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Kronprins Gustaf inf6r unionsupplösningen r905
Den 2 3 maj 1905 beslöt stortinget enhälligt antaga ettförslag
till en lag om inrättande av eget norskt konsulatväsen. Deil 27
förelades detta beslut Oscar II i norskt statsrad i Stockl-iolin.
Han vägrade sanktion. Den norske statsminister~ii Stocklaolm,
Jörgen Lövland, framiämnade då den norska regeringen Michelsens och statsr2dsavdelningeils i Stockliolrn avskedsansökningar,
som skrivits p; förhand. Kungen resolverade: )>Dådet ar mig
klart, att nigon annan regering icke nia kan bildas, s; Sifaller jag
icke statsradernas avskedsaiasökningar.)) Tv; dagar senare lamriade de norsita statsraden Stockholm och reste hem till Kristiania. Den 7 juni lat norska regringens ledamöter med.de?a kungen,
att de, trots att han vagrat bevilja dem deras avsked, frantradde
sina ämbeten. Meddelandet tillsta!ldes samtidigt stortinget.
Detta fattade med ailledning därav enhälligt följande beslut:
))Da statsraadets samtlige medleminer har nedlagt sine eimbeder, da Hans rnajestaot kongen har erklzret sig ude af stand
til at skaffe landet en ny regjering, og da den konstitutioiiel!e
kongemakt saaledes er traadt ud af virksomhed, bemyndiger
stortinget medlemnlerne af det idag aftraadte statsraad til indtil
videre som Den norske regjering at udmve den ko~;gen tillagte
myndighed i overensstemrnelse med Norges riges grundlov og
gjzldende love - med de amdringer, som nmdvendiggjmres derved, at foreningen med Sverige under en konge er o p l ~ s tsom
fmlge af, at kongen har ophmrt at fungere som norsk konge.))
Den svensk-norska unioi~eilhade därmed de facto upphört
T 2
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att existera. Norrmannens snabba och resoluta tiIlvägagingssätt
kom i Sverige som en överraskning - ja., som en chock. Man synes här ha väntat en långvarig kris och fortsatta förhandlingar.
Nar nu norrmännen utan vidare förklarade kungen avsatt och
unionen upplöst, utan att ge kungen möjlighet att själv abdikera
och Sverige att träffa en uppgörelse om villkor och former för
unionsupplösningen, väckte detta allmii~-iförbittring. Norges
handlingssatt kändes som en skymf mot den gamle kungen och
som en förödmjukelse, som krävde upprättelse.'
))Maskenär kastad)), skrev det konservativa Stoskholms Dagblad. ))Revolutionens man framträda öppet, trampande under
fötterna lag och ratt, folkets trohetsed till konungen och länge
sedan slutna överenskommelser med Sverige.)) . . . ))Norgesstorting)), fortsätter tidningen, »kan ej tillerkännas nagon ratt att
ensamt bestämma över unionens Ode. Dess envåldsmakt är blott
usurperad och gäller varken gentemot Sverige eller det övriga
Europa)).' »Unionen kan ej upphävas genom ett ensidigt beslut
av Norge - därtill fordras Sveriges samtycke)),konstaterade samtidigt Nya Dagligt Allehanda.Vvenska Dagbladet betonade
likaledes, att ))för upplOsiiingen av denna union kräves båda
kontralierande parternas samtycke)) och framhåller på tal om
stortingets beslut, att med detta är föreningen icke upplöst, lika
litet som unionskungen darmed upphört att fungera som norsk
konung. N u berodde det narmast på den svenska riksdagen om
unionsupplösningen skulle bliva en verklighet. Visserligen skall
Om stamningen i Sverige se K. A . WINTER-HJELM,
I Sverige 1905. Erindringer
og optegneiser af Diplomaticus. Kristiania 1906, s. 61 ff. En god bild av reaktionen
i Sverige vid underrättelsen om 7 juni-beslutet ger pressöversikterna i Stockholms
Dagblad den 8/6 och 9/15 1905 och i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den
g/6 1905. Senare framstallniilgar i S. C. HAMMER,
Det merklige aar. Unionsbruddet
i 1905 og dets forhistorie. Oslo 1930, s. 156 ff., och K. HILDEBRAND,
Gustaf V
som människa och regent. Kronprinstiden och de första kungaaren, unionskriser
och utrikespolitik. Stockholm 1945, s. 298 ff.
Stockholms Dagblad, 8JG 1905,
Nya Dagligt Allehanda, 716 1905.
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de svenska statsmyndigheterna efter allt att dönla inte söka
hindra Norge i dess önskan att gA sin egen vag, men, skriver
Svenska Dagbladet, av den svenska regeririgen borde man »ha
rattighet fordra, a t t d e n Ztminstone nu måtte fatta situationens
allvar och att den, när riksdagen inom kort s a d a s , kan möta den
med positiva förslag röralade Sveriges villkor .'
Det var emellertid inte bara på konservativt hall anan i Sverige vägrade att utan vidare godkänna Norges haridlingssatt.
))Det ligger P sakens natur)), skrev sälurida det liberala Aftonbladet, natt man från svensk synpunkt icke kan anse, att unionen blivit upplöst genom ett ensidigt norskt beslut utan iakttagande av i grundlag stadgade och besvurna former. Först sedan
svenska riksdagen därom yttrat sig och eventuellt givit sitt bifall
därtill, är unionen att betrakta sAsom upphavd)). Aftoiibladet
framhiller vidare, att norska stortinget hade ngenom det fattade
beslutet med fullt och klart uppsal beträdt revolutionens vag))."
))Den, som utan protesttåi sidant vare sig individ eller stat)),
skriver Aftonbladet, ))karlockså darrned riskera att förverka all6
sprak g5 andra manniskors eller staters aktning)). Dagens Nyiieter, som tidigare framträtt som den mest utpräglat n o r s k ~ & ~ liga bland de ledailde liberala tidningarna i Sverige och ofta anklagats för att ga den norska vensterns ärenden, riktade sig n e d
skärpa mot själva rättsgrunden £ör stortingets beslut av den 7
juni. Norska grundlagens 5 I framhiP11 silunda Dageils Nyheter,
))föreskriver att Norge skall vara ett konungarike, förenat med
Sverige under en koilung. Nu ar emellertid konungamakten tas
stand att bilda regering, allts5 - lyder konklusionen - har den
upphört att fungera, deil har 'abdikerat' och darmed ar även
föreningen upphävd. Det b e h ~ v sbara en obotlig ~nii~isterkris
och konungen och unionen voro förpassade utom £Orfattningen
lika behandigr- som en part förlorar sin talan p i grund av ett
Svenska Dagbladet, 816 1905.
Aftonbladet, 7/6 1905.
" Aftonbladet, 8/61905.
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formfel i papperen. Efter att därefter ha framhållit, att kungen
enligt Norges grundlag ägde full rätt att vägra ett lagförslag sin
sanktion, fortsätter tidningen: ))Ettförsök att så lättvindigt komma ifrån unionsfördraget maste möta en lika bestämd protest
från Sveriges sida som 'abdikations7-motivetfrån konungens.)) . . . ))Denna brist p; hänsyn för svenska folkets genom dess
representation uttryckta önskningar)), tillagges det, »är den
mest nedslående sidan av brytningen sch den till sin moraliska
verkan f arligaste n. 7 Stockholms-Tidni~~ge~~,
den tredje av huvudstadens ledande liberala tidningar, framhöll, att »Norge har
skjutit över malet och begått en handling, som det icke rättsligt
8
skall kunna försvara)). ))Menhade stamningen och reflexionan)),
konstaterar samma tidning följande dag, ))rikta sig för ögonbllcltet hos oss mot att Norge valt det medlet att bega en oförrätt mot den konung, vars plikt det varit att n-rotsatta sig unioEens brytning i en faktiskt bestarride punkt. Det ar för denna
san handling som Norge skall möts motstand. Gateborgs Idandels- och Sjöfartstidning, den utanför Stockholm mest betydande
liberala tidningen, ger samma bild av den stamning, som beharsltade den liberala opinionen i Sverige, nar den 1 en ledare
under rubriken ))Dennorska revolutionen och Sverige)) skriver o
))Att varma unionsviinnar och vänner riv lag och rätt kraftigt
uttrycka sin harm inför vad som nu skett i Norge, ina ingen
undra Qver. Brytningen har skett, utan att medlen till en vanlig
aiverenskommelse på u n i o ~ e n sgrund biivPi uttömda. » l 0
Inom ledande sival koáiservativa som liberala kretsar stamplades allmiint Norges handlingssätt som en revolution. Inom
bida dessa grupper, som "cillsamrnans representerade en forkrossande majoritet bland Sveriges politiskt f u l i ~ q n d i g amedborgare, vägrade man så gott som enhälligt att utan vidare godDagens Nyheter, 816 1905.
Stockholms-Tidnirigen, Si6 r 9 0 5
Stockholms-Tidningen, 916 1905.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidniilg, 916 1905
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kanria Norges handlingssatt och erkänna det som sjalvstandig
stat; man krävde förhandlingar om unionens upplösning. Sverige - menade man - kunde inte gå med pa en aipplösiiing av
unionen om inte Norge samtyckte till vissa villkor. Tidningspress, opiiiion och riksdag ställde sig soi-nmarer? 1905 så gatt
soin enhdligt bakom detta krav. Endast Hjalmar Branting i spetsen för det socialdemokratiska partiet, som vid denna tidpunkt
allm var ett parti utan större irdlytaiide i riksdagen, gav i sii-u
tidning Social-Demokraten ut'~rg7ck for en annan uppfattning:
han halsade Norges frigörelse med förstiielse och sympati, talade
för ett omedelbart erkännande av Norge och förklarade det vara
))den svenska arbetarklassens och hela den svenska demokratiens eappgift, att energiskt sia ned alla stammor, som trots föreg6el:de bedyranden ~ i c gkoi'~n12att I6ta h&?, sig om att Sveriges
ratt och ara krankts och nu fordra ett Inskridande 1 eai eller ar?_il
rian form)). Socialdemokratiska partiet stod också ensamt, d2
dess styrelse några dagar senare i en proklamation till >)Sveriges
arbetande folk)) frainf6rde kravet, att Sverige utan f6rbelaali
skulle erkanna det norska folkets s j ~ l v b e s t 2 m m a 1 l d e r ~ t . ~ ~
Mot bakgrunden av den stamning, som sommaren ng05 behal ckade den svenska opinionen, och det har,dlingsprogram, som
nastan enhalligt förordades i såval den koriservativa som Siberala
tidningspressen, d.v.s. representznter för Sids de inom svensk
politik ledande meningsriktniiigarila, har man att se kronprins
Gustafs ställningstagande i unionsfrågan a juni I 9 0 5 Kronprinsen, som vid denila tidpunkt var kungamakteris mest inflytelserike och de facto främste företrädare, förordade, att Sverige
omedelbart och utan villkor skulle erkilma Norge.''
Hjalmar Branting i Social-Deinckraten, 8i6 1905.
1416 1905. Se aven ett flertal artiklar i u~~ionsfrågan
i
Social-Demokraten under juni manad 1905.
l T r o n p r i n s e n s stallning som kungamaktens de facto främste företrädare
framgår klart av det bevarade aktmaterialet. Redan på hösten 1904 var det till
kro~iprins Gustaf, ej till kungen, som statsministern, E. G. Boström, vailde sig
under den s.k. Lagerheimska krisen. Med kronprinsens stöd kunde denne sedan
l'

'' Social-Demolzraten,
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Den 7 juni, dagen för själva unisizsbrottet, befann sig kronprinsen i %yskPand.li Han reste dock vid underrattelsen om vad
som hänt omedelbart hem. Några dagar senare, den I I juni avreste han emellertid ånyo, nu till London för att där bevista sin
äldste sons, prins Gustaf Adolfs bröllop den 15 juni. I en serie
telegram, som dessa dagar växlades mellan kungen och kronprinsen, kommer denne senares standpunkt 1 11orska frigan klart
trotsa en majoritet inom det egna statsrådet, Se därom i)P.M. ang. förhandlingarne
hösten 1904 inom det svenska statsrådet rörande de ifrågasatta gemensamma
Iagarne för det föreslagna särskilda konsulatväsendets ordnande. Av statsminister
Boström)), Boströmska saml., vol. E 3296, RA. Under visen 1905~från den 8 febr.
till den 26 maj, fungerade kronprinsen som regent p i grund av kungens av alder
orsakade allmänna svaghet. Men även sedan Oscar II den 26 ,maj själv itertagit
regeringen, var kronprinsen i många fall den som i realiteten handlade ärendena.
Kungens diktamen till statsrådsprotokollet i samband med sanktionsvägran den
27 maj 1905 har sålunda utarbetats av kronprinsen. Två koncept av dennes hand
med många ändringar och rättelser bar vittne därom (Gustaf V:s arkiv, vol. 76,
och Oscar 11:s arkiv, vol. 109, BFA). Samma sak gäller kungens telegram till
statsminister Michelsen den 29 maj 1905. Konceptet till detta telegram är egenhändigt skrivet och rättat av kronprinsen men sedan undertecknat av kungen
(koncept i två ex. i Oscar 11:s arkiv, vol. 109, BFA).
l" Det kan synas överraskande, at1 kronprins Gustaf nagra dagar efter sanktionsvagran i konsulatfrågan med kännedom om den kris denna skulle giva upphov till, dock just vid denna tidpunkt avreste till Berlin för att dar närvara vid
den tyske kronprinsens bröllop. Förklaringen finnes emellertid i ett brev från den
svenske ministern i Berlin, greve Arvid Taube, den 4 inaj 1905, dar denne meddelade, att det enligt hans &sikt var absolut nödvändigt, att i)huru än unionskrisen kommer att utveckla sig, en prins kommer att hitsändas för a.tt represeiltera Konungen vid förmalningen)) samt att det skulle vara nytterst önskvärt, om
kronprinsen sjiilv kunde hitkomma till förmalningen)) (Taube till utrikesministern,
Berlin den 415 1905, UD:s arkiv). Med tanke på den vikt man i det kritiska läge
som Sverige och dess kungahus genom unionskrisen befann sig och de viktiga
förhandlingar om ett nytt garantiavtal som en ersättning för novembertrakta:en,
som kronprins Gustaf just vid detta tillfälle tog initiativet till, ar det fullt förklarligt, att han trots det förestaende unionsbrottet dock själv begav sig till Berlin.
O m kronprinsens förhandlingar i Berlin vid detta tillfälle, se V.P.M. av kab.-sekr.
Eric Trolle, Berlin den 3 och 4 juni 1905, orig. i Oscar 1::s arkiv, vol. 109, BFA,
avskrift i UD:s arkiv. Dessa senare förhandlingar har tidigare utförligt behandlats
b1.a. av HILDEBRAND,
a.a., s. 307 f., och av FOLKE
LINDBERG,
Kunglig utrikespolitik,
Stockholm 1950, s. 196 If., dens., Den svenska utrikespolitikens historia, bd 3,
Stockholm 1958, s. 1 7 6
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till uttryck. Den s 5 juni
prinsen till kungen:

kl. 5

'73

e.m. telegraferade silunda kron-

)>Eftersamtal med många ledande man beder jag entraget
att inga villkor göras för Unionens upplösning utan att f6rslag framställes till Riksdagen om Riksaktens trädande ur
kraft snarast mojligt. Vi riskera ancars förlora Europas
Gustaf. »'"
sympatier som vi nu aga.
En timme senare kl. 6 p i eftermiddagen mottog kronprinsen P
Windsor ett chiffertelegram, som avsants från Stockl-iolrn strax
före hans eget. Telegrammet, som ar undertecknat av utrikesministern, August Gyldenstolpe, lyder :
))Konungen till kronprinseil: åsikterna inom Regering
synas kunna enas om att Riksaktei~somedelbara upphavande icke bör nu föreslås, utan endast hemstallas att regering befullmäktigas med ombud för Norge f~rl-iandlao n
vad med eventuell upplösning kan sammanhiinga, varför
avgörande beslutet skulle fattas först vid en senare riksdag.
Därför av stor vikt förhöra sig om vederbörandes i London
I'
Konceptet, genom egenhändig pateckning av kronprinsen daterat >)Windsor
d. 15 juni kl: 5 e.m.)), Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA. Beträffande tidpunkterna
för telegrammens avsändande och mottagande miste observeras, att för varje
telegram förekommer uppgifter om klockslag av olika slag. Pa själva telegramblanketten i original finnes angivet, när telegranmet inlämnats på avsändningsorten och när det mottagits pa telegrafstationen i adressorten. Pa konceptet till
de här citerade telegrammen finnes dessutom i de flesta fall antecknat klockslaget
nar det dikterats eller nedskrivits. Då det - som i de ovan anförda telegrammen
i allmänhet är fallet - rör sig om chiffertelegram, skiljer sig konceptets kloclis!ag
ganska avsevärt f r i n själva klockslaget för telegrammets inlämnande p5 telegrafstationen. Chiffrering och dechiffrering skedde i allmänhet på utrikesdepartementet resp. pa deil svensk-norska legationen. Det klockslag för telegrammets ankomst, som i flera fall av kronprinsen själv finns antecknat på utskriften i klartext på de ovan anförda telegrammen, avser den tidpunkt detta i dechiffrerat
skick kommit honom till handa. För en undersökning av kronprinsens ståndpunkt
är det givetvis klockslagen för konceptets koncipiering resp. klartextens mottagande, som ar av intresse. De ovan angivna klockslagen och den därav bestämda
ordningsföljden mellan telegrammen bygger därför på dessa senare tidpunkter.
Jfr HILDLBKAND,
a.a., s. 310 f .
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villighet lämna norsk regering utan erkännande intill dess
Sveriges slutliga beslut föreligger. Inom Riksdagskretsar
synes stämningen ej vara för omedelbar upplösning.))''
Klockan 7.30 svarade kroriprinsen:
))Engelskeutrikesministern sade mig redan igår att England tillsvidare icke erkänner Norska regeringen inen ej
länge kan neka avhandla löpande ärenden med densamma.
SBk inverka på Riksdagen för min mening. Meddela Konungen.
Gustaf. » ''
Klockan 5 minuter över g avsände kronprinsen nästa telegram:
)>Nyssmottagit chiffertelegram. Meddela konungen och
statsrådet, att jag mycket bestämt fasthåller min chiffrelb
rade åsikt.
Gustaf. »
Klockan I på natten följer annu ett telegrain från Gustaf:
))Konungen [d.v.s. Edvard VII) och Balfour under samtal i afton anse absolut bast och värdigast icke uppskjuta
det oundvikliga avgörandet. Ytterligare skal mot dröjsmål
ar att Ryssland kan bli den första makten att erkänna
Norska Regeringen, s&iunda vinna norsk tacksamhet och
göra omöjligt avslutandet av garantitraktat, som egentligen
19
Gustaf. »
avser försvar mot Ryssland.
Nästa dag, den s 6 juni, mottog Gustaf två telegram från kungen
som svar. Det första lyder:
))Förtvivladöver dina telegram, men gör ingenting förran
din hermkomst.
Oscar. n 2 0
'Vronprinsens egenhändiga utskrift av chiffertelegrammet med påteckning
))ankom kl: 6 e.m.>)i Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA. Samtliga telegram i den här
citerade sviten aven i Oscar 11:s arkiv, vol. 109, BFA, samt i UD:s arkiv, avd. 4,
grupp M, mål I b.
'l
Koncept i klartext till chiffertelegram med egenhändig påteckning av kronprinsen >)Chiffertelegramd . 15 Juni 1905 kl: 7,30 e.in.)), Gustaf V:s arkiv, vol. 76,
BFA.
Orig. i UD:s arkiv, avskrift i Oscar 11:s arkiv, vol. 109, BFA.
' T o n c e p t med kronprinsens egenhändiga påteckning n16 Juni I a.rn.>i,Gustaf
V:s arkiv, vol. 76, BFA.
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och det andra:
))Folkstamniilgen starkt stigande. Meningen ingalhrrada
hålla unionen men göra avvecklingen så att svenska natioilalkanslan tillfredsställes och därigenom framtida vailskapliga förhållanden möjliggöras.
Oscar. l')>
Kronprinsen, soin samma dag avreste för att via Berlin bcgs sig
hem, möttes nasta dag i Berlin av följande chiffertelegram:
),Koilungen till Kronprinsen. Regeringens Dig redan i
London delgivna ståndpunkt, så modifierad att avgöraildet
kan ske vid samma ajournerade, eller ny urtima riksdag,
betraktas som minimum såväl inom Regeringen, Riksdagen
och pressen. Ett obetingat omedelbart erkännande antages
omöjligt, på grund av den 11sr2dande folkmeningen. Utlandet bör kunna inse att ett kortare lugnande uppskov kan
vara i~ödvandigtunder en forin som tillfredstaller en djupt
sarad nationalkansla och bana vag for gott förhållande mellan folken lika viktigt för Europa som för Sverige)>''
Några timmar senare anlände följande telegram till kronprinsen
från prins Carl:
))Pappas chifferte1egra.m till dig Berlin ar avfattat inom
statsrådet och representerar en nu avgjord ståndpunkt i
samklang med ledande man inom riksdagens kamrar. Både
tidsbrist och stämningen har medgiver ej ändring. Carl.))'"
-- --

