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Budskapetsommålbaresi overskriftener ikkeselainnlysende,
ikkeukontroq)ersielt.
Sterkeørgumenterkønføresi mørkenforå kåre
viktigste.Det øarfremfor ølt
Kalmarunionenøn rJgZslm norgesltistoriens
drtte akts4)kketsorniogrrnnlogitforfedrelandetsgrødoiseuniergang,den
såkøl te .f r ehundreårsnøt ten, nted selv stendigltet støpetfra rS3Z,softi.r)edvørt e
meduviktigi t8t4. Men dersom'r.ti
gjenreisnings,uerket
frem til det nasjonale
løndets
steusiktertil øvtalersomltør innebåretpositivekonsekvenserfor
ognøsjonens
utøikling,såforsoarerRiksaktennøkterntå kunneregnes
ar.ttalerso/n
ellermellomstatlige
blant degunstigsteinternasjonøle
Norgenoensinne
hør inngått.

ODD GUNNAR SKAGESTAD
kap
M ag.art. i støtsoitens
UniversitetetiOslo

91

5

A"DNFON

FORTIDI2/20T3

TEINA

t underkommunisert aktstyl<ke
Desto mer forunderlig er det å konstaterehvor
lite kjent eller påaktetdenneavtalener i folks bevissthet- vel å merkeikke bareblant ufolk flest>,men
ogsåi de mestrelevantefagmiljøer(såsom historikere,
statsvitereog stats-og folkerettsjurister),samtblant
folkeopplysereforøwig.I Cappelensstorer5-binds
norgeshistoriefratgTo-fuereer Riksaktensåledesikke
engangnevnt noe sted.'I Aschehougsnorgeshistorie
frarygo-tal7et(et ruvenderz-bindsverk)er Riksakten
såvidt omtalt med en tre til fire setningeret par steder''
Og om det sågielderJohs.Andenæs'klassiker,Slalsforfatningeni Norge,sier Riksaktenher avspistmed 6n
enestesetning.:Til forskjell
skalimidlertid nevnesat i referanseverketl/o rsk utenri kspolitikks historØ er Ril.cakten
presenterti en ryddig om enn
kortfattet form,aog verket
inneholderlikeledesenkelte
referansertil Rilaakten i
øvrige relevantetekstavsnitt.

veringerog myter - de gamle,nedarvedesåvel som
dagenspolitisk korrekte.sBlant de mestinteressante
finner vi slike
mltene eller ogodtkjøpsforestillingenen
somble aktiviserti forbindelsemed oppløsningeni
r9o5av den norsk-svenske
personalunion,og somble
for
gjenfortalti zoo5underhundreårsmarkeringene
unionsoppløsningen.6
Iin slik myte er forestillingenom at Norge i r9o5
frigjorde segfra Sverigeog vant sin selvstendighet.z
Denne oppfatningenmå forståssomet uttrykk for et
gammeltnasjonalttraume- en underlegenhetsfølelse
med røtter tilbaketil dansketidenog ydmykelsenfra
Kieltraktateni r8r4,sombestemteat NorgeskilIe avstås
til Sverige.Under unionsstridighetenefra 189o-tallet
og frem til r9o5ble dette
tankegodsetutnyttet i den
agitasjonensom terpetpå det
i at <Norgevar
nedverdigende
Dette var
underlagtSverigeo.
- og er - en forestillingbasert
på den feiloppfatningat
grunnlagetfor unionennettopp var Kieltraktatenog dens
Hvilket faktisk
bestemmelser.
ikke var tilfelle: Grunnlaget
for unionenvar ikke Kieltraktaten.men Riksaktenav
6. augustr8r5- et dokument
som stadfestetunionens
frivillige karakter og ned til hver minste detalj fastslo
de to statenesfullstendigejevnbyrdighet,likestilling og
selvstendighet.

