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UNIONENS SLUTSKEDE

I.

Konsulatfrågan i centrum

1. Förspelet
Vid 1890-talets början gick de segslitna striderna om unionen mellan
Sverige och Norge in i ett nytt skede.1
Norrmännens krav på eget k o n s u l a t v ä s e n kom att stå i centrum.
En plan om en självständig konsulär organisation antogs av stortinget 1892.
Det var en bestämd norsk uppfattning, att frågan uteslutande kunde betraktas
som en intern angelägenhet och därför avgöras av norska statsmyndigheter. På
den punkten kunde dock varken unionskonungen eller de svenska statsmakterna instämma. Enligt deras sätt att se var problemet unionellt. Det måste handläggas av båda staterna gemensamt i s.k. sammansatt statsråd. Kring denna
motsättning inleddes nu en häftig, stundom förbittrad polemik, som vid ett tillfälle hotade att ta sig krigiska former. Efter halvtannat decennium ledde den till
föreningens sprängning.
År 1893 beslöt den svenska regeringen göra ett försök att bilägga tvisten. Den tog ett initiativ, som går under benämningen ”brodershanden”. Under
en förutsättning kunde den tänka sig godtaga, att konsulatväsendet ordnades på
ett för Norge acceptabelt sätt. Det var, att utrikesministerfrågan, det andra stora
stridsäpplet, löstes samtidigt. Regeringen föreslog, att den svenske utrikesministern, som nu skötte båda ländernas förbindelser med främmande makter,
borde göras unionell. Det borde ske genom att tillåta även norska män bekläda
ämbetet. Denna sammankoppling av konsulat- och utrikesministerfrågorna
samt den senares lösning enligt formeln gemensam utrikesminister, svensk
eller norsk man, blev bestämmande för unionskungadömets och Sveriges politik gentemot Norge under resten av 90-talet.

1

Följande kortfattade avsnitt om konsulatfrågans utveckling fram till februari 1905 bygger, där intet annat anges, på följande bearbetningar: J. Weibull, Inför unionsupplösningen 1905, Konsulatfrågan, s. 14-38; N. Elvander, Harald Hjärne och konservatismen,
Konservativ idédebatt i Sverige 1865-1922, s. 200-241; S. Hadenius, Fosterländsk unionspolitik, Majoritetspartiet, regeringen och unionsfrågan 1888-1899, passim; S. Andgren - A. Bergsgård, Den svensk-norska unionen 1814-1905, Omstridda spörsmål i Nordens historia, II, s. 203-214; S. Carlsson, Lantmannapolitiken och industrialismen, Partigruppering och opinionsförskjutningar i svensk politik 1890-1902, s. 131 ff, 167 f och 188
ff; G. Chr. Wasberg, Forsvarstanke og suverenitetsprinsipp, Kretsen om Aftenposten i den
unionspolitiske debatt 1890 - mars 1905, s. 29 ff och 49-200.
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Norrmännen avvisade ”brodershanden”. Konsulatsaken var en inre
norsk angelägenhet, som kunde lösas utan förhandling med Sverige, hävdade
de. Av besvikelse över detta avslag skärpte svenskarna sin hållning. År 1895
utbröt en öppen kris. Under inflytande av bl.a. den protektionistiska förstakammarhögerns ledande ideolog i den norska frågan, professor skytteanus Oscar Alin, antog riksdagen ett uttalande om behovet av en skyndsam och fullständig revision av föreningsstatuterna. Liksom för att understryka allvaret i sin
fordran vidtog riksdagen en så pass drastisk åtgärd som att höja krigskreditiven. Den hårdare linjen markerades ytterligare av att greve Ludvig Douglas, en
välbekant ”norskätare”, på Alins förslag utnämndes till utrikesminister.
Inför denna hotfulla svenska attityd såg sig stortinget nödsakat att falla
undan. Det förklarade sig villigt att konferera om utrikesledning och konsulatväsen. Därmed hade den ståndpunkten övergivits, att Norge ensamt utan föregående förhandlingar med Sverige kunde upprätta en fristående konsulatorganisation. Även motståndet mot sammankopplingen av utrikes- och konsulatärendena hade uppgivits. Det svenska kravet på en mera omfattande revision i
stället för delreformer hade accepterats.
De sakkunniga, som tillsattes vid årets slut, fullbordade sitt arbete i januari 1898. Någon enighet hade ej stått att vinna. Kommittén demonstrerade
tvärtom en anmärkningsvärd splittring genom att lägga fram fyra olika yttranden, två svenska och två norska. Det svenska majoritetsförslaget, undertecknat
av fem av de sju svenska ledamöterna, rekommenderade gemensam utrikesminister svensk eller norsk man samt - i motsats till ”brodershanden” 1893 - även
gemensamt konsulatväsen. Därutöver berörde man en annan gammal stridsfråga: det unionella försvaret. Man krävde, att varje lands försvarsstyrkor borde
nå upp till en viss bestämd slagkraft samt betonade konungens makt att förfoga
över rikenas fältarméer. Allt detta föreslogs sammanfattat i en ny riksakt.
En minoritet bestående av Alin och professorn i processrätt Ernst
Trygger önskade bygga ut gemenskapen ännu mera. De krävde bl.a. att kungens vetorätt i grundlagsfrågor skulle skrivas in i riksakten.
Den norska majoriteten godtog den gemensamme utrikesministern men
föredrog särskilda konsulatväsen. Någon ny riksakt ville den inte veta av. Den
norska minoriteten slutligen, bestående av representanter för Venstre, anbefallde egen norsk utrikesminister, norsk diplomati och norskt konsulatväsen.
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Den med så stora förväntningar emotsedda unionskommittén hade alltså
inte lyckats föra tvistefrågorna närmare sin lösning. Den av Sverige föreslagna
vägen - en sammankoppling av konsulat- och utrikesspörsmålen - hade visat
sig oframkomlig. Resultatet av de sakkunnigas arbete blev en fastlåsning i
oförenliga positioner. Genom sin anslutning till den svenska majoritetens
ståndpunkt - gemensamhet ej blott i fråga om utrikesminister och diplomati
utan även i konsulatväsen - kom det svenska statsrådet att inta en hårdare attityd än 1893. Det norska stortinget skärpte också sin uppfattning. Det band sig
nu ej blott för eget konsulatväsen utan även för egen utrikesminister och diplomati. Varje tanke på vidare förhandling föreföll nu helt verklighetsfrämmande.
Under de närmast följande åren befann sig konsulatfrågan i ett dödläge, som tycktes hart när omöjligt att bryta.1 Norges beslut på våren 1901 att
anlägga en rad nya befästningar längs gränsen mot Sverige vittnade om situationens allvar. Då tog på hösten samma år den svenska regeringen, främst genom den nye utrikesministern Alfred Lagerheims förmedling, ett högst oväntat
initiativ. Den inbjöd till unionella överläggningar om enbart konsulatfrågan. I
januari 1902 tillsattes en gemensam kommitté för att undersöka ”’huruledes en
anordning med särskilda konsuler för vartdera av de förenade rikena, under
bibehållande av den diplomatiska representationens gemensamhet, skulle i
praktiskt avseende komma att gestalta sig’”.2 För första gången hade därmed
den svenska statsstyrelsen gått med på en svensk-norsk utredning rörande endast konsulatfrågan. Denna ståndpunkt stod i klar motsättning till den som intagits under 90-talet.
Sedan kommittén avlämnat sitt tekniskt utformade betänkande, inledde
representanter för de svenska och norska regeringarna förhandlingar angående
de rent politiska förutsättningarna för en reform. En preliminär överenskommelse offentliggjordes i mars 1903. Det var den s.k. kommunikén. Däri betonades, att båda länderna skulle organisera egna konsulatväsen. Under en av
vardera riket skapad myndighet skulle de sortera. Men även deras relationer till
utrikesstyrelsen hade diskuterats. Därom stadgade kommunikén, att de skulle
närmare ordnas genom lika lydande lagar, som inte ensidigt kunde ändras eller
upphävas. På så sätt skulle man få garantier mot egenmäktigt förfarande från
konsulernas sida.

1

För det följande se även J. Weibull, Konsulatfrågan, s. 41-235, särskilt 94 ff (kommunikéns
lydelse), 177 ff, 189 ff, 215 ff samt 222 ff; Dens., Kronprins Gustaf inför unionsupplösningen
1905, Scandia 1960:2, s. 204 f; A. Wåhlstrand, 1905 års ministärkriser, s. 1 f.
2
J. Weibull, Konsulatfrågan, s. 41
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Redan från första stund tolkades emellertid kommunikén på olika sätt i
de båda länderna. Norrmännen kunde inte se, att dess ordalydelse lade hinder i
vägen för en särskild norsk utrikesminister. I Sverige ansåg däremot många, att
enheten i utrikesstyrelsen nu var räddad för lång tid framåt. Trots åsiktsdifferenserna gick man dock vidare till förhandling om de likalydande lagarnas utformning. Inom den svenska ministären uppstod snart oenighet om hur långt
man skulle gå norrmännen till mötes. Det var i den klassiska frågan de fristående konsulernas förhållande till utrikesstyrelsen, som motsättningarna kom i
dagen. Främst gällde det, huruvida utrikesministern borde ha rätt att avskeda en
konsul eller ej. Lagerheim, som var mest tillmötesgående mot norrmännen,
tvingades så småningom begära avsked. Trots detta kunde någon enighet inte
uppnås. Problemet löstes genom att man lät utarbeta två förslag. Först fick
norrmännen ta del av statsminister Boströms mera restriktiva erbjudande. Det
gav utrikesministern en viss kontroll över respektive länders konsulatstyrelser
och rätt att begära en komprometterad konsul avsatt. Bestämt avvisades det av
den norska regeringen. Det ”vilde paatrykke Norge et lydrigestempel” hävdade
den med eftertryck och indignation.1 Senare förkastade den även det andra, ur
dess synpunkt mera moderata förslaget. Den svenska regeringens försök att
koppla samman utrikesstyrelsens enhet med upprättandet av eget norskt konsulatväsen hade därmed misslyckats. Ingenting kunde nu längre dölja att motsättningarna var oöverkomliga. I början av februari 1905 förklarades förhandlingarna officiellt för strandade.

1

Unionens Opløsning 1905, Officielle aktstykker vedrørende unionskrisen og Norges
gjenreisning som helt suveraen stat, s. 9 (cit.)
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2. Slutet
Konsulatöverläggningarnas definitiva sammanbrott väckte en oerhörd
uppståndelse i Norge.1 Med förtrytelse hävdade norrmän ur alla läger, att Sverige, erkannerligen Boström, brutit sitt löfte i kommunikén om att upprätta en
separat norsk konsulatorganisation. Men angående vad man borde företaga sig
var oenigheten stor. Kunde konsulatärendet avgöras för sig eller måste det behandlas i sammanhang med andra spörsmål t.ex. utrikesstyrelsen? Det var ju
svaret på det problemet, som avgjorde om konsulatfrågan skulle handläggas i
norskt eller sammansatt statsråd. För att åstadkomma en handlingslinje beslöt
stortinget den 18 februari tillsätta den berömda specialkommittén.
Redan i början av februari har kung Oscar överlämnat regeringsbestyren till kronprins Gustaf. Några dagar senare reser prinsen till Kristiania för att
informera sig om det politiska läget. Han finner ställningen ”’förtvivlat dålig’”.
”’Upphetsningen mot Sverige ... har gripit alla, även bland vår närmaste omgivning’”, berättar han i ett brev till fadern.2 Mot slutet av månaden beslutar sig
regenten för att gripa initiativet. Med en skrivelse vänder han sig den första
mars till stortingets specialkommitté.3
Efter att mycket starkt ha betonat unionens värde och sin vilja att hålla
fast vid den kommer tronföljaren in på den viktigaste frågan, den som rör det
egna norska konsulatväsendet. Klart deklarerar han sin mening. I huvudsak
ansluter han sig till 1893 års, ”brodershandens”, svenska ståndpunkt. Ett försök
till överenskommelse på de partiella reformernas väg har ”desvaere” misslyckats, framhåller han beklagande. Men därför, fortsätter han med tydlig

1

De partier, som gäller Sveriges och unionskungadömets ställningstaganden, är baserade
på egna forskningar, den norska utvecklingen på litteratur. I de fall där inga noter anger
uppgifternas ursprung har följande bearbetningar kommit till användning:
O. Gjerløw, Norges politiske historie. Høires innsats fra 1814 til i dag II, s. 264-298;
B.A. Nissen, 1905, s. 10-105; Y. Nielsen, Norge 1905 s. 193-348; J. Weibull, Kronprins
Gustaf, s. 186-229; A. Wåhlstrand, 1905 års ministärkriser, s. 1-6, 33-45.
2
J. Weibull, Kronprins Gustaf, s. 188 (cit.).
3
Skrivelsen avtryckt i unionens Opløsning 1905, s. 29 f.
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hänsyftning på de norska planerna på en separat aktion i konsulatfrågan, bör
man inte slå in på ”veie, som alligevel ikke vil føre til maalet”. Den logiska
följden vore i stället att uppta nya förhandling ar med Sverige ”paa en bredare
basis” och ”paa grundlag af ligestillethed mellem rigerne”. Kungamakten har
aldrig ställt sig i vägen för att Norge får sitt eget konsulatväsen, betonar kronprinsen. 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 angående detaljerna i en sådan
uppgörelse, särskilt rörande utrikesministerns ställning, lämnar han inte. Uttalandet är därför mindre skarpt formulerat än ”brodershanden”, som ju klart
angivit gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man, som villkor för en
norsk konsulär organisation.
Men på en annan väsentlig punkt är kronprins Gustaf desto tydligare.
Det gäller formfrågan. Konsulatsaken angår båda rikena, hävdar han. Den kan
inte avgöras förrän efter behandling enligt § 5 i riksakten, d.v.s. i sammansatt
statsråd. Något norskt försök att driva konsulatfrågan som en intern angelägenhet är han tydligen absolut ovillig att acceptera.
Redan på ett tidigt stadium hade det stått klart, att den norska ministären stod starkt splittrad i konsulatsaken. Dagen innan regentens skrivelse till
stortingets specialkommitté kom till allmänhetens kännedom, utbröt en regeringskris. Statsråden Christian Michelsen och Jacob Schøning lämnade in sina
avskedsansökningar. I motsats till bl.a. statsminister Francis Hagerup, som var
benägen acceptera nya förhandlingar på bredare basis, fordrade de båda avgående ministrarna en omedelbar och ensidig norsk aktion i konsulatfrågan. Som
avsikten var medförde deras avgång, att hela regeringen demissionerade följande dag.
Det är under dessa dagar i slutet av februari och början av mars, som
norrmännen fylkas kring den ”fremgangsmaade”, som sedan leder fram till
unionsbrottet i början av juni. Mitt under ministärkrisen enas specialkommittén
och stortinget om ett program, som offentliggöres i ett preliminärt betänkande
den sjätte mars. Det är en signal till norsk offensiv. Det stannar inför utvägen
att driva enbart konsulatsaken enligt den s.k. k o r t a l a g l i n j e n. Under
innevarande session skall stortinget besluta om eget norskt konsulatväsen. Senast den första april 1906 bör lagen träda i kraft. På denna väg skall konsulatfrågan så snabbt som möjligt och utan all svensk inblandning kunna lösas. Den
11 mars utnämnes Christian Michelsen till chef för en nationell samlingsministär, som går att genomföra den stora överenskommelsen. Fyra dagar senare
träder den nye statsministern fram inför stortinget och får mottaga dess försäkran om stöd och förtroendefullt samarbete. Den norska samlingen är fullbordad. ”I samlet fylking” flockas storting och regering kring ett offensivt aktionsprogram, som de är fast beslutna att genomföra. Kronprins Gustafs vädjan
om förhandling på bredare bas har förklingat ohörd.
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Mot bakgrund av norrmännens enande har man även i Sverige börjat
resa krav på sonderingar om ett gemensamt uppträdande från statsmakternas
sida. Halvannan månad har förflutit, sedan konsulatförhandlingarna brutit
samman, men fortfarande har riksdagen inte yttrat ett ord om händelsen. Någon
svensk linje existerar ännu inte. När kronprins Gustaf återvänder till Stockholm
efter vistelsen i den norska huvudstaden, beslutar han därför inhämta representationens mening. Han stannar inför den ovanliga åtgärden att sammankalla det
hemliga utskottet.
I slutet av mars håller utskottet sitt första sammanträde. Tronföljaren inleder med ett långt anförande.1 I frågan om handläggningen av ett beslut om
särskilt norskt konsulatväsen har han inte ändrat ståndpunkt med anledning av
norrmännens samling kring korta laglinjen. Han intar samma orubbliga hållning som i skrivelsen till specialkommittén. I norskt statsråd kommer konsulatlagen aldrig att få hans godkännande.
Men kronprinsen diskuterar också några tänkbara utvägar ur krisen.
En vilja att lösa den på ”b r e d a r e b a s i s” existerar både inom regering
och riksdag, framhåller han. Vilka frågor en sådan lösning bör omfatta diskuterar han dock inte. I stället uppehåller han sig vid ”om det kan vara lämpligt
- och då naturligtvis innan det avgörande ordet säges av Norge - att än en
gång framkomma med ett förslag i sådan riktning”. Han finner den sortens
handlingssätt från Sveriges sida vara ett politiskt klokt steg för att ”inför utlandet visa, att svenska folket gjort ett sista försök till uppgörelse”. Men han
anser sig tyvärr veta, ”att detta från norsk sida antagligen kommer att bestämt
avvisas”. Något positivt resultat kan ett dylikt förslag sålunda inte väntas ge.
Endast som en gest inför den europeiska opinionen har det ett värde.
Slutligen kommer kronprinsen fram till den sista utvägen. Vore det
inte klokare, undrar han, sedan man slutgiltigt konstaterat, att alla vägar för
ett vidare samliv är stängda, att Sverige självt föreslår en skilsmässa i godo?
Han finner att kungamakten varken kan eller bör framställa ett sådant förslag. Men för Sveriges del tycks saken ställa sig annorlunda. Om Sverige
skulle finna det rätt att beträda denna väg, menar kronprinsen, bör det ske

1

Handlingar från hemliga utskottet 1905 hos J. Weibull, Kronprins Gustaf, Bil. 1-4. Se
även ibid., s. 199-206.
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”på det m i n s t möjligt skarpa sätt, så att en upplösning av unionen ej må lämna alltför stor bitterhet kvar i sinnena”. Kronprinsen håller således denna möjlighet öppen för utskottsledamöterna. I själva verket utmynner hans tal inför
hemliga utskottet endast i detta enda allvarligt menade förslag: att Sverige
självt skall ta initiativ till en fredlig upplösning.1
Sedan mindre än två veckor förflutit blev hemliga utskottet färdigt med
sitt arbete Men någon enig ståndpunkt hade det inte lyckats nå fram till. Samtliga delegater från första kammarens majoritetsparti inklusive dess ledare
Christian Lundeberg och Ernst Trygger, minoritetspartisten Ivar Afzelius samt
två lantmannapartister från andra kammaren med partiordföranden Pehr Pehrsson i Törneryd i spetsen hade förenat sig kring ett uttalande. Bakom ett annat
slöt den tredje lantmannapartisten Fredrik Barnekow samt de tre liberalerna
Karl Staaff, Jöns Bromée i Billsta och August Henricson i Karlslund upp. Majoritetsdeklarationen hade emellertid alla undertecknat, liberalerna och Barnekow under hänvisning till ett säryttrande.2
Den tredje april framlägger utskottet sina båda uttalanden inför kronprinsen på Stockholms slott. Huvudutlåtandet föredras av ordföranden, Christian Lundeberg. Med kraft avfärdar majoriteten regentens huvudförslag, att Sverige skall föreslå Norge en skilsmässa i godo. Den har i stället stannat inför
unionsfrågans lösning ”på bredare basis”. Men den har preciserat och skärpt
kronprinsens utsaga på denna punkt. Ett sådant anbud bör inte innehålla någon
annan inskränkning, framhåller Lundeberg, än ”fasthållandet av gemensam
utrikesstyrelse”, ty ”utan enhetlighet härutinnan kan enligt vår åsikt en union
icke upprätthållas”. Detta förbehåll bör framhävas så att norrmännen får klart
för sig Sveriges ställning till denna kardinalpunkt. Uttalandet utmynnar 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 och stortinget skall få genomföra sin konsulatlag eller ej, berörs inte explicit av Lundeberg. Tystnaden kan
endast tolkas så att konsulatfrågan inkluderas i de kommande förhandlingarna.
Liksom kronprinsen kan hemliga utskottets flertal ej acceptera den i Norge
nära nog fullständigt enhälligt omfattade korta laglinjen.

1

Ibid., s. 203.
Felaktigt har Jörgen Weibull hänfört Barnekow till den ”liberala” minoriteten. Därigenom har den avgörande skiljelinjen kommit att gå mellan liberaler och lantmannapartister, ej inom lantmannapartiet. J. Weibull, Kronprins Gustaf, s. 202.
2
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Minoritetsgruppens säryttrande föredras inför kronprinsen av Karl Staaff. Efter att inledningsvis mycket kraftigt ha betonat föreningens stora värde,
kommer han in på konsulatfrågan. Han har på denna punkt, visar det sig, en
helt annan principiell uppfattning än kronprinsen och utskottsmajoriteten. Unionens framtid skulle ha tett sig långt ljusare, framhåller han, om det norska
stortingets beslut i konsulatfrågan kunnat erhålla sanktion. Då förhandlingar
rörande avvecklingen av gemensamheten i vilket fall som helst måste äga rum,
hade det då blivit tillfälle att ”antingen i vänskapliga former angiva de betingelser, under vilka Sveriges villiga medverkan till den nya ordningen kunde ernås eller ock söka leda frågan in på andra banor”. Men, fortsätter Staaff, Eders
Kungl. Höghet kommer med all sannolikhet att vägra sanktion. Med utgångspunkt från detta finner han det angeläget att bringa ”hela unionsfrågan” in på
ett annat plan. Det kan ske endast genom ett nytt uppslag till förhandling ”på
bred bas”. Av allt att döma inbegriper han därmed även konsulatärendet i de
kommande förhandlingarna. Uppenbarligen sker det dock inte av någon saklig
övertygelse. Taktiska hänsyn har varit avgörande.
Ställningstagandet i konsulatfrågan kastar ljus över de fyra reservanternas agerande i utskottet. De har ingalunda alltid intagit de ståndpunkter, som
deras politiska ideal bjudit dem. Tvärtom har de låtit kompromissa med sin
övertygelse. Deras mål tycks ha varit att finna en politisk linje, som legat i närheten av den egna utopin men samtidigt kunnat väcka resonans hos både kronprinsen och norrmännen. Tronföljarens föresats att vägra sanktion har de tydligen ansett så orubblig, att inga påtryckningar skulle förmå honom ta saken under omprövning. Att under sådana omständigheter rekommendera lagens stadfästelse innebure en alltför stor avvikelse från hans oryggligt fasta kurs för att
han skulle tänkas vilja reflektera över den. Det är tydligen denna bedömning,
som ligger bakom minoritetens motvilliga sammankoppling av konsulatfrågan
med andra problemkomplex.
Men norrmännen har förefallit lika fast beslutna att driva konsulatsaken
för sig som någonsin kronprinsen att hindra detta. Hur skall de då kunna godtaga ett anbud, som gör konsulatväsendet till en svensk-norsk förhandlingsfråga? Så bör liberalerna och Barnekow ha formulerat nästa steg i sitt resonemang. Svaret har de funnit i en uppmjukning av den svenska hållningen i
utrikesministerfrågan. Underhandlingen bör inte blott kallas fri utan verkligen
vara fri, förklarar Staaff. Detta har enligt hans mening majoriteten i viss mån
uteslutit genom att fasthålla vid det s.k. svenska programmet med gemensam
utrikesminister i hittills fastslagen form såsom den absolut enda möjligheten
till unionsfrågans lösning. Vi anser däremot, deklarerar Staaff, att endast den
innersta grundtanken i detta program bör fasthållas. Denna tanke är inte, ”att
alla utrikesärenden bör höra under gemensam vård, utan den är, att all utrikespolitik bör vara gemensam”. Kan detta mål realiseras med andra medel
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än det hittillsvarande svenska programmet, finner Staaff, att förhandlingen bör
äga frihet att pröva även dem. Den bör därför sammanfattningsvis förverkliga
den fulla likställigheten mellan länderna och upprätthålla ”den gemensamhet i
utrikesärendenas vård, som efter noggrann prövning finnes nödvändig för bevarande av utrikespolitikens enhetlighet”. Vid denna förhandling bör man från
ömse sidor ”utan ensidiga fasthållande vid förut intagna ståndpunkter sträva att
finna en utväg till frågans lösning, vilken kan tillfredsställa båda länderna”.
Att utifrån själva aktstycket klargöra vad Karl Staaff och hans meningsfränder kan ha åsyftat mera i detalj är naturligtvis svårt. Formuleringarna utesluter ingalunda två utrikesministrar och två utrikesdepartement, om de kan
förenas med en gemensam utrikespolitik. Mera sannolikt är det emellertid, att
det är den s.k. unionskanslerslinjen de haft i åtanke. Den har varit aktuell i det
interna partiarbetet vid denna tidpunkt. Den gick ut på en gemensam unionskansler för de egentliga utrikesärendena och var sin utrikesminister och var sitt
departement för konsulat-, handels- och sjöfartsfrågor.1 En uppmjukning av
den klassiska formeln gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man, tycks
minoritetens yttrande under alla omständigheter innebära.
Det är alldeles tydligt, att reservanterna på den aktuella unionskonfliktens mest centrala punkt - bifall eller ej till den väntade norska konsulatlagen valt att dagtinga med sin övertygelse. De har motsträvigt godtagit samma ”hårda” linje som kronprinsen och utskottsmajoriteten. Däremot har de i utrikesfrågan uppvisat en mjukare attityd än undertecknarna av det lundebergska huvudutlåtandet. Därmed har de tydligen velat uppnå en för kronprinsen och så småningom även norrmännen antagbar kompromiss. Skall tronföljaren låta sig påverkas av en sådan medelväg? De allra närmaste dagarna skall ge svaret på den
för Barnekow och de tre liberalerna så väsentliga frågan.
I sammansatt statsråd ger kronprins Gustaf den femte april besked.2
Helt tycks regenten ha anammat utskottsmajoritetens mening. Genom
förtydliganden och tillägg har han t.o.m. givit den en skarpare form. ”Utan ensidigt fasthållande av förut intagna ståndpunkter” uppmanar han de Förenade
rikenas statsråd att ”omedelbart” uppta ”fria och vänskapliga förhandlingar angående en ny ordning av alla unionella angelägenheter” med den grundprincipen, att
full likställighet mellan länderna bör söka genomföras. ”Den väg, som jag anser
man bör välja”, fortsätter kronprinsen, ”är denna: gemensam utrikesminister,

1
2

A. Wåhlstrand, 1905 års ministärkriser, s. 337 f.
Tryckt i Post och Inrikes Tidningar 6/4.
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svensk eller norsk man, ansvarig inför bägge rikena eller inför en gemensam
institution, särskilt konsulatväsen för vartdera riket, dock så, att konsulerna i
allt vad som angår förhållandet till främmande makter böra stå under utrikesministerns ledning och kontroll”. Klarare än utskottsmajoriteten har regenten
därmed tagit ställning till dagens huvudfråga. Han har inneslutit konsulatspörsmålet i den kommande allmänna uppgörelsen. Han har också skärpt majoritetens tal om gemensam utrikesstyrelse till gemensam utrikesminister, svensk
eller norsk man. Han har t.o.m. tagit upp den gamla tanken på utrikesministerns
ansvarighet inför en gemensam institution. I allt detta anknyter kronprinsen
närmast till ”brodershanden”.
Men i den sista delen av sitt anförande låter tronföljaren andra tongångar ljuda, tongångar som i realiteten ger hans deklaration en ny innebörd. 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 uppfattas är inte helt klart. Tydligen mjukar den dock upp kravet på den gemensamma utrikesministern. En
rimlig tolkning är, att ”en annan form” syftar på unionskanslerslinjen. En sådan
tydning motsäges inte av det starka betonandet av ”gemensamheten i utrikesärendenas handhavande och vård”. Däremot tycks den senare formuleringen
implicera en institutionell gemenskap, som skulle omöjliggöra tolkningen, att
kronprinsen avser två utrikesministrar och två utrikesdepartement. Men oavsett
vad kronprinsen kan ha menat, bör utskottsminoriteten vid läsningen av just
denna passus ha erfarit en känsla av tillfredsställelse. Utan tvivel har han med
denna skrivning velat ta hänsyn till dess 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 nämligen
något fullständigt nytt för officiell kunglig unionspolitik.1

1

I den vetenskapliga litteraturen dominerar uppfattningen att detta sista försök från kungamaktens sida att överbrygga motsättningarna inom den svensk-norska unionen inte
innehållit några nya utfästelser utöver dem, som framförts redan på 1890-talet. - Axel
Brusewitz har i Hemliga utskottet i 1809 års författning 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. Se A. Brusewitz, Hemliga utskottet, s. 105 f - I motsats till Brusewitz har senare forskare helt förbisett innebörden i de tre citerade orden. Arne Wåhlstrand har därför felaktigt kunnat karakterisera uttalandet som ”ingenting annat än det
svenska programmet från 1890-talet, modifierat genom förslaget om skilda konsulatväsen”. Den vaga frasen ”det svenska programmet från 1890-talet” måste f.ö. syfta på 1898
års ståndpunkt, ej ”brodershanden”, för att tillägget ”modifierat genom förslaget om
skilda konsulatväsen” skall bli med verkligheten överensstämmande. Se A. Wåhlstrand,
1905 års ministärkriser, s. 5. Ej heller Jörgen Weibull har
(se forts. å noten nästa sida)
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Inför det senaste kungliga schackdraget kunde riksdagen ej längre förbli
en passiv åskådare. Underhandlingar öppnades mellan de olika partierna och
fraktionerna om en gemensam anslutning till regentens förhandlingsanbud. De
resulterade efter en vecka i motioner i båda kamrarna. I likalydande yrkanden
krävdes att riksdagen skulle ge sin anslutning till regentens förklaring angående
”en ny ordning beträffande de unionella angelägenheterna”.1

i sin ingående studie Kronprins Gustaf inför unionsupplösningen 1905 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 unionskommitterade höll fast vid gemensamt konsulatväsen,
medan kronprins Gustaf i april 1905 föredrog särskilda konsulatorganisationer. - På
grund av förbiseendet av ”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 självfallet hans tes
att den inte kan betraktas ”som ett allvarligt menat försök att skapa en ny grundval för
förhandlingar mellan Sverige och Norge”. En närmare granskning av slutsatsen faller
dock utanför ramen för denna kortfattade redogörelse. Se J. Weibull, Kronprins Gustaf,
s. 204, f.
1
FK 1905 mot 52; AK 1905 mot 284. FK-motionen var undertecknad av fem från majoriteten - biskop Gottfrid Billing, häradshövding Gustaf A. Berg, generalmajor Gustaf
Björlin, landshövding Hjalmar Palmstierna samt godsägare Emil Pettersson å Emaus och tre från minoriteten - f. överståthållaren, Gustaf Adolf Tamm, bankofullmäktige
Ragnar Törnebladh samt f.d. redaktören Wilhelm Walldén -. Bakom AK-motionen stod
lektor Sixten von Friesen, lantbrukare Daniel Persson i Tällberg och justitierådman Teodor Zetterstrand för liberala samlingspartiet, lantbrukarna Carl Persson i Stallerhult,
Ernst Lindblad och Hans Andersson i Nöbbelöf för lantmannapartiet samt biskop Henning Gezelius von Schéele för ”vildarna” eller moderata reformgruppen. Någon socialdemokrat fanns ej med bland motionärerna.
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Det var endast andrakammarmotionen, som hade en självständig motivering. En jämförelse mellan motionens referat av kronprinsens anförande och
själva originalet visar några intressanta avvikelser. En sak faller omedelbart i
ögonen. Motionärerna återgav ingenting ur den första delen av regentdeklarationen, det parti, som prinsen själv uppenbarligen ansåg vara det mest centrala.
Det var ju där han hade hävdat, att förhandlingarna borde omfatta ”alla unionella angelägenheter”. Där hade han slagit fast, att särkonsulerna i utrikespolitiskt avseende borde stå under utrikesministerns ledning och kontroll. Dagens
huvudspörsmål, huruvida konsulatproblematiken skulle inbegripas i nya förhandlingar eller ej, kom motionen därmed inte att beröra. Detta anmärkningsvärda förhållande har naturligtvis inte berott på någon tillfällighet. Tvärtom bör
det nog uppfattas som resultatet av en medveten kompromiss. I hemliga utskottet har ju de flesta lantmannapartisterna varit mot medan alla liberaler i princip
varit för sanktion. I motionen har partierna förmodligen enats om en medelväg.
De har kommit överens om att undvika allt, som kan tydas som ett ställningstagande i någondera riktningen. I förhållande till tronföljarens klara utsaga, att
överläggningarna bör omfatta ”alla” stridsfrågor, har motionens skrivning därför inneburit en uppmjukning.
Även i utrikesministerfrågan gjorde motionärerna sin resumé av innehållet i kronprinsens anbud mera acceptabel för norrmännen än förlagan egentligen var. Hans distinkta yttrande om en ”gemensam utrikesminister, svensk
eller norsk man, ansvarig inför bägge rikena eller inför en gemensam institution” lät de utelämna. I stället lade de tonvikten på hans villighet att överväga
”en annan form” än gemensam utrikesminister. Dessutom förtydligade de ordalydelsen något i samma riktning. Hans tal om ”en annan form” förklarades innebära, att det inte uteslöt ”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.
Även ordvalet avslöjade samma mot norrmännen medgörliga tendens.
Ordalag, som betecknade en mera fast och bestämd svensk hållning i utrikesministerfrågan, utbyttes mot mildare och svagare synonymer och uttryck. När
kronprinsen med bestämdhet talade om ”gemensamheten” i utrikesärendenas
handhavande och vård som ett ”oeftergivligt villkor”, använde förslagsställarna
i andra kammaren det mera obestämda uttrycket ”nödig gemensamhet” i utrikesförvaltningen och utelämnade dessutom frasen ”oeftergivligt villkor”. Även
detta bidrog till att öka flexibiliteten och därmed tillmötesgåendet mot de norska kraven i fråga om utrikesärendenas skötsel.
Motionerna remitterades till kamrarnas särskilda utskott. Men dagarna
gick och blev till veckor utan att några utlåtanden syntes till.
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Under tiden låter norrmännen ingen tid gå förlorad. Redan den 17 april
inkommer deras svar på regentens förhandlingsinvit. En dryg vecka senare
behandlas det i sammansatt statsråd. För första gången sedan konsulatförhandlingarnas sammanbrott står representanter för de båda ländernas regeringar öga
mot öga i unionsfrågan. Men oenigheten är ohjälplig. Konfrontationen ger ett
negativt resultat. De norska regeringsmedlemmarna kan inte acceptera sina
svenska kollegors åsikt att konsulatfrågan är unionell och måste avgöras av
båda länderna gemensamt. Enligt norsk uppfattning har Norge rätt att på egen
hand upprätta ett nationellt konsulatväsen. Först sedan ett dylikt beslut fattats
kan eventuellt nya förhandlingar med Sverige inledas.
Det blev mot denna bakgrund utskotten fick yttra sig om motionerna.1
När utlåtandena den 28 april undertecknades och remitterades till kamrarna,
förväntade sig säkert riksdagsmännen, att formuleringen rörande konsulatfrågan hade ägnats en speciell omsorg. Att det var just där, som den väsentligaste
motsättningen fortfarande låg, hade ju nyligen de svenska och norska styresmännen med all önskvärd tydlighet demonstrerat.
Utskotten tillstyrkte motionernas yrkanden om uppslutning bakom
kronprinsens programuttalande. I motiveringarna skilde de sig dock från varandra. Andra kammarens utskott lät motionärernas resonemang inflyta oavkortat i sitt betänkande. Utskottsmännen från första kammaren presterade en egen
förklaring, som var skarpare i tonen än medkammarens. I sitt referat av regentens yttrande poängterade de delegerade från första kammaren, att det avsåg att
åstadkomma en underhandling om en ny ordning rörande ”a l l a unionella angelägenheter på likställighetens grund”. Genom att spärra ordet ”alla” hade de
skärpt kronprinsens inlägg. Mot bakgrund av den norska regeringens deklaration tre dagar tidigare förefaller avsikten klar. Utskottet önskade markera, att
konsulatärendet ej borde avgöras för sig. Det borde ske i samband med en
allomfattande revision av föreningsstatuterna. Vilka frågor, som borde ingå i
ett sådant försök till ombildning, gick utskottet ej närmare in på. Formuleringen ”a l l a unionella angelägenheter” är mycket tänjbar. Just därför har förmodligen utskottsmännen också valt den. Troligen har den satts in för att dölja meningsskiljaktigheter i fråga om revisionens omfattning. I begreppet ”a l l a” har
ju ej blott utrikes- och konsulatfrågorna utan även försvarsbestämmelserna och
en rad andra problemkomplex kunnat få plats. Under alla omständigheter har
utskottet genom denna skrivning motsatt sig den politik regeringen Michelsen
tycktes fast besluten att genomföra.

1

Bih. 1905, 8:2; FK:s Tillf. Utsk. Utl. nr. 10; AK:s Tillf. Utsk. Utl. nr 27.
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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 ”oeftergivligt villkor för unionens bestånd”. Det 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 utrikesministern.
Medlemmarna av andra kammarens utskott lät motionärernas resonemang inflyta oavkortade i sitt betänkande.
Utan debatt biföll första kammaren sitt utskotts utlåtande.1 I andra
kammaren blossade emellertid en liten diskussion upp. Samtliga talare yrkade
bifall till utskottets förslag men trots detta fanns det viktiga meningsmotsättningar. Man framförde nämligen olika önskemål om hur förslaget skulle tolkas.
En linje i debatten representerades av lantmannapartiets huvudtalare,
Hans Andersson i Nöbbelöf.2 Hans anförande rönte stor uppskattning och åtföljdes av ett femtiotal instämmanden. Andersson undvek inte dagens huvudfråga: hur man skulle ställa sig till ett ensidigt norskt konsulatbeslut. Det föreföll honom ännu ganska tveksamt huruvida stortinget skulle slå in på den väg
som stakades ut i specialkommitténs betänkande eller ej. Utgick man bestämt
ifrån att de norska folkrepresentanterna skulle bifalla korta laglinjen kunde hela
diskussionen i riksdagen förefalla överflödig. Men för skånebonden var debatten uppenbarligen meningsfylld. Det borde inte vara otänkbart, menade han, att
stortinget tog hänsyn till ett bestämt ställningstagande från de svenska statsmakternas sida i den unionella frågan. Rimligtvis hoppades han, att stortinget i
så fall skulle avstå från ett ensidigt konsulatbeslut och gå med på underhandlingar om problemet med Sverige. På denna kardinalpunkt delade således Nöbbelöf och en stor del av hans partikamrater den uppfattning, som första kammaren enhälligt valt att sluta upp omkring.
En annan ståndpunkt intog däremot ordföranden i liberala samlingspartiets förtroenderåd, Teodor Zetterstrand. Även hans anförande åtföljdes av
ett femtiotal instämmanden.3 Att det inte fanns någon, som genom ”något slags
hot, tvångsåtgärder eller påtryckningar av vilket slag de vara månde” önskade
inverka på ”det norska folkets beslutanderätt”, sade han sig vara förvissad om.
Formuleringarna var generellt hållna. Det måste dock anses klart, att de blott

1

FK 1905, 3:39, s. 3.
AK 1905, 4:47, s. 16 ff.
3
Ibid., s. 7 f och 20 f.
2
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kan ha åsyftat den norska bestämmanderätten över konsulatväsendet. Talaren
ville uppenbarligen ha sagt, att Sverige ej borde utöva påtryckningar för att
hindra ett norskt konsulatbeslut. Något klart ståndpunktstagande för ett sådant
var det inte hans avsikt att komma med. Frågan borde lämnas öppen. I verkligheten betydde dock detta, att han ämnade finna sig i, att Sverige ej motsatte sig
en sanktionering. För hans vidkommande fick Sverige stillatigande se på, när
Norge ensidigt genomförde ett beslut om en särskild konsulär organisation.
Sedan kom Zetterstrand in på eventuella kommande förhandlingar. Med
stor omsorg föll här hans ord. ”När helst” frågan om ett nytt ordnande av de
unionella relationerna blev aktuell, framhöll han försiktigt, borde Sverige avstå
från ”äldre företrädesrättigheter”. Huvudproblemet, om konsulatfrågan skulle
inbegripas i överläggningarna eller ej, lyckades han därmed undvika att klart ta
ställning till. Den vaga formuleringen av vad som borde bli förhandlingarnas
föremål och den obestämda tidsangivelsen för deras igångsättande, förefaller
dock snarast medvetet valda för att hålla vägen öppen för en underhandling,
efter det att sanktion givits.
Det uppträdde också talare i debatten, som öppet konstaterade, att utlåtandet möjliggjorde ett norskt konsulatbeslut. Till dem hörde Hjalmar Branting.
Utskottets motivering var enligt den socialdemokratiske partiledaren kemiskt
ren från varje inblandning i ”den rent inre norska angelägenhet”, som var den
stora brännande frågan för dagen i broderlandet. Han hoppades, att vägen skulle ligga öppen för en fredlig och välvillig förhandling mellan de båda staternas
representanter, ”sedan sanktionering ägt rum”.1
Kring kronprinsens förhandlingsanbud angående ”en ny ordning beträffande de unionella angelägenheterna” hade riksdagens båda kamrar nu slutit
upp. Men längre än så hade samförståndet inte sträckt sig. I konsulatfrågan,
unionsproblematikens hjärtpunkt, rådde oenighet. Första kammaren hade tagit
ställning mot korta laglinjen och förordat förhandlingar innefattande även problemet om ett särskilt norskt konsulatväsen. Andra kammarens beslut hade
däremot inte inneburit något partitagande på denna punkt. I det rådande läget
tydde det närmast på att kammaren inte ämnade motsätta sig en stadfästelse.
I tysthet tycktes den beredd att finna sig i att norrmännen drev igenom ett
konsulatbeslut enligt korta laglinjen. I kammardebatten påpekade dock lantmannapartiets representant med instämmanden från en rad av sina partivänner, att
han delade den övre kammarens uppfattning. Den liberale talaren och hans

1

Ibid s. 5 ff. Se även s. 10 (E. Wavrinsky).
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meningsfränder i liberala samlingspartiet stödde närmast den tolkning, som
kammarbeslutets ordalydelse ger vid handen. I klartext deklarerade slutligen
den socialdemokratiske ledaren, att utlåtandet tillät norrmännen löpa korta laglinjen ut.
Ej heller i utrikesministerfrågan hade besluten blivit likalydande. Första
kammaren hade betonat, att kronprinsen ”uttryckligen” hållit fast vid ”gemensamheten i utrikesärendenas handhavande och vård” som ett ”oeftergivligt”
villkor. Därmed hade den bundit sig för den gemensamme utrikesministern.
Andra kammaren hade däremot endast framhållit den del av kronprinsens tal,
som handlat om ”en annan form”. Detta uteslöt ej ”någon möjlighet” att uppnå
en för ”båda folken” tillfredsställande lösning, hade kammaren poängterat.
Genom detta hade den hållit möjligheten öppen för en annan anordning än den
gomensamme utrikesministern.
Det var i en kritisk situation, som den svenska riksdagen nu hade behandlat unionsfrågan. Trots lägets allvar hade den inte lyckats uppnå någon
reell enighet. Tvärtom hade riksdagsbehandlingen blottat djupgående meningsmotsättningar i de avgörande stridsfrågorna.1
En dryg vecka efter riksdagens unionsdebatt blir stortingets specialkommitté färdig med sin slutgiltiga ”indstilling”. Den innehåller, som sedan i
mars varit väntat, ett förslag om upprättande av ett eget norskt konsulatväsen
fr.o.m. första april 1906. 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

1

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 klara meningsskiljaktigheter. Endast genom att rensa bort alla kontroversiella preciseringar 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 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 större nyanser än
Wåhlstrand observerat. Under behandlingen i riksdagen skärptes de till vad som måste sägas
vara raka motsatsen till den enighet, som tycks föresvävat Wåhlstrand. Se A. Wåhlstrand, 1905
års ministärkriser, s. 33 f.
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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.1 Han vägrar därför bifalla
statsrådens tillbakaträdande. Sedan upplöses konseljen.
Statsrådsavdelningen reser omedelbart hem till Kristiania. I ledande
norska kretsar utvecklas de närmaste dagarna en febril aktivitet. Den sjunde
juni – ”en klar, straalende Sommermorgen”2 - når dramat sin höjdpunkt. Inför
stortinget ger statsminister Michelsen tillkänna, att ministrarna frånträder sina
ämbeten. Därpå läser stortingspresidenten Carl Berner upp en av regeringen
författad deklaration. ”Da statsraadets samtlige medlemmer har nedlagt sine
embeder”, reciterar Berner, ”da Hans majestaet kongen har erklaeret sig ude af
stand til at skaffe landet en ny regjering, og da den konstitutionelle kongemakt
saaledes er traadt ud af virksomhed, bemyndiger stortinget medlemmerne af
det idag aftraadte statsraad til indtil videre som Den norske regjering at udøve
den kongen tillagte myndighed i overensstemmelse med Norges riges grundlov
og gjaeldende love - med de aendringer, som nødvendiggjøres derved, at foreningen med Sverige under en konge er opløst som følge af, at kongen har
ophørt at fungere som norsk konge”.3 Sedan presidenten slutat sin föredragning
av den ödesmättade kungörelsen, blir det dödstyst i salen. Utan debatt och under stark rörelse bifaller sedan stortinget den historiska resolutionen.
Det snart 90-åriga förbundet mellan den skandinaviska halvöns båda
stater är därmed de facto upplöst.

1

F. Hougen, Norge i 1905, Aktstykker fra unionsoppgjøret, s. 16.
Y. Nielsen, Norge i 1905, s. 335 (cit.)
3
Unionens opløsning 1905, s. 206 (cit.)
2
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II.

Mot sanktion

1. Kritik av korta laglinjen
All argumentering i unionsfrågan, även den som under förbundets yttersta dagar riktat sig mot korta laglinjen, har med olika grad av medvetenhet
utgått från en uppfattning om föreningens r ä t t s l i g a innebörd. Tre dokument - Kieltraktaten, den norska grundloven och riksakten - har stått i centrum
för det rättshistoriska intresset. Deras tillkomsthistoria, innehåll och juridiska
betydelse har blivit föremål för diametralt motsatta tolkningsförsök. Texternas
obestämda och tvetydiga utformning har gjort det möjligt att från samma källor
hämta skäl och motskäl för olika ståndpunkter. På så sätt har man kunnat bygga
upp långa, internt logiska och konsekventa bevisräckor, som sinsemellan är
helt oförenliga. Utan överdrift kan det nog påstås, att få problem i nordisk historia varit mera intensivt känsloladdade och förbittrat omstridda än just den
rätta uttolkningen av händelserna åren 1814-15.
Då en framställning av denna rättsdiskussion kastar ljus över de skilda
ståndpunkterna i unionsfrågan år 1905, skall den här göras till föremål för en
undersökning. Någon närmare fixering av den rättshistoriska debattens huvudlinjer, som de bör ha tett sig för de politiska aktörerna under åren närmast efter
sekelskiftet, har tidigare aldrig blivit genomförd.
Den ena ytterligheten representeras av den berömda s.k. alinska
l y d r i k e s t e o r i n. Den har fått sitt namn efter sin främste företrädare Oscar Alin, som år 1879 sammanfattade den i ett arbete om den svensk-norska
unionens tillkomst.1 Inte minst genom Alins egen verksamhet kom hans lära att
få en avsevärd politisk betydelse som grundval för ett praktiskt unionsprogram.
På Skytteanum flockades en stor skara hängivna lärjungar omkring honom. För
att påverka folkopinionen för sin sak dirigerade han på 90-talet i samarbete
med eleverna intensiva propagandakampanjer. I en rad broschyrer och större
skrifter utvecklades teserna av - förutom lärofadern själv - unga män som Sam
Clason, Nils Edén, Karl Hildebrand, Rudolf Kjellén, Carl Axel Reuterskiöld
och Otto Varonius. En tid vann de starkt gehör i tidens dominerande parlamentariska sammanslutning, det intrasigent konservativa majoritetspartiet i första
kammaren. Inom regeringen fick de fram till decenniets slut en framstående

1

O. Alin, Den svensk-norska unionen, Uppsatser och aktstycken. I. Unionsfördragens tillkomst. Teserna framfördes av Christian Naumann redan 1856. Se N. Elvander, Från liberal
skandinavism till konservativ nationalism i Sverige, Scandia 1961, s. 374 n. 18.
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förespråkare i utrikesministern Ludvig Douglas.1 Men även under det nya seklet spelade de en betydande men hittills förbisedd roll. Så sent som under unionens slutskede på våren 1905 bekände sig en grupp tidningar - här betecknade
de storsvenska2 - till den alinska unionslärans tankegångar och tog dem till
utgångspunkt för konkreta ställningstaganden.
Men den alinska unionsdoktrinen har varit häftigt omtvistad. Ett helt
annat synsätt, en egalitetsuppfattning, har präglat de norska rättshistoriska inlagorna i debatten. Den har utvecklats av män som professorn i geografi och etnografi Yngvar Nielsen samt professorerna i ”lovkyndighet” Ludvig M.B. Aubert och Bredo von Munthe af Morgenstierne. I norsk politisk diskussion har
den varit allenarådande. I svensk rättsdebatt har den heller inte saknat sympatisörer. Redan på 1860-talet har ett av de främsta inläggen till stöd för denna
linje publicerats. Dess författare var den upsaliensiske juristprofessorn Herman
Ludvig Rydin. På 90-talet har han fått en stridbar efterföljare i presidenten i
Kammarkollegium Hans Forssell. Under förbundets sista levnadsår kan denna
rättsåskådning, som skulle kunna benämnas e g a l i t e t s t e o r i n, sägas ha
varit dominerande. I pressen har den i praktiken varit accepterad av samtliga
tidningar utom de storsvenska från moderatkonservatismens huvudorgan
Stockholms Dagblad till socialdemokratins Social-Demokraten.
Grundtanken i den alinska skolans förkunnelse är, att Sverige ingått i
unionen som en gentemot Norge överordnad part. Föreningen har grundats på
Sveriges rätt att organisera ett underordnat Norges styrelse i enlighet med sina
egna politiska intressen. Förbundets grundläggande dokument är Kieltraktaten,
det fredsfördrag som den 14 januari 1814 slöts mellan Danmark och Sverige.
Den gör Norge till ett svenskt lydrike, som Sverige inom ramen för traktatens
bestämmelser kan behandla efter eget gottfinnande. Kielerfredens ståndpunkt
utgör fundamentet för alla senare svenska åtgärder och uttalanden från tvåveckorskriget och konventionen i Moss fram till antagandet av den reviderade

1

S. Hadenius, a.a., särskilt s. 114-154, 173-182, 250-252, 263-271, 353, 363-364, 378-383.
Se s. 31. - I fortsättningen kommer epiteten ”storsvensk” och ”ultrakonservativ” att användas
för att beteckna en argumentation - eller anhängarna av en argumentation -, som bygger på den
alinska unionsläran. Särskilt tydligt framträder de alinska tankegångarna i revisionsfrågan, i
såväl överhöghets- som likställighetsalternativet. I det senare fallet hävdar storsvenskarna unionens ombildning på grundval av lika rättigheter - lika skyldigheter. Reorganisationen bör
enligt denna uppfattning omfatta ej blott konsulat- och utrikesärendena utan även bl.a. försvarsväsendet. Begreppen ”moderat” och ”unionsmoderat” kommer att begagnas om en åskådning, som, utan att bygga på Alin, liksom storsvenskarna bestämt motsätter sig, en kunglig
sanktion på den norska konsulatlagen. I revisionsalternativet inbegriper anhängarna av denna
uppfattning, blott utrikes- och konsulatfrågorna. Orden ”radikal” och ”unionsradikal” kommer
att beteckna en riktning i debatten, vars främsta insignium är, att den godtar konsulatlagens
sanktionering.
2
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grundloven och riksakten.
Enligt Rydins och de norska rättslärdes mening måste däremot föreningen betraktas som en frivillig överenskommelse mellan två jämbördiga,
suveräna stater. Genom Kieltraktaten blev Norge ett självständigt land, helt
frigjort från beroendet av den danska kronan. Med detta oberoende och suveräna rike slöt Sverige en rad förbindelser som kulminerade i riksakten, varigenom unionen upprättades.
De olika versionerna om rättsförhållandet inom unionen baserar sig ytterst på motstridiga uppfattningar om K i e l t r a k t a t e n s räckvidd. Uppmärksamheten har till största delen inriktats på en enda mening i dess mycket
omtalade fjärde artikel. Enligt det första svenska utkastet till fredsfördrag heter
det i den fjärde artikeln på tal om de norska provinserna: ”/ils/ appartiendront
désormais en toute propriété et souveraineté au Royaume de Suède, et lui restent incorporés”(de skall hädanefter med full äganderätt och suveränitet tillhöra
konungariket Sverige och därmed förbliva införlivade). Men under förhandlingarnas gång har texten ändrats, förmodligen på Karl Johans inrådan. Artikelns slutliga lydelse blir: ”/ils/ appartiendront désormais, en toute propriété et
souveraineté, à Sa Majesté le Roi de Suède, et formeront un Royaume, réuni à
celui de Suède” (de skall hädanefter med full äganderätt och suveränitet tillhöra Hans Maj:t Konungen av Sverige och utgöra ett konungarike förenat med
Sverige).1
Vilken betydelse har ändringen av orden ”au Royaume de Suède” till ”à
Sa Majesté le Roi de Suède” haft för rikenas förhållande till varandra? Här har
meningarna gått skarpt isär. För Alin har justeringen varit helt och hållet stilistiskt betingad. Med en undersökning av språkbruket i samtida traktater har han
velat visa, att suveränens namn brukat användas för att beteckna staten. ”Sa
Majesté le Roi de Suède” har här nyttjats som synonym till ”Royaume de Suède”. Denna del av ändringen har därför kommit till endast för att undvika en
språkligt oskön upprepning av ordet ”royaume”. ”Traktatens egna ord, jämförda med det vanliga diplomatiska språkbruket, vittna”, har den skytteanske professorn poängterat, ”ensamma med all nödig tydlighet, att det var till Svenske
Konungen i hans egenskap av Svenska statens representant, således till
S v e r i g e s r i k e, och icke till Konungen personligen, som Norges rike
avträddes”. Norge har därmed kommit under svensk suveränitet och herravälde