" Orig. i chiffer avsänt från Stockholms telegrafstation kl. 3 e.m. och mottaget i London kl. 3.46 e.m. Kronprinsens egenhändiga utskrift i klartext med
påteckning av honcm själv >)ankom d. 16 Juni kl: 5 e.m.ri, Gustaf V:s arkiv,
vol. 76, BFA.
" Orig. i klartext, avsänt från Stockholms telegrafstatioil den 16 juni kl. 4.20
e.m. och mottaget i London kl. 4.42 e.m., Gustaf V:s arkiv, vol. 76, EFA.
'VJtskrift i klartext från svensk-norska legationen i Berlin med rubriken
»Telegram i chiffer f r i n H. Exc. Utrikesministern till K. M:ts Minister i Berlin
den 17 Juni 1905 kl. 3.55 e.m.)>.Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA.
Orig. i klartext avsänt från Stockholm den 1716 kl. 8.55 e.m., mottaget i
Berlin kl. 9.07, Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA.
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Kungen har inte kunnat stå fast vid sin utfästelse till kronprinsen att uppskjuta avgörandet till hans hemkomst. Kronprins Gustafs enträgna och upprepade vädjan om omedelbart
erkäimailde av Norge utan vidare villkor förklingade ohörd.
Telegramsviten avslöjar en djupgående meningsskiljaktighet
mellan å ena sidan kronprinsen, å den andra kungen, statsrådet
och riksdagens ledande män,

Kronprins Gustaf hade år 1905 redan länge spelat en förstaplansroll i unionspolitilten. Första gången han i detta sammanhang övade ett större inflytande var under den allvarliga unionskrisen våren 1892, då han i februari-mars som sin faders förtrogne rådgivare följde denne till Kristiania. Följande år förberedde kronprinsen på egen hand under en längre tids vistelse
i Kristiania bildandet av den högerregering, som på sommaren
1893 tradde till i Norge. Under den skarpa unionskonflikten
varen och sommaren 1895 följde kronprinsen åter sin fader på
hans resa till Kristiania och spelade en viktig roll vid förhandlingar och beslut.
Alla vittnesb6rd visar, att kronprins Gustaf under 1890-talets
unionskoilflikter intog en hålIning narinast i överensstämmelse
med sveiiska forstakamrnarhögerns ståndpunkt. Denna kronprinsens hållning har varit känd för såväl samtid som eftervärld.
Karl Hildebrand har sålunda i sin biografi över Gustaf V i olika
sammanhang framhållit, att denne urider 1890-talet krävde ett
bestämdare uppträdande mot den av norska venstern dikterade
politiken.' An starkare har detta understrukits av Folke Lindberg i undersökningar grundade främst på källmaterial ur tyska
arkiv.2En genomgång av brev och akter i Bernadotteslta familjearkivet styrker ytterligare, att kronprinsens ståndpunkt i norska
K. HILDEBRAND,
Gustaf V som människa och regent, I, s. 195,
s. 148 ff., 154 ff., 2 2 2 .

' F. LINDBERG,
Kunglig utrikespolitik,

232.
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frågan under 18~0-taletvar klart ))svensk)).Den 1 1 juni 1892,
omedelbart efter norska stortingets beslut ona upprättande a17
ett eget norskt konsulatvasen, skrev kronprinsen silunda från
Stoclthalm till kungen i Kristiania, att han ))vorefullt övertygad
att Konungen aldrig varken ville eller kunde bifalla detta beslut
av Stortinget)).Efter en redogörelse fös den diskussion, som ägt
rum darom i svenska statsridet, sammanfattade kronprinsen:
))Resultatetvar emellertid att alla [aven Lewenhaupt!] på det
allra bestämdaste uttalade sig därhän, att Pappa ovillkorligen
5 % neka att bifalla detta beslut av Stortinget.>)'Kronprinsens
egen hallning under krisen sommaren r892 framgår aven av e-tt
brev från statsminister E. C. Boström till prins Carl, dar Boström på tal om kronprinsen H a . skriver: ))H.M.H.redogjorde
fOr sin uppfattning av stallningen. Han sgg den mycket mörkt,
men var å andra sidan fullt besluten, att skall det börjas en
strid, bör den ock med allvar föras till slut.^^
Även under den skarpa unionskonflikten varen H $95 talade
kronprins Gustaf för en fast hållning och avrådde bestamt alia
eftergifter i Norge. Kungen skrev därom till drottning Sophia
den a r mars 1895, att d e t ratta vore alltså att hålla nzin standpunkt lika envist som de och därtill rader Gustaf )).' Några dagar
senare varnade prins Carl drottningen i mycket bestämda ordalag för varje eftergift för de norska kraven. Brevet, som var meningen att aven kungen skulle lasa, utmynnsr i en intranganck
vädjan att inte Iita sig förledas av norrmannen utan stå fast vid
den stiildpeinkt kungen från början intagit. » N u har jag gjort
min skyldighet)), skriver prins Carl till sist, ))och skrivit öppet
och utan omsvep vare sig Mamma nu anser cletta ha varit av
behovet pikallat eller icke. För känslan av min skyldighet Sr
' Kronpr~nsGustaf till Oscar II, Stockholm den r116

1892, Oscar 11:s arkiv,

BFA.
i
j

Boström till priris Carl, Kristiania den 617 1892, Prins Carls saml., BFA.
Oscar II till drottning Sophia, Kristiania den 2113 1895, Prins Carls saml.,

BFA.
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detta mig alldeles likgiltigt. Men da. Mainma har ett stort inflytande pi Pappa, så har Mamma ocltså därmed förenat ansvar,
och det är nog också av den grund Mamma, hittills åtminstone,
gärna hört andras och särskilt sina sijners ärliga mening uttalas.
Men det ar också ett annat skal till min uppriktighet 1 detta
brev, och det ar att Gustaf hyser enahanda uppfattning, fast i
mycket skarpare form och samma farhågor, och med hans lynne
ar detta farligt> ty därigenom k a förr
~
an Mamma anar det,
enigheten inom familjen lida skeppsbrott, och till vilka olyckor
detta kan leda behöver jag icke utmila. Akta sig för en langt
driven, ensidig kanslopolitik, jag ber Mamma allvarligen därom.
Och glöm icke att redan a gånger har det varit det svbenska]
statsrådet, som genom hot om dimission med skäl kan sagas hava
räddat familjens stallning i Sverige.))'
Kronprinsen avvisade såluiida under 1890-talet bestamt de
~iorskakraven p i eget konsulatvasende och drog sig inte for
att driva saken till sin spets. Han synes Inte ha haft stora föïhoppningar om möjligheterna attgenom samf0rstånd och ömsesidig överenskommelse nå en Iösning av de unionella tvistefrigorm. Konsekvensen av kronprinsens ståndp~inkti unionsfrigan blev en klar och fast linje. Kronprinsen var beredd att satta
hårt mot hårt. Kronprins Gustafs instailniiig står har 1 skarp
motsättning till hans standpunkt i juni s g o ~Fragan
.
är, n& han
Endrat st5ndpunk.c och vad som var o r s ~ k e nhärtill?
Den inledningsvis citerade telegramvaxlingen mellan kungen
och kronprinsen i juni 1905 ar för historisk forskning ingen nyhet. Dessa telegram har länge varit kända. Såväl Arne Wåhlstrand som Karl Hildebrand och Folke Lindberg Ilar utnyttjat
dem. Större delen av dein finns tryckta In extenso i bide Arne
Wåhlstrailds och Karl Hildebrands arbeten,
Arne TVåhlstrand utgår i sin framstallning p i denna punkt
Prins Carl till drottning Sophia, Stockholm den 2613 1895, Prins Carls saml.,
BFA.
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från en anteckning av Sigfrid Wieselgren om ett samtal denne
haft med kronprinsen den 10juni ago-;, dagen f6re kronprinsens
avresa till London. ))'Wieselgren hade)), skriver Wålilstrand,
))lämnatkronprinsen fulk övertygad att denne, under intrycket
av förhandlingarna i hemliga utslcottet tidigare under året, icke
funne 'annat vara att göra än att IAta norrmônnen få sin vilja
frain och upplösa unionen9, I allt väsentligt)), lorts~tterWahlstrmd, ))tordedenna Wieselgrens teckning av kronprinsens uppfattning vara riktig)). Senare under uppehallen i Berlin och i
London i juni 1905 hade kronprinse12 ytterligare stärkts i sin
upufatti~ing.Kronprinsen Ilade i Berlin samtalat med tyske kejsaren, rikskanslern vor? Biilow och statssekreteraren von Richthofen, i London med engelske kmgen, preiniarir,inister BaZfour
och utrikesminister Lansdowne, valka sani,:iiga darvid skuile lia
tillritt Sverige att utan vidare loppl6sa unionen. ))Under hiryck
av dessa politiska samtal)), fortsiitter kVihlstrand, ))gjordekroilprinsen ~ipprepadetelegrafiska förest5liningar bos svenska regeringen art icke uppställa några villkor f6r unionens uppitisning
utan framlägga förslag till riksdagen om riksaktens oirriedelkmara
upphavande D.7
Karl Hilclebrand betonar vid diskussionen av samina telegram,
att kronprinsens stindgunkt ))starkt piverkets av den bide i
Berlin och London framträdande menicgen, att Svelige gjorde
klokast 1 att vara med om en snabb och s i vitt m6jlagt frikeo11~fri aweclcling av unionsbanden)).S
Folke Lzndberg, som senast och utförligast behandlat problemet, ICrami-~iller,att kronprins Gustaf uilder 1899-talet gjort sig
till talesnaan för ett resolut uppträdande mot norrmannen. >)Annu
i början av &r1905))~
skriver han, ))tjrddehans hailning p3 ortibbIig beslutsamhet att l det längsta halla fast vid unionen. S5 komIner omslaget. Under viirminaderna blir kronprinsens syn p i
P
-

- A W&HLSTRAND,
1905 i r s rnil~~sterkriserSkrifter utgiviia a r stats~etenskapliga foreningen 1 uppsala X1 Uppsala 1941, s 59 f . och 349 f.
KILDEBRAUD,
S. 3 10
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unionens framtidsmöjligheter alltmer pessimistisk, och senast i
maj har han - sjiilbarligen främst under intryck från ett besök i
Kristiania - hunnit göra sig förtrogen med tanken på en upplösning. Den ao juni, dagen efter det han hade fullbordat sin briidctbirtctde hemresa från Tysltlaild, förklarar han för Sigfrid Wieselgren, att nG ingenting annat itersiår an att lata norrmannen
få sill vilja fram och upplösa unionen. S i far Ilan till London
och vädjar därifran i telegram g; telegram ta11 fadern att söka
verka för riksaktens ornedelbara upphavande. Unioiasupplösning
utan villkor ar Ilans program. - Förändringen i kronprinsens 1ia11ning», fortsatter Folke Lindberg, ))står i ett uppeilbart samband
med att han bide i Berlin och London koiafronteradec med en
kompakt opinioil till förmåil för snar avveckling. Men det Aterstar att förklara, varf0r han visade sig sa mottaglig för dessa
rid. Av allt att döma har utrikespolitiska hänsyn varit avgörande för honom.)) Riskerna fös eia st~rrnaktsinblandni~ig
och
faran från oster utgjorde eilligtFolke Lindberg bakgrunden till
kronprinsens åtgard att redan i maj n 905 inieda f örhandliilgar
om en stormaktsgaranti för Norden. ))Overlaggnlngarne i Berlin
i början av jzni», fortsatter Folke Lindberg, »miste p&kronprins
Gustaf haft verkan av en chock. De Itlargjorde definitivt för
honom, att det med stora f~rvantningaremotsedda tyska stödet
var en illusion. For honom fanns nu inte längre något val. Allt
som kunde göras var att genom en snabbb,fredlig avveckling i
möjligaste m5.n reducera riskerna för internationella komplikationer. Iintrycken från London kunde endast befäsia honom i
denna övertygelse. )l"
Karl Hildebrand och Folke Lindberg, båda de forskare som
senast behandlat detta här ställda problemet, står sålunda eniga:
den avgörande förändringen av kronprinsens inställning i norska
frågan ar att datera till borjan av juni 1905, till dagarna efter
unionsbrytningen. Orsaken till hans omsvängning anser de vara
" F. LINDBERG,
Kunglig utrikespolitik,

s.
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främst av utrikespolitisk art: intrycken av stämningen i Berlin
och London har varit av avgörande betydelse. Lösningen grundar sig främst på de argument, som kronprins Gustaf själv anför
i sina telegram. Men kronprinsens rapporter olr, stamningen i
Berlin och London samt de argument av utrikespolitisk natur,
som han i detta sammanl-iang anför, bevisar ingalunda, att hans
egen inställning till Norge och norska frigan först vid denina
tidpunkt förandrats eller ens att just dessa argument därvid
varit de för honom själv avgörande.