eeGrunnlnget

tor

urrtonen oø;r dklse

I(ieltraktatent
rnen B,illssølkten uo
6. antgust 7875.ee

Vi nærmerosszor4- et hr
somvil ståi Grunnlovsjubil€etstegn. Det vil væreet år
hvor vi nødvendigvisogsåvil
bli påminnetom at zoo år er
passertsidenetableringenav
personalden norsk-svenske
unionen- en konstruksjon
og en tilstand som skullevare
i r9o5.Dette åremåletvil
frem til unionsoppløsningen
derfor ogsåværeen passendeanledningtil å senærmere på hva denne- seneresåutskjelte- unionenegentlig
bestodi, herunderhva somvar unionensgrunnlagog
rammer,juridisk og politisk såvel somi praktiskhenseende. I såmåtestårRiksaktensentralt- bådehva angår
unionensetablering,densimplementeringog forløp,
og med hensyntil densoppløsning.Formåletmed
foreliggendeartikkel erbådeå minne om detteåktum,
samt å tydeliggjørehvilken avgiørendebetydning dette
aktstykketskrlle få somgrunnlagog garantifor Norgesstatussom fri og uavhengignasjonog selvstendig
statsdannelse.
Riksaktens plassi unionens etablering og dens
oppløsning
zor4vilvære året hvor vi skal fortelle ossselvog hverandrehva ry. maihar betydd - og fortsatt vil bety - for
osssomleveri dag,og for dem somkommer etter oss.
sehrensi Norges
Vi vil oppleveat en skjellsettende
og tablohistoriegienfortelles,omkontekstualiseres
idiseresfor å passeinn i de rådendevirkelighetsforståelserog selvbilder,i pakt medvårenasjonaleoverle-

En annenmyte somi dennesammenhenger av særlig
interesse,
er forestillingenom at unionsoppløsningen
fant stedved Stortingetsbeslutning7.juni r9o5.Stortingsvedtaketvar viktig nok, men var likevel kun et
førsteskritt i den prosessen
somledettil at unionenble
oppløst,formelt og reelt.Poengether er at unionen
var basertpå en avtale- Rilaakten- mellom toparten
Dersomdenneskullebringestil opphør,måttebegge
partermedvirke- og fortrinnwis i samsvarmed de
reglersom de to partenehaddefastsattfor en slik
eventualitet.Kort fortalt skjeddedette16.oktoberr9o5,
hvoretterOscartt denz6.oktoberr9o5abdiserte{la sitt
embetesom norskkonge.Førstda var unionsoppløsningen et fullbyrdet faktum.
Rilsakten - forhistorie og tilblivelse
Forhistorienhaddei korte trekk et forløp som følger:8
Sverigeskrav om at Norge skulleunderkastesegden
svenskekongenCarl xur som norskkonge,var basert
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på Kieltraktatensbestemmelser,
og stod såledesi motstrid med det norskeselvstendighetslrav,slik dette var
kommet til uttrykki GrunnloveravrT.mu r8r4ogvalget av prins Christian Frederiktil norskkonge.Kravet
om at Kieltraktaten skulle oppfylleslå såledestil grunn
for at Sverige(med støttefra de europeiskestormakter)
underledelseav den svenskekronprinsenog militære
øverstkommanderende
CarlJohan,den 26.juli gikk
til krig mot Norge.Denne forutsetningen1ålikeledes
i utgangpunktet til grunn for den svenskeposisjon
ved den våpenhvileawalen
somble inngått i Moss 14.
augustr8r4 mellom Norgesinterimsregjeringog den
og
svenskekongen,den såkalteMossekonvensjonen.I
med Mossekonvensjonen
var
imidlertid etableringav en
union mellom Norge og Sverige blitt et prosjektsom de
to parterforhandletom å realisere,om enn ikke nødvendigvisbasertpå Kieltraktaten
eller densforutsetninger.

septertfra svenskside.Utfallet ble såledesat Stortinget
den 4. novemberfattet vedtak om en revidert grunnlov,
og deretter umiddelbart valgte Carl xru til konge av
Norge.'o

Mossekonvensjonen
innebar
at kong Christian Frederik
godtok å avståfra den norske
tronen og å returneretil Danmark. Tilgjengjeld måtte den
svenskekongen aksepterte
den norskeGrunnloven,med
nødvendigeendringerfor å
tilpasseden til en personalunion med Sverige,samtat
alle endringerskullegodtasav Stortinget.Det gienstod
å bli enigeom de nærmeremodaliteter,somutoverhøsten skullebli gjenstandfor hektiskpolitisk aktivitet.I
denneelctraordinæresituasjonenmåtte det derfor også
på kort varselvelgeset storting - det såkalte(overordentligeStorting>,somkom sammen7.oktober.eDen
ro. oktoberabdiserteChristian Frederik.Prinsippvedtakom å inngå i union med Sverigeble fattet av
Stortingetden zo. oktober.Paralleltmed arbeideti
Stortingetble det i kulisseneført uformelle- om enn
høystreelle- forhandlingermellom interimsregjerinsom oppholdt segi
gen og de svenskerepresentantene,
Christiania,men somstod i nærmestløpendekontakt
med Cad Johan.Bironprinsenfirlgte forhandlingene
tett fra okkupertområde(FredrikshaldÆredrikstad),
hvor han oppholdt segmed sin hær.Et hovedkravfra
Stortingetog de norskeforhandlernevar at unionen
ikke på noensomhelstmåteskullereflekterenoen
eller
anerkjennelse
av Kieltraktatensbestemmelser
forutsetninger,men fullt ut skulle væreen frivillig
av
overenskomst
basertpå en gjensidiganerkjennelse
de to staterssuvereneog likeverdigestilling. Dette ble,
akom enn i utgangspunktettemmeligmotstrebende,

