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Unummerert bilag qc230

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 200 Fremlagt i Rigsretten 6.11 83  Schou 
Med blyant: c 

 
Extract af Bemærkninger 

over det af de svenske Commissarier til Storthinget indleverede Forslag til en Forandring i 
Kongeriget Norges Grundlov. 

 
No. 9.                                 G.l. og Forsl. § 1.                                                 a/ Udtrykket skal være forandres til G.l.s er.  
No. 17. b/ Norge skal være et frit, uafhængigt, 

selvstændigt lige med Sverrig uafhængigt 
og udeleligt Rige, have fælles Konge med 
Sverrig, vælges paa den i § 7, 8 foreskrevne 
Maade. Norges Regjeringsform er 
indskrænket og arvelig monarkisk. 

No. 22. c/ Regjering rettere end Styrelse. 
No. 23. d/ Kongeriget Norge er et frit, udeleligt, af 

Sverrig uafhængigt og uafhændeligt Rige, 
efter de Grændser, som det havde ved 
Fraskillelsen fra Danmark. Det beholder, 
som saadant sit eget Sprog, egne Love, 
Flag, Universitet, Bank, og Finantsvæsen. 

No. 26. e/ Uafhængigt bør ikke ombyttes med det 
mindre omfattende selvstændigt. 

No. 30. f/ Uafhængig Stat bør nødvendig  tillægges 
No. 30. g/ Arvelig, som er udeladt i Forsl., bør 

beholdes. 
No. 30.                                                     § 2. Stat i Stedet for Forslagets Rige. 
No. 1.                                                       § 3. a/ Den udøvende Magt ere hos Kongen og 

Statsraadet, som udøver den i 
Overensstemmelse med  Constitutionen. 

No. 4. b/ Udøvende Magt, som mere 
almenforstaaeligt i Stedet for: executive 
Magt. cf. lit. d, h. 

No. 5. c/ Den executive Magt er hos Kongen af 
Sverrig, som udøver den umiddelbar 
igjennem den i Norge ansatte Vicekonge: 
Sverrigs Kronprinds, overeensstemmende 
med Constitutionen. 

No. 6. d/ I Overeensstemmelse med Constitutionen 
udgaaer som overflødig. Ifald det beholdes, 
foreslaaes: styrende Magt i stedet for 
executive eller udøvende. 

No. 9. 30. e/ Der bør tilføjes: og hvis Titel er: Vi – af 
Guds Naade og efter Rigernes Constitution 
Sverrigs og Norges Konge. 

No. 17. f./ Den svenske Kongetitel beholdes, dog 
saaledes, at stedse sættes et Aar Norge først 
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og næste Aar Sverrig først, og at Arving til 
Norge udelades. 

No. 18. g/ I alle norske offentlige Documenter, i 
hvilke Kongens Titel maa anføres, bør 
denne være Norges og Sverrigs Konge. 

No. 22. h/ fuldbyrdende [–]231

No. 23. 
 med executive. 

i/ Den udøvende Magt er, saaledes som 
Constitutione det byder, hos Kongen. 

No. 22.                           G.l. § 4.   Forsl. § 5. a/ Han kan ikke lastes eller anklages. Bedre 
at følge den svenske Regjeringsform og 
sætte: Hans Handlinger ere ingen Paatale 
underkastede. 

No. 23. b/ Kongens Person er hellig. 
Ansvarligheden paaligger hans Raad. 

                   G.l. § 5, 6, 7, 8, [–]232

No. 22. No. 4. No. 6. No. 8. No. 25. No. 28. 
           § 6. a/ Den paaberaabte Successionslov af 1810 

bør oversat vedføjes G.l., naar den efter 
Foreningens Antagelse vorde bekjendtgjort 
gjennem Trykken. [–]233

No. 28.  