1

O. Alin, Den svensk-norska unionen(1889),bilaga 10, s. 13.
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och blivit en svensk besittning.1
För Rydin och Forssell har ändringen däremot haft en rättslig betydelse.
Därmed har de fördragsslutande parterna velat markera - för att tala med Forssell - en ”statsrättslig skillnad mellan Sveriges konungs och Sveriges rikes förhållande till Norge”. I sin slutgiltiga version innebär den, att Norge avträtts ej
till svenska staten utan till den svenske monarken och dennes efterföljare till
tronen. Meningen är, att Sverige och Norge skall lyda under samma krona, ej
det senare landet under det förra. Paragrafen ger, sammanfattar Forssell, ”åt
Sveriges Konung en ny krona, suveräniteten över ett nytt rike, och åt Sveriges
rike icke besittning av Norge, icke herravälde eller suveränitet över Norge,
men rätten att vara med Norges rike under en konung förenat”.2 Ländernas
principiella likställighet har ytterligare accentuerats genom ändringen av orden
"et lui restent incorporés” till ”et formeront un Royaume, réunis à celui de Suède”. Därmed har man velat understryka, att Norge ej införlivats, inkorporerats,
med Sverige, utan utgjort ett med Sverige sidordnat, oberoende rike.3 Även
Alin har funnit att de nya ordalagen inneburit en reell förändring av stadgandets innebörd. Om den ursprungliga skrivningen hade antagits, skulle enligt
hans mening de norska provinserna såsom från varandra skilda förvaltningsområden ha inkorporerats i det svenska kungariket. Den nya texten betyder däremot, att de fortfarande skall utgöra ett gemensamt helt, ett kungarike, men
under Sveriges herradöme.4
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Ibid., s. 9-34 (cit.). Se även Dens., Fjerde artikeln af fredstraktaten i Kiel den 14 januari
1814(1899), passim; P. Fahlbeck, Kielerfredens Artikel IV, StvT 1900 s. 67 ff; N. Edén, Kielerfreden och unionen (1894), s. 10f; C.A. Reuterskiöld, ”En Rättshistorisk kontrollanalys”, s.
1 ff; K.A. Holmqvist, Om Kieltraktatens fjärde artikel (1897), s. 21 f; E. Trygger, Rec. av ”Oscar Alin: Den svensk-norska unionen etc”. NJA: II 1889, s. 6.
2
H. Forssell, Gustaf af Wetterstedt. Minnesteckning författad för Svenska Akademien (1889),
s. 253 (cit.) och 254 (cit.). Se även Dens., Fjärde artikeln af fredstraktaten i Kiel d. 14 jan. 1814
(1895), passim; men särskilt s. 2 f, s. 6, 16 f, 24; H.L. Rydin, a.a., s. 34 f, 37. Även i Norge har
denna uppfattning accepterats. Se t.ex. L.M.B. Aubert, Norges folkeretslige Stilling (1897), s.
81 ff; B. Morgenstierne, Laerebog i Den norske Statsforfatningsret (1900), s. 10.
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H. Forssell, Fjärde artikeln, s. 3, 22 ff, s. 28 f; Dens., Gustaf af Wetterstedt s. 252 f; H.L.
Rydin (1863), a.a., s. 35; L.M.B. Aubert, Norges folkeretslige Stilling, s. 86.
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O. Alin, Den svensk-norska unionen, s. 13. Se även N. Edén, Kielerfreden och unionen, s. 11
f; C.A. Reuterskiöld, ”En Rättshistorisk Kontrollanalys”, s. 11 f.
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Genom freden i Kiel var sålunda enligt alinsk uppfattning Norges förening med Sverige folkrättsligt förverkligad. Alltsedan den 14 januari 1814 var
norrmännen den svenske kungens lagliga undersåtar. Hur deras framtid närmare skulle gestalta sig berodde helt på svenskarnas goda vilja. Själva ägde de
ingen erkänd rätt att på något sätt avgöra sitt eget öde.1 För Aubert och Rydin
stod det däremot klart, att Kieltraktaten ingalunda kunde åberopas som folkrättslig förpliktelsegrund för Norge att ingå i union med Sverige. Den betydde
visserligen, att den gamla dansk-norska föreningen var upplöst. Den innebar
också, att det svenska kungahuset fått det dansk-norskas samtycke till att härska över Norge. Sverige hade också fått Danmarks erkännande av sin rätt att
vara förenat med Norge. Däremot var Kielbestämmelserna på intet sätt juridiskt bindande för Norge. I motiveringarna för detta förhållande föll Aubert
tillbaka på den naturrättsliga folkrättsdoktrin, som utvecklats av bl.a. Hugo
Grotius och de Vattel. Statens grundval utgjordes av ett kontrakt mellan fursten
och folket. Förändrades statens territoriella avgränsning blev kontraktet ogiltigt. Om en härskare således utan folkets samtycke avträdde ett landområde,
var ett sådant avtal att betrakta som en nullitet. Invånarna befriades då från sin
trohet mot härskaren och återfick den ursprungliga rätten att endast ta hänsyn
till sina egna intressen. När den dansk-norske monarken i Kiel förlorade kontrollen över Norge, hade norska folket således full rätt att suveränt bestämma
över sin egen framtid. Norge blev alltså, konkluderade Aubert, motsatsen till
ett svenskt lydrike, en oberoende, suverän stat.2
Genom den brittiska flottans blockad av norska hamnar hade Norge under Napoleonkrigen för långa tidsperioder varit helt isolerat från Danmark.
Krav på konstitutionell styrelse och självständighet hade börjat växa fram. På
våren 1813 hade de i förening med en svår hungersnöd bragt landet till upprorets rand. Efter freden i Kiel vändes fordringarna på självständighet mot Sverige. Medan de svenska trupperna fortfarande var bundna av kriget mot Napoleon, samlade sig det norska folket och dess styrelsemän till en energisk nationell kraftutveckling. Dess ombud antog i Eidsvold den ”syttende mai” 1814
en konstitution och valde samtidigt den danske prinsen Christian Fredrik till
norsk konung. De organiserade landet som en autonom stat och gjorde anspråk på en plats bland Europas självständiga länder. Av svenska regeringen
sågs detta med oblida ögon. Först i slutet av juli kunde dock tronföljaren

1

O. Alin, Den svensk-norska unionen, s. 34; N. Edén, Den svensk-norska unionsförfattningens
tillkomst (1894), s. 6 f; Dens., Kielerfreden och unionen, s. 12 f.
2
L.M.B. Aubert, Norges folkeretslige Stilling, s. 91 ff; H.L. Rydin, a.a., s. 35, 42, 46 och 48.
Se även H. Meijer, Kieltraktaten och folkrätten, NHT 1952-53 s. 450.
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Karl Johan i spetsen för en armé överskrida gränsen. Snabbt besatte han landet
fram till Glommen. Men i stället för att med vapenmakt fullständigt krossa allt
motstånd, lät han inleda förhandlingar om vapenvila. Så tillkom i augusti 1814
stilleståndsfördraget och konventionen i Moss.1
Någon rättslig grundval för det norska uppträdandet kan Alin och hans
lärjungar inte finna. Det kan blott ses som ett uppror mot den lagliga överheten,
framhåller de med bestämdhet. För att sätta den sedan Kielöverenskommelsen
rättsligen befintliga föreningen i faktisk funktion, för att insätta Sveriges
konung i det lagliga utövandet av sin regering, rycker svenska trupper in i den
upproriska landsändan. I Moss ingår Norges laglige monark ett avtal med rebellerna. Däri tvingas de uppge sitt motstånd mot föreningen, vilket betecknar
en framgång för den svenska politiken. Men den blir dyrköpt. Norrmännen har
inte omedelbart och uttryckligen underkastat sig den svenske konungens regeringsmakt. Tvärtom har de pressat honom till medgivanden, som i hög grad
minskar hans oinskränkta myndighet att ordna Norges styrelse. Han förmås
acceptera Eidsvoldsförfattningen som grundval för kommande förhandlingar.
Han lovar att föreslå endast sådana justeringar, som betingas av rikenas förening. Han garanterar t.o.m., att inga förändringar skall göras annat än i samråd
med stortinget. Visserligen är detta klara svenska eftergifter, men de innebär
inte att Norge erkänns som suveränt och att Kielerfredens lydrikesståndpunkt
uppges. Sverige har blott ordnat Norges angelägenheter efter sitt eget skön,
även om det skett på ett mot upprorsmakarna ytterst tillmötesgående sätt.2
Att norrmännen har gått lagligt och korrekt tillväga understryker däremot de norska statsrättslärarna med energi. Det norska folket har blott, påpekar de, utnyttjat den suveränitet som Kieltraktaten skänkt dem tillbaka.
Genom Eidsvoldskonstitutionen och kungavalet har de gett sig själva den
styrelse de önskat och behagat. ”Der kunde”, skriver Aubert, ”overhovedet
vanskelig gaaes roligere og mere regelmaessig frem ved en konstitutionel
Stats Nydannelse”. När de svenska inkräktarna gått över gränsen, har naturligtvis norrmännen satt sig till motvärn. Det har alltså varit ett krig i ordinär
bemärkelse, som förts, ej ett inbördeskrig. Stilleståndsfördraget i Moss har
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S. Andgren - A. Bergsgård, a.a., s. 137 ff; J. Weibull, Karl Johan och Norge, s. 193 ff, 285 ff.
O. Alin, Den svensk-norska unionen, s. 40-45; N. Edén, Kielerfreden och unionen, s. 14 ff
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betytt en stor triumf för norrmännen. Det har karaktären av en bindande internationell traktat mellan två självständiga stater. Därigenom överger den svenske konungen alla sina hittills hävdade anspråk på att sedan Kielerfreden vara
Norges laglige suverän. Han medger, att han i förhållande till detta land endast
är en främmande furste, som inte äger Norges krona men hoppas få den genom
stortingets fria val. Den svenske monarken erkänner således, att det norska
självständighetsverk, som han hittills stämplat som ett uppror, är fullkomligt
lagligt. Han accepterar Norge som en suverän stat, lika litet lydande under Sveriges krona som under någon annans. Genom Mosskonventionen är alltså Kielerfredens ståndpunkt enligt de norska rättshistorikerna definitivt och fullständigt uppgiven.1
Sedan följde förhandlingar mellan stortinget och svenska regeringens
sändebud. Med konsekvens hävdade svenskarna, menar anhängarna av lydrikesteorin, att en förening funnits sedan Kielfreden. Dess existens var grundvalen för överläggningarna, inte deras ändamål, framhöll de svenska delegaterna.
De inriktade därför sina krafter på att förmå norrmännen villkorslöst erkänna
sin laglige konung, Karl XIII. Först därefter borde man övergå till att diskutera
de förändringar, som Eidsvoldskonstitutionen måste undergå, innan den kunde
erhålla konungens bekräftelse såsom norsk grundlag.2
För egalitetsteorins utläggare är däremot Kielerståndpunkten nu uppgiven från svensk sida. Inte ens svenskarna själva anser längre, att någon förening på grundval av svensk supremati existerar. Fredsvillkoren, bl. a. antagandet av Karl XIII som norsk konung, har stortinget full rätt att förkasta. Lika
litet som någon annan furste har den svenske konungen någon erkänd rätt till
Norges tron.
Under de fortsatta underhandlingarna agerade stortinget, som om det
vore den enda innehavaren av den suveräna norska statens myndighet. Det vägrade att omgående hylla Karl XIII som konung. Innan man kommit överens om
grundloven, gick det inte ens med på att välja honom. Dagen före vapenvilans
utgång accepterade dock båda parter en kompromiss. Dess huvudpunkt var, att
”’Norge skulle, såsom ett självständigt rike, under vissa villkor förenas med
Sverige under en konung’”, samt att ”’Konungavalet icke skulle företagas, innan man blivit enig om de förändringar, som rikets Grundlag skulle undergå’”.3
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Som ”rättsvidrigt” karakteriserar Nils Edén stortingets uppträdande.
Utan tvivel har kungen haft full anledning att med vapen ingripa mot det olagliga tillvägagångssättet. Han har dock låtit det hela bero. Han har låtit stortinget
fatta de oundvikliga besluten på sitt sätt och nöjt sig med att deras faktiska innebörd blivit, som han önskat. ”På sätt och vis” har också kommissarierna i
kompromissen lyckats genomdriva sin ståndpunkt. De har fått igenom själva
huvudprincipen, stortingets bifall till Norges förening med Sverige ”’under en
konung’”. Reellt sett har norrmännen således accepterat sin laglige monark.
Men å andra sidan har ”’konungavalet’” uppskjutits. Kompromissen innehåller
därför inte ”den slutliga ’hyllning’”, som man från svensk sida ursprungligen
tycktes vilja låta föregå Eidsvoldskonstitutionens omarbetning. Men detta innebär enligt Edéns sätt att se inte, att Kielståndpunkten uppgivits. Karl XIII
anses fortfarande av svenskarna vara Norges konung. Även norrmännen har
genom sitt, om ock villkorligt avgivna samtycke till föreningen accepterat honom. Vad som uppskjutits till dess den norska grundlagen blivit fullständigt
utarbetad, är konungens formella erkännande, hans högtidliga hyllning. I realiteten har förhandlarna således genomdrivit, att norrmännen erkänt sin laglige
monark. Det, som nu återstår, är blott en ren formalitet.1
Att svenskarna stillatigande finner sig i norrmännens uppträdande och
accepterar att valet av Karl XIII blir villkorligt, uppfattar Aubert däremot som
”et nyt Led i Kieler-Traktatens Opgivelse som Foreningens retslige Grundlag”.
De har, menar han, därmed på nytt erkänt, att Norge är ett suveränt rike, som
man måste förhandla med för att få en union till stånd.2
Den fjärde november var grundlovens revidering i princip slutförd.
Denna dag blev Karl XIII enhälligt ”valgt och erkiendt, som Kongeriget Norges retmaessige, constitutionelle Konge”. Sedan stadfäste monarken Norges
grundlag.3
Detta datum betecknar för den alinska skolans män inte den svensk
norska föreningens men väl den svensk-norska unionens uppkomst. En förening har ju funnits sedan ratifikationen av Kielfördraget. I november har emellertid Sverige slutgiltigt begagnat den makt det fått sig tilldelad i Kiel till att
organisera den redan befintliga sammanslutningen som ett statsförbund, en
union. Konungen har nu stadfäst en grundlag genom vilken Norge lyfts ur lyd-
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rikesställningen och gjorts till en med Sverige förenad stat. Därmed har Sveriges och Norges förening med folkrättsligt bindande giltighet blivit organiserad
som en union. Under form av ett avtal mellan Sveriges konung och Norges
storting har den nya författningen kommit till. Men endast på grund av konungens särskilda, i Moss givna löfte, har stortinget fått delta. Det har således
ej fungerat som företrädare för en suverän norsk stat utan som en av den svenske monarken inkallad församling, varmed denne lovat förhandla om grundlagen. Sin folkrättsliga giltighet har konstitutionen inte genom stortingets utan
genom den svenske konungens bekräftelse den fjärde november 1814. I detta
avseende vilar unionen således helt och hållet på Kieltraktaten som grundläggande rättsinstrument.1
Men även dagens andra viktiga resultat, stortingets s.k. kungaval, har
tillkommit helt i Kielfredens anda. Valet är, har Edén betonat, ”den norska
folkrepresentationens erkännande av Norges genom denna fred givne suverän”.
Sverige såg däri endast ”den norska nationalförsamlingens erkännande av sin
laglige konung, en akt, genom vilken Norges förening med Sverige icke rättsligen kom till, utan endast erhöll de norska folkrepresentanternas samtycke”.2
Rydin och de norska rättshistorikerna tolkar däremot inte händelserna
den fjärde november så, att en redan befintlig förening då slutgiltigt förvandlats
till en realunion. Nu läggs blott grunden, hävdar de, till en politisk sammanslutning, som tidigare ej existerat. Eftersom Kieltraktaten ej bundit Norge
för något samröre med Sverige utan gjort landet självständigt, har någon förening tidigare ej funnits. Kungavalet måste också, ses som en frivillig handling
av det självständiga norska rikets lagliga beslutande riksförsamling. Visserligen heter det, att Karl XIII ”valdes och erkändes” som norsk konung, vilket
skulle kunna tydas som en kompromiss mellan Eidsvolds- och Kielståndpunkterna. ”Isaafald”, skriver Aubert, ”er det dog kun et Kompromis om Ord og
ikke om Handling”. Stortinget erkänner Karl XIII som norsk konung först i
förbindelse med ett val i överensstämmelse med grundlovens regler om val av
ny kungaätt. Tronledigheten har inträtt den tredje november, då stortinget antar
Christian Fredriks avsägelse. ”Hvor megen Vaegt man end vil laegge paa ’Erkjendelsen’, saa var denne”, fastslår Aubert med en skicklig formulering, ”i
hvert Fald kun en Erkjendelse af den samtidig valgte Konge - ikke nogen
Erkjendelse af, att Karl XIII allerede var Konge ifølge ...Kieler-Traktaten”.
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När de svenska kommissarierna och kungen själv accepterar kronan, godkänner
de också dess grundval, valet. De ger därmed upp tanken, att han redan tidigare
är Norges rättmätige konung. De godtar valet som en frivillig överenskommelse mellan två, självständiga stater.1
Men valet av norsk monark skapar heller ingen verklig realunion mellan de skandinaviska länderna. Det har nämligen, menar egalitetsteorins exegeter, karaktären av blott en stortingsförklaring, att Norge skall vara ett med Sverige förenat rike under en konung. Ännu saknas fr.a. det svenska folkets bifall
till föreningen på de grunder, som av stortinget blivit antagna.2
I vilket förhållande anses den omarbetade g r u n d l o v e n stå till föreningen? Även på denna vitala punkt råder delade meningar. För Alin, och några av hans disciplar har den en dubbel funktion av den självständiga norska
statens organisationsform och det primära unionskontraktet. Eftersom de
svenska statsmakterna valt att upprätta en särskild norsk stat, kommer grundloven att innehålla mycket som inte alls har något med Sverige att göra. Den
stadgar ju t.ex. om formerna för frågor, som Norge självt skall få bestämma
över. I detta avseende är den norsk grundlag. Men den innehåller dessutom
regler för hur Norges förening med Sverige skall vara beskaffad. Den har också
kommit till genom en överenskommelse mellan Sveriges krona och Norges
storting. I detta hänseende är den onekligen ett unionskontrakt.3
Grundlovens karaktär av uteslutande norsk konstitution, har betonats av
bl.a. Rydin. Kungen sanktionerade den i egenskap av Norges valde konstitutionelle monark, ej som svenska kronans innehavare. Den framstod för honom
också som ”en ur ett fritt folks rättsmedvetande utvecklad och av folket beslutad statsförfattning, som således ej är att hänföra till av konungslig nåd oktrojerade konstitutioner”.4
Hittills hade endast kungen, den svenska regeringen och stortinget tagit befattning med unionsproblemet. De delar av förbundsfördraget, som förutsatte ändringar eller jämkningar i regeringsformen måste emellertid underställas även ständerna. För att undvika invecklade grundlagsändringar lät riks-

1

L.M.B. Aubert, Kieler-Traktatens Opgivelse, s. 31. Se även Dens., Norges folkeretslige Stilling, s. 136 f; B. Morgenstierne, Laerebog, s. 20 f; H.L. Rydin, a.a., s. 178 f.
2
Se föreg. not.
3
O. Alin, Den svensk-norska unionen, s. 130; Dens., Fjerde artikeln, s. 136 f; N. Edén, Kielerfreden och unionen, s. 129; Dens., Den svensk-norska unionsförfattningens tillkomst, s. 77 ff;
Kjellén har hävdat att grundloven består av tre skilda rättshandlingar, se Unionen sådan den
skapades, I (1893) s. 23.
4
H.L. Rydin, a.a., s. 193 f (cit.), 199-215; B. Morgenstierne, Laerebog, s. 16 ff.
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dagen dock samla alla unionsbestämmelser till den s.k. riksakten. I augusti
1815 antogs den av båda länderna.1
Liksom Kieltraktaten och grundloven har även r i k s a k t e n bedömts
på olika sätt av företrädarna för lydrikes- och egalitetsteorierna. Enligt de förra
måste den betraktas som en inomstatlig reglering ett komplement till det grundläggande unionsfördraget - grundloven. Redan den fjärde november 1814 har
unionen konstituerats. Vad som återstått har varit ständernas bifall till de partier av unionsförfattningen, som fordrat justeringar i regeringsformen. Sedan
detta i maj 1815 lämnats, har alla detaljer i föreningsfördraget varit fullständigt
giltiga. Men därmed har ständerna ej låtit sig nöja. De har beslutat sammanföra
vissa föreningsbestämmelser till ett särskilt dokument, en riksakt. Men, poängterar den alinska skolans uttydare, det har i stort sett endast varit de detaljer i
unionskontraktet, som krävt riksdagens samtycke, som kommit att ingå i den.
Något anspråk på fullständighet har den inte gjort. Enligt deras sätt att se är
grundloven, inte riksakten, unionens konstituerande grundlag. Riksakten är,
betonar Edén, ”endast en särskild kodifikation av vissa delar av det egentliga
unionskontraktet, med bifogande av en del kompletterande tillägg”. Nyheterna
i den är ej av större betydelse än att den kan betraktas som ett ”supplement” till
grundloven.2
I den norska statsrätten har däremot den rydinska interpretationen av
riksakten som föreningens egentliga grundlag helt slagit igenom. Någon närmare, inomstatlig reglering av den genom grundloven upprättade unionen anses
den inte vara. Den uppfattas som en folkrättslig överenskommelse mellan två
likaberättigade och oberoende stater. Som ingen annan rättsurkund har båda
ländernas myndigheter tillerkänt den gemensamt förpliktande kraft. Endast
riksakten kan anses som rättesnöre vid avgörandet av vad som är konstitutionella gemensamhetsbestämmelser.3
Förespråkarna för lydrikesteorin har ej kunnat finna något i riksakten,
som tyder på att Kielståndpunkten skulle vara övergiven. De välbekanta orden

1

S. Andgren - A. Bergsgård, a.a., s. 154 ff.
N. Edén, Kielerfreden och unionen, s. 132 f (cit.). N. Edén, Den svensk-norska unionsförfattningens tillkomst, s. 22 (cit.).
3
H.L. Rydin, a.a., s. 248 ff; B. Morgenstierne, Laerebog, s. 20 ff.
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i ingressen, att det skandinaviska föreningsbandet är ”ej av vapnen, men av den
fria övertygelsen tillvägabragt” innebär ingen formulering av en ny statsrättslig
princip. Frasen avfärdas av Nils Edén som ”ett prov på den ’unionella retorik’,
varmed man i unionens första tid älskade att röra sig vid sina skildringar av
föreningens tillkomst”.1 Av Aubert tas däremot riksaktens inledningsord som
ytterligare ett tecken på att den fria överenskommelsen, ej Kieltraktatens lydrikesståndpunkt, är föreningens rättsliga grundval. De kan ej bortförklaras som
fraser, menar han. De är ”med Flid indsatte i statsretslige Dokumenter for at
fastslaa den nye Forenings Retsgrundlag”.2
Lydrikesteorin utgår sammanfattningsvis ifrån att en förening kommit
till stånd redan genom Kieltraktaten. Sverige har sedan gentemot de motsträviga norrmännen sökt genomföra de rättigheter det förvärvat i Kiel. Syftet med
den svenska politiken har, för att tala med Nils Edén, ”icke varit det rättsliga
konstituerandet av Sveriges och Norges förening, utan det faktiska genomförandet av den förening, som alltifrån Kielerfreden rättsligen existerade”. I de
överenskommelser varigenom detta faktiska förverkligande skedde, har, fortsätter Edén sin summering, ”Sverige sett i c k e frivilliga fördrag mellan tvänne
suveräna stater, u t a n en på grundvalen av Kielertraktaten och inom dess ram
genomförd närmare organisation av föreningen själv och speciellt av Norges
ställning inom densamma”. Det viktigaste av dessa fördrag har varit grundloven. Därigenom har Sverige ordnat relationerna mellan länderna som ett unionsförhållande. Grundloven är således det fundamentala unionskontraktet. Till
detta sluter sig sedan riksakten som ett supplement.3
Enligt egalitetssuppfattningen å andra sidan har Norge genom Kieltraktaten lösgjorts från sitt kontrakt med den danske kungen och återfått sin
suveränitet. I maj 1814 har det norska folket organiserat sig till en fullt självständig stat med egen grundlag och egen kung. Genom Mosskonventionen,
kompromissen den 20 oktober, men fr.a. kungavalet och riksaktens ingress har
även Sverige erkänt denna suveränitet. Föreningen har grundats på frivillig
basis av två suveräna stater. Grundloven är uteslutande en norsk inomstatlig
konstitution, framgången ur en överenskommelse mellan Norges konung och
stortinget. Riksakten är det enda gemensamt förpliktande unionsdokumentet.
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RA, ingress (cit.); N. Edén, Kielerfreden och unionen, s. 138 ff, s. 134 (cit.).
L.M.B. Aubert, Kieler-Traktatens Opgivelse, s. 40(cit.); Dens., Norges folkeretslige Stilling,
s. 147 f.
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N. Edén, Kielerfreden och unionen, s. 136(cit.); Dens., Den svensk-norska unionsförfattningens tillkomst, s. 23.
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De olika juridiska betraktelsesätten har varit av utslagsgivande betydelse, när det gällt att fixera kompetensfördelningen mellan svenskt, unionellt och
norskt. Enligt alinarna har i kraft av Kielerfredens lydrikesbestämmelser alla
rättigheter och funktioner, som Sverige inte i klartext i något av unionsdokumenten överlämnat till Norge, tillhört det svenska kompetensområdet. Enligt
den egalitära synen har Norge däremot saknat bestämmanderätt endast över
sådana ärenden, som i riksakten uttryckligen betecknats som unionella. Över
alla andra frågor har landet behållit sin genom Kieltraktaten erhållna suveränitet. Makten över utrikespolitiken kan tas som ett exempel på en angelägenhet,
där klara besked saknats i förbundshandlingarna. Oscar Alin har i detta fall
varit av den meningen, att Sverige haft full rätt ”att såsom sina egna handhava
även Norges yttre angelägenheter”. Lika självklart har det varit för hans motståndare, att Norge självt haft rätt att driva sin egen utrikespolitik. På detta sätt
har rättsteorierna vunnit tillämpning i den praktiska unionspolitiken.1
Vid kritiken av korta laglinjen under de händelserika månaderna närmast före unionsbrottet den sjunde juni 1905 har de rättshistoriska doktrinerna
kommit till användning. Angående dagens stora stridsämne, organisationen av
det faktiskt gemensamma konsulatväsendet, har alla stipulationer lyst med sin
frånvaro i de unionella urkunderna. Därför, gör en rad ultrakonservativa tidningar gällande, finns det ingenting, som tyder på att svenskarna någonsin
överlämnat sin genom Kielavtalet förvärvade hegemoni i detta avseende till
norrmännen. De har saknat varje spår av rättighet att på egen hand inrätta en
nationell konsulatorganisation. Så har ett resonemang mot korta laglinjen, som
kan benämnas det storsvenska l y d r i k e s a r g u m e n t e t, formulerats.2
Hur stor spridning har sådana tankegångar, som kan föras tillbaka på
lydrikesteorin, haft i den unionspolitiska debatten under de kritiska veckorna
och månaderna närmast före brytningen? Till en väl avgränsad del av pressen
har de i huvudsak varit lokaliserade. I främsta ledet har de tre stockholmsavisorna Nya Dagligt Allehanda, Stockholms-Bladet och Vårt Land marscherat.

1

O. Alin, Fjerde artikeln, s. 137 (cit.) och J. Utheim, Grundloven om Norges udenrigsstyre, s.
134 f.
2
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. Se även t.ex. StB
3/4; SP 18/2 och SmP 6/3.
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De två förstnämnda drevs av Förenade tidningsaktiebolaget, vars aktiemajoritet
låg i händerna på medlemmar av första kammarens stora konservativa parti
med Christian Lundeberg i spetsen. Allehanda betecknades som ”det konservativa huvudorganet”, medan Stockholms-Bladet under Leon. Ljunglunds färla
företrädde unghögern i huvudstaden.1 Vårt Land, organ för konservatismen
inom svenska kyrkan, stod liksom de två övriga majoritetspartiet nära.2 På
Västkusten har Göteborgs Aftonblad varit storsvenskt. Det var en av Sveriges
större tidningar med en upplaga på närmare 30.000 exemplar.3 Redaktör var
Vilhelm Lundström och till tidningens fasta medarbetare hörde professorerna
Rudolf Kjellén och Carl Axel Reuterskiöld.4 Smålandsposten, Barometern,
Östgöta-Correspondenten, Nya Wermlands-Tidningen och Sundsvalls-Posten
är andra dagblad i landsorten, som omhuldat de alinska idéerna.5
Ingen riksdagsman har i klartext visat någon böjelse för de ultrakonservativa tankegångarna. Förmodligen har de emellertid ej saknat sympatisörer i
första kammaren, fastän det inte klart kan utläsas ur källmaterialet.6
I varje fall utåt har de storsvenska tänkesättens utbredning sålunda varit
ganska begränsad.
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S. Runestam, Förstakammarhögorn och rösträttsfrågan 1900-1907, s. 275; Bar 20/7 (Adauctus, cit.).
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S. Runestam, Förstakammarhögern, s. 172 f.
3
VL 31/3.
4
S. Runestam, Förstakammarhögern, s. 277.
5
De hittills ej omnämnda huvudredaktörerna för de storsvenska tidningarna var under år 1905:
NDA: Johan A. Björklund, efter 1/6 John Wigforss; VL: Johan Fredrik Pettersson; SmP: A.V.
Forsberg; Bar: Gustaf Hjalmar Petersson; ÖC: Gustaf Gustafsson; NWT: Julius Sellman, J.
Ferlin och C.A. Nilsson; SP: Herman Sällvin.
6
På 1890-talet demonstrerade första kammarens majoritet öppet sin sympati för de alinska
tankegångarna (se t.ex. S. Hadenius, a.a., s. 169). Vid en debatt år 1903 argumenterade några
ledamöter utifrån lydrikesteorin (J. Weibull, Konsulatfrågan, s. 193). Det är också fullt möjligt
att ge första kammarens beslut i unionsfrågan i maj 1905 en storsvensk innebörd. Talet om
förhandlingar rörande ”a l l a” unionella angelägenheter skulle då kunna innefatta ej blott utrikes- och konsulatfrågorna utan även försvarsproblemen. Eftersom kammarens ledamöter noga
undvek att offentligt precisera hur pass omfattande deras ombildningsprogram egentligen var,
kan denna tolkning på ett tillfredsställande sätt ej ledas i bevis. Se ovan s. 14.
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Många har varit motståndare till sanktion utan att fördenskull i något
avseende känna sig attraherade av lydrikesteorin. Till dessa s.k. moderata kan
Hans Andersson i Nöbbelöf och hans kamrater i andra kammarens lantmannaparti hänföras. Första kammarens uttalande har också närmast gått i moderat
riktning, även om en storsvensk tolkning alltså är fullt möjlig. Till den moderata grupperingen hör vidare Stockholms Dagblad under redaktör Karl Hildebrands ledning. Det betraktades som språkrör för första kammarens minoritetsparti och räknades som den moderata konservatismens huvudorgan.1 Hit hör
Norrköpings Tidningar, sedan gammalt klassificerade som protektionistiska
och storsvenska.2 Hit hör också tidningen Upsala samt Sydsvenska Dagbladet,
som genom redaktör Carl Herslows personliga vänskap med statsminister Boström ansågs stå regeringen ganska nära.3 Men även tidningar, som brukar rubriceras som frisinnade eller liberala, uppträdde som moderata i unionsfrågan. I
det väsentligaste spörsmålet för dagen, om konungen borde bevilja sanktion på
den norska konsulatlagen eller ej, kom de därför att sluta upp bakom samma
negerande ståndpunkt som storsvenskarna. Bland dessa dagblad märks Norrbottens-Kuriren, Jämtlands Tidning, ”de frireligiösas huvudorgan” Svenska
Morgonbladet4 samt den likaledes frikyrkliga Jönköpings-Posten. Större betydelse hade det emellertid, att tre betydande liberala huvudstadstidningar sällade
sig till de moderata sanktionsmotståndarna. Det var ”det nationellt frisinnade”
Svenska Dagbladet,5 Stockholms-Tidningen - vid denna tid landets största tidning med en upplaga på drygt 100.0006 - samt det gamla huvudorganet Aftonbladet, som under den forne verdandisten Harald Sohlmans ledning orienterade
sig allt mer och mer åt höger. Den centrala vattendelaren i den unionsdebatt,
som fördes under föreningens sista levnadsmånader, har sålunda gått inne i de
liberala leden.7
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S. Runestam, Förstakammarhögern, s. 273.
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G. Sundell, Ord och öden i ett tidningshus, Ur Stockholms-Tidningens historia 1889-1959, s.
114.
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Storsvenskarna nöjer sig ej med ett enda, juridiskt underbyggt skäl mot
ett ensidigt norskt konsulatbeslut. Ytterligare två bemödar de sig om att utarbeta. Eftersom inget av dem grundar sig på någon alinsk analys av förhållandena
vid unionens tillkomst, kan även de moderata ansluta sig.
Ett argument är mera principiellt till sin natur. Det utgår från texten i
den gällande riksakten. R i k s a k t s a r g u m e n t e t mot korta laglinjen skulle det kunna kallas. Riksaktens femte paragraf stadgar: ”Då inför konungen i
det norska statsrådet, enär och evar det är samlat, ämnen förehavas, som angå
båda rikena, skola trenne ledamöter av det svenska statsrådet där även hava
säte och stämma”. Ärenden, som angår båda länderna, skall med andra ord
avgöras i sammansatt statsråd.1 Kan då frågan om inrättande av särskilt norskt
konsulatväsen sägas ”angå” bägge staterna? Därom råder bland sanktionsmotståndarna inget tvivel. Stockholms-Tidningen erinrar om att ett enhetligt konsulatväsen har existerat alltsedan unionens tillkomst. Genom 90-årig hävd är
det en del av unionsförhållandet, konstaterar tidningen. Avtalet är ”så levande
och starkt”, fortsätter Stockholms-Tidningen, ”att det tillämpas varje år, då
riksdag och storting besluta den gemensamma utrikesbudgeten, och varje dag,
då dessa anslag utgå och de gemensamma organen fungera”.2 Ett annat dagblad
påminner om att Sverige genom ett norskt beslut ”fullständigt oåtsport,
t v i n g a s att helt och hållet omorganisera sitt eget konsulatväsen, väsentligen
höja sin budget ... samt inför utlandet omlägga och ånyo presentera hela sin
konsulära representation”.3 Ett tredje påpekar, att en sprängning av gemenskapen de facto utgör ett grundskott mot unionens livsprincip, enhetligheten i rikenas förhållande till främmande makter. En fråga, som äger så många beröringspunkter med Sverige och unionen, kan inte, resonerar 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. Grundtanken
bakom den norska aktionslinjen är oförenlig med den i riksakten kodifierade
unionella rätten.4
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RA § 5.
ST 18/2, 20/2 (cit.). Se även StD 2/3, 15/4; S. Hedin, Den svensk-norska unionen och Ryssland, AB 18/4 1905.
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JT 22/5 (cit.) och SmP 3/5.
4
GAB 25/5. Se även NDA 12/5; Bar 9/3; SmP 27/4; ST 18/2, 20/2; NK 21/3. Den sistnämnda
tankegången kommer att granskas närmare i det följande. - Att låta avgörandet falla i norskt
statsråd stred också mot den gemensamma konsulatförordningen av år 1886. I en av dess paragrafer stadgades, att frågor om upprättande av nya konsulat och indragning eller delning av
gamla skulle föredragas i sammansatt statsråd. Även i ett annat avseende hade norrmännen
försyndat sig: förslag om ändringar i konsulatväsendet skulle enligt samma förordning beredas
ej blott av norska utan även av svenska ämbetsverk. GAB 25/5.
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Det andra rättsresonemang, som både storsvenskar och moderata är
eniga om, utgår från grundloven. Det kan benämnas g r u n d l o v s a r g um e n t e t mot korta laglinjen. Mot en detalj i själva lagförslaget riktar det sig:
att en fristående norsk konsulatorganisation skall upprättas redan den första
april 1906. Denna datering, hävdar alla sanktionsmotståndare i en enig kör,
strider alldeles uppenbart mot den norska konstitutionens bokstav. Den är ett
hot mot konungens suspensiva vetorätt. Enligt grundloven är monarkens ställning klar och otvetydig. Mot hans önskan kan ett stortingsbeslut ej bli lag, såvida det inte antagits av tre olika storting, skilda från varandra genom minst två
mellanliggande ordinarie storting. Konungen äger alltså konstitutionell rätt, att
mot en lag, som antas 1905, använda sitt veto såväl 1905 som 1908 och 1911.
Först om lagen sistnämnda år godkännes i oförändrat skick, får den gällande
kraft mot statschefens vilja. I princip handlar därför stortinget grundlagsvidrigt,
när det fastställer, att en åtgärd skall träda i kraft vid en tidpunkt, då konungens
suspensiva veto inte upphört att ha laga kraft. I det aktuella fallet är den tidiga
dateringen ett särskilt flagrant intrång på hans kompetensområde. Vid två tillfällen har han ju klart sagt ifrån, att han ämnar utnyttja sin lagliga möjlighet att
inlägga suspensivt veto. På detta sätt kan grundlovsargumentet mot den norska
regeringens aktionspolitik sammanfattas.1
Från tre olika legalistiska utgångspunkter har sanktionsmotståndarna
skarpt nagelfarit korta laglinjen. Det är dessa juridiska aspekter, som de skjutit
i förgrunden. Har de då ej haft några andra invändningar att göra mot den norska handlingsgången?
Med stöd av grundlovsparagrafer har de fördömt konsulatlagens tidiga
datering och därmed också elimineringen av den suspensiva vetorätten. Döljer
sig ett gemensamt principiellt avståndstagande från den p a r l a m e n t a r i sk a styrelseformen bakom den juridiska ordvallen? Orimlig förefaller en sådan
hypotes ej vara. I praktiken tycks det dock ha förelegat en väsentlig attitydskillnad mellan storsvenskarnas och t.ex. den unionsmoderata StockholmsTidningens inställning till parlamentarismen. Om de förras starka aversion mot
en försvagning av den norska kungamakten kan intet tvivel råda. Det framgår
av de många korta men värdeladdade uttalandena av typen ”parlamentariska

1

VL 12/5 och 31/5; NDA 21/2, 8/3, 12/5 och 30/5; StB 26/4 och 30/5; GAB 25/2, 25/5 och
30/5; StD 29/5 men även 28/4, 12/5 och 28/5; Uppsala 12/5 och 29/5; SvD 31/5; ST 18/2, 20/2
och 30/5; AB 29/5 och 31/5; SvK 31/5; Se dessutom NG §§ 77, 78 och 79.
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Excesser”, hot mot ”förnuftig ordning och heder”,1 ”revolutionära åtgärder”
mot kungliga maktbefogenheter.2 För första gången demonstrerar här storsvenskarna sin ambition att slå vakt om tronen. De har här blottat det centrala
temat i sin unionspolitik, omsorgen om kungadömet. Av rädsla för den personliga kungamaktens slutgiltiga undergång i Norge, motsätter sig storsvenskarna
kungens konfirmation av det föreliggande lagförslaget. Någon liknande fruktan
har aldrig behärskat Stockholms-Tidningen. Den finner sig snarare ganska väl
till rätta med tanken på minskat kungainflytande. Ur demokratisk synvinkel
anser den det t.o.m. riktigt att lägga så stor makt som möjligt i representationens hand.3 Någon gemensam principiell syn på parlamentarismen har sålunda
inte eggat storsvenskarna och Stockholms-Tidningen till kamp mot kungens
stadfästelse av konsulatlagen.
Gemensamt för båda riktningarna, var däremot farhågorna för att en
sanktion kunde få följdverkningar, som skulle förrycka det framtida inbördes
förhållandet mellan de båda unionsstaterna.
Hur skulle föreningens kommande öden gestalta sig, om det hemska
men otroliga skulle inträffa, att konungen biföll konsulatlagen? Detta var ett
ämne, som lockade till spekulationer. Med små avvikelser gick spådomarna
ständigt i samma riktning. Utvecklingen skulle komma att löpa i endera av tre
något skiljaktiga banor.
Norrmännen kunde tänkas underhandla om en gemensam utrikesminister. Deras förhandlingsposition vore då utomordentligt gynnsam. Förmådde de
inte i vanlig ordning trumfa igenom sin vilja vid förhandlingsbordet, hade de
ett ypperligt påtryckningsmedel till hands. De kunde åberopa konsulatlagens
bestämmelse om att ett norskt konsulatväsen skulle upprättas den första april
1906. De kunde hota med att från detta datum inrätta en fristående konsulär
organisation, oberoende av hur förhandlingarna i utrikesfrågan skred fram.
Därigenom skulle de kanske kunna genomdriva sin uppfattning om den gemensamme utrikesministerns konstitutionella ställning. Genom att göra honom
direkt ansvarig inför de båda ländernas folkrepresentationer, skulle stortinget
med hjälp av sina parlamentariska befogenheter helt kunna dominera honom.
Den norska representationen kunde nämligen, påpekade Göteborgs Aftonblad i
ett ampert inlägg, på ett helt annat sätt än den svenska ”utöva husbondevälde
över konungens rådgivare”. Det framgick både av bestämmelserna i grundloven
och de överväldigande erfarenheterna från 1884 års händelser. Med det senare
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åsyftade tidningen givetvis parlamentarismens seger genom det framgångsrikt
fullföljda riksrättsåtalet mot regeringen Christian Selmer. Den nye gemensamme utrikesministern skulle snart bli stortingets ”lydiga verktyg”, siade unghögerorganet. Som ett ”damoklessvärd” skulle den norska riksrätten hänga över
honom. Tidningen betvivlade ej, att hans främsta uppgift skulle bli att göra den
norska representationen till viljes. Den ansåg tydligen, att riksdagen, som ju
saknade parlamentarisk makt över regeringsbildningen, lika litet som unionskonungen skulle kunna sätta sig upp emot stortinget. Det kunde rentav bli så,
att ingen svensk man med heder och självständighet skulle kunna åtaga sig
ämbetet som utrikesminister. Ej blott absolut självständighet och suveränitet
skulle Norge därmed erhålla. Det skulle även få rätten att styra Sverige, privilegiet att leda halvöns utrikespolitik.1
Norrmännen kunde också låta konsulerna bli så självständiga i förhållande till utrikesminister och diplomatiska sändebud, att de helt enkelt fungerade som särskilda norska utrikesrepresentanter. ”De egne” kallade Vårt Land
dem en gång med en träffsäker anspelning på den norska benämningen – ”den
egne” - på en särskild norsk utrikesminister. Uttrycket är den pregnantast tänkbara sammanfattningen av den refererade tankegången.2
Till sist kunde de norska ledarna välja att tillsätta en egen utrikesminister. Med konsulatlagen som prejudikat skulle kungamakten inte kunna stå emot
ett sådant beslut. Sanktioneringen av konsulatlagen hade ju upphävt den suspensiva vetorätten, varigenom den sista möjligheten att förhindra dualismen i
utrikespolitiken vore försutten.3
Varpå grundar man denna rädsla för fristående norska konsuler med diplomatiska funktioner? Varför bävar man inför blotta tanken på en egen norsk
utrikesminister. Ligger det annat än vanlig olust över främmande, norskt inflytande bakom den negativa attityden till en gemensam utrikesminister, ansvarig
direkt inför de båda folkförsamlingarna? Svaren på dessa frågor kastar ljus
över den innersta kärnan i sanktionsmotståndarnas unionspolitik.
I debatten råder på dessa punkter en relativt stor förtegenhet. Några
direkta, systematiska svar lämnas inte. Utifrån fragmentariska uttalanden är
det ändå möjligt att rekonstruera en bild av hur de bör ha sett ut. Om norrmännen på något av de tre ovan skisserade sätten får tillfälle att föra en oberoende utrikespolitik skall av unionen återstå blott två saker: ett gemensamt,
i Norge fullständigt maktlöst kungahus och ett försvarsförbund utan en
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motsvarande enhetlig utrikesstyrelse. Till föga mer än en personalunion vore
därmed den gamla realunionen förvandlad. Blotta tanken på en sådan injagar
skräck i storsvenskarna och orsakar betänksamhet hos de moderata. De förra
tillgriper rent nationalistiska tongångar för att uttrycka sitt avståndstagande. Att
acceptera en personalunion, framhåller Östgöta-Correspondenten med ett typiskt tonfall, vore ett uttryck för ”nationalkänslans avmattning och depravation,
ett olyck/s/bådande bevis att vi som nation befunne oss i den branta utförsbacken”.1
I en personalunion kommer Norges oinskränkta rättighet att föra en
egen utrikespolitik ej att balanseras av motsvarande klara skyldighet att bidra
till halvöns gemensamma f ö r s v a r. Så kan den moderata pressens enda invändning mot personalunionen uttryckas. I en sådan förening, påstår Stockholms-Tidningen, tvingas Sverige försvara sitt grannland, om det råkar i krig,
under det att Norge får föra en utrikespolitik, som Sverige inte har några möjligheter att påverka. Norge kommer att vältra över alla förpliktelser på broderlandet och självt avnjuta endast fördelarna. ST finner ett sådant förhållande
orättmätigt och orättvist. Sveriges status, anser den, måste då komma att ligga
bra nära det norska protektoratets. Mera ingående analyserar aldrig någon av de
moderata sitt enda icke-juridiska lämplighetsskäl mot korta laglinjen.2
Något skarpare skärskådar den storsvenska pressen fördelningen av
rättigheter och plikter i en förening, där utrikespolitiken ej längre är gemensam. Den klaraste argumentationen presteras i en ledare i Vårt Land. Liksom
Stockholms-Tidningen befarar även Vårt Land, att personalunionen i försvarshänseende kommer att drabba Sverige hårdast. Norrmännen kan känna
sig så skyddade av Sverige, att de i värsta fall helt resolut slopar sin egen
krigsmakt eller åtminstone drar in större delen av sina försvarsutgifter. Men
även om de skulle gå med på att upprätthålla ett starkt försvar, fortsätter tidningen, är det inte säkert att de därför kommer att hjälpa Sverige i en nödsituation. Roten till det onda är den unionella kungamaktens svaga ställning i
Norge. Unionsmonarken kan enligt tidningens bedömning inte förhindra en
norsk av- eller nedrustning, då han av stortinget lätt kan ”tvingas till vad som
helst”. Hans svaghet inger heller ingen förhoppning om att han skall tillåtas
använda norska stridskrafter för att värna svenskt territorium. Är stortinget
emot ett dylikt arrangemang har kungen naturligtvis ingen möjlighet att
hävda sig. Detta missgynnar Sverige på ett sätt som ledarskribenten
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finner upprörande. Grundlagsenligt har nämligen den svenske monarken, till
skillnad från den norske, så stora maktbefogenheter, att han kan uppbåda de
svenska försvarskrafterna till Norges försvar. På så sätt kommer Sverige alltid
att tvingas gå i bräschen för Norge, medan Norge drar sig undan all försvarshjälp till Sverige.1
Ur jämlikhetssynpunkt har både storsvenskar och moderata kritiserat
försvarsförbundet. Unisont har de vänt sig mot att de svenska utfästelserna varit mera omfattande än de norska. För de moderata har själva det faktum, att det
rått en brist på balans eller jämvikt varit det väsentliga. Det är denna avsaknad
av jämlikhet de uteslutande vänt sig emot. Vårt Land har gått ett steg längre.
Den har pekat ut huvudanledningen till detta missförhållande. Den norska kungamaktens svaghet är det, som orsakat den orättvisa fördelningen av försvarsförpliktelserna. Därmed har en storsvensk tidning på nytt tangerat huvudtemat i
den ultrakonservativa unionsuppfattningen, kungadömets maktställning. Som
tidigare visats har den storsvenska pressen bekämpat en sanktion därför att den
varit motståndare till en utvidgning av den norska parlamentarismen. Nu har
Vårt Land visat, att den norske kungens vanmakt i försvarsärenden varit ett
skäl mot sanktion och föreningens förvandling till personalunion.
För att ställa kritiken av försvarsbestämmelserna i en klarare belysning
kan det vara lämpligt att undersöka, hur den skandinaviska försvarsgemenskapen verkligen f u n g e r a t vid tiden omkring sekelskiftet.
En enkel utredning visar, att sanktionsmotståndarnas harm och missnöje haft ett visst fog för sig. Genom grundlagsbestämmelser och praxis har stortinget, en norsk, nationell institution, tillförsäkrats ett mera vidsträckt inflytande över den norska krigsmakten än motsvarande svenska organ, riksdagen,
över den svenska. Den unionella statsmakten, unionskungadömet, har i samma
mån fått större befogenheter över det svenska försvaret än över det norska.
Oberoende av de nationella instansernas samtycke har Sveriges stridskrafter
därigenom i större utsträckning än Norges kunnat utnyttjas av den unionella
myndigheten till halvöns gemensamma försvar.
Högsta befälet över de båda ländernas väpnade styrkor till lands och
till sjöss har såväl regeringsformen som grundloven i klara ordalag överlämnat till konungen. Från denna generella regel har det dock givits betydande
undantag. De har varit större och mera omfattande i Norge än i Sverige. Hela
den svenska krigsmakten har kunnat användas både i Norge och utanför de
Förenade rikenas gränser. På vissa villkor har unionskonungen t.o.m. haft rätt

1

VL 2/6. Se även SmP 3/6.