En avtale mellom to parter
I forhold til unionenog dens
eventuelleinnhold hadde
imidlertid den norskegrunnlov og densbestemmelser
kun karakterav en ensidig
For å kunnebli
viljeserklæring.
en realitet,forutsattedetteat
ogsåde svenskestatsmakterfor
sitt vedkommendeville vedta
og gi dem plassi den svenske
tilsvarendebestemmelser,
forfatningslov.Hvorvidt dette faktisk ville skje,var ikke
nødvendigvisgitt på forhånd.Ei hellervar det opplagt
hvordan eller i hvilken form det eventueltville giøres.
Det skullebli en prosesssomkom i gangpå kongens
initiatir5en prosesssom involvertede to landsrespektive lovgivendeorganer- henholdwisStortingetog den
(Sverigesrikesstender)- og
svenskestenderforsamling
somble sluttført ved kongeligsanksjonering.

personalunionen reaDermedvar den norsk-svenske
litet, iallfall ui prinsippeu.Unionen var imidlertid en
konstnrksjonuten annetinnhold enn at de to land nå
haddeen felleskonge. Noen nærmerebestemmelser
somregulerteforholdet mellom de to unionspartene
fantesikke,utoverat det for Norgesvedkommendevar
Dissevar
foretattvisseendringeri grunnlovsteksten.
for det mesteav redaksjonellkarakter,som en konsekvensav den enebestemmelsenav substansiellart - nemIig at det nå bestoden union
mellom Norge og Sverigesom
to selvstendige,
likeberettigede
riker.De rettsligevilkår som
dette medførte,var således
inntatt i Grunnloven.

Den rz. april r8r5fremlakongen(i egenskapav svensk
hvor
konge)en proposisjonfor de svenskeriksstendene,
han henledetderesoppmerksomhetpå de bestemmelsenei den norskegrunnloven,somkunne sieså.vedtøre
direktede unionellerettsforholdsamtom nødvendigå
konstitusjonelkreveSverigessamtykke.Riksstendenes
le utskott,en komit6,som fikk sakentil behandling,biinnhold i ett og alt.Utskottet mente
falt proposisjonens
somher ble
videreat samtligeunionellebestemmelser
gyldigheti Svefremhevet,burdegis forfatningsmessig
rige. Det ble imidlertid foreslått at de ikke skulle inntas
i den svenskegrunnloven,men samlesog inntassom en
særskiltforfatningslovfor unionen.En slik forfatnings-

Detfelles norskwenskeunionsoåpenet Oscarshøll.
Kildz: Wikinedia
Commons
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Ka II igraf sk aøskr ift av Ri ksak t en.
Uført aø Daniel Bemhard Brandt (rnS-r86+).

Dobbeltfoliofornat, 5r x 4t cm, skreøetpå z4 blød,
paginert I-XLWI, giennomdratt og besegletmed
Stortingetssegl.Siderz5 inneholderRirtsaktenstertst
o&stortitlgsre?retentantenesundershrifte4 sidez6-47
inneholder desvenskestendetepresentantenesunder'
skrfter i øanlig refr.kefølge:
adel,geistlighet, borgere,
side.
bønder.Ratfkø$onen til Carl 4. erlå si.ste
Ki.lde: Stortingsarkioet, nr. q i Indre arkiø.

Riksaktenomtalt i følgendeordelag:
Riksakten,unionstraktat av 6. august r8r5mellom
Norge og Sverige om behandlingsprosedyren for de
konstitusjonelle spørsmålsom måtte avgiøresav de
to unionsland i fellesskap, bl.a. om kongevalg og formynderegiering.