 Desuden beholdes 
den eidsvoldske G.l.s § 5 og 6 uforandrede; 
ligesom § 7 beholdes saaledes: ”Naar nogen 
til Norges og Sverrigs forenede 
Kronerarveberettiget Prinds fødes, skal &c.” 
§ 8, 38 og 39 beholdes og, dog at Riget i § 
38 forandres til Staten. cf. lit. c. 
b/ Næste Storthing forbeholdes at gjøre 
Bemærkninger og fremsætte de 
Forandringer og Modificationer i 
Successionsloven, som maate ansees 
nytttige og nødvendige, samt forelægge     
[–]234

c/ G.l. § 6 bør heede: Riget forbliver stedse 
udeelt hos een. Det øvrige beholdes. 

 Sverrigs Riges Stænder paa 
Rigsdagen samme, og ifald disse antages, 
bliver de at tilføje Successionsloven; men i 
modsat Fald udvælger Storthinget og 
Sverrigs Stænder, hver 9 af deres 
Medlemmer, der afgjøre Sagen ved fleste 
Stemmer, men i Tilfælde at Stemmerne 
endnu skulde blive delte, gjør Kongens 
Stemme Udslaget. 

No. 30. d/ Forsl.s § 6 bortkastes og Constitutionens 
§ 5 beholdes med Tillæg: Da Norge ej 
antager Sverrigs Arvefølge, men sin egen 
som den svenske samstemmer med. 

                                          G.l. § 9 Forsl. § 7. 
No. 3. 4. 6. 8. 9. 22. 24. 25. 26. 30. 

a/ Det maa strax bestemmes, at Antallet af 
den norske Committees Medlemmer maa 
være lige med den svenske Committees /: 
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efter No. 9 skal eet af dem udgaae ved 
Lodkastning :/ 

No. 9. b/ Committeens Samling bør skee paa 
Grændsen mellem begge Riger i et dertil 
oprettende Huus, hvor paa en Afstand af 3 
Mile aldeles intet Militaire bør være 
tilstede. 

No. 9. 10. c/ Loven om Medlemmernes Antal og 
Ordenen ved Valget bør foreslaaes paa 
næste Storthing og Rigsdag. 

No. 10. d/ Committeen bør selv frit bestemme 
Personernes Antal og Valg samt 
Forretningernes Orden, da den udøvende 
Magt ellers indgriber i den lovgivende.  
[–]235

No. 22. 
 

e/ For Proposition bør staae Forslag. 
No. 22. f./ Bedre: ”Antallet af Medlemmer i denne 

Committee, hvilket skal være lige fra begge 
Riger, og den Fremgangsmaade o.s.v. - - 
foreslaaer for o.s.v. ved deres 
Sammenkomst næste Aar.  

No. 25. g/ Antallet af dem, der sammentræde til 
Valget, bør permanent bestemmes.                                            

No. 28. h/ Forsl. bør beholdes dog paa den ved 
Forsl.s § 5 Lit. b anførte Maade. 

No. 30. i/ Istedet for Forsl.s: ”begge 
Folkerepresentationers Pluralitet” bør 
sættes: ”hver enkelt Folkerepresentations 
Pluralitet” 

No. 30. k/ Loven bør være en Grundlov og udgjøre 
en integrerende del af Constitutionen. 
Bestemmelsene i § 110 angaaende 
Constitutionens endring anltsaa og gjælde 
om denne. 

                                       G.l. § 48. Forsl. § 8. 
No. 3. 236

1/ Den Plads, som i Forslaget er anvist 
nærværende Bestemmelse, synes passende.   

                                        G.l. § 10 Forsl. § 9. 
No. 6. 

1/ Forslaget passende, dog bør G.ls 
Bestemmelse, at Kongen naar 
Myndighedsterminener indtraadt, skal 
offentligen erklære sig at være myndig, 
beholdes. 

No. 7.  2/ Hvorfor ikke navnligen bestemme Tiden? 
Skal Terminen nogensinde forandres, bør 
saadant skee af begge Rigernes 
Repræsentanter, paa et Storthing og en 
Rigsdag. 