39

att begagna den för anfallskrig. För att föra den svenska beväringens första
uppbåd - huvudparten av armén - utanför landets gränser har han varit skyldig
att höra hela statsrådet samt utfärda riksdagskallelse. Däremot har han inte, det
bör observeras, behövt invänta något riksdagsbeslut. Redan för att få kalla in
det andra uppbådet har han fått höra statsrådet samt utförda riksdagskallelse.
Utom gränserna har det inte utan riksdagens medgivande kunnat användas.1
De formella inskränkningarna i den svenske konungens personliga befälsmakt har dock varit obetydliga i jämförelse med dem, som gällt för den
norske. Genom grundlagsbestämmelser har stortinget erhållit rättigheter, som
riksdagen saknat motsvarigheter till. De norska försvarsstyrkorna har kunnat
delas in i tre konstitutionellt skilda delar. Örlogsflottan omnämns aldrig i någon
paragraf och faller därmed under den allmänna bestämmelsen. Det har stått
kungen fritt att använda den vid såväl anfalls- som försvarskrig, både i Sverige
och utanför de Förenade rikenas gränser. Linjetrupperna och skärgårdsflottan grundlovens ”Roflotille” - har han också fritt kunnat disponera över till halvöns
försvar. För att kunna bruka dem vid ett anfallskrig, oavsett om det sker i preventivt syfte eller ej, har han dock varit beroende av stortingets samtycke. I
detta avseende har han således varit hårdare bunden av den norska representationen än den svenska. För att föra huvudparten av den svenska armén utomlands måste han visserligen utfärda riksdagskallelse men behövde ingalunda
invänta något riksdagsbeslut. Ett anfallskrig bör visserligen strax efter sekelskiftet ha tett sig som ett högst orealistiskt handlingsalternativ. Om ett sådant
mot all rimlig förmodan skulle inledas, har dock svenska nationella myndigheter haft mindre inflytande över truppernas disposition än motsvarande norska.
Att tala om större förpliktelser är inte oberättigat.
De ur kungens synvinkel strängaste restriktionerna har emellertid gällt
den tredje försvarsdelen, lantvärnet. Därom har grundloven innehållit följande
klara stadgande: ”Landvaernet og de øvrige norske tropper, som ikke til linjetropper kunne henregnes, maa aldrig bruges udenfor Norges graendser”.2 Inte
ens med stortingets samtycke har monarken kunnat kommendera lantvärnet till
tjänstgöring utomlands. Medan hela den svenska krigsmakten kunnat brukas
till att värna norsk mark, har således grundloven innehållit en bestämmelse,
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som ovillkorligen lagt hinder i vägen för en viss del av de norska stridskrafterna att användas till att skydda svenskt territorium.
Till en början har denna s.k. l a n t v ä r n s k l a u s u l inte inneburit
någon reell inskränkning i monarkens disposition över Norges försvarskrafter.
Tyngdpunkten har nämligen helt legat på linjetrupperna medan lantvärnet har
varit obetydligt och saknat all militärisk organisation. Så småningom har dock
förhållandena ändrat sig radikalt.1
Det har hängt samman med den totala bristen på föreskrifter angående
det gemensamma försvarets storlek och organisation. Ingenstädes har det funnits några anvisningar angående de nationella eller unionella försvarskrafternas
omfattning, deras fördelning på lant- och sjötrupper eller de olika vapenslagen
inom dem, deras utrustning eller övning. Klara bestämmelser angående eventuella krigskostnaders fördelning har också saknats. Överhuvudtaget har preciserade föreskrifter om det gemensamma försvarat varit främmande för den unionella rätten.2
När motsättningarna mellan de båda länderna mot mitten av 1800-talet
började tillta, upptäckte stortinget vilka möjligheter avsaknaden av klara besked erbjöd för ett självständigt handlande gentemot kungen och Sverige. Alla
försök att närmare precisera lagtexternas ordalydelse - problemet togs upp av
bl.a. 1839 och 1865 års unionskommittéer samt 1856 års försvarskommitté strandade på norskt motstånd. År 1871 lade regeringarna i Norge och Sverige
fram en proposition med förslag till en ny föreningsakt. I stortinget begärde
Venstres ledare, advokat Johan Sverdrup, ordet. I ett massivt anförande nagelfor han regeringsförslaget synnerligen hårdhänt. ”Hvad det kommer an paa ved
Ordningen af ethvert Landforsvar, er naturligtvis først og fremst Landets egne
Interesser”, inskärpte Sverdrup. ”Det norske Forsvars Tyngdepunkt kan aldrig
komme til at ligge i en Unionskontingent. Jag siger, underströk Sverdrup med
skärpa, ”det vilde vaere den største Daarskab, om vi nogensinde bandt paa nogen Maade vor Armeorganisation i en eller anden Henseende til en Overenskomst med Sverige”.
Men Johan Sverdrup motsatte sig också varje förändring i bestämmelserna om kungens dispositionsrätt över den norska hären. Han accepterade ej
”at der skal vaero fri Anledning til at stille norske Tropper til en fremmed
Magts Raadighed”.
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I sitt stora tal år 1871 hade Johan Sverdrup givit uttryck åt de principer,
som ända fram till skilsmässan blev vägledande för stortingets unionella försvarspolitik.1
År 1885 antog stortinget en värnpliktslag, som gällde ännu vid tiden för
unionsupplösningen 20 år senare. I den fick den sverdrupska tanken, att tonvikten måste läggas på det nationella försvaret, att konkret uttryck.
Lagen delade in armén i tre uppbåd, linje, lantvärn och landstorm.
Värnplikten utvidgades från 10 till 13 årsklasser. Av dem tilldelades linjen, den
del av armén, som ej fick dirigeras utanför landets gränser, blott fem mot tidigare sju. Lantvärn och landstorm erhöll däremot vardera fyra mot tidigare tillsammans tre. Proportionen sju mot tre till linjens favör förvandlades sålunda
till fem mot åtta till dess nackdel. En äldre bestämmelse att stortingets samtycke fordrades för att sätta mer än 18.000 man linjesoldater på krigsfot bibehölls. 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 %.2
Den del 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. Inte heller i
detta avseende är det otillbörligt att tala om bristande balans mellan ländernas
utfästelser.
Tendensen att Norges förpliktelser gentemot det gemensamma försvaret är mindre än Sveriges visar sig även i bestämmelserna om finansiering av
krigsoperationer. Stortinget har inte haft någon konstitutionell skyldighet att för
ett eventuellt krig ställa penningmedel till unionskonungens förfogande. Det
har däremot riksdagen. Den har varit förbunden att för oförutsedda händelser
bevilja två särskilda summor, lilla och stora kreditiven. För mera omfattande
militära företag har de dock inte varit avsedda. Även i Sverige har därför konungen i hög grad varit hänvisad till vad riksdagen sedermera kunde tänkas
bevilja. Hans förfoganderätt över kreditiven har dessutom varit begränsad.
För att begagna det lilla har han måst inhämta hela statsrådets mening. För att
bruka det stora har han därutöver varit tvungen utfärda riksdagskallelse.
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Trots detta har de gett den svenske monarken ett oberoende av folkrepresentationen som den norske saknat. Sverige har m.a.o. även i fråga om krigsföretags
finansiering haft större skyldigheter mot den unionella statsmakten än Norge.1
De kodifierade statsrättsliga olikheterna mellan länderna vad angår inskränkningarna i unionsmonarkens befälsmakt till förmån för parlamenten bör
ytterligare ha förstärkts av den praxis, som utvecklats utanför de skrivna lagparagraferna. Avgörande har naturligtvis parlamentarismens genombrott i Norge
varit. Det har visat sig omöjligt att finna några bearbetningar, som kan belysa
den personliga kungamaktens reella inflytande över de militära spörsmålen
under åren närmast före 1905. Utifrån allmänt kända fakta torde ändå några
reflexioner kunna göras. Efter 1884 bör den norska kungamakten rimligtvis ha
upphört att spela någon reell roll även vid avgörandet av kommandoärenden.
Kungen kunde visserligen framföra sin mening, men det bör ha stått konseljen
fritt att ta hänsyn till den eller inte. Någon särmening torde monarken med
hopp om framgång ej ha kunnat driva. Men ett parlamentariskt statsråd kan, om
det vill behålla makten, i väsentliga frågor ej tänkas handla på ett sätt, som direkt strider mot folkrepresentationens vilja. Regeringens ståndpunkt i de centrala spörsmålen bör åtminstone kunna tolereras av parlamentets majoritet. Naturligtvis bör detta även ha gällt det unionella försvaret. Regering en och i sista
hand stortingsmajoriteten bör ha haft avgörandet i sin hand även i de fall, där
grundloven gett konungen personligen ett visst inflytande. Till följd av parlamentarisk praxis torde sålunda den unionella statsmaktens, konungens, auktoritet i försvarsfrågor ha avtagit till förmån för den nationella, stortinget. Genom
att kungens absoluta grundlagsveto upphört att gälla efter 1884 bör strängt taget regering och storting ha kunnat ändra grundlovens ordalydelse så, att kommandorätten över de norska bidragen till halvöns försvar även formellt placerats där den i realiteten torde ha vilat: hos den parlamentariska regeringen.
Annorlunda har av allt att döma förhållandena gestaltat sig i Sverige.
Här har konungen behållit ett avsevärt inflytande över regeringsbildningen.
Även i det löpande regeringsarbetet har han varit en faktor att räkna med. Exakt hur stor hans auktoritet varit inom statsrådskretsen t.ex. då det gällt att fatta
beslut om truppsändningar till Norge har ej kunnat utrönas. Klart är endast att
kungen genom sitt inflytande på statsrådets sammansättning i högre grad än i
Norge kunnat hävda sig mot parlamentet.2
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De militära ärenden, som avgjordes i det samlade svenska statsrådet,
var emellertid ganska fåtaliga. De flesta frågor, som omedelbart angick konungen i hans egenskap av högste befälhavare till lands och till sjöss, föredrogs
i den s.k. kommandokonseljen. Förutom kungen ingick i den endast omväxlande lant- och sjöförsvarsministern. Det övriga statsrådet hölls utanför. Även
riksdagens möjligheter till insyn i kommandomålen var starkt begränsade.
Konstitutionsutskottet hade rätt men ej plikt att granska sådana kommandoprotokoll, som rörde ”allmänt kända och av utskottet uppgivna händelser”. Bestämmelsen förhindrade all närgången riksdagsgranskning i frågor av hemlig
natur. Konungens, den unionella representantens, möjligheter att utöva sitt personliga inflytande har således enligt praxis varit större gentemot de svenska,
nationella myndigheterna än mot de norska.1
Den undersökning av det faktiska läget på unionsförsvarets område,
som här utförts, ställer sanktionsmotståndarnas invändningar mot försvarsförbundets reella utformning i en klarare dager. Sverige har onekligen haft större
ansvar för halvöns skydd mot yttre fiender än Norge. Unionskonungen har, så
kan saken också uttryckas, haft större makt över de svenska stridskrafterna än
över de norska. Om monarken önskat inleda ett anfallskrig, har i princip hela
den svenska krigsmakten till lands och till sjöss - beväringens andra uppbåd
dock först med riksdagens godkännande - stått till hans disposition. De båda
kreditiven har han också fått förfoga över. Från Norge har han däremot i första
hand endast kunnat bruka örlogsflottan. Först efter stortingets medgivande har
han fått använda linjetrupperna och skärgårdsflottan. Under inga som helst
omständigheter har huvuddelen av den norska armén, lantvärnet, kunnat komma till användning vid ett anfallskrig.
Ännu mera till Sveriges nackdel har emellertid bestämmelserna rörande
det mera väsentliga alternativet försvarskriget, varit. Om en fiende angrep Sverige, har konungen omedelbart kunnat inkalla den norska örlogsflottan, roddflottan samt linjetrupperna. Den norska arméns ryggrad, lantvärnet, har han
inte ens för detta ändamål på några villkor fått föra över till Sverige. Till hans
förfogande har heller inte stått några norska kreditiv för krigets finansiering.
Anfölls däremot Norge har monarken kunnat disponera över i stort sett hela det
svenska krigsmaskineriet. Han har även fått ta riksdagens krigskreditiv i anspråk. På så sätt har Sverige varit förbundet att offra mera för Norges försvar
än tvärtom.
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RO § 105. Jämförelsen mellan Sveriges och Norges försvarsförpliktelser skulle kunna drivas
ännu längre. Försvarskostnaderna i absoluta tal kunde ställas mot varandra. Genom bristen på
fr.a. norska bearbetningar blir en dylik uppgift ganska tidskrävande. Jag har därför valt att
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Genom praxis har bristen på jämvikt blivit ännu mera framträdande än
vad som framgår av den nedtecknade konstitutionella rätten. I Sverige har konungen personligen fortfarande haft ett reellt inflytande på regeringsbildningen. I Norge har detta efter 1884 upphört. Därigenom har norska nationella instanser på ett sätt, som i Sverige saknat motstycke, övertagit unionsmonarkens alla reella personliga befogenheter. De torde närmast ha blivit allenarådande över det norska försvaret. Ojämnheten mellan de båda länderna i fråga
om förpliktelser mot det gemensamma försvaret har därmed naturligtvis blivit
ännu större.
Sådan var bakgrunden till sanktionsmotståndarnas aversioner mot försvarsbestämmelserna i en förening utan utrikespolitisk gemenskap.
Om monarken biföll konsulatlagen, skulle ju norrmännen i en nära
framtid komma att föra en självständig u t r i k e s p o l i t i k. En sådan utveckling betraktade i synnerhet de storsvenska tidningarna men även professor Harald Hjärne, medarbetare i Svenska Dagbladet, med största oro och olust. Alltid
skulle vi då, skrev Vårt Land, ”ha ett svärd hängande över vårt huvud; och det
svärdet heter den norska utrikespolitiken”. Man fruktade, att en frigjord norsk
yttre politik skulle minska Sveriges egen internationella rörelsefrihet. I värsta
fall kunde den dra in landet i livsfarliga, världspolitiska kriser. ”Vilken garanti
äga vi för, att icke den norska politiken hals över huvud kan störta oss i ett
krig?” undrade Vårt Land.1 På detta grundtema utformade man den andra huvudinvändningen mot den typ av personalunion, som skulle uppstå, om konungen satte sin namnteckning under Christian Michelsens lagförslag.
Två diametralt motsatta egenskaper antogs komma att utmärka en oberoende norsk yttre politik. Antingen kunde den bli äventyrlig och chanstagande
eller passiv och avvaktande. Den senare tankegången kom bäst till uttryck i en
broschyr, författad av J. Bohnstedt. Bohnstedt medarbetade på våren 1905
som ledarskribent i majoritetspartiets främsta organ, Nya Dagligt Allehanda.
Tidningen berömde också pamflettens ”ärligt svenska resonemang”.2 ”Sverige har ett betydligt längre liv av politisk självständighet bakom sig än Norge”, slår Bohnstedt fast inledningsvis. Han finner det därför ganska naturligt,
”att det finnes mera politisk bildning inom detta land, än hos grannen, där
politiken nästan uteslutande ligger i händerna på personer, som äro benägna
att behandla statsärenden på ett allt annat än statsmannamässigt sätt”. Det är
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VL 2/6 (cit.).
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särskilt en sak, som Bohnstedt anser vittna om brist på statsmannablick och
”trånga vyer i avseende på de skyldigheter, som åligga ett kulturfolk emot sig
själv och andra”. Det är norrmännens önskan att få landets ständiga neutralitet
garanterad. ”Blott man .... möjligen kan få någon större utsikt till att 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 självständigt,
efter vad plikt och omständigheter kunna bjuda”.
I Sverige är läget ett annat, försäkrar Bohnstedt. Även här ser man naturligtvis helst, att man finge stå utanför alla stridigheter mellan grannarna. I
främsta rummet går Sveriges rustningar ut på att göra landets neutralitet respekterad, ”för den händelse man skulle anse det med landets heder och fördel
förenligt att förbli neutral”. Allt tal om ”S t o r m a k t s d r ö m m a r u n d e r
p i c k e l h u v a” är Bohnstedt angelägen om att tillbakavisa. Rädslan 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 fullkomligt
omotiverad. Men han bedömer det också som föga troligt, ”att de fredsvänner,
som äro nog kortsynta att anse en omyndighetsförklaring” - kungörelse om
neutralitet – ”vara det bästa sättet för att få vara i fred”, skall få överhanden i
Sverige. 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 Bohnstedt saken kommer att ställa sig
annorlunda. Det finns ändå, anser han, tillräckligt med ”politisk mogenhet”
inom Sverige för att inse, att en sådan strid måste intimt beröra de skandinaviska folkens intressen. ”Det lojala svenska folket” skall då säkert ”ställa sig på
Tysklands sida”.
Det skall ej ”undandraga sig de bördor, som därav blevo en följd”. Norge kommer däremot, fruktar Bohnstedt, att framhärda i sin neutralitet. Unionskonungens föresats att sluta upp på tyskarnas sida kan få till följd, att stortinget
vägrar 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”.1 Genom sin passiva, neutralistiska hållning kommer norrmännen att skada svenskarnas utrikespolitiska intressen, det är innebörden av
Bohnstedts resonemang.

1

J. Bohnstedt, I unionsfrågan, s. 53 ff.
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Betydligt vanligare var dock varningarna för en äventyrlig och dumdristig norsk utrikespolitik. Osmidighet och stelbenthet sades vara karakteristiska drag för den norska diplomatin. Vid förhandlingar med främmande stater
är dess främsta kännetecken, framhöll Hjärne i ett för honom typiskt tonfall av
raljans och ironi, den ”fyndighet och kläm, varmed det eleganta dråpvapen,
som plägar kallas ultimatum, oavlåtligen svänges framför vederpartens ögon
och näsa”. Den börjar leken med att uppställa sitt första ultimatum, blott och
bart såsom ”oeftergivligt villkor för själva förhandlingarnas inledning”. Sedan
fortskrider man, fortsatte uppsalahistorikern, till det andra, tredje, fjärde o.s.v.
ultimatum för varje särskilt förhandlingstempo. Till sist kommer ”det riktiga
dunderultimatum, då man slår den pansrade näven i förhandlingsbordet och
visar den tredskande motståndaren på dörren”.1
”Inför den ungdomligt käcka fallenhet för ultimatum och andra storpolitiska knalleffekter, som karaktäriserar de norska statsmännen” gjorde sig Göteborgs Aftonblad inga ”illusioner om de uteslutande ideala och fredliga resultaten av en frigjord norsk utrikespolitik. Man har varnande exempel”, ansåg
Vilhelm Lundströms tidning, ”på äventyrlig småstatsstorpolitik från Balkanstaterna, det suveräna Norges jämlikar i ålder och visdom. Varför skulle Norge
vara sämre än Grekland?” frågade sig tidningen.2
Norrmännen antogs ha en särskild fallenhet för bråk och ”vrövl”. Hade
de inte unionsbrodern att gräla med, skulle de snart skaffa sig någon annan. Det
självständiga, militärt vanmäktiga, Norge skulle omedelbart kasta sig ut i de
storpolitiska virvlarna och bli föremål för rovgiriga makters lystnad. Risken att
Norge skulle dra in Sverige i utrikespolitiska äventyr var så mycket större, som
halvöns mest åtråvärda område låg på norskt territorium. Det var Nordnorge,
närmare bestämt trakterna kring Lyngenfjorden. Här löpte det ryska imperiets
gräns endast några kilometer från Atlantiska oceanens ständigt isfria vattenvidder. Utan större ansträngningar skulle ryssarna här kunna skaffa sig sin - som
man antog - helt åtrådda isfria hamn vid Västerhavet. Området saknade ju eget
försvar och betecknades av norrmännen själva som en ”avkrok” - uttrycket
syftade på venstrepolitikern Gunnar Knudsons berömda yttrande under valkampanjen år 1900. I bland spådde man rentav, att hela Norge inom kort skulle
bli en rysk, engelsk eller tysk provins. I samband därmed skulle Sverige invecklas i konflikter t.ex. med Ryssland och kanske förlora Norrbotten.3
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Att den norska utrikespolitiken antagligen skulle bli våghalsig och riskabel ansåg storsvenskarna och Harald Hjärne bero på bristen på sekretess vid
statsorganens handläggning av utrikesärenden. Nya Dagligt Allehanda erinrade
om ”den vidsträckta kontrolleringsmyndighet, 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 s.k. klokkestrengsparagrafen)”.1 I det apostroferande lagrummet
stadgades, att ”det tilkommer storthinget .... at lade sig forelaegge den i Norge
vaerende regjerings protocol og alle offentlige indberetninger og papirer
(egentlige militaire kommandosager undtagne) samt verificerede afskrifter eller
extracter af de hos kongen ved den norske statsminister og de i Sverige vaerende tvende norske statsraader førte protocoller, eller de sammensteds fremlagte
offentlige papirer”. Där fastslogs vidare, att stortinget kunde ”fordre enhver til
at møde for sig i statssager, kongen og den kongelige familie undtagen”.2 De
utomordentliga granskningsbefogenheter som genom dessa föreskrifter överläts
till stortinget kan jämföras med dem, som gällde riksdagens konstitutionsutskott. De senare var betydligt mera begränsade. Utskottet kunde ju enligt regeringsformens paragraf 105 blott granska de ministeriella protokoll, ”som rörer
allmänt kända och av utskottet uppgivna händelser”. Här gavs som synes sekretessynpunkterna betydligt större svängrum.3 Ett uttalande av Harald Hjärne
visar tydligt, att det var frånvaron av sekretess och det därmed ökade parlamentariska och folkliga inflytandet, som man mest av allt fruktade i norsk utrikespolitik. Den sköts inte, hade uppsalaprofessorn observerat, ”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 väderleken överhuvud.
Partigrupper inom stortinget och den intresserade förnämligare allmänheten,
tidningsredaktörer och andre opinionsagenter få alla vara med och draga var
sitt strå till ... stacken. Motpartens framställningar och genmälen”, fortsatte
Hjärne sin hånfulla 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 ärendets gång. Det är nog ”sådana inspirationer, som .... bestämma det diplomatiska
spelets utfall”, trodde han.4
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Rädslan för verkningarna av en sådan öppen, demokratisk och stortingsdominerad norsk utrikespolitik var tydligen en bestämmande faktor bakom
storsvenskarnas och Harald Hjärnes avoga inställning till korta laglinjen.
Att motvilja mot den demokratiska karaktären hos en självständig norsk
utrikespolitik legat bakom storsvenskarnas och Harald Hjärnes motstånd mot
sanktion framstår i en ännu klarare dager mot bakgrund av det faktiska statsrättliga läget inom den unionella utrikesförvaltningen under åren efter sekelskiftet. Två är de inslag, som i särskilt hög grad karakteriserar det formella
b e s l u t s f a t t a n d e t i utrikespolitiska frågor. Det är kungens stora inflytande i förhållande till de nationella myndigheterna samt de svenska statsmakternas större auktoritet än de norska.
Frågor, som var gemensamma för Sverige och Norge, skulle enligt riksakten handläggas i sammansatt statsråd.1 De ministeriella eller diplomatiska
målen var emellertid både i regeringsformen och grundloven undantagna från
behandling i statsråd. Hur denna typ av gemensamma angelägenheter skulle
biläggas, därom saknades helt formella föreskrifter. I praktiken hade de kommit att skötas av konungen och den svenska utrikesförvaltningen. Norge saknade såväl utrikesminister som utrikesdepartement, sändebud och konsuler.
Visserligen innehades många ambassads- och konsulatposter av norrmän, men
de lydde då under utrikesstyrelsen i Stockholm.
Beslut i ärenden med utrikespolitisk anknytning fattades i den svenska
ministeriella konseljen. Här var självfallet det svenska elementet starkare än
det norska. Efter en reform år 1885 bestod konseljen förutom kungen av de
svenska stats- och utrikesministrarna samt ytterligare ett svenskt statsråd. Ända
sedan Karl XIV Johans tid hade också den norske statsministern tillåtits närvara. Styrkefördelningen var således tre svenskar mot en norrman. Därutöver
var föredraganden, utrikesministern, alltid svensk. Olikställigheten markerades
ytterligare av att Norges representant inte hade samma trygga rättsställning
som sina svenska kollegor. I kraft av klara grundlagsbestämmelser ägde de
senare säte och stämma i konseljen. Den förres närvarorätt härrörde däremot
blott ur en kunglig ”resolution”. Ingen grundlagsklausul hindrade därför
kungen från att återta resolutionen och neka norrmannen tillträde.2 Även beträffande rätten att delta i sammankomsterna befann sig norrmannen i underläge. Han tilläts närvara, när ärenden rörande enbart Norge eller de båda länderna gemensamt skulle avgöras. Däremot fick han inte medverka då rent
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svenska problem avhandlades. De tre svenska representanterna bevistade å
andra sidan alla sammanträden, även de som gällde helt norska angelägenheter.1
Det norska underläget är emellertid inte det enda anmärkningsvärda
med den ministeriella konseljen. Lika uppseendeväckande är konungens utomordentligt stora personliga maktbefogenheter. Utanför de ministeriella besluten
stod inte blott hela den norska regeringen, så när som på statsministern, utan
även större delen av den svenska ministären. Någon skyldighet för konungen
att informera de utomstående svenska eller norska statsråden existerade ej.2
Konseljens självständighet och oberoende accentuerades ytterligare av att folkrepresentationernas konstitutionella inflytande över den var så blygsamt. Den
norske statsministern var visserligen parlamentariskt beroende av stortinget.
Det uppvägdes dock mer än väl av att de svenska medlemmarna i stor utsträckning var politiskt avhängiga av kungamakten. Folkförsamlingarnas möjligheter
att i efterhand utkräva politiskt ansvar av statsråden var också obetydliga. För
stortinget saknades de helt beroende på att grundloven inte innehöll någon föreskrift om rätt för tinget att ta del av de ministeriella protokollen. Riksdagens
konstitutionsutskott hade något större befogenheter. Liksom när det gällde
kommandomål hade det rätt, men ej plikt, att granska protokollen i fall ”som
rörer allmänt kända och av utskottet uppgivna händelser”. Ordalagen omöjliggjorde, som förut påpekats, all insyn i frågor av hemlig natur. I skydd av denna
sekretessbestämmelse kunde konungen i den ministeriella konseljen föra en
utrikespolitik, som riksdagen ej var i stånd att kontrollera.3
I denna församling, som i synnerhet dominerades av konungen men
även av några få svenska statsråd, skedde utnämningar av sändebud hos främmande makter och tillsättningar av tjänstemän vid beskickningar och konsulat.4
Men dess viktigaste uppgift har varit att avgöra ärenden angående avhandlingar
- ekonomiska traktater - samt förbund, varmed avses offensiva och defensiva
allianser. Utomordentliga formella befogenheter har här legat i konungens
hand. Efter att ha hört den ministeriella konseljen har han allena haft generell
rätt att fatta det avgörande beslutet.
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Konungens enastående formella rättigheter har dock indirekt begränsats
av stortingets och riksdagens allmänna befogenheter. Monarken har haft formellt bemyndigande att självständigt sluta traktater, men för att verkställa de
förbindelser fördragen inneburit har representationernas medverkan varit nödvändig. Av särskilt stor betydelse har deras bestämmanderätt över finanserna
och försvaret varit. I det senare avseendet har det norska statsöverhuvudet, som
upprepade gånger framhållits, varit speciellt hårt bundet vid medgivanden från
stortinget. Men parlamentens kontroll kunde ibland tänkas bli illusorisk. Genom sin rätt att ingå t.ex. hemliga militära allianser kunde ju kungen vid ett
plötsligt krigsutbrott försätta dem i en tvångssituation, där de inte hade något
annat val än att bevilja de erforderliga medlen för att realisera förbundets militära förpliktelser.1
Den svenska folkförsamlingen har emellertid haft ytterligare en legal
möjlighet att utöva inflytande på utrikespolitiken, som den norska saknat. Det
har varit det hemliga utskottet. Det har dock spelat en obetydlig roll. Redan i
konstitutionellt avseende har det varit starkt beroende av kungamakten. Det har
kunnat tillsättas blott på konungens begäran. Han har vidare suttit ordförande
och haft rätt att bestämma utskottets göromål och arbetstid. Någon beslutanderätt har utskottet inte haft. Det har endast varit rådgivande. All kommunikation
med andra än med kungen, t.ex. riksdagsmännen utanför utskottet, har varit
förbjuden.2 Efter representationsreformen har det endast sammankallats två
gånger, 1895 och 1905. Vid båda tillfällena har det varit unionsfrågan, som
avhandlats. År 1895 torde utskottet ha stött konungens revisionspolitik. Senare
samlades hela riksdagen kring denna linje. Utskottet torde i detta fall mera ha
tjänat som en kanal för kungen att påverka riksdagen än tvärtom.
År 1905 torde, som bl.a. framgår av inledningskapitlet, utskottets inflytande på kungamakten ha varit större. Det förkastade hans viktigaste förslag,
att upplösa unionen i fred, och lade i stället fram två revisionsutkast. Kronprins
Gustaf följde helt utskottets mening, slog bort alla tankar på upplösning och
förordade en ombildning i form av en kompromiss mellan utskottets båda meningsriktningar.3
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Bilden av den unionella utrikespolitiken som starkt kungadominerad
kan det hemliga utskottet inte rubba.
Resultaten av den undersökning, som här företagits i syfte att utröna var
makten över den gemensamma utrikespolitiken faktiskt har legat, kastar klarare
ljus över den storsvenska och hjärneska argumentationen i utrikesfrågan. De
visar, att den reella tudelning av utrikesledningen, som en sanktion i sinom tid
ansågs leda fram till, skulle medföra att Sverige på ett väsentligt område förlorade sin överhöghet. Svenskarna skulle inte längre i kraft av sin majoritet i den
ministeriella konseljen kunna utöva ett större inflytande än norrmännen över
vare sig den gemensamma eller den rent norska utrikespolitiken. Men viktigare
torde det ha varit att kungamakten skulle försvagas och det folkliga demokratiska inflytandet öka. Den unionella, i stor utsträckning av konungen influerade, utrikespolitiken skulle försvinna och ersättas med en särskild svensk och en
särskild norsk. Den förra skulle i sekretessens hägn fortfarande komma att domineras av en handfull personer med monarken i spetsen. Den senare skulle
däremot i enlighet med det parlamentariska statsskickets principer få en helt
annan karaktär. Den skulle präglas mera av offentlighet och öppenhet än hemlighetsmakeri. Den skulle inte bli kunglig utan demokratisk och förankrad i
folkmeningen. För storsvenskarna och Hjärne var det just en sådan demokratisk norsk utrikespolitik, ej en norsk utrikespolitik i och för sig, som tedde sig
så farlig. En föreningspartner, som drev en utrikespolitik, som ej längre var
kungadominerad utgjorde för dem ett allvarligt hot mot Sverige.
Om konungen auktoriserade konsulatlagen och föreningen därigenom
förvandlades till en personalunion med försvarsförbund, skulle det s v e n s k a
kungadömet på sikt sjunka ned i fullständig vanmakt. Dess herravälde över
Norges utrikespolitik skulle försvinna. Dess svenska prerogativ skulle så ju
småningom vittra bort. Generellt skulle det komma att omvandlas till en tom
prydnad, en innehållslös dekoration. Som ett yttersta argument mot en sanktion
och dess konsekvenser formulerade ett par storsvenska prosaröster denna tankegång. Att omsorgen om den kungliga maktpositionen varit något centralt för
de ultrakonservativa blev härmed än en gång bekräftat.
Den ena rösten tillhörde den i flera avseenden mest uttalat ultrakonservativa tidningen, Vårt Land. Kan någon tro, utropar tidningen retoriskt, att ett
alldeles självständigt Norge skall nöja sig ”med mindre” än att den gemensamma statschefen vistas lika länge i Norge som i Sverige? Tror någon å andra
sidan, att Sveriges folk skall nöja sig med ”en dylik ambulerande konung, som
under halva året vore en konung ’in abeyance’?” Vårt Land betvivlar detta.
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För dynastin själv vore ett sådant arrangemang ”rent ödesdigert”. Vårt Land är
övertygad om att den så småningom skulle ”förlora allt fotfäste såväl i Norge
som i Sverige. Liksom ett träd, som ofta flyttas, skulle den till sist förlora all
livskraft.” I denna belysande bild sammanfattar Vårt Land sin föreställning om
personalunionens förödande inverkan på den svenska konungamakten.1
Samma farhåga för en försvagning av den svenske statschefens ställning skymtar fram även hos Östgöta-Correspondenten. Det är dock inte det
ständiga bytet av vistelseort, som oroar linköpingstidningen. Den lägger tonvikten på ett annat förhållande. I sin egenskap av norsk monark skall den
gemensamme statschefen komma i konflikt med sig själv i sin egenskap av
svensk konung. Det kommer ej att bli ovanligt, spår Östgöta-Correspondenten,
att se Sveriges monark i tvist med Norges. ”Över den gemensamma konungamakten skulle inom båda landen breda sig löjets skimmer”, befarar tidningen.
”Detta”, fortsätter den, ”må ju vara en behaglig tanke på radikalt håll såsom
underminerande själva konungadömet, men för vår del se vi ... saken med
andra ögon”.2 Östgöta-Correspondentens allmänna formuleringar lämnar inget
klart svar på frågan, hur motsättningarna mellan svenska och norska kungamakten kunde tänkas uppkomma. De säger heller inget bestämt om hur detta i
sin tur skulle kunna underminera den svenska statschefens auktoritet. Mera
ingående hade emellertid dessa problem penetrerats under unionsstriderna på
1890-talet. Rudolf Kjellén tog upp dem i en broschyr, som kom ut 1892. Eftersom kungamaktens statsrättsliga ställning i de båda länderna såvitt man vet i
stort sett varit oförändrad sedan 1884, torde Kjelléns analys kasta ljus över
Östgöta-Correspondentens tänkesätt år 1905. Den unge statsvetaren betecknade
unionen med Norge som en av de djupaste och största huvudorsakerna till den
monarkiska principens sjunkande och förfall. Sammankopplingen av en stark
monarki med en maskerad republik skadade kungadömets prestige, hävdade
han. Den roll Norges konung tilläts att spela var redan enligt grundloven ganska liten. ”Under inflytande av revolutionens omogna idéer sökte man ... frihetens värn i folkrepresentationens sköte med sådan ensidighet, att man lät en
utväg finnas, varigenom konungens 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 säl-

1
2

VL 2/6
ÖC 2/6
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lan skådat ”en mera ohöljd parlamentarism”. Att denna kraftlöshet måste försvaga även den svenska tronen sökte Kjellén sedan påvisa. Han sammanfattade
sitt resonemang i några pregnanta satser som här må citeras i sina huvuddrag.
"Då konungen i ett rent norskt ärende är lika fullständigt beroende av sina
norska statsråd som de av stortinget, så kan han ej heller i unionella 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, så snart frågan berör även Sverige: N o r g e s K o n u n g
g ö r u n i o n s k o n u n g e n s v a g ... 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. U n i o n s k o n u n g e n g ö r
S v e r i g e s K o n u n g s v a g. Det är det andra ledet i konklusionen”.1
Klart och koncist hade Kjellén med dessa satser teoretiskt visat, hur det
svenska kungadömets sammankoppling med det nästan helt maktlösa norska
kunde bana väg för parlamentarismens seger även i Sverige. Troligen har liknande tankegångar legat bakom Östgöta-Correspondentens antydningar om
konflikter mellan den norske och svenske kungen, som skulle leda till den senares försvagning.
Den sista länken i den storsvenska agitationen mot regeringen Michelsens aktionslinje har således varit fruktan för en allmän försvagning av den
svenske kungens personliga maktställning. Att korta laglinjen skall leda till
parlamentarismens seger i Sverige är det man ytterst känt ängslan inför.

1

/R. Kjellén/, Hvad har Sverige, s. 38. Se även S. Hadenius, a.a., s. 280.
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2. Förbund mellan likar
Kritiken av den norska konsulatpolitiken var, i synnerhet för storsvenskarna, det mest betydelsefulla inslaget i unionsargumentationen på våren 1905.
Men den defensiva huvudinriktningen hindrade inte, att man, åtminstone i allmänna formuleringar, ibland utvecklade även ett positivt program, ett
r e v i s i o n s alternativ.
Ett utmärkande drag för så gott som samtliga - men inte alla - inlägg i
debatten om unionens framtida gestaltning är inställningen, att den måste vila
på den fulla l i k s t ä l l i g h e t e n s grund. Helt enhälligt är avståndstagandet
från en ”partiell” och förordandet av en ”fullständig” reglering. I samtliga inlagor utmålas i allmänt hållna ordalag slutuppgörelsen som en ”fullständig revision”, en ”fullständig uppgörelse av alla svävande stridsfrågor” eller ”en unionell uppgörelse utefter hela linjen”.1 Dessa ibland rent verbala överensstämmelser mellan storsvenskarnas och de moderatas mera principiellt hållna målsättningar skulle kunna tyda på en reell enighet även i sakfrågorna. Ingen förmodan kan vara mera felaktig. Här föreligger i själva verket en av unionsdebattens viktigaste skiljelinjer. Storsvenskarna grundar sin revisionsargumentering
på den alinska tolkningen av unionsfördragen. Sveriges faktiska supremati på
fr.a. den unionella utrikespolitikens fält härleds ur den överhöghet landet erhållit genom Kieltraktaten. Sveriges reella förmånsposition anses sålunda vara
fullt juridiskt försvarbar. Men därav följer, att varje steg från svensk sida mot
en utjämning mellan länderna uppfattas som ett ensidigt uppgivande av en
svensk rättighet, som en ensidig svensk eftergift. En sådan politik bör Sverige
inte följa. Vid en omdaning av föreningen bör fosterlandet till sin egen och
unionens fördel utnyttja sitt gynnsamma faktiska och rättsliga utgångsläge.
Varje gång Norge framställer krav på likställighet inom de områden, där Sverige har en reell företrädesställning, bör Sverige för sin eftergift kräva kompensation. För varje steg som Sverige tar mot ökad likställighet i fråga om utrikespolitiken eller konsulatväsendet måste Norge ge något i gengäld på andra områden. Ökade rättigheter åt Norge måste motsvaras av att landet åtar sig ökade
skyldigheter. Målet är en fullständig unionsrevision på grundval av l i k a
r ä t t i g h e t e r och l i k a s k y l d i g h e t e r.[2]

1

GAB 2/3, StB 10/2 och NDA 7/4. Se även Bar 6/2, NT 2/2, Upsala 7/4 och JT 6/3.

2

VL 1/2, 21/2; NDA 11/2; StB 8/2; GAB 15/4; NWT 7/3, 14/3; SP 6/3, 10/3; ÖC 29/5, 2/6;
Bar 6/2, 8/2; SmP 30/3, 29/5.
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Hela denna rättsideologiska överbyggnad och dess konsekvens, kravet
att norrmännen måste åta sig lika skyldigheter för att få likställighet med
svenskarna i rättigheter, är för de moderata något totalt främmande. Denna
skillnad återverkar naturligt nog på omfattningen av de båda riktningarnas
konkreta revisionsprogram. Den moderata målsättningen kommer att innefatta
krav på lösningar av färre problemkomplex än den storsvenska. Yrkandet på
”fullständig” revision får hos de förra en mera inskränkt innebörd.
Skall ländernas bidrag till det gemensamma f ö r s v a r e t närmare regleras vid en framtida omarbetning av föreningens stadgar? På det spörsmålet
lämnar storsvenskarna ett jakande besked. De moderata tar antingen aldrig
ställning vare sig för eller mot eller besvarar frågan nekande. Här föreligger
den viktigaste olikheten mellan de båda riktningarna i fråga om revisionsprogrammets omfång. Bestämt hävdar de storsvenska tidningarna, att Norge måste
åtaga sig ”lika skyldigheter” som Sverige i avseende på unionsförsvaret för att
få likställighet i fråga om utrikesärendenas behandling, diplomatin och konsulatväsendet. Som allmän motivering anförs ett resonemang, som tidigare använts mot den korta laglinjen. Om Sverige ger Norge likställighet och inflytande över utrikespolitiken utan att samtidigt kräva en rättvisare fördelning av
försvarsbördan, skall, menar man, norrmännen genom oskicklig utrikespolitik
kunna inveckla båda folken i krig och därefter självt dra sig undan det huvudsakliga av krigets ansvar.1
Som tidigare påvisats var de unionella försvarsbestämmelserna mycket
opreciserade. Ingenting klart fanns stadgat om hur stor andel av kostnaden för
den gemensamma krigsmakten varje land skulle bära. Norrmännen utnyttjade
oklarheten till att skära ner den del av försvaret, som enligt grundloven fick
brukas unionellt och utvidga den del, som endast fick användas inom landet.
Mot den bakgrunden bör en väsentlig fråga för dem som krävde likställighet ha
varit en närmare fixering av respektive lands andel av utgifterna för det samfällda militärväsendet. Allmänt tycks man också ha gått in för en sådan reglering. Med hänsyn till hur tidningarna ville fördela kostnaderna på respektive
land, kan de schematiskt grupperas efter tre linjer.
Två ultrakonservativa dagblad, Nya Wermlands-Tidningen och Smålandsposten krävde i klartext en proportionell fördelning av försvarsbördorna.2
Ett par andra gjorde också uttalanden, som tydde på att de hade någon form av
proportionell fördelningen i tankarna. Någon fordrade exempelvis, att länder-

1
2

Se t.ex. NWT 7/3, StB 8/2 samt ovan s. 39 ff.
NWT 7/3, SmP 6/3.
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na skulle bli ”något så när jämnställd i bidrag” eller att Norge ”efter sina krafter” borde medverka till försvaret.1 En del tidningar skrev så allmänt om försvaret, att det inte kan avgöras, om de önskade en proportionell fördelning eller
ej. De kunde tala om "'en tillfredsställande ordning ... med båda unionsstaternas
försvarsplikt gent emot unionen'" eller helt kort om ett ”gemensamt försvar”.2
Blott en enda tidning drev slutligen den ur norrmännens synvinkel mest ofördelaktiga linjen, att utgifterna skulle delas exakt lika. Det var Vårt Land, som
förklarade att Norge borde ”till fulla hälften” deltaga i unionsförsvaret.3
I samtliga tre fall förutsatte en genomförd likställighet en närmare reglering av de båda ländernas unionella militärutgifter. Att det var bl.a. lantvärnsklausulen,4 som de ultrakonservativa önskade eliminera, förefaller sannolikt. Smålandsposten gav en antydan i denna riktning. Norrmännen måste, betonade den ansedda Växjötidningen, åta sig en ”fullt effektiv andel i ... det gemensamma försvaret utan möjlighet för dem att enbart genom stortingsbeslut
minska denna andel”.5 Några mera bestämda slutsatser angående detaljerna i
regleringen kan dock på grundval av föreliggande material ej dras.6
Organisationen av försvarsväsendet borde ha varit ett annat viktigt problem. Skulle varje land för sig hålla ett eget försvar med eget befäl? Vore det
måhända mera fördelaktigt att ha åtminstone försvarsledningen gemensam eller
borde man rent av ta steget fullt ut och låta stridskrafterna helt gå upp i en enda
gemensam, unionell armé eller flotta? Hur skulle i så fall ledningen för unionsförsvaret i princip vara organiserad?
De skisserade frågeställningarna blev aldrig föremål för någon egentlig
debatt. Flera tidningar talade obestämt om ”det gemensamma försvaret”, ”unionsförsvaret” eller ”den gemensamma försvarsbördan” utan att närmare fixera ut-

1

SP 6/3, GAB 29/3. Även NDA föreföll sympatiskt inställd till denna ordning. NDA 10/4 Se
även NDA 7/4, 13/4.
2
StB 8/4; ÖC 2/3. Se även Bar 6/2.
3
VL 7/4. Se även 1/2, 21/2.
4
Se ovan s.42.
5
SmP 6/3.
6
Se dock NWT 7/3. Bristen på undersökningar av försvarspolitiken har gjort, att jag sett mig
nödsakad avstå från en närmare jämförelse mellan de båda ländernas försvarsanordningar. Jag
kan därför t.ex. ej besvara frågan huruvida en proportionell eller exakt delning av försvarskostnaderna skulle - om Sveriges militärbudget hölls konstant - innebära att norrmännen måste
göra större uppoffringar än tidigare. Se dock GAB 6/4 om kungens makt över försvarspolitiken.
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tryckens innebörd.1 Blott i ett par enstaka fall berördes problematiken i något
mera konkreta termer. Smålandsposten talade om ”det under e n högsta ledning
stående gemensamma försvaret”.2 Nya Dagligt Allehanda bekände vid ett tillfälle sin sympati för tanken på ”ett homogent och enhetligt lett försvar”, som
”det sanna önskemålet för halvöns båda länder”. Inför en revision måste denna
tanke framföras som ett oeftergivligt krav, det var tidningens bestämda uppfattning.3
Varken Allehanda eller Smålandsposten gick in på frågan i vems hand
högsta ledningen över det ”homogena” eller ”gemensamma” försvaret borde
ligga. Det problemet berördes endast vid ett tillfälle i den storsvenska pressen, i
en ledare i Göteborgs Aftonblad. Den visar emellertid att kravet på likställighet
i försvar inte bara är en fråga om uppdelning på norskt och svenskt. Det gäller
också, problemet unionsmonark contra nationella institutioner. Ledaren är ytterligare ett exempel på att man bland storsvenskarna hade intresset inriktat på
kungadömets maktställning. Konungen, framhöll ledarförfattaren, borde ges
rätt att ”enligt unionsakten allena styra de Förenade Rikena”, bl.a. med en för
dem båda ”lika fastställd kommandorätt över krigsmakten”. Den ena representationen fick under inga omständigheter tillåtas att ”genom anslagsvägran,
misstroendevotum eller riksrättsdom nödga den gemensamme konungen att
fatta ett beslut, som strider mot det andra rikets intresse”. För Göteborgs Aftonblad var det ett oeftergivligt villkor för en uppgörelse, ”att en norsk stortingsmajoritet icke i något avseende, kan begagna den unionella kungamakten
.... till en n a m n s t ä m p e l".4
Uttalandet är i många avseenden ytterst knappt och oprecist formulerat.
Huvudtendensen skönjes dock relativt klart. Den är en exemplifiering av det
centrala temat i den storsvenska revisionspolitiken: att en förstärkning av unionen endast kan ske genom en utökning av särskilt den norska kungamaktens
befogenheter. Jämlikhet bör uppnås genom att göra den gemensamme konungens kommandorätt lika i de båda länderna. Garantier måste då krävas för att
stortinget genom sitt parlamentariska inflytande ej gör den illusorisk. Därmed
torde författaren ha velat bryta den parlamentariska praxis, som utvecklats
efter riksrättsåtalet mot Selmer och återföra maktförhållandena till vad de
varit före 1884. I övrigt framgår det ej klart på vilka premisser han tänkte

1

GAB 29/3 (cit.), 25/4; VL 7/4 (cit.), 1/2, 21/2; NWT 7/3 (cit.); ÖC 2/6.
SmP 6/3.
3
NDA 13/4.
4
GAB 6/4.
2
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sig att kungamakten skulle likställas i de båda länderna. Mot bakgrund av att
den genomgående tendensen i förslaget är promonarkisk förefaller det helt
osannolikt, att han velat inskränka den svenske kungens makt över kommandoärenden. Det förefaller rimligt att anta, att han åtminstone utgick från läget i
Sverige och önskade höja den norska kungamakten till samma nivå som den
svenska. Det målet var inte uppnått i och med att parlamentarismen upphävts.
Därtill krävdes även ändringar i den skrivna norska konstitutionen. På varje
punkt där stortinget hade större befogenheter än riksdagen att kringskära kungens möjligheter att fritt disponera över respektive lands stridskrafter måste i så
fall grundloven ändras. De norska linjetrupperna och roddflottan måste monarken få använda vid anfallskrig. Norge måste åläggas bevilja särskilda krigskreditiv. Viktigast av allt för likställighet i kungamakt över militärväsendet bör
dock upphävandet av lantvärnsklausulen ha varit.
Trots att uttalandet på viktiga punkter är ofullständigt och dunkelt, står
det klart, att det innebär krav av en betydande omfattning på Norge. Norrmännen måste, när det gäller makten över försvarskrafterna, acceptera en avgörande förskjutning i förhållandet mellan statsmakterna. Stortinget och den av tinget utsedda regeringen måste avstå från det inflytande en parlamentarisk praxis
tillförsäkrat dem sedan 1884. I motsvarande grad skulle - som det förefaller kungens personliga auktoritet stärkas. Antagligen hade dock förslagets ”kungavänlighet” en vidare syftning. Tanken var förmodligen, att även grundloven
måste ändras för att göra den norska kungamakten lika stark som den svenska.1
Likställighet i försvaret har sålunda i första hand inneburit en närmare
fixering av de båda ländernas bidrag till de gemensamma försvarsanordningarna. Den norska grundlovens bestämmelser angående t.ex. lantvärnet har storsvenskarna säkerligen velat få ändrade. Men tecken tyder på att de också velat
tillämpa principen om likställighet på försvarets ledning. Åtminstone en ultrakonservativ tidning har önskat anförtro kommandomakten åt unionskonungen. Villkoret har varit, att han blev parlamentariskt oberoende, och lika inflytelserik i båda länderna. Därmed har revisionen av försvarsbestämmelser-

1

Vad som menas med konungen ”allena” är också oklart. ”Allena” skulle kunna ha en vidare
betydelse och användas som beteckning på konungen i kommandokonseljen eller i statsrådet.
Av sammanhanget och ur språklig synpunkt mera sannolik förefaller dock tolkningen kungen
”personligen” vara. Vilken betydelse man än väljer att lägga in i ordet ”allena” blir dock huvudtendensen densamma. Avsikten är att öka konungens - och minska stortingets inflytande
över kommandomålen.
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na fått en monarkisk tendens.1
Inom u t r i k e s l e d n i n g e n var det, som Sverige i främsta rummet
hade en företrädesställning. Om norrmännen åtog sig de nyss nämnda skyldigheterna på försvarets område, påstod sig storsvenskarna villiga att bereda dem
likställighet i fråga om inflytande över utrikespolitiken. Även de moderata,
som ju stått främmande för tanken att låta försvarsproblemen ingå i en kommande förlikning, medgav att utrikesstyrelsen måste omorganiseras. Allmän
uppslutning rönte kravet på att avskaffa orättvisan, att den svenske utrikesministern skötte båda ländernas utrikesaffärer. Ense var också alla om principen,
att den yttre politiken även i framtiden borde bli enhetlig. På ett undantag när
rådde dessutom samförstånd om vilka administrativa organ, som borde inrättas,
för att åstadkomma denna enhetlighet. Riksdagens första kammare, de storsvenska tidningarna samt moderatkonservativa och liberala organ som Stockholms Dagblad, Upsala, Sydsvenska Dagbladet, Jämtlands Tidning, Stockholms-Tidningen och Aftonbladet höll fast vid ”gemensamheten i utrikesärendenas handhavande och vård”.2 Ibland preciserades ståndpunkten ytterligare till
gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man.3 ”Brodershandens” formel
från 1893 hade således ännu under unionens yttersta dagar många och inflytelserika anhängare.