Flere av Rilaaktens ra paragrafer

var uklart formulert, og i unionstiden oppstod det
derfor mange norsk-svensketvister om fortolkningen; flere viktige unionsspørsmålvar heller ikke
berørt. Riksakten opphøtte ved stortingsvedtaket 7.
juni 19o5."

lov - en sii<altriksakt- skulle sågielde for beggerikene
undereff. Det ble biålt av stendene,og i henholdtil
dette ble det utarbeidet et utkast til et slikt aktstykke.
Utkastetble forelagtStortingetog de svenskeriksstendene,og ble vedtatt avbegge- enstemmigog sågodt
somuten debatt.Det forhold at Stortingetsvedtakvar
enstemmig,må sesi lys av at tekstensinnhold i det alt
som
var en ren avskrift av de bestemmelsene
vesentlige,
alleredei forveienhaddefttt sin plassi Grunnloven.At
ogsåde svenskeriksstenderenstemmigskulleakseptere
utkastet,var i utgangspunktetingen sehfølge.Hvorfor
dettelikevelskjedde,kan man ha ulike forklaringerpå'
Her skalkun konstateresat slik ble det.

Opplysningen
Her finner man fleremerkverdigheter.
om at Rilaakten omhandletbehandlingsprosedyren
av
for de konstitusjonellespørsmålsom måtte
^vgJøres
er korrekt - sålangt den
de to unionslandi fellesskap,
rekker.Dette gjeldersåledessamtligeparagraferf.o.m.
S 3t.o.m.$9.u
Når det imidlertid fremholdesat <flereav Riksaktensrz
paragrafervar uklart formulert>, er det vanskeligå finne
beleggfor en slik påstand.Det som tvert om preger
mangeavparagrafene,
er at de er omstendeligformulert, hvilket innebæreret til delssnirkletespråk(for
såvidt i tråd med denstids skikk),men som nettopp
- altsånoe annet
derfor medføreren høypresisjonsgrad
enn uklarhet.

Når det viderehevdesat u[. . .]i unionstidenoppstod
tvister
detderforfmin uthevelse]mangenorsk-svenske
belegg
å
finne
om
fortolkningen",
er
det
ogsåvanskelig
vedstendenes
mens
fattet
sitt
vedtak
Stortinget
3r.juli,
for dennepåstanden.Visst var unionstidenPregetav
tak fant sted6. august.Dermedvar de to landsinnbyren rekkenorsk-svenske
wister (for eksempelstattholrealiteten
og
i
både
formelt
konstitusjonelle
forhold
des
derstriden,
flaggstriden,
vetostridenog konsulatstriden
traktat,
av
en
mellomstatlig
regulert
ved
inngåelse
blitt
- for å nevnenoen av de mestalvorlige),men det br
somfor ettertidenskullebli kjent somRiksaktenart 6'
ikke kjent at noenav disseskullebunnei uenighetom
augustdr5.Den endeligeratifiseringav traktatenfant
fortolkningenav Riksakten.
Kongen
sanksjonerte
Lr,vedat
sted26.augustsamme
Stortinget
henholdsvis
blitt
åttet
av
de vedtaksomvar
var heller ikke
Setningenoflereviktige unionsspørsmål
og Sverigesrikes stender."
berørt>er likeledesegnettil å skapeet inntrykk av en
mangel,svakhetellerlyte. Dermed underkommuniseres
Riksaktens materielle bestemmelser
det forhold at det fra norsksidenettoppvar et overvi
Leksikon
finner
Norske
I KunnskapsforlagetsStore
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ordnet mål at Riftsaktenskulle væreen minimalistisk
konstruksjon,som kun skulle inneholde slike materielle
bestemmelser
somfi.rlgteav den omstendighetat de to
Detvar ikke i norsk
land haddeet fellesstatsoverhode.
interesseå la Riksaktenberøre*flereviktige unionsspørsmåI,enn de absoluttnødvendige.
Den sistesetningeni StoreNorskeLeksikonsomtale- at
nRiksaktenopphørteved stortingsvedtaket
7.juni r9o5,
- er i bestefall et uttrykk for en politisk partsoppfatning, somikke delesav noenrettslærde.a
Det mestbemerkelsesverdige
ved leksikonetsomtale
av Riksaktensinnhold, er imidlertid utelatelsenav dens
uten sammenligningviktigstebestemmelser,
som stårå
lesei $ r, samti innledningeni dokumentet(preambelen).Likesom de operativeparagrafer- om enn i enda
høyeregrad- er preambelenomstendeligog snirklete
formulert,men budskapeter entydig:Unionen er ikke
kommet til vedvåpenmakt,menved fri overbevisning.
Og i $ r heterdet somfølger:uKongerigetNorge skal
væreet frit, selvstændigt,udeleligt
og uafhængigRige,
forenetmed SverigeundereenKonge.Dets Regjeringsform er indskrænketog arveligmonarkislor.t5
Dette var Riksaktenshovedinnhold, og det var dette
somutgjordedet styrendeelementfor Norgesrettslige
og politiskestatusgjennomde påfølgende9o år.
Riksaktens betydning for Norge
Om grunnlagetfor unionsinngåelsen
uttalte kongen,
da han rz. april r8r5fremla sin proposisjon,følgende:
uEderskonunghiilserEder,prydd med en ny krona,
gifven, som den han erhcill af Eder, af ett fritt folks
handr.'6Den svenskekongenhaddedermedgått inn
på den norskeargumentasjonen,
at unionenvar frivillig,
og ikke tvunget frem av Kieltraktaten. Prinsippet om
firll jevnbyrdighet og likestilling mellom unionsparteneble utdypetnærmerei proposisjonen,
hvor kongen
(gjengitti datidensnorskespråkdrakt)giordede svenskestendenedelaktigi følgendebetraktninger:

UTENFORTNMA
fienddige folk, men tillige hurtigere at fremme indbyrdes tillid og oprigtigt venskab.Til opnaaelsen af
dette formaal maafte ved bestemmelsen af de tvende
folks fælles rettigheder en fi..rldkommenjevnlighed
mellem dem 6nde sted, uden hensyn til deres folkemængde eller til landenes produktion.'z

I disseforblommedevendingenemålbaf,kongendet
som skulleværeunionensstyrendeprinsipp,såå si i
preambulærform. De to landslikestilte statusi unionen skulle enn videre komme til uttrykk ikke bareui
prinsippeo,men ble nedfelti hverenkeltav Riksaktens
operativeparagrafer- såå si ned til hver minstedetalj.
Såå si,men ikke firllt ut. En vissasymmetrivar uunngåelig,noe som avspeilerenkeltepraktiskehensynog
forhold.For eksempelheter det i S ro at <Det bør være
en ufravigelig Regel,at den umyndige Konge gives
tilstrækkeligUndervisningi det Norske Sprog,.Noen
tilsvarenderegelom at kongenogsåskulleundervises
i svensk,ble det åpenbartikke ansettsompåkrevetå
inkludere.
For Norge må Riksaktenbetegnessomdet malaimalt
tenkeligegunstigeresultat.Med inngåelsenogvedtagelsenav RiksaktenoppnåddeNorge at det nasjonale
frigjøringsverketsomriksforsamlingenpå Eidsvoll
haddeutført rT.murSr4,ihovedsakskullebli stående
- kun med de mindre grunnlovsendringersom måtte
til, somfølgeav den omstendighetat landetfikk felles
med Sverige.Bådei selveRilaakten og
statsoverhode
i de forberedendeforhandlingerog aktstykker,samti
ble det giort uttrykkongensovensitertepresentasjon,
kelig klart at Sverigehaddefraålt sinetidligerepåstander om overhøyhetoverNorge basertpå Kieltraktaten.
Det ble uten forbeholder$ent at unionenmåttevære
byggetpå prinsippetom fulljevnbyrdighetog likestilling mellom de to rikene.
betyddeRiksaktensåledesat NorSammenfatningsvis
ble innfridd
gesto viktigstekrav til unionsinngåelsen
fullt ut:

Naar tvende folk frivilligen underkaster sig samme
sqtelse, bør enhver anledning ti1 fgrskjel i henseende til den fælles regent med største omhu ryddes
afveien. I modsat fald vil forbundet tidlig eller sildig
vorde brudt og enten det ene folk snart undertrykke

Det ble endeligfastslåttat unionenikke var basertpå
Kieltraktaten eller densforutsetninger.Hva forholdet
mellom de to unionsparteneangik\var Kieltraktaten
såledesi realitetenerklærtå væredød og maktesløs.

det andet eller og ved deres voldsomme adskillelse
ny sædlæggesi gemytterne til bitre og for aarhundreder fernende uenigheder. Dersom mangel af
opmerksomhed paa disse af erfaringen bekræftede
grundsætninger næsten altid har medført betænkelige følger for dem, som have vægret sig ved at lyde
.

udeleligog
Norgesstatussom et fritt, selvstendig,
ble
utvetydig
stadfestet.
Likeledes
kongerike
uavhengig
- og
som
unionspart
status
firllt
ut
likestilt
ble Norges
<underlagt
måte
Sverige>
uttrykkelig
noen
ikke på
anerkjent.'8

dereskrav,hvor megetmere for&edes ikke deres
anvendelse nu, da der var spørsmaal ikke alene om
at stifte en skandinavisk magt aftvende frie, længe

Det var dette- en løsningsomknapt noen,ved inngåelsenav Kieltraktatenhalvannet11fidligere,larnneha
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tenkt segville væremulig - som skulle bli grunnlaget
unionen.At dettelikevelble
for den norsk-svenske
mulig - at det ifir4/r8r5 ikke ble noen realunion melhalvøy,men en
lom de to land på den skandinaviske
personalunionpå likestilt grunnlag- skyldtesen rekke
omstendigheterog momenter som ikke skal drøftes
nærmereher.'e

FORTIDl2/2013
I den gradpartenevar positivt interesserti å utvikle
noe<<unionssamarbeid",
utgjordeikke Riksaktennoe
påviselighinder for et slikt samarbeid,det væresegav
praktisk art eller nedfelt i eventuellelikelydende lover.

