
41  
 

 
Unummerert bilag qa68

 
 

a) 
Fortegnelse 

over de Bemærkninger i Anledning af det fra de svenske Commissarier indleverede 
Constitutionsforslag, som ere tilhændede den til at modtage og samle saadanne 
Bemærkninger af Storthinget udnævnte Committee. 

1/ Bemærkninger fra Ingenieurcapitain Ræder. 
2/ -  fra Sorenskriver Bryn. 
3/ -  fra Cancellieraad Morgenstjerne. 
4/ -  fra søndre Trondhjems Amts Repræsentation.  
5/ -  fra Kjøbmand Jørgen Aall. 
6/ -  fra Christiansands Repræsentation. 
7/ -  fra Postmester Tonning. 
8/ -  fra Stadshauptmand Tønder. 
9/ -  fra Repræsentanterne for den af svenske Tropper besatte Deel af 

Smaalehnenes Amt 
10/ -  fra Provst Schmidt. 
11/ -  fra Sognepræst Angell. 
12/ -  fra Nedenæs Amts Repræsentanter. 
13/ -  fra Ole Svanøe mfl. 
14/ -  fra Ole Melum. 
15/ -  fra Pastor Bull. 
16/ -  fra Pastor Weydemann. 
17/ -  fra Sorenskriver Koren. 
18/ -  fra Borgermester Steenstrup. 
19/ -  fra Dr. Neumann. 
20/ -  fra Provst Herzberg. 
21/ -  fra Mandals Amts Repræsentanter. 
22/ -  fra Sorenskriver Berg. 
23/ -  fra Pastor Dahl mfl. 
24/ -  fra Amtmand Krohg mfl. 
25/ -  fra Agent Nielsen. 
26/ -  fra Cand. Sodemann. 
27/ -  fra Kjøbmand Carl Stoltenberg. 
28/ -  fra landsdommer Nansen og Tothammer. 
29/ -  fra E. H. Tothammer. 
30/ -  fra Dr. Møller  
31/ Yderligere Bemærkninger fra Cancellieraad Morgenstjerne. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 169

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 334 Fremlagt i Rigsretten 29.11.83. Schou 
 
No 1. 

Anmærkninger 
ved de af Sverrig gjorte Forslag til en Konstitution for Norge. 

 
§ 3  Den udøvende Magt er hos Kongen og Statsraadet, som udøver den i 

Overeensstemmelse med Konstitutionen. 
§ 14 Sverrigs Kronprinds bør være at ansee som født Vicekonge til Norge, hvilken Funktion 

han tiltræder naar han har fyldt sit 20 Aar; og vedbliver samme indtil han bliver Konge 
i begge Riger. Naar Kronprindsen har fuldendt det 19de Aar bør han i det Seneste 
komme til Norge for at gjøre sig bekjendt med Landet; og haver han saa alt Ret til at 
have Sæde i Statsraadet og høieste Ret, skjønt ingen Stemme førend han bliver myndig, 
og da [–]70

§ 23 (Her er udeladt de Ord af den norske Konstitution) Jngen personlige eller arvelige 
Forrettigheder maa tilstaaes nogen for Eftertiden 

 tiltræder han sin Post, som Vicekonge. 

§ 25 Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Søe-Etat, men maa dog aldrig 
kommandere udover Norges Grendser og udenfor dets Farvande mere end det halve af 
den Armeestyrke og Søe-Etat, som lønnes og vedligeholdes i Fredstider og maa dette 
dertil kun skee naar 2 af de 3 sig i Stokholm opholdende Medlemmer af Statsraadet; 
samt Pluraliteten af Statsraaderne i Christiania have fundet en saadan Udmarsch nyttig 
for den samtlige Stat; samt at Hensigten med Troppernes Forlægning til Sverrig blot 
har Hensyn paa defensive Operationer indenfor Sverrigs nuværende Grendser. Saasnart 
Sverrigs Armee rykker udenfor Landets nuværende Grendser – som ene kan skee ved 
store Søe expeditioner og have Errobringer til Hensigt – da bør Norges Armee ingen 
Deel tage heri uden Storthingets Samtykke – og skulde denne ikke være erholdt maa 
den Deel af Statsraadet, som opholder sig i Christiania være bemyndiget til at beordre 
den norske Armee og Søemagt til igjen at gaae tilbage – indenfor Norges Grendser, 
selv imod Kongens, Vicekongens eller Generalgouverneurens Villie. [–]71 Overhovedet 
maa man vel betænke at enhver Errobring Sverrig gjør, vil koste Norge meget (hvis 
den deeltager deri) uden at Norge [–]72
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 erholder anden Fordeel; deraf end at Sverrigs 
Overmagt bliver større. Stortingets modne Bedømmelse over hvorvit det er Noges Tarv 
under de forekommende Omstændigheder at gjøre Errobringer eller ikke; synes derfor 
yderst nødvændig og indlysende rigtig. Ligeledes kan ingen svenske Tropper forlægges 
til Norge uden at Statsraadets Medlemmer i Stokholm; og Statsraadet i Christiania, 
hver for sig, have fundet det nyttigt for at modstaae en overlægen Fjende, men aldrig 
maa disse saaledes indrykkede svenske Tropper udgjøre mere end det Halve af de 
norske Troppers Antal, som paa saadan Tid ere virkelig satte paa Krigsfod i Norge. 
Jndtil et ordentligt Storting med to trediedele af sine Stemmer forandrer det, bør en 
saadan svensk Jnmarsch dertil altid bekjendtgjøres – i det mindste 14 Dage forud i 
Christiania og Trondhiems Aviser, samt fra Prækestolene i Grendseegnene. Jøvrigt 
gaaer den saaledes indrykkede svenske Magt tilbage fra Norge saasnart Statsraadet i 
Christiania med de fleste Stemmer befinder; at den er unødvændig; og bør dette 
opfyldes om end Kongen, Vicekongen eller Generalgouverneuren er af anden Mening. 
De norske Fæstninger og Kommandanter forblive altid besatte af Norske selv om 

70 Strøket: bliver  
71 Strøket: og  
72 Strøket: høster  
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svenske Tropper ligge i Omegnen og beholder den norske Armee – hvor den end er, 
altid sin egen General og egne Offiserer. Uden Stortingets Jndvilgning kan hverken 
Hjelpetropper af Norge modtages eller gives fremmede Magter. Da Norge bør have sin 
egen Bank og eget Pengevæsen og intet ruinerer et Lands Finanser mere end at føde og 
lønne Tropper paa et Territorium hvor Landets Varer ey afsættes i Mengde, og hvor 
Pengene tages efter Kours – saa for at jevne dette fastsættes at det Land, som trænger 
Hjælp af det andet skal betale det Halve af det et saadant Korps koster at underholde 
paa Krigsfod og dertil al Eqvipage og Feldtreqvisitter leveret tilbage i samme Tilstand, 
som de befandtes da Korpset passerede Grendsen. Er 10.000 Mand norske Tropper 
saaledes f.E. passeret Grendsen, saa betaler Sverrig fra det Øjeblik dette er skeet det 
Halve og Norge den anden halve Deel af alle Fornødenheder – og paa fælleds 
Bekostning istandsættes alt (som det var da det gik over Grendsen) – naar Korpset 
gaaer tilbage over Grendsen. Er svenske Tropper i Norge, saa er alting det samme. 
Rustninger, som foretages i begge Riger betales af det Rige, hvori de skeer, og bør 
saavit muligt, fordeles lige paa hvert Rige. Agerer den norske Armee efter Stortingets 
Samtykke med den Svenske udenfor Sverrigs nuhavende Grendser for at gjøre 
Errobringer, da betaler hvert Land sin Armees Fornødenheder; dog kan ingen 
Pengebidrag fordres uden efter Storthingets Samtykke. 

§ 35 (Her anmærkes) At ved det omtalte Jnterregnum da de forenede Kongerigers 
Kongemyndighed tildeles Statsraadet i Stokholm, maa Norge besidde ligesaa megen 
Deel af Kongemagten, som Sverrig. Efter den svenske Konstitutions 42de Paragraph 
skal de 4re Statssecretairer til saadan Tid endog med Stemmeret tiltræde Statsraadet. 
Det er altsaa yderst nødvændig at Norge til saadan Tid forøger sine stemmeberettigede 
Medlemmer i det svenske Statsraad, saa de ialt blive ligesaa mange som de Svenske. 
Naar et saadant Jnterregnum derfor finder Sted maa den norske Statsminister og de 2de 
norske Statsraader i Stokholm, strax give Statsraadet i Christiania tilkjende, hvor 
mange af dem, strax skal komme til Stokholm for at tage Sæde og Stemme i det 
svenske Stats- eller Regjeringsraad, paa det at en Ligevægt mellem norske og svenske 
Stemmer kan der erholdes. Ved saadan Underretning begive de ældste Statsraader i 
Christiania sig til Vicekongen eller Generalgouverneuren og melde dette – og have 
derpaa uden videre Ordre eller Samtykke ufortøvet at begive sig til Stokholm hvor de 
fungere som Statsraader indtil en Konge er udnevnt eller de Hindringer hævet, som 
have bevirket at Hans Majestæt ey selv kunde regjere. J Norge udvælges derpaa andre 
Mænd til Statsraader i Christiania indtil de bortreiste komme tilbage. 

§ 61 Stortingets Medlemmer fungere som saadan fra et Storting til et andet – eller rigtigere i 
3de Aar. Da Norge ikke som Sverrig har Stænder, hvis særskjildte Jnteresse paa 
Rigsdagene altid ere omtrent de samme, saa var det at ønske at Repræsentanterne 
erholdt mere Tid til at underrette sig om Landets Tilstand, end hidtil har været fastsat. 
Hans Majestæt burde derfor forpligte sig til at indhente næste ordentlige Stortings 
Bestemmelse, om Repræsentanterne ikke for Eftertiden burde vælges 1 Aar efter et 
ordentligt Storting – saa de fungerede 2 Aar, som Repræsentant før og 1 Aar efter et 
ordentligt Storting. 

§ 63 (Her an mærkes) At Stortinget og dets Afdelinger vælger selv sine Præsidenter og 
Secretairer, 

§ 65 Fremmede (hvoriblandt Svenske) naturaliseres af Stortinget 
§ 69 Den her omtalte Beslutning maa under de angivne Omstændigheder uden nogen 

Jndskrænkning vorde Lov. 
§ 82 Paa Generalgouverneuren nor (som kan være enten norsk eller svensk) maa ingen 

svensk militair eller civil Embedsmand ansættes i Norge uden at han er naturaliseret af 
Stortinget som uden Tvivl ret godt kan bedømme, hvorvit svenske fortjente 
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Kongsmænd og andre Mænd ere nyttige for Landet eller ikke. Jmidlertid kan en 
Vicekonges Hofstat tildeels bestaa af Svenske 

§ 99 Den norske Land og Søe-Etat bør til Norges Folkemængde have samme Forhold, som 
den hele svenske Land og Søe-Etat har til Sverrigs Jndbyggere. Naar Sverrig altsaa har 
afgivet Beretning herom til første ordentlige Storting; saa Forholdet mellem Sverrigs 
tilkommende Militairetat og dets Jndbyggere erfarer, saa kan Norges Militairetat af 
samme Storting bestemmes, og Erfaring vil da snart lære hvor længe enhver Mand i 
Landet bør tjene for at komplettere det Hele. 
 
Christiania den 17 Octobr 1814                                                                       J. C. Ræder 
 

Til  
Stortinget. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 273

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 184 Fremlagt i Rigsretten 5 Novbr. 1883. Schou 
 
No 2. 

Betænkning 
i Anledning af det af de Kongelige Svenske Commissarier til Stortinget indleverede Forslag 
til de Forandringer i Kongeriget Norges Grund-Lov, som vilde blive nødvendige ved en 
Foreening med Kongeriget Sverrig. 

 
I Følge § 110 i Kongeriget Norges Grundlov af 17 
Maii d. A., skal enhver Forandring, som deri maatte 
ansees nødvendig, foreslaaes paa et ordentligt 
Storthing, hvorefter det først tilkommer det neste 
ordentlige Storting at bestemme, om Forandringen 
bør finde Sted, eller ei. 

Den ved Hovedqvarteret paa Moss under 14 
Aug. sidstleden sluttede Convention var, som 
bekjendt, lagt til Grund for Sammenkaldelsen af 
nærværende overordentlige Storting; og i denne 
Conventions Art. 3 hedder det: at Hs Mst. Kongen 
af Sverrig vil antage den paa Eidsvold udarbeidede 
Constitution og ikke foreslaae andre Forandringer, 
end de der var nødvendige for begge Rigers 
Foreening. 

Vil man altsaa handle conseqvent, og som et 
frit, selvstændigt Folk, maae man, i 
Overeensstemmelse med Foranførte, under 
Forudsætning af en muelig Foreening med Sverrig, 
etablere som Grund-Regel: at dette overordentlige 
Storting er aldeles uberettiget til at indlade sig i, 
eller bestemme andre Forandringer i Norges 
Grundlov, end de der staae i væsentlig Forbindelse 
med Gjenstanden, nemlig: begge Rigers Foreening 
under een Konges Styrelse. Og til disse 
Forandringer henhøre, efter min Formeening, allene 
følgende §§ af Forslaget, nemlig: 

§ 1 til 10 begge inclusive 
§ 12 
§ 13 bør være saaledes: ”Kongen udnævner et 

Statsraad, som, foruden en Vicekonge eller General 
Gouverneur, skal bestaae, af en Stats Minister og i 
det mindste, Syv Medlemmer” Det øvrige udgaaer. 

§ 14 – 15 – 22 og 28 
§ 31 bør være, som i Norges Grundlov, med 

Tillæg: at General-Gouverneuren, i Kongens 
Fraværelse udenfor Riget, constituerer de fornødne 
Medlemmer til Statsraadet, i de Manglendes Sted. 

                                              
73 Ikke trykt. 



46  
 

§ 33 – 34 – 35 – 36 – 37 og 38 og 
§ 71 med Tillæg i Stedet for hans Segl ”Norges 

Riges Segl” og bestandig i det Norske Sprog. I 
øvrigt maae det, indtil det ordentlige Storting, 
forblive ved Bestemmelserne i Norges Grundlov 
(q)74

Derimod udfordres følgende nærmere 
Bestemmelser for Foreeningen. 

 hvis Forandring ligger inden for Grændserne 
af nærværende Stortings Competence – hvorfor jeg 
anseer Igjennemgaaelsen af de øvrige §r i Forslaget 
unødvendig; 

§ 25 tillægges: ”Ingen svenske Tropper 
indlades paa Norsk, og ingen Norske Tropper paa 
Svensk Grund, undtagen i høieste Nøds Tilfælde, 
naar Sverrig af en anden Magt skulle blive 
overfaldet med Krig, da Norge præsterer saa mange 
Tropper til Sverrigs Hjelp og fælles Forsvar, og paa 
den Maade, som neste ordentlige Storthing nærmere 
bestemmer. Dog bør ingen saadan Hjelp fordres 
eller ydes, og heller ingen Ombytning af Norske 
mod svenske Tropper finde Sted, naar Norges 
Kyster paa samme Tid maatte have fiendtligt 
Overfald. Norges staaende Krigs Magt bør indrettes 
saaledes, at den til Beskyttelse for Landets Frihed 
og Selvstændighed, kan efter Folkemængden staae i 
Forhold til Sverrigs. 

§ 62 tillægges: ”General Gouverneuren” 
§ 69 tillægges: ”Da Norges ordentlige Storting 

saaledes vil holdes oftere end Rigsdagen i Sverrig 
og altsaa ikke paa samme Tid, maae Kongen tillige 
have Ret til at sammenkalde et overordentligt 
Storting for Norge paa samme Tid, som Rigsdagen i 
Sverrig holdes, saafremt der skulle forefalde Sager, 
eller indtræffe Tilfælde, hvis Afgjørelse havde 
fælleds Interesse for begge Riger og var af den 
Natur, at den ei kunde udsættes til næste ordentlige 
Storting.  

For Norges Vel og Nationalhæder, anseer ieg 
det endeligen nødvendigt, at Norge bestemt 
forbeholdes at føre sit eget Flag. 

 
Christiania, udi Norges overordentlige Storting, den 18de October 1814. 

                                                                            T. Bryn 
      som Repræsentant for Raa- 

    bøigdelaugets Amt 
 
 

                                              
74 Imargen: q  § 12 – 14 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 29 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 37 – 
49 – 50 til 61 incl., 63 – 64 – 65 – 66 og 67 – 70 til 80 og 83 til 110 incl. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 375

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 185 Fremlagt i Rigsretten 5 Novbr. 1883. Schou 
 
No 3. 
 

Bemærkninger ved de svenske Forslag til Forandringer i Norges Grundlov af 17d Maj 
sidstleden. 

 
Ved disse Bemærkninger gaaer jeg ud fra den Grundsætning, at den tilsigtede Foreening 
med Sverrig ikke directe maa ophæve Begrebet om Norges Selvstændighed og 
Uafhængighed af en fremmed Stat. Foreeningen maa altsaa være, hvad Statsrettens Lærere 
kalde systematisk; den maa være et Forbund mellem Norge og Sverrig, sigtende til fælles 
Forsvar, og gjensidigen garanteret derved, at begge Rigers Exsecutive Magt er forenet hos 
een Person. Norge maa altsaa være Sverrig coordineret, men ei subordineret; og den ene 
Stat maa ej blande sig i den Andens indvortes Anliggender, undtagen for saa vidt 
Kongemagtens Udøvelse af een Person i begge Riger angaaer. Fremdeles har jeg taget 
Hensyn til, at da den borgerlige Frihed beroer paa en passende Ligevægt imellem den 
exsecutive, lovgivende og dømmende Magt, saa maa den exsecutive Magt, hvis Misbrug 
naturligviis snarere kan befrygtes, naar den Repræsentant tillige er Konge i Naboriget, end 
naar han ene er Norges Konge, indskrænkes meget mere, og den dømmende Magt gjøres 
endnu mere uafhængig af Samme end i Constitutionen af 17d Maj skeet er; hvorhos jeg 
antager, at at den Ret til foreslaae de Forandringer, som Rigets Forbindelse med Sverrig 
maatte gjøre nødvendige, ikke kan tilkomme Sverrig alene, men ogsaa kan udøves af 
Storthinget, saa at nyttige Forandringer, flydende af det forandrede politiske Forhold, ogsaa 
maa kunne foretages i de Puncter af Constitutionen, imod hvilke Sverrig, Intet har havt at 
erindre, samt at Tillæg til Constitutionen i den Anledning kan gjøres, uden Hinder, i 
Henseende til Tiden, af Grundlovens 110d §, som forudsætter en ganske anden Aarsag til 
Forandringer i Grundloven, end den, som nu for Haanden. 

