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Unummerert bilag qb216

 
 

Med blyant: b 
 

Extract 
Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske 
Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges Grundlov. 
No. 1.                                                     § 25. 
                                                  cf. § 26 lit. c. 

a/ Kongen har højeste Befaling over Rigets 
Land- og Søe-Etat; men maa dog aldrig 
commandere ud over Norges Grændser og 
udenfor dets Farvande mer end det Halve af 
den Armeestyrke og Søe-Etat, som lønnes 
og vedligeholdes i Fredstiden, og maa dette 
dertil kun skee, naar 2 af de 3 sig i 
Stockholm opholdende Medlemmer af 
Statsraadet samt Pluraliteten af  
Statsraaderne i Christiania have fundet en 
saadan Udmarsch nyttig for den samtlige 
Stat, samt at Hensigten af Troppernes 
Forlegning til Sverrig blot har Hensyn paa 
defensive Operationer indenfor Sverrigs 
nuværende Grændser. Saasnart Sverrigs 
Armee rykker udenfor Landets nuværende 
Grændser – som ene kan skee ved store 
Søe-Expeditioner og have Erobringer til 
Hensigt – da bør Norges Armee ingen Deel 
tage heri uden Storthingets Samtykke, og, 
Skulde [–]217 denne ikke være erholdt, maa 
den Deel af Statsraadet, som opholder sig i 
Christiani, være bemyndiget til, at beordre 
den norske Armee og Søemagt til igjen at 
gaae tilbage indenfor Norges Grændser – 
selv med Kongens, Vicekongens eller 
Generalgouvernørens Villie[–]218. 
Overhovedet maa man vel betænke, at 
enhver [–]219

     Ligeledes kan ingen svenske Tropper 
forlægges til Norge, uden at Statsraadets 
Medlemmer i Stockholm og Statsraader i 

 Erobring, Sverrig gjør, vil 
koste Norge meget (hvis de deltage deri) 
uden at Norge erholder anden Fordeel deraf, 
end at Sverrigs Overmagt bliver større. 
Storthingets modne Bedømmelse over, 
hvorvidt det var Norges Tarv under de 
Forekommende Omstændigheder at gjøre 
Erobringer eller ikke synes derfor yderst 
nødvendig og indlysende rigtig. 

                                              
216 Ikke trykt. 
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Christiania, hver for sig have fundet det 
nyttig for at modstaae en overlegen Fiende, 
men aldrig maae disse saaledes indrykkede 
svenske Tropper udgjøre mer end det Halve 
af de norske Troppers Antal, som paa 
saadan Tid ere virkelig satte paa Krigsfod i 
Norge. Indtil et ordentlig Storthing med to 
Trediedele af sine Stemmer forandrer det, 
bør en saadan svensk Indmarsch dertil altid  
bekjendtgjøres – i det mindste 14 dage 
forud i Christiania og Trondhjems Aviser 
samt fra Prækestolene i Grændsesognene. 
Iøvrigt gaaer den saaledes indrykkede 
svenske Magt tilbage fra Norge, saasnart 
Statsraadet i Christiania ved de fleste 
Stemmer befinder, at den er unødvendig; og 
bør dette opfyldes, om end Kongen, 
Vicekongen eller Generalgouverneuren er af 
anden Mening. De norske Fæstninger og 
Commandanter forblive altid besatte af 
Norske, selv om svenske Tropper ligge i 
Omegnen, og beholder den norske Arme –
hvor den end er, altid sin egen General og 
egne Officierer. Uden Storthingets 
Indvilgning kan verken Hjelpetropper af 
Norge medtages eller gives fremmede 
Magter. 
     Det Land, som trænger til Hjælp af det 
andet, skal betale det Halve af det, et 
saadant Corps koster at underholde paa 
Krigsfod og dertil al Equipage og 
Feltrequisiter leveres tilbage i samme 
Tilstand, som de befandtes, da Corpset 
passerede Grændsen /: Istandsættelsen skeer 
da paa fælles Bekostning :/ – Rustninger, 
som foretages i begge Riger, betales af det 
Rige, hvori de skee, og bør saavidt mueligt, 
fordeles lige paa hvert Rig[–]220

i No. 2.                                                         