Revisjonspørsmålet
Spørsmåletom revisjon av Riksakten skulle likevel
aktualisereseg,ved fere anledninger.I Stortingetsnettutstilling <Stortingetog unionenmed Sverigeuomtales
Utenriksvesenet - et ilike-tema
Riksaktenblant annet i følgendeordelag:uRiksakten
Et tema somikke ble særliginngåenderegulerti Rikskom
til i all hast,akkuratsom den norskegrunnloven,
akten,men somble selvebrekkstangenfor unionsoppog
viste
segsnartå væreet utilstrekkeligdokumentfor
løsningeni r9o5,gjaldt utenriksstyringenog utenriksreregulering
av forholdetmellom unionspartnerne).2'
Nettopp detteforhold har undertiden
presentasjonen.
Det
kan
være
grunn til å stille et kritisk spørsmå'lved
- ogsåi vår egentid - værtgienstandfor enkelte
denne
fremstillingen.
En sakfor segtør væreat en
misforståelser.
Eksempelviskunne en profilert kronikør
behandlingsmåte
som
i dag- medvår tids krav til høfor noenfå år sidenopplyseat uI Riksaktenav r8r5ringsprosesser
og
så
videre
- kan fortone segsom "i all
dokumentetder unionenmellom Norge og Sverige
for to hundreår siden.Det
hast>,
ikke
var
like
opplagt
ble formalisert- var det nedfeltat det var det svenske
for
den
normative formuleringen
empiriske
grunnlag
som skulleforvalteutenrikstjeutenriksdepartementet
<viste
dokument>må
å
være
et
utilstrekkelig
segsnart
nestenfor de to landeno.'o Noe slikt stårikke å lese
ble det
tynt.I
realiteten
videre
å
være
temmelig
sies
i Riksakten. Det avsnittet i Riksakten,som forøvrig
en
revisjonav
hforeta
kun
nødvendig
ved 6n anledning
på sparsomtvis,omhandlerutenrikskeanliggender,
remindre
foretatt
noen
Riksakten,
idet
det
i
1845
ble
inneholderwert imot formuleringersomi omhyggeseg
om
disse
I
dreiet
i
daksjonelle
hovedsak
en&inger.'3
lig detaljfastslårde to partersfullstendigelikestilling
moderniserintekstlige
forenklinger
og
terminologiske
håndteringenav utenrikssaker.
ger,som for eksempelat ukurantestillingsbetegnelser
som <statssekretæD
og nhofkansler,utgll&.
Konstitusj onelle aspekter
Sombemerketforan,skulledet bli en vesentlignyanse
Tre gangerble det imidlertid nedsattsærskiltenorskmellom de former somde to landenevalgtemed hensvenskeunionskomitdermed oppdragå foreslåendrinsyntil å inkorporereRiksakteni sin egenlovgivning.
ger
i Riksakten.Disseavlevertesineforslagi henholdsMens Norge såledeshaddeinntatt RiksaktensbestemÅs
r844,fi67
og 1898.Forslagetfra r. unionskomitd
melseri selveGrunnloven,fikk Riksaktenfor Sverible
henlagt
av
de to landsregjeringeruten nærmere
gesvedkommendestatussomen separatavtale- en
behandling.'a
Forslaget
fra z.unionskomit€til revisjon
særskiltforåtningslov i tillegg til den svenskegrunnloRiksakten
avgitt
av
ble
29.august1867og skulleviseseg
ven.Det svenskemotivetvar øyensynligat man mente
mot Riksaktensinteå
mest
alvorlige
anslaget
bli det
at landetsgrunnlovburdeværeuforanderligog ståfast
sitt
ambisiøseforslagtil
gritet.'s
Da
komitden
la
frem
til alletider,følgeligville det med den konstruksjonen
erstatteRiksakshrlle
en
ny
rettslig
konstitusjon
som
som ble valgt væreenklereeventueltå utvirke endrininneholdt
Forslaget
veiskille.
ten,
foran
et
stodunionen
ger i Riksakten,om man såmåtte ønske.Fra norsk side
og
konsolidering
uwidelse
detaljerte
om
bestemmelser
var holdningen den motsatte:Frykten for eventuelle
av de fellesstatligeanliggender,og sementertedessuten
endringer i retning av en tettere union førte til at det
på enkelteområderen svenskoverhøyheti forholdet
overordendigeStorting føyettil en 5 12somgrunnmellom rikene.Da forslagetkom til voteringi StortinlovfestetRiksakten.På den måtenbandt Norge segtil
get,varspørsmåletom man på norsksidevar villig til å
uforanderlighet.
gå i retning av en forbundsstati stedetfor et statsforbund, og i hvilken grad det stadig sterkerenorskekrav
Aschehougsstorenorgeshistoriefra 1996nevnerRiksvendinger,men haddefunnet om den absoluttelikestilling,interpares,varetfotakteni ytterst sparsomme
handlingstema.Mange menteat forslagetville føie til
plasstil følgendekarakteristikk nRilaaktenhaddepå
at det ville måtte oppretteset unionsparlament.Senere
norsksidestatussomgrunnlov,og klausulenekunne
fra de ulike aktøreri
tids analyseav argumentasjonen
derforbareendresetterde strengereglenesomgialdt
diskusjonenom forslagetsskjebne,viserat de indigrunnlovsforandringer.Dette bidrogtil å låseunionslangt ville kunne
av en vedtagelse
rektekonsekvensene
samarbeideti ent'uangstrøye
fmin uthevelse].o"'En slik
ikke skje.
imidlertid
Så skulle
overgåde direkte føLger."6
vurdering er urimetg, og gir inntrykk av å bunne i en
i r87r,
Riksdagen
og
Forslagetble tatt opp av Stortinget
normativoppåtning av hvilke formål Riksakten,etavsluttet
men awist beggesteder.Den 3.unionskomite
ter vedkommendehistorikersmening,burdefremme.
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eeAt R;ilssølkten i reali,teten
en sei,er tor det tnrorslse