Utgångspunkten för en undersökning av kronprinsens standpunkt i norska frågan före unionsbrottet kan lämpligen tagas i
de förhandlingar, som fördes i Kristiania i februari-mars 1903
och som ledde fram till den s k . »kommunikkn)).Forliandli~igarna rörde riktlinjerna för upprättandet av eget norskt konsulatväsende. De fördes från svensk sida av statsminister Erik
Gustaf Boström, utrikesminister Alfred Lagerheim och statsridet Karl Husberg. Under den tid de avgörande förhandlingarna pågick, vistades kronprinsen i Kristiania i ständig kontakt
med de svenska förhandlarna. Dessa senare var emellertid inte
inbördes eniga. Under förhandlingarnas lopp visade sig en bestämd motsattning mellan i ena sidan Bosiröm, som vagrade
göra ytterligare eftergifter, å den andra Lagerheim och Husberg,
som var benagna att visa norrmannen nôgot större tillmötesgående. Konflikten, som man sökte hernlligl-iåila för norrmannen,
spelade emellertid till en början i ~ g e nstörre roll för förhandlingarna.' Norrmannen intog nämligen på flera punkter en h6PZl Regeringsförhandlingarna i konsulatfrågan vintern 1g02/03 kan följas i de
utförliga diskussionsprotokoll, som fördes av kabinettsekreteraren Thor von Ditten, de s.k. Dittenska protokollen, i original och maskinskriven avskrift i UD:s
arkiv. Dessa protokoll kompletteras under förhandlingarnas senare skede av telegram växlade mellan kungen och svenska statsrådet i Stockholm 5 ena sidan,
kronprinsen och den svenska förhandlingsdelegationen å den andra sidan, se
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ning, som varken kuiide accepteras av Boströrn eller Lagerheim.
Den 14 mars förklarades därför förhandlingarna strandade. Offentliggörandet därav uppsköts emellertid i avvaktan på att en
gemensam redogörelse för förhandlingarna skulle utarbetas.'
Dagen därpå, sandagen den 15 mars, riktade de norska förhandlarna med statsminister Otto Blehr i spetsen ett nytt förslag till Lagerheirn. Detta norska förslag, sona innebar vissa
eftergifter, ville Eagerheiin acceptera som grundval för ett återupptagande av f6rhandlingarna. Boström däremot vägrade varje
ny eftergift: han vidhöll, att de svenska regeringsdelegaterna
redan gått norrmanilen s i långt till mötes, som in6jlig-t var. Motsattningen mellan Boströrn och Lagerheim gjorde sig ånyo gällande. Någon enighet stod inte att nå. Inför det norska erbjudandet den 15 mars drevs konflikten mellan de båda svenska
statsradeil till sin spets. AvgCirandet hänsköts i detta läge till
kronprinsen. Deiine skall enligt en av honom själv med blyerts
gjord memorialanteckning vid en konferens ined Boström och
Lagerheim, där frågan på förmiddagen den 16 mars behandlaOscar 11:s arkiv, vol. 108, och Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA, samt avskrifter i
Norvegica 3, UD:s arkiv. Kronprins Gustafs, Lagerheims och i synnerhet Boströms
brev till kungen ger utförliga redogörelser för förhandlingarnas gång och samtidigt
en inblick i de överragandea, som låg bakom de svenska förhandlarnas standpunktstaganden, se Oscar 11:s arkiv, BFA.
Angående motsättningen mellan de svenska förhandlarna, se i synnerhet Boström till Oscar II, Kristiania den 1912 och 1513 1903, Lagerheim till Oscaii II,
Icristiania den 2112 1903, Oscar 11:s arkiv, BFA. Utåt stod de svenska förhandlarna dock eniga. »Vi hafva under förhandliilgarne städse stått fullkomligt eniga)),
skrev sålunda Boström den 2712 till kungen, »ej den minsta yttring af bristande
samförstand har förekommit, och norrmannens förhoppningar p i bristande enighet
har ynkeligen Izommit på skarn)).Boström till Oscar II, Kristiania den 2712 1903,
BFA. Protokollen ger aven klart belägg för att motsättningarna mellan de i förhandlingarna deltagande svenska statsråden inte hindrade dem att uppträda enigt
vid själva förhandlingarna med norrmannen.
En utförlig framställning av dessa förhandlingar och de därmed förknippade
problemen hoppas jag kunna framlägga i det arbete om konsulatfrågan 1900-1905,
som redan till stor del föreligger i manuskript.
"e
förutom de Dittenska protokollen, UD, även Boström till Oscar II, Kristiania den 1513 1903, Oscar 11:s arkiv, BFA.
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des, ha anfört följande: ))Dånu herrarila Legge äro av motsatta
meriingar i den föreliggande frågan så finnes ju blott ett sätt att
lösa densamina, nämligen att jag får taga ansvaret på mig vilken
vag som skall beträdas. Och detta ar jag också beredd att göra,
men på det villltoret att herrarna lojalt böja sig för mitt avgörande, att den ene således måste underordna sig den andre
samt att herrarna gent emot den N. Regeriiigen uppträda fullt
eniga och icke ined ett enda ord antyda att det ar jag som i
denna viktiga sak fällt det avgörande ordet. Lova herrarna
detta? ) ) V e d a n Lagerheim och Boström givit detta löfte, ställde
sig kronprinsen på Bostroms sida och förkastade det av Lagerheim framställda förslaget att acceptera den av norrmannen
framlagda f ö r l ~ a n d l i n ~ s ~ r u n d e n . ~
Episoden gick emellertid oförmärkt förbi; den har hittills forblivit okänd. Inför det svenska avslaget, som efter konferensen
med kronprinsen framfördes av Lagerheim vid sammanträde
med norrmännen den 16 mars, visade sig nämligen norrmannen
beredda att gå an längre i eftergifter. De accepterade i liuvudsak
den av de svenska delegaterna tidigare föreslagna formuleringen
som grundval för fortsatta förhandlingar. Trots att kronprinsen
den r 6 mars ställt sig p& Boströms sida, resulterade regeringsförhandlingarna därför i kommunikén den 24 mars 1903.
Norrmännen erhöll dar - enligt svensk uppfattning mot vissa
garantier för status quo i fråga om utrikesstyrelsens organisation
- löfte om att ))sarskiltItonsulatsvasen för Sverige och för Norge
upprättas)) och att ))vartdera rikets konsuler höra under den
myndighet i hemlandet, som detta för sin del bestämmer)), medan ))sarkonsulernasstallning till ministern för utrikes ärendena
och beskickningarna regleras genom lika lydande lagcir, vilka
" Egenhändig blyertsanteckning underskriven )>Gustaf))och daterad »Kristiariia
d. 16:de Mars 1905);. Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA.
"tt
Bos.tröm och Lagerheim givit det av dem krävda löftet framgir dels av
att episoden hittills förblivit okänd, dels av att Lagerheim var den som vid sammanträdet med den norska delegationen den 16 mars framförde det svenska avslaget. Se de Dittenska protokollen, nr 15, UD.
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icke kunna ändras eller upphävas utan samtycke av bida rikenas statsmyndigheter )) .'
Konflikten inom svenska statsrådet i unionsfrågan var emellertid därmed inte ur världen. Tillkomsten av koanmunikén innebar i detta avseende endast ett uppskov. När frigan om verkstallandet av de i kommunikén givna utfästelserna år 1904 togs
upp till avgörande, framträdde motsättningen mellan Boström
och Lagerlieim i n y ~ . Då
6 ingendera av dem ville ge vika, drevs
frågan efter långvariga förhandlingar till votering inom statsrådet. Majoriteten, 8 mot 3, slöt sig i detta läge till Lagerheims
uppfattning. I denna situation begärde Bosfröm avsked, men
vände sig samtidigt till kronprinsen. Genom dennes ingripande
träffades en uppgörelse: Eagerheim beviljades avsked, medan
Boström däremot stod kvar som statsminister och begav sig till
Kristiania för att iliför norske statsministern framlägga sitt - av
svenska statsrådet nedvoterade - förslag i konsulatfrågan.
Kungamakten, d.v.c. främst kronprins Gustaf, var därefter Boströms enda stöd för sin ställning som statsminister och för det
förslag han i noveinber 1904 framlade i K.ristiania. Ännu vid
denna tidpunkt stod kronprinsen, om an med större tvekan,
kvar på sin gamla linje i norska fragan."
Kommunikén den 24 mars 1903, tryckt b1.a. i Post och inrikes tidningar,
2413 1903.
" De långvariga och tidvis mycket dramatiska förhandlingarna om förslagen
till ))lika lydande lagar)) kommer utförligt att behandlas i det arbete, som jag f.n.
är sysselsatt med om kcnsulatfrågan IQOO-1905.
Se härom i)P.M. ang. förhandlingarne hösten 1904 inom det svenska statsrådet rörande de ifrigasatta gemensamma lagarne för det föreslagna särskilda
konsulatväsendets ordnande. Af statsminister Boström)), Boströmska saml., vol.
E 3296, RA, samt H. Westrings ))Minnesanteckningar och protokoll från statsrådstiden 1902-1905)i, H. Westrings saml., vol. I, RA. Arne Wåhlstrand har i
uppsatsen »Boström och Lagerheimska krisen)) (i Festskrift till professor Skytteanus Axel Brusewitz, Skrifter utg. av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala
XII, Stockholm 1941) utförligt behandlat regeringskrisen i okt.-nov. 1904. Wåhlstrand har därvid dock varken varit i tillfälle att utnyttja Boströms ovan citerade
egen framställning eller Westrings minnesanteckningar. Hans framställning bygger därför främst p& sjöministern Louis Palanders af Vega memoaranteckningar
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Säkra belägg för kronprinsens ståndpunkt vid årsskiftet och
under januari månad 1905 har inte återfunnits. Möjligen kan
noteras, att greve Ludvig Douglas, den förre utrikesministern
och främste företrädaren för en fast svensk linje gentemot
Norge, den 24 januari 1905 tillställde kronprinsen en promemoria rörande unionsfrågan. F6r Norge, framhöll han i denna
inledningsvis, skulle en upplösning av unionen oundvikligen
betyda utländsk inblandning, Kristiania skulle bliva ett oroscentrum för heia Norden. ))Inom ej allt för många år S'.ALU
- 11e stoormakterna Ilava att sysselsatta sig med en skandinavisk fråga,
och inom några decennier vore Iaalföns självständighet tillspillogiven? Dóirför)), fortsätter Douglas, ))kan och får uizionen icke
brista! För Sverige ar ztnionens bibehållande en jörsvarsfr&gn
och en absolut nödvändighet.)) Den måste med alla krafter försvaras mot varje revolutionärt angrepp. ))Men ännu kan dess
biittre Sverige hoppas att icke bliva driven till ettbroderkrig.))
Detta fordrade emellertid, att nu ))ettnytt och positivt program
uppställes för de unionella förhållandenas utveckling i en helt
sch hållet förändrad riktning)). Programrr~et,som Douglas darefter sItisserar, skulle gå ut p i ))Sverigesuppgaende i Norge och
Norges 1 Sverige)). Sverige skulle ))avsaga sig alla ansprak pa
överhöghet och erkänna Norge såsom ett fullt likställt jämbördigt och självständigt folk, bildande tillsammans med Sverige
en enhet gentemot utlandet)). De skulle ha gemensamt kungahus, hov, utrikesdepartement, lantförsvars- och sjöförsvarsdepartement samt bilda en tullunion; den gemensamma budgeten
skulle uppgöras av en av riksdag och storting vald delegation,
inför vilken aven de gemensamma ämbetsmännen skulle vara
ansvariga. Detta unionella program - som nära anslöt sig till vad
den konservativa minoriteten bland de svenska iedamöterna i
(se Wålllstrand, s. 162 not 6) samt Boströms brev till Carl Herslow och Iliigo
Tamm. Även detta material ger dock ett starkt intryck av den roll kronprins
Gustaf spelade för lösningen av regeringskrisen hösten 1904 (se W~HLSTRAND,
a.a., s. 164).
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1895 års unionskommitté föreslagit - stred visserligen allt för
mycket mot nu förhärskande tankegångar för att i detta ögonblick kunna offentliggöras, men arbetet för dess genomförande
borde dock påbörjas. Kronprinsen måste, framhöll Douglas,
sätta sig i spetsen för detta arbete och därigenom föra de båda
folkens utveckling in på nya banor, med bagges oupplösliga förening såsom mål. I detta syfte måste kronprinsen vistas mycket
länge i Norge varje år för att dar kring sig samla en krets av
anhangare, personligen påverka opinionen och skapa en ny politisk riktning i Norge.'
Någon kominentar från kronprinsens sida till Douglas promemoria har inte återfunnits. Men sjalva denna åtgard, att tillställa
kronprinsen detta förslag i slutet av januari 1905, kan tagas till
intäkt för att Ludvig Douglas ännu vid denna tidpunkt betraktade kronprinsens ståndpunkt i unionsfrågan som oförändrad d.v.s. i stort sett densamma som under 1890-talet.
Förhandlingarna i konsulatfrågan hade efter Lagerheims avgång i november 1904 snabbt gått mot sitt definitiva sammanbrott. Boströms förslag till grunder för de likalydande lagarna
hade vid dennes besök i Kristiania i slutet av november bestämt
avvisats av den norske statsministern, Francis Hagerup. Kort
därefter, i början av december månad, mottog denne senare i
Stockholm ett nytt svenskt f örslag till likalydande lagar : den
svenska regeriilgsrnajoritetens förslag. Aven detta avvisades
emellertid i mycket bestämda ordalag av den norska regeringen.
I en skriftväxling mellan den norska och den svenska regeringen
fixerades i januari 1905 de gunkter, där enighet ej stod att nå
- d.v.s. de punkter, som på norskt hall senare gått under namnet
»de sex lydrikespunkterna)).Den I februari förklarade slutligen
" ))Tankar angående Föreningen mellan Sverige och Norge. Januari IgOj>>,av
L. Douglas, Linköping den 23 jan. 1go5, Gustaf V:s arkiv, vol. 52, BFA. Se aven
Douglas till kronprins Gustaf, Linköping den 2411 1905, Gustaf V:s arkiv, vol. 52,
BFA.
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den norske statsministern i Stockholm med anledning av svenska
regeringens sista inlaga, »at det norske statsraad ikke finder
grund til at framkomme med yderligare udtalelser i sagens anledning)). Förhandlingarna hade därmed avbrutits. l[ sammansatt statsråd den 7 februari 1905 fick förhandlingarnas avslutande sin officiella bekräftelse."
Den 8 februari, dagen efter det att förhandlingarna i konsulatfrågan officiellt förklarats avslutade, drog sig kung Oscar,
som p i grund av sjukdom och ålder var i starkt behov av vila,
tillbaka från regeringen. Kronprins Gustaf utsågs samtidigt att
under kungens sjukdom som regent förestå regeringen. Omedelbart efter det statsrådssammanträde, där kungen överlämnat
styrelsen till kronprinsen, kallade kronprinsen norska statsradsavdelningen till sig. Sedan han meddelat dem, att han på grund
av kungens hälsotillstånd möjligen skulle uppskjuta sin planerade resa till Kristiania några dagar, frågade han om de norska
statsråden skulle avresa samma kväll. Sedan dessa bekräftat att
sa var fallet, fortsatte kronprinsen: ))Vel, mine herrer reiser da
inn for å vareta fedrelandets interesser, jeg akter å vareta uilioIlens interesser. Jeg vet hva jeg vi1 gjare, og jeg vil ikke legge
fingrene imellom.)) Det sista sades med eftertryck, framhåller
statsrådet Jacob Schöning i sin dagbok, och konstaterar att ))det
1o
klang som en kamplur n .
Den situation som mötte kronprinsen vid hans ankomst till
Kristiania den 13 februari, var allvarlig. Själv karakteriserade
kronprinsen i telegram den 15 februari till Boström den poliV l l a ovan anförda akter rörande konsulatfragan i orig. i UD:s arkiv, 4: I: 12.
Tryckta i samtida tryck i »Förhandlingarna i konsulatfragan)), Stockholm 1905,
senare omtryckta b1.a. i J. V. HEIBERG,
Unionens oplnsning 1905. Officielle aktstykker vedr~rendeunionskrisen og Norges gjenreisning som helt suverain stat.
Kristiania 1906.
''JKronprinsens yttrande har citerat efter Jacob Schnnings Dagbnker, Oslo
1950, s. 297. Att episoden verkligen inträffat och att kronprinsen darvid falPi
dessa eller liknande ord, frarngar av kronprins Gustafs brev till Oscar II, Kristiania den 1312 1905, Oscar 11:s arkiv, BFA, samt aven av »Dagbok fart i 1905
av statsminister Francis Hagerup)), utgitt av H. FALCK
MYCKLAND,
Os10 1951, S. 84.
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tiska ställningen som ,)förtvivlat dålig)). Samma dag omtalade
kronprinsen i ett brev till kungen, att samlingspartiet i Norge,
med alla röster mot endast två hade beslutat ))att något miste
garas i koilsulatfrågan redan i år)).»Såvida icke en alldeles oförutsedd eller oväntad omkastning eller svängning i uppfattningen
kommer att inträffa de närmaste dagarna)), fortsätter kronprinsen, ))så kommer venstern i förening med en stor del av same
politik, som icke
lingspartiet att förena sig om en p & g i e ~ d aktiv
ryggar tillbaka utall som kommer att taga alla konsekvenserna
av sina handlingar. Utsikterna äro således för ögonblicket mycket mörka, men det ar ju ingenting annat an vad jag länge väntat och trott och vilket jag flera gånger nämnt för Pappa. Det är
ett förfärligt sorgligt tillstånd, ty det finnes knappast izågoiz
enda person, som numera vill hålla på den nuvarande unionen,
ja de flesta skrika öppet på upplösning av unionen.)) . . . ))Upphetsningen mot Sverige)),Itonstaterade kronprinsen vidare, ))har
12
gripit alla, aven bland vår närmaste omgivning)).
Moi~sulatförhandlii~garnasdefinitiva sammanbrott hade i
Norge gjort ett mäktigt intryck: Sverige hade, menade man,
brutit sitt löfte i kommunikén om upprättande av särsltilt norskt
konsulatväsen. Norska pressen, de politiska partierna och hela
stortinget stod eniga om att Norge nu skulle ta saken i egna
hallder. En specialkommitté tillsattes den 2 I februari inom stortinget för att förbereda frågan. Striden stod dar inte längre om
Norge själv skulle besluta upprattandet av eget, särskilt konsulatvasen, utan endast hur man skulle gå till väga för att genomdriva ett sådant beslut.
' T r o n p r i n s e n till Boström, chiffertelegram förmedlat av Gyldenstolpe till
Cabinet, Kristiania den 1512 1905, Norvegica 3, UD:s arkiv. Se aven den utförliga
teckning av det politiska laget i Norge, som kronprinsen gav i flera brev till
kungen omedelbart efter sin ankomst till Kristiania, Gustaf till Oscar II, Kristiania
den 13/2, 1512 och 1712 1905, Oscar 11:s arkiv, BFA. Breven i utdrag tidigare citeS. 281 f .
rade i HILDEBRAND,
'l
Kronprins Gustaf till Oscar I!, Kristiania den 1512 1905, Oscar 11:s arkiv,
BFA. Tidigare citerat i HILDEBRAND,
S. 282.
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I detta lage grep kronprins Gustaf initiativet. 1 en skrivelse
- ursprungligen tiinkt som ett tal - vände l-rar, sig den r n a r s till
stortingets ~~ecialkornrnitté:~'
»Hvad er Norges, ja jeg siger
med samme Styrke, hvad er bcgge Rigers Bedste? skriver kronprinsen här inledningsvis. nJeg b e t s i ~ k e rmig Iltke et Bieblik
paa at besvare dette Spörgsrnaal med dette Ord: Forening. Derfor er det mit oprigtigste IHaaS og min inderligste Opfordring
til Eder ikke at S e t r a l e nogen 'Vei, som leder ril et Brud nellein
begge Folk. Det har saa ofte vzret sagt, at Dynastietssöger at
haevde egne Interesser fremfor Fokenes, men dette er iklte et
candt Ord. Unionen er ikke en Hovedcag for Dynastiet, men
burde vaere det for begge Folk, den er en Livsbetingelse for
deres Lykke og Fremtid.)) Efter att ha framhallit, att kungamakten aldrig stali'c sig hindrande i vägen for a'rt Norge skulle lå
sitt eget konsulatvasen, utan endast ställt villkoret, att den gemensamma utrikesstyrelsen darvid skulle ordnas pa et'c för
unionen betryggande sätt, fortsätter kronprinsen: ))Der er iiu
blevet gjort et Forsög ad de partielle Relorrners Vei, som desv m r e er strandet, men derfor bor mar, ikke strax opgive alt og
slaa ind paa Vele, som alligevel ikke vil före til Maalet, men den
logislte Fölge af dette er at optage nye Forhandlinger med Sverige paa en bredere Basis, og til en saadan Forhandling paa
Grundlag af Ligestilletbed mellem Rigerne erklzrer jeg mig
fuldt beredt til at yde min hAedvirlten. Jeg anser det for at v z r e
min uafviselige Pligt)), fortsätter han, ))aabent at fremholde for
Eder de store Farer og skjebi~esvaiigreFölger af, at Imert Folk
' T r o n p r i n s Gustafs skrivelse till formanden i Stortingets specialkommitté ar
pa originalet daterat »Kristiania, den 28 Februar 19031).Skrivelsen avläts dock ej
förrän den I mars, se telegram f r i n Gyldenstolpe till Cabinet, Kristiania den 1/3
rgo5, Norvegica 3, UD:s arkiv. Se härom aven Dagbok fsrt i 1905 av statsminister
S . 283, som hänfört kronprinsens aktion
Francis Hagerup, s. 132. Jfr HILDEBRAND,
till den 28 februari. Det faktum, att skrivelsen till specialkommittén inte avlats
förrän på förmiddagen den I mars, ar av en viss betydelse, d5 tidpunkten för
kronprinsens atgard synes ha bestämts av att norska regeringen med statsminister
Hagerup i spetsen samtidigt begärde sitt avsked.
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gaar sin egen Vei. Forenede eie vi dog en vis Styrke og Berettigelse i de europeiske Statsforbund, men adskilte - hvor meget
mindre veier ikke da Norges eller Sveriges Ord.), Efter ytterligare en vädjan att också för framtiden hålla samman, skriver
kronprinsen: ))Jegvi1 nu kun til Slutning sige dette: naar I gaar
til Eders Cjerning, saa gjörer dette med fuldt aabne Oine og
overveier nöie alle Konsekventser af Eders Handlemaade.nl'
Bevarade koncept och brevväxlingen P anknytning därtill \iisar, att kronprinsen själv tagit initiativet till och författat denna
skrivelse, men att den tillkommit under nära kontakt med såväl
kungafamiljens övriga medlemmar som den svenska regeringen.
Redan den 17 februari skrev sålunda prins Carl därom till kronprinsen: »Boström, för vilken jag i dag på Pappas uppdrag visade
Ditt sista brev, bad mig skriva att han trodde det vara klokt, att
Du icke ens[id]igt och enbart underströk Ditt beslut och Din
plikt att med stöd av 5 5 i Riksakten neka sanktion å ett norskt
stortingsbeslut om eget konsulatviisende utan att Du först och
framför allt framhöll, att varken Itonungamakten eller den nuvarande svenska regeringen ju ville förmena Norge att få sitt
särskilda koiisulatväsende, om blott dess förhållande till utrikesförvaltningeii p i ett unionellt betryggande sätt först ordnades samt att svenska regeringen ju formligen erbjudit sig att
härom fortsatta underhandIingarna. Jag tror icke)), fortsätter
prins Carl, ))att Boström väntade sig någon synnerlig effekt av
ett sådant tal, men han förmenade att det var klokare an att
först och främst accentuera sanktionsvägran. Jag tror nog han
Iiar rätt häri», framhöll prins Carl, som därefter underströk
vikten av att kronprinsen betonade, att Sverige faktiskt erbjudit
norrmännen full likställighet.'"