e. Agerer 
den norske Armee efter Storthingets 
Samtykke med den svenske udenfor 
Sverrigs nuhavende Grændser for at gjøre 
Erobringer, da betaler hvert Land sin 
Armees Fornødenheder; dog kan intet 
Pengebidrag fordres uden efter Storthingets 
Samtykke. 
b/ Ingen svenske Tropper indlades paa 
norsk og ingen norske Tropper paa svensk 
Grund, undtagen i højeste Nøds Tilfælde, 
naar Sverrig af en anden Magt skulde blive 
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overfaldet med Krig, da Norge præsterer saa 
mange Tropper til Sverrigs Hjælp og fælles 
Forsvar, og paa den Maade, som næste 
ordentlige Storthing nærmere bestemmer – 
dog bør ingen saadan Hjælp fordres eller 
ydes, og heller ingen Ombytning af norske 
med svenske Tropper finde Sted, naar 
Norges Kyster paa samme Tid maatte have 
fiendtligt Overfald. 
     Norges staaende Krigsmagt bør indrettes 
saaledes, at den til Beskyttelse for Landets 
Frihed og Selvstændighed kan efter 
Folkemængden staae i Forhold til Sverrigs. 

No. 3, [–]221, 5, [–]222 c/ Dog kan Kongen ej uden Storthingets 
Samtykke bruge norske Tropper udenfor 
Kongeriget Norges Grændser, ej heller uden 
saadant Samtykke inddrage andre Tropper  
/: ej engang svenske :/ i Norge, undtagen 
som Hjælpetropper ved fiendtlig Overfald.  
/: Undtagelse er udeladt i No. 19 :/ 

 19. 21.                       

No. 4.                                                           d/ Norge bør fremdeles beholde sit eget 
Flag, som af Storthinget nærmere 
bestemmes. 
Norske Tropper maae ikke commanderes  
du af Norge, ligesaalidt som svenske 
Tropper maae inddrages i Norge – uden 
efter foregaaende, ved Stemmeflerhed tagen 
Beslutning af det norske Statsraad i 
Forening med Højesterets Tilforordnede 
tilligemed Stiftamtmand og Biskop over 
Aggershuuus Stift og norske Generalitet. 
Det samme maatte med behørige 
Modificationer anvendes i Henseende til 
Søemagten. 

No. 6. 8. 9. 11.12. 16. 20. 21. 23. 24. 27. 29.  e/ Som fra Loven med Tillæg: Norske 
Tropper maae under ingen Omstændigheder 
trækkes udenfor Norge til at gjøre 
Erobringer, men blot naar Fornødenhed 
kræver det, til at forsvare Rigene mod 
fiendtlig Anfald. Sker det eller fordi Sverrig 
angribes, maae de Svenske efter No. 12 
først rykke til Forsvarspuncterne.  Ej heller 
maae svenske Tropper føres ind i Norge, 
enten til Besætning af Fæstninger eller i 
andet Øjemed, naar det ikke til Norges 
Forsvar er fornødent, i hvilket Tilfælde at, 
saasnart Øjemedet er [–]223

                                              
221 Strøket: 4 

 opnaaet, skulle 
begive sig tilbage. De svenske Tropper, som 

222 Strøket: 25 
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for nærværende Tid er i Norge, skulle 
begive sig tilbage, saasnart Foreningen er 
sluttet. No. 12 vil, at Nordmændene kun 
under Nødvendighed maae henkaldes for at 
forsvare Sverrigs nordl. og østlige 
Grændser. [–]224

f./ Armeerne i begge Riger maae ikke 
betræde hinandens Grund, og skulle i alle 
Dele være afsondret fra hinanden. I den 
norske Armee maae ikke indlemmes andre 
end norske Borgere, og til Officererposter 
kun ansættes saadanne norske Borgere, som 
Embedet maae anbetroes. Armeens Uniform 
skal være forskjellig fra den svenske. 
Fæstningerne maae ikke besættes uden med 
norske Tropper.Armeens Depoter af alle 
Slags skulle være i Norge. 

 

     Flaaden bør have Hjemstavn i norske 
Havne, hvor ogsaa dens Værfter og Depoter 
skulle være. Den maa ikke bemandes uden 
med norske Borgere, og Officiererne være 
saadanne Boergere, der ere berettigede til at 
erholde Embeder. 
     Den regulaire Armees og Flaadens 
Styrke bør bestemmes til et minimum. 
Armeen maa ikke bruges udenfor Rigerne. 