No. 8. 3/ Da den svenske Constitution af 1809 § 41 
netop har samme Bestemmelse for 
Myndighedsalderen, som den norske 
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Constitutions § 10, saa burde vel den sidstes 
Udtrykke om denne Gjenstand beholdes. 

                                      G.l. § 11 Forsl. § 10. 
No. 6. – 8. 10. 11.  

1/ Forsls Tillæg synes passende; dog synes 
det at burde være Kongens Pligt, at aflægge 
Eden mundtlig paa første Storthing, 
saafremt ej Sygdom 237

                                     G.l. § 12. Forsl. § 11. 

 eller Rigernes Tarv 
hindre ham fra at være tilstede sammesteds. 
Iøvrigt bør det nok udtrykkeligen omtales, 
at det omhandlede Statsraad skal være det 
norske. 

No. 6, 8, 2. 
a/ G.l. bør følges Ord til andet. 

                                     G.l. § 13. Forsl. § 12. 
No. 3. 9. 

a/ Tiden burde vel i det mindste bestemmes 
til 3 Maaneder. 

No. 5. b/ Vicekongen opholder sig i Norge i 
Overeensstemmelse med § 13 af Norske 
Grlv. 

No. 7. c/ Hvis Kongen vil ansee Storthinget 
berettiget til at provocere ham til 
Beviisførelse for de store og vigtige 
Hindringer, saa er den 12 § hensigtsmæssig, 
ellers blændende og kunde gjerne udgaae. 

No. 15. d/ Hindringerne bør ved Aarets Udgang 
offentliggjøres. 

                                         Forsl. § 13, 14, 15. 
No. 3. 4. 6. 7. 9. 

a/ Generalgouvernøren bør stedse være 
norsk Borger. /: No. 6 finder det i saa 
Henseende utilstrækkeligt, at det blev en 
Svensk, som til den Ende naturaliseredes. :/ 

No. 3 b/ Ønskeligt var det, om 
Generalgouvernøren valgtes af Storthinget. 

No. 4, 6. 7. c/ Generalgouverneur ønskes forandret til 
Statholder.  /: No. 7 imotholder at den 
svenske G.l. forbyder at indsætte en 
Generalgouverneur :/ 

No. 4. d/ De Forskrifter, som omtales i § 14, 
maatte offentlig kundgjøres, forsaavidt de 
indeholde almindelige Regler  om Raadets 
Virkekreds. 

No. 4.           § 13. b, c, i, o. p. s. t. u. x. æ. ø. 
                ad § 14 lit a, d, e, f, k, p, q, v, y, z, 
                          ad § 15 lit. h, l. n. r. x. y. æ, 

e/  Det synes at være en Fejl, at første 
Medlem af  Statsraadet  I Tilfælde af 
Vicekongens eller Statholderens Fraværelse, 
skal have 2 Stemmer, thi heraf følger at 
Stemmerne bliver lige, naar Antallet af  
Statsraadets Medlemmer bliver 5. 

No. 4. f/ Skal til Statholder kunne udnævnes en 
Svensk, da maa denne snarest mueligt 
naturaliseres. 

No. 4. g/ Rigsstatholderens Suite under hans 
Ophold i Norge bestemmer Kongen. 
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No. 4. 12. h/ Statsministeren og de herunder [–]238

No. 5. 

 
nævnte Statsraader bør ikke aarligen, men 
først efter 3 Aars Forløb omskrifte. 
i/ Foruden Vicekongen udnævner Kongen et 
Statsraad, bestaaende af 5 a 7 Medlemmer, 
og desuden en Statsminister til at tage Sæde 
i det svenske Statsraad, for der at rygte 
Norges Tarv og give samt modtage, 
Meddelelser fra Norges Vicekonge og dets 
Statsraad, Statens vigtige Anliggender 
vedkommende. 