" Kronprins Gustafs skrive!se till stortingets specialkommitté, Kristiania den
2812 1905. I flera koncept och avskrift i Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA. Orig, i
faksimil Stergivet i HILDEBRAND,
S. 282. Skrivelsen tryckt b1.a. i HEIBERG,
S. 29.
Prins Carl till kronprins Gustaf, Stockholm den 1712 1905, Gustaf V:s
arkiv, BFA.
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Det första bevarade konceptet till kronprinsens skrivelse,
som bar rubriken »Udkast til en Tale)) ar skrivet av kronprinsen
med blyerts och daterat av denne själv ))Kristiania d. 19 Febr,
E 905 X . Många rättelser, strykningar och inskott vittnar om kronprinsens författarmöda och tyder på att detta utkast ar ett första
koncept. Innehallet visar, liksom den slutliga skrivelsen, att kronprinsen tagit intryck av de råd prins Carl i sitt brev förmedlat
dag eller
från Boström och aven själv givit uttryck för.'"amma
möjligen dagen därefter har kronprinsen Iitit renskriva och stencilera sitt utkast i det skick det efter alla rattelser och tillägg
slutligen erhållit. Sedan han därefter gjort ~tterligarenågra rattelser och tillägg på stencilen, Översändes denna till Stockholm.
Den 2 1 februari f örelade utrikesministern, August Gyldeiistolpe, aktstycket för kungen på Saltsjöbaden. Kung Oscar gillade därvid kronprinsens utkast och hade endast sm5rre Eormella ändringar att föresli.17 Kungafamiljens standpunkt kommer också till uttryck i ett brev till kronprinsen fran prins Carl,
dar denne efter att noggrant ha genomläst kronprinsens tillämnade tal inte säger sig kunna ))finna det annat an i stort sett
val och p&ett lyckligt satt avfattat)). ))Frågan ar blott)), skriver
prins Carl emellertid, ))om det ar klokt att Du nu håller detta
tal)) . . . ))Mig synes Du bör hålla talet)), framhaller lian dock,
»försivitit ~zorskemän av betydenhet tillråda eller itminstone
icke avråda Dig darifrail och förklara att ingen god och ärlig
norrman kan taga berättigad anstöt av Dina ord eller något sarrkiit uttryck i talet)). Boström hade i kungens närvaro försäkrat
l-ionorn, att det från svensk sida inte var något att invanda mot
-p.p

' W t k a s t e t s beroende av prins Caris brev framgår av en jämförelse mellen de
ovan citerade raderna och det avsnitt i konceptet som lyder: ))Kongemakten har
aldrig sögt at forhindre Norge fra at faa sit eget Konsulatvesen, deil eneste Betingelse for opfyldelse af dette önske er og maa vEre at forholdet til det fatlles
Udenrigsstyre ordnes paa en unionelt betryggende maade.)) ))Udkast til en Tak))
av kronprins Gustaf, Kristiania den 1912 1905, Gustaf V:s arkiv, vol. 76,BFA.
Gyidenstolpe till kronprins Gustaf, Stockholm den 2112 och 2212 1905,
Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA.
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talets innehill. >)Menendast infödda norrman)), fortsätter prins
Carl, ))kunna fullt beräkna om denna Din goda avsikt att rikta
ärliga, allvarliga ord till norska folket i Din egenskap av norsk
regent vinnes. Ty missförstis Ditt tal såsom uttryck för svenska
intressen och såsom ett försvarstal för den 'svenska unionen',
såsom statsrådet v. Friesen sade, så hade det kanske varit bättre
Du icke hållit talet. 'Tala är silver och tiga ar guld', men giir
unionen nu söiider)), framhåller prins Carl, ))s&kan maii med
visst skal förebrå kungamaktens representant att han icke personligen ingrep varnande och ärligt, innan det var för sent)).
Prins Carl förordade därför att talet nu borde hsllas. Statsminister Boström ställde sig däremot tveksam, talade for uppskov och framl-iöll, »att ett formligt och effektfullare kung!. manifest kan vara på sin plats senare, då vi stå vid randen av den
lagliga ordningens upphörande)).18 Statsministern samt aven de
sveiiska statsråden, rapporterade Gyldenctolpe samtidigt till
kronprjiisen, »hysa dock starka tvivel om det ar politiskt riktigt att Eders Kungl. Höghet på så satt ingriper)), naen erkände
dock att kronprinsen bast var i tillfalle att själv avgöra detta.
Däremot vile de avråda f r i n att kronprinsen i talet eller skrivelsen tog med det avsnitt i utkastet, dar hail framhöll, att ))hverke~z
den Norske eller den Svenske og endnu mindre den Unionelle
Kongemakt kan v e r e med paa en Ordiiing af s ~ r s k i l d tUdenrigsstyre for livert af Landene)), att ))enren Personalunion er en
Wmulighed og man maa ikbce gjöre Regning paa at den koilimer
at accepteras af Mig som Kongemaktens Representant)),samt att
))et s.k. Forsvarsforbfind kommer i Sverige at mödes af aldeles
decideret M o d s t a n d ) ) . l V esvenska statsråden ansåg, att kronprinsen inte genom dessa uttalanden på förhand borde binda
sig; de befarade, att »försåvidtnågon böjelse hos utskottet skulle
göra sig gällande att icke gå till 'omedelbar aktion' den förhand-

' V r i n s Carl till kronprins Gustaf, Stockholm den 2 2 / 2 1905, Gustaf V:s arkiv,
BFA.
l8 Stencilerat koncept i Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA.
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lingsvanlighet, som kan vara tillstädes, kunde avklippas, da Konungamakten så decideradt 'tar avstånd' fr&n det vari möjligen
kan komma att ligga något uppslag)).20
Kungen, drottningen och framför allt prins Carl hävdade på
denna senare punkt en delvis annan uppfattning än statsradet.
Efter att inledningsvis ha behandlat några frågor av mera formell
natur skrev såluiida prins Carl den 26 februari till kronprinsen
med anledning av ett nytt, rattat koncept fran denne:" ))Likaledes ansåg Mamma det vara synd, Du tagit bort varje antydan
om att deras hopp om ett försvarsförbund helt visst vore en
illusion, varemot Mamma var nöjd att det övriga inom parenteseen >>d.v.s.de övriga två av de ur Ggrldenstolpes brev ovan
citerade tre punkterna] »utgått. Jag instalnmer häri men tycker
for min. del att alltsammans giirna kunde ha sratt kvar, enal- jag
fattade Din avsikt vara att i tid avkyla dem genom att f6rtaga
dem alla illusioner oin att de kunde rakna på andra fördelar för
sig istallet för den union, de nu ville bryta. Men det ar kanske
bäst som det ar))framhöll prins Carl dock till sist."
Avgörandet lades emellertid helt i kronprinsens hand. Boström hade genom Gyldenstolpe i brev den 2 2 februari anyo
understrukit, ))at.tEders Kungl. Höghets uppfattning, grt~ildad
på kännedom om förhållanderia samt på de r i d som norska man
kunna Iamna är naturligtvis det avgörailbe såväl beträffande
talets hållande soin ock innehillet)).23> J a ghör s2 giirna på rid)),
p
-

'"Gyldeilstolpe till kronprins Gustaf, Stockholm den 21/2 1905, Gustaf V:s
arkiv, vol. 76, BFA.
Konceptet i fråga bevarat i Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA. Eli p5 samma
ställe bevarad förlaga till detta koncept bildar genoin många rättelser och iiiskott
övergangen mellan det tidigare, stenciierade konceptet och det sista, som behandlas i prins Carls brev den 26 febr. 1905. Detta sista koncept har efter några smärre
rättelser utgjort deil direkta förlagan för kronprinsens skrivelse i si11 slutliga form.
" Prins Carl till kronprins Gustaf, Stockholm den 2612 1905, G~tstafV : S arkiv,
BFA. Beträffande kungens ståtldpunkt i denna fråga se även Gyldenstolpe till
kronprins Gustaf, Stockholm den 21/2 1905, Gustaf V:s a.rkiv, vol. 76, BFA.
'<yldenstolpe
till kronprins Gustaf, Stockholm den 2212 1905, Gustaf V:s
arkiv, ~ o l 76,
. BFA.
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skrev kronprins Gustaf någon dag senare till prins Carl med
anledning av dennes upprepade, långa brev från Stockholm,
))mensjälva beslutet måste jag i de särskilda föreliggande fallen
själv fatta i överensstämmelse med vad jag anser vara ratt och
klokt och efter vad ställningen har fordrar))." Prins Carl svarade med ytterligare motiveringar för sina rådslag men tiilade
även: ))Emellertid äro vi alla häs likasom jag ense om att Du är
den enda och rätte att bedöma situationen och att Du ensam
bör vara den bestämmande och beslutande då Du ju skall bara
ansvaret och konsekvenserna.)) . . . »Meningen med våra reflexioner härifrån äro blott för att hjälpa Dig att belysa olika
frågor och underrätta Dig om intrycket har, ingalunda att påverka Dig . . .))26
Kronprinsen, som sålunda ensam hade att avgöra hur han
borde handla, beslöt i detta läge, trots Boströms och de svenska
statsrådens betänkligheter och trots att statsminister Hagerup,
som var det norska högerpartiets ledare, bestamt avrådde, dock
att offentligen vanda sig till stortingets specialkommitté och inför detta deklarera sin s t å n d p ~ n k t . 'Då
~ emellertid kommittén
ej önskade mottaga kronprinsen, delgav han kommittén sina
synpunkter i form av en skrivelse till dess ordförande. Skrivelsens innehåll utformade kronprinsen däremot, trots invandningarna från kungens, drottningens och prins Carls sida, i överensstämmelse med Boströms och det svenska statsrådets uppfattning. Aven efter denna ändring visar skrivelsen till stortingets
specialkommitté emellertid med sin klara deltlaration om unionens nödvändighet och bestämt uttalade vilja att hålla fast vid
denna samt de avslutande nästan hotfulla vändningarna, att
Kronprins Gustaf tiU prins Carl, Kristiania den 2412 1905, Prins Carls saml.,

BFA.
j
'

Prins Carl till kronprins Gustaf, Stockholm den 2812 1905, Gustaf V:s arkiv,

BFA.

" Beträffande Hageriips ståndpunkt se Dagbok f ~ r ti 1905 av statsminister
Francis Hagerup, s. 1 1 2 f . och 123. Se aven Ramstedt till utrikesminiktern, telegram från Kristiania den 2312 1905, Norvegica 3 , UD:s arkiv.
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kronprins Gustaf ännu den I mars I go5 stod y 5 sin gamla ståndpunkt i unionsfrågan, mera svensk än den svenska regeringen
själv.
Samma dag som kronprinsen överlämnade sin skrivelse till
stortingets specialkommitté, hade norska regeringen begärt sitt
avsked. Den omedelbara orsaken till regeringen Hagerups avging var att statsråden Schöiling och Michelsen inte längre ansåg sig kunna kvarsti i regeringen. De hade den 28 februari
inlämnat sin avskedsansökan till statsministern. Anledningen
var, att dessa båda, som var regeringen Hagerups mest venstersinnade medlemmar, i motsats till statsminister Hagerup och
regeringens majoritet, slutit sig till dem, som fordrade omedelbar aktion i konsulatsfrigan. Sc116nings och Michelsens åtgärd
medförde som väntat och avsett var, att regeringen i sin helhet
följande dag begärde sitt avsked. Då storting och specialkornmitt6 s5 gott som enhälligt slöt upp bakom den uppfattning
statsråden Schöning och Michelsen gjort sig till talesmän för,
tillföll uppdraget att bilda ny regering l-ielt naturligt Christian
Michelsen. Den I I mars hade Michelsen löst sitt uppdrag och
en samlingsregering med denne som statsminister utnämndes av
kronprin~en.'~
Samma dag hade kronprinsen ett samtal med
Micheisi-n. I Gustaf V:s arkiv finns hans egen memorialanteckning f r i n detta samtal bevarad. Denna lyder in extenso:
Några punkter af mitt saintal med Michelsen i Kristiania d. I I
mars 1905:
Inga illusioner eller förhopningar borde den nya regeringen göra
sig med afseende på min sanktionsvagran. Jag står fullkomligt på
lagens grund, kan darföre icke förutsatta (officielt) att mitt nej föranleder revolutionärt steg har.

'' Angaende regeringskrisen i Norge varen 1905 se Dagbok fnrt i 1905 av statsminister Francis Hagerup, passim; Jacob Schanings dagbnker fra Srortinget 189597 og fra Regjeringen 1903-05. Oslo 1950, s. 310 ff.; Johan Castberg, Dagbnker
1900-1917, 1 1900-1905, Oslo 1953, s. 232 ff. En sammanfattande framställning
byggd på ett omfattande arkivmaterial i Jacob S. Worn-Muller, Det norske s:aildpunkt. Regjeringsdannelsen i 1905. Samtiden 1955, s. 238.
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Michelsen erkände, att jag hade juridiskt rätt, men att regeringen
på grund af sanktionsvägrail strax inlemnar sitt afsked. Ingen ny
regering kan bildas, då Storthingsbeslutet blir så godt soin enhälligt
(omkring I I O mot 5-7 röster!). O m jag ej gifver dem afsked så sätta
de några dagars frist för mig, hvarefter de lemna sitt afsked i Storthingets hand, som då kommer att vidtaga provisoriska anordningar,
sade M., men hvilka kunde han e j nu saga.
Michelsen framhöll önskvärdheten af att man kunde finila någon
form för att Unionen kunde bibehållas. Jag hänvisade honom till
mina ord i mitt öpna bref. ))Den gemensamme Utrikesministern ar
numera en död man i Norge)), svarade M., som derefter långt och
vidt utvecklade fördelarne för Konungamakten af en rett personalunion med t v i utrikesministrar. Detta vore den enda acceptabla lösningen. Jag bestred detta och sade, att alla framstaende såväl jurister
som politici i Europa delade min uppfattning om omöjlighete~zaf egen
norsk utrikesminister. »Afveil jag har undersökt den saken)),svarade
M., »och har persoilligen talat rried en framstående högre embetsman
i Utrikesdepartementet i Berlin samt med en mera bemärkt medlem
av Underhuset i London, och begge ansågo vår norska ståndpunkt
berättigad och genomförbar)) !! Slutligeil fiainhöll jag önskvärdheten af att, då Norge beslutat
aktion nu i år i konsulat fråga^^, denna icke måtte uppskjiltas tills
efter svenska Riksdagens afslutning, ty i ett sådant afgörande historiskt ögonblick miste Riksdagen vara samlad. Michelsen svarade, att
han mycket viil insåg nödvändigheten häraf, samt att ))saken» blir
färdig här till foredragniilg i Norskt Statsråd antagligeit cm ungefäs en
månads tid, möjligen först en eller annan vecka senare. Dermed slutade detta markliga samtal!
Gustaf."
D e t av kronprins Gustaf har refererade samtalet har e n förhistoria. Kronprinsen hade ursprungligen tankt sig, a t t o m regeringen Hagerup tvangs a t t avgå, kräva en bindande förhandsförklaring av den som erhöll i uppdrag a t t b b d a n y regering, a t t
inte framkalla e n a k u t kris om sanktion skulle vägras i konsulatfrigan.'VKungen ansåg kronprinsens standpunkt berättigad,
m e n stalide sig skeptisk till möjligheterna a t t kunna förverkliga
e n sådan politik. ))Jag tror icke mycket på)), skrev kungen d e n
sta st af V:s arkiv, vol. 76, BFA. Aktstycket har tidigare utnyttjats av WormMuller, Sam.tideil 1955, s. 246.
'"agbok
fart i I905 av statsminister Francis Hagerup, s. 106. Se aven Schaning, D a g b ~ k e r ,s. 307.
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3 mars till kronprinsen, »att, när du en gang skall söka tippgörelse med Michelsen, du kan få honom att avsta ifrån aktion
genast. Har jag orätt häruti, så att han till och med nu endast
lovar att ej strejka för en g2ng nekad sanktion, da ar det icke
30
omöjligt attsaken kan gå fredligt av, åtminstone tillsvidare D.
Aven prins Carl och statsminister Bostrtrörn företrädde en i
form mera moderat, men i sak likartad standpunkt. ))Men segrar Michelsens aktionsli-e . . .)), skrev prins Carl sålunda till
kronprinsen omedelbart efter meddelandet om regeringskrisen
i Norge, >>så
får Du väl vända Dig till honom. Jag l-ioppas då ocll många med mig - att Du tvingar honom bekänna kort, innan
DLI accepterar honom. Ty eljest ställer Du Dig lätt själv solidarisk med hans aktionslinje. Norrmännen begara verkligen bra
mycket, d&de fordra att uiiionskonungamakten skall själv satta
sig i spetsen för revoIutionen mot unionen.))" ))Jag har frågat
Boctröm angiende hans mening x, fortsatte prins Carl i brev till
kronprinsen dagen därpaj ))omhuru hårdt Du borde pressa den
blivande ministerchefen för att f5 klart veta hans program a
den unionella frigan och om Du ej borde tvinga honom att bekänna kort för att icke köpa grisen i säcken. Boström svarade
Inärps att hans bestämda tro var att det enda ratta och arliga var
att p i förhand klarera situationen helt ut mellan Dig och ministärens chef.n3' På inradan av b1.a. stortingspresidenten Johan
Henrich Tl-iorne, en av den norska högerns ledande man, andsade emellertid kronprinsen standpunkt och bestämde sig för
att inte fasta några som helst villkor eller krav vid uppdraget till
Mi~heásen.~'
Prins Carl skriver med anledning därav till honom
den 8 mars:
" Oscar 11 till kronprins Gustaf, Saltsjöbaden den
BFA.
" Prins Carl till kronprins Gustaf, Stockhcim den
BFA.
" Prins Carl till kronprins Gustaf, Stockholm deil

3i3 1905, Gustaf V:s arkiv,
2i3 1905, Gustaf V:s arkiv,

3 i 3 1.905, Gustaf V:s arkiv,

BFA.

" Krnoilprins

Gustaf till Oscar II, Kristiania den 513 1905, Oscar 11:s arkiv,
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,)Att Du beslutit Dig för att liksom Michelsen 'tiga Dig fram'
vid ministerbildningen ar kanske klokt under nuvarande besynnerliga situation, men normalt och naturligt är det icke. Som jag
skrev till Dig sist menade Boström först. att Du borde tala ut
med Michelsen fast han efter Ramstedts hitkonlst, ändrade mening; att Du tänkt Dig sätta faktiska 'vilkor' kande vi ej då till.
Emellertid ber jag Dig en sak på det enträgnaste och däri
understödjes jag på det livligaste av Pappa och Mamma. Sedan
ministären engång är bildad och innan Du hitreser, så tala ut,
helt ut, ined Michelsen och begär rent och fullt besked om planer och avsikter och hänvisa själv till Din skrivelse, med kommentarier om så behövs. Du kan ju skylla på att det är Din
plikt att kunna ge Pappa bestämda och hållfasta meddelanden
om framtiden. Kommer Du hit utan att veta ministärens stallning till och efter sanktionsvägran, så får Du förfärliga svårigheter att få dem ur fläcken här med sin optimism och rädvillighet och D u fär icke heller ett faktiskt grundlag för Dina rådplägningar med eller utom sek. utskott. Jag ber Dig gor det, Du
kommer att eljest ångra Dig.
Kronprins Gustaf följde rådet. Hans egen memorialanteckning från detta samtal visar ocksä, att han fick klart besked.
Redan den I I mars visste kronprinsen exakt vad som skulle bli
följden av en sanktionsvägran. Händelserna vid mänadsskiftet
maj-juni 1905 kan inte ha kommit som en överraskning för
honom.
Men kronprinsens samtal med Micbelsen den I I mars och
det klara besked han därvid erhöll hade en helt annan effekt an
den dess tillskyndare, prins Carl och E. G. Boström hade väntat
och avsett.
BFA; Telegram från Gyldenstolpe till Cabinet, Kristiania den 713 1905, kl. 4.10,
Norvegica 3, UD:s arkiv. Se aven prins Carl till kronprins Gustaf, Stockholm
Samtiden
den 313 1905, Gustaf V:s arkiv, BFA. Se härom även WORM-MCLLER,
1955, S. 241 f.
" Prins Carl till kronprins Gustaf, Stockholm den 813 1905, Gustaf V:s arkiv,