1

I VL och GAB gjorde man också gällande, att proportionen mellan anslagen till de gemensamma utgifterna borde tas upp till behandling. Utom försvarsstyrkan nämndes apanagerna och
hovförvaltningen, utrikesbudgeten och kabinettskassan. Norge borde betala hälften och Sverige
hälften, menade VL, medan GAB inte nämnde något om fördelningen. Även i detta fall reste
således VL mycket omfattande och förhållandevis hårda krav på norrmännen för att de skulle
få likställighet på andra områden. VL 1/2, 2/2, 7/2, 21/2, GAB 18/2. Sverige hade också, framhöll VL, det viktiga intresset att ”skydda de utfartsvägar, vi byggt över Norge, till fördel ej
minst för detta land”. Förmodligen syftade tidningen på malmbanan över Narvik och StorlienTrondheim-banan. Hur de skulle skyddas gav tidningen inga antydningar om. VL 21/2. Se
även Bar 6/2.
2
Bih. 1905, 8:2, FK:s Tillf. utsk. utl. nr 10(cit.); VL 7/4; GAB 6/4; NDA 7/4; StB 8/4; ÖC 2/6;
StD 10/2 och 2/3; Upsala 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.
3
VL 7/4; GAB 7/4; SmP 6/3; NWT 7/3; SP 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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Inför vilket forum borde den gemensamme utrikesministern bli
a n s v a r i g? Sanktionsmotståndarna besvarade den frågan på olika sätt. Aftonbladet ville inte lämna något klart besked. ”Formen för utrikesförvaltningens ansvarighet” borde ”saklöst utelämnas” i ett svenskt uttalande, ansåg den
liberala tidningen. Man borde hålla sig till ”de rena principfrågorna”.1
En mindre kompromissvillig attityd visade t.ex. Jämtlands Tidning,
Stockholms-Tidningen och de storsvenska dagbladen upp. ”De finnas, som
vilja förlägga den ’gemensammes’ ansvarighet inför storting och riksdag”,
skrev den frisinnade Jämtlands Tidning. Det kunde dock tidningen för egen del
ej tillråda. ”Med den himmelsvitt skilda, såväl juridiska som politiska, ansvarighet, som tillämpas i de bägge landens representationer, vore det”, betonade
Jämtlands Tidning energiskt, ”faktiskt och rättsligt oförenligt med likställigheten om ansvaret skulle utkrävas på sådant sätt, att stortinget på sitt håll och
riksdagen på sitt skulle därmed taga befattning”.2
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”.3 De moderata bedömer det som ett rättvisekrav, att Sverige
aldrig råkar in i en dylik situation. Uteslutande som en fråga om jämvikt, som
ett spörsmål om tillämpningen av ”likställighetens princip” betraktar de moderata detta problem.4
Även storsvenskarna motiverar naturligtvis sitt avståndstagande med
tanken, att länderna principiellt bör vara likställda. Men deras analys går som
tidigare påvisats - längre än så. De reser sakskäl mot en stortingsdominerad
utrikespolitik. Den kommer att bli mindre sekretessbelagd och kungadominerad, mera öppen, demokratisk och folkligt förankrad än den svenska. Det
kommer, fruktar några ultrakonservativa röster, att leda antingen till neutralism
och försiktighet eller ungdomlig äventyrlighet och dumdristighet. I båda fallen
kan Sveriges intressen ta skada.5 Bakom den upprörda diskussionen om nackdelarna med en norsk utrikespolitik skymtar emellertid också en annan tankegång: fruktan för den svenska kungamaktens nedsjunkande till total makt-
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AB 24/3.
JT 27/3 (cit.). Se även ST 7/4, 13/4 och 3/5; SmP 6/3.
3
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löshet. En försvagning av kungamakten på ytterligare ett område, till på köpet
det som sedan gammalt i särskilt hög grad betraktats som kungens personliga
domän, skulle förstärka den redan markanta olikheten i kungliga prerogativ
mellan Sverige och Norge. Monarken skulle bli ännu mera maktlös i norska
angelägenheter. Det måste öka riskerna för att han skulle demoraliseras också i
Sverige och ge efter för parlamentarismen. Bakom motståndet mot en gemensam utrikesminister, ansvarig direkt inför de båda parlamenten tycks sålunda
för storsvenskarna i yttersta hand ha legat omtanken om den svenske monarkens personliga maktställning.1
Men ståndpunkterna i ansvarighetsfrågan var ej uteslutande negativa.
Somliga tidningar skisserade upp konstruktiva förslag till en lösning av problemet. Nya Wermlands-Tidningen var en av dem. Den gemensamme utrikesministern borde enligt dess förmenande göras ansvarig inför en unionell riksrätt, sammansatt av svenske och norske män. Proportionerna mellan de båda
ländernas representanter undvek tidningen att närmare precisera. Den angav
heller inte vilka maktbefogenheter rätten borde tillerkännas. Det står i alla fall
klart att riksrätten var ett medel att undvika stortingets parlamentariska inflytande över utrikesministern. Med dess hjälp skulle kungamakten i fråga om
påverkan på utrikesministern och utrikespolitiken bli likställd i de båda länderna.2
Några pressorgan ville inrätta en gemensam unionsrepresentation 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.3 I polemik mot ”diverse frasfeta stormästare
inom den politiska klick, som har Dagens Nyheter till offentligt samvete” drev
Jämtlands Tidning denna s.k. Ytterålinje mycket energiskt.4 På detta tema
organiserade dess redaktör, Algot Holmqvist, i samarbete med bl.a. den gamle folkpartistiske riksdagsmannen Olof Walter en folkmöteskampanj.5 Det
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väckte en del uppseende att det liberala huvudorganet i en provins, känd för sitt
”orubbliga frisinne”, så demonstrativt tog parti för en ståndpunkt, som ansågs
ligga den storsvenska nära.1
Ett parlament, dit ledamöterna valdes i proportion till ländernas folkmängd, tänkte sig Nya Dagligt Allehanda, skulle lösa ansvarighetsproblemet.
De svenska ombuden skulle således bli nästan dubbelt så många som de norska. Efter vilka grunder de skulle utses klargjorde tidningen aldrig. Ej heller
preciserade den kompetensfördelningen mellan kungamakten och unionsrepresentationen i utrikesfrågorna. Inget mera bestämt kan därför sägas om graden
av utrikesministerns ansvarighet inför det gemensamma parlamentet. Att sekretessen skulle bli mindre än enligt regeringsformen förefaller dock mot bakgrund av tidningens allmänna hållning föga sannolikt. Syftet med unionsparlamentet har naturligtvis varit att i utrikesärenden likställa kungamakten i de
båda länderna, d.v.s. undgå stortingets parlamentariska befogenheter över en
gemensam utrikesminister.2
I diskussionen om den unionelle utrikesministerns ansvar inför ett
gemensamt parlament kände sig till sist även Fosterländska förbundets tidning i
landets andra stad manad att göra en insats. När den tog till orda, riktade den
uppmärksamheten på en annorlunda konstruerad förbundsförsamling. Den fann
det angeläget att ”likställa Riksdag och Storting såsom om de bildade en tvåkammars unionsrepresentation”. Alla unionella frågor inklusive ”ansvarsyrkanden” - här hade förslagsställaren troligen den gemensamma utrikesministern i tankarna - skulle förfalla, om de ej fick båda kamrarnas bifall. Göteborgs Aftonblad räknade synbarligen med, att riksdagen med sitt veto skulle
omintetgöra alla ansatser från stortingets sida till parlamentariska påtryckningar på utrikesministern. För att ytterligare markera den antiparlamentariska tendensen insisterade den västsvenska tidningen bestämt på att monarken
skulle ges ”absolut vetorätt” i samtliga unionella frågor, d.v.s. även utrikespolitiska. Den norska stortingsmajoritetens möjligheter att dirigera utrikesministern ville den helt eliminera. Till en konungens förtroendeman ville Göteborgs Aftonblad uppenbarligen göra honom. Jämlikhet mellan de båda länderna inom utrikespolitiken tänkte sig Göteborgs Aftonblad tydligen skapa
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genom att helt lägga bestämmanderätten i den tredje partens, den gemensamme
konungens händer. Likställighet var synonymt med en för bägge staterna lika
stark och inflytelserik konungamakt.1
Enigheten bland sanktionsmotståndarna kring en gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man, har ej varit total. En tidning har avvikit från
mängden. Det är Svenska Dagbladet. Tidningen har observerat kronprins Gustafs yttrande om ”en annan form” än gemensam utrikesminister. ”’En annan
form’ skulle Sverige kunna erbjuda med iakttagande av det kungliga villkoret
om bibehållande av gemensamheten i utrikesärendenas handhavande och
vård”, hävdar dagbladet. Två utrikesdepartement skulle kunna inrättas utan att
gemensamheten därigenom råkar i farozonen. Svenska Dagbladet förutsätter
då, att ”alla diplomatiska förbindelser med främmande makter, berörande vare
sig de förenade rikena eller ettdera av dem överlämnas till en unionsminister
för utrikesärendena - norrman eller svensk”. Mål som angår båda rikena skall
han föredra. Föredragande i de ärenden, som - med undantag för de diplomatiska - berör endast det ena landet skall enligt Svenska Dagbladets plan cheferna för de särskilda departementen vara. Härmed har Svenska Dagbladet mer än
någon annan moderat tidning närmat sig den unionsradikala tanken på två utrikesministrar.2
I fråga om k o n s u l a t v ä s e n hade Sverige till sist också en överlägsen ställning. Även den var samtliga beredda att ge upp, om det skedde i
samband med en ”fullständig” uppgörelse. Någon särskild förlikning omfattande endast den konsulära representationen ville man inte veta av. Under
förutsättning att den diplomatiska enheten inte rubbades, accepterade man en
fristående norsk organisation. Man ställde sig alltså på ”brodershandens”
ståndpunkt, ej på 1898 års med enhetligt konsulatväsen. Norrmännen borde
erhålla rätt att utnämnda och avskeda egna agenter för handel och sjöfart.
Men så snart en konsul fick hand om frågor av diplomatisk natur måste han
underordna sig den unionella utrikesstyrelsen. Den gemensamme utrikesministern måste då tillsätta och avsätta dem. I alla avseenden måste de då ansvara
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GAB 6/4. Viktigare frågor skulle i händelse av dödläge i unionsparlamentet, hänskjutas till
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inför honom. Därigenom hoppades man tydligen kunna förhindra, att konsulerna utvecklades till självständiga diplomater, eventuella instrument för en oberoende norsk utrikespolitik. Den för somliga storsvenskar oroande möjligheten
att den svenske monarkens allmänna maktställning på längre sikt kunde undermineras, borde därmed rimligtvis vara ute ur räkningen.1
Det är en jämlikhetens förening de båda åsiktsriktningarna sagt sig eftersträva.
Utrikesstyrelsen och konsulatväsendet har de moderata velat rekonstruera på den fullständiga likställighetens grund. De har - i den mån de uttalat sig - önskat organisera utrikesledningen enligt formeln gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man. Ett steg längre har Svenska Dagbladet
gått. Det har föreslagit en tudelning av utrikesdepartementet med en gemensam unionsminister som samordnare mellan de två avdelningarna. Konsulatväsendet har de moderata gått med på att dela under förutsättning att särkonsulerna i diplomatiskt avseende står under utrikesförvaltningens chefskap. I
jämlikhetens namn har man på en del håll bestämt opponerat sig mot att göra
den gemensamme utrikesministern ansvarig direkt inför båda rikenas folkrepresentationer. Då skall stortinget, har man befarat, genom sina parlamentariska befogenheter få större myndighet över honom än riksdagen. Hur ansvarighetsproblemet skall lösas så att jämvikten mellan staterna garanteras har
blott Jämtlands Tidning spekulerat över. Ett gemensamt parlament, utvalt av
storting och riksdag och med lika många svenska som norska ledamöter, det
är den lösning östersundstidningen presenterar. De närmare relationerna mellan utrikesminister, unionsmonark och unionsrepresentation har den inte sett
sig föranlåten att närmare gå in på. Det är dock alldeles uppenbart, att de moderata genomgående besjälats av tanken att skapa en union med gemensam
utrikesstyrelse på jämlikhetens grund.
Men även storsvenskarna har sagt sig arbeta för en förening, fotad
på. jämlikhet. Grundvalen för lika rättigheter - lika skyldigheter - ståndpunkten är visserligen uppfattningen, att den överhöghetsställning på utrikespolitikens och konsulatväsendets område, som Sverige faktiskt äger, är
ett uttryck för landets på unionskontraktet juridiskt grundade förstarangsposition inom unionen. Sverige har i nuläget en rättsligt motiverad överhöghet
över Norge. Men i ett dynamiskt perspektiv bör Sverige ge avkall på denna
supremati och acceptera faktisk likställighet. Villkoren för denna eftergift
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är flera. Norrmännen måste åtaga sig ”lika skyldigheter” som svenskarna i fråga om det samfällda försvaret. De måste godta att utrikesledningen ordnas enligt normen gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man. De måste acceptera, att de självständiga konsulatorganisationerna i diplomatisk hänseende
lyder under den unionella utrikesförvaltningen. Men de måste också gå med på
att ”likställa” kungamakten i båda länderna. Den bör - så har åtminstone en del
ultrakonservativa tidningar sett saken - erhålla stora maktbefogenheter över de
unionella ärendena, men kompetensområdet måste bli exakt lika stort i Norge
som i Sverige. Följaktligen skall ländernas egna myndigheter i förhållande till
den gemensamma statsmakten få precis lika mycket att säga till om. En unionsgemenskap, lika för bägge staterna och omfattande bl.a. utrikesledning och
försvar under ett förstärkt, i båda länderna lika mäktigt kungadöme, det har
varit de storsvenska revisionisternas framtidsdröm.
Det är naturligtvis fullt tänkbart, att storsvenskarna avsett att skapa en
jämlikhet, som är blott skenbar. Kanhända har de uppfattat kungahuset som
övervägande svenskt. De har kanske förutskickat, att unionsmonarkens stadigvarande residens blir Stockholm. Då tvingas även den gemensamme utrikesministern att vistas i den svenska metropolen, vilket i sin tur för med sig, att de
utländska beskickningarna slår sig ner här. Stockholm blir härigenom den
skandinaviska föreningens huvudstad. Här skall konungen och utrikesministern
inte kunna undgå att ta mera hänsyn till svenska synpunkter än norska. Likställighet i kungamakt blir på detta sätt blott ett medel att på en omväg befästa den
svenska dominansen.
Helt orimligt är det emellertid heller inte att tänka sig, att det är en reell
likställighet, som storsvenskarna vinnlagt sig om. Hos kungamaktens representanter fanns det en klar vilja att vara lika norska som svenska.1 Kanske har
storsvenskarna velat vidareutveckla denna tendens och göra kungadömet till en
övernationell, unionell och neutral maktfaktor. I så fall har kravet på lika rättigheter - lika skyldigheter verkligen siktat mot en reell jämlikhet mellan länderna under en stark, monarkisk ledning.2
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Kung Oscar talade alltid norska när han umgicks med norrmän. Han reste mycket i Norge
och hade många nära förtrogna bland affärsmän, politiker och vetenskapsmän. ”’Aa jeg er like
god nordmand som du!’” utropade han indignerat till ett av de norska statsråden i konseljen
den 27 maj 1905. Se F. Hougen, Norge i 1905, s. 15.
2
Jämlikhetstanken i lika rättigheter - lika skyldigheterprogrammet har Nils Elvander både i sin
doktorsavhandling och i en senare uppsats utan närmare diskussion glidit förbi. Det syftade till
”den svenska överhöghetens befästande”, konstaterar Elvarader utan att närmare analysera den
teoretiska övergången från jämlikhet till överhöghet. Se N. Elvander, Harald Hjärne, s. 252;
Dens., Från liberal skandinavism, s. 378 (cit.).
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Hur tänker sig de moderata och ultrakonservativa revisionisterna kunna
r e a l i s e r a sina visioner av hur framtidens skandinaviska förening bör se
ut?
De moderatas bestämda sammankoppling av konsulatsaken med utrikesfrågan i sin helhet står i klar motsättning till korta laglinjen. Kravet på enhetlig utrikesledning, eventuellt enligt receptet gemensam utrikesminister,
svensk eller norsk man, går också rakt emot den ståndpunkt norrmännen intagit
under de nyss avbrutna konsulatförhandlingarna. Envetet hade de vägrat garantera, att utrikesstyrelsens enhetlighet skulle lämnas orubbad efter en konsulatreform. På denna fråga hade underhandlingarna gått omkull.1 Men å andra sidan
hade norrmännen 1895 trots tidigare motstånd accepterat att förhandla om båda
problemkomplexen i ett sammanhang.2 Mot denna bakgrund kunde de moderata på våren 1905 trots allt hysa en svag förhoppning om att de ledande norska
politikerna skulle slå till reträtt och godtaga deras program som grundval för en
uppgörelse.3
Annorlunda förhåller det sig med det storsvenska ombildningsprogrammet. I sina mest extrema yttringar måste det betecknas som synnerligen
genomgripande. Ej blott utrikes- och konsulatspörsmålen utan även försvarsproblemen skall ingå i en kommande uppgörelse. Så omfattande är kraven, att
de exempelvis i fråga om försvarsbördornas fördelning och unionsrepresentationen förutsätter tillägg till både grundlov och riksakt. Yrkandet på lika kungamakt över utrikespolitik och försvar fordrar en brytning med norsk parlamentarisk praxis, i det senare fallet förmodligen också förändringar i den
skrivna konstitutionen. Denna målsättning är fjärran från ett förhandlingsanbud
i vanlig mening, fjärran från regeringen Michelsens korta laglinje. Det har en
otvetydig karaktär av ultimatum.4
Att de ultrakonservativa revisionisterna motarbetar ett försonligt närmande till norrmännen finns det mängder av vittnesbörd om. De ironiserar
kraftigt över den norska ”’förhandlingsvänligheten’”.5 De hånar liberalernas
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tro på ”’samförståndet’” med norrmännen och deras förhoppningar om en unionell ”’fridsstämning’”.1 En medlem av den svenska fredsrörelsen påklistras
den löjligt nedsättande etiketten ”fredsfåret”.2 Då en svensk fredsförening ger
spridning åt en norsk maning om fred sägs den bedriva ”fosterlandsfientlig
agitation i norsk tjänst”.3 Statsminister Boströms avgång för att ”främja samförståndets uppnående” anses vittna om ”överdriven courtoisie mot Norge”.
Alldeles i onödan lämnar den spelrum åt ”den känslopolitik, som producerat
sig i vissa, särskilt liberala, svenska sinnens paniska skräck för allt, som kunde
’stöta’ den ej så litet uppstyltade norska självkänslan”.4
I mars gycklar medarbetaren i Göteborgs Aftonblad, professor Carl
Axel Reuterskiöld, över ett upprop, som undertecknats av en rad kända kulturpersonligheter i Stockholm.5 Norrmännen och undertecknarna är båda ”stora
barn i politik”, ironiserar han. Båda tror, att jorden är skapad för ”fröjd och
frid”, att ”självständighetskrav och ömsesidigt förtroende” är grundvalarna för
folkens lycka, att huvudsaken alltid är att ”stärka och styrka Norges förtroende
för Sverige”. Det senare kan endast ske om Norge får just ”som det självt vill”,
eftersom intet lär kunna rubba undertecknarnas förtroende för Norge. Dessa
värda herrar och damer, fortsätter Reuterskiöld spefullt, tänker sig politiken
som ”ett stort folkmuseum, där allting är inordnat i sina fack, hyllor och montrar, färdigt till beskådande och beundrande när som helst, och där det egentligen kommer an på att icke rubba den sköna ordningen och systemet. Men det
mänskliga livet är nu en gång osystematiskt”, fortfar han. ”Det går sin egen
väg, alla musei- och biblioteks-gubbar ..till trots; det kan helt enkelt icke, och
lyckligtvis icke, av dem förfuskas”. Fortfarande, tycktes Reuterskiöld mena,
kunde förhållandena i det skandinaviska folkmuseet förändras, relationerna
mellan de båda folken ta en annan kärvare vändning.6
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. För sådana ”idealistiska och fridsamma kulturpolitiker” har
tidningen blott löje till övers. Omdömeslös och ovederhäftig ter sig för
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Göteborgs Aftonblad den politik, som gärna uppträder under ”kulturell skylt
med stora åthävor och med de stora vyernas vitt famnande anspråk”.1 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 länge gått under de kosmopolitiska frasernas och den
nationella självförnekelsens tecken”.2
Någon ombildning i samförståndets tecken har storsvenskarna av dessa
vittnesmål att döma inte tänkt sig.
Hur borde den då konkret gå till? Ytterst ovilliga är de att öppet tala om
detta. De få uttalanden som finns, pekar dock i en bestämd riktning. Man bör
helt passivt avvakta utvecklingens gång, stärka kungen i hans föresats att vägra
sanktion samt därefter låta norrmännen på eget bevåg vidta åtgärder, som klipper av föreningsbanden. ”Då kan frågan bli”, framhåller Vårt Land, ”om Sveriges folk skulle vilja mot norrmännen upprätthålla unionen, vilken dessa naturligtvis bryta i samma stund konungen vägrar att rätta sig efter deras vilja”.3
Åtskilliga gånger innehåller tidningen spådomar angående den riktning
utvecklingen kommer att ta efter en sanktionsvägran. Naturligtvis är de inte
alltid så elaborerade och utförliga. Oföränderligt uppvisar de emellertid samma
huvudtendens. Om kungen nekar sitt samtycke, kommer norrmännen att gå
vidare mot en öppen revolutionär brytning med Sverige. Under motivering att
monarkens uppträdande strider mot statsrådets, stortingets och hela det norska
folkets klart deklarerade vilja, kommer, anser man, den norska regeringen att
vägra kontrasignera ett sådant beslut. Därefter kommer den att inlämna sin avskedsansökan. Under rådande politiska förhållanden kan kungen inte hitta någon, som är villig att ingå i en ny regering och kontrasignera hans beslut. Enligt
grundloven måste dock landet ha en regering. Monarkens oförmåga att bilda
någon måste därför betraktas som ett brott mot konstitutionen. I ett sådant läge
kommer stortinget att anse det som sin plikt att inskrida och återställa lagliga
förhållanden genom att tillsätta en provisorisk regering. Men därmed har den
norska kungamakten upphört att existera och landet är inte längre förenat med
Sverige under en konung. Unionen kommer av norrmännen att betraktas som
upplöst.4
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Med kraft sökte man visa att ett sådant norskt tillvägagångssätt var revolutionärt. Särskilt vände man sig mot statsrådets kontrasignationsvägran.
Enligt grundloven hade kungen suspensiv vetorätt. Oavsett vilken ståndpunkt
hans rådgivare intagit var kungen i sin fulla rätt att neka ge konsulatlagen sin
välsignelse. Ministären kunde visserligen inlämna sin avskedsansökan, men
ägde ingen fullmakt att avgå mot statsöverhuvudets vilja. Förvisso kunde den
inte tvingas göra något, men formellt måste den stå kvar och kungen stod följaktligen på grundlovens grund. Det var tvärtom stortinget, som genom att tillskansa sig exekutiven kom utanför lagen och begick revolution.1
En revolutionär brytning från norsk sida skulle förändra det statsrättsliga förhållandet mellan länderna. Ett sådant handlingssätt, förklarade Göteborgs
Aftonblad bestämt, kommer att påtrycka Norge ”den statsrättsliga lydrikesställning, som var den först avsedda följden av Kieltraktaten, men som genom
det svenska godkännandet av Norges Grundlov förvandlades till en statsrättslig
likhetsställning”. Liksom mellan januari och november 1814 skulle Norges
status bli det svenska lydrikets.2
Som kontrast mot ett lagbrytande Norge satte storsvenskarna ständigt
upp en laglydig konung och ett laglydigt Sverige. En sak har svenska folket in i
det sista rätt att begära, betonade Göteborgs Aftonblad ett par dagar före det
sista norska statsrådssammanträdet på Stockholms slott. Det är ”att icke även
de svenska statsmakterna dragas in på dessa lagbrottens och avtalsbrottens väg.
Ansvaret för varje steg på den vägen”, fortsatte tidningen med hänsyftning på
norrmännen, ”må ligga där man säger sig så beredd att taga det. Sveriges
konung, vilken såsom sådan enligt norska grundlagen även är Norges, och hans
svenske rådgivare få icke låna ett finger åt någon som helst åtgärd, som ens kan
giva en skymt av sken åt tron på, att de icke skulle mäkta att hävda s i n höga
plikt: att mot lagbrott ställa r ä t t e n”.3
Ingen sade sig någonsin önska, att spådomarna om händelseutvecklingen efter en sanktionsvägran skulle gå i uppfyllelse. ”Vi önska ej sådan
utveckling bakåt /till lydrikesställningen/”, bedyrade en tidning, ”men vi ärna
ej hindra Norge därifrån, om dess politiska lättsinne driver det inpå den vägen”.4 Majoriteten av storsvenskarna agerade dock precis som om de fann den
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NWT 14/2 och ÖC 17/2. Se även AB 6/6.
GAB 13/2. Se även NWT 14/2.
3
GAB 25/5.
4
Ibid., 13/2.
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tänkbara utvecklingen önskvärd. Genom att driva ett omfattande, kompromisslöst program tycktes de vilja ställa norrmännen inför valet mellan en helt oacceptabel ombildning och en revolutionär utbrytning. De uppträdde, som om de
ville få norrmännen att begå handlingar, som skulle göra dem till revolutionärer
och upprorsmän. De tycktes vilja manövrera in landet i ett juridiskt underläge, i
ett par fall rentav tillbaka till Kieltraktatens lydrikesposition. Om en revision på
storsvensk grundval någonsin skulle kunna genomdrivas, vore det väl i en sådan situation.
Sällan förekom det klarspråk beträffande de anstalter, som Sverige borde vidta mot en revolutionär utveckling i Norge. De omtalas i ordalag som oftast är vaga och opreciserade. I de flesta fall leder de onekligen tanken till
”hårdare” åtgärder, våld eller hot om våld. När konsulatlagen kommer, blir vi
tvungna att ”handla”, hävdade Vårt Land på ett karakteristiskt, obestämt sätt.
Det bör stå klart för alla, fortsatte tidningen, ”huru vi då böra handla”.1 En sådan ”’dumdristighet’” som en norsk revolution kan bli ”obehagligast” för Norge självt, underströk samma tidning vid ett annat tillfälle. ”’Sapientia et victricibus armis’” har Sverige rett sig i långt värre kriser än den som Norge nu hotar med, summerade den hotfullt dunkelt.2 En aning mindre beslöjat uttryckte
Rudolf Kjellén sina tankar på ett möte, anordnat av Fosterländska förbundet i
Göteborg. Sverige kunde omöjligen vika för det norska hotet, slog han fast.
Med en anspelning på en berömd dikt i Fänrik Ståls sägner sammanfattade
Kjellén sin syn på Sveriges uppgift: ”Tror man om oss det samma som sades
om Sandels i Pardala by, då vilja vi äga rätt att svara som han”. Trodde man, att
svensken var feg, borde han tydligen liksom Sandels låta sadla sin ”ädla Bijou”
och rida ut i striden.3 Göteborgs Aftonblad väjde ej för ännu öppnare ordalag.
”Med alla till buds stående medel” måste Norges konung undertrycka en norsk
revolution, inskärpte ledarförfattaren Reuterskiöld redan i februari. Dagen före
brytningen poängterade han ungefär samma sak i några starkt emotionella vändningar: ”Intet folk är värt att leva, ... som icke, när det förnärmas lägger handen
på svärdfästet och lugnt men kraftigt säger sitt: vet hut! ... Men allra viktigast är
för ett folk som v i l l l e v a o c h l e v a a k t a t, att icke självt gå ur gård
och i gård och klaga sin nöd, utan tvärtom sluta sig inom sig och samla sig till
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VL 26/4.
VL 18/4. Se även 27/4, 18/5 och 19/5. I ett annat sammanhang talade tidningen om tvånget att
tillgripa ”ultima ratio” (21/2).
3
GAB 27/5. Se även J.L. Runeberg, Fänrik Ståls sägner, Samlade arbeten, band V, s. 157 ff;
GAB 7/3 och 8/5; NDA 7/3 och 17/3; StB 27/5; ÖC 20/2.
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e t t folk, som törs tryggt vila i eget land och som vågar h a n d l a efter skaldens ord: ’Det är stoltare våga sitt tärningskast/Än att tyna med slocknande
låge!’”1
Majoriteten av de storsvenska tidningarna väntade tydligen, att en sanktionsvägran skulle leda till en revolutionär brytning från norrmännens sida. Ett
par av dem gjorde gällande, att Norge då skulle förvandlas till ett svenskt lydrike. Några extrema röster höjdes för att möta en sådan utveckling med våld.
Här skulle - så har åtminstone Göteborgs Aftonblad tänkt sig saken - en krigisk
konflikt kunna komma, varigenom den storsvenska ombildningsplanen skulle
kunna realiseras.2

3. Omdaning mot svensk överhöghet
Det har också funnits företrädare för uppfattningen, att unionen bör vila
på en annan princip än den fulla likställighetens. Sveriges ö v e r h ö g h e t
bör vara föreningens framtida grundval, har de explicit deklarerat. I en
broschyr har Anders Svenske argumenterat för denna ståndpunkt. Anna Wahlenberg, en för samtiden ganska känd författarinna med romaner, noveller, sagor och dramatiska stycken i sin produktion, har dolt sig bakom den tidstypiskt
fosterländska pseudonymen. Även Vårt Land har en kort tid i mars övergivit
lika rättigheter - lika skyldigheter-programmet för att stödja tanken på svensk
dominans. Tidningen har därmed, märkligt nog, kommit att inta två formellt
oförenliga positioner.3
Även till att försvara en framtida svensk supremati var den alinska lydrikesteorin självfallet användbar. ”Unionen är icke baserad på likställighetsprincipen utan tvärtom på principen om Sveriges överhöghet”, tillkännagav
Vårt Land. Svenska riksdagen borde därför hålla på unionen ”i dess verkliga
form”, menade tidningen.4

1

GAB 6/6.
GAB 27/4 och 6/6. Se även VL 20/3.
3
Att man från storsvensk sida argumenterade efter två principiellt oförenliga linjer har, så vitt
jag kunnat se, tidigare ej påtalats. I Nils Elvanders framställning av den konservativa unionsdebatten från 1880-talet fram till upplösningen 1905 skymtar de båda ståndpunkterna ibland
fram. Elvander har dock inte poängterat, att det rör sig om två olika sätt att tänka.(Harald Hjärne, s. 188-192).
4
VL 3/3 (cit.), 8/3 (cit.) och 11/3. Både SmP och GAB gjorde reverenser för svensk överhöghet, men tog motvilligt avstånd från tanken. SmP 6/3 och GAB 7/4.
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Men den alinska unionsjuridiken spelade ändå en ganska obetydlig roll
bland de fåtaliga argumenten för en svenskdominerad förening. Rangplatsen
intogs av tankegångar, vars bärande synpunkt var Sveriges oomtvistliga överlägsenhet. I de flesta avseenden var Sverige så oerhört mycket mera framstående än Norge, att likställighet mellan de båda länderna framstod som en absurditet. ”Är Norge så stort som Sverige?” frågade Anna Wahlenberg retoriskt. ”Är
dess landområde så stort, dess städer så rika, dess befolkning så talrik, dess
tillgångar så stora, dess ekonomi att jämföra med Sveriges?” Det var hennes
fasta övertygelse att Norge var klart underlägset. Sverige har, sammanfattade
hon med en ståtlig rikedom på detaljuppgifter, ”en landvidd av 126.000 kvadratkilometer mer än Norge, en folkmängd av nära tre miljoner mer, en åkerbruksareal av 4.780.000 hektar mer, en sädesskörd vars värde under ett medelgott år uppgår till omkring 785.000.000 kronor och ett fastighetsvärde av
4.137.000.000 kronor mer än Norges”. Sverige har också ”en skogsavverkning
och träförädlingsfabrikation, som ger ... en årlig inkomst av 106.600.000 kronor mer, en järnexport uppgående till ett värde av 82.360.000 kronor mer, en
statsinkomst av 80.000.000 kronor mer, ett bankväsen, vars slutsumma för ett
år går till över 1.000.000 mer”. Dessutom, fortsatte Anna Wahlenberg utan att
förtröttas, är den svenska armén 33.500 man större än den norska och den
svenska flottan sju pansarfartyg och omkring 3.000 mans besättning större än
den norska. Kan väl Norge under dessa förhållanden inbilla sig att Sverige låter
sig nöja med andra rummet inom unionen? undrade hon ironiskt.1
Men det befogade i en svensk supremati över norrmännen framgick
också vid ett studium av de båda staternas historia. Anna Wahlenberg hade
gjort ett sådant studium och funnit Sveriges klart överlägsen. ”Har Norge
någonsin behärskat så många länder som Sverige?” utropade hon. ”Har Norge
under n å g o n tid lagt sitt svärd i den europeiska politikens vågskål? Hava
norska män så stritt och blött för sitt land som svenske?” Naturligtvis måste
alla frågor besvaras nekande.2 ”Det finns ingen likställighet”, gjorde Vårt
Land gällande, ”mellan ett folk, som har en så lysande historia som det
svenska - kanske mer lysande i inre än i yttre avseende - och ett folk från i
går”. Att etablera likställighet mellan två så olika storheter vore, fortsatte tidningen att utveckla sina synpunkter, detsamma som att ”otillbörligt nedtrycka
och tillbakasätta den ena /parten/ och lika orättvist gynna den andra”. Lik-
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/A. Wahlenberg/, Sveriges rätt, Några ord om de unionella förhållandena af Anders Svenske,
s. 19 ff. (Anna Wahlenberg enligt blyertsanteckning på UUB:s ex.). Se även VL 3/3.
2
/A. Wahlenberg/, a.a., s. 19.
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ställighetens tillämpning innebär, sammanfattade den i ett par belysande satser,
”ett förtryckande av den svenska nationalkänslan, som icke utan att känna sig
djupt sårad fått finna sig i att på alla områden vika för det lilla norska folkets
pockande på likställighet”.1
I de båda överhöghetsvännernas idéarsenal ingick inte blott konstruktiva skäl för en hierarkisk ordning utan även kritik av en genomförd likställighet.
En fullständig jämlikhet gjorde enligt Vårt Lands förmenande de förenade staterna oförmögna att fatta beslut i kontroversiella frågor. Det vore ganska troligt
att de förbundna vid något tillfälle hade olika uppfattning om hur ett problem
skulle lösas. Hur skulle de kunna handla i ett sådant fall? Vid full likställighet
fanns det givetvis ingen möjlighet alls till handling, antog Vårt Land. Två viljor
kunde inte ha ”alldeles samma makt över en och samma sak”. Endast om den
ene gav vika kunde ett beslut åstadkommas. Detta måste också vara den yttersta grundvalen för en förening med Norge, inskärpte tidningen.2
Frånvaron av likställighet i andra, samtida unioner fick också tjäna som
skäl mot en utveckling av den svensk-norska föreningen i egalitär riktning.
Likställighet saknades i såväl Tyska riket som USA och Schweiz, påpekade
Vårt Land. Överallt hade de förbundna staterna inflytande i förhållande till sin
folkmängd. Särskilt uppehöll sig tidningen vid de markanta olikheterna i Tyskland. De större tyska staterna hade en mängd rättigheter, som de mindre saknade. I synnerhet den största av dem Preussen, hade fått en mycket stark ställning
i förbundet. Förutom att den preussiske konungen skulle vara självskriven kejsare över det Tyska riket, stadgade författningen att även rikskanslern skulle
vara preussare. ”Med lika stor rätt kunna vi svenskar fordra, att utrikesministern skall vara svensk”, ansåg Vårt Land. Sverige var ju relativt sett större i de
Förenade rikena än Preussen i den tyska förbundsstaten. I alla de nämnda förbundsstaterna ansågs det också självklart, att delstaterna tilldelades platser i det
gemensamma parlamentet i proportion till sin folkmängd.
Inte bara i Tyskland utan även i Storbritannien och USA byggde unionsmakten på staternas olikhet. I det brittiska parlamentet betydde England till
följd av sin större folkmängd oändligt mycket mera än Skottland och Irland.
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VL 3/3. (cit.). Om ”ett folk från igår” se ibid., 13/3.
Ibid., 3/3.
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I Förenta Staterna hade de folkrikare staterna mera att säga till om än de glest
befolkade både inom representanternas hus och vid presidentvalet. Det skulle
förefalla en amerikan löjligt, trodde Vårt Land, om någon påyrkade att ”’the
empire state’” New York inte skulle ha mer att säga till om än exempelvis Nebraska.1
Men Vårt Land kunde också ge ett exempel på ett statsförbund, där likställigheten drivits mycket långt. Det var Österrike-Ungern. Just detta land var
emellertid det bästa exemplet på vad likställigheten fick för konsekvenser. Två
orimligheter hade den ultrakonservativa huvudstadstidningen lagt märke till. I
otroligt hög grad hade det mindre landet ”kujonerat” det större. Men framför
allt hade likställigheten verkat som ”ett gift, som förr eller senare skall taga
livet av denna union”. I den svensk-norska föreningen skulle jämlikhet verka
på samma förödande sätt. ”Likställighet”, sammanfattade Vårt Land sin ståndpunkt, ”är i sig själv orimlig och innebär därför döden för unionen”.2
På detta sätt hade Vårt Land och Anna Wahlenberg sökt lämna skäl för
kravet på svensk överhöghet.
Hur borde den förening s e u t, där Sverige hade mera att säga till om
än sin förbundspartner? Hade överhöghetsplanerna i likhet med likställighetsprogrammen en monarkistisk tendens?
Något konkret förslag till sammanslutning på grundval av svensk supremati framlades aldrig. Det viktigaste var uppenbarligen att slå fast själva
principen, ej att skissera upp praktiska lösningar. Endast på indirekt väg kan de
uppställda frågorna i någon mån besvaras.
Vid åtskilliga tillfällen hade Vårt Land erinrat om förhållandena i
samtida förbundsstater. Ofta hade tidningen påpekat, att de större delstaterna
hade mera att säga till om än de mindre. I dessa federationer hade Vårt Land
särskilt fäst sig vid tre konkreta företeelser, som bör ha haft relevans för den
skandinaviska sammanslutning, den själv önskade se förverkligad. Två avsåg läget i Tyska riket: att Preussens konung samtidigt var Tysklands kejsare och att rikskanslern alltid var preussare. I det sammanhanget lät tidningen
undslippa sig att lika väl som tyske rikskanslern alltid var preussare kunde
den unionelle utrikesministern alltid vara svensk. Men den sak, som mest av
allt väckte tidningens uppmärksamhet, gällde inte bara Tyskland utan även
England och USA. Det var att delstaterna alltid representerades efter folk-
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mängd i de gemensamma parlamenten. Med ledning av ovanstående skulle
några av inslagen i Vårt Lands svenskdominerade union kunna antas vara: Sveriges monark kung även över Norge, utrikesministern alltid svensk samt en
unionsrepresentation vald efter folkmängd. Kungens maktställning diskuterade
tidningen aldrig. Huruvida överhögheten innebar en förstärkning av kungamakten kan därför ej avgöras. Blott i ett avseende skiljer sig Vårt Lands föga konkret utformade överhöghetskrav från de mest långtgående likställighetsförslagen. Det gäller utrikesministerns nationalitet. Egaliteten fordrade att utrikesministern var antingen svensk eller norsk man, under det att Vårt Land tycks ha
hyst sympatier för tanken på en rent svensk chef för det gemensamma utrikesdepartementet.
I princip har både Anna Wahlenberg och Vårt Land varit för en väpnad
uppgörelse för att förverkliga överhöghetsidealet. ”Utan alla mer eller mindre
pjollriga s.k. humanitetshänsyn” borde Sverige enligt författarinnans mening
”endast tänka på vad som för bägge ländernas politiska självständighet och
framtid kan vara nyttigt och nödvändigt”. Vårt Land hänvisade till de goda
följderna av händelserna i Tyskland 1866, USA 1861-65 samt Schweiz 1847.
De motspänstiga staterna tvangs vid dessa tillfällen att böja sig. Det märkligaste var emellertid, att de krig, som då fördes, nu för länge sedan var glömda.
Redan några år efter kriget i Tyskland stred de tyska staterna enigt mot Frankrike. Därav drog Vårt Land den konklusionen, att ett krig med Norge skulle
”göra ställningen klar”. Det skulle möjliggöra ”en union på solid och rättvis
grund, alltså en union, som låter det stora folket betyda mer än det lilla folket”.1

4. Unionsvilja och separationskrav
Det finns i fråga om inställningen till unionens u p p l ö s n i n g två
principiellt motsatta ståndpunkter bland motståndarna till en sanktion av den
norska konsulatlagen. Skiljelinjen löper - på ett undantag när – mellan de
storsvenska tidningarna å ena sidan och alla övriga debattdeltagare å den
andra. Hos de förra är skilsmässa ett klart tillkännagivet alternativ till en
eventuellt misslyckad eller inaktuell revision.2 För de senare utgör
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Ibid., 7/3 och 8/3.
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däremot föreningens avskaffande ingen öppet uttalad lösning på unionsproblematiken.
Åsiktsdivergenserna kan otvivelaktigt i första rummet härledas ur en
svagare eller starkare uppskattning av föreningens nuvarande och framtida värde för Sverige och Skandinavien. Tyvärr förekommer i den storsvenska pressen
ingen inträngande debatt om dess för- och nackdelar under den aktuella tidsperioden. I de få inlägg som görs kan dock en enhetlig och konsekvent uppfattning utläsas. En negativ syn på unionen dominerar.
De moderata ser visserligen ibland ganska dystert på unionens chanser
att överleva. Någon enstaka gång går misströstan över i reflexioner om ”unionsleda”. Men sådana tankar slår man snabbt ur hågen. De negativa känslorna
mot föreningen får aldrig överhanden.1 Öppet tillkännager de flesta sin uppskattning av förbundet. Med särskild energi söker mera mittenorienterade unionsmoderata dagblad som Aftonbladet och Jämtlands Tidning visa vilket stort
värde föreningen fortfarande har på en rad områden.2 I några fall kombineras
en välvillig inställning till unionen med en skarp kritik av den storsvenska upplösningstanken.
Det är på f ö r s v a r e t s område, som sammanslutningen anses ha
sina största förtjänster.
Den mest inträngande motiveringen för unionens värde i militärt avseende lämnades av Aftonbladet. Inledningsvis erinrade Harald Sohlmans tidning
om att det unionella försvarets nuvarande belägenhet var långt ifrån tillfredsställande. De båda staternas armé- och marinorganisationer skilde sig ganska
avsevärt från varandra. De samfällda övningarna omfattade inte längre några
truppstyrkor eller eskadrar utan inskränkte sig till att en och annan officer deltog i fälttjänstövningarna utan att tjänstgöra vid trupp eller regemente. Samarbetet mellan ländernas krigsstyrelser och staber var heller inte särskilt livligt,
men hade dock på sista tiden varit något intensivare än förut. Den unionella
försvarsgemenskapen i fredstid kunde alltså inte påstås vara betydande, men
trots sin bräcklighet skulle den nog i farans stund visa sig vara en tillgång. ”Det
är först inför krigets allvar”, betonade det liberala huvudstadsorganet, ”som
man kan se hithörande förhållanden i sitt rätta ljus”.
Aftonbladet kunde knappast tänka sig ett angrepp mot svenskt territorium, som inte drabbade även norskt land och vice versa. Ett landstigningsföretag i Sverige skulle, om det lyckades, hota även Norge. ”Kölen är icke
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någon oöverstiglig gränsmur för en fiende, som lyckats sätta sig fast i någondera landet”. Aftonbladet ansåg sig knappast behöva bevisa, att utsikterna att avvärja fientliga erövringsförsök var större, om de båda länderna stred med förenade krafter, än om de uppträdde isolerade och försvagade. En blockad av
enbart de svenska eller enbart de norska kusterna skulle naturligtvis lättare
kunna göras effektiv än en blockad, som sträckte sig runt hela den skandinaviska halvön. De gemensamt opererande kusteskadrarna representerade 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 få en betydligt starkare ställning, om den kunde
räkna med broderlandet som etappområde. Vid ett angrepp mot det ena landets
kust kunde det andra landet t.o.m. betraktas som ”försvarets ryggrad”. Det
gällde inte bara, påpekade tidningen, den militära basering i stort utan också
den ekonomiska d.v.s. att förse armén med livsmedel, ammunition och annan
krigsmateriel. Men Aftonbladet värderade också den direkta truppförstärkningen från broderlandet som betydelsefull. Den kunde tänkas bli avgörande genom
sin anfallsriktning. ”På slagfältet har man icke en betaljon för mycket”, poängterade tidningen. ”En norsk armékår på svensk botten eller en svensk häravdelning på norsk grund kan komma att fälla utslaget i en strid, som gäller icke
blott ettdera landets livsintresse”, slutade Aftonbladet sin utläggning av unionens militära fördelar.1
Mot ”Faren i Nord” ansåg de moderata att unionen utgjorde ett visst
2
skydd. Utförligare och klarare än de flesta formulerade Stockholms Dagblad
föreställningen om det svensk-norska förbundet som säkerhet mot ryska annektionsplaner på Nordkalotten. Med oro fäste ledarförfattaren sina blickar ”vid
den del av den skandinaviska halvöns karta, där det norska landet i en långsmal
flik skjuter upp i nordöstlig riktning, ovanför den punkt, där gränsen mot Sverige upphör och gränsen mot det med Ryssland förenade Finland tager vid”.
Det sätt varpå ryssarna år 1809 här stakade ut sin gräns betraktade han som
”ett varnande och olycksbådande varsel för kommande tider”. Från den

1

AB 12/1. Se även JT 31/3.
Om uttrycket ”Faren i Nord” se T. Burgman, Svensk opinion och diplomati under ryskjapanska kriget 1904-1905, s. 152 f.
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skiljande fjällryggen var det endast några mil ut till Västerhavet och dess inskjutande vikar Balsfjorden och Lyngenfjorden. Med ”ett enda djärvt snitt”
kunde ryssarna för oöverskådliga tider avskära hela det nordöstliga Norge,
Finnmarkens amt och halva Tromsö amt, från den norska samhällskroppen.
Stockholms Dagblad insåg klart, vilka fördelar en sådan avklippning skulle
bereda den ryska världsmakten. Vid det året om öppna, isfria Västerhavet med
dess ypperliga hamnar och präktiga sjömansbefolkning fruktade tidningen, att
tsardömet skulle lägga grunden till en flotta, som kunde bli ”ett fruktansvärt
stöd för dess blivande erövringsplaner”.
Hyste då ryssarna verkligen planer på en eventuell framryckning mot
Nordatlanten? Den frågan tog Stockholms Dagblad upp vid sin fortsatta
granskning av ishavsproblemet. Att den måste besvaras jakande hyste tidningen ej det ringaste tvivel om. Sedan gammalt hade ryssarna låtit förstå, att de
under stora Novgorods tid upptagit skatt av kustborna ända bort till Lyngenfjorden. Fåfängt hade norska forskare visat, att det Lyngen, som kunde komma
ifråga, hade legat ett gott stycke längre österut, mot Varangerfjorden. Ryssarna
hade vidhållit sin uppfattning. De hade däri sett grunden för ett rättsanspråk att
återuppliva sitt välde vid Lyngen. Upprepade gånger hade de gjort sina anspråk
gällande, senast under Krimkriget. Även under senare tider hade de ibland gjort
min av att vilja riva upp den hotande tvisten. ”För övrigt”, mediterade Stockholms Dagblad, ”behöver den starke alldeles icke några sådana omtvistade
rättsanspråk. Ett slagsmål mellan fiskare vid Murmanska kusten, ett tullgräl i
Vardö eller Vadsö och allt är klart”. Att Rysslands försvagande under det japanska kriget eller genom inre strider skulle medföra någon trygghet för den
skandinaviska halvön fann tidningen heller inga skäl att tro. Inte ens en lyckosam revolution torde i längden kunna avhålla Ryssland från att på nytt beträda
de gamla vägarna, förmodade det unionsmoderata dagbladet.
Mot den ryska pressen på Nordnorge tjänstgjorde unionen onekligen
som en skyddsmur, fortsatte Stockholms Dagblad. Så länge unionen bestod,
skulle ett ryskt anfall möta två väpnade brödrafolk med sju och en halv miljon
människor. Bakom sig hade de ett England, berett att med eftertryck bevaka
sina livsintressen i Nordsjön. Men efter en unionsupplösning skulle läget bli
betydligt mera gynnsamt för ryssarna. De skulle då möta endast två och en
kvarts miljon norrmän och ett England, som kanske inte längre ville kläda skott
för halvöns båda splittrade folk.
I ett sådant läge borde Sverige inse, att dess eget liv stod på spel.
Men Stockholms Dagblad kände sig inte säker på, att opinionen skulle förmå sig till detta. Unionens upplösning skulle, hur den än avlöpte, lämna kvar
agg och bitter ovilja i sinnena. Tidningen befarade, att Sverige skulle låta
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Norge klara sig bäst det kunde, sedan det visat sig så angeläget att bryta unionen. Måhända skulle Norge lämnas i sticket och Ryssland tillåtas vinna spelet.
Men inte nog därmed. För långliga tider skulle splitet på halvön förhindra all
samverkan. Ryssland kunde i lugn och ro förbereda nya stympningar av dem
båda. ”Icke kan det vara sådana framtidsutsikter, som locka våra unionsbrytare
på den norska sidan - och icke heller på den svenska”, förmodade Stockholms
Dagblad. Den förmenta existensen av en ”fara i norr” använde Karl Hildebrands tidning således som ett starkt skäl för unionens bevarande.1
Värdelös ur försvarssynpunkt och därmed också som bålverk mot rysk
expansion ansåg däremot storsvenskarna och Harald Hjärne att unionen var. De
kritiserade den orättvisa fördelningen av försvarsförpliktelserna.2 ”Unionens
bräckliga nödankare” var ingenting, som Sverige borde haka sig fast vid, hävdade Hjärne. En mera angenäm överraskning än norsk undsättning i farans
stund kunde han knappast tänka sig. Han fann det säkrast att ej räkna på minste
hjälp från Norge. ”Vi få vara nöjde, bara Norge ej faller oss i ryggen, när vi
råka i knipa”, menade han.3
Men även om norrmännen lojalt uppfyllde sina åtaganden utgjorde det
unionella försvarsförbundet inget skydd mot den store grannen i öster. Så starkt
var Ryssland, trodde Vårt Land, att de båda skandinaviska staterna inte ens
förenade skulle kunna avvärja ett anfall. Endast med hjälp av en tredje part
kunde de motstå trycket från tsardömet. Om ryssarna gick till angrepp, kalkylerade Vårt Land med att i första hand engelsmännen skulle ingripa. Många skäl
talade för en sådan brittisk intervention. Samma argument kunde emellertid
resas även för ett ingripande till förmån för ett ensamstående Norge. Ej heller
kunde ett självständigt Sverige stå passivt, medan Norge styckades. I försvarshänseende skulle således, antog Vårt Land, en upplösning ej innebära någon
förändring.4
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StD 28/1. Se även S. Wieselgren, Unionen; StD 18/2; SDS 19/4; AB 31/1, 11/2 och 6/4; JP
22/4. I en uppmärksammad polemik med den norske nordpolsfararen Frithiof Nansen i The
Times tryckte upptäcktsresanden Sven Hedin mycket starkt på unionens uppgift att utgöra ett
skydd mot den ryska faran. Se särskilt S. Hedin, Den svensk-norska unionen och Ryssland, AB
18/4 1905; Dens., To the editor of the Times, StD 11/5 1905 samt Dens., Sverige och den stora
östern, särskilt s. 80 ff.
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Genom att betona Rysslands relativa svaghet, ej dess styrka, kom J.
Bohnstedt fram till samma uppfattning om föreningens militära betydelse som
Vårt Land. Den politiska utvecklingen hade gjort den tsaristiska autokratin till
en mindre fruktansvärd fiende än vid 1800-talets början, underströk Bohnstedt.
Såväl utåt som inåt hade den försvagats. Dess försök att inom Europas gränser
fullborda sina erövringsplaner hade blivit gäckade. Ett starkt och mäktigt tyskt
kejsarrike, väl ägnat att försvara västerländsk kultur mot en slavisk invasion,
hade vuxit upp vid dess västgräns. Även i Fjärran Östern hade ryssarna i Japan
fått en motståndare, kraftig nog att hejda deras framfart. Men också inom landet hade tsarens ställning undergått en stor förvandling, hävdade Bohnstedt.
Den nimbus som förr omgav honom, började försvinna. De revolutionära rörelser, som länge undergrävt hans maktställning, hade den senaste tiden trängt ner
till folkets djupaste lager. Med förtvivlade medel sökte nu hans förhatliga medhjälpare kväva den växande upprorsrörelsen, men förmodligen skulle det blott
öka oron. Segrade revolutionen trodde Bohnstedt, att nationen skulle koncentrera hela sin kraft på inre problem. De olika folkslagen skulle få större frihet,
makten skulle decentraliseras. Men detta skulle verka förlamande på expansionen utåt och kunde enligt Bohnstedts mening betraktas som en fullgod fredsgaranti.1
Ur allmän försvarssynpunkt har sålunda på moderat håll unionen skattats högt. Särskilt värdefull har den ansetts vara som skydd mot ryska framstötar i ishavsregionen. Storsvenskarna och Harald Hjärne har ej delat dessa uppfattningar. De har kritiserat försvarsförbundets svagheter. De har bagatelliserat
föreningens betydelse som bastion mot tsardömets expansionsbegär. Så skilda
föreställningar har storsvenskar och moderata hyst om unionens värde i avseende på det yttre försvaret.
Föreningen kunde betraktas som en första etapp på vägen mot en större
politisk sammanslutning innefattande även Danmark. Av den anledningen borde den bevaras. Trots att nordiska samarbetssträvanden och samhörighetskänslor upplevde en renässans i Sverige kring sekelskiftet, var det endast Aftonbladet, den äldre skandinavismens huvudorgan, som omfattade detta s k a n d i n a v i s t i s k a skäl för unionens fortsatta tillvaro.2 Aftonbladet
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Om nyskandinavismen, se F. Lindberg, Den svenska utrikespolitikens historia, s. 137-145.
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drömde om att en dag kunna utsträcka statsförbundet till danskarna. Tidningen
föreställde sig, att detta kunde ske ”genom gradvisa, steg för steg fortgående
tillslutningar”. Man kunde börja exempelvis med försvaret och sedan fortsätta
med tullar, gemensam medborgarrätt och förbindelser mellan universiteten.
Avsevärda antog Aftonbladet att fördelarna skulle bli. ”I en tidsålder, då det är
de stora staterna givet att tillväxa och de små att avtaga” satte tidningen det
gemensamma försvaret mot yttre fiender främst. ”I en sådan tidsålder”, fortsatte tidningen, ”är det mer än någonsin sant, att en sammanslutning av tio millioner människor betyder mera än en dylik av vare sig fem eller blott två millioner”. Folken skulle lättare kunna upprätthålla sin självständighet i en större
skandinavisk förening.
Artikelförfattaren ville starkt understryka, att en upplösning av den
svensk-norska unionen ingalunda skulle göra vägen till det nordiska statsförbundet lättare att beträda. Om norrmännen till sist lyckades spränga unionen,
skulle bitterheten bli stor i Sverige. Det skulle bli ytterst vanskligt att få till
stånd det goda förhållande mellan folken, som var nödvändigt för upprättandet
av en ny statsförbindelse och för en eventuell utvidgning till det tredje broderlandet. I själva verket befarade han, att en upplösning skulle stärka separatismen. ”Äro en gång partikularismens och bygdepolitikens krafter lösa, skall det
icke så lätt låta sig göra att bjuda dem halt igen. De äro”, förkunnade Aftonbladet med en bild från den antika mytologien, ”som vindarna i Eolus’ säck, som
det var så lätt att öppna, men sedan den en gång väl var öppen och alla vindarna hunnit ut, hunno de ställa till en god del oreda, innan de på nytt kunde infångas och stängas in i det gamla förvaringsrummet”.1
”L´Europe n´aime pas des changements”, Europa älskar ej förändringar, detta berömda yttrande hade en gång fällts av den franske statsmannen
René Waldeck-Rousseau. Det hade varit hans svar på en norsk intervjuares
fråga, hur stormakterna skulle ställa sig till en eventuell unionsupplösning.
Fransmannens lakoniska replik citerade moderata tidningar ibland för att illustrera sitt tredje skäl för unionens bevarande: risken för s t o r m a k t s i n g r i p a n d e n i samband med en skilsmässa.2 Mer eller mindre medvetet
förutsatte de, att det svensk-norska unionsfördraget ingick som ett led i
1815 års europeiska traktatsystem. De mellanfolkliga fördragen utgjorde ett
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huvudled i den internationella rättsordningen. Ogärna tillät makterna, att denna
ordning rubbades. Om småstaterna Sverige och Norge, företog sig något beträffande unionen i strid mot fördrag, som stormakterna förbundit sig att skydda,
gick de ingalunda säkra för allvarsamma efterräkningar.1
Skulle stormakterna ingripa enbart av den anledningen, att den internationella rättsordningen kränktes eller skulle de bara använda rättskränkningen som ett kamoflage för de egna politiska intressesynpunkterna? Denna distinktion iakttogs mycket sällan i debatten. I de flesta fall torde man dock ha
utgått ifrån, att rättssynpunkterna måste sammanfalla med starka reella intressen, för att det skulle bli tal om intervention i en eller annan form.
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
skapades av Wienkongressen 1815. Samtidigt medgav den dock, att kongressfördragen i många fall redan hade brutits sönder. Italiens och Tysklands enande, de kristna småstaternas bildande på Balkanhalvön och unionsbrottet mellan
Nederländerna och Belgien 1830 hade skett i strid med alla fördrag. Men stormakterna hade funnit sig i allt detta, dels emedan de ej kunnat hindra förändringarna, dels därför att den europeiska jämvikten ”i detta ords rätta och sanna
mening” snarast blivit stärkt genom rubbningarna. Sedan Italien och Tyskland
enats, hade den månghundraåriga rivaliteten mellan Frankrike och Österrike,
”som blodat så många slagfält på Rhens, Donaus och Pos stränder”, blivit bragt
ur världen och jämvikten hade ökat. Unionen mellan Hollands protestanter 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. Alla dessa 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 hågade, att låta ”den ryske jätten vandra sin väg framåt till världsväldet över spillrorna av högtidligt ingångna fördrag”.
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Att även den skandinaviska unionens bevarande låg i de flesta makters
intresse betvivlade inte Aftonbladet. Att det var en europeisk eller åtminstone
en västeuropeisk angelägenhet föreföll uppenbart. Tyskland och dess bundsförvanter i trippelalliansen var helt överens med England om att unionen var ett
skydd mot rysk expansion. Det var ett uppenbart livsintresse för de västeuropeiska 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. Denna risk för stormaktsintervention var för Aftonbladet och andra moderata tidningar ett skäl att
slå alla separatiska funderingar ur hågen.1
Från storsvenskt håll sökte man å andra sidan uppvisa haltlösheten i alla
antaganden om förmenta hinder för en brytning. Aftonbladets föreställning att
stormakterna bestämt skulle motsätta sig en delning accepterade man inte som
ett skäl att bevara unionen. En invändning var mera principiell till sin karaktär.
Unionsfrågan borde behandlas ur rent svensk intressesynpunkt. Endast så länge
föreningen gagnade Sverige borde vi hålla på den. Att bevara den blott av den
anledningen, att en upplösning skulle leda till förvecklingar i den europeiska
politiken borde Sverige därför undvika.2
Till skillnad från Aftonbladet kunde storsvenska debattörer ej heller
uppfatta riskerna för en stormaktsintervention vid en eventuell tudelning som
särskilt överhängande. Deras uppträdande under senare tid tydde snarast på
motsatsen. Under de ständiga inbördeskrigen på den oroliga Balkanhalvön
hade de ej ingripit med maktspråk utan nöjt sig med diplomatiska påtryckningar. Det var då högst osannolikt, att de skulle reagera annorlunda mot det lugna
Skandinavien.3
Riskerna för ett ingripande från stormakternas sida vid en skilsmässa
har, som ovan påvisats, uppskattats högst olika. De storsvenska unionsskeptikerna, som sett föreningens upplösning som ett alternativ, har bedömt dem som
relativt osannolika. De moderata unionsvännerna, som har velat bevara unionen, har däremot ansett en sådan utveckling fullt möjlig, rentav trolig. Tydligen
har föreställningarna om unionens värde påverkat prognoserna angående internationella komplikationer vid dess eventuella avveckling.
”Unionsfaran” var titeln på den broschyr, vari Harald Hjärne samlade
de bemärkta artiklar han publicerat i Svenska Dagbladet vid tiden för konsulat-
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förhandlingarnas sammanbrott. Liksom en del storsvenska tidningar ansåg
Hjärne, att unionen utgjorde ”en högst beaktansvärd f a r a för båda rikenas och
folkens välfärd”. Risken var, förklarade han, att unionen och unionsgrälet hindrade folken ”att i tid vidtaga nödiga åtgärder emot andra hotande faror i dessa
storpolitiskt ängslande dagar”.1
”Unionen är redan”, konstaterade Hjärne, ”en formlig kräfta på våra
u t r i k e s p o l i t i s k a ärendens skötsel”. Under utvecklande av hela sin vältalighet spann Hjärne vidare på detta tema. ”Hur kan man begära”, utropade
han förtrytsamt, ”att vårt utrikesdepartement och våra diplomater skola kunna
vederbörligen fylla sina verkliga, nu mer än annars maktpåliggande värv, när
de oupphörligt måste pyssla med den unionella rivalitetens ständigt utbrytande
åkommor och klåda, när de i åratal måste förnöta tid och krafter på olösliga
problemer, som alltid utmynna i försök att desorganisera den utrikespolitiska
administrationen? ... De senaste årens konstiga ’förhandlingar’ ha åtminstone
fullständigt ådagalagt, att skilsmässan emellan konsulatväsen och diplomati är
en orimlighet. Ingen modern stat sysselsätter sig med dylikt nonsens”, fräste
Hjärne. Tvärtom uppfostrades diplomater och konsuler överallt till verksamt
och sakligt samarbete. I den riktningen borde också utvecklingen i Sverige gå.
Huvudsaken för Sverige var därför, naglade Harald Hjärne fast, att få ”fullt
herravälde över sin egen utrikesstyrelse”.2
Allvarligare var dock den skadeverkan unionen kunde utöva på en annan av ”våra verkliga livsuppgifter”, plikten att stärka f ö r s v a r e t. Harald
Hjärne betraktade här föreningen ur en rent svensk, inrikespolitisk synvinkel.
Hur påverkar den det inhemska, politiska läget i Sverige? frågade han sig. Den
inverkar negativt på lösningen av en stor inrikespolitisk stridsfråga, blev hans
svar. Därför brännmärkte Hjärne den svensk-norska alliansen som farlig.
”Emot den ryska revolutionens jordskalv och vad därav månde följa för alla
grannar, för hela Europa, för hela vårt statssystem” tedde sig visserligen för
Hjärne ”det kuriösa unionsbråket som en storm i ett vattenglas”. Det kunde
dock bli vådligt nog för svenskarna, om de kortsynt fördjupade sitt däri och
blundade för den mörkare bakgrunden. ”Unionen blir rentav farlig”, sammanfattade Hjärne sitt inrikespolitiskt motiverade skäl mot föreningen, ”om vi av
vidskeplig förtröstan på dess välsignelser låta förleda oss att försumma våra
försvarskrafter”.3
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Unionens negativa effekt på lösningen av ett annat stort inrikespolitiskt
stridsämne, r ö s t r ä t t s frågan, berördes av Östgöta-Correspondenten. Den
sörjde bittert över att statsminister Boström i april tvingats avgå på grund av
det spända förhållandet till Norge. Hans demission var ytterst beklaglig, då en
man av hans kaliber behövdes vid statsrodret för att ro den annonserade rösträttspropositionen i hamn. Östgöta-Correspondenten och dess redaktör, Gustaf
Gustafsson, hade sedan 1904 sympatiserat med regeringen Boströms rösträttspolitik. Allmän rösträtt och proportionellt valsystem var dess främsta riktpunkter. Denna uppfattning delades av bl.a. första kammarens minoritetsparti. En
grupp inom ultrahögern i första kammaren med partiordföranden Christian
Lundeberg i spetsen lade huvudvikten på ett annat reformkrav. Viktigare än
proportionella val som konservativ garanti mot den allmänna rösträttens befarade radikaliserande verkningar var för den en utvidgad vetorätt för första
kammaren i skattefrågor. Den gemensamma voteringen, varigenom en radikal
andra kammare på grund av sin större numerär kunde rösta igenom skärpt progression och lägre livsmedelstullar mot första kammarens vilja, måste avskaffas. Just den variant av konservativ reformpolitik i författningsfrågan, som
Östgöta-Correspondenten närmast bekände sig till, hade unionen således försvagat.1
Men den väsentligaste anledningen till allt tal om upplösning från
storsvenskarnas och Harald Hjärnes sida var inte, att de ansåg unionen sakna
positivt värde. Det berodde heller inte på att den - som ovan angivits - skadat
Sveriges utrikes-, försvars- och rösträttspolitik. Det avgörande var med all
sannolikhet oron inför vad som kunde hända föreningen i framtiden, rädslan
för den norska konsulatpolitiken och dess följder. Så särskilt klart uttrycktes
ej denna problematik av någon, även om den ofta på ett ytligt sätt berördes.
Den kan sammanfattas på följande sätt. Unionspessimismen var inte principiell, gällde inte unionen som idé. Tvivlet avsåg möjligheten att förena den
norska uppfattningen om föreningens framtid med det egna revisionsprogrammet. Naturligtvis borde man i det längsta söka nå fram till en överenskommelse. Men om det misslyckades och unionen i stället började förlora ”sitt
värde och sin ändamålsenlighet för folken”, om den hotade att förvandlas till
ett ”tomt skal” eller ett ”sken”, borde den upplösas. Det ensidiga Genomförandet av den norska konsulatlagen ansågs vara ett steg mot ”skenunionen”
.
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ÖC 14/4; Se även GAB 3/2, 2/3; NDA 4/4 och 9/2, 2/3, 3/3, 7/3; NWT 23/2 samt S. Runestam, a.a., s. 129, 149, 192 och 198.
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Det skulle ju leda fram till åtminstone en reell tudelning av utrikesledningen.1
En tänkbar möjlighet var att de norska konsulerna fungerade som en särskild
utrikesstyrelse. Men efter en sanktion skulle norrmännen också kunna genomdriva att en gemensam utrikesminister blev dominerad av stortinget eller helt
enkelt ta steget fullt ut och tilltvinga sig en egen, fristående utrikesminister.
Därmed hade ej längre konungen i den svenska ministeriella konseljen bestämmanderätten över Norges utrikespolitik. På ytterligare ett område vore
gemenskapen splittrad. Föreningen vore i realiteten förvandlad till ett försvarsförbund med gemensamt statsöverhuvud. I en sådan situation skulle svåra
olyckor kunna drabba Sverige. Här finns, som ovan utvecklats,2 rädslan för
vådorna av en självständig norsk utrikespolitik, ledd av det demokratiska stortinget och den allmänna opinionen. Den skulle kunna dra in de båda länderna i
konfliktsituationer, som Sverige med sitt större och starkare försvar fick bära
huvudansvaret för. Hos ett par storsvenska dagblad skymtar till sist en fruktan
för att förvandlingen av den redan förut svaga norska kungamakten till en nullitet även på utrikespolitikens område på sikt kommer att - genom personalunionen med Sverige - underminera också den svenske monarkens maktställning.
Den norska parlamentariska sjukan kommer att vinna spridning även i Sverige.
Framför en sådan ödesdiger utveckling är en upplösning att vida föredra. Omsorgen om den svensk-norska kungamakten har varit ett centralt tema i den
ultrakonservativa unionsdebatten. Den kan sägas ha utgjort den yttersta grunden även för tudelningslinjen.
Hur såg storsvenskarna på i n n e h å l l e t i en upplösning? Starkt betonade de, att skilsmässan kunde genomföras endast under vissa bestämda betingelser. Gång efter annan upprepades, att den måste bli fullständig. Unionen
fick inte avlösas vare sig av en personalunion med försvarsförbund eller enbart
det senare.3
Några tidningar - fr.a. Vårt Land och Göteborgs Aftonblad men även
Nya Dagligt Allehanda - antydde emellertid betydligt hårdare villkor. De begärde, att norrmännen skulle göra en del uppoffringar, uppfylla vissa krav, för
att svenskarna skulle finna sig i en sönderdelning. Minst svävande formulerades villkoren av Vårt Land. Vid en tidpunkt gjorde den anspråk på ”norskt vederlag för av oss havda utgifter m.m.” I ett annat sammanhang krävde den