No. 8. 9.                                                  § 25 g/ Fredrikstads og Fredriksteens 
Fæstningers Røming af de Svenske skeer, 
naar Eden er aflagt over hele Riget, hvorom 
dog [–]225

No. 11. 

 rimeligvis intet anføres i 
Constitutionsvilkaarene. 
h/ Angribes Sverrig af en fiendtlig Magt, 
bør Norge afgive et passende Antal Søe 
eller Landtropper til Sverriges Disposition, 
imod at de fødes, lønnes og bevæbnes paa 
Sverrigs Bekostning og vice versa. Er begge 
til en Tid udsatte for Overfald, da maa hvert 
Rige være indskrænket til at forsvare sig 
selv.  

No. 12. i/ Under ingen Aarsag maa fremmede eller 
svenske Tropper af Kongen indkalles i 
Norge. 

No. 12. k/ Hvor stort Antal mobile Tropper, Norge 
bør underholde, bestemmes ved første 
ordentlige Storthing. 

No. 13: l/ Kongen har højeste Befaling over Rigets 
Land- og Søemagt, dog kun efter § 13. 

No. 15. m/ Verken Svenske Tropper til Norge eller 
Norske til Sverrig uden som Hjælpetropper 

                                              
224 [Utydelig.] 
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mod fiendtlig Overfald, og i begge Tilfælde 
maa Antallet bestemmes af Kongen efter 
Overlæg med begge Rigers Statsraader. 

No. 16. 20. 21. cf. No. 15. n/ Ingen norsk Officier maatte imod hans 
Villie ansættes ved den svenske Armee, og 
heller ingen svensk Officier ansættes her. /: 
No. 20 har udeladt med hans Villie men 
lægger til: i det mindste i første  
Decennium :/ Ingen svensk Officier eller 
Soldat maa i Fredstid ligge i Garnison i 
Norge eller [–]226

No. 17. 

 omvendt. No. 21 sier 
udtrykkelig, at norske Tropper ej maa 
overlades til fremmede Magter. 
o/ dog kan Kongen ikke uden efter 
sædvanlig Stemme-Pluralitet i Statsraadet 
trække norske Tropper du af Riget ind i 
Sverrig, eller Svenske Tropper ind i Norge. 
I Slutningen tilføjes: og med Statsraadets 
Samtykke. 

No. 18. p./ I Fredstid bør kun en liden Afdeling 
norske Tropper som Garde være hos 
Kongen, naar han befinde sig i Sverrig og 
vice versa. I Krigstid derimod commanderer 
han begge Rigenes Tropper, hvor hen i 
begge Rigerne han finder nødvendig. 
q./ Grændsefæstningerne hellersløjfes end 
besættes af svenske Tropper. Aggershuus 
Fæstning sløjfes, og Universitetet anlægges 
der. 
r./ Den norske Søe- og Landmagt bør have 
fra den svenske særskilt Uniform. 

No. 22. s./ Heller ikke maae svenske Tropper 
inddrages i Riget, uden med ansvarligt 
Samtykke saavel af de i Norge som de hos 
Kongen værende Statsraader /: indbefattet 
saavel Rigets Statholder som den norske 
Statsminister :/, hvilkes Stemmer samles, da 
Pluraliteten gjør Udslaget, og maae de i 
intet Tilfælde dertil give Samtykke, uden i 
Tilfælde af fiendtligt Overfald eller Oprør. 

No. 23, 27.29. t/ Hverken Søe eller Landmagten, hvis 
Styrke nærmere af Storthinget bestemmes, 
kan fordres til Hjælp udenfor Landets 
Grændser, uden at Sverrig anfaldes af en 
udvortes Fiende og med Storthingets, eller, 
om dette ej er forsamlet, med Statsraadets 
Samtykke. De norske Tropper, som saaledes 
overlades Sverrig, skal ikke overstige 1/ 3 /: 
eller etvist Antal :/ af den staaende Armee 
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og Flaade, og med Undtagelse af 
Landeværnet, Friebattaillonerne og de 
borgerlige Korps. De lønnes og klædes af 
Sverrig, fra de forlade deres Hjemstavn, 
indtil de igjen betræde samme; ligesom 
Armatur og Ammunnition for dem 
vedligeholdes eller nye anskaffes uden 
Udgift for Norge. Det samme omvendt 
forbeholdes Norge. 

No. 24. 
 