No. 5. k/  Rigets indvortes Bestyrelse udøves af 
Kongen af Sverrig umiddelbar igiennem 
Vicekongen og Statsraadet 
overeensstemmende med § 28 og 30 af den 
norske G.l. Vicekonge kan ikkun 
Kronprindsen eller Hans ældste Søn være; 
men Vicekongen maa udøve sin Myndighed 
og opholde sig i Riget i Overeensstemmelse 
med, hvad norske G.l. fæstsætter. Han kan 
ej nedlægge Bestyrelsen af det norske Rige i 
en Andens Hænder, forinden han, ifølge den 
svenske Successions Ordning kaldes til at 
beklæde Sverriges Trone. (§ 14) 

No. 5.  l/  Kun een Statsminister, norsk af Fødsel, 
udnævnes til at tage Sæde i det svenske 
Statsraad, hvor han andrager de Sager, der 
vedkomme de norske Anliggender, og 
bliver ansvarlig for Expeditionernes 
Overeensstemmelse med den fattede 
Beslutning. (§ 15) 

No. 6. No. 8. m/ Slutningen av § 14 forandres saaledes: 
Statholderen, Statsministeren og 
Statsraadets Medlemmer udsees blandt 
Norske Borgere. /: alene :/ 

No. 6. n/  Det maatte i § 15 udtrykkeligen 
bestemmes, at de norske Anliggender 
afgjøres af Kongen i Overværelse af 
Statsministeren og de 2de af Statsraadets 
Medlemmer, uden at nogen svensk 
Embedsmand derved er tilstede. 

No. 7. o/ Den svenske Grundlov bestemmer, at, 
naar Kongen er udenfor Riget, har han intet 
med Rigets Styrelse. I Lighed hermed burde 
nu fastsættes i vor G.l., at, naar Kongen er 
udenfor baade Norge og Sverrig, er han 
udenfor Bestyrelsen. 

No. 9. p./ § 13 bør lyde saaledes: Kongen har Ret 
til alene at styre Riget overeensstemmende 
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med Constitutionen. 
No. 9. q/ § 14, 2det Membrum bør hede: 

Vicekonge kan kun Kronprindsen, eller 
hans ældste Søn, om de ere myndige, være. 

No. 9. r/ § 15 fremdeles udgaaer. 
No. 10. s/ Een Vicekonge bør foretrækkes over 

Statholder, baade fordi det passer meer med 
RigetsVærdighed, og fordi Thronarvingen 
derved faaer lejlihed til at kjende Landet. 

No. 13. t/ Kongen har Ret til at styre Rigets 
udvortes Anliggende, han declarerer Krig 
og slutter Fred, dog ikke indlader sig i 
Angrebskrig uden Stortingets Samtykke. 
Han besørger ved alle udenlandske Hoffer 
Rigets Anliggende og indberetter samme til 
Statsraadet. (§ 13) 

No. 13. u/ Naar Kongen opholder sig i Norge, har 
han 2 Stemmer i Statsraadet. [–]239

No. 13 
 (§ 13) 

v/ § 14 Rigets indvortes Bestyrelse skeer 
ved 6 Statsraader. Den første har 2 
Stemmer, men i Kongens Nærværelse kun 
een. Disse Statsraader udnævnes af 
Storthingets Repræsentantere, og kan ikke 
uden i Sygdoms Tilfælde frasige sig, sit 
Embede; thi indfalder Sygdom, eller nogen 
af dem bortdøer, saa udnævner Høiesteret  
[–]240

No. 14. 

 en interimitisk i deres Sted til næste 
Storthing. Dette Statsraad vaager over, at 
Lovene holdes; det indsætter alle 
Embedsmænd i Norge og har et vaaget Øje 
over Landets indvortes Sikkerhed. 
Statsraadet aflægger sin Eed til G.l. og 
Kongen. 
x/ Nyttigt, at 3 Statsraader foruden den 
norske Minister stedse forblive ved 
Kongens Side. At dog 5 forblive i Norge, 
følgelig i alt 8 Statsraader, i Stedet for 7.  