1

NDA 3/3 (cit.). Se även ibid., 11/2; GAB 24/5 samt H. Hjärne, a.a., s. 26 f.
Se s. 45 ff.
3
VL 1/2, 21/2, 2/3; NDA 4/4; GAB 14/2, 6/4; ÖC 23/3.
2
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”skälig kompensation för våra uppoffringar för Norge och för den förlust, Norges ägande en gång skulle ersätta oss”.1 Det senare torde ha syftat på hertigdömet Svenska Pommern och furstendömet Rügen, som genom Kielöverenskommelsen överlämnades till Danmark mot att detta land uppgav anspråken på
Norge. Det kan möjligen också ha syftat på Finland, vars förlust ju var orsak
till att Sverige började rikta sina blickar mot väster. Med ”havda utgifter” och
”uppoffringar torde tidningen ha åsyftat den summa pengar - en miljon riksdaler banko-, som Sverige vid samma tillfälle nödgades utbetala till Danmark.
Men vad den avsåg med ”vederlag” och ”kompensation”, om det var en penningsumma, landavträdelser eller något annat, kan omöjligen avgöras. Men nog
torde talet om kompensation för ”den förlust Norges ägande en gång skulle
ersätta oss” ha klingat hotfullt i mången norrmans öra.
Vid sidan av de tre ultrakonservativa pressrösterna var det bara en
stämma, som höjdes med krav på villkor för en tudelning. Den tillhörde Harald
Hjärne. I sin förut omtalade artikelserie i Svenska Dagbladet sökte han som
den förste under den aktuella tidsperioden sammanfatta och precisera de krav
Sverige borde resa vid en delning. Även i detta avseende befann han sig således långt ute på den högra flygeln.
Som första villkor måste norrmännen lova att utse en svensk prins till
konung över sitt land, hävdade han. Kravet är intressant i så motto att det föregriper diskussionen om den bernadotteska sekundogenituren i Norge efter den
sjunde juni. Till detta blir det dock anledning att återkomma senare. I ett fördrag, fordrade Hjärne vidare, borde de bägge staterna förplikta sig att inte till
någon främmande makt avträda någon del av sitt område eller medgiva några
slags särskilda rättigheter. I händelse någon makt - t.ex. Ryssland - framställde
ett sådant yrkande till ettdera riket, skulle detta land vara förpliktat att underrätta det andra därom. Sedan kunde länderna förhandla om eventuellt nödiga åtgärder. Då skulle det framgå om Norge självt ville sätta in sina försvarskrafter i
tillräckligt mått. ”Sverige får sålunda”, noterade Hjärne, ”en viss garanti mot
en alltför överdådig norsk utrikespolitik”.
Hjärne ville också få till stånd en traktat om ständigt och ovillkorligt
skiljedomsförfarande, ”den norska unionsagitationens mest älskade käpphäst”.
En sådan överenskommelse, framhöll Hjärne ironiskt, skulle ge norrmännen
den så ”innerligt efterlängtade garantien emot svenska ’överfallsplaner’”.

1

VL 4/2 (cit.) och 21/2 (cit.). Se även ibid., 13/4; NDA 16/3, 26/4 och 20/5 samt GAB 6/6.
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Till sist begärde Hjärne rasering av de fästningar, som norrmännen under de senaste åren uppfört på gränsen mot Bohuslän, Dalsland och Värmland.1
Det skulle enligt uppsalahistorikern bli Sveriges egentliga säkerhet för Norges
villighet och förmåga att sörja för sitt ”verkliga” försvar, erkannerligen mot
”’Faren i Nord’”.2
Finns det någon grundläggande karaktärsskillnad mellan Vårt Lands
villkorstankar och Harald Hjärnes? Materialet ger ej underlag för någon mera
ingående jämförelse. Den storsvenska tidningens krav på ”kompensation” och
”vederlag” synes syfta längre än till fästningsrasering eller skiljedomstraktat.
Med full säkerhet kan dock den uppställda frågan ej besvaras.
Diskussionen om upplösningens reella innehåll har inte varit särskilt
omfattande eller inträngande. Tydligen har dock unionsskeptikerna velat ställa
villkor för en skilsmässa. Kraven har i de flesta fall ej preciserats eller utformats ganska vagt. De har varierat mellan bernadottesk konung i Norge, överenskommelse att ej avträda land eller ge främmande makt särrättigheter utan
den andra partens vetskap, skiljedomstraktat, demolering av gränsfästningarna
samt ”vederlag” och ”kompensation”.
I vilka f o r m e r borde separationen genomföras? Borde man följa någon bestämd ritual vid den formella avvecklingen?
Förstrött var det intresse upplösningstankens talesmän ägnade detta
problem. Förtegenheten därom var anmärkningsvärt stor.
Till svenska initiativ i delningsfrågan, oavsett om de avsåg ensidig
uppsägning, ett realistiskt förhandlingsanbud eller en ultimativ förklaring,
förhöll sig de ultrakonservativa helt kallsinniga. Hjärne däremot opponerade
sig mot de båda förstnämnda, men accepterade det tredje. Han påstod sig ej
ha något att invända mot att Sverige gav norrmännen ”ordentligt besked” en
gång för alla. Det borde ske i form av ”enkla förelägganden, med krav på
tydligt svar med ja eller nej, utan något slags förhandlingskryphål”. Men
varje ”revolutionärt hot” måste vara uteslutet. Problemet måste behandlas
utan alla förvillande känslor, vare sig ”vredens, trötthetens eller brödrakärlekens”. Endast Sveriges eget intresse kunde lämna vägledning till en någorlunda trygg lösning. Sveriges yttre säkerhet borde vara ”bevarad eller till och
med förstärkt” efter unionens hädanfärd. En bestämd kort tid, t.ex. två

1
2

Se t.ex. O. Gjerløw, a.a., s. 225 ff.
H. Hjärne, Unionsfaran, s. 52 ff.
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veckor, borde utsättas inom vilken det norska svaret måste avges. Några vidlyftiga diskussioner fick vi inte inlåta oss på, i synnerhet som de föreslagna villkoren utan dröjsmål borde kunna antagas med uppräckta händer.
Svarade Norge nej, avslutade Hjärne sin plädering, borde upplösningsfrågan från svensk sida vara definitivt förfallen.1
Ett annan alternativ vore att norrmännen tog initiativ till förhandlingar
med Sverige om unionens delning. En sådan lösning tycks också ha föresvävat
Nya Dagligt Allehanda. Genom underhandlingar om formen och villkoren går
vägen till en upplösning, framhöll huvudstadstidningen. Om det kom ett förslag
från norsk sida om avveckling i de former gällande grundlagar stadgade, hade
Sverige ingen anledning att sätta sig på tvären.2 Men Allehanda är ett undantag.
I de andra tidningarna diskuteras inte denna utväg, den omnämnes inte ens. Ett
blad tar klart avstånd från den. Sverige kan inte förhandla om unionens upplösning och därigenom ”äventyra för båda rikena oberäkneliga följder”, förklarar
Göteborgs Aftonblad.3
Teoretiskt sett existerar det emellertid ytterligare en utväg efter vilken
en upplösning kan komma till stånd. Det är den som tidigare skisserats upp i
samband med diskussionen om genomförandet av det ultrakonservativa revisionsprogrammet. Den går ut på att vänta tills norrmännen efter en sanktionsvägran på eget bevåg begår revolution, avsätter kungen och bryter unionen.
Som förut framhållits4 formulerade ingen storsvensk ledarskribent någonsin en
önskan om att utvecklingen skulle ta denna vändning. Men majoriteten av dem
uppförde sig som om så vore fallet. Ständigt upprepade de att unionen var värdelös och borde upplösas men samtidigt stängde de alla andra möjligheter till
en delning än den som gick över sanktionsvägran och en norsk revolution. De
uppträdde precis som om de önskade tvinga norrmännen att bli lagbrytare och
insurgenter. När väl det revolutionära steget var taget borde Sverige, hävdade
några extrema personer, gripa till vapen. Här skulle en krigisk konflikt kunna
komma varigenom antingen den storsvenska revisionsplanen eller villkoren för
en upplösning – ”kompensationen” och ”vederlaget” - skulle kunna genomdrivas.5
Det finns sålunda tecken, som tyder på att man på storsvenskt håll såg
en möjlighet att inom en inte alltför avlägsen framtid genomdriva antingen

1

H. Hjärne, Unionsfaran, s. 47 ff.
NDA 26/4, 4/4. Se även 27/5 och 5/6; VL 4/2, 16/3; NWT 7/3.
3
GAB 6/4 (cit.). Se även NWT 9/2.
4
Se ovan s. 69 ff.
5
GAB 6/6 och 27/4.
2
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revisions- eller upplösningsprogrammet. Efter en sanktionsvägran antogs
norrmännen komma att gå till aktion. De skulle förmodligen organisera en ensidig utbrytning ur unionen. Därmed hade de lämnat lagligheten bakom ryggen
och beträtt revolutionens väg. Ett sådant rättskränkande handlingssätt måste
skapa ett ytterst spänt läge och leda till öppen konflikt med Sverige. I en sådan
situation, antyddes det i det storsvenska lägret, borde någotdera av de ultrakonservativa handlingsalternativen kunna realiseras.
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III. För sanktion

1. För korta laglinjen
Bland sanktionsvännerna - hit hör bl.a. de fyra reservanterna i hemliga
utskottet med Karl Staaff i spetsen, Teodor Zetterstrand och hans anhängare
från samlingspartiet i andra kammaren, liberala dagblad som i första hand Dagens Nyheter, Karlstads-Tidningen, Vestmanlands Läns Tidning och HallandsPosten men även Handelstidningen och Vesterbottens-Kuriren samt alla socialdemokratiska tidningar och mera bemärkta personligheter - bland dessa synes
man ha accepterat egalitetsteorin som grundval för de två ländernas juridiska
status inom unionen. Man har utgått ifrån, att båda inträtt i föreningen som
suveräna stater och att den således varit baserad på likställighet. I konsekvens
därmed har man också tagit för givet, att riksakten varit sammanslutningens
konstituerande grundlag. Båda dessa fundamentala föreställningar har Vestmanlands Läns Tidning omfattat. Alltför mycket har andan i ”unionsakten”
förbisetts, anser tidningen. I inledningen till riksakten - om någon annan ”unionsakt” är det icke tal - heter det, reflekterar tidningen vidare, ”’att, sedan genom försynens mäktiga bistånd det föreningsband lyckligen blivit knutet mellan Skandinaviens folk, som, ej av vapnen, men av den fria övertygelsen tillvägabragt, endast bör och skall vila på ett inbördes erkännande av folkens lagliga
rättigheter, till stöd för deras gemensamma troner’”. Ju mer ledarskribenten
söker sätta sig in i förbundsurkunden, desto tydligare tycker han sig finna, att
unionen ej bör tolkas som en vapnens union. Den bör, konkluderar han, ses
som en förening, ”vilande på den ö m s e s i d i g a a k t n i n g e n o c h
ett inbördes erkännande av båda folkens lagliga
r ä t t i g h e t e r”.1
Denna likställighetsuppfattning har varit av väsentlig betydelse för den
positiva inställningen till tanken på ett självständigt norskt konsulatväsen.

1

VLT 9/2. Se även ibid. 30/3; DN 17/2; KT 11/2; HaP 3/5; K.P. Arnoldson, Unionens sista
dagar, Tre bref, s. 28; SD 7/3; NyS 14/3. Huvudredaktörer för de unionsradikala tidningarna
var: DN: Otto von Zweigbergk; KT: Mauritz Hellberg; VLT: Olof Dehn; HaP: Viktor Larsson;
GHT: Henrik Hedlund; VK: Gustaf Rosén; UNT: Axel Johansson; SD: Hjalmar Branting; Ny
Tid: Anders Christensson Lindblad; Arbetet: August Nilsson; NyS: J.A. Henricsson och Otto
Dalkvist; Brand: Hinke Bergegren.
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Storsvenskarnas lydrikesargument kunde Vestmanlands Läns Tidning
inte godta. Den tog avstånd från tanken, att alla rättigheter, som Sverige enligt
förbundsstatuterna ej uttryckligen överlämnat till Norge, i kraft av Kieltraktatens lydrikesparagraf fortfarande tillhörde det svenska kompetensområdet. Endast de ärenden som enligt riksakten, det enda föreningsfördraget, bokstavligen
sades vara gemensamma, kunde Sverige göra anspråk på något medinflytande
över. Till dem hörde inte konsulatfrågan. Ej med ett ord omnämndes den i unionsförfattningen. Den nuvarande konsulatgemenskapen kunde därför enligt
tidningens mening inte anses lagstadgad som ett unionsvillkor. Den utgjorde
blott en faktisk gemensamhet, som av svenska och norska statsmakter kunde
regleras genom särskilda svenska och norska lagar, helt oberoende av varandra.
Om den ene kompanjonen ville upplösa bolaget, var det, summerade tidningen,
hans oomtvistliga rätt att själv besluta därom. Därmed hade Vestmanlands
Läns Tidning formulerat vad som kan benämnas
e g a l i t e t s a r g u m e n t e t för korta laglinjen.1
Konsulatfrågan var ett exempel på ett ärende som i riksaktens mening
kunde sägas ”angå” båda länderna. Det framgick bl.a. av att konsulatväsendet
faktiskt varit samfällt ända sedan unionen grundades. Beslutet om en uppdelning kunde därför inte fattas separat av det ena landets myndigheter. Det måste
ske gemensamt i sammansatt statsråd. Så hade sanktionsmotståndarna presenterat huvudtankegången i sin andra, mera principiellt lagda invändning mot
Michelsens korta laglinje. Ej heller detta r i k s a k t s a r g u m e n t har emellertid radikalerna kunnat dela. På olika sätt har de sökt gendriva det. Det bästa
uttrycket för dessa ansträngningar är en ledare i Vestmanlands Läns Tidning,
författad av den kände liberale publicisten Valfrid Spångberg.
För ganska exakt 13 år sedan hade Aftonbladet publicerat en stor artikelserie kring den redan då lika brännande konsulatfrågan. Den hade, påstod
Spångberg, innehållit den klaraste och skarpaste argumentation, som till dags
dato förekommit i ämnet. Den liberala huvudstadstidningen hade helt enkelt
undersökt hur ärenden, som i någon rimlig bemärkelse kunnat sägas angå
båda rikena, hade behandlats av de bägge ländernas statsmakter. Det hade
visat sig, att praxis varit ganska entydig och bestämd. 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.

1

VLT 30/3. Se även A. Hedin, Tal och skrifter, II, s. 369; SD 7/3, 15/3 och 27/4; NyS 14/3;
Socialdemokratiska partiets kongressresolution (SD 12/4).
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Spångberg anförde några av de exempel Aftonbladet hade dragit fram. År 1857
beslöt Oscar I i svenskt statsråd, att raffinerat socker, som Sverige importerade
från Norge, skulle påläggas en högre tullsats än den, som stadgades i förordningen från åren 1825-27. Först följande år beslöts samma förändring från
norsk sida. Uppenbarligen borde denna omarbetning ha handlagts i sammansatt
statsråd, om överhuvudtaget några ärenden, som i själva unionsfördraget inte
betecknades som samfällda, skulle falla under dess behandling. Det gällde ju
en förändring i en gemensam lag, som nära angick de båda staterna. Även med
hänsyn till internationell giltighet stod de norska och svenska förordningarna i
beroende av varandra. Egenmäktigt hade ändå Sverige fattat sitt beslut.
Man skulle kunna förmoda, hade Aftonbladet fortsatt, att beslut om
kommittéer för att utarbeta gemensam lagstiftning i högsta grad skulle angå
båda staterna och behandlas i sammansatt statsråd. Men den svenska regeringen hade inte alltid handlat så. År 1845 beslöts nämligen i svenskt statsråd att
tillsätta en utredning med uppgift att utarbeta förslag till förändrade bestämmelser angående handels- och sjöfartsförbindelserna mellan rikena. Den skulle
ha ledamöter från både Norge och Sverige. Först en dryg månad senare avgjordes samma sak av den norska regeringen.
År 1885 bestämdes i svenskt statsråd om en förändring av den ministeriella konseljens sammansättning, varigenom den kom att bestå av tre svenska
medlemmar, däribland statsministern, mot tidigare två. Norges representant
kom genom reformen att stå som ensam norrman mot tre svenskar efter att förut endast ha haft två emot sig, av vilka den ene ju till sin funktion skulle anses
företräda båda rikena. Det kunde inte gärna bestridas att detta beslut angick
Norge, men trots detta hade det fattats i svenskt statsråd.
Under de 13 år som gått sedan Aftonbladet hade meddelat denna dokumentation, hade det inte kunnat påvisas, ansåg Spångberg, att konsulatfrågan
angick de båda länderna på något annat sätt än de ärenden, som tidningen behandlat. Norrmännen hade således, sammanfattade han, praxis på sin sida, när
de gick att i norskt statsråd fatta beslut om att upphäva den gemensamma konsulatorganisationen. Sanktionsmotståndarnas riksaktsargument mot korta laglinjen föreställde sig Spångberg därmed ha skjutit i sank.1
Men motståndarna till en sanktion hade också understrukit, att konungen enligt de i grundloven nedskrivna rättsreglerna hade suspensivt veto i unionella spörsmål. Norrmännens sätt att fastställa lagens ikraftträdande redan

1

VLT 30/3. Se även SD 7/3 och DN 9/2 och 17/2.
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till den första april 1906 stred uppenbart mot detta prerogativ, hävdade de. På
radikalerna har emellertid detta framhävande av kungamaktens grundlovsenliga rättigheter inte gjort något starkare intryck. Avgörande för dem har i
stället varit den naturrättsliga tanken om folkens självbestämmanderätt. Mot
storsvenskarnas och de moderatas legalistiska försvar för kungamakten har
radikalerna byggt upp ett naturrättsligt värn kring folkmakten. Ovanligt skarpt
avtecknar sig i en ledare av redaktör Viktor Larsson i Hallands-Posten de två
synsätten mot varandra: den skrivna lagens och den naturliga rättens. I sin föresats att vägra godkänna det norska lagförslaget känner sig kung Oscar, det
medger Larsson gärna, stå på ”den skrivna lagens grund”. Den är emellertid ej
mycket värd, där ”en högre lag” talar. ”’Non data sed nata lex..., icke skriven
men medfödd’” hette det i forna tider om denna lag. Det gäller här, inskärper
Larsson med en drastisk formulering, en ”frihetskärlekens medfödda naturlag,
som slår ner alla papperslagars skrankor och med oemotståndlig makt driver ett
folk att ’lämna lagligheten, för att skydda rätten’, så som en fransk statskuppskejsare en gång uttryckte sig”. Det är denna nata lex, som nu kräver den nationella självbestämmelserätten och mot vilken alla skriftliga kontrakt är vanmäktiga.1 ”’Suprema lex’” poängterar Larsson vid ett annat tillfälle, är i detta fall ej
”protokolliserad i några gamla pappersfördrag, utan skrives av den målmedvetna levande folkviljan själv”. Klarare än så kan f o l k s u v e r ä n i t e t s a r g u m e n t e t för korta laglinjen knappast framställas.2
Lika väl som Norge behöver Sverige ett särskilt konsulatväsen för att
kunna bevaka sina intressen på handelns och sjöfartens område.
E k o n o m i s k a och k o m m e r s i e l l a överväganden av denna sort har
varit påfallande sällsynta som skäl för att acceptera konsulatväsendets delning.
Endast i Mauritz Hellbergs Karlstads-Tidningen och Otto von Zweigbergks
Dagens Nyheter har de kunnat spåras. Som handelsidkande nation intar Sverige
enligt DN ej den rangplats landets industriella resurser borde medge. Jämfört
med Danmark och Norge ligger Sverige på efterkälken. Här bör staten, anser
tidningen, ha stora arbetsuppgifter. Den måste förse landet med så många förmånsrättigheter och tekniska hjälpmedel som möjligt på handelns och sjöfartens områden. Ett av medlen till det är, framhåller tidningen till sist, att Sverige
utåt representeras av en konsulatkår, som måste vara nationell för att bli effektiv i ”det mellanfolkliga kamplägret”.3
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HaP 2/6 (cit.). Se även ibid. 24/5; SD 3/5 men även 21/2 och 31/5; Ny Tid 7/3.
HaP 29/5 (cit.).
3
DN 3/2 och 23/4 (cit.). Se även KT 4/3, 14/4 och 29/4.
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För radikalerna har det också funnits starka p o l i t i s k – t a k t i s k a
skäl, som talat för ”tilfølgetagelse”. De ger unionsdebatten en ny, tidigare föga
uppmärksammad dimension. De visar, att unionsproblemet även på radikalt
håll sattes in i ett stort inrikespolitiskt sammanhang.
För att inte hindra den n o r s k a s o c i a l d e m o k r a t i n s frammarsch bör konsulatväsendet så snabbt som möjligt bringas ur världen. Det är
Hjalmar Branting, som på socialdemokratiska partiets sjätte kongress i Stockholm i februari 1905, lanserar denna tanke. Först sedan det har skett, betonar
den svenske arbetarhövdingen, kan de norska partivännerna ta itu med de ”stora sociala frågorna, frågorna om fattigdomens, om kapitalismens avskaffande,
visande oss andra vägen”.1 Bakgrunden till detta taktiska skäl gavs av en norsk
delegat på kongressen. Omedelbart innan Branting gjorde sitt inlägg, vittnade
han om socialismens svårigheter att vinna terräng i Norge. Som den främsta
anledningen till detta beklagliga faktum utpekade norrmannen de ständiga unionstvisterna. På ett skickligt sätt hade Venstre utnyttjat konsulatfrågans inneboende taktiska möjligheter. Vid val efter val hade partipropagandan utmålat
ett fristående nationellt konsulatväsen som ”det nationella kravet”. Denna
norsknationalism hade tilltalat stora väljargrupper och låtit partiet gå segrande
ur många valbataljer. Val på val hade högern förlorat, då det ansågs som ”det
onationella partiet”. Även för den internationellt inriktade socialdemokratin
hade det, betonade den norske gästen, varit en bekymmersam tid. Den hade
kunnat stämplas som en internationell rörelse utan framtid i Norge. Därigenom
hade den, så menade tydligen norrmannen, haft svårt att vinna framgångar i de
av nationella paroller präglade valrörelserna.2
Vi möter ofta i politisk debatt, skriver den kände norske idéhistorikern Jens Arup Seip i en liten essay, ”noe jeg vil kalle vikarierende motiver
eller vikarierande argumentasjoner. De sendes som herolder ut til offentligheten, ikke for å varsle om de ekte motiver, men for å føre oppmerksomheten
bort fra de/m/. - Nasjonale følelser er et typisk vikarmotiv”, fortsätter Seip
sitt intressanta resonemang. ”De har egenskaper som gjør dem skikket

1

Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress i Stockholm
17-25 februari 1905, s. 53. I kongressresolutionen sägs att unionsfrågan ”undantränger det
sociala reformarbete som närmast överallt utgöra målet för arbetsklassens strävanden”(SD
12/4).
2
Förhandlingarna, s. 50 f. (Eriksen).
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til å spille en slik rolle. De er lette å vedkjenne seg, lette å finne uttryck for. De
har en stimulerende effekt på handlingslivet. De har lett for å slå rot å bli et
virkelig handlingsskapende motiv … Derfor er det”, anser Seip, ”et godt middel for en politiker til å styre andre dit han vill”.
För Venstre, skriver Seip vidare, tjänstgjorde under förra århundradet
nationalismen i hög grad som ett sådant vikarierande motiv. Den blev ett vapen
i den allmänna politiska kampen mot Høyre. På 1890-talet fram till 1905 fick
denna nationella venstretradition enligt Seip sin slutliga form.1 Därom skriver
en annan norsk kännare av unionstidens sista skede, Rolf Danielsen: ”Ved naermest å monopolisere appellen til norsk nasjonalisme hadde Venstre sikret seg
et trumfkort som sannsynligvis var av avgjørende betydning for oppnåelsen av
det flertall i nasjonalforsamlingen som partiet etter fire på hverandre følgende
valg kunne disponere”.2
Vad den norske delegaten på den socialdemokratiska partikongressen i
Stockholm velat fästa sina svenska meningsfränders uppmärksamhet på är tydligen just Venstres sätt att använda nationalismen som ett vikarierande motiv.
Han har låtit antyda, att Venstre exploaterat de nationalistiska lidelserna för
sina egna taktiska syften, för att vinna valsegrar över fr.a. Høyre men även socialdemokratin. Det senare har Branting sedan tagit fasta på. För att inte utsätta
den norska socialdemokratin för en ny våg av nationalism i en eventuell konsulatkonflikts kölvatten, har tydligen den svenske arbetarledaren yrkat på sanktion.
En ny strid kring ett unionsproblem kommer enbart att försvaga den
uppblomstrande s v e n s k a v ä n s t e r n. De allmänt konservativa krafterna skall i motsvarande grad ytterligare förstärkas. På nytt kommer då unionsfrågan att tjäna som ”’reaktionens modernäring’”, inskärper Viktor Larsson
med en pregnant vändning.3 För radikalernas beredvillighet att förespråka
konsulatlagens stadfästelse har detta inrikespolitiskt betingade taktiska övervägande troligen haft stor betydelse.
Ett klart uttryck för denna taktiska attityd är en ledare i Dagens Nyheter, typiskt nog införd sedan konsulatspörsmålet har avgjorts av kung Oscar. Unionella hänsyn har gjort sig gällande i svensk politik på ett sätt som
varit menligt för landets utveckling till en ”högre grad av självstyrelse”,
betonar tidningen. Vissa kretsar har ”dragit nytta av” de unionella
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J.A. Seip, Nasjonalisme som vikarierende motiv, Fra embedsmannsstat til ettpartistat og andre essays, s. 78 ff.
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R. Danielsen, Tidsrommet 1870-1908, Det Norske Storting gjennom 150 år, II, s. 360.
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HaP 4/2 (cit.) och 24/5.
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misshälligheterna. ”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”.1 Den strid som länge pågått, anmärker samma tidning
vid ett annat tillfälle, ”gör den politiska luften osund, fyller den med äventyrlighetens bakterier och kväver många goda ansatser till nationell företagsamhet”. Särskilt har de svåra konflikterna dragit ”mycken andlig kraft från vårt
sociala sambygge och främjat en reformtröghet, vars vådor träda alltmera i
dagen”.2
Hur unionskonflikterna bidragit till att främja en motvilja mot reformer
och förhindra en demokratisk utveckling illustrerade en tidning med ett konkret
exempel. Den sökte visa, att de unionsvänliga svenska liberalerna förlorat i
makt och inflytande just på grund av sin ”osvenska” unionsvänlighet. Det var
verkligen inga små avbräck tidningen menade, att det rörde sig om. Under perioden 1891-93 hade en majoritet av gamla lantmannapartiet och den frihandelsvänliga centern bestämt andra kammarens politiska uppträdande. Det hade
gått i moderatfrisinnad riktning. Det ansågs inte vara sangviniskt att räkna med
att 1893 års val skulle svänga pendeln ytterligare åt vänster. I valkretsarna på
landsbygden fick också många konservativa lämna plats för mera konsekvent
frisinnade. Detta fortsatte under hela augusti till början av september, då valen i
städerna började. Där inträffade enligt artikelförfattaren något märkligt. Tendensen började gå avgjort åt höger. Liberalerna förlorade nästan allt vad de
tidigare vunnit. Ingen kunde bestrida, menade skribenten, att anledningen till
tillbakagången var att söka i den medlande och försonliga hållning liberalerna
intagit i unionsfrågan. Norska vänsterns förlöpningar och hotelser hade fått
folkopinionen i städerna att betrakta det som ett bevis på ”bristande svenskt
sinnelag att ej på kraftigast möjliga sätt taga avstånd från de dundrande norska
chauvinisterna”.
Följderna av detta valutslag uppenbarade sig snart på 1894 års riksdag. De konservativa stadsrepresentanterna tyckte sig nu tillräckligt starka för
att bilda en egen grupp, nya centern. I samarbete med de medlemmar av
gamla lantmannapartiet, som enligt ledarförfattarens omdöme, "ej höllo så
noga på åsikter och principer” genomfördes sedan det ”i vår historias annaler lyckligtvis sällsynta förräderi, som fått namn av ’sammanslagningen’
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mellan lantmannapartierna”. Denna handling blev inledningen till en lång tid
av politiskt förfall. Den varade ända till år 1900, då ”en partibildning på politisk grund” ånyo kom till stånd genom grundandet av liberala samlingspartiet.
Det rådde inget tvivel om, konkluderade artikelförfattaren, att det var unionsfrågan, som vållade den svenska liberalismens ogynnsamma position mellan
åren 1894 och 1900.1
Hur kunde det komma sig att unionsfrågan ansågs ha hämmat liberalismens tillväxt under nästan ett decennium? Antydningar till svar har givits
redan i det föregående. Den mest belysande utredningen av detta förhållande
utförde dock publicisten Efraim Rosenius i ett av sina ”Stockholmsbref” till
Hallands-Posten. Att en ”demokratisk reformering” av det svenska samhället
gått så långsamt, framhöll Rosenius, berodde i hög grad på att unionsbråket
absorberat mycket av den kraft och det intresse, som i stället kunnat ägnas åt de
inre angelägenheterna. Men förmodligen var ett annat förhållande ännu mera
framträdande. Det var de konservativa och antiliberala gruppernas teknik att
ständigt utnyttja de nationella motsättningarna i syfte att göra taktiskt-politiska
vinster bl.a. vid de allmänna valen. Klart visade Rosenius, att han uppfattade
nationalismen i den svenska högerns propaganda som - för att ånyo begagna
Seips målande term - ett vikarierande motiv. ”Hos alla folk”, konstaterade han,
”finnes ett anlag till chauvinism, som av kall partiberäkning kan arbetas upp till
ett ursinne, som förtar 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 s a m l a m a s s o r n a u n d e r
klerikalismens och de reaktionära strävandenas
f a n a,2 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 ’ultraradikala’ etc., d.v.s. 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 fosterlandsvännerna’, deras opinion har titulerats för den ’svenska’ i motsats till ’den norska ståndpunkten’ varmed man
behagat beteckna de svenska mäns mening, som trott, att unionen borde grundas
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på b ä g g e folkens respekterande av varandras ära och rätt”.1
En ny konflikt mellan de båda länderna kring konsulatfrågan skulle
tända den nationalistiska elden. På det sätt som Rosenius beskrivit det, skulle
den svenska högern kunna utnyttja nationalismen som vikarierande motiv för
att slå tillbaka vänstern. Därmed skulle, för att tala med Rosenius, ”en demokratisk reformering” av det svenska samhället låta vänta på sig ytterligare. För
att ”den svenska demokratien”2 inte skulle hamna i en sådan ogynnsam politisk
situation, måste kungen förmås att sanktionera. Sanktionsproblemet betraktades i några unionsradikala tidningar som, ytterst sett, en fråga om det svenska
samhällets demokratiska omdaning. I ett så stort perspektiv placerade de in den
- som det kan förefalla - relativt obetydliga sakfrågan, huruvida kungen skulle
lämna sitt bifall eller ej till norrmännens plan att inrätta en egen fristående konsulatorganisation.

2. Ombildning på likställighetens grund
Spörsmålet om ett självständigt norskt konsulatväsen bör avgöras för
sig. Konungens konfirmation av det michelsenska lagförslaget bör inte göras
villkorligt beroende av någon större uppgörelse, omfattande en mängd andra
olösta tvistefrågor. Det vore att ”ställa upp ett villkor ... för en ovillkorlig rätt”,
eftersom ju norrmännen har rätt till en nationell konsulatorganisation.3 På detta
sätt kan första ledet i den radikala r e v i s i o n s ståndpunkten beskrivas. Principiellt skiljer det sig från sanktionsmotståndarnas. Såväl storsvenskar som
moderata har ju velat, att en kommande uppgörelse blir f u l l s t ä n d i g, att
den omfattar alla återstående unionella stridsämnen. Radikalerna vill begränsa
den till e t t enda ärende.
Vad bör ske efter en sanktionering? Denna fråga har många radikaler
ej besvarat. Särskilt bland socialdemokraterna har man agiterat för att monarken skall skriva under, utan att bekymra sig över vad som därefter bör komma.4 Mera har problemet uppmärksammats i den liberala pressen. Att en fristående norsk konsulatorganisation ej får vara konstruerad enligt vilka principer som helst, därom har alla, som berört ämnet, varit eniga. Vissa hänsyn
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måste tas även till unionspartern Sverige. Ingen har konkretiserat denna tankegång klarare än Dagens Nyheter. Utan tvivel finns det i konsulatsaken, påpekar
tidningen inledningsvis, ett rent norskt moment. Det är rätten att anställa egna
agenter för ekonomiska frågor t.ex. handel och sjöfart. Ett beslut att tillsätta
dylika konsuler med kommersiella funktioner kan fattas i norskt statsråd. Med
det har unionen och Sverige intet att skaffa. Med undantag för exekvatursformaliteten bör norska statsmyndigheter också kunna låta beslutet gå i verkställighet. Tidningen finner ej någon anledning anta annat än att inrättningen skall
fungera väl, så länge konsulerna begränser sin verksamhet till just handels- och
sjöfartsfrågor. Men förr eller senare tror den ändå, att komplikationer skall
uppstå. I vissa fall kommer den norska myndighetens kompetens inte att räcka
till. På somliga platser fordras att konsulaten har en diplomatisk karaktär, på
andra att de tillfälligt får diplomatiska uppdrag. Ibland kan det nog inträffa, att
ärenden kräver ett diplomatiskt förfaringssätt. I dessa och liknande fall är särkonsulaten hänvisade till utrikesministerns eller beskickningarnas medverkan.
Vare sig den särskilda konsulatstyrelsen då fungerar som mellanhand eller inte
måste det, betonar Dagens Nyheter, finnas regler både för hänvändelsen och
samarbetet. Detta förutsätter, att den norska myndigheten på förhand skaffat sig
visshet om hur långt den kan ta utrikesministerns och diplomatins tjänster i
anspråk. Det kan endast ordnas genom särskilda förhandlingar och överenskommelser mellan de förenade rikena. Genomförandet av den särkonsulära
organisationen måste således enligt Dagens Nyheters och andra radikalers mening utmynna i en n y f ö r h a n d l i n g, inte olik den som nyss avslutats.
Det är det andra ledet i unionsradikalernas ombildningsplan.1
Inte ens de överläggningar, som borde inledas efter en sanktionering,
behövde dock främst ta sikte på en fullständig förlikning av alla återstående
stridsfrågor. I första hand borde de omfatta blott de spörsmål, som var direkt
förknippade med särkonsulernas aktivitet. Att ta upp problemet om utrikesstyrelsen i hela dessa vidd ansågs inte alls nödvändigt. Endast om ett fasthållande
av status quo i fråga om utrikesstyrelsen skapade svårigheter för den särkonsulära verksamheten borde förhandlingarna vidgas till att omfatta även utrikesfrågan.2
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DN 6/3, 7/4, 10/4 och 13/4. Se även ibid. 17/5 och 22/5 samt GHT 22/2, 2/3, 4/3 och 23/5;
HaP 24/5; Arbetet 1/3, 2/3, 7/3, 13/4 och 26/4. En liknande uppfattning framfördes av de fyra
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Hur borde framtidens u t r i k e s s t y r e l s e då vara organiserad? De
moderata hade förstått det problemet som en fråga om jämvikt mellan norskt
och svenskt. Storsvenskarna hade dessutom sett det som ett spörsmål om demokratiskt och monarkiskt. Åtminstone somliga av dem hade velat förena likställighet mellan länderna med bevarande av utrikesförvaltningens monarkiska
karaktär. Hur betraktade radikalerna detta problem? Dikterades deras ställningstagande både av en önskan om likställighet och av längtan efter en demokratisk utrikespolitik?
Det råder inget tvivel om att så var fallet. Ofta framgår emellertid den
demokratiska aspekten endast indirekt. Den radikala utgångspunkten för utrikesstyrelsens framtida organisation är tesen om båda ländernas självständighet
och suveränitet. I konsekvens härmed måste en kommande uppgörelse bli helt
förutsättningslös. Folken måste vara likställda vid förhandlingarnas början.
Frivilligt bör de sedan erkänna sig ha intresse av unionens bestånd och frivilligt
bör de finna sig i de inskränkningar i handlingsfriheten, som krävs för att den
skall fylla sitt ändamål. Dess grundval måste bli sådan, att båda folken, även
det norska tillhör den i känsla av självständighet och fullmyndighet. Tydligen
önskar man gå till underhandling precis som om den gamla unionen inte existerar, alldeles som om det från intet gäller att skapa en ny förening.1 Detta sätt att
betrakta en kommande uppgörelse måste indirekt få följder för utrikesledningens demokratisering. Det måste innebära ett godtagande av att den blir mera
boroende av folkviljan. Något annat arrangemang kan ju det demokratiska
Norge omöjligen tänkas acceptera frivilligt.
När utrikesstyrelsens uppbyggnad i någorlunda konkreta termer diskuteras, visar man ingen entusiasm för sanktionsmotståndarnas ståndpunkt
gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man. I stället stannar man inför
tanken på t v å u t r i k e s m i n i s t r a r. En sådan anordning, förmodar man,
bör kunna förenas med en enhetlig utrikespolitik. De fåtaliga ärenden, som
berör bägge staterna kan ju handläggas gemensamt av båda ländernas utrikesstyrelser. I övrigt bör varje rike få sköta sina egna angelägenheter.2
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Att det legat demokratiska överväganden och ej blott en vilja att ge
Norge likställighet bakom godtagandet av en särskild norsk utrikesminister
visar den liberale advokaten Emil Gullers. Under devisen ”Rättvisa åt Norge,
Fred med Norge”, deltar den första maj Stockholms fredsförening i de stora
arbetardemonstrationerna. I sin egenskap av föreningens ordförande håller Gullers demonstrationstalet. Varför har de styrande här i landet ännu aldrig under
de 90 år unionen funnits till 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 inrikespolitik”,
menar han. Han vill placera in båda i ett enda stort sammanhang. ”Östanåpolitikens horisont” fortsätter han med en anspelning på förre statsministern Boström, ”begränsas av rågången kring det egna godset eller det egna storbondehemmanet”. Aldrig har den ”känt hjärtat slå varmt ... för en hela folkets sak”.
Därför har den gett det svenska folket ”stenar i stället för bröd”. Därför skall
det nu också ”hugnas med åkarpslagar 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”.1
Det är för att undgå ”våra svenska junkrars förmyndarskap”, understryker 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 överdriven 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”, utropar Gullers retoriskt, ”så snart vi det kunna, avsätta dem också här i
landet både från utrikesstyrelsen och inrikesstyrelsen?”2
Att ge norrmännen en egen utrikesminister har Gullers upplevt som en
möjlighet att sätta käppar i hjulet för ”Östanåpolitiken” och försvaga det
svenska förstakammarväldet. Problemet om föreningens utrikesstyrelse har han
därmed fogat in i ett stort politiskt sammanhang. Liksom frågan om stadfästelse av den michelsenska konsulatlagen har det satts i relation till de tänkbara
återverkningarna på den just pågående kampen för en utvidgad svensk folkstyrelse.
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E. Gullers, Fred med Norge, s. 4 f. I en proposition föreslog regeringen straffbestämmelser
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Vilken allmän ställning borde k u n g a h u s e t inta efter föreningens
ombildning i egalitär riktning? I allmänhet uppehöll sig radikalerna inte vid
problem, som låg utanför konsulat- och utrikesfrågorna. Dagens Nyheter var ett
undantag. Fordras för likställighet, frågade sig en gång en av dess ledarskribenter, ”att konungen och med honom de främmande makternas sändebud skola
residera alternativt i Kristiania och Stockholm och lika lång tid i vardera?” Genom sin fråga antydde den spörjande, att en dylik utveckling inte kunde betraktas som utesluten. Men just en sådan ambulerande tillvaro hade ju Vårt Land
fruktat, att kungahuset skulle tvingas föra. Därigenom skulle den svenska kungamakten komma att undergrävas, hade den storsvenska tidningen allvarligt
befarat.1 Låg några beräkningar i denna riktning bakom Dagens Nyheters fråga? Om så var fallet, var de väl förborgade. Ingenting i den liberala stockholmsavisans sakliga uttryckssätt avslöjade någon antimonarkisk tendens.
”Vad kräver likställigheten ytterligare”, undrade den till sist, ”för att konung
och konungahus må kunna anses lika nationella på den ena sidan om Kölen
som på den andra?” Mot bakgrund av den radikala inställningen till parlamentarismen och kungamakten kunde även denna fråga tänkas implicera, att den
svenske monarken i makthänseende jämställdes med den norske. Något klart
besked på denna punkt gav tidningen aldrig. Som tecken på att även på radikalt
håll kungamakten ansågs beröras av revisionen, har Dagens Nyheters undrande
frågor sitt givna intresse.2
En f u l l s t ä n d i g och i ett e n d a sammanhang genomförd omgestaltning av föreningen har både storsvenskar och moderata sagt sig eftersträva.
Med ”fullständig” har emellertid de båda grupperingarna avsett olika saker.
Enligt storsvenskarnas mening bör revisionen omfatta åtminstone försvars-,
utrikes- och konsulatfrågorna. De moderata har däremot uteslutit försvarsproblemen och nöjt sig med att låta de båda övriga ingå i sitt ombildningsprogram.
Principiellt annorlunda är radikalernas inställning. De har varken önskat en
fullständig eller samtidig förlikning av alla unionella tvistefrågor. De har velat
lösa problemen e t t o c h e t t i sänder. I första hand har de hoppats få till
stånd ett avgörande rörande enbart konsulatfrågan. Endast om det blir nödvändigt för konsulatväsendets tudelning, bör utrikesproblematiken tas upp till närmare behandling. Försvarsbestämmelserna har radikalerna lika litet som de
moderata velat föra upp på dagordningen vid en upprörelse.