 
 
 
 
 
 
No. 25. 

u/ Den norske Land- og Søemagts 
Fornødenheder bevares i Norge, hvor ogsaa 
den norske Flaade skal have sit Hjemsted. 
Styrken af den norske Land- og Søemagt 
bestemmes forholdsmæssigen til den 
svenske.  Norges Fæstninger og dets hele 
Krigsmagt til Lands og Vands holdes stedse 
i bedste Stand. 
Bør det ikke bestemmes,  hvormange 
Tropper Rigerne gjensidigen ere forbundne 
til at levere hinanden, samt at ikke flere end 
det bestemte Antal maa fra Sverrig rykke 
ind i Norge eller omvendt? 

No. 26. v./ Strax efter Ordene: ”inddrage 
fremmede” maatte følge: eller svenske 
Tropper” 

No. 28.  x/ Ingen høj eller lav Officier beskikkes til 
nogen Post, uden at han er indfødt norsk 
Borger. 

No. 28.  y/ Hvis Norske og Svendske Tropper skulde 
agere sammen, da skal den Høyeste Norske 
Officier have Overcommandoen, saalænge 
de staae paa Norsk Grund, uagtet den 
Høystbefalende over de svenske Tropper 
kunde have en høyere militair Charge. 
Ligesaa omvendt. Skulde det være udenfor 
Rigernes Grændser, da skal 
Overbefalningen tilkomme den Officier,  
som ha højeste Charge; dog at enhver 
Nations Corps har sin egen indfødte Scheff, 
der staar under den Højstbefalende. 

No. 3.                                                     § 26. a/ Kongen burde ej kunne uden Storthingets 
Samtykke  erklære eller begynde Krig og ej 
uden dets Samtykke ved Fredsslutning 
afstaae nogen Deel af Riget. 

No. 13. b/ Anviser paa den svenske Const. § 13.  
cf. lit g. 

No. 15. c/ Kongen har Ret til at sammenkalde 
Tropper – dog ikke at kalde norske Tropper 
ind i Sverrig eller svenske ind i Norge, uden 
i Tilfælde af at et af Rigerne vorde fiendtlig 
overfaldet,  i hvilket Tilfælde han handler i 
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Overeensstemmelse med  § 25.  
No. 16. d/ Maatte tilføjes: Kun i Forsvarskrig har 

Kongen Ret til at sammenkalde Tropper. 
No. 23. e/ Krigsmagten adlyder ikkun Kongen og 

Statsraadet, naar ej [–]227

No.23. 

 Storthinget er 
forsamlet, men da Nationen i dette. 
f/ Arsenaler, Magasiner Fæstningers 
Kanoner o.s.v. maa ej udføres af Landet. 

No. 24.                                                    NB. g/ Den norske Statsminister med de 2de 
Statsraader tiltræde de i den svenske 
Regjeringsforms § 12 og 13 omhandlede 
Raadslagninger om Forbund, Krig og Fred. 

                                                                 lit e 
No. 1. 4. 5. 8 9. 10. 11. 12.     § 64, [–]228

13. 15. 16. 17. 18. 19. 24.                    72, 82 
 65 

25. 28. 

 
a/ Fremmede, hvoriblandt Svenske, 
naturaliseres af Storthinget 

No. 1.                                         G.l. 75 lit. e. 
                                                        83. 93.   

b/ Paa Generalgouverneuren nær, som kan 
være enten norsk eller svensk, maa ingen 
svensk militair eller civil Embedsmand 
ansættes,  uden at være naturaliseret af 
Stortinget. Dog kan en Vicekonges Hofstat 
tildeels bestaae af Svenske. 

No. 2, 4, 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 15. 16. 17. 
18. 19. 24. 25. 28. 

c./ G.l.s § 75 lit. e, bør ej gives Slip paa, 
hvofor § 65 udgaaer, ligesom G.l. § 83 lit. e 
tillægges forsl.s § 72. / dog tror No. 6 at G.l. 
§ 83 lit. e kan bortfalde.  

No. 2, 10, 11. 12. 13., 15. 16. 17. 18. 19. 20. 
21. 25. 26. 28. 

d/  Hvad i § 82 staaer om gjensidig 
Borgerret bør ubetinget forkastes, som 
ledende til en Amalgamation der bereder 
Norges Selvstændighed sin Grav. I 
fornødendent Fald bør de kraftigste 
Forestillinger gjøres fra Storthingets Side 
mod denne Paastand. /: No. 6 vil, at Loven i 
det mindste først skal være antaget :/  

No. 4. 21. e/ Førend efter 10 Aars Forløb bør ingen 
Nordmand ansettes til Embede i Sverrig 
eller omvendt. Dog maa undtages Stats-
ministeren og de norske Statsraader i 
Sverrig samt Rigsstatholderen. 