BFA.
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Några dagar efter samtalet ifriga har kronprinsen böl-jat
skriva det tal, han vid herriltornsten "sill Stockholin sItulle halla
inför riksdagens hemliga utskott. Ett f ~ r s t autkast, skrivet ined
blyerts och med minga rättelser finns bevarat P hans arkiv och
bar rubriken: ))Några tankar i anledning av det blivande h e n liga utskot'cet, nedskrivna d. 18:de mars 1905.))Den 23 mars
höll kronprinsen sitt tal inför utskottet. Efter att inledningsvis
ha redogjort för förhandlingarnas gång kom han in på frågan
hur krisen i Norge ))antagligen kommer att utveckla sig)). Den
redogörelse ilan därefter gav, ansluter sig nara, delvis ordagrant,
till den tidigare citerade memorialanteckningen från samtalet
med Michelsen. ))På ett avslag)) [i konsulatfr2gan] ))följer)),
sade kronprinsen, ))efter vad mig uttryckligen ar tillkännagivet
av statsminister Michelsen, det norska statsrådets avskedsansökan, och ingen ny norsk regering står d&att få. Därefter ämnar
den fungerande regeringen, sedan en kort frist tillandalupit, i
stortingets I-iander nedlägga sitt mandat, varefter stortinget antages komma att om regeringens förande vidare bestanima. Detta
ar ett revolutionärt steg; därmed är konungamakten sat'c ur
stånd att fungera och unionen faktiskt sprängd.))
))Detar om vad i sådant fall bör åtgöras)),f r ~ m h ö l kronprins
l
Gustaf inför utskottet, ))som jag i främsta rummet Onskar hora
Edert omdöme». Efter att därefter ha avvisat tanken på unionens bevarande som en ren personalunion, tog kronprinsen upp
förslaget om unionsfrågans lösning på bredare basis. ))Detspörsmal frainstaller sig då)), sade han, ))om det kan vara Iarnpligt och då naturligtvis innan det avgörande ordet sages av Norge att an en ging framkomma m i d ett förslag i sadan riktning. Jag
anser ett sadant handlingssätt från Sveriges sida vara ett politiskt klokt steg för att därigenom inför utlandet visa, att svenska
folket gjort ett sista försök till uppgörelse. Men jag tror mig
tyvärr veta, att detta från norsk sida antagligen kommer att bestamt avvisas. ))
))Slutligen kan den fragan uppstallas)), fortsatte kronprinsen,
'4
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>)huruvidadet icke skulle vara klokare och vardigare, sedan nzan
fatt fullt konstaterat, att alla vagar för ett vidme samliv 2ro
stiingda, att Sverige självt skulle föreslå en skilsmässa i godo.
Från konungamaktens sida kan och bör ~iågotsådant förslag
icke göras, ty det ar dess plikt att i det längsta söka bibeliålla
unionen sådan den beslöts 1814 av bagge folken gemensamt.
Men om Sverige skulle finna det rätt att beträda denna vag, s i
anser jag, att detta bör ske gå det minst möjligt skarpa sätt, så
att en upplösning av unionen ej må lämna alltför stor bitterhet
kvar i sinnena, ty detta ar av största vikt och betydelse för ett
möjligt återknytande av de brustna banden en gång i en tidigare
eller senare framtid. )l3'
Kronprins Gustafs egen ståndpunkt framgår av talet. An tydligare hade den emellertid kommit till uttryck. i konceptet av
den 18 mars. På tal om förslaget till förhandlingar p5 bredare
basis heter det har: ))Jag ar på förhand fullt säker på ett avslag
från Norge! Tanken på ett initiativ till unionsupplösning framställes daremot i konceptet med följande ord: ))AttSverige sjalv
skulle föreslå en skilsmässa i godo, liellre an att så att saga bliva
utsparkad ur unionen)). För tanken på ett sådant initiativ har
lian i koiiceptet också ursprungligen skrivit, att ))gent emot utlandet tror jag, att detta skulle verka gynnsammare, ty Europa
finge då strax situationen klart för sig och stode framför ett
fullbordat faktum, och finge då kanske mindre anledning att
blanda sig in i våra angelägenheter på den Skaiidinaviska halv-

ön)).8 6
Vi kan stimmera: deil 23 mars 1905 har kronprins Gustaf
inför hemliga utskottet framfört tankeil på ett svenskt initiativ
p
.

'3
Citerat e:?er orig. i Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA. Talet aven i avskrift
infört i Riksdagens sarskildte deputerades protokoll, den 23 mars 1905, UD:s
arkiv. Talet in extenso tryckt nedan bil. z, s. 217.
36 ))Några tankar i anledning af det blifvande hemliga utskottet, nedskrivna
d. 18:de mars 1905)) av kronprins Gustaf, Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA. Se
nedan bil. I , s. 216.
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till unionens upplösning och framhallit, att detta i s i fall hör ske
))p; det minst möjligt skarpa sätt)).Redan den r8 mars, dagen
efter hans hemkomst efter vistelsen i Kristiania, argumenterar
kronprinsen i sitt koncept ivrigt för ett sidant initiativ. Den
standpunkt, som möter i kronprins Gustafs telegram från London j jimi 1905, ar inte ny. Redan i mars har han gjort sig till
talesman för i princip samma uppfattning i ~inionsfrigan.Forandringen av kronprinsens inställning kan dateras t i l tiden melIan den I inars, då han lat offentliggöra sin skrivelse till stcrtingets specialkommitté, och den n8 mars, d5 första konceptet
till halis tal i riksdagens hemliga utskott förelegat. Det ar i ~ t e
överläggiiingarna i Berlin i början av juni, soar ))med verkan av
en chock)) definitivt klargjorde för kronprinsen, att de1 med
stora förväntniiigar emotsedda tyska stodet var en illusion, samt
den kompakta opinion för en snar avveckling, som han i juni
1905 mötte både i Berlin och London, som varit avgörande för
förändringen i kronprinsens hallning. Omsvangningei~ har i
själva verket ägt rum Iångt tidigare. Ab- avgdjrande betydelse för
denna synes ha varit samtalet med Mirhelsen den 1 1 rnars och
den enl-ialligt aiiiisvenska stämning, som mötte honom under
bans vistelse i Norge till och med fran hovets och hans narmaste
omgivnings sida.

Konstaterandet att förändringen av kronprins Gustafs stålidpunkt i norska frågan ar att datera till hans vistelse i Kristiania
i mars 1905 far konsekveriser inte bara för bilden av kronpriilsen
sjalv som statsman och politiker utan ocksa för förståelseil av
ställningstaganden och händelseförlopp under våren I 905.
Resultatet av ileanliga utskottets överläggningar blev inte vad
kroilprins Gustaf hoppats. Utskottets majoritet, 8 av dess 12
ledamöter, under ledning av representanterna fBr första kammarhögern, avstyrkte bestämt förslaget, att Sverige sku!le taga
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initiativet till en skilsmässa i godo med motiveringen, att ))>Svsrige på Pntet som lieist sätt bör taga på sig ens den ringaste del
av ansvaret för en brytning av unionen)). Ocks?i utskottets liberala minoritet tinder idar1 Staaffs ledning anslöt sig P-iktill, om
an med vissa reservationer. Själva huvudtanken i kronprinsens
tal till hemliga utskottet - att Sverige skulle gripa initiativet och
själv föreslå en unionsupplösning - avvisades således enhalllgt.
Utskottets Överläggningar resulterade endast i att detta föreslog,
natt Eders Kungl. HOghet i saminansatt statsrid inbjuder de
bada folken till vansltaplig och fri förhandling angående förandrade unionella bestämmelses p i grundval av ful9 likställighet
mellan de bägge rikena och utan annan begränsning an att gemensamheten i fråga om utrikesarendenas handhavande och
vård uppratthålles » .1
I hittills föreliggande framställningar av hemliga utskottets
förhandlingar framhalles, att kronprinsen skulle ha f örelagt
utskottet tre huvudfrågor eller alternativ. Arne TNåhlstrand talar sålunda om ))detre huvudfragor, om vilka regenten önskade
höra utsltottets mening>,.2Jacob S. Worm-Muller sk-river, att
kronprinsen vid detta tillfälle ))hemla 3 alternativer tii dröltelse H.3
Uppfattningen om att kronprinsens tal inför hemliga utskottet slcuIle ha utmynnat i tre alternativa fgrslag, son1 detta hade
att taga stallning till, bygger uppenbarligen pi det referat av
kronprinsens framstalining, som utskottet själv givit a sitt svar
till kronprinsen - inte på kronprinsens eget tal. H utskottets utlåtande talas sålunda om »de punkter, som blivit oss till uttal Hemliga utskottets protokoll 1905, UD:s arkiv. Utskottets yttranden tryckta
nedan som bilaga 3 och 4, s. 221, 224. Beträffande minoritetens särskilda yt.trande
ocli dess innebörd i förhållande till huvudutlåtandet se A. BRUSEWIIZ,
Hemliga
utskottet i r809 ars författning. Skrifter utg. av statsvetenskapliga föreningen i
Uppsala I , Uppsala 1933, s. m4 f .
WAHLSTRAND,
1905 ars ministärkriser, s. 4.
"JORM-AIIL~LLER,Samtiden 1955, s. s 4 3
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lainde av Eder Kungl. Höghet f6relagda)). »Dessa punkter )),
heter det vidare i utlatandet, >)äroFöljande: I :o Huruvida unioar ejiiskviird,
nens bibehallande i form av en ren ;sersonaI~i~ion
2 : 0 Huruvida det iii liil~pligtatt, innan det avgörande ordet f r i a
Norge säges, äiz en ging frarrkonma med ett förslag om unionsfrågans lösning på en bredare basis; och slutligen 3:o Huruvida
det icke skulle vara klokare och värdigare, sedan man fatt f~illt
konstaterat, att alla vagar föir ett vidare sandiv äro stängda, att
Sverige självt skulle föreslå en ckilsrniissa i godo)). Vid diskussioi~eilav decsa punkter hänvisas därefter h ritlatandet till den
sista av dem med orden ))det tredje av Eders Kungl. I4öghet
framstallda alterl2alivet . . .)) ."
Laser man emellertid kronprins Gustafs tal inför Izemliga utskottet utan hansyn till den tolkning, som riksdagens f8rtroendennan i i~tsltottetgav detta tal - som de erhöll i skriven form far man en helt annan bild. Eragan om unionen som en ren personalirnion framstalies ej till diskussion utan avfärdas av kronprinsen själv såsom, ))något som med fullt skal den allmiinna
meningen i Sverige ej synes vara benägen för, och som konungamakten ej heller kan acceptera)).Förslaget om förhandlingar på
bredare basis utgör i kronprinsens framställning inte heller det
något alternativ till tanken p5 ett initiativ till unioilsupplösning,
utan endast en förberedelse dartill. Själv kallar han det i sztt
tal för ))ett politiskt klokt steg för att darlgenom inför utlandet
visa, att svenska folket gjort ett sista försök till uppgörelsen och
framhaller, att ett initiativ till unionsupplösning bör tagas först
:)sedan man fått fullt konstaterat, att alla vägar för ett vidare
samliv ara stangda)). Kronprinsens ta1 inför hemliga utskottet
utmynnade endast i ett allvarligt menat förslag: att Sverige själv
skulle taga ifiitjativet och föresli en skilsmässa i godo. Det b=varade konce2tet till kronprinsens tal bestyrker ytterligare denna
tolkning. Talet om de tre ~lternativernaar en konstruktion, till' Hemliga utsliottets protokoll 1905, UD:s arkiv. Se nedan bi!. 3, s.
siverat 11s:.
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kommen för att i någon mån overskyla det avslag, som utskottets
svar de facto innebar.
Hemliga utskottets beslut var ett nederlag för kronprins
Gustaf. Det innebar, att Sverige nu i realiteten beslutit sig att
passivt avvakta att - för att använda kroilprinsens egna ord bliva utsparkat ur unionen)).
Ben 5 april verkställde kronprinsen hemliga utskottets beslut.
I en diktamen i sammansatt statsråd framställde han förslag om
nya förhandlingar på bredare basis, utgiende från grunelgrinclpen om full likställighet meilan länderna. )>@Beil
väg, som jag
anser man bör välja och på vilken man, med god vilja på ömse
sidor, enligt min åsikt kan vinna en for alla parter fullt tillfredsstallande losning av svirigheternan, skriver k r o n p r h e n i sin
diktamen till statsrådsprotokollet, ))ardenna: gemensain utriltesminister, svensk eller norsk man, ansvarig inför bagge rikena
eller inför en gemensam institution, sarskilt konsra?atväsen för
vartdera riket, dock så, att konsulerna i allt vad som angår förI-iållandet till främmande inakter bora sta under utrikesministerns ledning och kontroll. - O m under forhandlingarnas gång)),
fortsiitter kronprinsen, ))en annan form skulle kunna finnas för
ordnandet av de unionella angelägenheterna, dock alltid med
bibehållande av gemensamheten i utrikesärendenas handhavande
och vård, som ar ett oeftergivligt villkor för unionens bestånd,
så förklarar jag mig härmed beredd att taga aven densamma linder allvarligt övervägande. ))"
Kronprins Gustafs standpunkt i diktamen tig! statsrådsprotokollet den 5 april 1905 övereilsstanirner nara med den s o a
svenska regeringen intagit sedan 1890-talet och soin från svensk
sida koin till uttryck redan i 1895 års unionskommitté. Vid fOrhandlingarna i konsulatfragan I 902-1 903 hade norrmannen be-

' Protokoll i sammansatt svenskt och norskt statsrid, Stockholm den 5 ctpril
1905, tryckt b1.a. i samtida officiellt tryck under rubriken »I den unionella fragan», Stockholm 1905.
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stämt motsatt sig en sammankoppling av frågorna om eget, sarskilt konsulatviisen och gemensam utrikesstyrelse. Varje försök
f r i n svensk sida att vidga förhandlingarna till att aven röra
frågan om den gemensamma utrikesförvaltningens organisatiaon
hade avvisats fran norskt håll. Förhandlingarna om de likalydande lagarna 1904-1905hade strandat p i svenska regeringens krav, att de särskilda konsulerna i vissa avseenden, som
direkt berörde rikenas förhållande till frammande makt, skulle
sta under utrikesmninisterns ledning och kontroll. Jämfört med
kronprinsens egen skrivelse till norska sto~tingetsspecialkomi i Lerrnitté slutligen, inneliåller diktamen av den 5 april inget )tA
ligare tillmötesgående, utan innebar snarare genom sin bestämda
precisering av förhandlingsgrundvalen en skarpt ))svensk))hii14ning.
Mot bakgrunden av tidigare förhandlingar och stallningstaganden i unionsfriigan kan kronprinsens uppmaning till nya
förhandlingar den 5 april 1905 inte tolkas som ett allvarligt
menat försök att skapa en ny grundval för förhandlingar inellan
Sverige och Norge. Kronprinsen var också - såsom framgår b1.a.
av hans tal inför hemliga utskottet och an tydligare kommer till
uttryck i konceptet till detta tal - från början på det klara med,
att detta förslag saknade alla snöjligheter att accepteras i Norge."
Nar kronprinsen dessutom i sin diktamen valde att i allt vasentligt följa hemliga utskottets konservativa majoritet, ej dess librrala reservanter, visar detta vad han. avsig. Förslaget syftade
endast, som ovan framhållits, till att inför utlandet demonstrera
---G Detta framgar aven av en anteckiliilg i statsradet H. Bothners dagbok. Denne,
i Stockholm, skriver salunda den 4 april
som tillhörde norska statsradsavdeli~ingei~
1905: ))Eftermiddag blev Lövland og jeg opkaldt til Kronprindseii som meddelte
os at han i sammansat Statsraad imorgen eller paaföljende dag vilde fremkomme
med Forslag om nye Forhandlinger angaaende alle Unionsspörgsmaa!. . . . Saavel
Lövland som jeg udtalte, at man fra Norsk side ikke viide gaa til nye Forhandlinger för konsulatsagen blev ordnet. Dette var en betingelse man fra ilorsk Side
vilde fastl-iolde.)) Bothners dagböker 1905, privatarkiv 130, NXA.Ovanstaende av1905 ars ministarkriser, s. 13 not 8.
snitt tidigare citerat av WAHLSTRAKD,
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Sveriges moderation och förl-iandlii~gsvilrBghet.Detta bekraftas
aven av att kronprinsens diktamen omedelbart distribuerades
till de större tidningarna i Europas huvudstäder. Kronprinsens
egen ilorske adjutant, dåvarande överstelöjtnanten Wilhelm
Morgenstierne, skrev i ett brev t114 kronprinsen, att ))det gode
Indtryk af Diktamenet svzP<kedesderhos her i höi Grad ved den
hurtige Offentligjörelse og Telegrafering til Times)).'
D e t a v kronprinsen den 5 april framförda förslaget om nya
fiirhandlingar p i bredare basis var - i varje fall fran kronprinsens sida - ingenting annat an en ren propagandamanover.

Den 7 april 1905, t v i dagar efter kronprinsens diktamen, begärde statsminister Boström sitt avsked. Hans avskedsansidkan
kom plötsligt, ovantat aven för hans närmaste vanner.$ Orsaken
till Boströms avgång var, enligt en nästan enstiimrnig uppfattning i de samtida presskomineiltarerna, att denne, som val kände
norrmannens ovilja mot att vidare förhandla ined honom, frivilligt drog sig tillbaka för att inte geiiom sin person stå hindrande i viigen för ett accepterande av kronprinsens inbjudan till
nya förhandlingar."
Leif Kihlberg, som var den förste som upptog problemet om
Boströms avgång 1905 till vetenskaplig behndliilg, har emellerhllorgenstierne till kronprins Gustaf, Slemdal den 221'4 1905, Gustaf V:s arkiv,
vol. 76, BFA.
s Se ~~VAHLSTRAII'D,
I905 ars ministarkriser, s , 6 och I r f .
"e
Sydsvenska Dagbladet 914 1905, Stockholms Dagblad 914 1 9 0 5 ~Svenska
Dagbladet 9/4 1905 och Aftonbladet 9/4 1905, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning citerade den 1014 med uppenbart instammande Carl Herslows ledare i
Sydsvenska Dagbladet av den 914, vilken aven utan kommentarer i sin helhet
atergavs i Aftonbladet 1014. Endas: i Dagens Nyheter skymtar en annan förklaring
till Boströms avgang, då det den 914 under rubriken »Ministar- eller systenskifte))
heter: »Men &got systemskifte i egentiig mening torde man icke Ila anledning att
bereda sig på, om man nu ej soin sidant vili rakna anslutningen till kroiiprinsenregentens unionella förhandlingsuppslag, till hvilket det vidhalles att den afgående
statsministern ställt sig dissentierande - naturligtvis icke i sak, utan endast i fråga
om opportuniteten i dess framförande i närvarande situation.))
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tid med utgångspunkt från vissa saintida rykten framfCdrt alren
en annan förklaringsgrund. Den inre dissensen inom statsrådet P
unionsfrågan, menar sålunda Mihlberg, har bidragit till att kasta
statssministeri~ur sadeln. Situationen blev i längden ohallbar,
ni all synnerhet som statsministern i denna interna schism under krisens senare utveckling fran regentens sida icke torde hava
erhållit det stöd, som förut s t i i i till hans förfogande och utgjort
1O
en pålitlig garantifond för soliditeten i krans ledarposition)).
Arne Wåhlstrand, som senare gjort Boströms a v g h g 1905 till
föremal för ingiende undersökning, avfärdar emellertid denna
teori rned orden, att )>någrabevis, ens sannolikhetsbevis, ha
dcck icke kurniat förebringas härför)).Resultatet av "flåhlstrands
undersökning blev, ))att Boström själv, utan starkare påverkriiiigar fran aiidra hall, fattade beslutet att 'lämna ministären)).
Bikom detta skulle, enligt W&hlstrand, ha legat dels Boströms
på grund av unionsfrågan undergrävda ledareposition inom ministiiren, dels en känsla av stegrad politisk trötthet.'' Men den
omedelbara orsaken till hans avgång har enligt Wy&hlstrandvarit, att Boström inte med sin person ville stå hindrande i vägen
för ett nytt försök till uppgörelse rned Norge." Denna förklaring till Boströms avgång har också blivit den inom historieskrivningen allmiint vedertagna.13
Uppfattningen om Boströms avgång som en följd av dennes
egen önskan att inte st& hindrande i viigen för era ~rppgörelse
'" L. KIHLBERG,
Den svenska ministären under st5ndsriksdag och tvåkammarsystem. Intill 1905 ars totala miilisterskifte. Uppsala 1922, s. 478. Kihlbergs ka!!or
utgör pk deima punkt, dels att »i pressen uttalas vid Boströms avgang förmodai~den i antydd riktning>>,varmed tydligen b1.a. avses den i föreggende not citerade
meniilgen ur Dagens Nyheters ledare den Q april 1905, dels en uppgift av den
norske journalisten K. A. Winter-Hjelm i Diplomaticus, I Sverige 1905, Kristiania
1906, S. 21.
II W~HLSTRAX
1905
D , ars ministarkriser, s. 12, 14 f .
WAHLSTRAND,
a.a., s. 8 f,, 60.