1
2

Jmf. ovan s. 52 f.
DN 10/4. Se även GHT 9/2.
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Författarinnan Anna Wahlenberg och en tid även Vårt Land har eftersträvat en ombildning av unionen på grundval av svensk ö v e r h ö g h e t.
För övriga debattdeltagare ur skilda unionspolitiska läger har emellertid tanken
på l i k s t ä l l i g h e t varit grundläggande. Det är dock inte samma sorts jämlikhet de eftersträvat. I tre avseenden har de skilt sig från varandra. Det gäller
det reella omfånget av förbundets kompetensområde, gemenskapens organisatoriska uppbyggnad samt den högsta beslutande makten över de samfällda angelägenheterna.
Det samfällda k o m p e t e n s o m r å d e t har storsvenskarna önskat
göra mera omfattande och verkningsfullt fungerande än de moderata och radikala grupperna. I fråga om försvaret har de velat precisera och fördjupa gemenskapen. I detta avseende måste norrmännen åta sig lika skyldigheter som
svenskarna. Antingen bör de bidra i proportion till folkmängd eller svara för
exakt hälften av de totala kostnaderna. Norrmännens andel måste också, har en
tidning hävdat, bli ”fullt effektiv”. ”Enbart genom stortingsbeslut” kan de ej
tillåtas minska sin unionella försvarskontingent. Bestämmelserna bör tydligen
närmare fixeras och lagfästas på sådant sätt, att de ej av det ena landet ensidigt
kan uppsägas. Förmodligen förutsätter en sådan reglering också en eliminering
av bl.a. lantvärnsklausulen.
Moderata och radikaler har aldrig diskuterat försvarsproblemen. De har
tydligen låtit sig nöja med status quo i detta hänseende.
I fråga om utrikesärendenas behandling har storsvenskar och moderata
velat konsolidera den gemenskap, som redan existerar. Både den radikala linjen
med två utrikesministrar och det moderata Svenska Dagbladets med ett utrikesdepartement för vardera riket och en unionell utrikesminister som samordnare dem emellan måste däremot medföra en faktisk reducering av det kollektiva behörighetsområdet. Radikalerna har emellertid aldrig trängt in i detta problem. Svenska Dagbladet har dock medgett, att cheferna för de särskilda departementen skall vara föredragande i alla icke-diplomatiska ärenden, som rör
endast det ena riket. Tidningen har därmed erkänt, att det finns utrikesärenden,
som den ena staten ensam bör kunna handlägga. Svenska Dagbladets förslag
måste i praktiken innebära en förminskning av den unionella gemenskapen.
Även rörande konsulatväsendet tycks skiljelinjen ha löpt mellan storsvenskar och moderata å ena sidan samt radikalerna å den andra. De förra har
båda accepterat en lika stor inskränkning av gemensamheten. De har gått med
på en tudelning av konsulatorganisationen, såvida de särskilda konsulerna i
diplomatiskt avseende sorterar under den gemensamma utrikesledningen.
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Radikalerna är det svårare att få något grepp om. De har naturligtvis godtagit
konsulatväsendets tudelning. Hur relationerna mellan de särskilda konsulerna
och de två utrikesministrarna närmare bör ordnas, har de aldrig gått in på. Uppenbarligen måste dock det nationella inflytandet över de fristående konsulatorganisationerna bli större, om de i diplomatiskt avseende lyder under en särskild utrikesminister för vardera riket, än om de subordineras en för båda staterna gemensam utrikesstyrelse. Radikalernas ståndpunkt torde innebära en
större nedskärning av det unionella kompetensområdet i fråga om konsulatärendena än storsvenskarnas och de moderatas.
Önskemålen om gemensamhetens a d m i n i s t r a t i v a ordnande uttrycktes också olika av de tre huvudgrupperna. Försvarsorganisationens utseende gav blott storsvenskarna några vaga antydningar om. En tidning ville lägga försvaret under e n högsta ledning. Om ”ett homogent och enhetligt lett
försvar” ordade en annan. Av dessa uttalanden att döma tänkte man sig ett vida
intimare försvarssamarbete än tidigare, åtminstone på toppnivå. Det senare
yttrandet skulle t.o.m. kunna tolkas som krav på samordning av ländernas hela
unionella försvarsmaskineri.
Den avgörande skiljelinjen beträffande utrikesförvaltningens uppbyggnad gick mellan storsvenskar och moderata å den ena sidan samt radikalerna å
den andra. De förra anslöt sig till ”brodershandens” tanke på gemensam utrikesminister, svensk eller norsk man. Radikalerna föredrog däremot två utrikesministrar. En mellanståndpunkt intog, som nyss påpekats, det unionsmoderata Svenska Dagbladet. Tidningen föreslog två utrikesdepartement och en
gemensam minister för de diplomatiska ärenden, som angick båda länderna.
En storsvensk tidning ville göra den gemensamme utrikesministern ansvarig inför ett nyinrättat forum, en unionell riksrätt. Ett unionsparlament önskade andra ultrakonservativa dagblad samt den moderata Jämtlands Tidning
inrätta för samma ändamål. I övrigt undvek man på moderat håll att ta ställning
till problemet huruvida den gemensamme utrikesministern förutsatte ett nytt
unionellt organ, inför vilket han kunde göras konstitutionellt ansvarig. Radikalerna kom ifrån problemet genom förslaget om två utrikesministrar.
I fråga om konsulatväsendets organisation finns intet att tillägga utöver
vad som tidigare omtalats.
Var bör den högsta b e s l u t a n d e myndigheten över de unionella
ärendena ligga? Svaren på denna betydelsefulla fråga är föga inträngande och
utförliga men på sitt sätt trots allt belysande.
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I den ultrakonservativa pressen är det endast Göteborgs Aftonblad, som
tar upp till diskussion problemet om den högsta ledningen över unionens väpnade styrkor. Unghögerorganet ser ut att vilja lägga den i unionsmonarkens
händer. Konungen, hävdar artikelförfattaren, bör ”allena styra de Förenade
Rikena” med en för dem båda ”lika fastställd kommandorätt över krigsmakten”. En norsk stortingsmajoritet får under inga omständigheter behandla kungamakten som blott och bart en namnstämpel. Uppenbarligen har Göteborgs
Aftonblad inget emot att anförtro monarken överkommandot över de samfällda
stridskrafterna. Rimligtvis innebär tidningens förslag, att hans inflytande över
det norska försvarsväsendet bör utökas så att det åtminstone kommer i paritet
med hans nuvarande makt i Sverige. Den enda tidning, som överhuvudtaget
ägnat något intresse åt problemet om det högsta befälet över den unionella
krigsmakten, ger det således en monarkistisk lösning.
Var bör beslutanderätten över utrikespolitiken ligga? Den frågan besvarar alla tre riktningarna i mer eller mindre vaga termer. De ultrakonservativa
och unionsmoderata föredrar ju gemensam utrikesminister, svensk eller norsk
man. Deras huvudproblem blir att avgöra inför vilket forum han bör göras konstitutionellt ansvarig. En majoritet av de moderata lämnar - ibland medvetet på den punkten inget besked. Jämtlands Tidning, Stockholms-Tidningen och de
storsvenska dagbladen ogillar tanken, att han skall ansvara direkt inför båda
ländernas parlament. Det kommer att leda till ”Sveriges underordnande under
den norska parlamentarismens godtycke”. I motiveringen för avståndstagandet
från denna utväg föreligger en skillnad mellan moderata och storsvenskar. De
förra ser det uteslutande som ett problem om jämvikt mellan norskt och
svenskt. Det norska stortinget kommer att få större inflytande över utrikesministern än Sveriges riksdag. Därför bör tanken uppges. På storsvenskt håll nöjer
man sig inte med att blott åberopa ”likställighetens princip”. Där går man ett
steg vidare. Man pekar på vådorna av en stortingsinfluerad utrikespolitik. Här
ligger fruktan för att den yttre politiken då blir demokratisk och offentlig, ej
kungastyrd och sekretessbelagd. Vissa storsvenska tidningars avvisande inställning till möjligheten att göra den gemensamme utrikesministern ansvarig
direkt inför bägge staternas parlament har sålunda en antidemokratisk och
promonarkisk färgning.
Finns det då ingen konstruktiv lösning på ansvarighetsproblemet? Jo,
svarar Jämtlands Tidning och några storsvenska dagblad. En unionsrepresentation av något slag bör inrättas. Jämtlands Tidning och ett par ultrakonservativa tidningar föreslår en gemensam unionsriksdag. Vilka granskningsbefogenheter den skall få och vilka konkreta åtgärder den skall tillåtas
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vidta för att markera ett eventuellt missnöje med utrikesministerns uppträdande
går Jämtlands Tidning aldrig in på. I ett väsentligt avseende är den unionsmoderata tidningen dock mycket bestämd. Det gäller att se till, att båda länderna
kan utöva lika stor kontroll över den gemensamme utrikesministerns förvaltning. Jämlikhet mellan de bägge staterna vill Jämtlands Tidning nödvändigtvis
åstadkomma.
Även för de storsvenska tidningarna är jämviktstanken central. I motsats till de övriga preciserar Göteborgs Aftonblad hur det tänker sig skapa denna jämlikhet. Tidningen vill helt eliminera unionsriksdagens möjligheter till
parlamentariskt inflytande över kungamakten. Därutöver kräver den med bestämdhet, att monarken skall ges absolut vetorätt i alla unionella frågor. Därmed blir utrikesministern helt beroende av kungen. Han blir i realiteten en
kunglig förtroendeman. Jämlikhetsproblemet löser tidningen genom att, som
det förefaller, göra det för båda länderna gemensamma parlamentet reellt maktlöst och överlämna makten till den tredje parten, det unionella kungadömet.
Även i fråga om bestämmanderätten över de utrikespolitiska ärendenas skötsel
har således det klarast utformade storsvenska inlägget haft en monarkistisk
prägel.
Likställighet i utrikesstyrelsen har till sist också radikalerna haft ambitioner att skapa. Två utrikesministrar har de velat sätta i spetsen för den unionella utrikespolitiken. Liksom storsvenskarna har de emellertid preciserat sina
syften utöver denna målsättning. Åtminstone en av dem har uppgett, att planen
om två utrikesministrar avser att försvaga det svenska förstakammarväldet.
Han har därmed velat få till stånd en maktförskjutning från den ministeriella
konseljen till i varje fall det demokratiska stortinget. Det mest utförliga radikala inlägget om makten över utrikespolitiken har således haft en klart demokratisk karaktär.
En utvidgad, fastare organiserad och mera rättvist fördelad unionsgemenskap under ett förstärkt, i båda länderna lika mäktigt och inflytelserikt unionskungadöme, det har varit de mest artikulerade storsvenskarnas redovisade
målsättning. De moderata har nöjt sig med att konsolidera och befästa den redan befintliga gemensamheten. En viss energi har de också lagt ned på att argumentera för jämvikt mellan länderna i fråga om inflytande över denna
gemensamhet. Den väsentliga frågan hur kompetensen mellan nationella - delvis demokratiska - och unionella - monarkistiska - institutioner närmare skall
fördelas, har de moderata däremot aldrig sökt besvara. En reducerad unionsgemenskap under en demokratisk ledning, det synes slutligen ha varit mest
prononcerade radikalernas revisionsprogram.
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Så har under den skandinaviska föreningens sista månader tre skilda
ombildningsmöjligheter utkristalliserat sig i den svenska unionsdebatten.
Vilka var de p o l i t i s k a f ö r u t s ä t t n i n g a r, som måste uppfyllas, för att det radikala ombildningsprogrammet skulle kunna genomföras?
Unionsradikalernas svar på denna fråga skänker relief åt deras revisionsståndpunkt. De kastar ljus över den radikala unionspolitikens hittills okända inrikespolitiska bakgrund.
För att skapa en frivillig union, byggd på ömsesidig förståelse, vänskap
och samförstånd, måste u n d e r h a n d l i n g a r n a föras på ett annat sätt än
hittills. De fick inte, förklarade Karlstads-Tidningen bestämt, inledas med att
båda parter ställde ultimatum. Då skulle det bli en parodi på överläggningar i
stil med dem inom 1895 års unionskommitté. Den hade enligt karlstadsavisan
väsentligen varit sammansatt av ”oförsonlighetselement, som varken kunde
eller ville och därför heller aldrig försökte komma till samförstånd”. Sedan de
olika grupperna konstaterat sin inbördes oenighet, hade de satt sig ner var och
en för sig och formulerat sina respektive ståndpunkter. En ärligt mened förhandling, fortsatte tidningen, måste sakligt utreda de olika förslagens innebörd.
Den måste undersöka, om det till äventyrs finns några möjligheter att förlika
dem genom att ta ut vissa moment av det ena och vissa av det andra för att
åstadkomma en sorts ”’högre enhet’”, i vilken de båda kunde uppgå.1
En s i n n e s ä n d r i n g från svensk sida, det var enligt radikalernas
uppfattning den väsentligaste förutsättningen för att ärligt menade samtal
verkligen skulle komma till stånd. Sverige, den gynnade parten inom föreningen, måste på alla upptänkliga sätt söka övertyga Norge om att det verkligen var berett att avstå från samtliga privilegier. Norrmännen måste bibringas
den övertygelsen, att svenskarna av hela sitt hjärta önskade uppriktigt tillmötesgå deras fullt berättigade och förståeliga krav på likställighet. Då skulle
den anda av vänskap och förtroende kunna skapas, utan vilken ingen varaktig
lösning av unionsfrågan någonsin stod att finna.
Det svenska f å t a l s v ä l d e t var det främsta hindret för detta nya
sinnelag. Det var den personliga kungamakten, den konservativa regeringen
och den aristokratiska, plutokratiska och byråkratiska första kammaren, som
stod i vägen. ”Så länge högern styr är unionsfrågan olöslig”, underströk den
unge studentpolitikern och kulturskribenten Erik Hedén i en

1

KT 25/2 (cit.) och 14/4 (cit.).
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artikel i Social-Demokraten.1 Häftigt bekämpade man detta - för att tala med
Viktor Larsson – ”hemmaryska tschinovniksystem, som gjort allt för att naturalisera knutpiskan på den skandinaviska halvön och som hatar det demokratiska
Norge såsom pesten”.2 Klart insåg man, att ett lyckat resultat ej blott skulle
resultera i en ny unionspolitik. Det skulle återverka över hela det politiska fältet. Striden mot överklassregementet i unionsfrågan placerades in i ett större
sammanhang. Den uppfattades som ett led i en mera omfattande kamp mot en
politisk reaktion inom hela det offentliga samhällslivet. ”Vår förstakammarregerings och den storsvenska högerns norska politik”, hade Emil Gullers i sitt
fredstal framhållit, ”är alldeles densamma som deras svenska inrikespolitik”.3
Samma synsätt applicerade också Viktor Larsson på det politiska läget. Den
boströmska politiken hade inte blott framkallat en kris med norrmännen, påpekade Larsson i sin tidning. Den var också i färd med att åstadkomma en konflikt mellan vad han med en välfunnen vändning beskrev som ”’de båda nationerna’” i Sverige. Därmed åsyftade han ett spänt förhållande mellan besuttna
och obesuttna, överklass och underklass. Om regeringen förde fram sin bebådade Åkarpslag, var det inte uteslutet, att arbetarna måste kasta alla lagliga
konsiderationer över bord. Liksom norrmännen kunde de svenska arbetarna bli
tvungna att ta saken i egen hand. En liknande sammankoppling av unionspolitiken och den svenska inrikespolitiken gjorde Larsson också vid ett senare tillfälle. Sverige var, betonade han då, ”söndersplittrat och lamslaget av klasskamp, fåtalsvälde och den hänsynslösaste reaktion”. Se styrande skulle enligt
hans mening göra klokt i att inte för ”ovädersmolnet över Kölen glömma det,
som ruvar rakt över deras huvuden här hemma”. Ty, slog han fast, de båda
molnen har ”samma naturliga orsaker och deras ’laddning’ är av samma farliga
slag”.4
I den socialdemokratiska pressen betonade man ännu skarpare att regeringens unionspolitik var en komponent i ett omfattande reaktionärt, militaristiskt, antidemokratiskt och arbetarfientligt system, som gav utslag även på
en rad andra områden än unionens. Särskilt hård var polemiken i Ny Tid.
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SD 7/3.
HaP 29/4.
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E. Gullers, a.a., s. 4. Se ovan s. 103.
4
HaP 7/4 och 24/5. Se även 29/4 samt V. Spångberg, Förstakammargärningar 1867 - 1904, s.
195 ff.
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Skulden till den nuvarande söndringen mellan brodernationerna bars av de borgerliga partigrupperingarnas regeringar, menade det socialdemokratiska västkustorganet. I Sverige var det stora hindret för en rättvis uppgörelse ”det reaktionära partiet i första kammaren”. ”Det är motståndarna till rösträtten åt
svenska folkets flertal, det är åkarpslagstiftarne, strejkbrytareunderstödjarne
och militaristvännerna som vi ha att tacka för detta förhållande mellan den
skandinaviska halvöns båda folk”.1 Sverige styrdes, det ansåg sig Ny Tid våga
påstå, helt enkelt enligt det ryska storfurstliga systemet för att tillfredsställa
härsklystnaden hos en enda klass.2
Särskilt i februari 1905 slungade Ny Tid och dess medarbetare i tal och
skrift ut kraftiga fördömanden av kungahuset och monarkin. Även i detta sammanhang kopplades unionspolitiken ihop med den svenska inrikespolitiken.
I samverkan med det reaktionära partiet framkallade och underhöll dynastin konflikter mellan folken, framhöll tidningen. Därigenom blev den ett
hinder för ett verkligt gott förhållande mellan norrmän och svenskar. Därutöver
stod kungahuset också i vägen för en demokratisk utveckling och främjade
allehanda reaktionära planer mot det svenska folket.3
Tre dagar efter konung Oscars sanktionsvägran publicerade K.G. Ossian-Nilsson en dikt i Ny Tid. Temat var monarkens handlingssätt och dess följder. Domen, så löd den ödesmättade rubriken. Genom en hård politik mot
norrmännen hade nu monarken i realiteten förlorat sin norska krona. Om han
fortsatte efter en liknande linje i Sverige, så antyddes det i dikten, kunde domens dag snart nalkas även här. Med Einar Tambaskälvars och Olof Skötkonungs öden under slaget vid Svolder i tankarna 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!
.....
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Ny Tid 10/2 (cit.) och 9/2.
Ibid., 8/3. Se även Z. Höglund, Första kammaren Se där fienden!
3
Ny Tid 9/2, 10/2, 14/2, 16/2, 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 (Ny Tid 16/2). Agitationen vann
föga anklang i den övriga socialdemokratiska pressen. Se t.ex. Arbetet 11/2.
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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!
Konung, som dröjer i akterstäven,
skälvande illa för konungsdöden,
alltför klen är den gamla näven
längre att länka Ormens öden.
Konung, som dröjer i akterstäven,
bågen knakar. Det varslar väl värre:
Sverige ur dina händer, herre!1
Radikalerna tog således den officiella svenska unionspolitiken till utgångspunkt för en kritik, som gällde hela det existerande politiska systemet och
en rad av dess praktiska konsekvenser.
Den kompromisslösa räfsten med den inhemska reaktionen mynnade ut i
en rad allmänna krav på f ö r ä n d r i n g a r i d e n p o l i t i s k a l e d n i n g e n. Ny Tid yrkade på en nordisk republik i stället för ett nordiskt kungadöme. En sådan skulle möjliggöra en demokratisk utveckling i Sverige och enighet och verkligt brödraskap med Norge.2 Riktigt så långt gick emellertid ej de
andra. Det fanns ett ”slags likställighet”, som Dagens Nyheter ansåg, att svenskarna borde göra till förhandlingsvillkor. Det var en svensk regering, ”som känner sig i lika intim kontakt med folkmeningen som förhållandet är på norsk
sida”.3 Den impopuläre Boström, som antogs ha sprängt konsulatöverläggningarna, måste därför avgå. Hela regeringen borde följa hans exempel. Men detta
var endast ett steg i önskvärd riktning. Fåtalsregementet måste knäckas och folkets flertal göra sin stämma hörd på ett annat sätt än tidigare. Ledningen av landets angelägenheter borde övergå från första kammaren till den direkt folkvalda andra. Denna förskjutning av den politiska tyngdpunkten fick ej bli endast
tillfällig. Den måste garanteras bli varaktig och definitiv. Därmed gav man sitt
stöd åt det vid denna tidpunkt aktuella underhusparlamentariska idealet.4 Till

1

Ny Tid 30/5. Se även 29/5.
Ibid., 9/2, 10/2 och 14/2.
3
DN 10/4.
4
Ibid., 3/2 och 28/4; HaP 20/2, 7/4 och 13/4; SD 7/3; Ny Tid 15/2 och 3/3; Arbetet 10/2, 17/2,
4/3 och 5/4. Se även B. Skottsberg, Den svenska diskussionen om parlamentarismen, s. 130.
2
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andra kammaren borde Sveriges folk få en ”ärlig” rösträttsreform baserad på
majoritetsvalsystem och utan ”’proportionella’ tillsatser”.1 Alla krafter måste
inriktas på att vid nya riksdagsval få en klar, demokratisk, reformvänlig vänstermajoritet i andra kammaren. Följden därav måste bli en ny - liberal - regering och en ny unionskommitté för att pröva det sista alternativet: en svensk
vänsterförhandling med Norge.2
Ännu mera genomgripande, för att inte säga utopisk, var Ny Tids vision
av hur krisen skulle lösas. Förutom republik krävde den ”likartade politiska
villkor” i de båda länderna för att ”arbetarnes organisationer” skulle kunna
fylla den stora uppgiften att ena folken på grundvalen av bådas lika rätt. Uppenbarligen ville den därmed ha sagt att på längre sikt de båda ländernas socialdemokratiska arbetarrörelser var bäst skickade att åstadkomma en verklig
fred inom unionen.3
”Förtroendet och brödrakänslan” har för Viktor Larsson liksom för alla
andra unionsradikaler varit ”det enda möjliga underlaget i unionen”.4 För att förverkliga sin vision av föreningens framtida utformning har de därför eftersträvat
en uppgörelse i fred och samförstånd. Men det har haft en grundlig omdaning av
hela den svenska politiska apparaten till förutsättning. Den personliga kungamakten har måst elimineras, första kammarens dominans brytas, parlamentarismen och den allmänna rösträtten införas. Först med en demokratisk och parlamentarisk vänsterregering vid makten har det radikala förbundsidealet kunnat
realiseras. En helt annan väg har radikalernas antipoder, storsvenskarna, valt att
gå. För dem har kraven på ”ett helt systemskifte här i landet” tett sig som ”osmakligt fjäsk” för norrmännen. Det måste bli ett slut, har Vårt Land med indignation
dekreterat, ”på denna nationella självförnekelse, vilken vänstern ideligen predikar, och med vilken man efter hand skall demoralisera det svenska folkets fosterlandskänsla. Nationen måste resa sig till protest mot läror, som förgifta dess karaktär och förlama dess kraft att försvara sina livsintressen”.5 För ”de heliga

1

DN 5/3 (cit.) och 10/4; SD 10/4; Ny Tid 27/5.
KT 22/2 och 25/2; HaP 15/4; SD 6/3, 7/3 och 10/4.
3
Ny Tid 9/2 (cit.) och 12/2.
4
HaP 7/4.
5
VL 3/2.
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broderskänslorna” har de blott haft sarkasmer till övers.1 De har inte önskat
något samförstånd med norrmännen. De tycks ha närt förhoppningen, att de
norska ledarna efter en sanktionsvägran skulle genomföra en revolutionär brytning av unionsbandet. I en sådan situation har för somliga storsvenskar en väpnad konflikt ej förefallit otänkbar. Med våld har då deras revisionsprogram
kunnat genomföras.
En del storsvenskar har således önskat lösa den skandinaviska föreningens problem med vapenmakt via - det skall senare visas - den kungliga
kabinettspolitiken. Genom en demokratisk omvandling av Sveriges politiska
institutioner har däremot radikalerna velat uppnå en fredlig lösning i samdräktens tecken.

3. Samlevnad eller skilsmässa
Unionens v ä r d e och k o n s e k v e n s e r n a av en skilsmässa har
det ej funnits någon enhetlig radikal uppfattning om.
Med undantag av Hallands-Posten har samtliga liberala sanktionsförespråkare varit ytterst angelägna om att hålla fast vid den svensk-norska sammanslutningen. Aldrig har de rest argument för en delning.2 Ej heller den socialdemokratiska dagspressen har pläderat för dess avskaffande. Ny Tid har
överhuvudtaget inte diskuterat delningsfrågan. Den har uppenbarligen tagit för
givet att unionen bör bestå. Först de allra sista dagarna i maj har Arbetet resignerat och börjat tala om söndringen som nära förestående. Någon aktiv upplösningspropaganda har dock Arbetet aldrig hängett sig åt. Särskilt Nya Samhället
men även huvudorganet Social-Demokraten har argumenterat emot alla skilsmässofunderingar. Så småningom har de dock godtagit, att som alternativ till
resultatlösa förhandlingar sätta upp föreningens upplösning. Detta steg har
emellertid varit taktiskt betingat. Först genom en sådan deklaration från svensk
sida skulle norrmännen för första gången känna sig verkligt säkra på att dynastin allvarligt vinnlade sig om en för dem godtagbar lösning. Det skulle öka
möjligheterna att uppnå ett positivt förhandlingsresultat. I princip har såväl
Social-Demokraten som Nya Samhället varit unionsvänliga hela perioden ut.3

1

GAB 14/2.
Se t.ex. GHT 9/2 och 22/2; UNT 8/2 och 3/3; KT 25/2. Observera även minoritetens säryttrande i hemliga utskottet. Handlingar från hemliga utskottet 1905, Scandia 1960:2, s. 224 f.
3
Arbetet 29/5; SD 6/2, 9/2, 15/2, 16/2, 21/2, 12/4, 26/4 och 27/4; NyS 23/2, 15/4 och 30/5.
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Under den sjätte socialdemokratiska partikongressen har emellertid
meningarna visat sig vara delade. Unionsärendet kommer då upp på dagordningen och blir föremål för en animerad diskussion. Debatten 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, Anton Andersson. De lyckas också få kongressen att
begränsa sig till konsulatspörsmålet. Men uppslutningen kring separationstanken är överraskande stor. Den stöds av en majoritet av talarna däribland fackföreningsmannen Charles Lindley, redaktören för Brand Hinke Bergegren, tidningen Arbetets redaktör August Nilsson, journalisten i Arbetet Adolf Johan
Christiernson och agitatorn Kata Dalström. Samtliga torde vid denna tidpunkt
ha tillhört partiets vänsterflygel. På en central punkt - benägenheten för unionell skilsmässa - har således unionsdebattens båda extremer, yttersta högern
och yttersta vänstern, kunnat mötas.1
De radikala unionsvännerna såg föreningens högsta värde i det gemensamma f ö r s v a r e t. Undertecknarna av säryttrandet i hemliga utskottet
sammanfattade försvarsgemenskapens förtjänster på tre punkter. För det första
gav den trygghet efter en lång landgräns, bakom vilken Sverige efter en skilsmässa måhända inte skulle finna en vän. Den ökade också positivt Sveriges
materiella stridskraft. Slutligen var Karl Staaff och hans tre meningsfränder
övertygade om att försvarsförbundet höjde rikets prestige inom det europeiska
statssystemet i en grad, som kanske översteg ökningen i materiell värnkraft.2
Mot ”faran från öster, från knutpiskans och Peter Paulsfästningens
land” utgjorde unionen ett särskilt värdefullt skyddsvärn, menade de radikala
unionsförsvararna. Den faran minskade inte genom ett eventuellt systemskifte i
Ryssland. Även med en ny regim skulle nog expansionslustan finnas kvar,
trodde de.3

1

Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 50-63.
Ang. A.J. Christiernson se även Arbetet 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 A. Strindberg, Ein freies Norwegen, s. 1 ff.
2
Handlingar från hemliga utskottet 1905, s. 224 f. Om Staaffs inställning se även L. Kihlberg,
Karl Staaff, Första delen, Verdandist, advokat, politiker, 1860-1905, s. 295.
3
Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 53(Rydén,
cit.) och 58 (P. Axelson); DN 10/2 och 23/4; GHT 6/2 och 9/2; KT 22/2; HaP 22/2 och 29/4; E.
Hedén, Unionens värde, Upsala 5/4 1905.
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Inläggen i debatten kring unionens värde ur försvarssynpunkt var så
pass sporadiska och utslätade, att en direkt jämförelse mellan det radikala och
det moderata synsättet blir meningslös och intetsägande. Det bör dock påtalas,
att den positiva grundtonen var gemensam för de bägge grupperingarna.
De socialdemokratiska upplösningsförespråkarna reste däremot invändningar mot föreningens påstådda nytta för Sverige med avseende på försvaret.
Kongressdelegaten för Hälsingborg, A.J. Christiernson, medgav visserligen, att unionens enda betydelse låg just på försvarets område. Men alla måste erkänna, hävdade Christiernson, att det värnet var mycket dåligt, ”ty vi kunna icke värna oss”. När våra fiender gavs tillfälle att erövra oss, var han fast
förvissad om att det skulle ske ”trots alla unioner”. Inte ens med det unionella
försvarsförbundets hjälp ansåg Christiernson, att Sverige var i stånd att hålla en
tänkbar fiende stången. Därför var föreningen värdelös i försvarshänseende.1
Ultrakonservativa separatister hade också fråndömt unionen all betydelse som värn mot en övermäktig angripare. Så förkrossande var Rysslands styrka, att den skandinaviska föreningen gjort varken från eller till. Utan bistånd
från andra stormakter kunde Sverige aldrig motstå trycket från den östra grannen. Men utsikterna att erhålla hjälp var lika stora, om unionen inte existerade.
Med undantag för allianstanken uppvisar denna ultrakonservativa argumentering mot försvarsförbundet stora likheter med unionsradikalen Christiernsons.
Tsarens Ryssland var för tillfället så pass försvagat, att någon risk för aggression från det hållet ej längre förelåg. Unionen hade därmed förlorat sin viktiga försvarspolitiska funktion. Denna andra erinran mot den unionella försvarsalliansen, som utgick från tsardömets vanmakt, ej dess styrka, utformades ibland
av föreningens radikala kritiker. Ryssland är inte längre den där ”förfärliga jätten, som äter allt omkring sig, som äter sig genom grannländerna ut till haven”,
påpekade en socialdemokratisk skribent. Kriget i Fjärran Östern har tärt på landets krafter, trodde han. Slaget vid Tsushima - den 30 maj 1905 - har nästan förintat den ryska flottan. Men inte bara i det segrande Japan har fredens och trygghetens sak i Norden en viktig bundsförvant. Även den ryska revolutionsrörelsen
ansåg skribenten vara en naturlig allierad, när det gällde att föra unionsbråket till
ett lyckligt slut. Sättet att använda Rysslands försvagning som skäl mot forts-

1

Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 59. Se
även s. 60 (Aug. Nilsson) samt M. Bäck, Från klassolidariet till nationalism, A.J. Christiernsons försvars- och utrikessyn 1900-1920, s. 23 f.
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att försvarsgemenskap med Norge skulle en ultrakonservativ författare som J.
Bohnstedt ha kunnat instämma i.1
Som ett steg på vägen mot en större n o r d i s k enhet ville särskilt Social-Demokraten betrakta unionen. Av den anledningen var det socialdemokratiska partiorganet liksom det unionsmoderata Aftonbladet obenäget att rekommendera skilsmässa. ”Måste verkligen”, undrade Social-Demokraten stillsamt,
”vägen fram till ett skandinaviskt statsförbund, som är vårt naturliga mål, läggas över upplösningen av den ansats till ett sådant som redan finnes?”2 Den
socialistiske pionjären August Palm satte in frågan om en klyvning i ett ännu
större internationellt sammanhang. Han förklarade sig vilja arbeta ej blott för
en skandinavisk union utan för ”Europas förenta stater”.3
I en artikel i Social-Demokraten utvecklade Erik Hedén bakgrunden till
socialdemokratins skandinavism. Som utgångspunkt valde han tesen, att socialdemokratin var en internationell rörelse. Ganska lätt hade den kommit bort
från nationella fördomar och fram mot ett av folkgränserna oberoende proletariskt samarbete, framhöll Hedén. Den måste se till att förbindelserna mellan
länderna var 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, menade Hedén, måste en socialdemokrat betrakta statsförbund som en i princip ändamålsenlig organisation. I synnerhet gällde det två folk med så lika språk och så nära
grannskap som Sverige och Norge.4
Faran för s t o r m a k t s i n t e r v e n t i o n i samband med en separation var för såväl moderata som radikaler ett vanligt argument för status quo.
Man antog, att föreningen hade en viss betydelse för den europeiska maktbalansen och att varje förskjutning i det politiska jämviktsläget kunde få ödesdigra konsekvenser. En unionssprängning skulle ge upphov till misstänksamhet
makterna emellan. Alla skulle känna detta som en gemensam olägenhet, varför
det låg nära till hands för dem att enas om ett gemensamt uppträdande för att
om möjligt hindra förändringar.5

1

SD 3/6. Se även Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 57 (Lindley); SD 21/2 (Aug. Nilsson enl. ref.); A. Strindberg, a.a., s. 3.
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SD 6/2.
3
Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 60. Se även
Heurlin på Ny Tids möte den 15/2 (Ny Tid 16/2) samt K.P. Arnoldsson, a.a., s. 27.
4
SD 7/3.
5
Ibid., 19/4; KT 22/2 och 25/2; SD 6/2 och 9/2. Hur Europa skulle ingripa diskuterades knappast alls. Se dock GHT 19/4.
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Från såväl moderat som radikalt håll hade man således framhållit, att
unionen var värdefull ur försvarssynpunkt och som ett första steg på vägen mot
en större politisk sammanslutning i Norden. Även risken för eventuella förvecklingar via en tänkbar upplösning hade man i båda lägren ansett tala för
unionens bevarande. Det fanns emellertid också skäl, som hade sympatisörer
enbart bland radikala föreningsvänner. De refererade till eventuellt ogynnsamma konsekvenser av en skilsmässa.
Skulle en skilsmässa leda till ”k a p p r u s t n i n g a r?” Den frågan
tycktes inte alls ha intresserat unionens moderata vapendragare. För radikalerna
var den däremot ytterst väsentlig. Risken för höjda militärutgifter var Nya
Samhällets viktigaste invändning mot kravet på separation. ”Säkerligen skulle
gräns- och andra tvister med ett grannland, mot vilket vi ägde en så långsträckt
landgräns, ge rustningsivrarna mera vatten på sin kvarn än vi nu ens kunna
ana”, skrev redaktör Otto Dalkvist i en signerad ledare. Även Emil Gullers lade
denna inrikespolitiska aspekt på unionsproblemet. Han fruktade, att ”våra vänner militaristerna” skulle komma att dra nytta av en upplösning. De skulle säkert ta tillfället i akt att öka ”blodskatten”. Han befarade, att de skulle kräva av
Sveriges fem miljoner människor lika stora rustningar som av unionens sju.
Den svensk-norska föreningens bevarande placerades alltså, av såväl den socialdemokratiska sundsvallstidningen som den liberale fredsvännen in i ett stort
inrikespolitiskt sammanhang. Unionens existens sågs som en garanti mot en
icke önskvärd ökning av försvarsbördorna, som - för att tala med Gullers - en
borgen mot ytterligare offer av ”kolossala andliga och materiella värden på
första-kammarjunkrarnes offeraltare”.1
Att det värdelösa unionella försvarsförbundet skymde sikten för behovet av en svensk upprustning hade varit en av Harald Hjärnes bevekelsegrunder, när han yrkat på skilsmässa. Samma tanke fångade Nya Samhället och
Emil Gullers upp och gjorde till ett skäl för unionens bevarande.
Det fanns en risk, att unionens upplösning i dagens läge resulterade i
att n o r r m ä n n e n i n f ö r d e k u n g a d ö m e t. Detta skäl mot en
tudelning förekom aldrig hos de moderata unionsvännerna, ej heller hos de
unionsradikaler, som kan hänföras till det liberala lägret. Det var enbart socialdemokrater, som någon gång framförde denna tanke. Norge skulle då,
hävdade Värner Rydén, begåvas med ett hov och därmed följande kryperi
och smicker. Fick däremot några år förflyta, skulle de norska

1

NyS 23/2 (min spärrn.). E. Gullers, a.a., s. 7 f.
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socialdemokraterna och övriga norska demokrater växa sig så starka, att republiken kunde utropas efter en upplösning. Så taktiskt antimonarkiska och republikanska aspekter lade Rydén på frågan om förbundets bevarande.1
En diametralt motsatt bedömning av utvecklingen var de socialdemokratiska delningsförespråkarna ensamma om att göra. De räknade med att
n o r r m ä n n e n efter en brytning skulle u t r o p a r e p u b l i k e n. Den
skulle verka ”på det härligaste sätt” för oss, jublade Hinke Bergegren på partikongressen. Tydligen tog han för givet, att det norska exemplet skulle stärka
republikanismen även i Sverige. Han slutade också sitt anförande med att utslunga den manande parollen: ”Ned med kungadömet!”2
De unionsradikala separatisterna pekade slutligen också på några av föreningens avigsidor.
En sammanslutning mellan länder med så skilda s t a t s s k i c k som
Sverige och Norge medförde svåra olägenheter. Både storsvenska och radikala
unionskritiker kunde instämma i detta allmänt utformade skäl för en skilsmässa. Men sedan gick ståndpunkterna isär. Radikalerna såg problemet uteslutande
ur Norges synvinkel. Det var tydligen Norges styrelseform, som de ömmade
för. En förening mellan ett oligarkiskt och ett demokratiskt land lade en sorts
onaturlig hämsko på det senares utveckling. Ingen lämnade någon närmare
beskrivning av hur det kunde gå till. I Hallands-Posten erinrade blott Viktor
Larsson om en norsk författare, som liknat Norge vid ”ett modernt ’Folkets
hus’, över vilket unionen reser sig som taket på en gammal stavkyrka”. I denna
symbolik tyckte sig Larsson finna ”den enda riktiga förklaringen till den nuvarande unionens ohållbarhet: olikheten i de båda ländernas utveckling och statsskick”. Denna olikhet har varit som ”ett lik i unionens last,.... den har verkat
som en stor skillnad i ålder och livskraft i ett äktenskap brukar verka: att den
yngre fattats av allt större leda vid förbindelsen och till vad pris som helst vill
bliva den kvitt”. En gång fortsatte Larsson sin analys, fick Ellen Key lida
mycket hugg för att hon liknade Norge vid en ”käck dådkraftig yngling, fästad
vid en förlamad gubbe”. Liknelsen var förödmjukande för Sverige men
Hallands-Postens redaktör kunde inte se annat än att den var sann.3

1

Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 62 (Rydén
och Branting); SD 6/2 och 21/2.
2
Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 58. Se även
s. 57 (Lindley) och s. 59 (C.L. Lundberg).
3
HaP 4/3 (cit.). Se även K.G. Ossian-Nilsson, Låt norrmannen gå! SD 6/6; Förhandlingarna
vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 58 (Zetterberg), s. 59 (Christiernson) och s. 60 (Palm).
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Medan radikalerna uppmärksammade Norges svårigheter, hade de ultrakonservativa uteslutande uppehållit sig vid olägenheterna för Sveriges del.
Genom sammankopplingen med det parlamentariska Norge riskerade den
svenska kungamakten att undermineras. Sveriges statsskick hotade att rubbas
i sina grundvalar, hade ett par ultrakonservativa pressorgan hävdat.
Så skilda konsekvenser av de båda ländernas omaka statsstick lade
storsvenska och radikala upplösningssympatisörer tonvikten på.
Unionen fördröjde och förhindrade det i n r e s v e n s k a
r e f o r m a r b e t e t. Kring detta sista skilsmässoargument kunde unionsskeptiker från båda flyglarna sluta upp. Bland radikalerna utfördes aldrig tankegången mera konkret. Förmodligen var det dock de konservativas sätt att
utnyttja motsättningarna mellan norrmän och svenskar till att piska upp en
nationell stämning, hemföra vinster vid valen och därmed förhindra socialdemokratins och liberalismens frammarsch, som de radikala kritikerna hade i
tankarna. Därmed bidrog ju unionen indirekt till att försinka eller omintetgöra
en radikal inrikespolitisk reformverksamhet bl.a. i rösträttsfrågan. Något klart
besked lämnade dock ingen på denna punkt.1
Storsvenskarna och Harald Hjärne hade naturligtvis avsett något helt
annat med sitt tal om inre reformpolitik än radikalerna. De hade också haft
en annan uppfattning om det sätt, på vilket unionen inverkade på den inre
svenska politiken. En ultrakonservativ tidning hade beklagat, att statsminister Boström av unionella hänsyn tvingats avgå, innan han fört sin rösträttsproposition i hamn. Harald Hjärne hade låtit antyda, att det unionella försvarsförbundet kunde undanskymma behovet av att öka takten i den svenska
upprustningen. I båda dessa avseenden hade unionen indirekt skadat en konservativ, inre reformpolitik. Ingen radikal förespråkare för upplösning skulle ha kunnat instämma i en dylik kritik.
Tre är de skäl för status quo, kring vilka såväl moderata som radikala u n i o n s v ä n n e r har slutit upp. Två av dem hänför sig till unionens förtjänster. Den svensk-norska f ö r s v a rsalliansen har de betraktat
som föreningens största fördel. Mot det ryska hotet har den ansetts vara
särskilt oumbärlig. Aftonbladet och socialdemokratiska försvarare av unionstanken har även uppfattat föreningen som en första etapp på vägen mot
ett hägrande framtidsmål, den s k a n d i n a v i s k a enhets-

1

Förhandlingarna vid Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis sjätte kongress, s. 57 (Lindley) och s. 59 (Christiernson).
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staten. Det tredje skälet refererar till de tänkbara internationella förvecklingar
en eventuell skilsmässa kan ge upphov till. Den förmenta risken för att
s t o r m a k t s i n g r i p a n d e i själva upplösningsögonblicket har för både
moderata och radikaler varit ett argument för förbundets bevarande.
På radikalt håll har ytterligare ett par motiveringar för unionens bibehållande presenterats. De uppehåller sig vid två tänkbara konsekvenser av en
upplösning. Den kan påverka den svenska inrikespolitiken i negativ riktning
genom att ge militaristerna en förevändning att öka r u s t n i n g a r n a. Ytterligare enorma värden kommer då att förspillas på ”första-kammarjunkrarnes
offeraltare”. En skilsmässa kan i dagens läge även medföra att N o r g e
i n f ö r k u n g a d ö m e t med allt dess kryperi och smicker. För att undvika
detta har socialdemokratiska unionsvänner velat uppskjuta delningen tills de
republikanska krafterna vuxit sig starkare i Norge.
De moderata och de radikala unionssympatisörernas motiveringar för
föreningens fortsatta existens har sålunda ej varit identiska. Några av radikalerna har uppvisat en antimilitaristisk och antimonarkistisk hållning, som saknats helt hos de moderata.
U n i o n s s k e p t i k e r n a bland sanktionsmotståndarna och bland
radikalerna har varit eniga om en invändning mot unionen. Dess värde med
avseende på f ö r s v a r e t är obetydligt eller obefintligt. Inte ens båda ländernas sammantagna resurser förslår till att hålla stånd mot det mäktiga Ryssland eller någon annan tänkbar fiende. Rysslands kraft är så enorm, att de
Förenade rikena vid en öppen konflikt aldrig kan motstå den. Men även en
motsatt bedömning av tsardömet har förekommit. Genom kriget med Japan
och den inre revolutionära jäsningen har det blivit så allvarligt utmattat och
försvagat, att någon fara för Skandinaviens frihet och självständighet ej längre föreligger därifrån. I det ena fallet är Ryssland för starkt för att ge de förbundna staterna den ringaste möjlighet att framgångsrikt försvara sig, i det
andra fallet för svagt för att överhuvudtaget sätta försvarsförbundet på prov. I
båda situationerna har föreningen förlorat sin mest centrala uppgift, att utgöra
ett värn mot yttre faror.
I övrigt har representanter för båda upplösningsfalangerna anfört
skilda skäl för sitt gemensamma krav på skilsmässa.
Någon enstaka radikal stämma har höjts för tanken, att unionen
med det oligarkiska Sverige fördröjer och förhindrar N o r g e s
p o l i t i s k a u t v e c k l i n g. Somliga storsvenskar har å andra sidan
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yppat farhågor för att det folkstyrda Norge kan tänkas påverka S v e r i g e i
en icke önskvärd demokratisk riktning. Via den gemensamme konungen kan
den norska parlamentarismen vinna fotfäste även i Sverige. En av hörnstenarna
i Sveriges författning vore därmed rubbad. Radikalerna har således varit måna
om det demokratiska Norge, storsvenskarna om det oligarkiska Sverige.
Det inre s v e n s k a r e f o r m a r b e t e t blir lidande genom Sveriges förening med Norge. En storsvensk tidning, Harald Hjärne och radikala
förbundskritiker har varit eniga om denna bedömning av unionens konsekvenser. De senare har aldrig närmare utvecklat tankegången. Förmodligen har de
dock åsyftat de konservativas metod att dra nytta av den nationalism, som uppstått i samband med tvisterna med Norge, till att vinna valsegrar över vänstern.
Därmed förhindrar ju unionen indirekt en vänsterorienterad reformpolitik.
Hjärne har däremot menat, att fixeringen vid det unionella försvarsförbundet
kan hindra en utbyggnad av det svenska, nationella försvaret. Den ultrakonservativa tidningen har sörjt över att utrikesminister Boström av unionella hänsyn
tvingats avgå, innan han hunnit föra sin rösträttsproposition i hamn. På detta
sätt har både höger- och vänsterkritiker av den skandinaviska föreningen kunnat se den som ett hinder för en inre, svensk reformpolitik.
Bland de socialdemokratiska separatisterna har man till sist närt förhoppningen, att en upplösning skall leda till ett r e p u b l i k a n s k t
N o r g e. Det kommer i sin tur att verka ”på det härligaste sätt” för oss, utropade Hinke Bergegren under partikongressens överläggningar. Tydligen har han
hoppats att det norska exemplet skall smitta av sig på Sverige.
Så ter sig vid en konfrontation de olika argument för och mot den
svensk-norska föreningens bevarande, som rests under dess sista levnadsmånader på vintern och våren 1905.
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EFTER BRYTNINGEN

I.

Avvecklingen

Sedan stortinget den sjunde juni förklarat konungen avsatt och unionen
upplöst, riktade det en skrivelse till den detroniserade monarken.1 Den var
mycket försonligt formulerad. ”Naar foreningen nu opløses”, framhölls det i
adressen, ”har det norske folk intet høiere ønske end at leve i fred og god forstaaelse med ... Sveriges folk og med det dynasti, under hvis styre vort land
trods megen og bitter unionsstrid har skudt en saa betydelig aandelig og materiel vaext”. Som ett vittnesbörd om att det norska folkets kamp för fosterlandets självständighet inte hade varit ”begrundet i nogen uvillie mod kongehuset
eller det svenske folk og ikke har efterladt nogen bitterhed mot nogen af disse”
anhöll stortinget om konungens medverkan till att en prins av hans hus valdes
till konung i Norge.2
Hur reagerade konungen och det officiella Sverige på händelserna i
Norge den sjunde juni och på den norska skrivelsen?
Den nionde juni tog de gemensamt avstånd från det norska handlingssättet. ”’Genom denna revolutionära åtgärd’”, deklarerade statsminister
Ramstedt med instämmande från konungen 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 kränker Sveriges rätt’”, hemställde Ramstedt om sammankallande av urtima riksdag ”’för överläggning angående de
mått och steg, som i anledning av vad sålunda förekommit böra från svensk

1

Följande kronologiska redogörelse för huvudlinjerna i Sveriges, Norges och unionskungadömets officiella politik avser utvecklingen fram till den 25/7, då särskilda utskottet lade fram sitt
enhälliga betänkande. Den bygger huvudsakligen på primärmaterialet men även Arne Wåhlstrands arbete om 1905 års ministärkriser (s. 41-113), Jörgen Weibulls uppsats om kronprins
Gustaf inför unionsupplösningen (s. 167-181) samt Yngvar Nielsens Norge i 1905 (s. 339425). På grund av den svåraste tidsnöd har framställningen blivit ytterligt deskriptiv.
2
Bih. 1905 u, Prop. nr 1, s. 76 f (cit.).
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sida vidtagas. ... Den av stortinget förordnade regeringen/en/’” sade sig Ramstedt ej vilja erkänna. Unionsmonarken och den svenska regeringen vägrade
således att utan vidare finna sig i Norges handlingssätt. De ville själva ha ett
ord med i laget innan unionen kunde anses upplöst.1
Den 19 juni vädjade det norska parlamentet på nytt till kung Oscar om
en ”fredelig gjennomförelse af unionsforholdets ophør”. Tonen var även denna
gång mycket konciliant. Appellen vände sig till ”det folk som ved høisind og
ridderlighed har erobret sig en saa fremtraedende plads i nationernes raekke og
med vilket det norske folk af hele sit hjerte ønsker det gode forhold
opretheldt”. Men skrivelsen innehöll också ett erbjudande om underhandlingar
angående föreningens upplösning. Stortinget hemställde ”til Sveriges statsmagter under anerkjendelse af Norges nye stilling og af dets ret som suveraent rige,
at indgaa paa de forhandlinger, som er nødvendiga for det endelige opgjør af
det nu løste unionsförhold”. Stortinget sade sig ”paa sin side beredt til at
imødekomme ethvert billigt og rimeligt ønske som i den anledning maatte
fremkomme til betryggelse for rigernes selvstaendighed og integritet”. Stortinget talade visserligen om ”Norges nye stilling” och ”det nu opløste unionsforhold”. Men mot denna ståndpunkt av den sjunde 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 av den 19 juni en
reträtt från den position, som det intagit vid brytningen 12 dagar tidigare.2
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.
Stortingets åtgärd kan således, hävdar regeringen, inte betraktas annorlunda än
”som ett å Norges vägnar avgivet förklarande, att det för sin del icke längre vill
vara förenat med Sverige i en union. Det tillkommer alltså nu Sveriges statsmakter att avgöra, vilken ställning Sverige å sin sida skall intaga till den sålunda uppkomna frågan om unionens upplösning”.

1
2

Ibid., s. 77 f.
F. Hougen, a.a., s. 28 ff (cit.).
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Utan tvivel, sägs det vidare i propositionen, skulle Sverige ha rätt ”att
fasthålla vid sin på fördragen grundade ställning och, där så erfordras, använda
maktmedel för att återställa vad däremot brutits”. Detta är dock en utväg, som
regeringen bestämt tar avstånd ifrån. Den föredrar i stället en upplösning. Därvid måste för Sveriges del fasthållas, poängterar regeringen än en gång, att en
skilsmässa ”rättsligen icke kan komma till stånd utan Sveriges medverkan. Det
fordras att Sverige för sin del beslutar riksaktens upphävande”. 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 rikena samt
möjligen andra bestämmelser garanti vinnes för att ett fredligt samliv 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 klar bör Sveriges definitiva medgivande till upplösningen
och riksaktens upphävande tas upp till behandling.
Det har förelegat en väsentlig skillnad mellan stortingets skrivelse av
den 19 och den svenska regeringens proposition av den 21 juni. Medan stortinget talar om ”det nu opløste unionsforhold” slår svenska regeringen fast att
”unionen mellan Sverige och Norge rättsligen icke är upphävd”. Men i praktiken har dessa principiellt skiljaktiga sätt att betrakta unionsförhållandet ej haft
någon större betydelse. Båda har förklarat sig beredda att underhandla om en
slutuppgörelse. Stortingets villighet att tillmötesgå ”ethvert billigt og rimeligt
ønske ... til betryggelse for rigernes selvstaendighed og integritet” synes ej
oförenlig med den svenska propositionens allmänt formulerade fordringar eller
önskemålet om skiljedomsavtal. Varken stortinget eller den svenska regeringen
har rest några större hinder för en snar upplösning i samförståndets tecken.
Avgörandet vilar nu hos den svenska riksdagen.
Hos majoriteten av riksdagens ledamöter framkallade emellertid propositionen en känsla av besvikelse. Större delen av första kammaren och en minoritet inom den andra gick emot regeringen. Inom den övre kammaren var
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oppositionen ytterst stark. Där krävde man bl.a. klart utsagda svenska fordringar och makt bakom kraven. Man traktade även efter ministärens liv. En annan
karaktär hade oppositionen i andra kammaren. Man var missnöjd med den urvattnade propositionen, och ville ej ge regeringen carte blanche att underhandla
med norrmännen. Fördenskull önskade man dock inte störta ministären. Sitt
enda stöd hade statsrådet hos andra kammarens vänster, bland liberaler och
socialdemokrater.
För behandlingen av vad Alfred Petersson i Påboda betecknade som
”den största fråga man på ett århundrade haft”1 tillsatte riksdagen ett särskilt
utskott. Det fick en mycket imponerande politisk sammansättning. Som ledamöter placerade riksdagspartierna så gott som undantagslöst in sina erkänt
främsta män. Ordförande blev Christian Lundeberg.
Efter en månads arbete under den strängaste sekretess lade utskottet den
25 juli fram ett enhälligt betänkande. Liksom regeringen fastslog utskottet, att
unionen ej blivit upplöst genom stortingets beslut. ”Den kan icke upplösas”,
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 skärpning
av regeringens linje. Genom allmänna val eller folkomröstning måste norska
folket beredas tillfälle att yttra sig om stortingets politik. Sedan måste norrmännen lämna en framställning om upplösning till svenskarna. Först därefter
kunde Sverige gå med på förhandlingar. Som villkor för Sveriges upphävande
av riksakten fordrades, ”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 befästningar uppföras”. Svenska lapparnas flyttningsrätt in på norskt territorium måste närmare regleras. ”Skydd mot
hindrande eller oskäligt betungande av transitofarten över vardera riket ... samt
mot obehörigt intrång för ena rikets invånare vid begagnandet 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 villkor fördes åt sidan. Det syntes ej utskottet ”behövligt”, att frågan
om skiljedomsavtal från Sveriges sida upptogs till behandling i samband med
en eventuell skilsmässa.2

1

K. Petersson, En bondedemokrat, Alfred Petersson i Påboda, s. 76. Se även A. Wåhlstrand,
a.a., s. 91 samt SvM 21/7.
2
Bih. 1905 u, SäU:s utl. nr 1, s. 16 ff (cit.).
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Särskilda utskottet hade skärpt den avvecklingspolitik ministären Ramstedt rekommenderat i sin proposition till urtima riksdagen. Sedan kamrarna
gett sitt bifall till betänkandet kunde arbetet att genomföra upplösningen efter
de nya riktlinjerna ta sin början.
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II.

Våld om det blir nödvändigt

1. Den sjunde juni
Det var ej unionsbrottet som sådant, som rörde upp den storm av förbittring och avsky, vilken svepte fram över Sverige i juni månad 1905. Det var
”det på en gång insidiösa och brutala s ä t t, som Norge valt”, som mest satte
sinnena i brand.1 Harmen gällde två ting. Den riktade sig mot det förment oförskämda förfarande som kommit till användning, när den åldrige konung Oscar
avsattes från sin norska tron. Den vände sig också mot det för Sverige skymfliga och kränkande sätt, varpå upplösningen av själva föreningen kommit till
stånd.
Med en speciell teori om det juridiska förhållandet mellan konung och
statsråd hade norrmännen motiverat d e t r o n i s e r i n g e n. Monarken stod
i konsulatsaken ensam mot de eniga norska statsmakterna. Hans sanktionsvägran tvingade regeringen att begära avsked. Eftersom alla stortingsmän
delade ministrarnas mening, kunde han inte finna en enda parlamentariskt
ansvarig politiker, som var villig att ingå i en ny konselj. Landet stod därmed
utan ministär, konungen utan rådgivare. Men grundloven kände ingen kungamakt, som saknade ett konstitutionellt råd vid monarkens sida. Konungens
manöver i konsulatfrågan, som ledde till att någon regering inte kunde bildas,
var därför ett brott mot grundloven. Han hade därmed avskurit sina egna existensmöjligheter, avsatt sig själv.2
Mot enskildheter i detta försök att rättfärdiga konungens avsättning
hade man från storsvenskt och moderat håll rest invändningar redan innan
brytningen blev ett faktum. Som så många gånger tidigare hade man ställt
sig på den nedtecknade rättens grund. Monarken ägde, hade man resonerat,
full rätt att vägra sanktion, även om det skedde mot alla norrmäns vilja. Enligt norsk grundlag hade han ju s u s p e n s i v t v e t o i en lagfråga av
den typ det här rörde sig om. Genom att utnyttja ett prerogativ, som konstitutionen uttryckligen tillerkände honom, kunde konungen omöjligen anses
bryta mot grundloven och därmed avsätta sig själv. Det var i stället

1
2

SDS 17/6 (cit., min spärrn.).
Se bl. a. F. Castberg, Juridiske stridsspørsmål i Norges politiske historie, s. 29 ff.
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norrmännen, som genom att kringskära regentens konstitutionella befogenheter
måste stämplas som grundlagsbrytare.1
Sättet att motivera detroniseringen stred också mot den p r o c e d u r
f ö r g r u n d l a g s ä n d r i n g a r, som påbjöds av den norska grundloven.
Att Norge var en monarki framgick av landets konstitution. Enligt dess första
paragraf var Norge förenat med Sverige under en konung. I ett senare lagrum
stadgades, att den svenska successionsordningen gällde också för Norge. Även
den hade således karaktären av norsk fundamentallag. Den kunde upphävas
eller förändras blott efter en viss ordning. Två storting med nyval emellan måste fatta likalydande beslut för att en ändring skulle kunna ske. Vid båda tillfällena krävdes också två tredjedels majoritet. Hela denna procedur ansågs norrmännen genom den snabba avsättningen ha nonchalerat. Även i detta avseende
framstod de som grundlagsbrytare.2
Lika stor bitterhet som förfarandet vid konungens avsättning väckte det
s ä t t varpå norrmännen den sjunde juni hade klippt av u n i o n s b a n d e t
med Sverige.
Den norska motiveringen för att unionen upphört byggde på uppfattningen, att föreningen uteslutande var knuten till monarkens person. När han
genom sitt beteende i konsulatfrågan förlorat ställningen som Norges statsöverhuvud, hade han också spelat ut sin roll som förenande länk mellan de
båda staterna. Bruten var därmed unionen mellan Sverige och Norge.3
Mot detta norska förfaringssätt framförde storsvenskar och moderata
två erinringar. Unionen var grundlagsfäst i Norge. I grundlovens första paragraf stod skrivet, att landet var förenat med Sverige under en konung. Även
riksakten, ett av förbundsdokumenten, hade ställning som norsk funda-

1

SP 14/6; Bar 8/6; SmP 15/6; SDS 17/6 och NK 16/6.
NDA 7/6 och AB 15/6. Aftonbladet kritiserade också ett tillrättaläggande av källmaterialet,
som norrmännen gjort för att få sin teori att stämma med verkligheten. Stortingets utgångspunkt var ett oriktigt återgivande av kungens diktamen den 27 maj. Som förutsättning för påståendet att den norska kungamakten upphört att fungera hävdades från norsk sida helt felaktigt
att ”’konungen förklarat sig ur stånd att skaffa landet en ny regering’”. I själva verket, framhöll
Aftonbladet, yttrade kungen att ”’någon anden Regjering ikke n u kan dannes’”. Det var i detta
lilla ord ”nu”, som hela den ofantliga skillnaden låg, underströk Aftonbladet. AB 8/6. Se även
AK 1905 u, 5:2 (Waldenström).
3
F. Castberg, a.a., s. 30.
2
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mentallag. En omläggning av unionsförhållandet måste därför följa den övliga
g å n g e n f ö r g r u n d l a g s ä n d r i n g a r. Den hade de norska ledarna
ignorerat genom sitt beslut den sjunde juni.1 Men norrmännen - det var den
andra invändningen - hade också negligerat S v e r i g e s r ä t t att bli hörd
om föreningens upplösning. Unionen var en överenskommelse mellan två stater. Såsom kontraherande part måste även Sverige få säga sitt ord, innan den
upplöstes. Norrmännen kunde inte ensamma avgöra dess öde2
För storsvenskar och moderata har således norrmännens handlingssätt
den sjunde juni varit rättsvidrigt och revolutionärt. Det har stridit mot konungens suspensiva vetorätt, mot proceduren för grundlagsändringar samt Sveriges
rätt att bli hört, innan en ömsesidig överenskommelse annuleras. De grava brotten mot lagens helgd har djupt upprört dem.
I vilket r ä t t s l i g t f ö r h å l l a n d e står de båda unionsstaterna
t i l l v a r a n d r a efter den norska statskuppen? Om den saken existerar
ingen enhetlig uppfattning. Främst i moderata kretsar hävdar man att de norska
åtgärderna ej på minsta sätt påverkat ländernas inbördes juridiska status. Föreningskontraktet har därigenom förlorat varken sin stats- eller sin folkrättsliga
giltighet. En upplösning fordrar Sveriges, wienermakternas, ja, hela den civiliserade världens samtycke, menar man. Nya Dagligt Allehanda sammanfattar:
”Rätten upphör ej att vara rätt, därför att våldet trampar den under fötterna”.3
Annorlunda resonerar en liten ultrakonservativ grupp. Norrmännens
gärning har verkligen förändrat de statsrättsliga relationerna mellan de bägge
länderna, hävdar den. Norge har på nytt förvandlats till ett svenskt lydrike. Så
tänker åtminstone de storsvenska organen Vårt Land, Göteborgs Aftonblad
och Stockholms-Bladet samt tre medlemmar av första kammarens majoritetsparti, Per Lithander, Teofron Säve och Johan Gripenstedt. Ingen drar

1

NDA 7/6; AB 15/6; SvM 8/6 och NK 8/6
NDA 7/6 och 8/6; StB 8/6; StD 8/6 och 10/6; NT 20/6; AB 7/6 och 19/6; SvM 8/6 samt Upsala 8/6.
3
NDA 7/6 (cit.); Upsala 8/6; StD 8/6 och 10/6; SvD 8/6 samt Svm 8/6.
2

130

snabbare och klarare än Rudolf Kjellén i Göteborgs Aftonblad denna slutsats.
”Norge har för sin del dragit ett streck över hela den politik, som det har att
tacka för sin självständiga ställning inom unionen”, konstaterar Kjellén redan
den åttonde juni i en ledare. Efter att ha försakat alla rättsförmåner det mottagit
utöver Kielerfreden, har landet på nytt trätt in under dess bestämmelser. Kjellén anser således, att riksakt och grundlov upphört att gälla som unionsfördrag.
Kieltraktaten utgör nu föreningens juridiska fundament. Det råder inget tvivel
om, understryker Kjellén med stark emfas i sin ledare, ”att Norge i denna stund
åter ’u n d e r f u l l ä g o o c h ö v e r h e r r s k a p t i l l h ö r
k o n u n g e n a v S v e r i g e’, d.v.s. Sverige. ... Norge är i dessa dagar”,
summerar Kjellén beslutsamt, ”alldeles detsamma som i dagarne före konventionen i Moss 1814: e t t e m o t S v e r i g e u p p r o r i s k t l y d r i k e”.1
I storsvensk press har under våren 1905 förekommit uttalanden, som visat, att den alinska lydrikesteorin kan tillämpas på unionens upplösning.2 Om
norrmännen ensidigt klipper av föreningstrådarna, förvandlas de till rebelliska
undersåtar i ett svenskt lydrike. Denna tanke, som är mycket användbar som
utgångspunkt för ett kraftfullt svenskt uppträdande mot Norge, propageras efter
den sjunde juni mera öppet. In i det sista har lydrikesteorin bevarat sin lockelse
för dem, som velat - vilket senare skall visas - få till stånd en krigisk uppgörelse med Norge.