No. 7. f./ G.l.s Bestemmelse om norsk Borgerret, 
Indfødsret og Naturalisation bør i ingen 
Maade fraviges. Den Rettighed, den 
svenske G. l. § 28 giver Kongen, at indsætte 
Udlændinger i Armeen kan ikke være 
Grund til Forandring i den norske G.l., thi 
hans Majestæt kan undlade indtil videre at 
ansætte Nordmænd som Officiere i den 
svenske Armee. Udtrykket i § 65: ”at en 
Lov om Naturalisationen skal af Kongen og 
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Stortinget blive besluttet” er ilde valgt, da 
den Lovgivende Magt forbliver hos Folket 
eene og Kongen kun gjør Forslag. 

No. 6, 9, 24. g/ G.l.s § 93 bør beholdes, dog at det Tillæg 
i lit. c: ”og ikke have vægret o.s.v.” udgaae. 
og at lit e forandres til ”eller som paa den 
forhen bestemte Maade ere naturaliserede.” 
/: No. 9 vil at § 93 indtil videre skal 
forblive, som den er :/. 

No. 8. h./ G.l.s ”Øvrighedsperson” ere bestemt og 
rigtigere end de her nævnte Embedsmænd, 
og det skjønnes ej, hvorfor alle de i § 22 
anførte Personer skulle nødvendig være 30e 
Aar. 

No. 10. i/ Lærere ved Universitetet bør foreslaaes af 
Collegium Academicum, saa at Kongen 
vælger 1 af 3. 

No. 14. k/ De højere Poster bør betroes Nordmænd. 
No. 15. l./ Forsl. § 65 bør udelades, eller Lovene 

besluttes af Kongen og dette Storting.  
No. 15. m/ G.l. § 93 beholdes, dog, at Svenske som 

have tilbagelagt deres hele academiske 
Løbebane ved et norsk Universitet, ansees 
som Norske og vice versa; men derhos bør 
det ej være dem formeent at erholde 
Embeder i deres egentlige Fødeland. 

No. 17. n./ § 65 bør lyde saa: Ingen Lov til 
Bestemmelser for Naturalisations Retten, 
maa foreslaaes. 

No. 19. o/ Kongen maa ikke ansætte Norske 
Embedsmænd i Sverrig uden efter § 15 og 
ej ej omvendt uden efter § 14, dog at den i 
samme nævnte Generalgouverneur er norsk. 

No. 20. p/ Kongen kan naturalisere, men kun den 
Storthinget foreslaaer. 

No. 21. q/ Ingen naturaliseres, uden Læger og andre 
Videnskabsmænd, Kunstnere og 
Fabricanter. Deres Antagelse besluttes af 
Kongen og Storthinget. 

No. 22. r/ § 65 tillægges: imidlertid naturaliserer 
Storthinget, ligesom og de, der herefter i 10 
Aar opholde sig i Riget, skulle ansees 
naturaliserede ligesom hidtil. 

No. 22. s./ ”Som en Følge – Indfødte”. Enten maa 
denne Punct ganske udgaae, eller, dersom 
den skal blive staaende, bør Dommer-
Embeder forandres til juridisk Embede. I 
stedet for Stiftamtmand bedre 
Overøvrighedsperson. 

No. 22. t./ Det er ej nødvendig, at Embedsmand 
uden Undtagelse bekjende sig til den 
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evangelisk- lutherske Religion. 
No. 24. u/ Lit. b. i G.l. § 93, som beholdes, 

udtrykkes saaledes: ere fødte udenfor Riget 
af norske Forældre, som paa den Tid ei vare 
Borgere uden i Norge. 

No. 24. v./ § 82 tilføjes det i Forsl. anførte ang. 
Proposition om en Lov for gjensidig 
Borgerret for Normænd og Svenske. 

No. 26. x/ G.l. § 93 maa allene ere vigtige og kunne 
ej forandres 

No. 26. y/ Ved den 3die Periode i § 82 tilføies: 
saafremt de kunne tale og skrive Norsk 
rigtig. 
z/ De Provisoriske Anordninger etc. 

No. 28. æ/ Ved et af No. 28 foreslaaet Agtelsestegn 
kunne Fremmede og naturaliseres. (cf. § 74 
og 75 i [–]229

  
 i No. 28 :/ 
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