Med Hensyn til disse Forudsætninger, maa det tillades mig at gjøre følgende 
Bemærkninger ved det svenske Forslag til en forandret Grundlov for Kongeriget Norge: 

Ad § 7 og 8. 
Da jeg formoder, at Meningen er, at den her omtalte Committee af begge Nationers 

Repræsentanter skulle sammentræde og bestemme Valget af begge Rigers Konge, efter 
Pluralitet, saa fordrer vel Norges Uafhængighed, at det nu strax bestemmes: at Antallet af 
den Norske Committees Medlemmer maa være lige med den svenske Committees; thi ellers 
vilde ved saadan en Lejlighed altid Sverrigs Mening faae Overvægten. 

Ad § 13. 
General-Gouverneuren bør stedse være Norsk Borger. Jeg vælger dette Udtryk i Stedet 

for det i Forslaget brugte Ord ”Normand” og griber Lejligheden til een Gang for Alle at 
anmærke: at jeg allevegne i Constitutionen ønsker hiint Udtryk brugt i Stedet for Ordene: 
Indfødt, Normand, osv: fordi jeg troer, at alle Norske Borgere have lige Rettigheder, uden 
Hensyn til Fødselsstedet. Ønskeligt var det vist om General-Gouverneuren valgtes af 
Storthinget, men herpaa er vel ej at tænke. [–]76

Ad § 21. 
 

Saa længe den exsecutive Magt besætter Dommerembeder, kan den dømmende Magt 
aldrig være fuldkommen uafhængig. Alle Tiders sørgelige Erfaring viser denne Sandhed. 
Man har derfor i nogle Lande forsøgt paa, i visse Sager at etablere en Jury, som ej 
udnævntes af Regjæringen, for at hindre den exsecutive Magts Indflydelse paa Dommerne. 
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Saavidt jeg veed, udvælges Dommerne i Nordamerika ikke af den exsecutive Magt. Jeg 
anseer det rigtigst, at de underordnede Domstole besættes af Højesteret og at de vacante 
Højesterets Assessorater ligeledes besættes af Højesterets øvrige Medlemmer, efter at de 
Ansøgende have aflagt offentlig Prøve til Beviis paa deres Duelighed. For 
Dommerembedernes lovmæssige Besættelse maatte Højesteret være Storthinget ansvarlig. 

Ad § 23. 
Det var at ønske, at Kongen blot kunne uddele militaire Ordener, og at for civile 

fortjente Mænd oprettedes en Nationalorden, som meddeeltes af Storthinget, efter Forslag 
af Kongen eller Een af Storthingets Medlemmer. I Henseende til Rang og arvelig Adel, bør 
det vel forblive ved den Norske Grundlov af 17d Maj 1814. 

Ad § 25. 
I Udtrykkene, som her bruges, kan neppe formegen Forsigtighed anvendes; da Sverrig, 

naar Foreeningen er skeet, ej vil ansee Svenske Tropper som Fremmede i Norge, og dette 
skulle de dog være, hvis Norges Frihed ej skal staae j Fare. Jeg troer det kunne hedde: Dog 
kan Kongen ej, uden Storthingets Samtykke, bruge Norske Tropper udenfor Kongeriget 
Norges Grændser, ej heller uden saadant Samtykke indrage andre Tropper (ej en Gang 
Svenske) i Norge, undtagen som Hjælpetropper mod fiendtligt Overfald. 

Ad § 26. 
Her var det meget at ønske, paa det at Norge ej letsindigen, for Sverrigs Skyld, skulde 

indvikles i Krigen, at det blev bestemt, at Kongen ej, uden Storthingets Samtykke, maatte 
erklære eller begynde Krig, og ej, uden dets Samtykke, ved Fredsslutning afstaae nogen 
Deel af Riget. 

Ad § 35. 
Ogsaa her burde vel Antallet af Norske og Svenske Statsraader være lige, og en Norsk 

og Svensk Statsraad afvexlende præsidere. 
Ad § 58. 

Storthinget burde vel, i det Mindste i de første 15 Aar, holdes hvert 3die Aar, indtil 
Regjeringen fik fuldkommen Fasthed. Siden kunne det maaskee være nok hvert 5t Aar. 

Ad § 63. 
At Kongen skulde udnævne Ordfører, troer jeg ej bør tilstaaes; thi det kan ej nægtes at 

Kongen derved kunde faae en utilbørlig Indflydelse paa Storthingets Beslutninger. 
Ad § 64. 

Da Storthinget i Constitutionen af 17d Maj 1814, § 75, litr. h, i og l, tilstaaede 
Rettigheder, troer jeg ej bør gives Slip paa; især holder jeg for, at det med Fremmedes 
Naturalisation bør uforandret have sit Forblivende i Constitutionen af 17d Maj 1814. Dette 
den norske Friheds Palladium maa ej rokkes. Ad litr. f i denne § anmærker jeg, at det ej 
gaaer an at det blot skulde komme an paa den udmeldte Committee, om nogen 
Anmærkning, i Anledning af den erholdte Underretning af Statsraadets Protocol, skal 
gjøres, men at Committeen maa meddele de erholdte Underretninger til Odelsthinget, paa 
hvilket det vil ankomme, om Anklager mod Nogen skal finde Sted. Endnu mindre bør 
Lagthinget have at bestille med det Spørgsmaals Afgjørelse: om offentlig Anklage for 
Rigsretten bør finde Sted. Thi da Rigsretten tildeels bestaaer af Lagthinget, saa kunne Intet 
være mere upassende, end at dets Medlemmer paa een Gang baade vare Anklagere og 
Dommere. 

Ad § 65. 
Denne Praragraph maatte udgaae, i Henhold til hvad der er anført i Anledning af § 64. 

Ad § 69. 
Kongen bør, efter min Formening, kun een Gang kunne afslaae sin Sanction. Især er 

denne Forandring nødvendig, hvis Storthinget kun hvert femte Aar skal holdes. Den i 
Slutningen af § tillagte Indskrænkning: ”saafremt den ikke ligefrem strider imod denne 
Constitutions Aand og Udtryk”, synes mig bør udgaae; thi hvo skal bedømme, om dette er 
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Tilfældet? Kongen? I saa Fald fik den exsecutive Magt et Paaskud til at nægte sin Sanction, 
og Storthinget kunde da de facto ej give Lov; uden Kongens Samtykke. 

Ad § 71. 
Denne § synes, for at undgaae Misforstaaelse i de Tilfælde, hvor Storthinget, uden 

Kongens Sanction, kan give Love, hellere at burde, saaledes, som § 71 i den Ejdsvoldske 
Constitution, indeholder, omskrives. 

Ad § 72. 
Her maatte, i Henhold til det ved § 64 og 65 Anførte, tillægges litr e i § 83 af Constit. 

af 17d Maj. 
Ad § 76. 

Kongen bør aldeles ikke have nogen Indflydelse paa Rigsretten, hvorfore dens 
Indretning synes at burde være som i Constit. af 17d Maj er bestemt; dog at hvis Nogen af 
Højesterets Medlemmer tiltales, træder det juridiske Facultet og Aggerhuus Stiftsoverrets 
Assessorer til Rigsretten, som overordentlige Medlemmer, i Stedet for Højesteret. 

Ad § 80. 
Det sidste Membrum kunde udgaae; thi Benaadningsret er ej Revision. 

Ad § 82. 
Hvad her staaer om Svenskes og Norskes gjensidige Borgerret og Kongens 

Bemyndigelse til at ansætte Norske Embedsmænd i Sverrig og Svenske i Norge, 
forekommer mig at lede til en Amalgamation, som bereder Norges Selvstændighed sin 
Grav. Dette troer jeg altsaa ubetinget maa forkastes og, i fornødent Fald, de kraftigste 
Forestillinger gjøres fra Storthingets Side mod denne Paastand. 

Ad § 90. 
Det her gjorte Tillæg bør, som vilkaarligt, bortfalde; thi Velanstændighed ligger ej 

indenfor Retslærens Grændser, og beroer mere paa en utydelig Følelse end paa faste Regler. 
Et saadant Tillæg ophæver derfor tildeels Tankens frie Ytring. Meget var det at ønske, at til 
næste Storthing en ny fuldstændig Trykkefrihedslov maatte blive udarbejdet. 

Ad § 99. 
Om Værnepligtighed kan ophøre med det 25d Aar synes mig rettest overlades til 

Storthingets Afgjørelse, saaledes som § 109 i Grundloven af 17d Maj bestemmer; thi 
Norges Krigsmagt, hvis Styrke betrygger Foreningens Overholdelse fra Svensk Side, bør 
paa ingen Maade svækkes. Jeg er endog af den Mening, at Kongen burde forpligte sig til, 
for Kongeriget Norges Regning, at bygge i bestemte Tidsperioder et passeligt Antal af de 
større Krigsskibe, for at Norge i Tiden kunde faae en forholdsmæssig Flode, hvis Savn vi i 
de sidste Tider saa meget have følt. 

Herved sluttes disse Bemærkninger, hvis Ufuldstændighed mine Evners Svaghed og 
Tidens Korthed maae undskylde. Maatte blot Noget deri ansees Committeens 
Opmærksomhed værdigt, vilde jeg ansee mig særdeles lykkelig! 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 3, undervedlegg77

 
 

ad No 3. 
Christiania den  

19 Oct. 1814 
Til Committeen som er nedsadt  
til Undersøgelse af de svendske Forslag 

 
Jndsluttet har jeg den Ære at fremsende nogle Bemærkninger over de Forandringer det 

svenske Forslag maatte efter min Meening undergaae, hvis Foreeningen med Sverrig ikke i 
Fremtiden skulde lede til Norges Udslettelse af selvstændige Staters Tal. 

Jeg overlader den ærede Committee at gjøre hvad hensigtsmæssigt Brug af disse 
Bemærkninger, de selv finder passende. Af de værdige Mænd der beklæde Committeen 
venter jeg ingen Miskjendelse fordi jeg anseer det som Borgerpligt at bidrage min Skjærv til 
Afhandlingen af Fædrenelandets vigtigste Anliggende, ikke just fordi jeg troer at sige noget 
Nyt men meere for at underkaste mine Meeninger Kyndiges Prøvelse. 

For Stilen og Formen, for saavidt de ere feilende haaber jeg Tilgivelse, da Tidens 
Korthed har ikke tilladt nogen Udførlighed ei heller at give Bemærkningerne nogen Politur. 

Jeg har ei underskrevet Bemærkningerne fordi Jeg ugjerne vil ansees for uden 
Nødvendighed at vilde pege mig frem, men til enhver Tid vedstaaer jeg samme. 

                                                                                     Ærbødigst 
                                                                                  Morgenstjerne. 
 

[Utenpå brevomslaget: ] 
Til Committeen for at modtage og  
meddele Oplysninger angaaende  
de svenske Forslag 
   Christiania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
77 Ikke trykt. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 478

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] Fremlagt i Rigs[–]79retten d 29/10 1815 [–]80

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 186 Fremlagt i Rigsretten 5-11-83. Schou 
 

 
[Med en annen hånd:] 2 Ark 
No 4. [Med en annen hånd:] CC/Lous 
 
Bemærkninger ved de Svenske Commissariers Forslag til Forandringer i Kongeriget Norges 
Grundlov, fremsatte ved søndre Trondhjems Amts Repræsentation, den 16d October 1814 i 
Christiania 

 
Ved Forslagets 3 §  I Stedet for Udtrykket: exsecutive Magt maatte formeentlig 

sættes udøvende, som mere almeenforstaaeligt. 
- 6 - Den paaberaabte Successions-Lov maatte enten i denne § 

anføres eller aftrykkes i norsk Sprog og vedhæftes 
Constitutionen 

- 7 -  Antallet af Medlemmerne i den omhandlede Committee maa 
være lige talrigt for Kongeriget Norge, som Riget Sverrig. 

- 13 - Udtrykket: General-Gouverneur ønskes forandret til: Norges 
Stadtholder. 

- 14 - a/ De Forskrifter, som her omtales, maatte offentlig 
kundgjøres, forsaavidt de indeholde almindelige Regler 
angaaende Raadets Virkekreds 

 b/ Det synes, at være en Fejl, at første Medlem af Statsraadet, 
i Tilfælde af Vice-Kongens eller Stadtholderens Fraværelse, 
skal have tvende Stemmer; thi heraf følger, at Stemmene 
blive lige, naar Antallet af Statsraadets Medlemmer bliver 5. 

 c/ I det Tilfælde, at Vice-Konge ikke er udnævnt, ønskes, at 
Stadtholderen altid maatte være en Normand. Skal Kongen af 
Sverrig til Stadtholder i Norge kunne udnævne en Svensk, da 
maa denne snarest mueligt naturaliseres. 

 d/ Rigs-Stadtholderens Suite under hans Ophold i Norge 
bestemmer Kongen 

- 15 - Stats-Ministeren og de herunder nævnte Statsraader bør ikke 
aarligen, men først efter 3 Aars Forløb omskifte. 

- 17 - 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. 

- 21 - Det i Norge værende Statsraad bør udnævne alle civile, 
gejstlige og militaire Embedsmænd, dog med Undtagelse af 
 de højere s.s. Stiftamtmænd, Amtmænd, Bisper, Justitiarius i 
højeste Ret, Generaler, Admiraler og Comandeurer af Søe-
Etaten, Regiments- og Corps-Chefer tilligemed Fæstnings 
Comandanter q81

                                              
78 Ikke trykt. 

 hvilke saavelsom alle andre Embedsmænd 

79 Strøket: forsamlingen 
80 Utydelig signatur. 
81 Innskudd i venstre marg: samt Cheferne for Land- og Søecadet-Academierne. 
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maa være norske Borgere. /At Statsraadets Medlemmer og 
Statsministeren udnævnes af Kongen, følger af § 13/. 

§ 22 Det norske Statsraad bør kunne suspendere de Embedsmænd, 
som af samme beskikkes. 

§ 23 Den 23 § i den Ejdsvoldske Constitution ønskes fremdeles 
aldeles uforandret 

§ 25 Til denne § maatte endvidere lægges: 
 a/ Norge bør fremdeles beholde sit eget Flag, som af  

Storthinget nærmere bestemmes. 
 b/ Norske Tropper maa ikke comanderes ud af Norge, 

ligesaalidt som Svenske Tropper maa inddrages i Norge, 
uden efter foregaaende, ved Stemmefleerhed tagne, 
Beslutning af det Norske Statsraad i Foreening med højeste 
Rets Tilforordnede tilligemed Stiftamtmand og Biskop over 
Aggershuus-Stift og Norske Generalitet. (At gjøre de Norske 
Troppers Udførelse og de Svenske Troppers Inddragelse i 
Norge afhængig af et Storthings Beslutning, kunde vel fra en 
vis Synspunkt betragtet ansees tilraadeligt; men da 
Øjeblikkets Omstændigheder ofte kunne fordre en hastig 
Beslutning, der ej var at erholde, naar et Storthing først 
skulde sammenkaldes, saa synes en Fremgangsmaade, som 
den foreslagne, meest passende for Rigernes Tarv.) Hvad 
som ovenfor er anmærket i Henseende til Landmagten, 
maatte med behørige Modificationer anvendes i Henseende 
til Søe-Magten. 

- § 28 Instructionen ønskes bekjendtgjort til almindelig 
Efterretning. 

- § 33 - Bruges Segl, maa det norske Riges Segl benyttes. Alt, hvad 
der udfærdiges af  Kongen eller i Kongens Navn Norge 
allene angaaende, og hvori Kongens Titel anføres, maatte 
indrettes i den Form, at Kongeriget Norge nævnes førend 
Sverrig, og vice versa i Henseende til Sverrig. 

- § 35 - Da det er mueligt, at den Svenske Rigsdags og det Norske 
Storthings Meeninger eller Beslutninger kunne være 
forskjællige angaaende Maaden, hvorpaa Regjæringen 
skulde udføres under Kongens Umyndighed, og, da det 
tillige er af yderste Vigtighed, at en Fremgangsmaade 
bestemmes for at tilvejebringe en afgjørende Beslutning, 
samt da i denne § intet Middel foreslaaes til dette Øjemeeds 
Opnaaelse, saa maatte herpaa nødvendig raades Bod. I denne 
Henseende foreslaaes en Committees Udnævnelse i Liighed 
med hvad, der i 7d § tilligemed dermed gjorte Anmærkning 
er anført. Det her foreslagne Middels Anvendelse kan ej 
skjønnes mere betænkeligt i det her omhandlede Tilfælde, 
end i det, hvorom 7 § handler, siden den paa sidstnævnte 
Sted omhandlede Sag i alle Henseender er af lige saa stor 
Vigtighed. 

- § 36 - Forsaavidtsom denne § omhandler Regjæringen under 
Kongens Mindreaarighed, refereres til vor Anmærkning ved 
§ 35. 
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- § 52 - Ingen af de heri nævnte Embedsmænd maa kunne vælges til 
at være Repræsentant ved Storthinget; thi ellers kunde det 
Tilfælde let indtræffe, at disse alle eller de fleste bleve 
valgte, og man saaledes ville foranledige en maaske Riget 
skadelig pludselig Forandring i den udøvende Magts 
Personale. Ligesaalidet maa Burau-Chefer, Hoffets Betjente 
og dets Pensionister kunne vælges til Repræsentanterne. 

- § 63 - Ethvert af Thingene bør beholde fremdeles Ret til at vælge 
deres egen Ordfører eller Præsident. 

- § 64. I dennes lit. b. c. maa udtrykket: Statens forandres til Rigets. 
lit. f Udtrykkene: hos Kongen som i Regjæringen, synes ikke 
vel valgte. Ved Regjæringen forstaaes formodentlig det 
norske Statsraad. lit h i den Ejdsvoldske Constitution maa 
fremdeles beholdes. 

- § 65 - Storthinget bør beholde Ret til at naturalisere Fremmede. 
- § 69 - Istedetfor denne § maatte sættes: Beslutningen maa i dette 

Tilfælde ikke mere af det da samlede Storthing forelægges 
Kongen. Men paa næste ordentlige Storthing kan samme 
forelægges Hans Majestæt; billiger Han den, forsynes samme 
med Hans Underskrift, hvorved den bliver Lov, hvis ikke, 
bør den, efter igjen at være drøftet af Storthinget, atter 
forelægges Kongen med Begjæring, at Hans Majestæt ej vil 
negte en Beslutning Hans Sanction, som Storthinget efter det 
modneste Overlæg anseer gavnlig. Om Kongens Sanction 
end ikke paafølger inden Storthinget adskilles, saa vorder 
dog Beslutningen Lov. I al Fald maatte §s sidste Periode 
bortfalde. 

- § 71 Istedetfor Hans maa staae Rigets Segl. 
- § 72. Lit. e af § 83 i Ejdsvoldske Constitution maa indføres. 
- § 82 - Førend efter 10 Aars Forløb bør ingen Normand ansættes til 

Embede i Sverrig og ingen Svensk til Embede i Norge. Dog 
maa undtages Stats-Ministeren og de norske Statsraader i 
Sverrig samt Rigs-Stadtholderen. 