'"Se S. 1. BOETIIILS
i Sveriges historia till våra dagar, bd 13, Stockholn~1925,
s. 224; ERIKO. LOFGREN
i Sveriges historia genom tiderila, bd 4, Stockholm 1948,
s. 550; HILDEBRAND,
Gustaf V som människa och regent, I, s. 287 f .
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mellan Sverige och Norge går ytterst tillbaka på Boströms egna
uppgifter b1.a. i brev till vännen Carl Her~low.~%ron~rinsens
uppmaning till nya förhandlingar måste emellertid, som vi nyss
konstaterat, betraktas som en ren propagandamanöver. Kronprinsen var saker på ett norskt avslag. Darmed ryckes ocksi
grunden undan f ör den numera allmänt vedertagna förklaringen
till Boströms avgång. Problemet måste ställas ånyo: vad var
orsaken?
Vi har tidigare som ett resultat av undersökningen av kronprinsens hållning i norska frågan kunnat konstatera, att Boström
i denna fraga hösten 1904 intog en annan ståndpunkt än regeringens majoritet. I detta läge hade Boström funnit stod för sin
uppfattning hos kungamakten, främst då hos kronprinsen. Detta
stöd utgjorde darefter sjalva grunden för Boströms stallning som
statsminister och för hans norska politik, sedan hans förslag i
konsulatfrågan i oktober 1904 blivit nedvoterat i statsrådet.
Men under sin vistelse i Norge i mars 1905 f6randrades kronprinsens ståndpunkt i unionsfrågan. Vid hemkomsten till Stockholm framträdde han som förespråkare för en lrelt annan linje
an tidigare. Boström hade därmed mist stödet för sin stallning
som statsminister. Hans avgång blir en logisk följd av kronprinsens föraildrade hållning. Boström har inte frivilligt l a m a t sin
post för att Inte stå i vägen för ett norskt accepterande av kronprinsens förhandlingsbud; han har avgått därför att hans ståndpunkt i unionsfragan inte längre stod i överensstämmelse med
den politik, som kronprinsen nu ville föra. Boströms plötsliga
avgång, utan varje förberedelse från hans egen sida, får därmed
sin naturliga förklaring. Helt i linje härmed ligger också, att
kronprinsen söker Bostroms efterträdare icke f r i n den i Irernliga
utskottet segrande förstakammarhögern, utan bland i unionsfrågan moderat inställda politiker som Edvard von Krusen-

1.1

WAHLSTRAND,
a.a., s. 8 f.; HILDTBRAND,
a.a., S. 287. Se ave11 Sydsvenska Dag-

bladet 914 1905, senare cirerad b1.a. i Goteborgs Handels- och Sjofartstidning
1014 1905 och Aftonbladet 10/4 1905.
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stieriia, Hugo Tamm och Carl von ~riesen." Sedan alla förs&
misslyckats att förvärva nigon av dessa i riksdagen inflytelserika man, vande sig kronprinsen slutligen till en av statsridsmajoritetens framsta man, Johan Ramstedt.
Boströms avgång och valet av hans eftertradare tyder på att
kronprins Gustaf trots nederlaget i hemliga utskottet inte uppgivit tanken p5 attfullfölja den politik, lian i sitttal inför utskottet hade skisserat. Uppmaningen till nya i'örhandlingar utgjorde enligt denna första steget. Sverige skilIle därigenom infar
utlandet visa, att svenska folket gjort ettssista försök till uppgörelse. Nasta led i denna politik skulle enligt kronprinsens tal
vara, att sedan man fått ful:t konstaterat, att alla vägar för ett
vidare samliv var stängda, Sverige sjalv skulle föresla en skilsmässa i godo. Ett blaild Johan Ramstedts papper bevarat Isoncept visar, att denne inte stått främmande för en sådan politik
och att kronprinsen umgåtts med planer i denna riktning.
Konceptet ifråga, soin är skrivet av Ramstedt, ar ett utkast ii13
tal, avsett att hållas av kronprinsen-regenten inför hemliga utskottet. Det måste ha tillkommit efter den no maj 1905, den
dag då norska stortingets specialltommittté avgav sitt utlitande,
vilket namies i talet, men före den 2 3 maj, då stortinget fattade
beslut i ksnsulatfriga~~,
vilket enligt talet kunde vantas ske
))kanske redan inom nigra dagar D. Handelserrna koinma darefter)), fortsatter framstallilingen i detta utkast till tal, ))upperlbarligen att utveckla sig på det satt, som jag i min förra framstallning till Eder angivit)),Efter att ha erinrat om vad som enligt
hans tal inför utskottet deil 23 mars var att vänta efter ett
norskt beslut i konsulatfrågan, ställde kronprinsen i utkastet
frågan, vilka åtgarder som i sådant fall från svensk sida borde
vidtagas. ))Enligt min uppfattning)), fortsatte han i utkastet,
»finnes därvid 2 olika vägar att följa. Den ena, att lata handelserna i Norge tillsvidare hava sin ging; att icke från svensk sida
"m
'
STRAND,

förhandlingarna kring ministärens rekonstruktion i april 1905 se WAHL1905 års ministärkriser, s. r 7 f f .
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vidtaga andra åtgärder än som må finnas behövliga och möjliga
att utföra till förhindrande av att norrmannens separatistiska
strävanden bliva godkarida av främmande makter,» . . . ))Den
andra utvagen - oin vilken man emellertid icke p% förhand kan
saga l~uruvidaden kommer att av norrmannen accepteras - vore
att, helst innan stortinget vidtagit åtgarder för regeringens uppratthållande men 5 andra sidan först vid den tid, d i det miste
anses uppenbart, att utvecklingen kommer att gå denna vag och
man således med aII sannolikl-iet måste antaga att utan eftergift
från svensk sida csnione~ssprängning ar förestaende, göra norrmannen ett erbjudande i syfte att f; unionen upplöst p i laglig
väg och således på ett satt som för ett framtida gett förhållande
mellan folken måste anses minst inenligt.))'' Hela den fortsatta
framställningen 1 talet visar, att kronprinsen sjalv förordade den
senare av dessa bida vagill-. Tenkegången ar densamxa som 1
kronprinsens tal inför hemliga utskottet den 23 mars 1905.
Rarnstedts koncept visar, att kronprinsen i mitten av maj
månad 1905 haft planer på att fullfijlja den politik 1 norska frågan, som han i mars 1905 hade sltlsserat. SlraffOr kronprinsens
aktion i denna riktning inte nådde längre än tik1 detta utkast tlll
ett ta? vet vi ej. Själv har kronprins Gustaf dock inte darmed
uppgivit hoppet om att trots allt förmå Sveriges regering och
riksdag att acceptera tanken på en unionsupplösning i godo, ~ t a n
svenska villkor. I sina telegram frin London i mitten av juni just de dagar då Ramstedt och det svenska statsrådet var sysselsatt med att författa propositionen i unionsfrågan till den urtima
riksdagen - gjorde kronprinsen ett sista försok att ånyo vinna
gehör fiar ett förverkligailde av det handll~gsprograrn,som han
i mars 1905 hade fijrordat och i konceptet fran mitten av maj
iter givit uttryck för.
' T t k a s t till ta1 avsett att hallas av kronprins Gustaf inför hemliga utskottet
i maj 1905,bland Johan Ramstedts papper. Utkastet, som piträffats av Wåhlstrand, ar tryckt och kommenterat av denne i 1905 års ministarkriser, s. 340 ff.
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4 sitt anförande inför riksdagens hemliga utskott den a3 mars
hade kronprins Gustaf rydligtlatit förstå, att han inte h m a d e
sanktionera lagförslaget om eget konseilaev5sen i norskt statsråd. I dee sirskilda svar, som utcicottets liberala minoritet avgav,
togs ocksa denna fråga upp. Karl Staaff jamte tv3 av utskottets
liberala Iedam~ter"Degagnade tillfallet att framhålla, att »i det
nuvarande laget skulle dock utsikterna t e t t s i g långt miildre
mörka, darest det norska stortingets beslut i koi~sulatfrigan
kuélnaterhåila sanktion i norskt statsrid. Ty)), fortsatte de,
))darigenom hade rådrum vunnits, och dii a allt fall f6rh2ndlingar rörande avveckling av gemensamheten s a m h t ~ i e r k a n d e
av exequa tur åt de norska sarkonsarlerna masic äga rGm, hade tillfälie d i l ~ e lnaturligt
t
uppstitt att antingen i vanskapliga former
angiva de beiingelser, under vilka Sveriges villiga medverkan
till den nya ordningen kunde erniis eller ock söka leda frågan
in p2 andra banor.))'
Samma tankegång, som har framföres air hemliga utskottets
liberala reservanter, möter samtidigt i norska i~ögerminsframstallningar till kronprinsen.
Den 4 mars hade kronprinsen i Kristiania mottagit en promemoria från generalkrigskommissarien Jens Bratlie, som var
en av norska högerns ledande man och vid olika tillfällen tjänstgjort som kronprinsens rapportör och inofficielle rådgivare i
Norge.' Konsulatfrågan hade, framhöll denne har, en rent ~iorsk
sida, som allt igenom borde handiiiggas av norska statsrnyndigheter och avgöras i norskt statsrad, och en sida, som angick
båda rikena, vilken måste bliva föremål för förhandling med
Sverige och avgöras i sainmancatt statsråd. Vad saken nu gallde
var frågans rent norska sida. Om kronprinsen som kungarnak-P-

'

Hemliga utskottets protokoll, UD:s arkiv. Se nedan bilaga 4,s. 2 2 5 .
Se Bratlie till kronprins Gustaf, Kristiania den 22/3 1901, 311 1903, 2211 1903
och 413 rg05, G u t a f V:s arkiv, vol. 57, BFA. Se aven kronprins Gustaf till
Oscar II, Kristiania den 15'2 rgog, Oscar 11:s arkiv, BFA.
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tens representant gav konsulatlagen sanktion i norskt statsråd, betydde detta endast, att vagen ånyo Bppnades för förhandlingar och att frågan därefter måste behandlas i sammansatt
statsråd. En sailktionsvagran, underströk Bratlie, skulle daremot
avskiira varje möjlighet till vidare förhandlingar. O m stortinget
begransade sitt beslut i konsulatfragan till endast dess rent
norska del, framhöll Bratlie vidare, kan ingen norsk regering gå
med på att denna fråga hanskjutes till behandling i sammansatt
statsråd. ))Ogsåvi stortingsman av höire, som ikke önsker brud
med Sverige)), fortsätter han, skulle l detta läge bli tvungna att
rösta för upprättandet av eget konsulatväsen och kommer antagligen också att dragas i11 i aktionen mot kungamakten. ))For
unionens venner i Norge)), skriver Bratlie avslutningsvis, ))vi1
det efter min opfatnirzg vare af den mest afgjörende betydning,
om Deres Kgl. Höihed matte kunne tiltrade den anskuelse med
hensyn til sanktion, som her er fremholdt. P3 anden vei end
den, jeg her har tilladt mig at fremholde, öiner jeg . . . ingen
udsigt til, at unionens venner i Norge atter skal kunne samles
sammen til noget parti af betydning i vor
Aven från kronpriiisens personliga vänners och närmaste omgivnings sida restes samma krav. I ett brev den 22 april 1905
vande sig den äldste av kronprinsens ~iorskaadjutanter, överstelöjtnant Wilhelm Morgenstierne, till honom i detta arende. Kravet på eget norskt konsulatvasen, framhöll denne, restes nu av
norrmannen med en enstämmighet, som man väl aldrig f6rr
hade upplevt har i landet - det hade blivit till en nzressag for
Landet . Kronprinsens uppmaning till nya förhandlingar på
bredare basis hade icke i iaagon nämnvärd grad förändrat stamningen. ))Opinionen forlanger fremdeles med samme Styrke)),
konstaterar Morgenstierne, ))Konsulatsagen gjennemfört eller
ialfafd sanktioneret först, forinden der gåes over til nye ForhandPM av Bratlie, i original bilagt brev från Bratlie till kronprins Gustaf, Kristiania den 413 1905, Gustaf V:s arkiv, vol. 57, BFA. En maskinskriven avskrift
av denna PM i Boströms saml., vol. E 3296, RA.
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linger)). Sanktion skulle vara ett bevis p i att kronpinsen hade
full förstaelse för norrmannens krav och lika stort intresse för
dem som för svenskarna. Haromdagen hörde jag, berättar Morgenstierne i brevet till Itronprinsen, ))enhöiere Hofmand og tro
Ven af Kongehuset sige i et Selskab: 'Vi vi1 n u få se, om vi har
og nogeilsinde har laavt en m r s k Konge, eller om vi kun har
bavt svenske Konger.')) . . . ))Denorske Unionsvenner)), skriver
Morgenstierne vidare, »anser neinlig en Sar-iktion som den eneste
Wdvei til Unionens Bevarelsex och framhåller slutligen sjalv, att
))efter hvad jeg har seet og hör\ er jeg personlig overbevist om,
atSanktionsnzegtelse vi1 lede urniddelbart til LTnioi~soplösning))?
Under de följande veckorna och i synnerhet vid sitt besök i
Norge i slutet av april, bestormades kronprinsen från. norskt
håll ined vädjanden om s a n k t i ~ n Vad
. ~ sanktionsvagran skulle
iimebära måste vid denna tidpunkt ha stått alldeles klart för
kronpriiisen. Trots detta och trots svenska liberala partiets,
norska högerns och alla norska unionsvanners r i d och vadjailden stod kronprinsen emellertid fast i beslutet om att vägra
sanktion. Beslutet innebar, att han med öppna ögon och klart
medveten om följderna styr kurs rakt mot unionsbrott och
unionsupplösning.

I den inledningsvis citerade telegramsviten fran juni 1905 anför kronprins Gustaf uteslutande motiv av utrikespolitisk art
som argument för att Sverige utan villlior sltall förklara unionen
upplöst och erkänna Norge. Att motiv av samma art spelat en
roll för hans ställningstagande i unionsfrågan aven före unionsbrottet den 7 juni 1905 framgår klart av källmaterialet. I konceptet av den 18mars till sitt tal inför hemliga utskottet har
han s5lunda ursprungligen anfört som ett argument för ett
Morgenstierne till kroilprins Gustaf, Slemdal den 2214 1905, Gustaf V:s arkiv,
vol. 76, BFA.
Krcnprins Gustaf till Oscar II, Kristiani; den 2.914 1905, Oscar 11:s arkiv,
BFA. Se aven WAHLSTRAND,
1905 års rniilistarkriser, s. 35 f .
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svenskt initiativ till unionsupplösning, att ))geiitemot utlandet
tror jag, att detta skulle verka gynnsaminare, ty Europa finge
då strax situationen Itlart för sig och stode framför ett fullbordat
faktum och finge då kanske mindre anledning att blanda sig in i
vara angelagenheter ps den Skandinavislca halvön)). Tankegingen ar ett starkt argumentför att Sverige själv skall taga
initiativet till uiifonens upplösning, och karl antas ha utgjort
ett viktigt rnotiv fOr detta förslag. Samma tankegång kan daremot inte förklara kronprinsens ståndpurlkt i sanktionsfrågan i
opriI och maj 1905.Eli sanktionsvagran med ty adöljande häftiga brytning minskade inte riskerna för en inblandning utifrån,
snarare tvärtom. Kronprinsens initiativ till förhandlingar om en
ny garantitraktat i maj och diskussionerna darom vid hans besök
i Berlin och London i juni 1905 var hans viktigaste utrikespolitiska åtgrtrder kort före osli samtidigt med unionsbrottet. Detta
initiativ och dessa förhandlingar gick emellertid ut på att förbereda unionsbrottet och trygga Sveriges ställning därefter; de
visar darför endast, att kronprinsen var fullt medveten om den
förestaende unionsupplösningen. Nigon förklaring till den ståndpunkt han själv intog i unionsfrågan ger dessa atgarder inte.
Andra motiv an utrikespolitiska synes ha dikterat kronprinseils
beslut i sanktionsfrågan.' Ett av dein torde ha varit tanken p å
kungamaktens stallning i Sverige.
Undersoknirigen av ställningstaganden och handelseförlopp
under åren 1903-1905 har givit många belägg p i den starka
personliga kungamakt, som vid denna tidpunkt ännu existerade
i Sverige. I synnerhet galler detta inom unionspolitiken dar
kungen, eller vid denna tidptmkt rättare kronprinsen, vid flera
DilPfallen fattade avgörande beslut, som t.ex. vid schismeii inom
Möjligen skulle kunna tänkas, att det läge, som uppstitt till följd av det
rysk-japanska kriget, kan ha spelat en roll för Itronprins Giistafs ställningstagande.
Någon risk för ett ingripande fran Rysslands sida i en ev. unionskris har pa grund
av kriget inte funnits under våren 1905. N k o t spår av överväganden i denna
riktning har dock inte påträffats i den annars mycket frispråkiga korrespondense:l
melian kungafamiljens främsta inedleminar.
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svenska statsrådet i Kristiania i mars 1903 och i Stockbo~rni oktober 1904 samt vid Boströms avgang i april och sanktionsvagran i maj 1905 I Noige darernot ver sedan riksr2ttcsaken 1884
parlamentarismen genoniförd. Kungens ir~flytandehade d"ur TSducerats till den moderne konstitutionelle inonsrkena. Kontrasten var skarp minot förhållandena i Sverige, dar BostrCiin hösten
och vintern 1904-1905 hade suttit sora statsminister av kunglig
nåde, med kungligt stöd. För en personlig kungamakt var Norge
i detta 3age närmast en black om foten. Erfarenheterna fran heia
kronprins Gustafs tid som vuxen, frôn 1880-talets början, hade
givit hoilom en klar bild av i hur hög grad uaiioa~sfrAganfBrbittrat hans faders liv och bundit dennes politiska rörelsefrihet. En
radikal lösning av unionsfrigan m2ste ha framstatt som ett intresse för kungamakten. Tanken pa bevarandet av kungama.Kteas siallning i Sverige har i detta sammanhang ocksa varit aktuell för kung Oscar och kronprins Gustaf. Kungen skrev
sålunda till kronprinsen den 30 april 1905, att sanktion av det
norska konsulatsbeslutet ))vorenaturligtvis konungamaktens död
i båda landerna först och friimst i Sverige, men snart aven i
Norge, s; att det tackar jag Gud för att jag ar s i viss på att du
aldrig gör. Norge anser jags), fortsatter han, ))efter all saimolikIlet, i alla fall vara för!orat för dynastien och unionen . . . N . '
Kung Oscar har har berört ett viktigt, kanske ett avgörande
motiv för beslutet o12 sanktloiisvagran.
Jörgelz Weibzill
-

Oscar II till kroilpriils Gustaf, Stockhoim 6en 30,'4 1905, Oscar 11:s arkiv,

BFA.
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BILAGA I

»Några tankar i aazlednifzg af det blifvande heinliga utskottet, nedskrifna d. r8:de nzars 1905. Gustaf»'
I . B3r icke frainställning göras, att jag anser d e t 2 vara nödvändigt
och politiskt klokt, att Svenska Riksdagen gör ett sista försök i
Unionsfrågan derigenom, att förslag framställes till Norge om, att
Sverige ar villigt erbjuda full likställighet med en gemensam Utrikesminister och Unionsparlament, eller Delegationer (enligt 1870 eller
r871 års förslag e l l e r 1 8 9 5 äss Unionskoinité"? Min tanke vore
då den, att svenska regeringen skulle taga initiativet och f ~ r e s l äRiksfullt salter
dagen att göra e t t ' sädail uttalande. - Jag ar pä förhand på ett aislag fran Norge? 2. Jag Önskar uttala inin personliga äsilit om, huru nödvilzdig fasthållaildet af Unioilen är för Nordei~sframtid i politiskt hänseende.
En gång i framtiden blir det ett annat Polens delning. Men jag vet
tyvärr mera ä11 viil den stamning som allmäi~trader i Sverige: låtom
oss hellre skiljas! Och detta blir den enda möjliga lösningen.
**)"den
om Sverige beslutar sig härför så anser jag att detta bör
ske på det minst möjligt brutala satt, så att en upplösniilg af Uilionen
ej lemnar altför stor bitterhet quar i sinnena, ty detta ar af största
vigt och betydelse för ett möjligt återknytande af de brustna banden
en gång i en tidigare eller senare framtid. .I<onsulatfi-åga11och den
omedelbart derefter kommande frågan om egen norsk utrikesminister
äro blott förevändningar för Norge för att komma ut ur den nuvarande Unionen, på hvilken ingen enda i Norge vidare vill hålla fast.
Deii enda form för en Union, som Norge numera vill godkänna, vore
en 7e1z personalunioi~,alting skiljdt utom Koilungens person, som
skulie vara geinensain. Men detta är eiz omöjlighet för Konungarnakten att acceptera. ty cf liitt insedda skal skulle Unionen dä brista vid
första an!ediling af oenighet mellan länderna.
3. Den frågan k a n uppställas, huruvida det icke skulle vara p o l i t i s k t '
klokare och värdigare [för Sverige att],4 då man vet eller fått konstateradt a-tt alla vägar för ett vidare sarnlif äro stängda, att Sverige
l Egenhändigt koncept, skrivet med blyerts, Gustaf V:s arkiv, vol. 76, BFA. I
manuskriptet understrukna ord har kursiverade.
Orden me3 sparrad stil tillskrivna över raden i konceptet.
a Asteriskerna i enlighet med originalet. De avser uppenbarligen, att den darefter följande meningen skali flyttas till aktsryckets slut, dar t v i liknande asterisker återfinnes. Andringen synes vara gjord samtidigt med att sista meningen i lroncpptet strukits. Jfr nedan s. 2 2 1 .
Orden inom hakar strukna i konceptet.
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sjelf slculle föreslå en skiijsrnessa i godo, heihe än att så att saga
klifva utsparkad rir Unionen? Från Konungainaktens sida liail o c h
b ö r ' i~ågotsådant f ö r s l a g 2 icke [ske]' göras, ty det är dens plikt att
i det langsta söka bibehaila Unioneia sådan den bislots r 8 14 af begge
folken g e m e n s a i ~ t . " * ][Men gent emot utlandet tror jag' att detta
skrille verka gynsammare, t y Europa finge d& strax s i t u a t i o n e n'
klart för sej"] och finge då kanske mindre aniedning att blanda sig
in i vara angeliigenheter på den Skandinaviska halfön.]'