No. 15. y/ Kongen udnævner Generalgouverneuren; 
men Storthinget foreslaaer ham 3,  hvoraf 
han vælger Statsministeren, og 14, hvoraf 
han vælger de 7 Statsraader (§ 14) 
I den norske Statsministers Plads, der 
aarligen afgaae, vælger Kongen en anden af 
de 3, der vare ham foreslagne af Storthinget. 
(§ 15). 

No. 1. z/ Sverrigs Kronprinds bør være at ansee 
som født Vicekonge til Norge, hvilken 
Funktion han tiltræder, naar han har fyldt sit 
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20de Aar; og vedbliver samme, indtil han 
bliver Konge i begge Riger. Naar han har 
fyldt det 19de Aar, bør han i det seneste 
komme til Norge, for at gjøre sig bekjendt 
med Landet, og har han saa alt Ret til at 
have Sæde i Statsraadet og højeste Ret, 
skjønt ingen Stemme, førend han blive 
myndig, og da tiltræder han sin Post som 
Vicekonge. 

No. 2. æ/ Kongen udnævner et Statsraad, som 
foruden en Vicekonge eller 
Generalgouverneur skal bestaae, af en 
Statsminister og i det mindste 7 Medlemmer 
(Det øvrige udgaaer) 

No. 4. 
                        [–]241

[–]
 

242

ø/ I det norske Statsraad burde være en 
Statsraad af Søe Etaten og en Statsraad af 
Landetaten. [–] 243

No. 4. 
 

å/ Kongen maatte til almindelig Efterretning 
bekjendtgjøre, hvilke Sager kunde afgjøres 
her i Norge ved det Norske Statsraad, og 
hvilke skulde afgjøres i Stokholm. 

No. 2. 9.       G.l. § 14. bør forblive. 
                                         G.l. og Forsl. § 16. 
244

a/ Vel synes det ikke at kunne henhøre til 
denne §, at Inddelingen af Præstekaldene i 
Norge ikke maa forandres uden Storthingets 
Samtykke; men man holder for, at dette ved 
en særskilt Motion paa et følgende Storthing 
burde bestemmes, for at forebygge den 
svenske Sammensmeltning af flere Kald, 
som enkelt forstaaes af Præster i de usleste 
Kaar. 

 

 No. 4.                               - - - - - - - - - § 17. a/ Maatte tillægges: I hvilket Øjemeed paa 
ethvert Storthing en Fortegnelse nødvendig 
maatte fremlægges over de saaledes 
provisorisk udgivne Anordninger tilligemed 
det fornødne Exemplar af disse. 

No. 6. b/  I Slutningen af Forsl. proponeres den 
Modification: ”disse Beslutninger gjælde 
provisorisk,  indtil en Bestemmelse desang.  
ved et ordentligt Storthing vorder given. 

No. 6. c/ Det bør tillægges: ” at samme Ret 
tilkommer der i Kongens Fraværelse 
forestaaer Rigets indv. Bestyrelse, naar 
Tilfældet er saa presserende, at Kongens 
Beslutning ej betimeligen kan indhentes.” 

No. 9. d. G.l. følges. 
No. 9.                                - - - - - - - - - § 19. a/ G.l. følges. 
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 245 b/ Statsraadet vaager over, at Statens 
Ejendomme og Regalier anvendes efter 
Stortingets Bestemmelse. 

 

                                         G.l. og Forsl. § 21. 
No. 3. 

a/ Den executive Magt bør ej besætte 
Dommer-Embeder. De underordnede 
Domstole besættes af Højesteret, og de 
vacante Højesterets-Assessorater ligesom af 
H. Rs.øvrige Medlemmer, efterat de 
Ansøgende have aflagt [–]246

No. 4. 

 offentlig 
Prøve for Dommerebedernes lovmæssige 
Besættelse Maatte H. R. være Storthinget 
ansvarlig. 
b/ Det i Norge værende Statsraad bør 
udnævne alle civile, gejstlige og militaire 
Embedsmænd, dog med Undtagelse af  de 
højere. [–]247

No. 5. 
 

c/ G,l. beholdes. De med Udnævnelse af 
Vicekongen forbundne Indskrænkninger 
kunne ej antages. 