- § 83 - Justits-Cantslerens Embede er overflødigt. De Pligter, der 
skulde paaligge ham, kunde beqvemmeligen overtages af den 
Statsraad, der forestaaer Justits-Departementet. 

 
Foruden ovenstaaende Bemærkninger finde vi os foranledigede til at fremsætte 

efterfølgende: 
1. Det var ønskeligt, at i det norske Statsraad maatte en Militair af Søe- og en Militair 

af Land-Etaten stedse være Medlemmer. 
2. Norge maa erholde sin egen Bank og egen Myndt. 
3. Hans Majestæt Kongen maatte til almindelig Efterretning for de norske 

Undersaattere lade bekjendtgjøre, hvilke Sager kunde afgjøres her i Norge ved det 
Norske Statsraad, og hvilke skulde afgjøres i Stokholm. 

4. Da mange og vigtige Sager blive paa næste Storthing at afhandle, og disse 
vanskeligen kunde formodes tilbørligen forberedede inden næstkommende 
Februarmaaned; da fremdeles Rigernes Foreening upaatvivlelig vil foranledige 
adskillige Overvejelser og Bestemmelser, som først efter en længere Tids Forløb 
hensigtsmæssigen kunde anstilles og gjøres, saa troes det gavnligt, at næste 
Storthings Holdelse udsættes indtil Begyndelsen af næstkommende Julii Maaned, 
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hvilken Aarstid med Hensyn til Repræsentanterne for Nordland og Finmarken 
ansees som den meest beqvemme for ethvert Storthings Holdelse. 

5. Alt hvad der udfærdiges af Kongen eller i Kongens Navn til det norske Folk, maa 
skrives i det norske Sprog. Læse- og Lærebøger, Psalmebøger o. fl. maa trykkes, 
forlægges og sælges her i Landet selv. 

6. At Rigets Constitution ogsaa i andre Puncter end de af de Svenske Commissarier 
berørte, kan trænge til Forandringer og Forbedringer, maa ansees uden for al Tvivl. 
Den belejligste Tiid til saadanne Forandringer var vistnok den nærværende, og 
Lejlighed dertil maatte formeentligen kunne levnes, efterat Storthinget har afgjort 
Hovedspørgsmaalet angaaende Foreeningen. 

 
C. Krohg.       P. Forseth      O. Krabbe       Johan Garmann 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 582

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 187 Fremlagt i Rigsretten 5-11-83. Schou 
 
No. 5. 
 
Anmærkninger til adskillige af de af de svensk Commissarier i Storthinget indleverede 
Forslag til Forandringer i Kongeriget Norges Grundlov. 

 
§ 3. Den executive Magt er hos Kongen af Sverrige, som udøver den umiddelbar 

igiennem den i Norge ansatte Vicekonge: Sverrigs Kronprinds, 
overeensstemmende med Constitutionen. 

§ 12. Vicekongen opholder sig i Norge i Overeensstemmelse med den 13 § af den 
norske Grundlov. 

§ 13. 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. 

§ 14. Rigets indvortes Bestyrelse udøves af Kongen af Sverrige umiddelbar 
igiennem Vicekongen og Statsraadet overeensstemmende med § 28 og 30 af 
den norske Grundlov. Vicekonge kan ikkun Kronprindsen, eller Hans ældste 
Søn være; men Vicekongen maae udøve sin Myndighed og opholde sig i 
Riget i Overeensstemmelse med hvad den norske Grundlov fæstsætter. Han 
kan ej nedlægge Bestyrelsen af det norske Rige i en Andens Hænder, 
forinden han, i Følge den svenske Successions Ordning kaldes til at beklæde 
Sverriges Trone. 

§ 15. 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. 

§ 21. Forbliver ligelydende med den 21 § i den norske Grundlov. De med 
Udnævnelse af Vicekongen forbundne Indskrænkninger kunne ej antages. 

§ 22. Maae ej blive anderledes end den 22 § af den norske Grundlov. 
§ 23. Staaer uforandret som den norske Grundlovs 23 § fastsætter. 
§ 25. Kongen kan ikke uden Storthingets Samtykke befale norske Tropper at lade 

sig bruge, i enten den svenske eller fremmede Magters Tieneste, ej heller 
indrage enten svenske eller fremmede Magters Tropper i Norge, undtagen 
Hielpetropper imod fiendtlig Overfald. 

§ 28. Den norske Grundlovs 28 § forbliver uforandret. 
§ 31. Maae ej blive anderledes end den norske Grundlovs 31 §. 
§ 33. De Beslutninger, som tages af Regieringen i Norge kunne udfærdiges i 

Kongens Navn og undertegnes af Vicekongen. Iøvrigt synes denne § at 
burde svare til § 33 og 35 af den norske Grundlov. Det bør bemærkes, at alle 
Forandringer for Norge udfærdiges i det norske Sprog. 

§ 35. Synes at kunde jevnføres med § 41 – 42 – 43 – 44 & 45 af den norske 
Grundlov. I de deri anførte Tilfælde regieres Norge af sit Statsraad og 
modtager deres umiddelbare Meddelelse fra det i Sverrige regierende 

                                              
82 Ikke trykt. 
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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. 

§ 44. Stemmeret tabes ved efter § 53, af den norske Grundlov: Lita. b: at gaae i en 
fremmed, eller svensk, Magts Tieneste Lita. c ved at boesætte sig og 
erhverve Borgerret i Sverrige og i udenrigske Lande. 

§ 52. Imod denne sættes § 62 af den norske Grundlov, hvilken vorder uforandret. 
§ 53. Forbliver uforandret som 63 § af norske Grundlov. 
§ 58. Maae være eenslydende med § 68 af norske Grundlov. Storthinget maae 

stedse holdes i en Kiøbstad i Norge. 
§ 61. Maae vige for § 71 af den norske Grundlov. § 72 af den norske Grundlov 

maae ej udelades. 
§ 63. Overeensstemmende med den 74 § af den norske Grundlov maae 

Odelsthinget og Laugthingets Medlemmer vælge sin særskildte Præsident og 
Secretair. Præsidenten for Storthinget vælges af den samlede Storthing. 

§ 64. Forandres i Overeensstemmelse med norske Lovs 75 §. Lita. d didhen: at 
den Kongelige Families Apanage ej maae bestaae i faste Ejendomme. Lita. h 
i norske Grundlov maae staae ved Magt Lita. i ligesaa Lita. l ligeledes 
uforandret. 

§ 65. Kan ej antages. Natralisationen er bestemt i 75 § af norske Grundlov Lita. l. 
§ 82 af norske Grundlov maae ej udelades eller forandres. 

§ 72. Har udeladt hvad der i den norske Grundlovs § 83 under Lita. a er anført om 
at Kongens Sænction ej udfordres til Storthigets Beslutning at naturalisere 
Fremmede. Storthinget maae ej kunde betages denne Ret. End ej maae det 
tilstaaes Kongen at kunde giørre Indgreb i denne Storthingets Rettighed ved 
et Veto. En af Storbrittaniens, for kort Tiid tilbage levende, stats-klogeste 
Mænd antager. At Den hos hvem den benægtende Ret ubestemt hviler, i 
Virkeligheden udnævner, og at de, som søge Ansættelse, ere skarpsynede 
nok til at opdage i Tillæggelsen af denne Egenskab, Magtens sande Sæde. 

§ 76. Kan ej antages § 87 af den norske Grundlov maae gielde. 
§ 77. Retten maae ej overeensstemmende med den 88 § af den norske Grundlov 

udgiøre mindre end 15 Personer. 
§ 82. Maae ej kunde gielde imod § 93 af den norske Grundlov. 
§ 83. Justits Cantsleren maae være norsk. 
§ 99. Bliver uforandret staaende overeensstemmende med den 109 § af den norske 

Grundlov. 
 

[Med en annen hånd:] 
indleveret til den i Storthinget udnævnte Committee for at conferere med og modtage 
Oplysninger af de Kongelige svenske Commissarier den 18 October 1814. 
           fra 

Jørgen Aall 
[Navnet er omgitt av en parentes 
skrevet med blyant.] 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 683

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] Fremlagt i Rigsretten d 29/10 1815 [–]84

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 188 do do 5/11 83 Schou 
 

 
No. 6. [Med en annen hånd:] EE/Lous 
[Med en annen hånd:] 4 Ark 
 

Uagtet det endnu ikke ved Storthingets Beslutning er afgjort, om den af Sverrig 
tilsigtede Forening med Norge bør finde Sted eller ikke, have dog Repræsentanterne 
vedtaget at indlevere Bemærkninger over [–]85

Grundlovens og Forslagets  

 Forslaget til de Forandringer i Grundloven, 
som af de Svenske Commissarier ere anseete nødvendige ved en saadan Forening. Vi 
undlade derfor ikke herved at fremsætte Følgende:  
 

§ 1. 
Her er ingen anden væsentlig Forandring, end at Norge 
skal være forenet med Sverrig under een Konges 
Styrelse, hvorom der, naar Foreningen forudsættes, ikke 
heller kan være Tvivl. 

§ 3. 
+ Maaskee kunde man, hvis 
Tillægget beholdes, sige: den 
styrende Magt, som i ethvert 
Tilfælde synes at være den 
meest Gjenstandens bedst 
betegnende Benævnelse. 

 
Her er udeladt Bestemmelsen om Kongens Titel, der 
ejheller synes at være af nogen Vigtighed. Derimod er 
tillagt, at Kongen udøve den executive Magt i 
Overeensstemmelse med Constitutionen. Uagtet dette 
kunde synes at følge af sig selv, saa kan saadant Tillæg 
dog ikke skade. + 

G.l. § 15. Forsl. § 4. Forslagets Udeladelse af de Ord: have bekjendt og er 
nødvendig, og det forandrede Sted, hvorpaa det Øvrige 
er sat i Forslaget, synes passende. 

Forsl. § 6. 
 

Denne §s Bestemmelse kan der saa meget mindre være 
noget imod, som Successionsordenen i Sverrig er 
overeensstemmende med den i Grundloven antagne. 
Herved bortfalde Grundlovens §§ 5,6,8; derimod er det 
ikke aldeles nødvendigt, at § 7 bortfalde, og vi skulde 
derfor foreslaae, at den beholdes. 

G.l. § 9. Forsl. § 7. 
 

Den foreslagne Magt til at bestemme Kongens 
Efterfølger, saafremt ingen arveberettiget Prinds er til, 
synes passende. Dog maatte det tillægges, at den 
omtalte Committee skulde bestaae af lige mange af 
ethvert Folks Repræsentanter, ligesom det, den 
fastsætter om begge Folkerepræsentationers Pluralitet, 
nærmere maatte bestemmes saaledes, at enhver 
Repræsentation skulde votere for sig, og følgelig det, 
hvorfor der i enhver af dem var Pluralitet, ansees som 
hele Repræsentationens Stemme. Hvis ikke disse 
Modificationer finde Sted, kunde Følgen let blive, at de 
svenske Repræsentanter overstormede de norske, og at 
Norge altsaa intet Gavn havde af sin Andeel i 
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Kongevalget 
G.l. § 48. Forsl. §.8. Forslaget synes antageligt; ligesom den Plads, der er 

anvist Bestemmelsen, synes passende. 

G.l. § 10 Forsl. § 9. Forslaget synes passende; dog bør Grundlovens 
Bestemmelse om, at Kongen naar Myndighedsterminen 
er indtraadt, skal offentligen erklære sig at være 
myndig, beholdes. 

G.l. § 11. F. § 10. Forslagets Tillæg synes passende; dog synes det at 
burde være Kongens Pligt, at aflægge Eeden mundtlig 
paa første Storthing, saafremt ej Sygdom eller Rigernes 
Tarv hindre ham fra at være tilstede sammesteds. 
Iøvrigt foreslaaes, at det udtrykkeligen omtales, at det 
omhandlede Statsraad skal være det norske. 

G.l. § 12. F. § 11. Her synes Grundloven at burde følges Ord til andet. 
Rigernes Forening gjør det ikke til nogen 
Nødvendighed, at forandre noget deri. At Salving 
foregaaer, kunde vel i sig selv synes ufornødent; men 
dette er dog en Ceremonie, som forhen har været 
brugelig, og som mueligen vil gjøre Indtryk paa 
Mængden; At Kroning og Salving udsættes, indtil 
Kongen er bleven myndig, er ogsaa det meest passende, 
da han jo ikke før tiltræder Regjeringen; og, at disse 
Ceremonier foregaae i Trondhjems Domkirke, er 
ønskeligt baade med Hensyn til denne Kirkes Ælde og 
Fordums Anseelse, og fordi Kongen derved faaer 
Anledning til saavel at vise sig for en stor Deel af 
Nationen som at indhente nøjere Kundskab om Landet. 
Da ingen Tid er bestemt for disse Ceremonier, synes 
Iagttagelsen af, hvad Grundloven her fastsætter, ej 
heller at være forbunden med nogen betydelig 
Ulejlighed. 

[–]86 synes med enkelte Modificationer passende. Disse 
Modificationer bestaae i: 1/ Den, der skal fungere i 
Vicekongens Sted, naar ingen saadan gives, bør ikke 
kaldes Generalgouverneur eller Rigsstatholder, men 
blot Statholder. Benævnelsen Generalgouverneur er 
fremmed og medfører Begrebet om militair Myndighed, 
som denne Embedsmand dog neppe skal have, og 
Tillægget Rigs foran Statholder er deels unødvendigt og 
deels noget, hvortil Nationen for Tiden er uvant. 2/ Til 
Statholder synes ingen Svensk at burde kunne 
udnævnes. Det vilde være krænkende for Nationen, 
ifald dens Embedsmand ej var en Nordmand, og det 
vilde let kunne ansees som en Mistillid til Nationen, 
som den neppe fortjener, ifald Kongen fandt det 
nødvendigt dertil at ansætte en Svenske. Man har troet, 
at det, ifald Kongen skulde kunne indsætte en Svensk 
som Statholder i Norge, vilde forebygge, at Grundloven 
blev overtraadt, naar det bestemtes, at denne Statholder 

 F. § 13, 14, 15. 
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først skulde naturaliseres. Men, da Storthinget neppe, 
uden at gjøre Indgreb i Kongens Ret til at vælge hvem, 
han vilde, til Statholder, kunde negte at naturalisere den, 
Kongen vilde beskikke, saa synes den Naturalisation, 
der skulde finde Sted, blot at være en Illusion og langt 
fra at tilfredsstille Grundlovens Aand, om end dens Ord 
ej derved [–]87

G.l. og Fsl. § 17. 

 tilsidesættes. 3/ Slutningen af § 14 
forandres saaledes: Statholderen, Statsministeren og 
Statsraadets Medlemmer udsees blandt Norske Borgere. 
4/ Det maatte i § 15 udtrykkelig 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 
De skete Tillæg og Forandringer synes passende; dog 
foreslaaes i Slutningen den Modification: ”disse 
Beslutninger gjælde provisorisk, indtil en Bestemmelse 
desangaaende ved et ordentligt Storthing vorder given”. 
Grunden til Forandringen i Forslaget maa nemlig 
antages at være, at forebygge den Ulejlighed, der kunde 
flyde af, at Storthinget mueligen ikke indlod sig i de 
Gjenstande, hvorom hine Anordninger handlede, og at 
altsaa intet derom blev bestemt; men saadanne, som 
Udtrykkene i Forslaget ere, kunde det let synes, som de 
kun gjælde provisorisk, indtil næste Storthing bestemte 
noget derom; men at de derimod, ifald dette Storthing 
intet i saa Henseende fastsatte, tabte dens Kraft. Iøvrigt 
bør ved denne § tillægges: ”Samme Ret tilkommer dem, 
der i Kongens Fraværelse forestaaer Rigets indvortes 
Bestyrelse, naar Tilfældet er saa presserende, at 
Kongens Beslutning ej betimeligen kan indhentes. Dog 
følger det af sig selv, at Kongen, naar han vil, kan hæve  
de saaledes fattede Beslutninger. 

G.l. og F. § [–]88 Da det norske Statsraads egentlige Sæde er i Norge, 
hvor Kongen ikke forudsættes stedse at opholde sig, saa 
kan han ej siges at udnævne de omhandlede 
Embedsmænd i Statsraadet, saaledes som Forslaget vil; 
hvorimod de i Grundloven brugte Udtryk synes mere 
passende. I modsat Fald kunde det let misforstaaes, som 
om han skulde udnævne dem i det svenske Statsraad. 
Det Tillæg, som findes i Slutningen af denne § i 
Forslaget er ifølge Forsl.s § 14 nødvendigt. Maaskee 
kunde det bestemmes, at naar Kongen opholder [–]

 21. 

89 sig 
i Landet, [–]90 beskikker han i Statsraadet de nævnte 
Embedsmænd; men at han i modsat Fald kun udnævner 
til de højere [–]91
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nærmere afgjøres), og derimod Regjeringen i Norge til 
de øvrige. Saa maatte det og fastsættes, at alle Slags 
Gebyhrer forblive ved den norske Statscasse. 

G.l. og F. § 22. Det er i sig selv en betænkelig Sag, at tilstaae 
Afskedigelse uden Dom, baade fordi saadanne 
Afskedigelser saa let kunne være uretfærdige eller i det 
mindste synes at være det, og fordi derved letteligen    
[–]92

”Statholderen, den norske Statsminister, Statsraaderne 
og Cheferne for deres Bureauer, Gesandter og Consuler, 
civile og gejstlige Overøvrighedspersoner, Generaler og 
Admiraler af alle Grader, Regimenters og andre 
underlagde Corpsers Chefer, Commandanter i 
Fæstninger og Højstbefalende paa Krigsskibe kunne 

 den mindre samvittighedsfulde Embedsmand kan 
fristes til, naar hans Stilling saa meget beroer paa 
Kongens Naade, mere at lægge Vind paa ved Smiger at 
vinde og vedligeholde denne, end med Retskaffenhed at 
opfylde sit Embedes Pligter. Det indsees heller ikke, 
hvorfor det skulde være mere fornødent, at Kongen, 
hvad enkelte Embedsmænd angaaer, havde denne Ret 
end med Hensyn til de øvrige; thi, om end hines Stilling 
er saadan, at det kunde blive af vigtige Følger, om de ej 
i en Hast ophørte at fungere, saa kan der jo raades Bod 
paa denne Fare derved, at de suspenderes. Da imidlertid 
Norges Grundlov allerede har antaget, at der gives 
Embedsmænd, som Kongen saaledes uden videre kan 
afskedige, saa kunde det synes, som det burde blive 
dermed, forsaavidt Forslaget nærmere de samme 
Embedsmænd eller andre, som kunne sættes i Classe 
med dem. Statholderen og Statsministeren henhøre 
ifølge Forslagets § 13 til Statsraadet, og altsaa kan det, 
Grundloven fastsætter om Statsraadets Medlemmer, 
ogsaa være anvendeligt paa dem; og, hvad Generaler og 
Admiraler angaaer, da kan det vel ogsaa antages, at det 
samme maatte gjælde om disse, som Grundloven 
fastsætter om militaire Corpsers Chefer o.s.v. Men, naar 
Forslaget tilstaaer Kongen samme Ret med Hensyn til 
alle civile og gejstlige Embedsmænd i de højere Poster, 
saa betjener det sig af en alt for ubestemt Benævnelse, 
under hvilken lettelig Embedsmænd, paa hvilke 
Grundloven aldrig for saavidt har tænkt, kunde blive 
henførte, og,  om man end vil antage, at Forslaget ikke 
har meent andre end de, Grundloven omtaler, saa vilde 
denne Mening dog langt forstaaeligere udtrykkes paa 
Grundlovens Maade. Vi foreslaae derfor, at, ifald man 
vil forunde Kongen denne odiøse Ret med Hensyn til 
nogle Embedsmænd, Bestemmelsen derom da affattes 
saaledes: 
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o.s.v.” ligesom Forslaget.” 