''2 och stode Iramför ett iuilbordae faktum.:'
BILAGA 2

))Rro:tp~insen
Regencelis
n:eddeialzde
till Riksdagens sarskildte deputerade
den 23 n ~ a r sPCJO~.,)''

I kraft af den i regeringsform och riksdagsordning Kol~ungeiltilllagda rätt att med de af Riksdagens S i d a kamrar därtill utsedde sarskildte deputerade öfverlagga om riksvigtiga frågor, har Jag, efter
statsrådets horande, låtit kalla Eder till förtrolig öfverlaggiling oin
deil politiska stallci~lgeninom uilioilen sådan den efter de i Norge
senast tiillade händelserna utvecklat sig i el1 riktning, som allvarligt
hotar att förrycka f6rhalialsdet mellan de tv2 izationer~~a.
Det ar Eder bekant, hurusom de förhandlingar, s o n förts mellan
de svenska och norska statsrådeil i koilsulatfrågan icke ledt til! åsyftadt resultat. Förutsätt~~ingen
för upprättandet af sarskildt konsulatväsen för hvartdera af Rikena var, att man skr?I!e enas om inaehåliet
af de likalydailde lagar, hvarágeiaom, vid deil ifragasatta anordniagen,
förhålla~sdetmeilall utrikesministern och beskickainga.rne å ena s i d a
och konsu!atstyrelserna å deii andra skulie blifva regleradt cch det
på sätt, som tillgodosåge de fiail norsk sida frarnstaida önskningar,
men ?å samma gång iriilebure garanti för att konsl=leriia icke komme
att öfverskrida de riktiga gran~sernaför sin verltsarnhet och darjemte
tryggade, under Dibehiliande a l stattis quo i afseende å utrikesrninisterns och Seskickilinga;-nes stallising, det nödiga samarbetet mejlan
utrikesförvaltningen samt båda rikenas Ico~lsuiatvaseis. Sådall mighet har tyviirr icke kunnat ernås, i det att Ofveï ett från svensk sida
P
-

"

Orden tillskrivna av kionprii~senp5 arltets tredje, r cvrig: blanka sida.
Kronprinsen Regentens meddelande har tryckt efter avsitrif: i protolioll fört
vid Riksdagens sarskildte deputerades sammailtrade den 23 mars 1905, UD:s arkiv.
Denna avskrift ar, förutom nagon enstaka avvikelse beträffailde kommateringei~,
identiskt lika med det i Gustaf V:s arkiv, vol. 7G, förvarade renskrivna exemplaret av talet.
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i sådant syfte framstaldt fkslag norska statsrådet afgai ett svar, son1
ixynnade ut i det ~ r k a n d e t att
, samtliga de sex paragrafer, som från
svensk sida ansågos innebära den åsyftade garantiii, iniitte utgå u r
förslaget. Skedde icke så, förklarades, att all vidare förhandling vore
ai~damålslös.Men icke heler i afseende å förslagets Chiga delar
kunde den svenska affattiiingeil obetingadt godkannas, utan vore sades det - tvärtom åtskilligt att daremot erinra. Sedan det svenska
statsradet utförligen bemott de norska anmarknii~garnaunder påvisande sarskildt af, att de föreslagna bestammelserna icke kuilde
med fog anses strida mot de Or'verenskornna grunderna för de lika
lydande lagarna, samtidigt hvarmed förklarades, att, oin norska
statsrådet frånginge sin ståndpunkt, man å svensk sida vore villig
hvarvid mi5jligheten af vissa andringar och
fortsatta förha~idlin~arna,
modifikatioiler icke vore utesluten, förklarade det norska stats~ådet
kategoriskt, att det icke fann anledning framkomma med något vidare uttalande. Härpå resolverade H. M. Konungen den 7 sist!. februari, efter det norska regeringen afgif~itsitt betankallde, att det
genom Kungl. beslutet den 21 december 1903 åt det svenska och det
norska statsrådet Iamnade förhandlingsuppdrag Icke skulle till någon
vidare åtgärd forailleda.
Jag vill icke lämna Eder i okunnighet d a r o a , att enligt di yttranden, som af statsminiseer Ibsen blifvit till Mig falda, inge11 utsikt lunnits för att man å norsk sida skulle varit benagen att acceptera något
vidare gående förslag an det ursprungligen af statsminister Wagerup
den 28 maj 1904 framlagda, hrvilket i och för sig knappast upptog
någon föreskrift med syfte att bereda den Iörutsatta garantin mot ett
öfverskridailde å konsulernas sida af de riktiga gränserna Tör deras
verksamhet. Ingen enda af de svenska förhandlarne hade funfiit föislaget i någon som helst mån uttömmande, tiillfredsstallande eller betryggande. Och icke ens oin santliga ofvan omnämnda sex paragrafer
blifvit ur förslaget uteslutna, funnes - likaledes enligt Excellensen
Ibsens utsago - ilågon utsikt, att en öfvere:lskomrnelse skulle kunnat
komma till stånd.
I detta sammanhang vill Jag ej underlåta namna, att den omstandigheten, att Excellensen Lagerheim u ~ ~ d eloppet
r
af hCstei~ 1904
utträdde ur regeringeil, ingalunda kan uppfattas som en anledning
till underhandlingarnas afbrytande. Flere af de punkter, som Erån
norsk sida förklarades som icke antagliga, voro af honom gillade, och
Jag kan i detta Mitt omdöme afven stödja Mig på uttalanden af Excellensen Ibsen.
Rörande gangen af de förda forhandlingarna hänvisar Jag till protokolieil i sammansatt statsråd den 6 och 7 februari iimevarande år,
h i l k a akters innehall redan är ar' Riksdagen kanat. I hafven daraf
funnit, hvilken förutsattilingen varit för el1 uppgörelse i den afsedda
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riktningen och sjalfva kunnat öfvert-yga Eder olm ovederhäftigheten
af de tillvitelser för brott mot tro och lofven, som så val offentligt
soin eiiskildt riktuts mot de svenska förhandlarïie. Aded Min noga
kannedom orm förhandlingarnes gång kan afven Jag bekräfta osanningen af ett sådant tal.
Om förliandlingarne strandat, s i har detta skett icke därför, ôtt
ïnan å sveilsk sida velat motsatta sig en ngariordning med siirkonsuler, utan det har strandat pi rnotcattniilgari~eemellan 2 ena sidan det
~lorslcaltrafvet på eget- konsu!atvasen med alla dess konsekvenser,
som Norges stailning som snvera:~stat pistas betinga, och å den andrii
sidan den frii, svensk sida vindicerade åsikten om nödva~ldighetenaf
beva-randet af en enhetlig ledning i I2vad sorn aligår förhållandet till
främmande makter. Och hiiri ligger frågans karr~punkt.
9 Norge hôr stamni1;gen nu utvecklat sig darhail, s t t detta kraf pi.
landets sineranitet öfverrcjstar bvarje annan mening. Norslta gruiidlagens ord, att Norge ar ett fritt, sj5lvstandigt rike t o k a s i och för
sig såsom berättigande detta kraf, under det att samma gruildlqs
tillagg: )>förenadtmed Sverige ~ n d e ren Morilung)) bortgiömmes eller
itmiiistoi~euteIiimnas. Fragan galler sijedes icke i b g r e konseilatsaken
utan den galler någotannat och mera: sjalfva LI.11' lonen.
Jag kan med Adin kannedom om stiillliingar och förhallanden i
Norge saga, att, afven orn en uppgörelse atagaende koi~sulatvasende~t
kommit ti11 stand, någor varaktigt lugn icke varit att förvalata. Bet
har blifvit Mig sagdt i Mristimla, fran kompetentaste ltiill och i f ~ ~ l i t
klara och tydliga ord, att frågan om utrikesCörvaltilingei~ssrdilai~de
koininer att upptagas inom helt kort tid, och att denna frågas 16srihng skall krafvas i form a f egen 130rsk utrikesn~inister.Detta ar deil
nuvara~ideregeringens program. Deil gemensamma utrikesrninistern
ar »en uri~lgn;han ar neri d6d man i Norge::, iiro uttryck som öppet
blifvit sagda till Mig under Edii; cednaste vistelse darstades. Rörelsens
syf'ce är - Jag återupprepar det - upplösningen af den nuvarande
unionen; och frarnclrifvaïidet af konsulatsaken ar endast och allenast
en förevZr7dning för att komma u t ur densamma. Rör detta faktum
bör numera ingeil i Sverige längre kunna vara bliild. Ehuru unionen
ännu bestar, så iii den dock faktiskt dödsdömd i sa gcdt som hvarje
~ o r s k siiln~e.
t
Mingen gång bar den tanken sväfvat för Mig, om ej Sveriges piikt
vore att, kosta hvad det vill, söka upprätthålla trnionen. Sverige har
åstadkornmit den, Sverige borde också bevara den. Fara11 af spiittring mellan den Skalldinaviska half6ns begge Solk synes Mig så stor,
faran i framtideii för dessa folks kvarblifvande i de sjalfstandiga nationerr~asied synes Mig så påtaglig, att den val skille kunna beriittiga kraftiga åtgärder. S y Jag har grundad anledning befara, att efter
en skilsniessa vår östra granne kommer att förr eller senare söka få
T
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sin länge narda och, Jag kan e j neka det, från $ess synpunkt naturliga önskan cppfylld att forvarfva sig en eiler flere isfria hamnar
jemte la~~dområde
i det nordligaste Nerge. Men Jag tror Mig också
med säkerhet veta: att i samma ögonblick andra. stormakter, såsom
en motvikt, komma att beinsktiga sig vissa delar af landet. Huru
mörkt kan icke da Sveriges öde eil gång i framtiden komma att gestalta sig! Men, latom oss hoppas att den bild, som Jag nu framställt
för Eder, icke måtte blifva en verklighet. Jag har dock icke velat
undanhålla for Eder Mina farlzågor i detta hänseende, far art ? darigenom kanske lättare skoien kunna förstå, hvarför Jag med så stor
sorg och bekymmer ser på fosterlandets fraintida stallning i histosieii.
Men å andra sidan erkänner Jag ock villigt, att ett våldsamt ingripande från den ena statens sida mot den andra kan så skilja begge
folken frål1 hvarandra, att ett närmande blifver otänkbart tillder en
afsevardt lång framtid, och d i skulle de begge folken i strid mot
"narandra dessutom ödsiat sina krafter, som kunnat få en annal?,
nyttigare användning. Jag kan därfore fu!lkomligt förstå den stamning, som Jag anser hysas af den afsevärdt största delen af Sveriges
folk, att unionen på inga vilkor bör med vapenmakt upprätthållas, att
Jag hvarken vill eller kan förelägga Eder något forslag i sådant syfte.
Men, hvilka andra atgarder böra i Sverige vidtagas, om i Norge
fattas beslut, riktande sig på unionens upplösning? Darvid först
några ord, huru kriseia i Norge antagligen kommer att utveckla sig.
Jag hyser ej det ringaste tvifvel, att det program, som af s g manneutskottet blifvit framstaildt, kommer med en öfvervaldigande majoritet, ja, kanske till och med enhälligt att af stortinget godkiinnas.
Detta försiag innebar i sjalfva verket en lGsi-iiilg af konsuiatfrågan,
hviiken enligt hittills stadse följd praxis, visserligel~kan afsiås i enbart norskt statsråd, men som, då det leder till andring i det bestaende gemensamma konsulatvasendet måste behandlas enligt riksaktens paragraf 5. P; ett afslag följer, efter hvad Mig ut'cryckligen ar
tillkännagifvet af statsminister Michelsen, det norska statsridets zfskedsansöka-n och ingen ny norsk regering står da att få. Darefter
amnar den fungerailde regeringen, sedan en kort frist tillandalupit,
i Stortingets hiinder nedlagga sitt m a d a t , hvarefter Stortinget asctages koilinla att om regeringens föTarde vidare bestämma. Detta ar
ett revolutionart steg; därmed Sr Konungamakten satt ur stznd att
ftingera och unionen faktiskt sprangd.
De-t ar om hvad i sadant fall bör åtgoras, som Jag i främsta rummet önskar höra Edert omdöme.
Med den stämning, som för ögonblicket gör sig gallancle i Norge,
finnes e j hopp om unionens bevarande annat än som en ren personalunion, något som med fullt skal den allmänna meningen i Sverige
e j synes vara benägen för, och som Konungamakten ej heller kan
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acceptera, ty af lätt insedda skal skulle ~inioneildå brista vid första
anledning af oenighet rnellail länderna. Såsom tidigare uttalats både
af Riksdag och regering, finnes däremot benägenhet !ör tinionsfrågans Iösriicg på bredare basis. Det spörsmål framstailer sig då, om
det kan vara lämpligt - och då naturligtvis innan det afgörande ordet
säges af Norge - att ar1 en gång framkomma med ett förslag i sådan
riktning. Jag anser ett sadant handlingssätt från S~ierigessida vara ett
politiskt klokt steg för att därigenom inför utlandet visa, att svenska
folket gjort ett sista försök till uppgörelse. Men jag tror Mig tyviirr
veta att detta från ilorsk sida antagligen kommer att bestärndt afvisas.
Slutligen kan den frågan uppstailas, huruvida det icke skulle vara
klokare och värdigare, sedan m a n fatt fullt Izonstateradt, att alla v;gar för e t t vidare samlif iiro stingda, att Sverige sjalft sltulle föreslå
~ l s kan och bör något
en skilsmessa i godo. Från M ~ n u n ~ a m a k t e sida
sådant förs!ag icke goras, ty det är dess plikt att i det längsta söka
bibehålla unionen sådan den beslöts 1814 af begge folken genlensamt. Men om Sverige s k ~ l l efinna det ratt att beträda deilila vag,
så anser Jag, att detta bör ske på det nzinst möjligt skarpa satt, så att
en upplösning af unionell ej må lamila alltfijr stor bitterhet kvar i
s i n n e ~ ~ty
a , detta ar af största vikt och betydelse för ett möjligt återknytande af de brt~stnabanden en gång i en tidigare eller senare
framtid.

Svar å H. K. H. Kronprinsens den 23 mars 1904 givna meddelande,
avgivet av Riksdagens sarskilte deputerade vid sammaratrade infOr
kronprinsen-megenten i Stockholms slott dere 3 april n9057
Eders Kungl. Höghet.