1

GAB 8/6 (cit.). Rudolf Kjelléns författarskap kan beläggas med hjälp av hans klippsamling
Politik V (använd redan av Elvander). Se även GAB 9/6 (Reuterskiöld), 10 6 och 17/6 (Kjellén); VL 23/6 och 12/7 samt 19/6 och 20/6; SLB 9/6 och 20/6; FK 1905 u, 3:9 (Lithander),
3:16 (Säve), 3:43 f (Gripenstedt).
2
Se ovan s. 70.
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2. En ny förening
Tanken att inrätta en n y f ö r e n i n g på nya grundvalar lever vidare
även efter den sjunde juni.
Några ganska allmänt hållna förslag till ombildning läggs fram. Bakom
dem står den nyss nämnde ledamoten av första kammaren Per Lithander, Ludvig Douglas samt Göteborgs Aftonblad i några ledare skrivna av Carl Axel
Reuterskiöld. Blott inom en mycket begränsad grupp kan revisionssympatier
spåras. Förutom de ovan nämnda omfattar den majoritetspartisterna Lars Berg,
Philip Klingspor och blivande sjöministern i Lundebergs ministär, Arvid
Lindman, samt några insändar- och artikelskribenter.1 I första kammaren avvisar bl.a. Oscar Alins gamle vapendragare i 1895 års unionskommitté, Ernst
Trygger, tanken på förbundets ombildning. Vårt Land bidrar inte till dess
spridning. Vid sidan av Göteborgs Aftonblad är Stockholms-Bladet den enda
storsvenska tidning, som visar någon böjelse för unionens omgestaltning. Tidningen betecknar Lithanders ståndpunkt som ”den uppfattning, som av många
framsynta svenskar anses vara den enda lösningen av unionskrisen”. Någon
aktiv revisionspropaganda bedriver den dock aldrig. Nya Dagligt Allehanda
och Östgöta-Correspondenten tar uttryckligen avstånd från alla revisionsfunderingar. I den offentliga debatten har således anhängarna av föreningens omdaning på ny grund varit fåtaliga.2
Efter engelsk, preussisk eller italiensk förebild vill Lithander skapa ett
konungarike Skandinavien med Oscar II som regent. ”Efter svenskt mönster”
önskar han inrätta en för båda länderna samfälld representation för att anta gemensamma lagar. Konkretare än så utformar aldrig Lithander sin målsättning.
Klart är endast, att han i likhet med en del storsvenska revisionister före den
sjunde juni önskar bygga ut den institutionella gemenskapen med ett unionsparlament. Talet om gemensamma lagar tycks implicera även ett utvidgat unionellt kompetensområde. Huruvida förslaget därutöver har en monarkistisk och
antiparlamentarisk tendens kan ej med säkerhet avgöras.3
I ett par avseenden är Ludvig Douglas klarare än Lithander. Det gäller omfånget av det unionella behörighetsområdet och den därmed sammanhängande
administrativa organisationen. Liksom Lithander önskar han skapa ett unionspar1

FK 1905 u, 3:14 (Lithander); 3:22 (L. Berg); 3:38 (Klingspor); A. Wåhlstrand, a.a., s, 61 f;
VL 19/6 och DN 5/8 (intervjuer med Douglas); GAB 28/6 och 9/6 men även 10/6 och 3/7; C.
Sundbeck, Svenska ord, GAB 13/7 1905; Dens., Unionskrisen och dess sviter, StB 21/6 1905;
O. Lundberg, Svar till herr Liljedahl, StD 5/7 1905; M-n, Unionsfrågan ur svensk synpunkt.
Union eller Krig? GAB 9/6 1905.
2
FK 1905 u, 3:29 f (Trygger); VL 7/6 och 10/6; StB 28/5 (cit.), 12/7, 15/7 och 26/7; NDA
28/6, 1/7 och 4/7; ÖC 22/6. Se även NT 20/6 och StD 18/6 och 22/6.
3
FK 1905 u, 3:14. Se även ibid., 3:22 (L. Berg).
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lament. Därutöver föreslår han i två intervjuer, att fyra unionsministrar bör
tillsättas. En bör ha hand om utrikesärenden, en lant- och en sjöförsvarsfrågor
samt den fjärde spörsmål rörande handel och sjöfart. Ingen har tidigare under
unionsdebatten 1905 väckt förslag om gemensamma ministrar för försvarets
båda grenar. Handel och sjöfart har ingen mer än Douglas överhuvudtaget hänfört till den unionella gemenskapen. När det gällt att utvidga det samfällda
kompetensområdet har således ingen i sina offentliga uttalanden varit mera
långtgående än Ludvig Douglas.1
Några ledande artiklar i Göteborgs Aftonblad, författade av Carl Axel
Reuterskiöld, utgör tillsammantagna det relativt sett klarast utformade utkastet
till en ny föreningsform. Det var en förbundsstat av en helt annan typ än den
gamla unionen, som uppsalaprofessorn ville skapa. Till skillnad mot förr borde
grannlandet få en egen, självständig regering utan all ”beblandelse” med den
svenska i form av sammansatt statsråd eller något ”annat sammansatt”. Även
den ”sammanblandning”, som unionskungadömet utgjorde, måste avskaffas.
För att markera rikenas särart förordade Reuterskiöld i stället ett republikanskt
statsskick i Norge. Endast gentemot ett sådant land kunde Sverige ”bevara sin
fulla självständighet” och föra ”en kraftig nationell svensk politik”, menade
han. Det framgår inte med önskvärd tydlighet vad Reuterskiöld kan ha haft för
syfte med detta. De föreslagna åtgärderna mot ”beblandelse” med Norge kan
dock knappast bottna i annat än en önskan att ha så litet som möjligt med den
norska demokratin att göra och därmed också minska farorna för dess spridning till Sverige. Det drastiska förslaget om att införa republik i Norge har troligen, paradoxalt nog, syftat till att stärka den svenske monarkens ställning
eller i varje fall att hindra att hans position ytterligare undergrävdes. För att
”bevara sin fulla självständighet” måste Sverige, så resonerade troligen Reuterskiöld, frigöra sig från det inflytande, som stortinget indirekt utövade på svensk
politik genom sin parlamentariska makt över den gemensamme kungen. Riskerna för att den norska parlamentarismen på samma vägar skulle smitta av sig
på vårt land skulle då också försvinna. De svenska statsmakternas politik mot
Norge skulle därmed kunna bli mera "svensk”, mera i linje med de ”nationella”
intressena, än om den skötts via en gemensam konung, dominerad av grannlandets folkrepresentation.2
I övrigt är tendensen att stärka den svenska kungamakten mycket klar.

1

L. Douglas, Intervjuuttalande i VL 19/6 och DN 5/8. Huruvida hans förslag har en monarkistisk tendens kan ej avgöras.
2
Jmf. ovan s. 52 ff och nedan s. 146 f.
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”Den svenska kronans hegemoni på halvön, liksom Preussens i tyska riket”
måste erkännas, inskärper Reuterskiöld. Han tycks vilja lägga riksregeringen
helt i den svenske monarkens hand. Denne bör biträdas uteslutande av svenska
och norska riksministrar. Angående deras ansvarighet nöjer sig Reuterskiöld
med att betona, att de inte får lyda under ”någondera riket”. Han vill uppenbarligen undvika, att riksregeringen kommer i beroende av ettdera landets folkrepresentation, d.v.s. blir mer eller mindre parlamentarisk. Huruvida han tänker
sig, att ministrarna skall utnämnas av ett unionsparlament eller av kungen personligen framgår inte direkt. Med tanke på att Reuterskiöld tydligen anser, att
monarken in persona bör sköta riksregeringen och mot bakgrund av hans negativa inställning till allt som kan leda till parlamentarism och minskad kungamakt, är det sannolikt, att han föredrar det senare alternativet. Något klart besked lämnar han emellertid ej på denna punkt.
Reuterskiöld vill också utöka den administrativa gemenskapen. Ett
riksmöte med två kamrar bör införas, föreslår han. Ett riksråd, sammansatt av
lika stort antal ledamöter från vardera riket, bör utgöra den ena kammaren.
Medlemmarna skall ej vara direkt folkvalda utan utsedda av ländernas egna
regeringar. Att härutöver skapa sig en uppfattning om riksrådets statsrättsliga
karaktär är omöjligt, då Reuterskiöld går förbi frågan om hur rikenas egna regeringar i sin tur bör utses. ”En efter folkmängd vald representation för de förenade rikenas folk gemensamt”, bör enligt hans mening utgöra den andra
kammaren. Huruvida den bör vara direkt folkvald eller ej är oklart. Reuterskiöld går ej närmare in på de normer, efter vilka deputeradena till denna andra
kammare bör utväljas. Kompetensfördelningen mellan kamrarna inbördes preciserar han heller aldrig. Någon annan tendens än att riksrådet är en regeringsrepresentation och att Sverige i den andra kammaren skall få flera representanter än Norge är det därför svårt att se i Reuterskiölds förslag till riksparlament.
Det unionella gemenskapsområdet berör Reuterskiöld endast flyktigt.
Utrikes- och krigsväsendet bör bli ”fullt gemensamt”, hävdar han. Häri ligger
troligen en fingervisning om att försvarssamarbetet bör få en fastare organisation. Han vill tydligen fördjupa gemenskapen på försvarets område. I övrigt
överlåter han åt ”riksmyndigheterna” att ensamma reglera gemensamhetsområdet i en riksgrundlag, vilken ändras uteslutande av riksmyndigheterna.1

1

GAB 4/6, 28/6 och 3/7 (Reuterskiöld). Se även ibid. 10/6. N. Elvander har ej observerat Reuterskiölds eller de andra storsvenskarnas revisionsprogram efter den sjunde juni 1905. Se N.
Elvander. Harald Hjärne, s. 250.
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Göteborgs Aftonblad genom sin ledarskribent Carl Axel Reuterskiöld,
majoritetspartisterna Per Lithander, Lars Berg, Philip Klingspor och Arvid
Lindman, landshövding Ludvig Douglas samt några enstaka personer i övrigt
har sålunda efter kuppen den sjunde juni reflekterat över möjligheterna att ombilda unionen. Deras rekonstruktionsprogram har varit föga konkret utformade.
I ett par fall har de dock gått ut på en utvidgning eller konsolidering och fördjupning av det samfällda behörighetsområdet. Flera gånger har de inneburit
krav på en utökad administrativ gemenskap i form av ett unionsparlament eller
en rad unionsministrar. Reuterskiöld har slutligen velat stärka kungamaktens
inflytande över de unionella ärendena. Det demokratiska och parlamentariska
Norge har han velat förvandla till republik för att - som det förefaller - skydda
den gemensamma kungamakten mot den norska parlamentariska smittan. I alla
dessa tre avseenden liknar revisionstankarna före och efter den sjunde juni varandra.

3. Upplösning på svenska villkor
Unionens u p p l ö s n i n g var den utväg de flesta föredrog, sedan
norrmännen den sjunde juni på ett mycket ostentativt sätt lagt i dagen sin vilja
att leva ett självständigt nationellt liv. Utan vidare borde dock Sverige ej acceptera en skilsmässa. Det borde ske, blott om norrmännen lovade uppfylla vissa
v i l l k o r.
Utifrån vilka allmänna grunder kunde Sverige göra anspråk på att få
vissa krav tillgodosedda?
Unionen var ett h i s t o r i s k t n a t i o n a l k a p i t a l, som Sverige
vid en upplösning måste erhålla kompensation för. Så löd den ena principiella
motiveringen för att ställa villkor. Den kunde såväl Vårt Land som StockholmsTidningen sluta upp omkring. För att delta i slutkampen mot Napoleon hade
Sverige, påminde Vårt Land, med stora ansträngningar utrustat en armé. Under
mer än ett års tid hade den fått uppträda på de europeiska valplatserna. Som
ersättning hade Sverige fått löfte om att förvärva Norge. Från detta land hade
man under de senaste århundradena på danskt kommando ständigt fallit Sverige i ryggen i dess mest bekymmersamma stunder. Nu hade det gällt att få västgränsen tryggad, när genom Finlands förlust gränsen i öster ryckt så mycket
närmare. Men gottgörelsen blev enligt tidningens förmenande dyrköpt. Förutom
utgifterna för det europeiska fälttåget kostade den oss den definitiva uppoff-
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ringen av Finland. Vi fick avstå från Pommern och Rügen, våra sista besittningar söder om Östersjön. Vi nödgades också lämna en direkt kontant ersättning till Danmark. Därtill kostade den oss ännu ett krig, konflikten med Norge
1814. För alla dessa uppoffringar måste Sverige, ansåg Vårt Land, kräva kompensation.1
Av ” h o n n ö r s s k ä l ” borde Sverige uppställa fordringar för att för
sin del klippa av föreningsbandet. Det var det andra argumentet för en villkorlig slutuppgörelse. Norges sätt att ensidigt bryta unionen utan att ta någon närmare kontakt med förbundsbrodern uppfattades som den ”blodigaste skymf”
mot Sverige och den svenska nationalkänslan.2 Förnimmelsen av att norrmännen uppträtt nonchalant och förödmjukande förstärktes på sina håll av inställningen, att det var ett litet, vida svagare grannland, som satte sig upp emot det
större Sverige.3 Mindre uthärdlig blev oförrätten heller inte av att den gått ut
över en stor historisk tanke. ”Om denna förening drömde dock och kämpade de
största svenskar genom seklerna”, suckade Stockholms-Bladet. ”Gustav Vasa,
Karl Gustaf och Karl den tolfte och många andra stora nordiska statsmän med
dem såg halvöns framtid bero på dess fasta sammanhållning. ... Mitt i sitt
blommande välstånd känner sig Sverige idag”, slutade unghögerorganet sin
klagovisa, ”mer fattigt och hånat än någonsin under sin tillvaro som ett
kämpande historiskt folk”.4 För den ärekränkande behandling det fått utstå,
måste Sverige kräva upprättelse. För ”skymfens utplånande”, inskärpte Nya
Dagligt Allehanda, har vi behov av ”att det upproriska och lagbrytande Norge
erfar och erkänner vår vilja som lag, i den stund unionen skall lösas”. ”Denna
fläck måste bort”, hävdade Allehanda med stort eftertryck, ”innan vi åter kunna
räcka Norge handen, ja, innan vi åter kunna utan blygsel lyfta vårt huvud”.5
Vådorna av att inte kräva gottgörelse för den lidna oförrätten framställdes som rent katastrofala. Ett sådant ”fruktansvärt moraliskt nederlag”
skulle få svåra efterverkningar inåt, på det andliga och moraliska planet.6 Nationen skulle förlora all aktning för sig själv. Om denna rättskränkning får
förbli osonad, skrev Nya Dagligt Allehanda skall den ”förgifta hela vårt nationella liv och bli ett sår i vår sida, som - även om det ärras dock alltid skall tära

1

VL 21/6 och 17/6 samt ST 10/6; NDA 13/6; GAB 26/6; SmP 14/6; C. Sundbeck, Svenska
ord, GAB 13/7 1905; FK 1905 u, 4:4 (Åkerman).
2
NDA 29/6 (min spärrn.). Se även SP 15/6; SvM 16/6; ST 14/6 och 4/7; SvD 14/6 (Hjärne);
FK 1905 u, 3:30 (Trygger) och 4:3 (Almström).
3
NDA 5/7 (E.W.).
4
StB 5/7. Se även ibid. 10/7.
5
NDA 29/6. Se även GAB 13/6 och 26/6; G. Billing, Intervjuuttalande, VL 22/6 1905.
6
StB 9/6 (cit.).

136

på vår livskraft och vårt livsmod”.1 Räddas inte hedern nu, blir vi, ansåg tidningen, ”en nation utan hopp, utan framtid, utan ideal och utan tro på oss själva”.2
Men även för Sveriges internationella anseende och prestige skulle likgiltighet för den norska skymfen bli förödande. Mer än de materiella krafterna
väger de andliga här i världen, framhöll Lars Berg i första kammarens debatt
om unionspropositionen. Mycket högt värderade han ett lands anseende i den
övriga världens ögon. Det var det, som bestämde ett folks verkliga makt, dess
rätt att leva och dess framtid. ”Ett folk, som frivilligt kapitulerar, sedan det
anfallits till sin heder och ära, och som förklarar att det ej vill eller ej är i stånd
att försvara denna sin dyrbaraste egendom, ... blir ... ansett som både ärelöst
och försvarslöst”, underströk Berg. Det utsättes för ”hela den civiliserade världens förakt” och betraktas som ”en degenererad nation, färdig att förtvina och
dö bort”.3 Risken var, som en skribent i Nya Dagligt Allehanda såg den, att
Sverige i framtiden skulle behandlas som en ”quantité negligeable”.4
Unionen representerade ett stort nationellt värde, som Sverige i det förgångna gjort omfattande uppoffringar för. Ett sådant nationalkapital kunde
Sverige ej släppa utan att erhålla kompensation. Den svenska nationen måste
också få upprättelse för den svåra skymf, som norrmännen tillfogat den genom
det ensidiga unionsbrottet den sjunde juni. På detta sätt kan de två resonemang
sammanfattas, som anfördes för att motivera varför Sverige rent allmänt borde
ställa villkor för en slutuppgörelse.
Det mest extrema skilsmässokrav, som restes i den offentliga debatten,
var fordran på norska l a n d a v t r ä d e l s e r till Sverige. Vårt Land, Stockholms-Bladet och Göteborgs Aftonblad kände sympati för ett sådant utspel. I
synnerhet gällde detta den senare tidningens anonyme militäre medarbetare.
Även general Gustaf Björlin, författare till ett uppmärksammat verk om kriget i
Norge 1814., samt stockholmsingenjören Carl Franc önskade annektioner av
norskt territorium. I riksdagen väckte tanken gensvar blott hos förstakammarledamoten Carl Klingspor.5

1

NDA 30/6; NWT 15/6.
NDA 29/6. Se även GAB 13/6 (Kjellén) och 26/6 (Kjellén); AB 8/6 och 14/6.
3
FK 1905 u, 3:44 (L. Berg). Se även AK 1905 u, 3:5(Hammarskjöld).
4
NDA 5/7 (E.W.). Se även St.B. 9/6, VL 22/6, NDA 17/6 och 12/7 samt AB 8/6.
5
VL 13/6 och 15/6; StB 26/6; GAB 28/6; N.H., Bör Sverige fordra landavträdelse? GAB 8/7
1905; G. Björlin, Intervjuuttalande, VL 19/6; C. Franc, En appell; FK 1905 u, 3:38 (Klingspor).
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”Finnmarken, Tromsö amt och åtminstone den del av Nordlandens amt
som ligger omkring Ofotenfjorden”, ansåg Vårt Land vara en skälig gottgörelse
åt Sverige för att släppa Norge fritt. Militärskribenten i Göteborgs Aftonblad
föreslog, att ” n o r d l i g a s t e N o r g e ner till en lämplig gränslinje söder
om Vestfjorden och Lofotens ögrupp” skulle införlivas med Sverige. Även
general Björlin uttryckte en önskan om ett svenskt besittningstagande av Nordnorge.1
Av m i l i t ä r s t r a t e g i s k natur var det viktigaste skäl, som ansågs
tala för en svensk ockupation av det nordnorska området. Om Ryssland förverkligade sina gamla planer på att erövra norra Norge, skulle Sveriges strategiska läge väsentligt försämras. Via kanaler från Svarta havet till Östersjön och
från Finska viken till Vita havet skulle hela den ryska sjömakten från en befäst
nordatlantisk stödjepunkt kunna operera i farvattnen norr och väster om skandinaviska halvön. Ett ryskt förvärv av norskt territorium skulle därför möjliggöra ett angrepp på Sverige från nordväst eller t.o.m. väster. En armé skulle
kunna landsättas i vår rygg, vilket vore en verklig livsfara.
Om svenskarna var herrar över denna del av nordkalotten måste ryssarna för en erövring börja krig under för den ganska ogynnsamma omständigheter. Behärskades däremot landsändan av norrmännen skulle en annektering
ställa sig betydligt enklare. Ett isolerat Norge skulle knappast motsätta sig en
gränsreglering, om frågan väcktes vid en för Ryssland läglig tidpunkt. Sedan
länge har ju norrmännen kunnat tänka sig avstå från denna ”avkrok” till ryssarna. Mer eller mindre frivilligt skulle kanske landet nödgas gå med på inte bara
en utan flera gränsförflyttningar. Till sist skulle Sverige bli helt omfattat av
Ryssland, utan att dess myndigheter hade några folkrättsliga befogenheter att
yttra sig om saken. Om vi intervenerade, skulle vi förmodligen betraktas som
Europas fredsstörare och förlora alla sympatier. Kanske skulle följden bli de
båda ländernas uppdelning på intressesfärer eller deras verkliga delning.
En erövring av Nordnorge skulle sålunda minska faran för ,”en rysk
omfamning, av Sverige.2
Till O f o t e n b a n a n s strategiska och kommersiella betydelse anknöt
en annan motivering. Endast genom att behärska det nordnorska kustom-

1

VL 15/6 (cit.) och 13/6; N.H., Bör Sverige fordra landavträdelse? GAB 8/7 1905 (cit., min
spärrn.); Dens., Blir den ryska faran större genom en unionsupplösning? GAB 17/6 1905; GAB
9/6 och 22/6; G. Björlin, a.a., VL 19/6 1905.
2
N.H., Bör Sverige fordra och Dens., Blir den den ryska faran, GAB 8/7 och 17/6. Se även VL
13/6 och 15/6. General Björlin ansåg avträdelse av Nordnorge vara en garanti mot att Norges
utrikespolitik och diplomati störtade oss i äventyr. Se VL 19/6.
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rådet kunde Sverige kontrollera denna betydelsefulla järnvägslinje och förhindra att norrmännen skadade den svenska trafiken.1
Men kravet på avträdelse av norskt territorium sågs inte enbart ur en
strategisk eller kommersiell synvinkel. Det placerades in i ett ännu vidare
sammanhang. Dess genomdrivande antogs få återverkningar på den
i n r i k e s p o l i t i s k a situationen i Sverige. Den anonyme militäre medarbetaren i Göteborgs Aftonblad tecknade konturerna av de inrikespolitiska följderna. ”Till största förskräckelse för anhängarna av skandinavismen i någon av
dess många former” skulle ”en sådan liten stympning”, förmodade han, 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, förklarade han, framför ett ”gemensamt arbete under vänskapens mask i
kulturens tjänst”. I det senare fallet trodde han, att danskar och norrmän alldeles skulle ta loven av det ”beskedliga” Sverige. Vad vi behöver, framhöll han
bestämt, är ”något som enar oss inåt”. Med ”broderskap” formades ingen enighet. För att nå detta mål var enligt den anonyme militäre skriftställarens uppfattning, ”en yttre fara från norsk sida, om än aldrig så liten ... nyttigare än allt
detta gemensamma ’kulturarbete’”. Svenska folket skulle då, ansåg han tydligen, sluta upp kring värnet av fäderneslandet mot den yttre fienden. Genom
hotet utifrån skulle inrikespolitisk samling åstadkommas.2
På våren 1905 hade man bland sanktionsmotståndarna lagt märke till
unionens skadeverkningar på den svenska inrikespolitiken. Den påverkade
både rösträtts- och försvarsfrågorna i negativ riktning.3 Bland radikalerna hade
man anlagt ett liknande inrikespolitiskt betraktelsesätt. Somliga hade agiterat
för sanktion därför att en konsulatkonflikt skulle återverka negativt på deras
verksamhet på den inrikespolitiska vädjobanan. De konservativa skulle kunna
utnyttja den nationalism en sådan strid skulle skapa till att slå tillbaka den
”ofosterländska” vänstern vid andrakammarvalen.4 I samma stora inre svenska
panorama såg nu en storsvensk skribent problemet om norska landavträdelser.

1

VL 15/6. Se även ibid. 13/6.
N.H., Bör Sverige fordra landavträdelse? GAB 8/7 1905.
3
Se ovan s. 85 ff.
4
Se ovan s. 97 ff.
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Hans ställningstagande till en unionell detaljfråga skedde bl.a. med tanke på de
tänkbara inrikespolitiska vinsterna.
Det är emellertid ej enbart Norge ner till Ofotenområdet, som figurerar i
debatten om svenska landförvärv. Göteborgs Aftonblad kräver i en ledare författad av Carl Axel Reuterskiöld en svensk ockupation av T r o n d h e i m.1
Ingenjör Carl Franc påpekar i en broschyr, att den - som han uttrycker det –
”del av Norge, som utgör den v ä s t r a k u s t e n a v v å r t
N o r r l a n d” bör bli en svensk besittning. Norrland har behov av en havskust,
som är isfri året om, anser han. Dessutom måste ”de båda banornas”, d.v.s.
Ofoten och Storlienbanornas, ändpunkter skyddas.2
Enstaka storsvenska röster höjdes också med krav på andra, mera
långtgående norska uppoffringar än landavträdelser. Göteborgs Aftonblad fordrade fullständig a v v ä p n i n g och garanterad n e u t r a l i s e r i n g av det
Norge, som återstod efter stympningen. Därmed skulle den norska - demokratiska - utrikespolitiken förlamas och ej i framtiden kunna skada Sverige.3 Av
egen drift, framhöll en skribent i Nya Dagliga Allehanda, skulle då stormakterna inte kunna blanda sig i Norges affärer. Ej heller skulle de norska partierna,
fortsatte skribenten med en historisk parallell, liksom i Sverige under Frihetstiden, kunna uppträda som vapendragare åt olika stormakter i hopp om att återerövra de gamla norska provinserna Bohuslän, Jämtland och Härjedalen. Sverige skulle slippa uppleva förödmjukelsen, att Norge önskade spela den ledande rollen i Norden.4
De villkor, som härutöver uppställdes från storsvenskt håll, var en lösning till Sveriges fördel av tvisten om grundet G r i s b å d a r n a på gränsen
mellan Bohuslän och Smålenene,5 en gynnsam reglering av karesuandol a p p a r n a s f l y t t n i n g s r ä t t in på norskt territorium vid ishavskusten6 samt en ersättning för de d i r e k t a u t l ä g g unionen vållat Sverige.
Det senare syftade antagligen bl.a. på den penningsumma Sverige betalat till
Danmark vid freden i Kiel.7
De personer eller tidningar, som stödde kraven på landavträdelser, av-
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GAB 28/6. Se även ibid. 9/6.
C. Franc, En appell, s. 26 (min spärrn.)
3
GAB 28/6 och 9/6.
4
NDA 5/7 (E.W).
5
NWT 22/6 och 13/7 samt VL 23/6.
6
VL 23/6. Se även AK 1905 u, Mot. 4 (Kronlund).
7
NWT 22/6 och StB 30/6.
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väpning, neutralisering och andra mera ytterlighetsbetonade svenska villkor,
ogillade försök att ställa upp fordringar av en mildare typ. Vårt Land lämnade
en illustrativ motivering för denna inställning. En uppgörelse med Norge på
basis av vad tidningen föraktfullt kallade ”’villkor’” skulle ”insöva oss svenskar i den säkerhet och lojhet, för vilka vi äro så fallna”. Då skulle, så tycktes
den ultrakonservativa tidningen mena, upplösningen snart vara glömd och förlåten. Men det var inte så den ville tänka sig framtiden. Den önskade ingen
försonlig uppgörelse. Det var bättre om inga dylika ”skenfagra förklädningar”
användes, ty då skulle ”det norska avfallet ej lätteligen glömmas”. Var det vår
hårda lott att utsättas för världens spott och spe - d.v.s. utan vidare acceptera att
unionen var upplöst -, borde vi enligt Vårt Land motta detta som ett välförtjänt
straff för våra förseelser. Tidningen önskade tydligen hellre en för Sverige
snöplig och sårande unionsupplösning, som länge skulle tära på sinnena, än en
försonlig uppgörelse, som snart skulle få unionsbrottet att blekna bort i minnet.
Det skulle, menade den, ge vår framtida politik ”en klokare läggning”.
För att illustrera sin tes valde Vårt Land ett aktuellt exempel från Japans
historia. År 1895 hade japanerna lyckats besegra kineserna. När fred skulle
slutas, ingrep plötsligt de europeiska stormakterna och tillskansade sig frukterna av Japans segrar. För japanerna måste detta ha känts som en svår skymf, lika
svår som den, som norrmännen nu tillfogat oss. Men de svalde förtreten och
bidade sin tid. Nu har vi, ansåg Vårt Land, sett vad Japan har vunnit på detta.
Uppenbarligen syftade tidningen på de stora japanska framgångarna i det just
pågående kriget med Ryssland, innefattande bl.a. segrarna vid Mukden och
Tsushima. ”Dylika följder skulle även för vårt land kunna komma av en förödmjukelse för tillfället”, spådde tidningen. Men en uppgörelse med s.k. villkor
skulle dra med sig ofärd och elände. Den skulle inte ”förminska vår vanära i
tänkande människors ögon, men den skulle förhindra oss att avskudda denna
vanära”. Den skulle m.a.o. inte skapa de känslor av förödmjukelse och skymf,
som var förutsättningar för att kunna hämnas oförrätterna.
Antingen hårda och genomgripande villkor eller inga villkor alls, det
var Vårt Lands paroll. En försoningens och samförståndets medelväg ville den
till varje pris undvika.1

1

VL 6/7. Se även GAB 3/7. Denna storsvenska distinktion mellan ”verkliga” villkor och
”skenvillkor” har Elvander ej tillämpat i sin korta analys av Carl Axel Reuterskiölds ställningstagande. Elvander framhåller, att Reuterskiöld som villkor för en skilsmässa krävde bl.a.
svensk erövring av Trondheim och Nordnorge. I en not tillägger Elvander: ”den 3/7 hade Reuterskiöld givit upp sina krav, och han trodde sig kunna konstatera att ’ett erkännande under
villkor saknar numera all betydelse’”. Det är emellertid blott skenvillkor av typen skiljedomstraktat eller neutral zon, som Reuterskiöld vänder sig mot den 3/7. Att han frångått sina ursprungliga, ”verkliga” villkor finns det ingenting, som tyder på. N. Elvander, Harald Hjärne, s.
250.
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De krav, som restes på de norska g r ä n s f ä s t n i n g a r n a s rasering, ansågs av bl.a. Vårt Land, Stockholms-Bladet och Göteborgs Aftonblad ej
vara tillräckligt väsentliga. Endast ”vid ett försvarskrig från norsk sida” är fästningarna användbara, fastslog Vårt Land. Leon Ljunglunds organ satte alltid
”’gränsfästningarna’” ironiskt inom citationstecken. De är blott, förklarade
tidningen, ”chauvinistiska och betydelselösa lekverk”.1 Nya Dagligt Allehanda,
Sundsvalls-Posten, Nya Wermlands-Tidningen och Östgöta-Correspondenten
krävde däremot resolut, att fästningarna måste jämnas med marken.2 Inom ett
visst område på båda sidor om gränsen borde därutöver en n e u t r a l z o n
inrättas.3 Även två unionsmoderata dagblad, Norrköpings Tidningar och
Svenska Dagbladet samt samlingspartisten Georg Kronlund fann dessa fordringar så pass rimliga, att de kunde instämma.4 Motiveringarna var att de utgjorde en uppenbar fara för Sveriges trygghet och välfärd, i synnerhet om Norge råkade under främmande makters inflytande. Under alla omständigheter
skulle de tvinga Sverige att uppföra motsvarande befästningar på sin sida av
gränsen.5 Därför borde de raseras.
I ett ö m s e s i d i g t a v t a l borde de båda länderna förplikta sig att
ej till en främmande makt avträda någon del av sitt territorium eller ge en utomstående särrättigheter av politiskt och ekonomiskt slag. Detta villkor fäste
bl.a. Svenska Dagbladet en viss vikt vid. Därmed skulle Sverige, ansåg tydligen dagbladet, få garantier för att Norge inte gav Ryssland några förmåner på
Nordkalotten.6
Ett annat villkor var f r i a h a n d e l s v ä g a r till Atlanten. Det innebar i första hand garantier för tullfri malmexport över Narvik.7 Ibland innefattades all transitohandel i kravet, även den som gick över Trondheim och
Kristiania.8 Ett par storsvenska organ höjde dock harmset sina röster mot tanken att ställa upp tullfri malmexport som villkor. Det vore en onödig

1

VL 19/6, StB 3/7 och GAB 3/7. Dock GAB 28/6 - Stockholms-Bladet tycktes göra en distinktion mellan de egentliga gränsfästningarna - Örje, Urskog - och Fredriksten och Kongsvinger.
Men även de senare räknades dock till den främre linjen. StB 3/7, 16/7.
2
NDA 4/7 och 22/6, SP 22/6, NWT 22/6 och 30/6 samt ÖC 26/7.
3
NDA 22/6 och 4/7; NWT 22/6 och 29/6.
4
NT 20/6, SvD 16/6 (Hjärne) och 26/6; AK 1905 u, Mot. 4 (Kronlund). Upsala talade om krav
rörande ”försvarsfrågan” (26/6). Några dagar senare hävdade den med bestämdhet att fästningarnas rasering ej borde tas med som krav. Det vore ”casus belli” (5/7).
5
SvD 16/6.
6
SvD 16/6 (Hjärne). Se även AK 1905 u, Mot. 4 (Kronlund).
7
SP 22/6; NT 16/6 och 20/6; H.S-d, Unionsupplösningen, Sverige före och efter densamma,
Bar 21/6 1905. Se även AK 1905 u, Mot. 4 (Kronlund). Åkerman krävde t.o.m. att Norge skulle åläggas befästa Narvik för att skydda järnvägen (FK 1905 u, 4:4).
8
NDA 4/7. Se även NWT 22/6 eller 13/7. Upsala talade om frågor rörande ”handel och kommunikationer” (26/6).
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eftergift åt storfinansen. Det vore att gynna blott Grängesbergsbolaget. Sveriges rätt och ära är dock inte identisk med några börsspekulanters intressen,
menade Stockholms-Bladet. Om regeringen på detta sätt sökte ”rädda Grängesbergs-aktiernas värde”, då skulle enligt Vårt Land ingen kunna sätta ifråga
sanningen av skaldens ord:
”’Vi ha hunnit vårt andra Pultava,
den stora gyllene kalven’”1
Skälen mot att göra tullfri malmexport över Narvik till ett villkor reflekterar de mest extrema storsvenskarnas antikapitalistiska hållning.
På många håll framfördes till sist tanken på ett f r e d s - ,
n e u t r a l i t e t s- och s k i l j e d o m s f ö r d r a g eller enbart det senare
som en ersättning för unionen. Då skulle den framtida freden på halvön vara
tryggad. Idén om skiljedomsavtal var det enda konkreta önskemål statsminister
Ramstedt låtit flyta in i propositionen.2 I den offentliga debatten fick den stöd
bland de moderata. Stockholms Dagblad, som i övrigt inte uttalat sig om villkor, anslöt sig t.ex. till detta krav.3 Bland storsvenskarna var man i huvudsak
mycket avvisande. För Vårt Land tedde sig ett skiljedomsavtal som blott ”makulaturpapper”. Sublimt löjligt, rentav förnedrande var det, ansåg tidningen, att
ingå en sådan traktat med Norge. Den skulle naturligtvis norrmännen bryta, när
de behagade. De hade ju nyss brutit unionsavtalet, som ändå var mycket mera
bindande. Så svag skulle dessutom Sveriges ställning gentemot det fria Norge
aldrig bli, att vi inte skulle kunna ta ut vår rätt om det behövdes. Under sådana
omständigheter var ett skiljedomsavtal enligt tidningens mening ej nödvändigt.4
De flesta storsvenska och moderata tidningar tog klart ställning åtminstone för något konkret krav. Stockholms-Tidningen, Aftonbladet och Svenska
Morgonbladet utgjorde undantagen. De talade aldrig om villkor annat än i
oprecisa och allmänna ordalag. För att markera ett avståndstagande från de
mest långtgående storsvenska fordringarna, underströk de dock med kraft, att
kraven inte fick leda till förödmjukelser för norrmännen. Samtidigt kritiserade de
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StB 3/7 och VL 19/6. Se även ÖC 17/6.
Se ovan s. 125.
3
StD 22/6, SvD 16/6 (Hjärne), NT 16/6 och AK 1905 u, Mot. 4 (Kronlund).
4
VL 19/6 (cit.), 23/6 och 6/7. Se även ÖC 26/7, AK 1905 u, 3:10 f (Waldenström) samt GAB
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regeringens unionsproposition, som innehöll blott skiljedomsavtal som villkor.
Mellan dessa båda punkter på skalan har de tydligen befunnit sig.1
Under juni och juli månader 1905 har det förts en ganska livlig diskussion om de konkreta villkor Sverige bör ställa upp för att acceptera skilsmässan. Några riktigt klara och fasta mönster har ej kristalliserat ut sig i debatten.
Särskilt kraven på landavträdelser men även på neutralisering och avväpning
av den stympade återstoden av Norge kan dock i fråga om ”hårdhetsgrad” sägas stå i en klass för sig. Blott tre storsvenska tidningar - Vårt Land, Stockholms-Bladet och Göteborgs Aftonblad -, en riksdagsman samt Gustaf Björlin
och Carl Franc framförde dem. Fordringarna på ersättning för direkta svenska
utlägg för Norge samt reglering till Sveriges fördel av frågorna om Grisbådarna
och lapparnas flyttningsrätt har fått en något bredare uppslutning bland de ultrakonservativa dagbladen. Även en icke-storsvensk, den liberale riksdagsmannen Georg Kronlund från Norrbottens län, har stött kravet på reglering av karesuandosamernas rätt att vintertid flytta ner till den norska ishavskusten.
De villkor, som går ut på bl.a. rasering av gränsfästningarna, överenskommelse om neutral zon, fria handelsvägar till Atlanten samt freds-, neutralitets- och skiljedomsfördrag, har stötts av mindre ”hårda” storsvenska tidningar
som Sundsvalls-Posten och Nya Dagligt Allehanda, av moderata dagblad som
Norrköpings Tidningar och Svenska Dagbladet samt av Georg Kronlund i
andra kammaren. Skiljedomsavtalet har även Stockholms Dagblad propagerat
för. Alla dessa villkor har emellertid de tre ”hårdaste” ultrakonservativa tidningarna stämplat som obetydliga och oväsentliga. Kraven är dessutom så milda att de kan tänkas leda till en uppgörelse, som blir utgångspunkt för en kommande försoning. Något sådant vill åtminstone Vårt Land och Göteborgs Aftonblad ej veta av. Även här kan därför möjligen en sorts gränslinje sägas ha
gått. Understrykas bör dock än en gång, att mönstren ingalunda är klara och
otvetydiga. De unionsmoderata tidningarna Aftonbladet, StockholmsTidningen och Svenska Morgonbladet har aldrig deltagit med konkreta uppslag
i den offentliga debatten om svenska villkor.
I sin adress till kung Oscar av den sjunde juni hade ju stortinget ”i
aerbødighed” anhållit om ”Deres Majestaets medvirkning til, at en p r i n s

1

AB 21/6; ST 22/6, 4/7, 14/7 och 21/7. Se även AB 17/6, 19/6, 21/6, 28/6, 12/7 och 21/7; SvM
21/7.
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a v D e r e s M a j e s t a e t s h u s tillades med opgivelse av sin arveret til
Sveriges trone, at m o d t a g e v a l g s o m N o r g e s k o n g e”.1
Det norska erbjudandet om en bernadottesk sekundogenitur i Norge
diskuteras vida mera intensivt och ingående än t.ex. villkoren för en skilsmässa. Storsvenskarnas attityd är genomgående utomordentligt avvisande.2 De ser
bara negativa sidor hos stortingets anbud. En del unionsmoderata tidningar
förhåller sig till en början mera avvaktande. De medger, att stortingets förslag
medför vissa fördelar.3 Så småningom övergår även de till en övervägande kritisk ståndpunkt.4
Som s å r a n d e uppfattas anbudet av de flesta. Biskop Billing karakteriserar det helt kort som en ”judaskyss”.5 På Vårt Land ger det ett intryck
utav ”en måttlös oförskämdhet eller, i bästa fall, av en naivitet, ’jenseits von
gut und böse’”.6 Stortinget har lämnat denna storartade framställning i samma
ögonblick det begår en skymf ”av det grövsta och oerhördaste slag som hävderna känna” mot konungen och Sverige. Det ger den karaktären av en ”nådegåva”, anser Göteborgs Aftonblad.7
Att godta den norska hänvändelsen skulle innebära ett f ö r s o n l i g t
närmande till norrmännen. Det skulle flytta över en del av ansvaret för händelserna den sjunde juni till konungen och Sverige. Enligt Rudolf Kjelléns mening
vore det ytterst betänkligt. Vi skulle därigenom, hävdade han i en ledande artikel i Göteborgs Aftonblad, räcka ”upprorsmän ett finger till upprättelse i moraliskt avseende. Deras skuld komme i historien att framstå mindre stor och klar,
än den faktiskt är”, ansåg han. Kjellén avfärdade därmed erbjudandet om sekundogenituren med ungefär samma motivering som Vårt Land eller StockholmsBladet tog avstånd från mildare villkor för en skilsmässa än landavträdelser.
Något ansvar för åtgärder, som kunde leda till försoning med Norge, ville ingen
av dem under några omständigheter bära.8 Annorlunda värderade däremot
Stockholms Dagblad och Aftonbladet denna verkan av ett svenskt tillmötesgående. Att sekundogenituren kunde uppfattas som en försoningsåtgärd, var för dem
något positivt. Eftersom den förmodligen skulle röja undan en del
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F. Hougen, a.a., s. 20 (min spärrn.).
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4
AB 28/6, SvD 30/6. Se även Upsala 7/6.
5
G. Billng, a.a.
6
VL 23/6.
7
GAB 8/6. Se även NDA 17/6, NT 16/6, SP 4/8, ÖC 9/6, AB 8/6, SvD 30/6 samt SvM 15/6.
8
GAB 8/6. Se även ÖC 27/6.
2

145

hinder för en ny förtrolighet mellan norrmän och svenskar, fanns det all anledning att begrunda den, menade de.1
Denna olikhet i bedömningen av bernadotteanbudet som försoningsåtgärd mellan storsvenskar och moderata torde reflektera en väsentlig attitydskillnad i deras inställning till en vänskaplig uppgörelse med Norge.
Om en dynastisk allians etablerades mellan de båda självständiga länderna, fanns det risk för att S v e r i g e d r o g s i n i i n r e n o r s k a
f ö r v e c k l i n g a r. För Stockholms Dagblad var detta ett vägande skäl att
avvisa den norska planen. Tidningen hyste farhågor för att en bernadottesk
prins på Norges tron t.ex. vid en konstitutionell konflikt skulle beskyllas för att
ta svenskt hänsyn via Stockholms slott. På så sätt skulle Sverige bli inblandat.
Det vore lättare, trodde Stockholms Dagblad, att komma överens med Norge
via ordinära mellanfolkliga organ än genom en dynastisk förbindelse.2
En anordning i enlighet med de norska önskemålen skulle utgöra ”ett
hinder för vårt lojala svenska folk att mot Norge intaga den raka nationella
hållning som sig hädanefter tillbör”.3 Den skulle tvinga Sverige föra en mera
h ä n s y n s f u l l p o l i t i k m o t g r a n n l a n d e t än de nationella intressena krävde. Avgörande var fruktan för den demokratiska 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 uttryckligen tillerkänner oss ett
avgörande inflytande på umgänget med utlandet”. Om norrmännen själva hädanefter skulle sköta dessa angelägenheter, betvivlade inte tidningen, ”att svårigheterna bliva både många och stora. Sitter då en av våra prinsar på den norska tronen, så med den kärlek, som Sveriges folk hyser till hela sitt konungahus,
lider det inte något tvivel, att vi här i landet skulle känna oss förpliktade att
avvärja de hotande farorna”.4 Därför var ett bernadotteskt Norge ett besvärande
hinder för en mera målmedveten och fast svensk politik mot grannlandet.
För storsvenskarna var emellertid omtanken om den svenska kungamaktens ställning i ett längre perspektiv av största betydelse, när de avvisade
sekundogenituren.
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Ej blott svenska folket utan även monarken skulle känna sig skyldig att
ta hänsyn till en norsk Bernadotte, hävdade Rudolf Kjellén i sin förut citerade
ledare i Göteborgs Aftonblad. Därmed skulle Sverige, ansåg han, alltjämt
betungas med ”unionens stora offer i 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 förbannelse över svensk politik långt bortom unionens ram, skulle alltjämt hänga över
oss, om också i försvagad skala. Vårt folk”, fortsatte Kjellén, ”vars historia är
dess konungars, vill nu helt och odelat rå om sin konung, skyddad från alla
obehöriga sidoinflytelser, för att med gammal kärlek och trofasthet kunna sluta
sig helt intill honom. Detta”, inskärpte Kjellén med kraft, ”är den stora vinning
vi kunna hämta ur unionens upplösning, och den vilja vi hava ograverad”.
Men för att konungen skulle kunna bli den centralgestalt, kring vilken
hela folket samlades, för att unionsupplösningens ”stora vinning” med andra
ord skulle gå i praktisk uppfyllelse fordras, fortsatte Kjellén sitt resonemang,
”att konungamaktens personliga auktoritet bevaras i helgd; men denna löper
fara”, ansåg han, ”genom varje sammankoppling med Norge”. Den norska tronen skulle sannerligen inte bli någon ”sinekur eller honnörsplats. Gentemot en
sådan demokrati är konungamakten mindre än ett intet”, underströk han. Han
ville ”bespara vår regentätt de förödmjukelser, som kunna följa av en ... folkviljas förlöpningar. Det skulle alltid stanna något även på dynastien i Sverige
av det obehag och skymf, som kunde tillfogas samma dynasti i grannlandet”,
sammanfattade Kjellén huvudtanken i sitt resonemang om sekundogeniturens
faror för den svenska kungamakten. För att kunna behålla sin svenska maktposition och därigenom bli en samlande symbol, som folket kunde ”sluta sig helt
intill”, måste således monarken avslå det norska erbjudandet.1
Stortingets erbjudande att välja en yngre prins av det bernadotteska huset till norsk konung har väckt stor uppmärksamhet. Storsvenskarna har varit
skarpt avvisande, de moderata till en början avvaktande men sedan övervägande
negativa. Båda har mot bakgrund av händelserna den sjunde juni uppfattat anbudet som förödmjukande för Sverige. I ett väsentligt avseende har de två
grupperingarna värderat konsekvenserna olika. Bägge har betraktat hänvändelsen
som en försoningsåtgärd. Medan Kjellén av den anledningen velat förkasta det,
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GAB 8/6 (Kjellén). Se även ÖC 17/6, SP 10/6, SmP 15/6 och 19/6 samt H.
Haralds, Några otidsenliga betraktelser öfver dagens händelser, GAB 12/7 1905.
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har Aftonbladet och Stockholms Dagblad av samma skäl funnit det värt att
begrunda. Reaktionerna avspeglar två olika attityder till en välvillig överenskommelse med norrmännen.
Ett par moderata tidningar har befarat, att en svensk prins i Norge skall
inveckla Sverige i inre norska konflikter. Sverige skall också tvingas föra en
mindre rakryggad politik mot Norge än mot andra länder. Hårdast har till sist
några storsvenskar tryckt på ett förhållande, som måste betecknas som en ultrakonservativ hjärteangelägenhet: farorna för den svenska kungamaktens position i statslivet. Monarkens personliga auktoritet kommer att sväva i fara. Det
obehag och den skymf, som den norska folkviljan tillfogar dynastin i Norge,
kommer även att belasta samma dynasti i Sverige. Anbudet måste avvisas för
att den svenske monarken skall kunna behålla sin makt och sitt inflytande och
bli en samlande symbol för svenska folket.
På detta sätt har storsvenskar och moderata diskuterat anbudet om en
bernadottesk sekundogenitur i Norge och funnit övervägande skäl tala för att
förkasta det.
Hur skall man få norrmännen att uppfylla de stundom utomordentligt
långtgående krav, som rests för Sveriges frivilliga medverkan till riksaktens
annulering? Vilka f o r m e r bör den kommande slutuppgörelsen med Norge
få?
Sverige borde under inga omständigheter underhandla med det upproriska stortinget vare sig om villkorens slutliga formulering eller deras genomförande. Detta var den mest extrema ståndpunkten. I propositionen hade statsminister Ramstedt föreslagit just överläggningar med den norska representationen
om förbundets tudelning. Indignationen häröver i den storsvenska pressen och
bland majoritetspartisterna i första kammaren var oerhörd. Nya Dagligt Allehanda var chockerad. Yrkandet var, menade den uppbragt, ”det oklokaste liksom det otroligaste”. Statsrådet hade alltså rekommenderat konungen ”att begära riksdagens fullmakt att u n d e r h a n d l a med det upproriska stortinget! - Pennan nästan vägrar sin tjänst, när man skall söka karaktärisera detta
oerhörda”. Till sina gjorde Allehanda de ord, August Strindberg lagt i Gustaf
Vasas mun, då han får rådet att skriva till upprorsmannen Nils Dacke: ”’Skall
jag fatta pennan och epistolera’ med en person av Dackens kvalifikationer”.1
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Det Sverige hade att göra var att ”diktera villkoren och med den nödiga
kraftutvecklingen skaffa dem respekt”. Norrmännen borde endast få välja mellan att anta eller förkasta dem. Om de föredrog att avvisa dem, måste de med
vapenmakt eller hot om sådan tvingas till underkastelse.1 ”Vi vilja icke i onödan knyta näven”, deklarerade Stockholms-Bladet med en för tidsandan betecknande bild, ”men sedan vi knutit den - om det skulle bli nödvändigt - så
vilja vi icke stoppa den i byxfickan”.2 På detta krigiska sätt önskade de flesta
storsvenska tidningarna och en liten grupp riksdagsmän i första kammaren förverkliga sina upplösningskrav.
Förhandlingar med norrmännen om en slutuppgörelse påstod sig däremot de moderata tidningarna sätta värde på. Det var dock knappast överläggningar i ordinär bemärkelse de avsåg. De svenska villkoren borde nämligen i
stort sett vara ultimativa. Om norrmännen vägrade gå med på dem, måste de
genomdrivas med våld eller hot om våld. Även mera mittenorienterade liberala
organ som Aftonbladet och Stockholms-Tidningen förklarade sig redo att vädja
till vapnen för att få igenom särskilt viktiga krav.3
De storsvenska tidningarna och några medlemmar ur majoritetspartiet i
första kammaren ansåg således, att Sverige borde föreskriva Norge villkoren.
Utan föregående underhandlingar borde norrmännen få välja mellan att acceptera de svenska kraven eller förkasta dem. Om de valde den senare utvägen,
måste de med vapenmakt eller hot därom tvingas att kapitulera. De moderata
pressorganen och ett par av de ultrakonservativa kunde tänka sig förhandlingar.
Men villkoren borde i stort sett vara ultimativa. Om norrmännen vägrade gå
med på dem, måste de genomdrivas med våld eller hot om våld.
Hur tänkte sig företrädarna för de olika villkorskraven, att deras idéer
skulle vinna gehör på högsta ort? I främsta rummet knyter sig intresset till revisionisterna och till förespråkarna för de mera extrema villkoren. Under vilka
p o l i t i s k a f ö r u t s ä t t n i n g a r skulle deras programpunkter kunna bli
det officiella Sveriges?