Imidlertid kunne vi dog ikke frafalde vor Formening 
om, at det var det Ønskeligste, naar aldeles ingen 
Embedsmand, de til Hofstaten henhørende maaskee 
undtagne, kunde afsættes uden Dom. Det Eneste, der 
kunde være i Vejen for en saadan Forandring i 
Grundlovens Bestemmelser, vilde være denne Lovs § 
110. Men herpaa kan svares, deels at den, hvis Norge 
forenes med Sverrig, er, for ikke at tilstaae Kongen en 
saadan Ret, en ny Grund, som ikke fandt Sted ved 
Grundlovens Fastsættelse, og deels at en saadan 
Forandring, i det den sikkre vedkommende 
Embedsmænd, ej berøve nogen Nordmand hans Ret, 
men blot betage Kongen en Myndighed, som Sverrigs 
Konge aldrig har havt med Hensyn til Norske, og som 
han, om han end havde havt den, maatte være beføjet til 
at renuncere paa. 

G.l. og Fsl. § 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her har Forslaget udeladt: a/ med en anden Rang og 
Titel end den, ethvert Embede medfører. b/ 
Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres 
havte Embeders Titel og Rang. c/ Ingen personlige eller 
blandede arvelige Forrettigheder maae tilstaaes Nogen 
for Eftertiden. 

Af disse Puncter er lit. c. den vigtigste. Til Fordeel for 
Udeladelsen af denne kan især anføres: 1/ at Adel i et 
Monarchie er af Vigtighed, som en Mellemstand 
mellem Kongen og de ringere Classer, for at Afstanden 
ej skal være for stor, og for at desuden Adelens Magt 
kan være en Modvægt mod Kongens; 2/ at Adelens 
Opdragelse gjør den mere end andre skikket til 
diplomatiske Forretninger, hvortil maaskee ellers let 
kunde savnes fuldkommen duelige Subjecter; 3/ at 
arvelige Forrettigheder ere den eneste Modvægt mod 
den saakaldte Pengeadel. Men vi maae tilstaae, at vi 
ansee Forrettigheder, som ene grunde sig paa Fødsel, 
for at være saa urimelige, at vi ikke kunne indsee, 
hvorledes hine Grunde kunne være tilstrækkelige til at 
forsvare dem. Hvad den Modvægt angaaer, som Adelen 
kan sætte mod Kongens Magt, da synes den danske 
Souverainitetshistorie at vise, at Adelens Magt 
ligesaavel kan være til Hinder for det Gode som til 
Forebyggelse af det Onde, og hvad den under No 3 
anførte Grund angaaer, maae vi bemærke, at man, ved 
at anvende Meddelelsen af arvelige Forrettigheder som 
et Middel mod den skadelige [–]94
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 Virkning, Pengeadel 
ellers kunde medføre, letteligen kunde bevirke, at 
Middelet blev værre end det Onde, man derved vilde 
forebygge. Det var desuden, hvis jeg ikke fejler, en af 
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+ Det kunde maaskee være 
nyttigt, at der, [–]93

de første Grundsætninger ved Constitutionens 
Udarbejdelse, at saadanne Forrettigheder ej skulde 
tilstaaes, og man bør derfor saa meget mindre gjøre 
nogen Forandring deri. 

 da 
Ridderordeners Udstedelse efter 
Grundloven kan finde Sted, 
oprettedes en norsk Orden, og at 
andre Ordener ikke maatte 
bæres uden Storthingets 
Samtykke. 

Mindre betydeligt vilde det være, om den under lit. a 
anmærkede Udeladelse fandt Sted, ja det kunde 
maaskee, naar Embedsrang tilstaaes, i en vis Henseende 
være gavnligt, at ogsaa anden Rang gaves, da der 
derved var Anledning til at forunde andre Mænd, der 
vare ligesaa eller maaskee mere fortjente end 
Embedsmænd, den Rettighed, som Rang medfører. 
Men, naar man lægger mærke til, at Grundlovens 
Bestemmelser ej uden [–]95

Hvad endelig lit. b. angaaer, da kan denne Udeladelse 
ingenlunde bifaldes. At Embedsmænd, som i Naade 
entlediges, beholde deres Embedstitel og Rang, synes 
højst billigt, og at en udtrykkelig Bestemmelse derom 
findes i Grundloven, kan ingenlunde ansees overflødigt, 
da det dog ikke følger af sig selv. +  

vægtige Grunde, bør 
undergaae nogen Forandring, og at de største Misbrug 
kunde finde Sted, hvis anden Rang end Embedsrang 
kunde uddeles, saa overbevises man efter vort Skjøn 
om, at Grundloven ogsaa her bør følges. 

G.l. og F. § 25. Her maa nødvendig Grundloven og ej Forslaget følges. 
Som Tillæg foreslaaes: ”Norske Tropper maae under 
ingen Omstændigheder trækkes ud af [–]96 Norge til at 
gjøre Erobringer, men blot, naar Fornødenhed kræver 
det, til at forsvare Rigerne mod fiendtligt Anfald. Ej 
heller maae svenske [–]97 Tropper føres ind i Norge 
enten til Besætning af Fæstninger eller i andet Øjemeed, 
naar det ikke til Norges Forsvar er fornødent, i hvilket 
Tilfælde de, saasnart Øjemedet er opnaaet, skulle 
begive sig tilbage. De svenske Tropper, som for 
nærværende Tid ere i Norge, skulle begive sig tilbage, 
saasnart Foreeningen er sluttet. Men Norge bør have sit 
eget Flag, men ikke som det nu er, da [–]98

- - - § 28. 

 det har for 
megen Lighed med det danske. 
Forslaget synes passende; kun burde det maaskee 
tilføjes, at de andre Norske Borgere, som skulle kunne 
tilkaldes for at tage Deel i Deliberationerne, ingen 
afgjørende Stemme have. 

- - - § 31. Den første Passus i Grundloven, som er forbigaaen i 
Fsl., synes at burde beholdes, med det Tillæg, at 
Vicekongen eller Statholderen, naar Kongen er 
fraværende, kan constituere den Statsraad, der skal 
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fungere for den, som har Forfald. 
G.l. § 54. Denne er udeladt i Forslaget. Grunden dertil er 

udentvivl, at Forslaget vil, at der ej skal være ordentligt 
Storthing uden hvert 5te Aar; med det bør udentvivl 
blive hvert [–]99 3die Aar, og altsaa bør denne § 
beholdes. Vel holdes de svenske Rigsdage kun hvert 5te 
Aar, men dette kan ikke være tilstrækkeligt til at gjøre i 
vor Grundlov en Forandring, som ej [–]100

G.l. § 62. Fsl. § 52. 

  letteligen 
bør skee.  
Udentvivl bør Grundlovens Bestemmelse følges med 
Tillæg af Statholderen og Statsministeren. At de 
omhandlede Personer skulle kunne være 
Repræsentanter, ifald de, efter at være valgte, nedlægge 
deres Embeder, kunde meget let eludere Grundlovens 
Bestemmelse. Grunden til denne maa nemlig søges deri, 
at disse Personer formedelst det Forhold, hvori de staae 
til den executive Magt, letteligen kunde mistænkes for 
ved Storthinget mere at ville see paa dennes end hele 
Landets Interesse; men det var jo mueligt, at [–]101 de 
omtalte Personer, for at blive Repræsentanter ved 
Storthinget, saalænge dette varede, nedlagde deres 
Embeder, for siden at tage dem igjen, og den Hensigt, 
som skulde opnaaes ved at udelukke dem, vilde 
saaledes aldeles tilintetgjøres. Hoffets Betjente og dets 
Pensionister bør ej heller gaae ud. [–]102

G.l. § 63 Fsl § 53. 
 

Paa Grund af det ved forrige § Anførte maae her udgaae 
de Ord: ”med Undtagelse af de Embedsmænd, om 
hvilke der er givet Bestemmelse i foregaaende §”; 
iøvrigt er Forslaget i det Væsentlige 
overeensstemmende med Grundloven. 

G.l. § 68 Fsl. § 58. Grundlovens Bestemmelse bør beholdes. De Grunde, 
som forhen ere anførte for, at Grundlovens § 54 ej bør 
udelades, vise nemlig, at Storthinget bør aabnes hvert 
3die Aar, og, hvad den øvrige Bestemmelse i G.l.s § 68 
angaaer, da er der saa meget mindre Grund til at 
udelade samme, som § 50 i den svenske Regjeringsform 
og § 3 i den svenske Rigsdagsordning, mutatis 
mutandis, omtrent indeholde en lignende Bestemmelse 
for den svenske Rigsdagen. 

G.l. § 71, Fsl. § 61. Der synes ikke at kunne angives nogen gyldig Grund 
for, at Storthingets Medlemmer skulle særskilt vælges 
til hvert saavel ordentligt som overordentligt Storthing. 
Vel kan det siges, at de Gjenstande, som ved et 
overordentligt Storthing skulle afhandles, mueligen 
kunde udfordre Indsigter af en vis Art, og at det, naar 
Medlemmer specielt valgtes til et saadant Thing, var at 
formode, at dertil just valgtes Mænd, som besad disse 
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Indsigter. Men hertil kan svares, at der, naar Staten er 
ordentligen constitueret, neppe paa et overordentligt 
Storthing kan blive Spørgsmaal om andre Gjenstande 
end saadanne, som ogsaa kunne ventes at komme paa 
Bane ved et ordentligt Storthing, og at altsaa 
Medlemmerne af dette ligesaavel, som de, der specielt 
vælges, kunne have Formodning for sig om at besidde 
de fornødne Indsigter.  Slutningen af Forsl.s § 61 bliver 
unødvendig, naar Grundlovens § 54 beholdes. Paa 
Grund af det Anførte behøver G.l. § 72 ikke at udelades, 
saaledes som skeet er i Forslaget. Imidlertid anmærkes i 
denne Anledning, at det synes underligt og tildeels 
ogsaa skadeligt for Forhandlingerne, at det 
overordentlige Storthing, som allerede var samlet og 
maaskee havde begyndt sine Forhandlinger, skulde 
ophøre at virke, fordi et ordentligt Storthing 
sammentraadte. Det kunde altsaa med Hensyn hertil 
være tilraadeligt, at forbemeldte § 72 gik ud, og at det i 
dens Sted fastsattes, at det overordentlige Storthing 
skulde kunne vedblive, indtil dets Forhandlinger vare 
tilendebragte, om end et ordentligt Storthing imidlertid 
maatte sammentræde. 

G.l. § 74, Fsl. § 63. Ligesom Grundloven ikke [–]103

G.l. § 75. Fsl. § 64. 

 letteligen bør 
forandres, saaledes vilde Kongen let faae en mueligen 
skadelig Indflydelse i Forhandlingerne, hvis han efter 
Forslaget skulde udnævne en Ordfører for ethvert af de 
2 Thing. Det kunde desuden ogsaa synes at stride mod 
Aanden af Grundloven, som, ved at fastsætte, at ingen 
Deliberation maa finde Sted i Kongens Nærværelse, 
viser, at den saavidt mueligt vil betage denne al 
Indflydelse. G.l.s Bestemmelse bør derfor nyde Fortrin 
fremfor Forslagets.  
I lit. a indeholder Forslaget en meget god Forandring. 
Lit. c, Norge bør have sin egen Bank, aldeles uafhængig 
af den svenske Regjering. I lit. e har Forslaget udeladt 
en Bestemmelse, som bør beholdes. Lit. f. bør udentvivl 
forblive, som det findes i G.l., da det vil komme an paa 
Storthinget, om samme finder det nødvendigt, at 
udnævne en saadan Committee, som den i Forslaget 
omtalte; dog bør det i Overeensstemmelse med 
Forslaget tillægges, at Storthinget ogsaa kan lade sig 
forelægge de hos Kongen førte Protocoller. Hvad der 
bør finde Sted, ifald noget Urigtigt befindes, vil derefter 
vel, uden udtrykkelig Bestemmelse i Grundloven, 
foranstaltes af Storthinget i Overeensstemmelse med 
Constitutionen og Lovene. 

G.l.s lit. h, i og l bør beholdes; hvorimod maaskee dens 
§ 83 lit. e kan bortfalde, for at Kongen ikke skal være 
uden al Andeel i Fremmedes Naturalisation. 
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Forsl.s § 65 bortfalder, naar G.l.s § 75 lit. l beholdes. 
G.l. § 79. F. § 69. Forandringen i Forslaget synes god; dog bør de Ord i 

Slutningen: saafremt den ikke ligefrem strider imod 
denne Constitutions Aand og Udtryk [–]104 udentvivl 
bortfalde, baade fordi de ere overflødige, da det følge af 
G.l.s § 110, og tillige fordi de letteligen kunne give 
Kongen Anledning til at [–]105 tiltage sig Myndighed til 
med Virkning at bedømme, hvorvidt Loven er 
constitutionsstridig eller ikke, uagtet han udentvivl 
dertil er uberettiget. Skulde Meningen af disse Ord blot 
være, at Storthinget, under ingen Omstændigheder skal 
kunne gjøre nogen Forandring i Constitutionen uden 
Kongens Sanction, da kan derimod vel intet haves.  Det 
bemærkes, at [–]106

G.l. § 81. Fsl. § 71. 

 denne Mening da maatte udtrykkes 
tydeligere og paa en Maade som forebygge 
Misforstaaelse. 
Den i G.l. nævnte Undtagelse bør beholdes, da det ellers 
let kunde indtræffe, at de Love, hvortil Kongen ej havde 
givet Sanction, ej kunde erholde den behørige Form 

G.l. § 83. Fsl. § 72. Grundlovens Bestemmelse bør blive uforandret; dog at 
maaskee lit. e, som forhen anført, kan bortfalde. 

G.l. § 84. Fsl. § 73. Forslaget og Grundloven kunne her maaskee begge 
bruges, da de tale om forskjellige Tilfælde. Maaskee 
imidlertid Udtrykket i G.l. kunde forandres saaledes, at 
der i Stedet for juridiske Gjenstande sættes: 
Spørgsmaale, hvis Afgjørelse forudsætter Lovkundskab. 

G.l. § 87 Fsl. § 76. Grundloven bør her udentvivl tages til Følge; dog bør 
Statholderen og Statsministeren ogsaa nævnes som de, 
mod hvilke Sager kunne anlægges ved Rigsretten for 
Embedsforbrydelser, ligesom det bør fastsættes, at 
Medlemmerne af Lagthinget ved det paa enhver Tid 
sidst forløbne ordentlige Storthing, uagtet dette er 
hævet, bør være Medlemmer af Rigsretten i de Sager, 
som maatte blive anlagte, inden et nyt ordentligt 
Storthing sammentræder, saafremt ikke et 
overordentligt ved Sagernes Anlæg er samlet, da i saa 
Fald dettes Lagthing træder i Stedet for hiint. Finder 
ikke dette sidste eller et lignende Tillæg Sted, kunde    
[–]107

Aarsagen til den Forandring, Forslaget har gjort med 
Hensyn til denne Rets Besættelse, kan neppe søges deri, 
at det har villet sørge for Rettens Anseelse; thi 
Lagthinget [–]

 det Tilfælde indtræffe, at Rigsretten ej var 
complet, naar en Sag skulde anlægges for samme. 

108

                                              
104 Strøket: bør 

 er jo i og for sig anseeligt nok, og 
Højesterets Medlemmer ere jo vigtige Embedsmænd. 

105 Strøket: tilsee 
106 Strøket: dette 
107 Strøket: Følgen let være 
108 Strøket: maa 
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At, naar et Medlem af Højesteret anklages for 
Rigsretten, de øvrige Medlemmer af Højesteret da ej 
maatte sidde i Rigsretten, synes ej at være 
tilstrækkeligen grundet, saalænge ikke de [–]109

G.l. § 88 Fsl. § 77. 

 selv ere 
implicerede i Sagen, eller andre specielle 
Inhabilitetsgrunde finde Sted. 
Grundloven bør her tages til Følge 

G.l. § 91 Fsl. § 80. Forslagets Tillæg er upassende, forsaavidt det forkynder 
sig som en Undtagelse fra det Foregaaende; thi 
Benaadning er hverken Paaanke eller Revision. Det er 
desuden ifølge Grundlovens og Forslagets § 20 
overflødigt. 

G.l. § 93. Fsl. § 82. Grundloven bør her følges; dog bør de Ord i lit. c: ”og 
ikke have vægret sig for at aflægge den Eed o.s.v.” 
udgaae, ligesom lit. e bør modificeres saaledes: ”eller 
som paa den forhen bestemte Maade ere naturaliserede. 

At Svenske skulde kunne ansættes som Embedsmænd i 
Norge eller lettere end andre vinde Borgerret 
sammesteds, vilde ikke alene være krænkende for 
Nationen, hvor Frygten herfor har været et ikke 
ubetydeligt Motiv til ikke at ville Foreningen med 
Sverrig; men det vilde og i andre Henseender kunne 
have skadelige Følger. 

Forsl. § 83. Naar den her nævnte Embedsmand blot ikke er den 
svenske Justitscantsler, men en særskilt i og for Norge 
ansat Embedsmand, kan intet haves imod denne §.  

G.l. § 100. Fsl. § 90. Det foreslagne Tillæg bør ej finde Sted, da Begrebet om 
Velanstændighed er alt for ubestemt. Skulde noget i saa 
Henseende fastsættes, maatte det hedde: ”dog at de ej 
fremsættes paa en aabenbar uanstændig Maade”. 

 

Repræsentationen for Christiansands Bye ved Norges overordentlige Storthing, den 18de 
October 1814. 

 

C Sørensen                                    Lange 

                                              
109 Strøket: ej 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 7110

 

 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 189 Fremlagt i Rigsretten 5/11 83 Schou 
 
No. 7. 
 