I det meddelande Eders Kungl. Höghet stallt till Riksdagens sarskilde deputerade vid &ras lössta sainmantrade den 23 sistlidne
mars, har Eders Kungl. Höghet, efter en redogörelse föi de närmare
omstaildigheterna vid och orsakerna till afbrytaildet af de melleii
svenska och norska statsråden under niistförflutna år fesda uilderhandlingar angående upprättande af särskilda konsulatviisen för
Ilvartdera af de Förenade Rikena, gifvit en sicildriilg af den sthmi~ing,
soin häraf i Norge framkaliats. Det synes daraf frarng;, att den sedan
snart ett sekel till ömsesidig fromma bestående foreningen mellan
Skandinaviska halfölls båda i'olk nu ar ailv~rligthotad. Det ar med

' Tryckt efter det i protokollet iiiförda, av samtliga deputerade egenhändigt
undertecknade originalexemplaret, UD:s arkiv.
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största bekynnrner deputerade mottagit denna underrättelse, då vi äro
lifligt och uppriktigt öfvertygade att denna förening utgör en borgen
for och ett sakert värn om de båda folkens oberoende, lugn och
lycka. Det ar ock med den djupaste känsla af situationens a.llvar, som
vi shtridit till öfver!äggningarne angående de ptinkter, sam blifvit oss
till uttalande af Eders Kungl. Höghet forelagda.
Dessa punkter äro foljande :
I" Huruvida unionens bibehållande i form af en ren personalunion
ar önskvärd;
a0 "rluruvida det iir Iärnpligt att, iilnan det afgörailde ordet r å n
Norge säges, än en gAng framkomma med ett förslag om unionsfrågans lösnilig på en bredare basis; och slutligen
30 Huruvida det icke skulle vara klokare och vardigare, sedan man
fått fullt konstateradt, att alla vägar för ett vidare samlif äro stäilgda,
att Sverige sjaift skilile föreslå en skilsmessa i godo.
Beträffande deil sista punkter, har Eders Kungl. Höghet utgått
ifrån, att ett sidant försfag icke kan eller 53s gOras från Konungamaktens sida, då det ar dess piikt att i det längsta sölta bibehålla
unionen sådan den beslots 1814 af de begge folken gemensamt.
Det är dessa punkter, om hvilka deputerade nu anhållu att i ullderdånighet få uttaia sig.
Hvad den första beträffar anse vi, att en ren personalunion mellan de båda landerna icke blott icke ar önskvärd utan fastmer för
deras lugna utveckling vidlig. En sådan form för en förening skulle
nämligen i sig innebara frön till standiga siiningar, som vore egnade
att verka störande på de båda folkens materiella och ku!'curella
framåtskridande samt för- eller senare leda till en fuliständig skilsmersa. Deputerade inse ocksi till fullo de afgörande betänkligheter,
som från Konungemakteils sida nödvändigtvis måste uppctiillas mot
e11 såda11 anordnicg.
H detta sammailhang h a h a vi också trott oss böra göra ett uttalande angåeride den sarskildt från norskt håll framkastade tanken
oin den nu bestående förei~ingensersiittailde med ett försvarsförbund.
Vi äro af den bestämda öfvertygelsen, att opinionen i Sverige så godt
som enstämmigt afvisar en sådan tanke. Vi ansluta oss till fullo till
denna åsikt och förmeila, att Sverige under inga förhållanden bör
Pkliida sig en förpliktelse af den art, att landet mot sina egna intressen kan komma att inblandas i Norges eventtiella konflikter med
främmande lailder. Vi tveka d5rför ej att uttala, att ett försvarsförbund är för Sverige agynsammare an ingen union alls. Vi vilja harvid särskilsit tillägga, att då vi öfverhufvud taget berört denna måhända utom det direkta området för vårt uttalande liggande fråga,
har detta skett i a k t o c h mening, att Eders Kungl. Höghet må finna
en vag att lämna Norges folk genom dess ledande män upplysning
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om Sveriges ställning ti!l tanken på ett sådant förbund och dymedelst
afiägsna den villfarelse, sem inom vissa kretsar i grannlandet i Senna
punkt synes vara rådande.
Det tredje af Eders Kungl. Höghet framstalda alterilativet, n h Iigen att Sverige skulle föreslå Norge en skilsmessa i godo, anse vi oss
jamval böra i tinderdånighet afstyrka. Vi hafva därvid utgit~:frii,
den mening, att Sverige på intet som helst satt bör taga på sig ens
den ringaste dei af ansvaret för en brytning af riiiioi~ei~.
Det skulle
visserligen Itunna anföras, att inför eventualiteten af ett ornecleibart
upplösande af uilionsbri~denden till afventyrs annu hss mången i
Norge befi~ldiga,om ari för ögonblicket latenta kanslan af ~tnioiaens
varde skulle vackas till nytt !if och slutitligei~förmå norska folket att
slå in på vagar, som deii kloka be~i~nningen
och det lugna öfvervagandet utstalta; men i andra sidan lämnar den af Eders Kungl. H6gbet gjorda skildring af stamningen i Norge ringa stöd i t ett dylikt
antagailde. Den tyckes tvartoin gifva styrka åt deil åsikt, att ett för-.
slag sådant som det nyss antydda, framstaldt p i frågans nuvarande
ståndpunkt såsom alternativ emot e n eventuelt resultatlös förhandling om hela unionsspörsn~ålet,skulle tjaila såsom en brygga f3r dr
norska separtisterilas strafvanden och af dessa utlaggas så, som om
det vore Sverige och icke Norge, son1 bröte tlnionen.
Deputerade anhålla slutligen att få öfvergå till den andra af Eders
Kungl. Hcghet framstalda punlcten, nanlligen om lampligheten af att
ånyo framkonima n e d förslag till unionsfrågans l6sning på bredare
basis. I full anslutning till hvad Eders Kungl. Höghet i sin skrir'velse
deil 28 sist]. februari till ordföranden i Stortiiigets specialkoinmitté
uttalat, anse vi, att et: steg i cåda,n riktning bör tagas. - Vi halva darvid ej förbisett den möjligheten, a'tt ett anbud kan komma att fran
norsk sida afvisas; men vi anse, i likhet med hvad Eders Kungl.
Höghet i sitt meddeiande till deputerade uttalat, att klokheten bjtider, att ett anbud göres, p i det att Sveriges beredvillighet till unionsfrågans !ösniilig p3 likställighetens grund må st% klar för en hvar så
vad i Norge son1 i utlandet.
Vid öfve~la~gningen
om denna punkt hafva vi jamval tagit under
ompröfning, på hvilkon vag ett anbud om förhandling i det angifna
syftet bör gr>rasNorge; och våga vi i underdånighet uttala de11 åsikten, att initia.tivet hartill Iiimpligast bör tagas af I<onungarnakteri i
den för unionella areildens behandling föreskrifila iorm. Marigeilom
uppnås bland annat, att förslaget kan i ratt tid meddelas norska regeringen, och förhandlingar eventuelt utan dröjsmal upptagas. Hvad
beträffar innehållet af anbudet, anse vi att detta bör göras utan någon annan inskränkning an fasthållandet af gemensam utrikesstyreIse; t y utan enhetlighet härutinnan kan enligt var åsikt en union
icke upprätthållas. Vi förmena, att detta förbehåll bör göras, gå det
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att man från norsk sida ej må vara i okunnighet om Sveriges stallning till denila kardiilalpunkt.
Deputerade tillåta sig darfös i underdånighet föreslå:
att Eders ICungl. Höghet i sammansatt statsrid inbjuder de båda
folken till vänskaplig och fri förhandling angående förändrade unionella bestammelser på grlundval af full likstallighet mellan de bagge
rikena och utan annan begränsning an att gemensamheten i fråga om
utrikesarendenas handhafvande och vård upprätthålles.
Underdånigst
P. Pehrson
Hugo Blomberg
Chr. Luaideberg
J. Cripcnstedt
C. F. Ostberg
Ivar Afzelius
E. P. Mallmin
F. Barnekow
Ernst Trygger
J. Bromée
Aug. Henricson
Karl Staaff
sistnamnda fyra under åberopande af
Eric Trolle
siirskildt afgifvet yttrande
Stockholm den 3 April 1905

BILAGA

4

Sarskilt yttrande avgivet av fyra ledamöter av
Riksdagens sa~sjkiitedeputerade vid sammaratsade inftir
kronprinsen-regenm a Stockholms slott den 3 april 1905~
Eders Kuilgl. Höghet.
Ehwu vi val skulle kunnat instämma i åtskilligt af Livad som yttrats
i utskottsmajoritetens utlåtande, hafva vi, d i vi likväl ansett, att utlåtandet i flera punkter bort erhålla en annan affattning, an det nu
fått, fu~mitlampligast att f3r vår del afgifva ett sarskildt svar å den
iramställning, som utskottet från Eders Kungl. Höghet fatt emottaga,
Härvid vilja vi till en borjan kraftigt betona vår anslutning till de
i Eders Kuilgl. Höghers framstallning uttalade farhågor för Sveriges
framtid, i handelse unionen mellan de Förenade rikena skulle brista.
Unionens varde för Sverige synes oss kulina bedömmas ur tre
hufvudsynpunkter. Ben gifver för det första trygghet emot en lång
landgräns, på hvars andra sida Sverige i hälldelse af skilsmässa icke
alltid med säkerhet kunde påräkna att finna en van. Den ökar vidare
positift vår materiela stridskraft genoin gemensamheten i försvar.
.
p

Tryckt efter det i protoicoilet iilförda, av de fyra deputerade egenhändigt
underskrivila originalexemplaret, UD:s arkiv.
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Den höjer slutligen rikets prestige iilom det europeiska statssysternet
i en !gradJ som säkert motsvarar och kanske öfverstiger ökiiillgeil i
materiel försvarskraft. Ur alla dessa synpuilkter äro Sveriges förde!ar
af unionen utomordentligt stora, och carskildt ur deil första framstar
unionens varde sasom nara ilog sådant, att det ej kan öfverskattas.
För dem, som hafva en sådail uppfa.ttlling om unioneiis betydelse,
innebar det narvarailde saidaget de allra a!lvarligaste anledningar till
bekymmer.
Afveil i det ~iuvarandekget skulle dock utsikterna tett sig långt
mindre rnsrka, &.rest det norska stortirlgets beslut i koi~sulatfrågan
kulinat erhajla sanktion i norskt statsråd. Ty därigeilom liade rådrum
vunnits, och då i ailt fall Iörha~ldlingarrörande afveckking af gemensarnl-ieten samt utverkaiide af exequatur åt de norska sarkoiisuleriia
måst ega ruin, Ilade tillfäile d i helt naturligt uppstått att antingen 4
vanskapliga former angifva de betingelser, under h i l k a Sveriges
villiga medverkan till den nya ordningen kunde ernås eller ork söka
leda frågan in på andra banor. Men den af Eders Kungl. Höghet till
utskottet iifver!Kmi~ade Sramstiilining lär ej kurina tolicas annorlunda an så, att sanktion ko'rilmer att vägras.
Af en sådan åtgärd kunna utom den förändring i fråga om regeringen i Ivorge, som Eders PCungl. Höghet påvisatsåsom sannoiik)
jamval anidra beklagliga följder uppkomma.
Genom e n sarik-tionsviigran skall det norska folkets ovilja mot
Sverige stegras till det yttersta. S y det ar gifvet, att den skall uppfattas såsom förailledd af hansyn till svensk åskådning - ja kanske
till ock med sasom framkallad af svenska n ~ a n sråd. En sådan uppfattning - i och för sig ratt naturlig - Slifver det ariilu mera, oin Inan
erinrar sig, att svenske man ti!lforeile gifvit råd i ärenden, hvilka I
Norge ansetts såsom rent norska.
Ej heller bör fördöljas, att en vägran af sanktioil på konsulatbeslutet larer kunna verka ofördelaktigt för Sverige i den utlandska
opinionen. S y om det ock ar sannt, att unionsdokumenten i åtskilliga punkter erbjuda möjlighet till flera olika tolkningar, så Ican dock
åsikten om Norges ratt att uppsaga gemensamheten i konsulatvase~idet ocll upprätta eget konsulatvasen stödja sig på betydande auktoriteter. Och opinioneri i konstitutiorlelt styrda och om sin egen nationela sjiilicständighet ömtåliga lailder torde lätteligen falla utslaget
förmåra för den mening, som anser folkets vilja böra vara bestammailde i en sak, Kviiken af detsainrna uppfattas såsom nagot, hvarmed den natioi~elasjalfsta~;digheteil står eller faller.
iVied denna åsikt on; konsekvenserna af en sanktionsvagran, - kocsekvenser af hvilka den förra ar ovilkorlig och den senare itmii-nstone
ganska möjlig - måste vi finna det så mycket angelägnare, att nigot
göres för att bringa hela unionsfrågan in på ett annat plan.
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Detta kan ej ske p& aniaat satt an genom ett nytt uppslag till förhandling på bred bas. Utsikten, för att ett sådaiit uppslag skulle medföra ~aågotresultat, betecknas i Eders KullgP. Höghets franlstallning
såsom mer än tviivelaktig. Denna åsikt torde stödja sig ej blott på
betsaktelsen ar' saklaget för narvarallde utan afven på Eders Kungl.
Höghets tiilkännagifna uppfattning oin den i Norge sedan lange
rådande st5mningen med afseende på v.nioilen.
Emellertid hafva vi i sistnananda punkt eil något ljusare syn på
tingen. Efter vår mening finnes eller har iitminstune före itonsuIatförhandlingarnas stiaildande inom breda lager af Norges befolknlilg
funnits en ganska stark öfvextygelse oix uilioneins nödvandighet f5r
de båda folken. Och vi tro, ôtt afven under nuvaraiide uppr6rda förhåPlandeil unionen Ingalullda måste anses dödsdömd i nastan hvarje
norrmans sinne.
n
att de ilorska sjaIfstaizdighetsstr~fvandeii,
Vi hålla ~ i a m l i ~ eföre,
lavilka tid efter annan fraintradt och i vissa punkter blifvit Lörverkligade, alldeles ej kunna Setecknas såsom framgångïza ur en enlaetlig
och inålmedveten tendens till unionens gradvisa. föl-sva.gande och slutliga upplösning. Hos en del af dem, som ledt eller anslutit sig ti-ili dessa
s-träfvanden, har utan tvifvel fuirilits en sådan tendecs. Men hos en
anilan del af dem, som understödt samma striifvanden, har tanken
helt visst uteslutande varit fast vid sjii!Cstandighetens förverkligande
inom unionen.
A t t förhållandena efter de sednaste hiiizdelserna afsevärdt förandrats kan vara ganska antagligt. Nu har helt säkert ett stort antal af
dem, hos hvilka upp!ösningstailken tillförene ej vtinizit insteg, under
det våldsamma trycket af den allmanna besvikenheten öfver konsulatförhandtingasnes misslyckande begynt slappa hoppet oin unionens
forenlighet med d i t natienela sjalfstandighetskrafvet. Men det liirer
vara omtijligt att på förhand beräkna, huru stor den latenta kraften
hos unionsvänligheten dock atmu Kan vara i Norge.
Vi hafva tillåtit oss framföra dessa reflexioner, för att vår &sikt om
sjalfva förhandlingsuppslagets beskaffenhet måtte framstå fullt motiverad. Denna åsikt ar, att hoppet om framgång ingalullda bar g &
förhand uppgifvas, utan att uppslaget bör afse att verkligen leda till
förhandling - ej blott att möjligen förskaffa Sverige en fördelaktigare
stallning i den utländska opinionen.
Hvad bör då detta uppslcg ilarrnare becedt innebara? Här må vara
platsen att afven för vår del afgifva yttrande p i sattutskottets majoritet gjort om två särskilda foriner för samband mellan de båda folken, hvilka i den norska opiilioilen tillvunnit sig ganska stor sympati.
Dessa former gro dels en ren personalunio~adels ett försvarsförbund.
En ren personalunion a.oase vi alldeles icke önskvard. Jämföres en
sådan förbindelse med det tillstånd, som uppkommer genom full-

(C) Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Kronprins Gustaf inför unionsiipplösninpe~~
190s

227

ständig skilsmessa, s i torde dess fördelar befinnas obetydliga, hvaremot dess oliigenheter ar0 högst afsevarda. Till de förra kan rakna-s
dels en viss trygghet inot eventuela norsk-dynastiska förbindelser
nred utlandet dels en viss garanti mot, att de två lailderna skuile
kunna råka i kiigiska konflikter med hvarandra, dels måhsinda bibehållande till e n viss grad af den yttre prestige, som den nuvarande
f~reningengifver. Men dessa möjliga fördelar motvagas nästan helt
och hållet af den mycket stora sar~nciikhettill inbördes slitningar,
som en personalunion skulle inedföra. Att Eders F(urlg1. Höghet betecknat en dylik förening såsom icke acceptabel ur Konungamakte~~s
synpunkt hafva vi nogsamt bemärkt.
Ett försvarsförbund ater sltulle ju i sjalfva verket innebara i-ealise-.
raildet till dess yttersta. konsekvenser af just den ordnir,g, som f r i n
svensk sida acses förkastlig, nämligen en gemensa-mhet mellan folken
i afseende i krig och fred utan behörigt samband i deil politik, hvaraf
krig eller fred kan bero.
Att det ifragasatta uppslaget till fCrhandling Icke bör gUras så, att
ftirhandlingen skulle kunna inryinma vare sig personaiuilion eller försvarsförbund, anse vi således gifvet.
Innan vi öfvergå till en positiv utvecltling al, hvad det efrer vår
mening bör innebara, skola vi ernejlertid tillåta oss upptaga en annan
fråga., som inom utskottet stallts i ett visst samband med förhandlingsspörsmålet.
Eders Kungl. Höghet har framstallt till utskottets öfvervkigai~de,
huruvida det icke kunde vara klokt och vardigt, sedan man fatt fullt
konstateradt, att alla vägar för ett vidare samlif gro stängda, att Sverige sjalft föresloge en skilsmässa i godo.
Utskottet har funnit sig bOra afstyrka ett sådant steg hufvsrdsakligen därför, att Sverige e j borde taga någon del af anssiaret f6r eii
brytning af unionen.
Detta skal synes oss håilbart, därest deil i Eders Kungl. Höghets
framst~llningin~~eb~~rirlla
tanken verltligen skuile utröras medelst ert
från Sverige framburet förslag till skilsrniissa. Men det synes oss icke
hållbart: darest tanken modifieras till att allenast föranleda ett uttalande från Sveriges sida af innehåil, att vårt Land icke för sin del
skulle vilja under åberopande af riksaktens bestämmelser upprätthålla en unioil, som af en öfvervaldigailde stor folkmening i Norge
betraktades såsoin ett hinder för detta lands lycka och trefnad. Ett
sådant uttalande skulle efter vår mening stå i god. samklang med den
- så vidt vi kunnat finna - a Sverige enhalliga meningen, att unionen
i intet fall bör upprätthållas med vapenmakt. Och det svenska folket
skulle genom e t t sådant steg icke förlora i aktning hos dem, hvilkas
aktning är värd att eftersträfvas.
Inom utskottet har emellertid uppstått fråga om, huruvida ej,
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därest ett uttalailde af antydd art skulle göras, det snarare borde
göras i samband med ett förhandiingsuppslag an först sedan man fått
fullt konstateradt, att alla vägar för ett vidare sarnlif äro staagda.
M S p å skola vi för narvasande ej vidare inlåta oss. Vi hafva nämligen
inom utskottet bestamdt förfäktat den meninger-;, att ett uttalaz~de,
som innebure iilöjligheten af unionsupplösning under inga förhållanden borde göras annat an från Riksdagens sida. Och då denna mening ju står i den fuilaste öfverensstamrnelse med hvad Eders Kungl.
Höghet sjall yttrat oril Konungamaktens stullning i detta afseende,
torde i fråga om förevarande punkt ej annat behsfva från vår sida
sagas än att vi erkansamt till fortfarande öfvervägande fasthalla den
tanke, som Eders Kungl. Höghet framstalit, och särskildt den betydelsefulla förklaring hvaraf den åtföljts, nämligen att fran Konungamaktens sida icke förefinnes hindeï för ett steg a nu omhandlad riktning.
Beträffailde nu den närmare beskaifenheten af det förhandlingsuppslag, som vi sålunda vilja förorda, ansluta vi oss tiil utskottets
majoritet däruti, att det bur afse en vanskaplig och fri förhandling
med syfte att åvägabringa full likstallighet mellan folken, Men vi
önska, att f~rhandjlngenicke blott skal! kallas fri utan verkiigen vara
fri. Detta befara vi, att majoriteten i viss måii uteslutit genom atc
förbinda förhandlingen med en begränsning, hvilken otvetydigtpekar
på det s.k. svenska programmet med gemensam utrikesminister i hittills fastslagen form såsom den absolut enda möjligheten till unioilsfrågans Iösiiing. "Ii anse åter, att ur detta svenska program bör uttagas och framst5lia.s själr'va dess innersta grundtanke. Denna grund-tanke ar efter vår :sikt icke, att alla utriltesarender böra h3ra under
gemeilsam vård, utan den ar, att ali utrikespolitik bör vara geanensam. Kan detta må! realiseras genom andra medel an det hittillsvarande svenska jrcgramrnet, synes det oss, att förhandlingen bör
ega frihetatt uppsöka och prölva äfven sådana medel. Och vi finna
det därjämte af synnerlig vikt, att det klart utsäges, attlikasoin man
från svensk sida hoppas på tillmötesgåe~lde,man också ar beredd att
visa tillmötesgående.
På gruiid af hvad vi sålunda anfört få vi i underdåilighet tillstyrka:
att Eders Kungl. Höghet i s a n l a n s a t t statsråd inbjuder de båda
folken till vanskaplig och fri förhandling rörande förändrade unionela
bestämmelser;
hvarjämte vi i fråga om förhandlingens beskaflenhet tillåta oss att
uttala :
att den bör hafva till syfte att söka åvägabringa en ordning, som
på samma gång förverkligar den fulla likställigheteil meilan länderna
och upprätthåller den gemensamhei i utrikesarendenas vård, som
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efter noggrann pröfning finnes nödvändig för bevarande af utrikespolitikens enhetiighet;
samt att inan vid denna förhandling bör från ömse sidor ut-dn ensidigt fasthål!ailde vid förut intagna ståndpunkter strafva att fii-rila en
utväg till frågans lösning, hvilkei~kan tiilfredsst&ila bida ianderna.
Underdåi~igst

J. Bromée

Aug. Henricson

Karl Staaff

Utan att instämma i de uttalanden, som i förestieilde yttrande
gjorts rörande de konsekvenser, som rna kunna följa af er1 sanktionsvägran å konsulatbesiutet, ansluter jag mig i ofiigt till samma y t rande.
F. Earnekow