1
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Deras föresats var att åstadkomma n a t i o n e l l s a m l i n g kring
de egna programpunkterna. Det gällde att kalla folket samman, som Lars Berg
uttryckte det, ”under de gamla svenska synpunkterna och fälttecknen”.1 De
egna åsikterna beskrevs som ”klart svenska”, det program man företrädde sades vara ”ärligt svenskt”.2 Det var fr.a. de ultrakonservativa tidningarna samt
en liten grupp riksdagsmän i första och andra kammaren, som på detta sätt
framställde den egna unionspolitiska ståndpunkten som den enda verkligt fosterländska eller ”svenska”. De tillämpade - medvetet eller ej - vad jag skulle
vilja kalla en ” n a t i o n a l i s t i s k t e k n i k ”. De bedömde unionsfrågan
och alla andra - även inrikespolitiska - spörsmål utifrån föreställningen om ett
nationellt intresse, som just de själva var de enda rätta bärarna och uttolkarna
av. Motståndarna till de egna ståndpunkterna utmålades helt följdriktigt som
onationella, kosmopolitiska eller norska. De betraktade all politisk verksamhet
ur en nationell synvinkel.3
Vilka var då motståndarna till den nationella politiken i unionsfrågan?
S t o r f i n a n s e n anklagades någon enstaka gång för en inställning till det
norska problemet, som stred mot vad man uppfattade som Sveriges intressen.
Då frågan diskuterades, huruvida tullfri malmexport över Narvik borde göras
till ett svenskt villkor för att erkänna Norges utbrytning, hade ett par ultrakonservativa tidningar varnat för att sätta Grängesbergsbolagets intressen framför
Sveriges.4 Under högsommaren anordnades i Månstad i Västergötland ett
folkmöte. Huvudanförandet hölls av godsägaren och publicisten Carl Sundbeck. Han hade på 1890-talet rest omkring i Mellansverige som valtalare på
uppdrag av Förbundet Sveriges rätt.5 I sitt tal, som sedan publicerades i Göteborgs Aftonblad, inrangerade Sundbeck vissa stora företag bland vedersakarna till en, som han uttryckte det, ”svensk” politik. Deras intressenter var ”utländingar ehuru i svensk förklädnad”, förklarade han. De var emot en handlingslinje, som kunde åstadkomma stockningar i deras transaktioner. De låter
hellre, underströk han, ”Sveriges nuvarande och framtida politiska intressen
taga obotlig skada än de uppgiva sina millionvinster”. Denna form av bo-
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lagspolitik fann Sundbeck desto farligare, då den hade ”penningens starka
övertalningsmakt” till sitt förfogande och ”de fördolde vägarnas framkomlighet
till varje situations ömtåligaste punkt".1
En betydligt fränare och mera omfattande kritik riktades mot en ”trångbröstad, bakom sina kurialmässiga formuleringar förskansad b y r å k r a t i ”.2
Statsminister Ramstedt och hans ministär beskylldes ofta för byråkratisk förstelning, som ledde till bristande nationellt engagemang. I spetsen för regeringen, skrev Östgöta-Correspondenten ett par dagar efter det att propositionen om
unionens avveckling lagts fram, ”står en man - nej, förlåt, en mandarin av det
skinntorra slaget, vilken talar om Sveriges ära med samma hänförelsens hjärtevärme, som om det gällde att utreda rätter mantalsskrivningsort i ett fattigvårdsmål”.3 Ramstedt och hans kollegor är ämbetsmän av ”svensk ämbetsmanna – genomsnittstyp”, betonade en ledarskribent i Nya Dagligt Allehanda. De
är ”goda representanter för den hederliga, men allt mindre och mindre vidsynta, allt mer och mer sterila byråkratism, som i redan alltför stor utsträckning
slagit under sig vårt offentliga liv”. Möter denna regeringsbyråkratism, fortsatte skribenten, ”en verkligt stor politisk uppgift, för vars lösning kräves ett
samlande och spännande av de rent nationella krafterna, då måste byråkratismen och dess regering bekänna sin inkompetens”. Ramstedt föll på sin bristande vilja och förmåga att föra ”en i eminent mening nationell politik”. Tidningen hoppades, att hans avgång skulle innebära en ”definitiv brytning med det
kraftfördärvande byråkratiska system, varunder vår nationella och praktiska
utveckling allt för länge hämmats”.4
Men även den ordinära statliga byråkratin tadlades för sin bristande
känsla för det fosterländska. ”Den lägre byråkratien är en maskin, döv och
blind utom i vissa förutsedda fall”, ansåg Carl Sundbeck. Norrmännen hade i
Sverige köpt upp hundratals hästar för krigsbruk, men ingen myndighet hade
hindrat dem, ingen hade ens observerat saken. Norrmännen hade länge rustat
sig mot Sverige - ingen hade följt gången av deras rustningar. De hade satt i
scen en revolution, men byråkratin hade låtit här och flotta stå halvbeväpnade
och halvfärdiga. Därmed hade den svenska byråkratin i Carl Sundbecks ögon
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bevisat sin inkompetens att handlägga nationens livsfrågor.1
Det allvarligaste motståndet mot en nationell politik emanerade emellertid varken från storfinansen eller det byråkratiska systemet. Det kom från
den politiska r a d i k a l i s m e n . I tal, broschyrer och tidningar fördes en
väldig kampanj mot de båda vänsterpartierna och deras sympatisörer. Polemiken kläddes i nationalismens termer. Den främsta anklagelsen gällde de radikalas flagranta brist på fosterlandskänsla. Den yttrade sig i undfallenhet mot den
norska ståndpunkten i unionsfrågan eller, för att använda ÖstgötaCorrespondentens märgfyllda ord i ”vidrig norsk kurtis och sympatiovationer
för det revolutionära Norge”.2 Särskilt illa åtgången blev
s o c i a l d e m o k r a t i n . T.o.m. Aftonbladet framställde ”de fosterlandslösa
socialdemokraterna och en del av deras vasaller å den yttersta vänstern” som
norrmännens ”hantlangare”.3 En annan tidning gick till storms mot Hjalmar
Brantings ”osvenskhet” och ”till fullkomlig orimlighet drivna norvegomani”.4
Genom sin ofosterländska, norskvänliga inställning till kuppen den
sjunde juni och unionens avveckling sägs socialdemokraterna splittra den
svenska nationen, hindra dess fullkomliga enande i en prövande stund. ”I den
fasta sköldborg, som i dessa dagar allt Sveriges folk står kring den vördade,
åldrige unionsmonarken”, skriver Vårt Land en vecka efter brytningen, ”finnes
det blott en enda lucka. Det är, där den utifrån importerade socialdemokratin
lyckats med sina omstörtningsteorier förvilla en del mindre upplysta sinnen till
att taga avstånd från vad som av gammalt varit svenskmannased: att sätta
f o s t e r l a n d e t främst av allt, över allt”.5 En ledarskribent ser med oro hur
i huvudstaden ”gentemot folkviljan” står ”ett sammansatt, främmande, onaturligt tvång, för vilket hr Branting blott är e n av representanterna”.6 ”Vi svenskar”, hävdar andrakammarliberalen Georg Kronlund i ett mycket belysande
uttalande, ”hava här inom vårt eget land ett Norge, ett lika oresonligt Norge,
mot vilket till på köpet ingen unionsupplösning finnes som botemedel”. Härmed avser Kronlund den ”socialdemokratiska pressen och dess partigängare”.
Vad den vill åstadkomma är enligt den norrbottniske häradshövdingen ”en
samling av de svenska socialisterna icke f ö r Sverige, utan m o t Sverige, ...
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en verkligt antinationell samling”. Det polemiska grepp Kronlund använder för
att karakterisera socialdemokraternas hållning i unionsfrågan, är ett gott exempel på vad jag kallar den nationalistiska tekniken. På grund av sin försonliga
attityd mot Norge brännmärks socialdemokraterna som svenska norrmän, som
ett främmande, osvenskt element, som söker hindra nationens enande kring en
fosterländsk politik.1
Som onationella och ofosterländska betecknar storsvenska pressröster
även de l i b e r a l e r . som visar en tillmötesgående attityd mot norrmännen i
upplösningsfrågan. I sina ”Svenska ord” tar Carl Sundbeck upp problemet.
”Dagens Nyheters-politiken” har alltid, försäkrar han, ”stått hindrande och förlamande mot varje svenskt nationellt syfte”.2 ”Salongsliberalismen här i landet
håller på att utveckla sig till en verklig fara för nationalitetens bestånd”, noterar
Stockholms-Bladet.3 Nya Dagligt Allehanda misstror den liberala ledningens
svenskhet, betvivlar dess förmåga att ”underordna partiintresset för fosterlandets krav”.4
Vad som i särskilt hög grad väcker ont blod är den omfattande radikala
freds- och antikrigspropagandan. Under högsommaren samlades Dalarnas ungdomsrörelse under ledning av leksandskonstnären Gustaf Ankarcrona till ett
möte på Bispbergs klack. Den församlade ungdomen antog en resolution, som
bestämt tog ställning för en ovillkorlig fred. Uttalandet väckte Vårt Lands stora
förtrytelse. ”Vad är väl”, frågade tidningen missbelåtet, ”alla dessa devota förklaringar, att ett krig med ’broderlandet’ är onaturligt, oförnuftigt, omöjligt,
vad än besagde ’broderland’ månde taga sig för - vad är det väl annat än en
hjälp åt socialisterna i deras oförbrutna arbete på att underminera fosterlandets
självständiga existens?”. För Vårt Land liksom för en rad andra tidningar har
det stått klart, att fredspropagandan är fosterlandsfientlig.5
Ultrakonservativa tidningar samt en liten grupp riksdagsmän i första
kammaren tillämpade sålunda i särskilt hög utsträckning en ”nationalistisk teknik”, när de agiterade i unionsfrågan. De karakteriserade sin egen ståndpunkt
som den enda verkligt fosterländska och svenska. Motståndarnas åsikter
brännmärktes som osvenska, kosmopolitiska eller norska. Det var storfinansen
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men fr.a. det byråkratiska regeringssystemet och den politiska radikalismen,
som ansågs utgöra de svåraste hindren för en nationell politik.
För att övervinna den utbredda avsaknaden av fosterländskt sinnelag
vid bedömningen av den norska frågan vill särskilt en del storsvenska tidningar
skapa en s a m l i n g kring en nationellt svensk politik. Hur det skall gå till,
söker Vårt Land påvisa. Folket kan inte samlas, förklarar den storsvenska
kvällstidningen, ”därigenom att man dödligt förolämpar dess nationalkänsla
med eftergifter”. Hur kan man tro, frågar den sig, att det går att vinna ”de breda
lagrens respekt och aktning, då det visar sig, att räddhåga och kraftlöshet bekaja en och att man icke vet vad man vill ens i de största frågor? - Förvisso marscherar icke en nation upp till samling under de betingelserna”. Med kompromisser och tillmötesgående mot norrmännen skapas enligt Vårt Lands mening
tydligen ingen svensk enighet. ”Med ord” tror tidningen att en samling överhuvudtaget aldrig kan komma till stånd. Den har ett annat recept för att få svenska
folket ”under den nationella enighetens fanor”. Därtill fordras ”storvulna dåd
och manlig beslutsamhet”. ”Giv svensken”, utropar Vårt Land högstämt, ”en
uppgift, som kräver hans mod, och vid slutet av vilken en vacker fosterländsk
bragd är vunnen, så vaknar han upp ur även den hårdaste slummer”. Svensken
har alltid älskat ”de stora och klara uppgifterna”, bedyrar tidningen. ”Få är de
folk i historien som har kunnat förmås att sätta in så mycket kraft just på dylika
uppgifters lösning som det svenska”, sammanfattar Vårt Land sin utredning av
de ”storvulna dådens” och de ”stora och klara uppgifternas” betydelse som
medel att åstadkomma nationell samling.1
En likartad syn på betingelserna för en samling bekänner sig också Östgöta-Correspondenten till. Linköpingstidningen har hoppats, att händelseutvecklingen i Norge skall ”ruska upp vårt folk ur dess djupa slöhet och tända
svenskhetens låga i svenska sinnen”. Den har tydligen räknat med en ström av
fosterländskhet i sjunde junikuppens kölvatten, som skall höja den svenska
nationalkänslan. Men nu börjar tidningen frukta ”att än hårdare slag måste
komma, innan vårt folk kan besluta sig för att gnugga sömnen ur ögonen”.2 En
krigisk konflikt med Norge måste till för att väcka folket till nationellt medvetande, tycks den mena. ”O, vad det blivit kvävande kvavt och kvalmigt i detta Sverige!” suckar östgötadagbladet med tanke på den nationella dekadans,
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som tagit sig uttryck i Ramstedts proposition och socialisternas ”hyllningsmöten” för Norge. ”Skall det ej snart börja susa i de gamla trädtopparna till tecken
att ljungelden nalkas?” frågar sig tidningen förhoppningsfullt. Med förväntan
ser Östgöta-Correspondenten fram emot ”ljungeldens” ankomst. ”Förfärliga
kunna dess olycksslag vara”, medger tidningen, ”men välsignad den kraft, som
rensar luften och över en förtorkad jord öppnar himmelens källsprång till befruktande flöden!”.1
Aldrig kan dock det kraftfulla, krigiska handlande, som Vårt Land och
Östgöta-Correspondenten efterlyser, komma till stånd utan vidare. Blott om
”ansedda och begåvade män, som andligen äro huvudet högre än folket, ställa
sig i spetsen för nationen”, kan en energisk kraftutveckling åstadkommas. Från
de stora männen skall lystringsorden utgå.2 I första hand är det till
k o n u n g e n . som storsvenskarna i detta avseende sätter sin lit.
Under veckorna närmast efter den norska statskuppen sköljde en mäktig
v å g a v r o j a l i s m fram över Sverige. Redan på aftonen den sjunde juni
märktes de första dyningarna. I ett telegram, undertecknat av P.P. Waldenström,
betygade Svenska Missionsförbundets årskonferens kung Oscar sin trohet. Senare under kvällen tågade gästerna på restaurang Hasselbacken iväg till Rosendals
slott på Djurgården för att bringa konungen sin hyllning. Dagen därpå ordnades
ett stort medborgartåg ut till slottet. Karl Hildebrand uttryckte demonstranternas
innerliga tillgivenhet för monarken. Man sjöng Kungssången, Du gamla, du
friska, Hör oss Svea samt Vår Gud är oss en väldig borg. Leven utbringades
för konungen och Sverige.3 Under tiden började hyllningsadresser strömma in
från Sveriges alla hörn. Från lantbruksmöten, småbrukarkurser, ungdomsmöten, lärar- och gymnasistmöten, fornminnesfester, utställningar, fosterländska
möten och möten på kyrkvallarna anlände dagligen mängder av solidaritetsförklaringar i form av telegram och uppvaktningar.4 Stadsfullmäktige och

1

ÖC 23/6.
VL 19/6 (cit.).
3
StD 8/6 och 9/6; DN 8/6 och 9/6; AB 8/6 och 9/6.
4
DN 17/6 (lantbruksmöte i Skara); DN 17/6 (småbrukarkursen i Bollnäs); DN 26/6 (Jämtlands
länsungdomsförbunds årsmöte); AB 21/6 (Kalmar stifts folkskollärarmöte), DN 17/6 (Svenska
dövstumsläraresällskapet); DN 17/6 (andra norrländska gymnasistmötet i Härnösand); AB 13/6
(fornminnesfest i Mörsil); ibid. 3/7 (Västra Sveriges byggnadsfackutställning); ibid. 16/6 (fosterländsktmöte i Göteborg); ibid. 19/6 (efter gudstjänsten i Rättvik, Mora, Siljansnäs och Stora
Tuna); ibid. 27/6 (efter gudstjänsten i Getinge, Revinge, Vimmerby, Svartarp och Jönköping).
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kommunalstämmor, missionsföreningar, nykterhetsorganisationer och idrottssammanslutningar, frimurarloger, prästföreningar, hushållningssällskap, folkskolor, folkhögskolor och Uppsala universitets konsistorium, fabriker, ett regemente och landshövding Ludvig Douglas i Östergötlands län, alla bidrog till
kungahyllningarna.1 I många fall uttryckte telegrammen, resolutionerna och
uppvaktningarna blott initiativtagarnas trohet, tillgivenhet och vördnad för konungen i hans svåraste stund.2 Ofta gick de dock längre. Ett fosterländskt möte
i Göteborg inlade ”en bestämd protest mot det för eders m:t och Sveriges rike
djupa kränkande sätt, på vilket Norges storting sökt upplösa den lagligen bestående unionen”. Mötet var också djupt tacksamt över konungens ”manliga hävdande av Sveriges rätt och ära”. Det sade sig hysa en fast förhoppning ”att den
nuvarande unionskrisen skall få en med eders m:ts och vårt lands värdighet
överensstämmande lösning”.3
Med stor tillfredsställelse betraktade de storsvenska tidningarna den rojalistiska väckelsen. Ett par dagar efter brytningen rådde ÖstgötaCorrespondenten konung Oscar att resa genom Sveriges bygder. Han skulle
finna landet i sin fagraste sommarskrud. ”Men”, fortsatte tidningen med ett
smått lyriskt tonfall, ”oändligt skönare än all markens fägring och sjöarnes
speglande vatten skulle han finna det folkets sinnelag, som nu skulle strömma
honom emot. Det har svunnit århundraden sedan Sveriges folk kände så varmt
för konung och konungahus som i dessa dagar”.4
Utan tvivel har man bland storsvenskarna hyst förhoppningar om att
de folkliga tillgivenhetsbetygelserna skall förmå konungen personligen att
resolut gripa initiativet i unionsfrågan. Man har hoppats, att han skall ställa
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DN 10/6 (Gävle och Mariefreds stadsfullmäktige), AB 13/6 (Örebro stadsfullmäktige), DN
17/6 (Stadsfullmäktige i Karlstad, Kristinehamn, Ystad och Lund), StB 20/6 (Stadsfullmäktige
i Haparanda); AB 13/6 (Stora Malms kommunalstämma), SvM l4/6 (Trollhättans kommunalstämma); ibid. 8/6 (Svenska Missionsförbundets årskonferens), 9/6 (baptisterna i Norrköping);
ibid. 13/6 (nykterhetsdemonstration i Orsa), DN 4/7 (Nationaltemplarordens årsmöte i Härnösand); ibid. 16/6 (Göteborgs skytte-, gymnastik- och idrottsförening); AB 19/6 (frimurarna i
Örebro); DN 30/6 (Norrköpings kontrakts prästerskap), ibid. 29/6 (Jämtlandskretsen av allmänna svenska prästföreningen); AB 13/6 (Kristianstads läns hushållningssällskap), DN 27/6
(Jönköpings läns hushållningssällskap), ibid. 30/6 (Älvsborgs läns södra hushållningssällskap);
ibid. 10/6 (Nikolai folkskola i Stockholm); SvM 20/6 (Tärna folkhögskola); ibid. 15/6 (Uppsala universitets större akademiska konsistorium); AB 13/6 (arbetarna vid alla sågverk efter Ångermanälven), StB 20/6 (Domsjö sulfitfabrik och sågverk); DN 10/6 (Svea artilleriregemente);
ibid. 10/6 (landshövdingen i Östergötlands län).
2
T.ex. AB 13/6 (Örebro stadsfullmäktige).
3
AB 16/6.
4
ÖC 9/6.
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sig i spetsen för en hårdare, mera ”svensk” och krigisk politik mot norrmännen.
I mitten av juli medger Stockholms-Bladet, att den beräkningen nog slagit slint.
”Ledningen” har svikit sin uppgift. Ofrivilligt erinrar sig tidningen de preussiska grenadjärernas svar till gamle Fritz efter slaget vid Kunersdorf: ”’Vi ha varit
fördömt illa anförda’”. Även en strof ur Nycanders ”oförgätliga” dikt Kungshatt dyker upp i ledarskribentens medvetande. Betecknande nog handlar den
om, hur konungen av Sverige, ovillig att retirera, går i spetsen för sin armé:
”En konung i Sverige han flyr icke gärna,
står stilla i spetsen som himmelens stjärna
Och lyser och strider för hela sin här,
ty håller ock Sverige sin Konung kär”.
Från konungen, fortsätter unghögerorganet ”väntade enligt urgammal
tratition alla svenskar parollen”. Om en svensk konungs ställning och uppgift
skrev redan gamle kung Gösta: ”’Konungen (i Sverige) får varken vara en meser eller en dröngöther, utan en glättig men också barsker herre, en orädder
man med karlasinne och med snabbhet i beslut och handling’”. ”Skulle dessa
ord”, utbrister Stockholms-Bladet, ”vara otidsenliga på grund av den höga kultur, som svenskarna sedan dess uppnått?” Skulle det med andra ord idag vara
opassande av konungen att ge svenska folket ”parollen”? Naturligtvis inte. Än
har Gustav Vasas ord aktualitet. ”Hans hjärtelag borde ej vara försvunnet i
Sverige”, slutar Stockholms-Bladet.1
Även Carl Sundbeck medger i liknande, något omskrivande och lätt beslöjade vändningar, att han hoppats på en signal till kamp från kungaborgen.
Hängivenhetstelegrammen har inte inneburit något tack för en ”eftergiftspolitik”, menar han bestämt. ”Nej, på de tusende telegrammen väntade de hundratusende avsändarne ett svar likt det som en gång i ett annat förtvivlat läge gavs
av en svensk konung: ’viljen I följa mig som Edra förfäder följde Sturarna och
Gustaf Wasa vill jag våga mitt liv för Eder och riket ...’ Det var d e t svaret
som svenskarna väntat, det var för det de förklarat sig beredda”. Liksom Gustaf
III borde alltså konung Oscar ha vädjat till folket om stöd för en krigisk politik
mot Norge. Från honom borde den paroll ha utgått, som skulle resultera i kraftfull handling och därmed också nationell samling och enighet.2
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2

StB 15/7. Se även Hj. H/aralds/, a.a., GAB; NDA 8/6.
C. Sundbeck, Svenska ord, GAB 13/7 1905.
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R e g e r i n g e n s uppgift är liksom konungens att fatta stora beslut,
kring vilka folket sedan kan samlas. Folket väntar ”en paroll”, från regeringen,
hävdar Göteborgs Aftonblad två dagar efter den norska kuppen. I detta nu kunde den säkerligen, fortsätter det västsvenska unghögerorganet, ”om den ville
och vågade fatta ett avgörande beslut om ögonblicklig handling utan att avvakta riksdagens sammanträde. Folk och riksdag följa, så snart man märker att det
f i n n s en regerande regering, men ingen vill utanför regeringen taga initiativ”.1 Utan att tillfråga riksdagen eller folket bör således regeringen fatta beslut
om ”ögonblicklig handling”. Dess ”paroll” kommer sedan riksdag och folk att
fylkas omkring. Om statsrådet på detta sätt leder opinionen, går i spetsen för
den, kommer en samling att bli följden. Folkmeningen behöver ministären på
förhand ej ta någon notis om. Det krävs ej, poängterar Göteborgs Aftonblad i
ett annat sammanhang, ”något allmänt omfattat program, blott att vi finge en
regering, som i tysthet leddes av och ägde ett positivt program”.2
Samma tanke på ledning uppifrån går igen även i synen på
r i k s d a g e n s arbete för nationell samling. Svenska folket måste kunna ”se
upp till de föregångsmän, som mana till enighet, och hysa förtroende för deras
förmåga och avsikter”, understryker Vårt Land. Under senare tider har i riksdagen, påstår tidningen, pågått ”ett nivelleringsarbete, som med framgång strävat efter att göra vår representation så jämnstruken som möjligt”. Naturligtvis
har det dock inte lyckats därhän, att riksförsamlingen saknar framstående och
dugliga politiker. Vårt Land hoppas, ”att de män, vilka genom ställning och
inflytande veta med sig, att deras ord betyder mer än andras, nu också sätta in
sin person på att fylka folket omkring sig och föra det fram ur de vanskligheter,
som för ögonblicket omgiva oss”. Utan knot skall svensken, profeterar Vårt
Land, ”in i döden ... följa den hövitsman, som han ser går rakt fram utan räddhågade blickar varken åt höger eller vänster”. Svenska folket kommer utan
protester att gå i krig, om det blott får rakryggade ledare, som är beredda att ta
ansvaret, det tycks vara andemeningen i Vårt Lands ord.3
Bland de storsvenska tidningarna har man således arbetat för att skapa nationell samling kring ”de gamla svenska synpunkterna och fälttecknen”. ”Med
ord”, har en sådan samling ej kunnat komma till stånd. Därtill har fordrats
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GAB 9/6.
Ibid. 28/6.
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VL 19/6.
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”storvulna dåd” och ”stora och klara uppgifter”. En krigisk konflikt med Norge
tycks ha varit medlet att åstadkomma samlingen. Lösenordet för en sådan politik måste dock komma uppifrån, från de stora männen. I första hand har man
satt sin tillit till konungen. Man har väntat en ”paroll” från honom. Man har
hoppats, att den rojalistiska och fosterländska stämningen i landet skall styrka
honom i hans eventuella föresats att inleda en kamppolitik mot norrmännen.
Även av regeringen har man förväntat sig stora beslut, kring vilka folket sedan
kan samlas. Den bör kunna utslunga en ”paroll” om ”ögonblicklig handling”
utan att invänta riksdagens beslut, har man menat. En stor uppgift har också
föregångsmännen i riksdagen haft att leda folket ut ur de nuvarande unionella
vanskligheterna.
Paroller om krig från konungen, regeringen eller de ledande männen i
riksdagen, det har för en del storsvenska tidningar varit den enda möjligheten
att åstadkomma nationell samling kring de egna revisions- och upplösningsprogrammen.
Den nationella kraftsamling, man hoppades skulle komma till stånd under intryck av den norska revolutionens förödmjukelser, hade naturligtvis ett
u n i o n s p o l i t i s k t syfte. Med dess hjälp ämnade man upprätta en ny förening eller genomdriva de ”svenska” villkoren. Men den hade otvivelaktigt
även en annan, hittills ganska förbisedd, målsättning. Den hade en
i n r i k e s p o l i t i s k avsikt. Den vände sig mot den inhemska radikalismen
och dess krav på olika inre reformer. Unionskonflikten utnyttjades av de samhällsbevarande krafterna precis på det sätt, som radikalerna fruktat före den
sjunde juni : som en möjlighet att försvaga vänstern eller åtminstone förhindra
dess vidare frammarsch. Hur har detta teoretiskt gått till?
Anhängarna av en nationell politik hade bedömt radikalernas ståndpunkter i den n o r s k a frågan i ljuset av föreställningen om ett svenskt, nationellt intresse, som de själva var de enda sanna representanterna för. Samma
”nationalistiska teknik” använde de för att beskriva deras
i n r i k e s p o l i t i s k a åsikter. De brännmärkte dem helt enkelt som onationella och fosterlandsfientliga. För storsvenskarna och många moderata var således all radikal aktivitet, både på det utrikespolitiska och det inrikespolitiska
fältet, fosterlandsfientlig.
Mera generellt fördömdes radikalismen som fosterlandsfientlig på
grund av sin inrikespolitiskt inriktade k u l t u r - och s a m h ä l l s k r i t i k.
Länge har ”fosterlandskänslan varit satt på svältkur”, ansåg Svenska
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Dagbladet. ”Kanske aldrig något land varit så orättvist förtalat av sina egna
söner som just Sverige”, trodde tidningen. Hade Stockholms arbetare någon
gång ”hört fosterlandets namn nämnas med en underström av värme, entusiasm
och vördnad”, så hade det skett på norskt tungomål. De kvitterade sedan uppmärksamheten genom att hurra för Norge och ”tala illa om” Sverige. Vi har
fortfarande folkuppfostrare, poängterade dagbladsskribenten, som ”vunnit berömmelse genom att dag ut och dag in, år ut och år in, skildra Sverige som det
mest efterblivna land av alla, våra samhällsinstitutioner som de mest föråldrade
av alla, våra lagar som de sämsta av alla, våra arbetsgivare som de värsta blodsugare av alla, våra arbetare som de mest förtryckta av alla”. Så tydligt hade
enligt Svenska Dagbladets uppfattning vissa folkbildare visat sin brist på fosterlandskänsla.1
Ytterligare ett belägg kan ges för uppfattningen att vänstern just i sin
egenskap av kultur- och samfundskritiker bedömdes som fosterlandslös. Radikalerna arbetar på ”fosterlandskärlekens utplånande och ersättande med falsk
kosmopolitism”, framhöll Nya Wermlands-Tidningen. De predikar, fortsatte
tidningen, ”att vår stolta gamla historia är en förfalskning, att de store döde,
nationens välgörare och föregångsmän, varit ärelystna och rovlystna äventyrare
och tyranner, att vår världshistoriska mission i tros- och tankefrihetens tjänst
endast varit plundrings- och erövringståg, att vårt statsskick är det mest efterblivna i världen, att vi saknar tanke-, yttrande- och församlingsfrihet, att folkkyrkan endast är dyr kvarleva och hindrar modern upplysning, att samhället är
ett förbenat klassamhälle”. Bilden av fosterlandet upplöses därmed i intet,
skrev Nya Wermlands-Tidningen, och ”en väldig men till sina former otydlig
jättefantom, mänskligheten, träder fram såsom det beundrans- och dyrkansvärda”.[2]
I ett konkret avseende tog sig radikalernas brist på fosterlandskänsla
och kosmopolitiska beundran för allt utländskt ett särskilt svårartat uttryck.
Det var när de sökte tillämpa norska idéer om statsskicket på svenska förhållanden. Östgöta-Correspondenten våndades över liberalernas planer på
f ö r f a t t n i n g s ä n d r i n g a r . I Norge såg vi nu, påpekade linköpingstidningen med hänsyftning på den nyss inträffade detroniseringen av kung
Oscar, ”frukterna av radikalismens envälde”. Samtidigt hade i vårt eget land,
fortfor tidningen, ett politiskt parti, liberala samlingspartiet, som första pro-
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grampunkt till höstens val ställt upp en omdaning av vårt statsskick i - här använde tidningen en karakteristisk formulering – ”norsk” riktning. Det krävde
allmän rösträtt i förening med undertryckande av minoriteternas rätt. Målet var,
trodde det konservativa östgötadagbladet, att från riksdagen utesluta ”varje
besinningens röst”. I fråga om utskyldsstreck sökte partiet så långt det var möjligt ge efter för socialisternas krav. I övrigt skulle med ÖstgötaCorrespondentens terminologi ”hela författningen revolutioneras i norsk stil”.1
Liberalerna ville ”skapa ett Norge inom Sveriges gränser”.2 Med dessa ord
hade tidningen lämnat sin beskrivning av samlingspartiets förslag till rösträttsreform i förening med bibehållna majoritetsval. Med ett nationalistiskt grepp
framställdes det som norskinspirerat och fick därmed ett drag av bristande
”svenskhet” över sig.3
Så beskrev man även i moderata tidningar radikalernas inrikespolitiska
ställningstaganden som kosmopolitiska, norskinspirerade eller präglade av brist
på fosterlandskänsla. Såväl i unionsfrågan som i t.ex. den inrepolitiska författningsfrågan ansågs radikalerna inta en osvensk hållning.
Detta nationalistiska sätt att betrakta den politiska debatten gav ”de nationella” en möjlighet att dra nytta av de norskfientliga stämningarna både i
unionspolitiskt och inrikespolitiskt avseende.
Norrmännens handlingssätt den sjunde juni fick harm och förbittring att
sjuda på många håll i Sverige. Antinorska och rojalistiska känslor grep omkring sig. Det var inte tal om att man utan vidare skulle finna sig i norrmännens
dåd. Sverige måste ha ett ord med i laget. För sitt godkännande av riksaktens
upphävande måste Sverige få kompensation för unionen och upprättelse för
den skymfliga brytningen. De storsvenska tidningarna och en grupp ledamöter
i första kammaren ställde mycket hårda villkorskrav. Kring dem ville de få till
stånd en nationell samling. De benämnde sin egen ståndpunkt svensk och fosterländsk och de radikala motståndarnas kosmopolitisk och norsk. Därigenom
kunde de - medvetet eller ej - utnyttja nationalitetsbeteckningarnas positiva
respektive negativa värdeladdningar för att få den nationella indignationsvågen
mot Norge på sin sida.
Men en samling i unionsfrågan hade en vidare syftning. Den hade också
som mål att öka den inrikespolitiska enigheten. Även för detta ändamål kom
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den nationalistiska tekniken till användning. Radikalernas inrikespolitiska
verksamhet brännmärktes som kosmopolitisk, medan den egna åskådningen
betraktades som nationell. Radikalerna uppfattades därmed som alltigenom
onationella, under det att de egna åsikterna sågs som nationella i alla avseenden. Detta fick följder för agitationen för nationell samling. När man manade
till uppslutning mot fosterlandets fiender eller belackare, avsåg man ej blott de
yttre, norrmännen, och deras vapendragare radikalerna i deras egenskap av
norskvänliga unionspolitiker. Man syftade också på radikalerna i deras roll som
fosterlandets fiender och kritiker i inrikespolitiskt avseende.
Så kunde fosterländskheten, agget mot norrmännen, utnyttjas mot landets egna norrmän, radikalerna, för deras unionspolitiska och inrikespolitiska
program.
Benägenheten att för ett inrikespolitiskt ändamål utnyttja den nationella
vreden mot norrmännen för deras handlingssätt den sjunde juni är ganska svår
att belägga med klara uttalanden. Tydligast kommer den fram hos dem, som
propagerade för u p p s k o v med problemets definitiva lösning till efter andrakammarvalen i september 1905.
Idén om uppskov är ursprungligen Aftonbladets. I en ledare den 15
juni lancerar den liberala tidningen denna tanke. Den föreslår, att riksakten
upphävs först i januari 1907 för att stortinget skall kunna besluta om separation från Sverige i grundlagsenliga former.1 Två dagar senare för Rudolf
Kjellén fram ett annorlunda utformat uppskovsyrkande i en artikel i Göteborgs Aftonblad. Spörsmålet bör avgöras definitivt först av den lagtima riksdag, som sammanträder i januari 1906, hävdar han.2 Kjelléns uppfattning
vinner nästan omedelbart ett visst gehör bland riksdagsmännen. Av första
kammarens ledamöter ställer sig bl.a. Gottfrid Billing och Lars Berg förstående.3 I andra kammaren väcker såväl lantmannapartister som liberaler motioner
med krav i den av statskunskapsprofessorn utstakade riktningen.4 I början av juli
inleder en rad ursprungliga negativt inställda storsvenska tidningar formliga
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AB 15/6 och 20/6.
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kampanjer för uppskov till lagtiman 1906.1 Under intryck av denna propagandaflod modifierar även Aftonbladet sin ståndpunkt i samma riktning.2 Pressorgan som Norrköpings Tidningar, Stockholms Dagblad, Svenska Dagbladet och
Stockholms-Tidningen tar dock avstånd från all förhalning av frågan.3 Trots
detta har onekligen den kjellénska uppskovslinjen vunnit betydande framgångar. Under hela sommaren, ända fram till överenskommelsen i Karlstad i slutet
av september, har den stått i den offentliga debattens centrum.
En linje i argumentationen för uppskov tar fasta på återverkningarna på
den moraliska, ekonomiska och politiska s i t u a t i o n e n i N o r g e.
Det är för Vårt Land en källa till glädje, att ett uppskov kommer att
verka k r ä n k a n d e och förödmjukande för norrmännen. Eftersom de, för
sina förbindelser med yttervärlden kommer att bli hänvisade till svenska utrikesministeriets och svenska konsulatens bona officia, kommer deras högmod
och självkänsla att få sig en knäck, försäkrar tidningen skadeglatt.4
Ett uppskjutande av den definitiva uppgörelsen bör också kunna åsamka Norge reella skador på dess e k o n o m i. Landets båda viktigaste näringskällor, fiskhandeln på utländska hamnar och den väldiga sjöfarten, kommer att
lida svåra avbräck. Skeppen med ”’rena’” flaggan får då ”irra omkring på hav
och i hamnar lik/t/ flygande holländaren” utan folkrättsligt stöd och hjälp, skriver Göteborgs Aftonblad.5 Barometern och särskilt Nya Wermlands-Tidningen
målar en mycket dyster bild av läget på andra sidan Kölen. Landets ekonomi
befinner sig i ett bedrövligt tillstånd. Hela affärslivet tycks vara förlamat, den
industriella verksamheten ligger nere, tusentals arbetslösa driver omkring och
penningbristen är svår. Stora skaror emigrerar, berättar Nya WermlandsTidningen. Om krisen förlängs kommer landets svårigheter att ytterligare växa,
förmodar tidningen.6
Den ekonomiska depressionen och det allmänna tillståndet av osäkerhet kommer sannolikt att k y l a n e r de stora massornas h ä n f ö r e l s e
f ö r r e v o l u t i o n e n den sjunde juni. Vårt Land antar, att de mera besinningsfulla kommer att börja fundera över om inte ”stordådet av nämnda
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2
AB 5/7, 10/7 och 14/7.
3
NT 26/6 och 12/7; StD 7/7 och 11/7; SvD 7/7; ST 10/7 och 11/7. Se även Upsala 7/7. En
mellanståndpunkt intog den storsvenska SP. Se 8/7 och 11/7.
4
VL 24/7.
5
GAB 18/6 och 19/6. Se även NWT 11/7 (om folkrätten).
6
NWT 11/7 och Bar 15/7. Se även NDA 7/7 och 8/7.
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datum var ’en dundrande dumhet’”. Kanske kommer den beprisade enigheten
kring ”revolutionsbeslutet och den absoluta underkastelsen under Michelsen,
Lövland 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 sålunda
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
p e r p e t u u m m o b i l e. Den som först uttalade satsen n i h i l v u l g o
i n c e r t i u s var icke alldeles oförfaren i dylika ting”, summerar Vårt Land.1
Man tycker sig se tydliga tecken på att oppositionen tilltar mot ”den
parlamentariska diktaturen”. Ett dagblad går i mitten av juli så långt som till att
tala om en omvälvning i allmänna tänkesättet. Nu knyter norrmännen nävarna,
när Michelsens namn förs på tal. Till ett fagert ord har enigheten förvandlats,
påstår tidningen.2
Helt klart framgår det ej, vilka följder man hoppats de ekonomiska
vanskligheterna och den tilltagande politiska splittringen skulle få för likvideringen av unionsförbindelserna. Uppenbarligen har dock syftet varit att försvaga Norge för att göra landet mera eftergivet gentemot en nationell, svensk politik.3
Det är emellertid den politiska s i t u a t i o n e n i S v e r i g e, som
upphovsmännen helst refererar till. De söker dels påvisa varför den sittande
andra kammaren ej bör slutbehandla unionsproblemet, dels demonstrera varför
en nyvald kammare är bättre skickad att lösa den stora uppgiften. Det, som gör
den nuvarande, direkt folkvalda kammaren olämplig att ta itu med unionskrisen, är, att den s a k n a r f o l k e t s m a n d a t att utföra ett dylikt uppdrag.
De två stora partiernas riksdagsmän valdes 1902 på programmet fred med Norge och förbundets bevarande. Med rent samvete och parlamentarisk auktoritet
kan andra kammaren under sådana omständigheter ej medverka till unionens
upplösning. Så formuleras det stående, unionspolitiskt inriktade, argumentet
mot att den nu verksamma urtima riksdagen söker uppnå en slutgiltig lösning
av unionsfrågan.4
Rudolf Kjellén anlägger i n r i k e s p o l i t i s k a aspekter. Den sittande riksdagen bör enligt hans mening ej handlägga unionspörsmålet, då den

1

VL 24/7. Se även Bar 15/7.
NWT 11/7; VL 24/7 (cit.). Se även AB 13/7 och Bar 15/7.
3
NWT 11/7 och VL 15/7.
4
NDA 6/7, 8/7. Se även StB 19/7; GAB 19/6 och AK 1905 u, Mot. 5, s. 9 (Brodin).
2
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lyckats uppseendeväckande illa med det inre reformarbetet. Det gäller i synnerhet vid årets möte, anser han. Han vill särskilt fästa uppmärksamheten på
oförmågan att lösa rösträttsfrågan. För Kjellén har riksdagens svaghet i inrikespolitiska angelägenheter varit ett skäl mot att den fattar det avgörande beslutet i det norska ärendet. Det har för honom tydligen existerat ett samband
mellan den inrikes- och unionspolitiska attityden.1
Den allmänna slutsatsen av kritiken mot andra kammaren blir, att en
annan församling än urtima riksdagen bör få besluta om den definitiva lösningen av krisen. De ordinarie valen till andra kammaren skall gå av stapeln i september. I januari 1906 kommer de nya ledamöterna att ta plats i riksdagen. Om
avgörandet i unionsfrågan skjuts upp till 1906 års session, kommer således
urtimans olägenheter att vara undanröjda.2
Genom att framhålla f ö r d e l a r n a m e d e t t n y v a l motiverar
man också uppskovet till 1906 års lagtima riksdag.
Enbart s a k f r å g a n s - unionskrisens – v i k t och betydelse motiverar, att de röstberättigade får tillfälle att lägga sina ord i vågskålen. Så resonerar nu storsvenska tidningar, som hittills under unionskonflikten knappast
visat någon större respekt för folkviljan vare sig i Norge eller Sverige. Vad kan
ligga bakom denna omsvängning? Avgörande har med all säkerhet varit hoppet
om att vid nyvalen vinna ”en ny och kraftig uppryckning av nationalkänslan”.3
Förhoppningen om en glänsande n a t i o n e l l s e g e r vid höstens
val torde för åtminstone fyra av de storsvenska tidningarna ha varit avgörande
för deras anslutning till uppskovsappellerna.
I mitten av juni intar såväl Vårt Land som Stockholms-Bladet och Nya
Dagligt Allehanda en kallsinnig hållning till tanken på uppskov. Häftigt angriper de Aftonbladets förslag om att låta riksaktens slutliga ogiltigförklaring anstå till 1907. Leon. Ljunglunds organ brännmärker Aftonbladets propå som en
”formalistisk meningslöshet”, ett sätt att rädda Norge ur en obehaglig situation
utan att ge Sverige några fördelar.4 Nya Dagligt Allehanda vänder sig uttryckligen emot ett uppskov till lagtiman 1906.5
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GAB 19/6 (Kjellén).
Nyval till första kammaren är åtminstone Stockholms-Bladet motståndare till, StB 7/7.
3
VL 4/7 (cit.). Se även StB 6/7; NDA 6/7 och AB 7/7.
4
StB 18/6 (cit.). Se även VL 17/6.
5
NDA 19/6.
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Den 21 juni lägger regeringen fram sin proposition. Den blir våldsamt
häcklad av storsvenskarna. I sin upphetsning karakteriserar ett par talare i den
övre kammaren regeringsförslaget som ”ett nytt Sveaborg”.1 Inte blott regeringen utan även konungen får motta störtskurar av hård kritik. Monarken, som
ju storsvenskarna hoppats så mycket av i denna svåra tid, tycks nu på allvar
vilja ”göra sig solidarisk med riksfienderna, socialisterna”, noterar StockholmsBladet. Hans strävan är, fruktar tidningen, att bli ”persona gratissima på Folkets hus”.2 Hoppet om en nationell politik, en ”paroll” från konungen eller regeringen, har nu tills vidare gäckats.
För dem, som önskar en hårdare diplomati än regeringen, finns det nu
all anledning att låta frågan dra ut på tiden. Då kan något oförutsett inträffa,
som tvingar ministären att ompröva sin hållning. Stockholms-Bladet ivrar nu ej
längre för ett snabbt slut på krisen. Det varnar i stället för ”brådska och slarv i
ett avgörande som gäller vårt lands framtid”.3
Den direkta anledningen till att tidningarna just de första dagarna i juli
bestämt börjar agitera för uppskov till efter höstvalen är den högst oväntade
utgången 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
överraskning gått vinnande ur bataljen. De storsvenska tidningarna jublar. Segern öppnar deras ögon för vad som kan komma att ske i september. ”Som en
hoppfull och väckande fanfar ljuder över landet nyheten om professor Kjelléns
val i Götastaden”, kommenterar Stockholms-Bladet. Explicit diskuterar Vårt
Land sambandet mellan 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 andetag formulerar tidningen för första gången den uppskovslinje, som den sedan kommer att driva under hela sommaren.
”Det skulle tvivelsutan innebära både klokhet och befrielse från ett drygt ansvar”, betonar Vårt Land, ”därest unionskonflikten löstes först av den riksdag
som utgått ur höstens val”. Så tydligt har sambandet mellan Rudolf Kjelléns
valframgång och Vårt Lands övergång till uppskovsalternativet varit. Åtminste
för Vårt Land men troligen även för dess åsiktsfränder har hoppet om en valseger

1

FK 1905 u, 3:18 (Säve) och 3:37 (Klingspor).
StB 24/7 (cit.).
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StB 27/6. Se även 22/6 och 29/6.
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varit avgörande för anslutningen till uppskovstanken.1
Vilka kommer de positiva följdverkningarna av en nationell valframgång att bli? I första hand hoppas man, att radikalernas förlamande inflytande
över u n i o n s p o l i t i k e n skall avta. Redan innan uppskovsplanerna blivit
aktuella, bekänner Östgöta-Correspondenten sin harm över ”att det finnes
s v e n s k e män, som icke ... ha andra känslor till övers inför händelserna i
Norge än krusningar, bugningar och lovtal!! - När - ack när? - skall gränsen av
nationell förödmjukelse vara uppnådd?” spörjer tidningen klagande. ”När skall
över Sveriges bygder den rensande vinden gå, som sopar skammen ifrån oss? I sommar förestå allmänna val, - skall det lyckas då? Kan icke ens en revolution väcka upp oss ur vår nationella slöhet?” Östgöta-Correspondenten misströstar om den rensande vinden. Eller skall den vid valen göra slut på den nationella letargi, som yttrar sig i lovtal över händelserna i Norge?2

1

StB 1/7 (cit.); VL 1/7 (cit.). Den bild, som i denna avhandling lämnats av Rudolf Kjelléns
unionsprogram och opinionsbildande betydelse avviker från Elvanders. Enligt Elvander hade
Kjellén ”inget konstruktivt, samlande program”. Hans ståndpunkt karakteriseras bl.a. som
”oklar”. - Kjelléns programmatiska uttalanden har förvisso inte varit detaljerat utformade. De
har haft en mera principiell karaktär. Men fördenskull har de inte brustit i fråga om klarhet eller
konstruktivitet. Redan den 8/6 har Kjellén tidigare och mer energiskt än någon annan hävdat,
att Norge förvandlats till ett svenskt lydrike. Under de följande dagarna formulerar han mycket
klart sin linje upplösning mot villkor. Vilka krav, som bör resas, ”undandrager sig tillsvidare
offentlig diskussion”, skriver han. Det kan dock inte bli tal om ”pappersförsäkringar” utan
” r e a l i t e t e r ”, hävdar han bestämt (GAB 13/6 och 17/6). Det måste bli
” k o m p e n s a t i o n för den lidna förödmjukelsen”, understryker han en vecka senare (GAB
26/6). Att det var hårda villkor han hade i tankarna, visas av att han inte tvekade att genomdriva dem med våld. Han vände sig mot ”det ständiga harpospelet på fredssträngarna”. Fred till
varje pris ville han inte ha. Han satte ”vår nations ära och rätt” högre än freden (GAB 16/6).
Denna principiella syn pråminner mycket om den mest extrema storsvenska, den som återfanns
bl.a. i VL, StB och GAB:s övriga ledare. Det är därför felaktigt, att som Elvander säga, att
Reuterskiölds ledare i GAB hade ”en helt annan tendens”. Reuterskiöld talade visserligen i
motsats till Kjellén öppet om landavträdelser och andra hårda krav, men i princip stod de båda
på samma linje: hårda villkor och våld för att genomdriva dem. - Elvander anser också, att
Kjellén under slutkrisen stod ”helt utanför de ledande kretsarna”. Han gjorde ”mycket litet för
att få till stånd en mera energisk svensk politik”. Men Kjellén var den förste som i den konservativa pressen lancerade uppskovstanken. Först av alla som överhuvudtaget uttalade sig offentligt, kom han på idén om uppskov till just efter nyvalen i september 1905. Hans linje kom att få
många anhängare både i press och riksdag. Genom sin valseger vid fyllnadsvalet i Göteborg
bidrog han indirekt till att flera storsvenska tidningar övergick till uppskovslinjen. Både genom
sitt principiella unionsprogram men fr.a. genom sin insats i uppskovsfrågan har Kjellén - tvärtemot vad Elvander anser - varit en av de ledande opinionsbildarna år 1905. Se N. Elvander,
Harald Hjärne. s. 249 ff.
2
ÖC 16/6.
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Men en nationell triumf i höstvalen kommer också att påverka den rent
svenska i n r i k e s p o l i t i k e n . Den politiska kursen kommer att vridas
några steg åt höger. Vid enstaka tillfällen har tidningar låtit antyda, att de varit
medvetna om denna intressanta aspekt på uppskovsproblemet. Så har varit fallet med Vårt Land. Blotta möjligheten av att andrakammarval i unionsfrågans
tecken har väckt ”den största förskräckelse bland liberaler och radikaler”, berättar Vårt Land. För dem är ”den fosterländska stämningen i landet en ren
styggelse. För deras fiske i grumliga vatten”, fortsätter Vårt Land menande,
”lämpar sig bäst den nationella självuppgivelse, som de sista tiderna varit karaktäristisk för svensk politisk uppfattning, och det är detta tillstånd de icke
vilja hava förändrat”. Så mycket angelägnare ter sig dock ett uppskov för ”landets fosterlandssinnade män”. Vårt Land kan intyga, att de med bekymmer
iakttagit ”den sig alltmer utvecklande politiska dekadansen”. Därmed åsyftar
den säkerligen samhällsfiendernas - socialisternas och liberalernas - allt större
opinionsbildande betydelse.1 Redan hade fosterlandsvännerna, erkänner Vårt
Land, ”förlorat hoppet på en nationell politisk uppryckning i det ögonblick
folkstämningen i ett slag reste sig till värn om nationens rätt, ära och intressen,
då dessa allvarligt hotades av det rebelliska unionsfolket. Det skulle vara den
största olycka, som nu kunde inträffa”, understryker Vårt Land eftertryckligt,
”om icke landets ledande män och dess konungamakt förstode att tillvarataga
denna varma och hängivna folkstämning”. Det är verkligen inga små ord den
ultrakonservativa tidningen tar i sin mun för att beskriva den fosterländska opinionens kostbarhet. ”Den är ett nationalkapital av så oerhört stort värde”, framhåller tidningen, ”att det icke av något annat kan uppvägas”. Till vad bör då
denna väldiga förmögenhet användas? Vårt Land lämnar inget konkret svar.
Tidningen väljer att uttrycka sig med en litterärt inspirerad bild. Med hjälp av
folkstämningen, summerar den, ”kan Sveriges konung bygga ett nytt välde
inom våra egna gränser, som fullt ut skall uppväga förlusten av Norge”. Inrikespolitisk användning bör ”nationalkapitalet” tydligen få, men hur det närmare skall ske, lämnar Vårt Land därhän.2

1
2

Se t.ex. VL 15/6.
VL 4/7.
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Den kjellénska tanken på uppskov med avgörandet i den norska frågan
till efter de svenska andrakammarvalen i september har således vunnit en betydande anslutning i den offentliga debatten. Den har motiverats med skäl, som
hänför sig till såväl läget i Norge som i Sverige.
Ett uppskov skall tvinga norrmännen kvar i ett provisorium, som kommer att bli förödmjukande för dem. Deras ekonomi skall ta skada genom bristen på egna beskickningar och konsulat. Oppositionen mot ”stortingsdiktaturen” och sjunde junibeslutet måste tillta, oron och splittringen öka. Allt detta är
ju ägnat att försvaga Norge, vilket enligt uppskovsmännens sätt att se är till
Sveriges fördel.
Den uppskovsargumentation, som refererat till förhållandena i Sverige,
har tagit fasta på två ting. Den har riktat sig mot den sittande andra kammarens
behörighet och förmåga att genomföra en skilsmässa. Den har också sökt påvisa fördelarna med ett nyval och en ny uppsättning ledamöter av andra kammaren.
Den svenska riksdagen har ej folkets mandat att upplösa föreningen.
Den är ju vald på programmet unionens bevarande och bör därför inte befatta
sig med separationen, har uppskovssympatisörerna hävdat. Genom sitt misslyckande i fråga om rösträtten är den dessutom så pass komprometterad, att den
ej bör få avgöra den stora frågan om föreningens upplösning. En annan församling än den nu sittande folkvalda kammaren bör få fatta det slutgiltiga beslutet
om riksaktens upphävande.
Fördelarna med ett nyval är två. Själva sakfrågan är så stor och betydelsefull, att folket bör höras innan det definitiva avgörandet faller. Så har nu
samma storsvenska tidningar argumenterat, som bara några veckor tidigare
väntat en ”paroll” från kungen eller regeringen och som ansett, att kungen kan
fatta beslut om ”ögonblicklig handling” utan att avvakta riksdagens sammankomst. Varpå har denna hastigt påkomna respekt för folkviljan berott?
Svaret har nog legat i det andra argumentet för ett nyval: att det skall
leda till en n a t i o n e l l s e g e r . Den varma och hängivna folkstämning
är, har Vårt Land framhållit, ett ”nationalkapital” av ett oerhört värde. Det
vore den största olycka att inte tillvarata den för en nationell uppryckning.
Hur det mera i detalj skall gå till nämner ingen i detta speciella sammanhang. Säkert avser man dock att följa det gängse mönstret. Genom att ställa
sin egen ”svenska” ståndpunkt i unionsfrågan mot norrmännens och radikalernas ”norska” kommer man att få de antinorska och fosterländska stämningarna på sin sida och gå fram segrande vid valen. En dylik framgång
kommer naturligtvis att försvaga radikalernas u n i o n s p o l i t i s k a platt-
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form. Dessutom ger den också i n r i k e s p o l i t i s k a vinster. På detta sätt
kan kungen förverkliga Vårt Lands dröm om ”ett nytt välde inom våra egna
gränser, som fullt ut skall uppväga förlusten av Norge”.
Hoppet om en valseger för de nationella krafterna har för Vårt Land och
troligen även för en del andra ultrakonservativa tidningar varit avgörande, när
de valt att stödja uppskovslinjen. Vilket moment i valtriumfen, det unionspolitiska eller det inrikespolitiska, som de värderat högst, är svårt att avgöra. En
tidning har dock klart deklarerat sin mening. Det är Östgöta-Correspondenten.
Öppet har den uttalat, att rösträttsfrågan är viktigare än unionsfrågan vid de
kommande valen. Den har blott velat utnyttja unionsfrågan som agitationsämne
för att vinna en inrikespolitisk valframgång.1

1

ÖC 17/6. Se även ibid. 9/6, 14/6, 16/6, 22/6 och 23/6. Jag har i denna avhandling gjort försök
att placera in unionsfrågan i ett inrikespolitiskt sammanhang. Detta betraktelsesätt är ingalunda
nytt. Från norsk sida har det anlagts fr.a. av Rolf Danielsen och i någon mån Jens Arup Seip.
Från svenskt håll har det aldrig konsekvent tillämpats. Elvander berör problemet i en sammanfattning. Vissa tecken tyder på, anser Elvander, ”att protektionistpartiets ledare använde unionsfrågan som ett medel att vända folkets uppmärksamhet 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 kunnat belägga sin hypotes. Han tycks också tro att den är nästan omöjlig
att leda i bevis. ”Ett säkert svar på den uppställda frågan lär väl aldrig kunna ges”, slår han fast.
(N. Elvander, Harald Hjärne, s. 252 f). Något mera ingående tar Stig Hadenius upp spörsmålet.
”Då man i första kammaren stred för Sveriges rätt inom unionen var det i lika hög grad en
kamp mot radikalerna inom landet som mot de norska kraven på ökad självständighet”, menar
han. ”Majoritetspartiets unionspolitik bör således sättas in i ett större sammanhang: i kampen
mot radikalismen”, sammanfattar Hadenius (Fosterländsk unionspolitik, s. 388-90 samt 15354). Men tesen är, för att tala med en anmälare ”knappast integrerad i framställningen” (N.
Runeby, Rec. i H.T. 1965:2). Den har bara ”rent hypotetisk ... blitt fremkastet” (P. Fuglum,
Rec. i NHT 1966:1).

170