Betænkning 
 

til den Committee der træder sammen med de Konglige svenske Comissairer, for at 
forberede en Underhandling, den Stortinget maaskee beslutter, mellem bemeldte Herrer paa 
den eene og Stortingets udsente paa den anden Side hvis Grundlag vel være Foreening 
mellem Kongerigerne Norge og Sverrig under een Konge, i al Fald under Forbeholdenhed 
af Stortingets endelige Bestemelse. 

 
De svenske Herrer Commissarier har indleveret Forslag til en Grundlov for Kongeriget 
Norge, som kun i enkelte, men dog væsentlige Poster, afviger fra den paa Ejdsvold den 
17de Maij 1814 vedtagne. Jeg vil her først omtale de Forandringer som fremfor alt med 
hiint Forslag maatte foregaae: 
1.    Foreenes Riget med Sverrig, da var det ej rimeligt at fordre, at Kongen skulde 

residere i Norge, og med Hensyn til, at Residentsen bliver i Sverrig ere ogsaa 
adskillige §§ indrykkede i Udkastet. Den svenske Grundlov bestemmer, at naar 
Kongen er udenfor Riget, har han intet med Rigets Styrelse. I Lighed hermed 
burde nu fastsættes i vor Grundlov, at naar Kongen er udenfor baade Norge og 
Sverrig, er han udenfor Bestyrelsen. Det Forslag, at Regjeringen skal besørges i 
Riget ved et Statsraad i Norge, hvoraf Medlemmer omgive Kongen, naar han er i 
Sverrig, og der deeltage i det svenske Statsraads Beraadslagninger om Sager, der 
vedrøre begge Rigenes Tarv, er sindrig; men det bør være aldeeles formeent til 
Generalgouverneur (en uheldig Benævnelse saasom den svenske Grundlov 
forbyder at indsætte en Generalgouverneur) at udnævne en Svenske (§ 15). 

2. Efter § 73 i den nugjeldende Grundlov, tilkommer det Stortinget at naturalisere 
Fremmede, naturligviis efter Forslag fra Kongen eller Stortingets Medlemmer (§ 
75); § 83 viser, at til de Beslutninger hvorved Fremmede naturaliseres, ikke 
udfordres Kongens Sanction, og den 93 §, at lige med Indfødte have de af 
Stortinget Naturaliserede Adgang til Embeder i Staten. Dette er derhen forandret, 
ved Udkastets § 65, at en særskilt Lov, som af Kongen og Stortinget fælleds 
besluttes, skal fastsætte, hvorledes Fremmede skulle naturaliseres, og paa Grund 
heraf findes hiin den 83de §s Bestemmelse udeladt i Udkastets 72de §, og dettes 
82de § indeholder den gandske nye Forskrivt, ”at Kongen vil foreslaae begge 
Rigers Repræsentanter ved deres næste Sammenkomst en Lov til Antagelse, om 
Vilkaarene for gjensidig Borgerret for Normænd og Svenske, og at imidlertid skal 
det beroe paa Kongen, ved enkelte Tilfælde, hvor han finder det særdeeles 
nødvendigt, at ansætte Norske Embedsmænd i Sverrig og Svenske i Norge; dog 
saaledes at til Præste og Dommer Embeder alene kunne udnævnes Indfødte.” 

Jeg ansee det aldeeles nødvendigt at Ejdsvolds Constitutionen bør i dens 
Bestemelser om Norsk Borgerret, Indfødsret og Naturalisation ikke i nogen Maade 
fraviges, og maa jeg især fraraade, i selve Grundloven at paadrage et kommende 
Storting den Forpligtelse, at indvilge nogen Forandring. Den Rettighed, den 
svenske Grundlov § 28 giver Kongen, at indsætte Udlændinger i Armeen, kan ikke 

                                              
110 Ikke trykt. 
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være Grund til Forandring i den Norske Grundlov, thi Hs. Majestæt kan fylde den 
Maxime, i det ringeste indtil videre, ikke at ansætte Nordmænd som Officiere i 
den svenske Arme. Udtrykket i § 65 ”at en Lov om Naturalisationen skal af 
Kongen og Stortinget blive besluttet” er ilde valgt, da den Lovgivende Magt 
forbliver hos Folket eene og Kongen kun gjør Forslag. 

3. Naar den 23de § i Udkastet sammenholdes med den 25de i Grundloven, seer jeg 
en væsentlig Forskjæl. Man vilde ikke have arvelig Adel, og derfor bestemtes ”at 
ingen personlige eller blandede arvelige Forrettigheder maatte tilstaaes Nogen for 
Eftertiden”. Ej heller vilde man, at nogen anden Rang og Titel, end den ethvert 
Embede medfører, maatte tilstaaes. Begge Bestemmelserne have de svenske 
Herrer Comissairer villet forbigaae, medens jeg for min Deel, og jeg tør sige at 
næsten alle Nationens retsindige Mænd med mig ikke kunne overtydes om, at de 
Enkelte tænke rigtig, der statuere, at Adelskab er et nødvendigt Onde, være sig, for 
at danne en mæglende Stand mellem Fyrsten og Folket, for at tilintetgiøre det 
Forsæde, som bygges paa Formues Besiddelse eller efter andre anstillede 
Betragtninger. Jeg troer at man ufravigeligen bør have bevaret det Grundprincip i 
Norge, at eene Fortjenester Adle og ingen Lov kan bringe disse til at gaae i Arv. 

4. Den 9de § i Udkastet involverer, at hvilken Lovbestemmelse i Henseende til 
Kongens Myndighedsalder, Sverrigs Riges Stænder maatte antage, eo ipso er 
gjældende for Norge. Hvorfor ikke navnligen bestemme Tiden? Skal Terminen 
nogensinde forandres, bør saadant skee af begge Rigernes Repræsentanter, paa et 
Storting og en Rigsdag. 

5. Hvis Kongen vil ansee Stortinget berettiget til, at provocere ham til Beviisførelse 
for de store og vigtige Hindringer, der i dette eller hiint Aar har mødt, og for hvis 
Skyld han ikke har besøgt Riget, saa er den 12te § hensigtsmæssig, men i modsat 
Fald blændende, og kunde gjerne udgaae. 

6. Det er maaskee rigtigst, at i § 21 i Udkastet tilføyes: ”i Statsraadet, og efter 
skrivtligt Forslag fra dette.” 

7. Naar det i § 22 i Udkastet heder at ”alle civile og gejstlige Embedsmænd i de 
højere Poster kunne uden Dom afskediges, saa ere Personerne meget vilkaarligen 
betegnede; hvorimod Udtrykkene ”civile og gejstlige Overøvrighedspersoner i 
Grundlovens 22 § ere ganske bestemte, thi enhver veed, at derved meenes 
Biskopper – Amtmænd og Stiftamtmænd. 

8. Foruden hvad med Hensyn til Udkastets § 23 ovenfor under 3. er anmærket, maae 
jeg ogsaa tilstaae, ej at kunne indsee hvorfor disse Ord ere udeladte: 
”Embedsmænd som i Naade afskediges, beholde deres havte Embeders Titel og 
Rang”. 

9. Jeg har ikke rettere forstaaet, end at Regjeringen af begge Riger og i Særdeleshed 
hvad Norge angaaer, den Overbestyrelse, som føres af Kongen i Sverrig, skal i 
Tilfælde af Kongens Ophold uden for Rigerne, Tronvacance, og ligesaa naar 
Kongen er mindreaarig, besørges ved Statsraadet i Sverrig, hvilket den Norske 
Statsminister og de to Norske Statsraader tiltræde, men i Udkastets 47de § nævnes 
som Regjerende under Mindreaarigheden Formynderne eller Statsraadet.” 
Formynderne, hvilke formeentlig (Udkastets § 36) ere andre Personer end 
Statsraadets Lemmer, skulle efter Sagens Natur, kun sørge for den umyndige 
Konges Opdragelse. 

10.  Saasnart Norges højeste executive Magt, formedelst Mangel af forrettende Konge, 
kommer i det svenske Statsraads Hænder i Forbindelse med den Norske 
Statsminister og de to Norske Raader; bør samtlige disse Herrer aflægge Eed til 
Constitutionen, i Lighed med § 44 i Grundloven paa Ejdsvold. Kongen er pligtig 
at aflægge saadan Eed (§ 10 i Udkastet) og de svenske Statsraader, til hvem Rigets 
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Styrelse overdrages, have ikke besvoret Norges Constitution, med mindre Eeden, 
der af dem fordres ved Indtrædelse i det svenske Statsraad, ogsaa kommer til at 
indbefatte Forsikring, at overholde det Norske Riges Constitution i alle de Fald 
hvori dette Riges Anliggender i Fælledsskab med Sverrigs vorde dem anbetroede. 

11.  Grundlovens 62de § bestemmer rettelig, ”at Statsraadets Medlemmer og de 
Embedsmænd, som ere ansatte ved dets Comptoirer, ikke kunne vælges til 
Repræsentanter”, hvilket i Udkastets § 52 derhen er forandret, ”at naar 
Generalgouverneuren, Statsministeren og Statsraaderne vælges og modtage Valget 
skulle de nedlægge deres Embeder.” Denne sidste Bestemmelse kan have til Følge, 
at Medlemmer af Statsraadet, efterat de ere valgte til Repræsentanter, tage Afskeed 
som Statsraadslemmer, men, naar Stortinget er forbi, igien kunne blive udseete til 
at indtræde i Statsraadet; ja, hvis Kongen skal af Stortingetslemmer udvælge dets 
Præsidenter, kunne saadanne Mænd endog som Ordførere lede Stortingets 
Forhandlinger. I den citerte § af Udkastet nævnes ikke som udelukkede fra at være 
Repræsentanter de Embedsmænd, som ved Statsraadets Comptoirer ere ansatte, ej 
heller Hoffets Betjente og dets Pensionister”; hvilken Udeladelse jeg ikke billige. 

12.  Jeg kan skiønne, at Stortingets ordentlige Holdelse er fra hvert tredie Aar forandret 
til hvert femte, fordi Rigsdag i Sverrig holdes hvert femte Aar, og ved en Regel i 
begge Riger lettedes Lovforslag paa begge Steder af en Tendents, maaske ogsaa i 
Betragtning af de betydelige Omkostninger Stortinget medfører; Men jeg tager 
dog i Betænkning at bifalde Forandringen naar jeg tager Hensyn til Kongens 
Myndighed at give Handels og Politielove der ere gjeldende indtil et Storting er 
samlet, til den større Fare en saadan Myndighed kan medføre under en Foreening, 
da ved visse Lovbud forexempel til Tyngsel for Afsætningen og fælleds Producter 
til fremmede Steder de tvende Rigers gjensidige Tarv kan collidere til Kongens 
Magt tvende Gange at kunne nægte Stortingets Love Sanction, og til Mængden af 
de Forhandlinger, som paa Stortingene i den første Tiid ville være nødvendige, 
formeenes derfor i Henseende til § 58 i Udkastet, at Bestemelsen kunde forblive 
uforandret som den er i Grundlovens 68de §, i det mindste i de første 15 Aar. 

13.  Hans Majestæts Ønske i et forekommende særdeles Tilfælde at erholde Stortingets 
Mening tilkjendegivet paa et overordentligt Storting, vil lettere kunde 
fyldestgjøres, og Omkostningerne for Staten blive mindre naar de til det 
sidstholdte ordentlige Storting sendte Repræsentanter uden nyt Valg møde til de 
overordentlige Storting, som holdes i Mellemtiden, end naar nyt Valg hver Gang 
skal foretages. Jeg fatter ikke hvorfor Valgforsamlingerne altid skulle være 
sluttede en Maaned forinden Stortinget aabnes, da det synes tilstrækkeligt, at 
Repræsentanterne saa betimelig ere valgte, at de kunne møde til bestemt Tid paa 
Stortinget; desuden kan det, i Tilfælde af overordentlige Storting, og det bliver 
saaledes, at nyt Valg skal skee til disse, maaskee blive umuligt, over heele Landet 
at have Valgforsamlingerne sluttede saa længe i Forvejen. (§ 61 i Udkastet men § 
71 i Grundl. 

14.  Bestemmelsen i den 72de § af Grundloven ønskes vedligeholdt, da jeg ikke indseer 
hvorfor den i Udkastet er udeladt. 

15.  Mod Tilintetgjørelse af den Rettighed, som Grundlovens 74de § har givet 
Lagtinget og Odelstinget, selv at udnævne deres Præsidenter eller Ordførere, maae 
tilvisse giøres Indsigelse, skjøndt jeg vel veed, at Kongen udnævner paa 
Rigsdagen i Sverrig Landmoskal og Talemænd. Dette være sagt med Hensyn til 
Udkastets 63de §. 

16.  Ved § 64 i Udkastet, som svarer til § 75 i Grundloven, haves at erindre: til Litr. a, 
De i Udkastet tilføjede Ord med Undtagelse af det herefter i den 70de § fastsatte 
Tilfælde ” synes at opklare det Dunkle i denne § derhen, at den Indskrænkning for 
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Terminen, i hvilken Stortingets Love gjelde, nemlig indtil 1ste Julii det Aar, da et 
nyt ordentligt Storting er samlet, kun betræffer de Love hvorved paalægges 
Skatter, Afgifter, Told og andre offentlige Byrder, men, endog efterat hiine Ord er 
tilføjede, ere Udtrykkene dog tvetydige til Litr. e, jeg anseer i højeste Maade den 
Bestemmelse som her er forbigaaet gavnlig og nødvendig, at nemlig den 
Kongelige Familjes Apanage ikke maae bestaae i faste Ejendomme. 

17.  I Slutningen af § 69 i Udkastet heder det at en Beslutning som tre Gange af 
Stortinget er antaget, men som Kongen ej vil sanctionere, gjelder som Lov, hvilket 
ogsaa saaledes er bestemt i Grundlovens 79de §, men Udkastet gjør den 
Indskrænkning ”saafremt Beslutningen ikke ligefrem strider mod denne 
Constitutions Aand og Udtryk. Dette Tillæg synes overflødigt. Hvo skal kunne 
afgiøre, om Stortingets Beslutning er stridende mod Constitutionens Aand og 
Udtryk; dog vel ingen anden end Stortinget selv eller maaskee dettes eeneste 
Dommer: Nationen. Denne behøver ingen Advarsel, ej at tilstede Stortinget Ret at 
vige fra Constitutionen. Overalt, hvis 3de Stortinge har taget en Beslutning, som 
strider mod denne Constitutions ”Udtrykke” (thi imod dens Aand maa jo aldrig 
handles?) og, vel at mærke, den i § 110 foreskrevne Form er fulgt, saa bliver 
Beslutningen i Følge den sidstnævnte § en Lov, Kongen ikke kan nægte sin 
Sanction, uden at bestride denne § og Nationalvillien. Endelig bør det vel ikke 
forudsættes, at Stortingets begge Afdelinger trende Gange ville foretage en og 
samme constitutionsstridige Handling. 

18.  Da i Udkastets § 69 den Regel er vedligeholdt, at trende Gange tagne Beslutninger 
skulle gjelde som Love uden Kongens Sanction, saa synes det ikke passende at i 
den 71de § ikke er sagt hvad som stod i Grundlovens § 81, ”at nemlig hine Love 
ikke behøve Kongelig Haand og Segl”, ikke fordi dette jo er en Selvfølge, men 
fordi Udeladelsen kunde opvække Tvivl. 

19.  Under Forudsætning af, at hvad jeg under 2. har anført, bifaldes og at altsaa § 93 i 
Grundloven tages til Følge, og ikke Udkastets § 82, forsaavidt disse to §§ ikke 
samstemme, men jeg gjøre opmærksom paa, at det vel var bedst, for at forebygge 
Tvivl, at udtrykke Litr. b, i hin 93de § saaledes ”ere fødte udenfor Norge af 
Norske Forældre, som paa den Tid ikke var Borgere uden i Norge.” 

20.  Overøvrighedsperson er i Udkastets § 82 ombyttet med Stiftamtmand” og 
henholder jeg mig i øvrigt til den under 7. gjorte Anmærkning. 

21.  Dene 100de § i Grundloven er næppe præcis. De i Udkastets § 90 tilføjede: ”kun at 
Velanstændighed iagttages” bringer ikke Sagen i det Reene, da Begrebet om 
Velanstændighed er meget ubestemt. Reglerne for Trykkefriheden vil den nye 
Lovbog indeholde; nærværende § indeholder kun Basis for Bestemmelserne i 
Lovbogen, og just derfor troer jeg at det kunde være nok, at hiin § 100 i 
Grundloven nu ordret indrykkedes. 

 
Jeg gaaer nu over til de ligesaa vigtige og maaskee end vigtigere Bestemmelser, der 
efter mit Skjøn nødvendigen maatte tilføjes i Grundloven, og som ikke i samme kunne 
finde Sted, uden naar man betragte Riget i Confoederation med Sverrig. Det er saare 
naturligt, at Bestemmelser af denne Natur savnes i den paa Ejdsvold affattede 
Grundlov, efterdi man dengang betragtede Sagen fra en ganske modsat Synspunkt. De 
Bestemmelser, hvorom jeg her tale, bør være saadanne, at de sikre Norge borgerlig 
Frihed, at de give Sverrig et Underpant for, at Foreeningen ansees velgjørende ikke 
alleene for Naboeriget men selv for Norges Indbyggere, og at Kongen stolteligen kan 
være overbeviist om, at han er Formand for et Folk, der har Villie. 

De Bestemmelser jeg her meene, saavidt de rinde mig i hu i den korte Tid der er 
levnet til at fremsette samme, er følgende: 
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Alle de Prøver, som efter Lovene bør aflægges paa Duelighed til at forestaa visse 
Embeder eller drive visse Haandteringer, saasom Embedsexamina, Styrmands 
Examina, Haandværkernes Mesterstykker, skulle aflægges i Norge for Nordmænd. De 
som til Officeerer ansættes bør være demitterede fra Militairinstitutter i Norge.  

Ordener, hvormed norske Borgere hædres, skulle være indstiftede udelukkende for 
Kongeriget Norge. Nationen beholder eget Vaaben og Flag. 

Udrigsministren med Underbetjente, alle Ministere og Agenter ved de fremmede 
Hoffer udvælges enten af Norske eller Svenske efter Kongens Tykke. 

Armeerne i begge Rige maae ikke betræde hinandens Grund, og skulle i alle Deele 
være afsondrede fra hinanden. I den Norske Arme maae ikke indlemmes andre end 
Norske Borgere, og til Officeersposter kun ansættes saadanne Norske Borgere, som 
Embeder maae anbetroes. Armeens Uniform skal være forskjellig fra den svenske. 
Fæstningerne maae ikke besættes uden med Norske Tropper. Armeens Depoer af alle 
Slags skulle være i Norge. 

Flaaden bør have Hjemstavn i norske Havne, hvor ogsaa dens Værfter og Depoer 
skulle være. Den maae ikke bemandes uden med Norske Borgere, og Officierene være 
saadanne Borgere, der ere berettigede til at erholde Embeder. 