No. 6. d/ Forsl.s i Statsraadets  i [–]248

No. 6. 

 Tillægget i 
Slutningen er ifølge § 14 nødvendigt. 
e/ Naar Kongen opholder sig i Landet, 
beskikker han i Statsraadet de nævnte 
Embedsmænd; men i modsat Fald kun til de 
højere Poster og derimod Regjeringen i 
Norge til de øvrige. 

No. 6. f/ Alle Slags Gebyhrer forblive ved den 
norske Statscasse. 

No. 7. g/ Tilføjes: i Statsraadet og efter skriftligt 
Forslag fra dette”. 

No. 8. h/ Maaske kunde Forsl. forandres til: 
Kongen vælger og beskikker, efter at have 
hørt sit norske Statsraad”.   

No. 9. i/ Kongen [–]249

No. 13.  

 udnævner, efter Forslag fra 
det i Norge forblivende Statsraad alle &c. 
k/ Statsraadet udnævner alle civile, geistlige 
og militaire Embedsmænd. Disse skulle 
sværge o.s.v. 

No. 4.                               G.l. og Forsl. § 22. a/ Det norske Statsraad bør kunne 
suspendere de Embedsmænd, som af samme 
beskikkes. 

No. 5. b/ G.l. beholdes. 
No. 6. c/ Statholderen, den norske Statsminister, 

Statsraaderne og Cheferne for deres 
Bureauer, Gesandter og Consuler, civile og 
gejstl. Overøvrighedspersoner, Generaler og 

                                              
245 Jf. unummerert bilag qa, vedlegg 13. 
246 Strøket: ordentlig 
247 Strøket: At Statsraadets Medlemmer og Statsministeren 
248 [Utydelig.] 
249 Strøket: vælger 



170  
 

Admiraler af alle Grader, Regimenters og 
andre militaire Corpsers Chefer, 
Commandanter i Fæstninger og 
Højstbefalende paa Krigsskibe kunne o.s.v.” 
ligesom Forslaget. 

No. 6. 8. 10. d/ Ingen Embedsmand, de til Hofstaten 
maaskee undtagne, bør kunne afsættes uden 
Dom. ([–]250

No. 6, 7, 9. 
) 

e/ [–]251

No. 3.                                - - - - - - - - - § 23. 
 

a/ Det var at ønske, at Kongen blot kunde 
uddele militaire Ordener, og at for Civile 
oprettedes en Nationalorden, som 
meddeeltes af Storthinget efter Forslag af 
Kongen eller en af Storthingets 
Medlemmer. 

No. 3. [–]252 b/ I Henseende til Rang og arvelig Adel 
følges G.l. 

 

No. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 14, 15. c/ G.l. beholdes. 
No. 6. d/ Der bør oprettes en norsk Orden, og 

andre Ordener ej bæres uden Storthingets 
Samtykke. 

No. 14.                              - - - - - - - - - § 24. a/ Om Kongens Hoffstats Omkostn.vil 
Storthinget udentvivl handle særskilt. 

No. 15.                              - - - - - - - - - § 27. a/ Enhver Forsamling maa i det minste 
udgjøre et Antal af 50 Personer førend den 
kan ansees for oprørstiftende og bør ikke 
adskilles paa den blotte Mistanke. 

No. 4.                               G.l. og Forsl. § 28. a/ Instructionen ønskes bekjendtgjort til 
almindelig Efterretning. 

N. 5. b/ G. l. uforandret. 
No. 6. c/Det burde maaskee tilføjes i Forsl., at de 

andre norske Borgere, som kunne tilkaldes, 
ingen afgjørende Stemme have. 

No. 13. d/ Statsraadet fordeler selv sine Forretninger 
mellem sig efter deres eget Godtfindende, 
og hvor der opstaaer Tvist, afgjøres det med 
Stemmeflerhed. 

No. 13.                              - - - - - - - - - § 29. a/ De 4 Statsraader skal være nærværende i 
Statsraadet, naar nogen Beslutning skal 
tages, og de skal staae Storthinget til 
Ansvar. 