politilsls,e prosielst" sli/r- dette
aø,;rbnfikonsigte.rt p& nddsnoll
Ema,id,agene l$l4.ee

sitt arbeidved å leggefrem fire betenkninger og forslag,
hvoravingen samletet fertall i komitden.Utfallet her
ble at spørsmåletom videreforhandlingerpå grunnlag
av komitdensarbeid,ble henlagti sammensattstatsråd
zr.oktober1898.'z
En styrtawikling
At Riksakten i nærmestuendret stand skulle overleve
9o årsunion med skiftendepolitiskekonjunkturerog
til delstilspissedestridigheter,sieradskilligom hvor
robustdettedokumentvar - og hvor slitesterktog
velegnetdet var for sitt/sineformåI. At Riksakteni
realitetenforble uendret,betyddeogsåen seierfor det
norskepolitiskeprosjekt,slik dettevar blitt konsipert
på Eidsvolli maidagener8r4.I den grad nasjonsbygging utgjordekjerneni detteprosjektet,var Riksakten
Da unionentil slutt ble
en av de viktigstebyggestenene.
oppløst,skjeddedet hellerikke på grunn avuenighet
med hensyntil Riksakteneller densfortolkning.'8 Som
nevnt tidligere, er det en seiglivet nedarvetforestilling
- somble sementerti forbindelsemed roo-årsmarkeble oppløsti
ringen i 2oo5- at unionenmed Sv.erige
og med Stortingetsvedtak7.juni r9o5.Som en politisk
skulle7.junihensiktserklæring
og oppsigelsesvarsel
vedtaketganskevisst få en irreversibelkarakter - men
det gjenstodfortsatt å oppheveRiksakten,som et
forutseendeoverordentligStorting i r8r5haddesørget
for å få inkorporerti landetsgrunnlov.I RiksaktensS rz
het det såledesuttrykkelig at den uikke kunde forandresudenpaaden sammei 5 rrz foreskrevneMaaden.
Uansetthvor godeStortingetshensiktermåttevære,
og hvor sterk detslegitimitet enn var,såforsvant ikke
måtte det
Riksaktenav segselv.Skulleden oppheves,
skjei henholdtil regulærprosedyrefor grunnlovs-