Den regulaire Armees og Flaadens Styrke bør bestemmes til et Minimum. Armeen 
maae ikke bruges udenfor Rigerne. Rigets Bank skal aldeles være adskilt fra Sverriges, 
og Pengevæsenet ligeledes. Finantserne skulle være særskilte for ethvert af Rigerne, 
som hvert har sin Statsgjeld og sit Statsregnskab. 

Overskudet af Statsindtægterne maae ikke anvendes udenfor Norge, uden til 
saadanne Statsudgivter, der ere fælleds for begge Riger, og da efter det gjensidige 
Forhold, som Stortinget har bevilget. 

Kongen maatte paa næste Forsamling af Sverriges Stænder foreslaae de 
Modificationer i den svenske Grundlov, der vilde blive nødvendige formedelst 
Foreeningen med Kongeriget Norge. 

Endeligen hvad angaar Iværksættelsen af en Foreening efterat den difinitiv var 
besluttet, da maatte Rigets udvortes Anliggender bestyres i Kongens Navn, men som 
om han var udenfor begge Riger, af det nu værende Statsraad og de samme af 
Stortinget tilforordnede Mænd, indtil de svenske Tropper, som nu ere i Norge, ere 
ganske ude af Riget; først naar dette var skeet maatte Rigets Styrelse begynde efter den 
Grundlov, nærværende Storting sanctionerer. 

Disse Bemærkninger henstiller jeg til Committeens indsigtsfulde Bedømmelse, 
uden at jeg herved indlade mig i nogen Erklæring, hvilken jeg til sin Tid kommer til at 
afgive om jeg anseer Foreeningen ønskelig eller ikke, men efterat jeg har overvejet 
hvad jeg syntes, at Sverrigs Konge maae ønske hvis han attraaer at regjere baade over 
Norge og Sverrig for at giøre begge Riger lykkelige. 

 
I Christianias overordentlige Storting d. 18de October 1814. 

P Tonning. 
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[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 190 Fremlagt i Rigsretten 5/11 83 Schou 
 
No. 8. 
 

Bemærkninger 
 

Over de af de Kongelige svenske Commissarier foreslaaede Forandringer i den Norske 
Constitution. 

De svenske Forslages § 7 
Til denne Bestemmelse, der i det hele synes passende, burde maaskee tilføjes, hvad i den 
Norske Constitutions § 7 findes fastsat. Videre synes det at her tillige maatte fastsættes, at 
Antallet af Medlemmer i den Commitee, som skulle bestemme Kongevalget burde være 
lige af Norske og Svenske. 

§ 9 
Da den svenske Constitutions af 1809 § 41 netop har samme Bestemmelse for Myndigheds 
Alderen, som den Norske Constitutions § 10 saa burde vel den sidstes Udtrykke om denne 
Gjenstand beholdes. 

§ 10 
Naar denne § siger: ”er intet Storthing samlete paa den Tid, nedlægges Eden skrivtlig i 
Statsraadet,” burde maaskee tillægges, for at undgaae ald Mistydning, de Ord: ”i det Norske 
Statsraad” ligesom det vel burde fastsættes, at Kongen personlig møder i dette Statsraad for 
at aflægge sin Eed eller gjentage sin forhen nedlagde skrivtlige Eed. 

§ 11 
Jeg indseer ikke, hvorfor her er anført det Alternativ: Trondhjem eller Christiania; men da 
Constitutionen har fastsat det første Sted, formener jeg dette bør vorde uforandret, saa 
meget mere, som det visseligen ikke skader, at Kongen, derved faaer Leylighed at bereyse 
og kjende en større Deel af Landet. 

§ 13 
Denne § dens allersidste Membrum burde vel for Tydeligheds Skyld anføres saaledes: 
Saavel Statsministeren som Statsraadets Medlemmer udsees blandt Norske Borgere allene. 

§ 21 
Denne §s Udtrykke ere ikke tydelige; maaskee kunne de forandres saaledes: ”Kongen 
vælger og beskikker, efterat have hørt sit Norske Statsraad etc. etc. 

§ 22 
Den i denne §s første Membrum tilstaaede Ret synes ikke at burde tilkomme Kongen, thi 
ligesom sand borgerlig Frihed og Lighed medfører, som en almindelig Regel, at ingen 
Embedsmand bør kunne afsættes fra de dem betroede Embeder uden overbeviste ved Lov 
og Dom om enten Uduelighed eller Uredelighed i disse, saaledes kan jeg ingenlunde 
skjønne, hvorfor de i denne § nævnte Embedsmænd mere end de øvrige skulle være 
unddragne fra at nyde godt af Bestemmelser, der ere grundede paa de meest uomstødelige 
Retfærdigheds Principer. Af den i Forslaget indeholdte Bestemmelse kan desuden 
sandsynligen flyde den Skade, at da enhver Mand i Statens vigtigste Poster allene har 
Kongens Naade at takke for sin Vedblivelse i disse, og hans Existence som Embedsmand 
altsaa er aldeles precair og vilkaarlig, saa vil han stedse svævende mellem Frygt og Haab 
ved ethvert Skridt han foretager, ligesom indbydes til at smigre Magten, og aldrig vorde 
istand til at handle med den Frihed – med den Kraft og Energie, naar Spørgsmaalet er om at 
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haandthæve Nationens Rettigheder, som man er berettiget at fordre, og som er af den 
alleryderste Vigtighed. 

§ 23 
Hvor bør tillægges den videre Bestemmelse, som indeholdes i den Norske Constitutions § 
23: ”men ey anden Rang og Titel end de ethvert Embede medrører;” Ligeledes denne §s 
2de sidste Membra. 

§ 25 
Denne §s andet Membrum burde vel forandres saaledes: Dog kan Kongen ingensinde, end 
ikke med Storthingets Samtykke, overlade Norske Tropper i fremmede Magters Tjeneste; 
Ligesaalidt skal han kunne indkalde enten Norske Tropper i Sverrig eller svenske Tropper i 
Norge i andre Tilfælde end som Hjelpetropper, naar Rigerne ere i Fare ved fiendtligt 
Overfald, og for at forsvare disses Grændser. Af denne Bestemmelse følger tillige, at alle 
Norges Fæstninger eene maae besættes af Norske Militaire. 

Maaskee vilde det findes passende med Hensyn til Fridrichstads og Fridrichsteens 
Fæstningers Rømning af de svenske Tropper derom at erholde afgiort, at samme skeede, saa 
strax Eden var aflagt over hele Riget, paa det man i denne Henseende kunne have en 
terminus [–]112 a quo113

§ 52 

, hvilket rimeligviis maatte bevirkes ved Correspondence med de 
Kongelige svenske Commissarier, uden at herom anføres noget i Constitutions Vilkaarene. 

Den Norske Constitutions § 62 fastsætter, at disse Embedsmænd ej kunne vælges til 
Repræsentantere, og derved bør det vel forblive, da Grunden til denne Bestemmelse ej 
ophører, fordi disse Embedsmænd for en Tid nedlagde deres Embeder. 

§ 58 
Den Norske Constitutions § 68 bestemmer Storthingets ordentlige Møder hvert 3die Aar, og 
fra denne Bestemmelse kan vel ikke viges. I Forbindelse hermed staaer ligeledes N. 
Constitutions § 54 som af de svenske Forslage er udeladt, og altsaa paa sit Sted maatte blive 
at anføre. 

§ 61 
Constitutionens § 71 synes at være bygget paa saa rigtige Grunde, at dens Bestemmelser ej 
bør fraviges, hvoraf følger tillige, at den paafølgende § 72 som i de svenske Forslage er 
forbigaaet, forbliver i Kraft. 

§ 63 
At Kongen, som foreslaaet, skulle udnævne Ordfører eller Præsidentere i Odelsthinget og 
Lagthinget, og derved erholde middelbar Indflydelse paa Storthingets Forhandlinger, strider 
saa aldeles mod saavel de almindelige Principer, hvorpaa Adskillelsen af den Lovgivende 
og dømmende Magt hviler, som tillige mod Constitutionens Aand og Udtrykke, naar den 
bestemmer: ”at ingen Deliberationer maae finde Sted i Kongens Nærværelse” at jeg 
formener, denne Bestemmelse ingen Forandring taaler. 

§ 64 littr. e 
Her vil findes udeladt den vigtige Bestemmelse som findes i Constitutionens § 75 littr. e, 
nemlig: ”at den Kongelige Families Apanage ikke maa bestaae i faste Ejendomme” hvilken 
formeentlig paa ingen Maade bør udelukkes. 

Samme §s littr. f 
Her er skeet en Forandring i Const. § 75 littr. f som jeg aldeles ikke finder nogen Grund til, 
hvorimod det forekommer mig passende og rigtigst, at det overlades Storthinget selv at 
bestemme Formen af deres Forhandlinger i denne Henseende. 

Samme §s littr. h 
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Constitutionens littr. h i § 75 er aldeles forbigaaet; formodentlig ligger Grunden hertil i 
hvad der i de svenske Forslages § 64 littr. f er anført, og tildeels ogsaa i den Bestemmelse, 
som vel findes i disse Forslages § 83. Men da jeg aldeles ingen tilstrækkelig Grund finder 
til Afvigelse fra Grundlovens Bestemmelser i denne Henseende, formeener jeg, at sammes 
anførte littr. h bør beholdes uforandret. Fremdeles er ogsaa Grundlovens littr. i i titmeldte § 
aldeles udeladt; men da den Storthinget herved tilstaaede Ret flyder saa umiddelbar af hvad 
i Grundlovens littr. a c d er fastsat, at den ikke synes uden Modsigelse herfra at kunne 
adskilles, ligesom det letteligen indsees, hvilke vigtige Følger det burde have, om 
Storthinget udelukkedes fra den her bestemte Revision, formeener jeg Bestemmelsen i det 
anmærkede littr. i bør forblive uforandret. Endeligen er da ogsaa Grundlovens littr. L 
udeladt af de svenske Forslage, men da Aarsagen hertil maa søges i den Bestemmelse som 
er taget i den næstpaafølgende § 65 af disse, skal jeg der yttre min Meening i denne 
Henseende. 

§ 65 
At det her giorte [–]114

§ 69 

 Forslag uden Betingelse forkastes, og derimod igjen indføres, hvad i 
Constitutionens § 75 littr. L er fastsat, anseer jeg at være af saa yderlig megen Vigtighed, at 
Nationen ikke, hvilke Offere det end maatte koste, kan eller maa give Slip derpaa, thi 
enhver Forandring, Modification eller vilkaarlig Bestemmelse i denne eneste Punkt er at 
ryste Constitutionen selv i sin Grundvold, i det den aabner fri Adgang til at eludere alle de 
Bestemmelser, som skulle sikkre Riget sin Nationalitet og Selvstændighed. 

Confereres § 79 i den Norske Constitution, hvis Udtrykke verbetemis bør beholdes, da den i 
det svenske Forslags sidste Membrum gjorte Forandring alleeneste aabner Adgang for 
vilkaarlige Fortolkninger, og er desuden overflødig paa dette Sted, efterdi Constitutionens § 
110 viser tydelig nok, hvorvidt Storthinget er berettiget at giøre Forandringer i Grundloven 
eller ikke, i det den udtrykkelig fastsætter, at ingen saadan Forandring maa modsige 
Grundlovens Principer eller forandre dens Aand. 

§ 70 
Det kunde maaskee findes passende at forespørge, hvorfor her i den 3die Linie er giort det 
Tillæg: ”udtrykkelige” Tilladelse. 

§ 72 littr. e 
Her maatte tilføyes, hvad i Constitutionens § 83 littr. e er anført, i Overeenssttemmelse med 
hvad jeg har givet mig den Ære at yttre i min Bemærkning til de svenske Forslages § 65. 

§ 76 
Constitutionens Bestemmelser synes ikke at burde underkastes nogensomhelst Forandring, 
uden i de Tilfælde, hvor det enten maatte ansees uomgjængeligt fornødent eller nogen 
gavnlig Hensigt derved opnaaes, men da de i Forslaget indeholdte Forandringer ikke kunne 
siges byggede enten paa den ene eller anden af disse Grunde, var det vel rigtigst at beholde 
den Bestemmelse, som er giort i Constitutionens § 87. 

§ 77 
Af samme Grund, som sidst anført, formener jeg at Constitutionens § 88 bør forblive 
uforandret. 

§ 80 
Da Kongen i Følge Constitutionens og Forslagenes § 20 er tilstaaet Benaadnings Ret, saa 
synes det her anførte Tillæg overflødigt, ja endog upassende, da Benaadningsretten ikke 
indeholder enten Paaanke eller Revision, og altsaa ey kan anføres som Undtagelse fra den 
derom givne Regel. 

§ 82 
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Da det Forslag, som findes i denne §s Linie 6 til 15 inclusive atter gaaer ud paa at 
tilintetgjøre en af Nationens vigtigste eller maaskee rigtigere dens allervæsentligste 
Rettigheder, den at naturalisere, saa henholder jeg mig i denne Henseende til hvad jeg i min 
Bemærkning til § 65 har anført, og formener jeg saaledes, at Constitutionens Bestemmelser 
i § 93 littr. a, b, c d og e stricte bør følges. 

Med Hensyn til hvad der er anført i samme §s Linie 20 til 23, da forekommer det mig, 
at Constitutionen ved at bruge Ordet ”Øvrighedsperson” udtrykker sig rigtigere og 
bestemtere, ligesom det ej skjønnes, af hvad Aarsag alle de i den cit. § 22 anførte Personer 
nødvendigen skulle have opnaaet en Alder af 30e Aar. 

§ 83 
Maaskee blev det nødvendigt at undersøge, hvem der er meent med den her nævnte 
Justitskantsler; Vi have jo hos os ingen saadan Person; Det forekommer mig for resten, at 
Paragraphens Bestemmelser har sin Grund i den Forandring, som man har vildet giøre i det, 
som findes anført udi Constitutionens § 75 littr. h. 

§ 91 
Det her giorte Tillæg synes meget passende og rigtigt. 
 

Christiania den 17de Octobr. 1814. 
    Ærbødigst, 

      H. G. Tønder. 
 

      Repræsentant ved Storthinget for  
      Kjøbstæderne Kragerøe og Risøer. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 9115

 
 

No 9.             
 
Undertegnede Representantere for den Deel af Smaalenenes Amt der er besadt af 

svenske Tropper, finde sig beføjede, til Kommitteen der er nedsadt for at modtage 
Oplysninger fra de svenske Kommissarier, at indgive følgende Forandringer, Tilsætninger, 
og Anmærkninger [–]116

Forslagets § 1 Udtrykket ”skal være” bør udgaae, hvorimod det bør forblive ved 
Udtrykket i Grundloven ”er”. 

 i det fra bemeldte Kommissarier fremkomne Forslag til 
Forandringer i Norges Grundlov, som ufravigelige i Tilfælde af at Stortinget skulde finde 
Foreeningen imellem Norge og Sverrige, antagelig. 

- ” -  3 bør tilføies: ”og hvis Titel er: Vi – af Guds Naade og efter Rigernes   
 Konstitution Sverriges og Norges Konge. 

- ” -  7 Den der benævnte Komittee bør bestaae af et lige Antal Medlemmer 
 af begge Rigers Representantere, af hvilke Eet ved Lodkastning 
 udgaaer; Komitteens Samling bør skee paa Grændsen imellem begge 
 Riger, i et dertil oprettende Huus, hvor paa en Afstand af 3 Miile i 
 Omkreds aldeeles intet Militaire bør være tilstæde. Angaaende 
 Loven om Medlemmernes Antal og Ordenen ved Valget, da bør den 
 foreslaaes paa først afholdende Storting i Norge og Rigsdag i 
 Sverrig. 

- ” -  12 bør lyde saaledes: ”Kongen opholder sig i Norge 3 Maaneder hvert  
  Aar, eller længere om han vil, men ikke kortere”. 

- ” - 13 bør lyde saaledes: ”Kongen har Rett til allene at styre Riget   
  overeensstemmende med Konstitutionen &cera”. § 14 i Grundloven  
  bør blive i Konstitutionen. 

- ” - 14 Ingen Svenske bør kunne udnævnes til General Gouverneur, eller  
  Rigs Statholder. Samme §s 2det membrum bør hede: ”Vice-Konge  
  kan kun Kronprindsen, eller hans ældste Søn, om de ere myndige,  
  være”. 

- ” - 15 Ordet ”fremdeles” udgaaer. 
- ” - 16 Vel synes det ikke at kunne henhøre til denne §, at Jnddeelingen af  

  Præstekaldene i Norge ikke maa forandres uden Stortingets   
  Samtykke, men man holder for at dette ved en særskildt Motion paa  
  et følgende Storting burde bestemmes, for at forebygge den svenske  
  Sammensmæltning af fleere Kald, som enkelt forestaaes af Præster i  
  de usleste Kaar. 

- ” -  17 & 19 udgaae, hvorimod disse §§ forblive som de under samme Nummere  
  befindes i Grundloven. 

- ” - 21 bør lyde saaledes: ”Kongen udnævner, efter Forslag af det i Norge  
  forblivende Statsraad, alle &ra”. 

- ” - 22 Udtrykket ”høiere Poster” udgaaer, hvorimod Grundlovens Udtryk  
  ”civile og geistlige Overøvrigheds Personer” forbliver. 

- ” - 23 bør udgaae, hvorimod det uforandret bør forblive ved den 23 § i  
  Grundloven. 

- ” - 25 tilføies: svenske Tropper maa ikke inddrages i Norge, undtagen i det  
  Tilfælde, at Riget angribes af fremmede Magter, og omvendt, maa  
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  ikke norske Tropper inddrages i Sverrig; de svenske Tropper skulle  
  rømme Norge, saasnart Konstitutionen over heele Riget er antaget,  
  og Troskabs Eed aflagt. 

Forslagets § 31 udgaae, hvorimod Grundlovens 31t § forbliver, med følgende  
  Forandring; ved de Ord: ”skulle andre Embedsmænd af Kongen”  
  tilføies ”eller i hans Fraværelse af Vicekongen eller Rigsstatholderen 
  constitueres &ra”. Hvorhos den Passus i Forslaget ” dog afgiver han, 
  sc. Vice Kongen, eller Rigsstatholderen &ra” tilføies Artiklen. 

- ” - 34 bør lyde saaledes: Saavel den norske Statsminister, som de tvende  
  norske Statsraader, der følge Kongen, skulle være forpligtede til at  
  tage Sæde i det Svenske Statsraad, og der yttre deres Meeninger i  
  Protocollen, om de Gienstande, som angaae begge Riger og disses  
  Forhold til fremmede Magter, alt under Ansvar efter Konstitutionen. 

- ” - 35 forandres saaledes: at efter Ordet ”udøver” sættes: ”et lige Antal af  
  Norske og Svenske Statsraader begge Rigers Bestyrelse, med  
  Jiagttagelse af deres giensidige Grundlove, efterat de skriftligen have 
  aflagt saadann Eed (vid. Grundlovens § 44) hvilken Eed derpaa  
  indsændes til Stortinget”. 