                                          - - - - - - - - - § 30. 
253

a/ Forestillinger om Embeders Besættelse 
og Afskedigelse og andre Sager af 
Vigtighed skulle foretages i Statsraadet af 
dets Medlem, hvis Fag det hører til.  

 

No. 5.                                - - - - - - - - - § 31. a/ Som Grundloven. 
No. 6. b/ Den første Passus i G.l., som er 
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forbigaaen i Fsl., beholdes med Tillæg, at 
Vicekongen eller Statholderen, naar Kongen 
er fraværende, kan constituere den 
Statsraad, der skal fungere for den, som har 
Forfald. 

No, 9. c/ G.l. beholdes. [–]254

No. 13. 

 ved de Ord: ”skulle 
andre Embedsmænd af Kongen” tilføies: 
”eller i hans Fraværel. af  Vicekongen eller 
Rigsstatholderen constitueres &c.”; hvorhos 
den Passus i Forsl.: dog afgiver han,  sc. 
Vicek. eller Rigsstath.&c. tilføies. 
d/ Statsraadet indberetter til Kongen alt, der 
kan angaa de udenl. Sager, og ifald 
indbyrdes Uorden skal opstaae, som de 
mangle Kraft til at hæmme.  

No. 15.  e/ Hindres Pluraliteten &c. saa har Vicek. 
eller Generalg. i Forening med de mødende 
Statsraader Ret til at tilkalde &c. 
Kongen afgjør, om de Tilkaldte skulle 
vedblive denne Function; i modsat Fald 
tilkalder Vicek.eller G. G. i Forening med 
de mødende Statsraader andre og  saadanne, 
hvis Tilkaldelse Hs. Majestæt ej vil negte 
sin Sanction. 

                                         G.l. og Forsl. § 33. 
No. 4.                                

a/ Bruges Segl, maa det norske Riges Segl 
benyttes. Alt, hvad der udfærdiges af  
Kongen eller i Kongens Navn,  Norge allene 
ang., og hvori Kongens Titel anføres, 
maatte indrettes i den Form, at Norge 
nævnes før Sverrig, og v. v. i Henseende til 
Sverrig. 

No. 5. b/ De Beslutninger, som tages af 
Regjeringen i Norge, kunne udfærdiges i 
Kongens Navn og undertegnes af  V.K. 

No. 5. c/ Denne § synes at burde svare til § 33 og 
35 af  G.l.. 

No. 5. d/ Alle Forordninger for Norge udfærdiges i 
det norske Sprog. 

No. 9                                - - - - - - - - - § 34. a/ bør lyde saaledes: Saavel den norske 
Statsminister som de tvende norske 
Statsraader, der følge Kongen, skulle være 
forpligtede til at  tage Sæde i det sv. St. R. 
og der yttre deres Meninger i Protocollen, 
over de Gienstande, som angaae begge 
Riger og disses Forhold til fremmede 
Magter, alt under Ansvar efter 
Konstitutionen. 

No. 1.                                - - - - - - - - - § 35. a/ Under dette Jnterregnum maa Norge 
besidde ligesaa megen Deel i Kongemagten 

                                              
254 Strøket: med følgen 
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som Sverrig. Efter sv. Const. § 42 skal de 4 
Statssecretairer til saadan Tid endog med 
Stemmeret tiltræde Statsraadet. Altsaa maa 
de norske Medlemmer forøges, for at blive 
lige mange. Den norske Statsminister og de 
2 Statsraader maa derfor strax give 
Statsraadet i Christiania tilkjende, hvor 
mange af dem strax skal komme til 
Stockholm. De ældste statsraader melde det 
ufortøvet til V. K. eller G. G. og have 
derpaa uden videre Ordre eller Samtykke 
ufortøvet at begive sig til Stockholm. I 
Norge udvælges andre i deres Sted, indtil de 
kommer tilbage. 