endringer.Dernest var Riksakten en avtalemellom to
parter- det vil si at beggemåtte medvirke for å bringe
den til opphør.
Grunnlovenfastsloat endringsforslagikke kunne
vedtasfør etter at det i mellomtiden var blitt holdt valg
til Stortinget.Med hensyntil opphevelsenav Riksakten ble denneregelenikke firlgt. Her tok Stortinget
åpenbarten <snarvei>av noe tvilsom karakter,men som
kanskjekunneforsvaressom
underomstendighetene
nkonstitusjonellnødretb.
Man slappimidlertid ikke unna forpliktelsenei forholdet til unionspartnerenSverige.Løsningenble at
partenemøttestil forhandlingeri Karlstad,det stedet
somvar bestemti Riksaktenhvis det ikke åntes noen
arveberettigetprins, og en ny felles konge skulle velges.
Utfallet av forhandlingeneble det såkalteKarlstadforliket 24.septemberr9o5.Dermedvarveienåpenfor at
de to landspadamenterkunneta stilling til spørsmårlet
om opphevelsenav Riksakten.Formelt skjeddedette
ved at Stortinget9. oktobermed ror mot 16stemmer
godkjenteKarlstadforliket,mensden svenskeriksdags
beggekamreden 13.oktobergodkjenteKarlstadforliket
enstemmig.Den 16.oktoberbifalt likeledesRiksdagens
beggekamreen kongeligproposisjonom opphevelseav
Riksaktenfor Sverigesvedkommende,samten bemyndigelsefor kongentil på Sverigesvegneå anerkjenne
Norge som en fra unionenmed Sverigeadskiltstat.'s
av unionenfå sin endelige
Dermed kunne opphevelsen
ved kong OscarIts abdikasjon26.oktober,
stadfestelse
og et 90 årsi hovedsakvellykket(men ikke lengerformålstjenlig) fornuftsekteskapvar brakt til en ryddig
avslutning. *
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z4 Bjørgo, Rjrn og Kaxwedt, Sebs tendighetog uni on,s. 272-273.

N O T ER
r

Mykland (red.), NorgesHi.storie.

z5 Paulsen,Den hypotetiskeunionen.

z

Dyrvik og FeIdbæk" Me llon brødreq89-t83 o,s. r74, 2o5.

z6 Prulsen, Den hypotetisheunionen.

3

Andenæs,Statsforfatningeni Norge,s.4o.

4

Bjørgo, Rian ogKaztwedt, Seløstendigbetog union. Fra nid'

2Z For en nærmere fremstilling av den 3. unionskomitds arbeid,
seEike, oEt uklørt produLt aofrykt ogpolitisk intrige>' s. rr-r2,

delalderentil ryo5,s. 237-48.
5

Brottveit og Aagedal, uKampen om fortida. Unionsjubileet
som nasjonal identitetspolitikk>, s.79-106; og <Kunsten å
jubilere. Dyrekjøpte erfaringer fra unionsjubileeo, s. rr8-r34.

6

Kulturdepartementet, Hilndreårsmørkeringen-Norge 2oos
Å S: Heftet Verdensborgeri forøøndli.ng,srmt artiklene <Hva
skjedde i 19o5lo,uFolkeavstemningenei r9o5, og uKampen
om styreformen i Norger; Hegge, uDa Norge jaktet på en
konger; Grimstad og Dalen, uNorske republikanere leser
ikke Fantomet"; Oslo Byes Vels lqrattalsl<rift St.Halløard,
lederartikkelen uStatsformen, reklamen og sjøsiden>'nr. 3,
2oo5i 2-3,

7

Hegge, oEndelig frio, s. rr-r3.

8 Basert på fremstillingen i de angieldende avsnitt i historiske
standardverker, hvorav spesielt skal fremheves Sars, Norges
Historie,s. 74-144;MyEand, Kampen om Norget784-t8r4,s.
Ræder,
36r- 476;Dywik ogFeldbæk, Melloø brødre,s,:^56-165;
Historien iforte I linger,s. 75-79,
9 Om benevnelsenodet overordendige Stortingr, se Mykland,
Køtnf en om Norge, s. 457,
ro Koht,Norså dagboAhundre aør efter?aa,s.472.
t

Rigs-Åct, oprettet itnellem Norges Rigæ Stortbing og Stterigu
RigesStander indeholdendeBestemmelseaf de imellem begge
Riger ofkomne Qonstituti.onelleForhold: sanctioneret øf Hs.

z8 Man kunne fristes til å si: Snareretvert imot, idet den saken
som udøste den prosessensom i r9o5 kulminerte med unionsoppløsningen,var ulydrikepunktene, - sel*sav punktene i
den svenskeregieringens zo-punkt-forslag - som stod i sterk
motstrid med Riksaktens ånd og bokstav.
z9 Sats,NorgesHis torie, $. 294- 2gS.
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