- ” - 36 tilføies af 47 § i Grundloven: ”dog med Udelukkelse af &ra”.  
   38, 39, og 40de §§ i Grundloven blive staaende.  
   54 § i Grundloven bliver staaende. 
- ” - 52 bør tilføies i Slutningen: ”og ei mere tiltræde disse”. 
- ” -  58 § 68 i Grundloven bør forblive uforandret. 
- ” -  61 - 71                 ”          ligesaa.  
   - 72                 ”          ligesaa. 
- ” -  63 - 74                 ”          ligesaa, og ordlydende. 
- ” -  64 - 75, litr. e       ”          ligesaa 
   -  -    -     f      ”            ligesaa 
   -  -    -     h & i   ”        ligesaa 
   -  -    -     l       ”           ligesaa 
- ” - 65 bør udgaae. 
- ” -  69 de Ord i Slutningen ”saafremt &ra” bortfalde. 
- ” - 71 bortfalder, hvorimod 81 § i Grundloven bliver staaende med den     

  Forandring: ”Vi – af Guds Naade og efter Rigernes Konstitution  
  Sverrigs og Norges Konge &ra”. § 82 i Grundloven bliver staaende  
  med ovenanførte Forandring. 

- ” - 72 tilføies litr e i Grundlovens 83 §. 
- ” - 73 bør udgaae, og derimod § 84 i Grundloven blive staaende. 
- ” - 76 Jstedet for ”Ordfører” sættes ”Præsident”. 
- ” - 82 bør udgaae hvorimod 93 § i Grundloven indtil videre bør forblive  

  som den er 
- ” - 83 udgaaer. 
- ” -  99 udgaaer, hvorimod § 109 i Grundloven bør blive staaende. 
 

Foruden disse Forandringer, som vi efter bedste Overbevisning have formenet at være 
aldeeles nødvendige foreslaaes endnu følgende Tilsætninger i en forfattende Konstitution 
paa sine Steder, 1/ at Kongeriget Norge beholder sit eget Flag og Vimpel og 2det At Norges 
Pengevæsen for stedse bliver særskildt fra Sverrigs, og at Norge saaledes beholde sin egen 
Bank, Myntfod o.s.v. 

Christiania den 17de October 1814. 
S Hount         T Aschehoug.       Wm Manthey. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 10117

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 335 Fremlagt i Rigsretten 29.11. 83 Schou 
 
No. 10. 

 
Bemærkninger i Anledning af de Svenske Hrr Kommissariers Forslag til Forandringer i 
Norges Grundlov. 

1. 
§ 7 i den Norske Grundlov bør blive i Kraft. 

2. 
Den i Forslagets 7 § ommeldte Kommittee bør bestaae af et lige Antal Repræsentantere 
blandt Storthingets og Rigsdagens Medlemmer, der selv frit bestemme Personernes Antal 
og Valg, samt Forretningernes Orden, da den udøvende Magt ellers indgriber i den 
lovgivende. 

3. 
§ 10 2det Membrum bør modificeres derhen, at Kongen personlig aflægger Eed i 
Storthinget, saafremt Han ej ved Sygdom hindres derfra. 

4. 
§ 13 En Vice-Konge synes at burde foretrækkes for en Statholder, baade fordi det passer 
meer med Rigets Værdighed, og fordi Tronarvingen derved faaer Leilighed til at kiende 
Landet. 

5. 
§ 22 bør forandres derhen: at alle Embedsmænd vel bør kunne suspenderes, men ej afsættes 
uden efter Lov og Dom. 

6. 
§ 35 J de her ommeldte Tilfælde bør hvert Riges Statsraad for sig samenkalde Storthing og 
Rigsdag, og ligeledes hvert Riges Bestyrelse af dem besørges, hvilket og giælder i de 
Tilfælde, naar Kongen i længere eller kortere Tid er fraværende fra 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 Antallet af flæste Stemmer giøre Udslaget i begge Statsraaders Bestemmelser. 

7. 
§ 52 bør være som Grundlovens 62 §. 

8. 
§ 58 Storthinget bør samles hvert 4de Aar. 

9. 
§ 61 bør rette sig efter Grundlovens §§ 71 og 72. 

10 
§ 63 – 3d  Membrum. Ordføreren for hvert Thing bør vælges af Thingenes Medlemmer. 

11 
§ 64 a bør ubetinget giælde, saaledes som Grundlovens 75 § Litt a bestemmer.  
--     e  bør beholde det i Grundlovens 75 § Litt e tilføiede Tillæg: ”som dog ikke maae 
        bestaae i faste Eiendomme.” 

12. 
§ 65 Naturalisations-Retten maae alene være i Storthingets Hænder og derfor Grundlovens 
        Litt e i 83 § tilføies Forslagets § 65. 
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13. 
§ 76 2det Membrum. Naar Lagthingets Ordfører har lovligt Forfald, tager den som i 
        bemeldte Thing har de fleste Stemmer næst ham, Forsæde i Rigsretten. 

14. 
§ 82 2det Membrum. Jngen Ansættelse af Svenske Embedsmænd i Norge  eller vice versa 
        bør finde Sted. 3d Membrum. Lærere ved Universitetet bør foreslaaes af Collegium 
        academicum saaledes at bemeldte Collegium til hver Lærestoel foreslaaer 3 Kandidater 
        blandt hvilke Kongen vælger een. 

15. 
§ 83 Synes at kunde bortfalde som ufornøden og tillige at burde bortfalde som et Jndgreb i 
        Storthingets Rettighed. 

16. 
Tillægget i Forslagets § 90 til Grundlovens § 100 synes ufornødent, da Ringeagt mod 
Sædelighed forhen i samme § er erklæret strafværdig, og Velanstændighed i det mindste 
sensu lato118

Aggershuus den 18de October 1814 
 hører under samme Kategorie. 

         Fr. Schmidt 
 
 
Til  
Den Høirespective Komittee 
for Underhandlingerne med de 
Svenske Hrr. Komissarier 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 11119

 
 

No 11. 
 

Bemærkninger 
i Anledning af 

de svenske Comissariers Forslag 
til 

Forandringer i Kongeriget Norges 
Grundlov 

fremstillede 
af 

L. Angell, Repræsentant for 
Christiansund og Molde 

 
§ 10 

Passende synes det med den Agtelse Kongen skylder det Folk, han af Forsynet er 
udkaaret til at styre, at han ved første Storthing, som holdes, efterat han som myndig har 
tiltraadt Regjæringen, viser sig i denne Qvalite for Nationens udvalgte Mænd, og paa den 
høitideligste Maade selv gjentager den Eed, han skriftligen har nedlagt i Statsraadet. Kun 
Sygdomstilfælde bør kunne fritage for denne Forpligtelse. Altsaa: Paragraphens Ord kunne 
saaledes forandres: er intet Storthing paa den Tid samlet, nedlægges Eeden skriftligen i 
Statsraadet og gjentages høitideligen af Kongen ved næste Storthing. Er Kongen syg til den 
Tid Storthinget holdes, nedlægger han Eeden skriftlig i Storthinget ved den han dertil 
beskikker”. 

§ 23 
Det synes ikke overflødigt at tilføie de her udeladte men i Norges Grundlovs § 23 

tilføiede Ord: ”men ei anden Rang og Titel end ethvert Embede medfører” thi saafremt man 
ikke forudsætter det jeg tvivler om man kan, at Sverrigs Konge vil have ald Rang og Titler 
afskaffede i Norge, saa skylder Nationen sig selv af samme Grund nu, som ved Rigsmødet 
paa Eidsvold, at forebygge en befrygtet Misbrug af Ranges og Titlers Uddeling til Enhver 
uden Hensyn til hans Værd eller Fortjænester.  

Hvad der i Norges Grundlov § 23 er bestemt at nemlig: ingen personlige eller blandede 
arvelige Forrettigheder maa tilstaaes Nogen for Eftertiden; maa i Tilfælde af en Forening 
med Sverrig endnu mindre, end forhen, forbigaaes; de Grunde, som ved Eidsvoldske 
Rigsforsamlingsmøde gjorde denne Klogskabsregel nødvændig, synes nu at have en mere 
forbindende Kraft og troer jeg derfor at denne Clausul udtrykkeligen bør tilføies bemeldte 
Pagagraph. 

§ 25 
Denne Paragraph fortjæner et Tillæg om, hvorvidt Kongens Magt i Henseende til 

Afbenyttelsen af den norske Armee bør strække sig. Ei kan det være Normanden nok, at 
han veed, Rigets Tropper er uden Storthingets Samtykke skal overlades til fremmede 
Magters Tjeneste, han bør og paasee, at ei Landets Sønner efter Kongens vilkaarlige Bud 
skal inddrages i Sverrig og svenske Tropper indbringes i Norge. Hvert Rige bør beholde 
sine egne Militaire inden [–]120
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 dets Grændser, saalænge man har Fred og Rolighed; men i 
det Tilfælde at Sverrig angribes af en fiendtlig Magt, da bør Norge afgive et passende Antal 
Søe eller Landtropper til Sverriges Disposition, imod at de blive fødte, lønnede og 
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fiendtligt Overfald, da skulle Sverrig afgive et lignende Antal Tropper, der ligeledes maatte 
fødes lønnes og bevæbnes paa Norges Bekostning. I Tilfælde at begge vare til een Tid 
udsatte for Overfald, da maatte hvert Rige være indskrænket til at forsvare sig selv. Norges 
Fæstninger bør ene være besatte af norske Militaire.  

Forsigtighed synes og at byde at § 25 i Forslaget til Forandringer i Grundloven blev 
mere conform med § 25 i Kongeriget Norges Grundlov. Man ville derved sikkre sig for at 
den norske Søemagt ligesaalidet som Landmagten kunde af Kongen overlades i fremmede 
Magters Tjeneste. 

§ 52 
Den Forandring som § 62 af Norges Grundlov er undergaaet i denne Pragraph, synes 

ikke at staae i Harmonie med dette Lovforslags 64 § lit f [–]121

Vare end ikke disse Betænkeligheder Grund nok for at Generalguverneuren, 
Statsministeren og Medlemmerne af Statsraadet ei burde vælges som Repræsentantere ved 
Storthinget, synes mig dog Forsigtighed byder at forekomme et saadant Valg, for at ikke de 
høiere Authoriteters Indflydelse skulde formeget indblande sig i Storthingets Forhandlinger 
og undergrave den Frihed og Selvstændighed, som fremdeles er Nationens Haab og Ønske 
og som Kongen selv ved Forslagets 1ste § lover Nationen. Lovforslagets § 52 bør derfor 
være aldeles overeensstemmende med Grundlovens 62 §. 

, hvor det hedder: ”ethvert 
ordentligt Storthing skal ved en udvalgt Committee erholde Communication af de saavel 
hos Kongen som i Regjæringen førte Protocoller – og lit h af følgende Indhold: udnævnes 5 
Revisorer, der aarligen o.s.f.; thi paa den Maade kom jo Statsraadets Medlemmer til naar de 
sadde i Storthinget, selv at deeltage i Valget af Committeen og Revisorerne eller maaske 
endog ved Stemmefleerheden blive optagne i dette Samfund. Hvor betænkeligt og i sine 
Følger høist skadeligt et saadant Arrangement vilde være, vil Enhver kunne indsee, ligesom 
jeg og troer, det er indlysende, at megen Uorden og Forvirring i Statsraadets Forretninger 
ville bevirkes, naar dets Medlemmer saaledes, som Repræsentantere ved Storthinget skulde 
for en Tid nedlægge deres Embeder, Andre maaske mindre kyndige imidlertid beklæde 
deres Plads og selv igjen efter en føie Tid træde tilbage i deres forrige Embedsstilling.  

§ 58 
Istædetfor at her bestemmes at Storthinget skal i Almindelighed aabnes hvert 5t Aar, 

var det vel rettest at Tiden blev, som i Norges Grundlov indskrænket til 3 Aar, 
besynderligen ifald Kongen forbeholder sig den Ret, der vel ikke udtrykkeligen nævnes i 
Lovforslaget, at give provisoriske Anordninger, da disses gjældende Kraft, ifald de ei 
stemme med Nationens Ønske, ellers ville udstrækkes længere end den burde. Desuden, ved 
at fastsætte 5 Aar mellem hvert ordentligt Storthing, vilde [–]122

§ 61 

 der maaske til Skade for 
Landet, medgaae for lang Tid, forinden de Lovforslag, som Storthinget ifølge Grundlovens 
§§ 77, 78, og 79 maa forelægge Kongen, kunde blive sanctionerede. 

Denne Paragraph maa aldeles omskiftes med 71 § i Norges Grundlov; thi særskilte 
Valg af Medlemmer til hvert ordentligt og overordentligt Storthing, synes at medføre 
mange overflødige Besværligheder, Reiser og Udgifter for Almuen, som ved den i 
Grundlovens § 71 fattede Bestemmelse aldeles undgaaes. 

§ 63 
At det efter den svenske Regjærings Forslag ei maa forblive, som § 74 af Norges 

Grundlov bestemmer, at nemlig hvert Ting vælger sin egen Præsident men at Kongen efter 
denne Paragraph skulle være forbeholdet Ret til selv at udnævne en Ordfører ved hvert 
Ting, indsees ei kan (om man end give denne Bestemmelse den mildeste [–]123
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have anden Grund, end den, at Kongen vil derved erhverve sig større Indflydelse ved 
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Storthingets Forhandlinger, end den han har, naar hvert Ting valgte selv af sin egen Midte 
sin særskilte Præsident. Var end ikke dette Aarsagen til denne Bestemmelse, kunne man 
dog befrygte, at det med Tiden ville blive Følgen af en saadan Bestemmelse, saameget 
mere, som selv Sverrigs Historie viser de sørgelige Følger af en saadan Ordførers Valg. 
Under den mærkelige Strid mellem Hatte- og Huepartiet blev Ordføreren valgt ved Partiers 
og Guldets Indflydelse; han styrede Forhandlingernes Gang overeensstemmende med det 
hærskende Parties Ønske og Fordeel. Var det maaske ikke at befrygte, at den nærværende 
svenske Regjæring ville misbruge en saadan Magt, hvortil Grundloven hjemlede Ret, saa 
bør dog den norske Nation ei allene agte paa den nærværende Tid; men og tage Hensyn til 
Efterkommernes Vee eller Vel og forebygge Alt, hvorved Nationen efterhaanden maatte 
tabe sin Selvstændighed og Frihed. Jeg foreslaaer derfor, at den Deel af § 63 [–]124

§ 64 

  i 
Lovforslaget, der handler om Ordføreren maa aldeles udgaae som uantagelig og derimod de 
Ord i Grundlovens § 74, der bestemme at hvert Ting vælger sin egen Præsident, maa 
beholde sin fulde Kraft. 

Med mindre at den svenske Konge vil tvertimod de Løfter, han ved flere Leiligheder 
har givet den norske Nation, gjøre Indgreb i dens Rettigheder som et frit og uafhængigt 
Folk eller krænke dens Selvstændighed indseer jeg ei hvorfor saamange Forandringer og 
tildeels Udeladelser af hvad der fastsættes i Grundlovens § 75, skal finde Sted i 
Lovforslagets 64de §. Saaledes: under lit e udelades disse Ord: den Kongelige Families 
Apanage maa ei bestaae i faste Eiendomme. Hvad der bestemte Nationens Udvalgte til 
denne Beslutning ved Mødet paa Eidsvold, maa formodentlig ogsaa under en Forbindelse 
med Sverrig lede til samme Beslutning. Lit f er undergaaet en betydelig Forandring, som 
dog ei Nationen kan være tjænt med, da det hedder: en udvalgt Comittee skal erholde 
Communication o.s.v. Denne Communication kan beroe paa Vedkommende, der meddele 
den og kan saaledes blive meget upaalidelig. Værdigere altsaa for Regjæringen og sikkrere 
[–]125

Lit l i Grundloven er aldeles udeladt; men i dets Sted er indført § 65, som synes meget 
skurrende og krænkende for hver ærlig Normand. Skal denne Paragraph – (hvilket jeg dog 
til Ære for de mange tænkende og oplyste Mænd blandt Storthingets Medlemmer ei troer 
bliver Tilfældet -) være den ene blandt Betingelserne, hvorunder begge Riger skulle kunne 
forenes; fraviger ei Sverrig denne Paastand; da lader os ligesaagjerne strax gribe til Sverdet 
og som ærlige Normænd, der endnu føle Ærens Værd, døe med Hæder i Frihedens Kamp, 
end som usle Trælle bøie os i Støvet for for Fremmedes Ærgjærrighed og Hærskesyge.  

 for Nationen, at Grundlovens 75 Paragraphs lit f blev ganske uforandret. Lit h og i i 
Grundloven er aldeles udeladt af Lovforslaget, da de dog synes her at staae paa sit rette Sted 
og efter Nationens engang fattede Beslutning at burde indrømmes Plads i Kongeriget 
Norges Grundlov.  

Ved Overveielsen af denne Paragraph bør vi ei heller lade uberørt, at til Fremmede maa 
ogsaa regnes Sverrigs Indvaanere; thi lad være begge Riger combineres under een Konge, 
saa indseer jeg hverken Nytten eller Nødvændigheden af at begge Nationer skulle 
sammensmæltes til Eet. Ei heller troer jeg det kan være den svenske Konges Fordring; da 
det maa være ham nok ved denne Forening at betrygge sig mod fiendtligt Overfald af 
Norge, og i Tilfælde af at hans Lande angrebes af Andre, da at kunne vente Hjelp fra dette 
Rige. 

§ 71 
Denne Paragraph, confereret med Grundlovens § 81 er bleven meget formindsket og 

bør den, som jeg troer til Nationens Betryggelse faae den samme Form og Udvidelse som 
Grundlovens benævnte § 81.  
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Grundlovens § 82 er ogsaa udeladt; maaske fordi provisoriske Anordninger ei ere 
berørte i Lovforslaget? Men i Tilfælde af, at saadanne provisoriske Anordninger under en 
Forbindelse med Sverrig skulle finde Sted; da bør visseligen ogsaa denne Paragraph indtage 
sin Plads i Grundloven; thi den Konge, som bevidner, at han hædrer Nationen og dens 
Constitution, vil vist ei finde det anstødeligt, at han ved en Lovs Kundgjørelse omtaler den 
ved Rigets Constitution ham  meddeelte Myndighed. 

§ 72 
Lit e og f i Grundlovens § 83 ere her udeladte; men naar § 65 af dette Lovforslag taber 

sin Gyldighed og lit f, h og k i Grundlovens 75 § komme i Kraft, vil formodentlig disse, nu 
udeladte Bestemmelser, atter blive tilføiede. 