No. 3 b/ Ogsaa her burde vel Antallet af  norske 
og Svenske Statsraader være lige, og en 
norsk og svensk Statsraad afvexlende 
præsidere. 

No. 4. c/ Da det er mueligt, at den svenske 
Rigsdags og det norske Storthings 
Meeninger eller Beslutninger kunde være 
forskjællige ang. Maaden, hvorpaa 
Regjeringen skulde udføres under Kongens 
Umyndighed, og, da det tillige er af 
Vigtighed, at en Fremgangsmaade 
bestemmes, for at tilvejebringe en 
afgjørende Beslutning, som foreslaaes en 
Committees Udnævnel. i Lighed med hva 
der  i § 7 er anført. 

No. 5. d/ Synes at burde jevnføres med § 41,  42, 
43, 44, 45 af  Norske G.l. I de deri anførte 
Tilfælde regieres Norge af sit Statsraad og 
modtager deres umiddelbare Meddelelse fra 
det i Sverrige regierende Statsraad, indtil 
den svenske Trone igien vorder besat, og 
den norske Vicekonge er 
constitutionsmæssig qvalificeret til at antage 
sig den øverste Bestyrelse, under Sverriges 
Konge, over Norge. 

No. 9. e/  Efter ”udøver” sættes: ”et lige Antal af  
N. og Sv. Statsraader begge Rigers 
Bestyrelse, med Iagttagelse af deres 
giensidige Grundlove, efterat de skriftligen 
have aflagt saadann Eed (vide G.l. § 44), 
hvilken Eed derpaa indsændes til 
Storthinget. 

No. 10. f/ I de her ommeldte Tilfælde bør hvert 
Riges Statsraad for sig sammenkalde 
Storthing og Rigsdag, og ligeledes hvert 
Riges Bestyrelse af dem besørges, hvilket 
og giælder, naar Kongen er fraværende fra 
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begge Riger. Ellers vilde de i Norge 
værende 5 Statsraader blive satte ud af 
Virksomhed og komme til at staae under 
den norske Statsminister og de 2de 
Statsraader i Sverrig, og Ligevægten i den 
fælles Bestyrelse ophøre, da Sverrig har 9 
Statsraader. Denne Bestemmelse bør og 
udstrækkes til § 36 og fleste Stemmer giøre 
Udslaget i begge Statsraaders 
Bestemmelser. 

No. 15. g/ Den norske St. M.og de 2 Statsraader bør 
tilsammentagne have i dette Tilfældet 
ligesaa mange Stemmer som det svenske 
Statsraad. 

No. 7. h./ Saasnart Norges højeste executive Magt 
formedelst Mangel af forrettende Konge 
kommer i det sv. St.R.s Hænder i 
Forbindelse med N. St.M. og de 2 
St.Raader, bør disse [–]255

                                      [–]

 samtlige aflægge 
Eed til Constitutionen i Lighed med § 44 i 
G.l. 

256

No. 4.                                
 og Forsl. § 36. a/ Forsaavidt denne § omhandler 

Regjeringen under Mindreaarigheden, 
refereres til § 35 Lit. [–]257

No. 9. 
 c. 

b/ Tilføies af G.l. § 47: dog med Udelukkel. 
af  &c. § 38, 39, 40 i G.l. bliver staaende. 

 c/ vid. § 35 Lit. f. 
                                        G.l. 53. Forsl. § 44. 
No. 5. 

a/ Stemmeret tabes ved efter § 53 Lit. b af  
G.l. at gaae i en fremmed, eller svensk 
Magts Tjeneste. Lit. c ved at boesætte sig og 
erhverve Borgerret i Sverrig og i udenrigske 
Lande. 

                                                        G.l. § 54. 
No. 6. 

a/ Bør bifaldes, uagtet udeladt i Forsl. 

                                              G.l. 62. F. § 52. 
No. 4. 7. , 11. 

258

 

 

                                              
255 Strøket: alle 
256 Strøket: G.l. 
257 Strøket: d 
258 Videre, se digital faksimile av original. 




















