§ 76 
Som jeg ei kan bifalde, at Ordføreren i Laugthinget skal vælges af Kongen, saa kan jeg 

ei heller give mit Bifald til at, naar en saadan Ordfører eller Præsident hindres ved lovligt 
Forfald fra at beklæde Forsædet i Rigsretten, da den af de øvrige Medlemmer, som have 
den [–]126

§ 82 

  høieste Embedsrang, skal indtage hans Plads; thi den høieste Rang vidner ei altid 
om største Duelighed og har heller ikke altid den nærmeste Adgang til de øvrige 
Medlemmers Tillid. 

I Overeensstemmelse med hvad jeg har givet mig den Ære at anmærke ved § 64, 
indseer jeg ei Nødvændigheden og Nytten af at norske Embedsmænd skulle efter Kongens 
vilkaarlige Bud kunne ansættes i Sverrig og svenske i Norge. Hvert Land maa kunne afgive 
Mænd, som bekjændte med Fødelandets Tarv kunne være skikkede til at beklæde dets 
Embedsposter. Sverrig trænger ikke i den Henseende til Norge og vel ikke Norge til 
Sverrig. Bliver vort Universitet, hvad vi haabe det under Fredens betryggende Lys maa 
blive, da feiles ei det efterhaanden vil kunne præstere Mænd som ere duelige til Statens 
Tjenest. Jeg skulle derfor være af den Formening, at dette maatte høre med til Betingelserne 
ved en Foreening med Sverrig, at hvert Lands Embedsposter – de undtagne som undtages i 
82 § - besættes af dets egne Indfødte. 

Christiania d 18d Octbr 1814 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 12127

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 191 Fremlagt i Rigsretten 5/11 83 Schou 
 
No. 12. 

 
Vi undertegnede Repræsentantere for Nedenæss Amt troe i Anledning af de fra H. S. 

Majestæts Commissarier til Storthinget indleverede Forslag til en Forening mellem 
Kongerigerne Norge og Sverrig at burde anmærke Følgende: 

§ 15 
Det synes mere passende at Statsraadets 2de Medlemmer omskiftede hvert 3die Aar. 

§ 23 
I Henseende denne § troe vi at den norske Grundlov bør aldeles følges uden 

Undtagelse. 
§ 25 

Kongen maae ikke under hvilkensomhelst Aarsag indkalde fremmede eller svenske 
Tropper i Norge. Norske Tropper maae ikke indkaldes i Sverrig uden naar dette Rige 
angribes, og da bør de Svenske rykke først til Forsvars Punkterne. Kuns under yderste 
Nødvendighed maae Nordmændene henkaldes for at forsvare Sverrigs nordlige og østlige 
Grændser. Hvor stort Antal mobile Tropper Norge bør underholde bestemmes ved første 
ordentlige Storthing. 

§ 52 
Den norske Constitutions § 62 bør aldeles følges. General-Guverneuren, 

Statsministeren og Medlemmerne af Statsraadet bør ikke, om de end have nedlagt deres 
Embeder eller faaet Afskeed, vælges til Repræsentantere. 

§ 58 
Hans Majestæt Kongen af Sverrig har ifølge Conventionen af 14de Augusti sidstleden 

vedtaget Norges Grundlov forsaavidt den kan bestaae ved Foreningen mellem Norge og 
Sverrig. Den 68de § i den norske Constitution synes ikke at stride herimod; thi fordre 
Statsbegivenheder, at der paa samme Tid en Rigsdag er samlet i Sverrig, ogsaa holdes et 
Storthing i Norge, staaer det jo i Kongens Magt at samenkalde et overordentlig. 

§ 63 
Denne § bør forblive Ligelydende med § 74 i den norske Grundlov. Hvis det staaer i 

Kongens Magt at udnævne Odels- og Lagthings Præsident seer enhver hvilken Indflydelse 
han vinder paa Forhandlingerne. 

§ 64 
Litr. h og i i norske Grundlovs 75 § bør aldeles vedblive. Frremmedes Naturalisering 

maae ene hænge af Storthingets Beslutning: dette maae være en absolut Betingelse ved 
Foreningen med Sverrig. 

§ 71 
Alle Love udfærdiges ikke under Kongens, men Rigets Segl. 

§ 76 
Denne § bør blive som § 87 i norske Grundlov, hvorved altsaa det Forslag bortfalder at 

Kongen skulde have Ret til at vælge en Stiftamtmand, en Biskop og øvrige Medlemmer af 
Rigsretten. 

 
 

§ 82 
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Denne § henviises aldeles til § 93 og 75 Litr l i den norske Grundlov. Det maae 
ingenlunde indrømmes Kongen uden [–]128

§ 99 

 Storthingets Samtykke at besætte svenske 
Embeder med Norske eller norske Embeder med Svenske. 

Denne § henføres gandske til § 109 i Constitutionen. 
 
Med Hensyn Flaget, denne væsentlige Caracteer paa en selvstændig Nation, da troe vi 

at det antagne norske uden Sammenblanding med Sverrigs, bestemt bør beholdes. 
Christiania den 18de Octobr. 1814. 

     Ch. Reiersen            Søren Georg Abel 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 13129

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 192 Fremlagt i Rigsretten 5-11-83 Schou 
 
No. 13. 

 
Vi tager os den Frihed for den ærede Committee at fremsende følgende Forandringer i 
Kongeriget Norges Grundlov, ved Forening med Kongeriget Sverrig: 
§ 13. Kongen har Ret til at styre Rigets udvortes Anliggende, han declarerer Krig og slutter 
Fred, dog ikke indlader sig i Angrebs-Krig uden Stortingets Samtykke. Han besørger ved 
alle udenlandske Hoffer Rigets Anliggende, og indberetter samme til Statsraadet. Naar 
Kongen opholder sig i Norge, haver han 2de Stemmer i Statsraadet. 
§ 14. Rigets indvortis Bestyrelse, skeer ved 6 Statsraader. Den 1. Statsraad har 2de 
Stemmer, men i Kongens Nærværelse, kuns 1 Stemme; disse Statsraader udnævnes af 
Stortingets Repræsentantere, og kan ikke uden i Sygdoms Tilfælde, frasige sig, sit Embede, 
thi indfalder Sygdom eller nogen af dem bortdøer, saa udnævner Høiesteret en interimitisk i 
deres Sted til næste Storting. Dette Statsraad vaager over at Lovene holdes, det indsætter 
alle Embedsmænd i Norge, og har et vaaget Øie over Landets indvortes Sikkerhed. 
Statsraadet aflægger sin Eed til Grundloven og Kongen. 
§ 19. Statsraadet vaager over at Statens Eiendomme og Regalier anvendes efter Stortingets 
Bestemmelse. 
§ 21. Statsraadet udnævner alle civile, geistlige og [–]130

§ 25. Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Sømagt, dog kun efter § 13. 

 militaire Embedsmænd, disse 
skulle sværge Kongen og Grundloven Troskab og Lydighed. 

131

§ 28. Statsraadet Fordeler selv sine Forretninger mellem sig efter deres eget 
Godtbefindende, og hvor der opstaaer Tvist, da afgjøres det ved Stemmeflerhed. 

  

§ 29. De 4 Statsraader skal være nærværende i Statsraadet naar nogen Besluttning skal 
tages, og de skal staae Stortinget til Ansvar for deres Handlinger. 
§ 30. Forestillingen om Embeders Besættelse og Afskedigelse, og andre Sager af Vigtighed, 
skulle foretages i Statsraadet af dets Medlem, hvis Fag det hører til 
§ 31. Statsraadet indberretter til Kongen Alt hvad som kan angaa de udenlandske Sager, og 
i Tilfælde at indbyrdes Uorden skulle opstaa, som de manglet Kraft til at hæmme. 
§ 58. Ligelydende, undtagen at Stortinget holdes hvert 3die Aar. 
§ 63. Ligeledes, undtagen at de vælger selv sin egen Præsident. 
§ 65. At naturalicere Fremmede, forbeholdes ene Stortinget 
§ 69. De Beslutninger som af Kongen ere afslaaede maa have lovgivende Kraft naar de af 
det [–]132

§ 82. Ligelydende, undtagen at det ene ansættes Norske Embedsmænd i Norge. 

  andet aardentlige Storting er overvejede og vedtagne, om Endog ikke Kongen 
sanctionerer dem. 

§ 106. Statsraadet skal paasee at Kjøbesummer og andre Indtægter af Beneficeret Gods, 
samt alle Almindninger som forhen tilhørte Kongen, bliver solgte, og Beløbet nedlægges i 
Rigets Bank, hvoraf 2 Procent svares og anvendes til Friskoler for Fattige i Riget. 
Statsraadet har et vaaget Øie over Banken og sammes Bestyrere at Pengevæsenet retfærdig 
behandles. 

Christiania d 18d Ochtober 1814 
Olle Svanø.         Niels T. Broe.             
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Unummerert bilag qa, vedlegg 14133

 
 

No 14. 
 
Den Norske  Den Svenske Reg. Ole Melums Anmerkninger 
Grundlov  Forslag 
§   § 
 

13 & 14 og 34 Jeg anseer det nyttigt at Tre Stats-Raader 
foruden den Norske Menister, stedse forblive 
ved Kongens Side. at dog Fem forblive i 
Norge, følgeligen i alt 8te Stats Raader 
istæden for 7. 

 
23   23   Disse Ord i Norges Grundlov ”Ingen   

Personlige eller blandet Arvelig 
Forrettigheder maae tilstaaes nogen for 
Eftertiden” Hans Majestæts Kongen af 
Sveriges Commissaerer Udeladte. Jeg ønsker 
denne Grundlov bibeholdt og Høytideligen 
sanctioneret. 
 

24   24   Om Kongens Hof-Stats Omkostninger vil 
      Storthinget uden Tvivl handle særskilt. 
 
68   58   Jeg anseer 5 Aar for en alt for lang    

Mellemtid, mellem hvert ordentlig Storthing; 
allerhelst er den for os som begynde en nye 
politisk Løbebane. Med Tiden, naar vi ere 
blevne bevante med vore Nye Indretninger 
kunne 5 Aar være Passende men ikke nu, ey 
heller de første 20 Aar. Jeg foreslaaer at 1mo 
Ordentlige Storthing skulle holdes den første 
Søgnedag i Febr. i Aarene 1815, 1817, 1821 
og 1823. 2do Derefter i 1826, 1829, 1832 og 
1835. I dette 1835 Aars Storthing kan 
delibereres om det da for Eftertiden blodt bør 
holdes hvert 5te Aar 

 
   63   Jeg synes at Nationens Sauwerainitet fører  

med sig: at Stortinget bør selv udvælge sin 
Præsident eller Ordfører. 

 
79   69   Af disse §§ seer man hvad Følge en alt for 

      lang Mellemtid mellem hvert Ordentlig  
      Storthing kan have. 

 
84 73   Ingen Domstol bør have Deel i Lovgivningen.  
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    Jeg underkaster Storthingets Bedømmelse om 
    ikke disse §§ burde Forandres eller Fortolkes. 
 

82 I Tilfælde af Forrening med Sverige vil den 
Norske Nation fortjene Kongens 
uindskrænkede Tiltroe og Kongen vil beære 
Nationen med [–]134

 

 samme han vil betroe de 
Høyere Embeder til Nordmænd; giøre det 
ikke, saa lader han ikke denne Nations 
Troeskab vederfares Rett 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 15135

 
 

No 15. 

Bemærkninger 
til de af Sverrig indgivne Forenings-Forslag. 

 
§ 12 

Aarsagerne, som have hindret hs. Majestæt fra at opholde sig i Norge en Deel af Aaret, bør 
ved Aarets Udgang offentliggjøres. 

§ 13 
Kongen udnævner General-Gouverneuren; men Storthinget foreslaaer ham 3 hvoraf han 
vælger Stats-Ministeren, og 14 hvoraf han vælger de 7 Statsraader. 

§ 15 
I den norske Statsministers Plads, der aarligen afgaae, vælger Hs. Majestæt en Anden af de 
3, der vare Ham foreslagne af Storthinget. 

§ 23 
Denne § staaer ved Magt, saaledes som den befindes i Ejdsvolds Constitutionen. 

§ 25 
Kongen maa ikke inddrage fremmede – hvorved ogsaa forstaaes svenske – Tropper i [–]136

§ 26 

 
Norge uden som Hjælpetropper, mod fiendtligt Overfald. Ligeledes maa han ej inddrage 
Norske Tropper i Sverrig uden som Hjælpetropper mod fiendtligt Overfald; og i begge 
Tilfælde maa Antallet af svenske Hjælpetropper i Norge og norske Hjælpetropper i Sverrig 
bestemmes af Hs. Majestæt efter Overlæg med begge Rigers Statsraader. 

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 Eet af Rigerne vorder fiendtlig 
overfaldet; [–]137

§ 27 

 i hvilket Tilfælde Han handler i Overeensstemmelse med 25de §s 
Bydende. 

Enhver Forsamling maa i det mindste udgjøre et Antal af 50 Personer førend Den kan 
ansees for oprørstiftende og bør ikke adskilles paa den blotte Mistanke. 

§ 31 
Hindres Pluraliteten etc....., saa har Vicekongen eller General-Gouverneuren i Forening med 
de mødende Statsraader Ret til at tilkalde etc.... Kongen afgjør om de Tilkaldte skulle 
vedblive denne Function; [–]138

§ 35 

 i modsat Fald tilkalder Vicekongen eller General-
Gouverneuren i Forening med de mødende Statsraader Andre og saadanne, hvis Tilkaldelse 
Hs. Majestæt ej vil nægte sin Sanction. 

Naar det i denne § omtalte sammensatte Norske og Svenske Statsraad [–]139

§ 58 

 forvalter begge 
Rigers Bestyrelse bør den norske Statsminister og de 2 norske Statsraader tilsammentagne 
have ligesaa mange Stemmer som det svenske Statsraad. 

Den af Eidsvolds Constitutions udeladte 54 § bør staae ved Magt, saaledes at Storthinget 
aabnes hvert 3die isteden for hvert 5te Aar 
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§ 63 
Hvert Thing holde sine Forsamlinger særskildte; men kunne, naar de fleste herom blive 
enige, samle sig og deliberere in pleno. Selv udvælge de deres Ordførere og Secretaire. 

§ 64 
De i Eidsvolds Constitution under § 75 litr. h. i. og l anførte Rettigheder der tilkommer 
Storthinget, bør tilføyes denne §. 

§ 65 
Denne § bør udelades, eller og bør den her omtalte særskildte Lov uopholdelig besluttes af 
Kongen og nærværende Storthing. 

§ 69 
I Tilfælde af at det ordentlige Storthing blot holdes hvert 5te Aar; da bør den Beslutning, 
som uforandret gjentages af det andet ordentlige Storthing, erkjendes for Lov; endskjøndt 
Kongen nægter Beslutningen sin Sanktion. 

§ 71 
Alle Love – de i § 69 undtagne – udfærdiges i Kongens Navn og bekræftes med hans Segl. 

§ 82 
Bør i alle Dele forandres saaledes, at den vorder Ligelydende med Eidsvolds 
Constitutionens § 93. Dog saaledes: at de Svenske, som have tilbagelagt deres hele 
academiske Løbebane ved det Norske Universitet, skulle ansees for norske Borgere og 
befordres Lige med disse; Ligeledes og de Norske, som have tilbagelagt deres hele 
academiske Løbebane ved hvilketsomhelst Universitet i Sverrig, skulle ansees for svenske 
Borgere, og befordres Lige med disse. Ikke heller bør det være disse Studerede formeent at 
erholde Embeder i deres egentlige Fødeland, fordi de have tilbagelagt deres academiske 
Løbebane i det med deres Fødeland forbundne Rige. 

§ 90 
De til denne § tilføyede Ord ”kun at Velanstændigheden iagttages” bør udelades, thi de give 
Anledning til en arbitrair Fortolkning. 

Tillæg  
til § 25 

Ved den norske Armee og Søe-Defension maae Ingen uden norsk-Fødte ansættes; Ligeledes 
maae Commandantere og Garnisonerne i Fæstningerne ene være indfødte Normænd.  

Norge beholder sit eget hidtil brugte Flag. 

        J. Bull 
Repræsentant fra Laurvigs Grevskab 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 16140

 
 

No 16. 
 

Bemærkninger 
Over det af de Kongelige Svenske Commissairer meddelte Forslag til Forandringer i 
Kongeriget Norges Grundlov. 
 

Ved Forslagets 
1ste § til 11te inclusive Ingen Bemærkning 
§ 12 Kongen bør opholde sig, i det mindste 3 Maaneder om Aaret i Norge 
§ 14 Statsraadets Medlemmer bør være indfød Norske. 
§ 15 til 22 inclus. Ingen Bemærkning. 
§ 23 Samholdt med samme § i Norske Grundlov, findes at være udeladt: ingen personlige 

eller arvelige Forrettigheder maae tilstaaes nogen for Eftertiden – som her maatte blive 
at tilføje. 

§ 25 Maatte tilføjes: den Norske Land- og Søemagt med sine Officerer forbliver i Norge 
som hidtil – besætter de Fæstninger, som efter nøjere Overlæg med Stortinget; maatte 
ansees fornøden at vedblive usløifede. Kun i Tilfælde at Sverrig angribes ville de 
Norske Tropper kunne trækkes til Sverrig, og modsat. Men i Fred, maatte intet Corps, 
under nogen Forevending beordres fra Norge til Sverrig, ligesaalidet som nogen Norsk 
Officeer mod sin Villie, ansættes ved den svenske Armee; og heller ingen Svensk 
Officeer ansættes her. 

§ 26 Maatte tilføjes: kun i Forsvars-Krig har Kongen Ret til at sammenkalde Tropper. 
§ 27 til 38 inclus. Ingen Bemærkning. 
§ 39 Maatte tilføjes: Thronarvingen bør imellem sit 10de og 16de Aar, opholde sig 4 Aar i 

Norge. De vigtige Følger, som heraf kunne flyde ere indlysende. 
§ 40 til 51 inclus. Ingen Bemærkning. 
§ 52 Det var maaskee bedre, at den Norske Grundlovs 62de §, her punktlig blev fulgt. 
§ 53 til 57 inclus. Ingen Bemærkning. 
§ 58 Ved denne §, maatte det ansees fornødent at bemærke: at det maaskee vilde være høist 

nødvændigt, for at faae [–]141

§ 59 til 63 inclus. Ingen Bemærkning. 

 en fast Orden i Tingenes Gang – at de 2de første 
ordentlige Storting (det i Februar kommende Aars undtaget) maatte holdes hvert 2det 
Aar, og siden kunde det fastsættes hvert 5te Aar. 

§ 64 Her er udeladt af Litr. e i Norske Grundlovs 75de § ”Den Kongelige Families 
Apanage, maae ei bestaae i faste Ejendomme”. Ligeledes Litr. h, i, l, som aldeles 
udeladt, og saaledes Stortinget betaget Ret, til allene at naturalisere Fremmede. Dette 
maatte ikke fraviges. 

§ 65 Det maae udelukkende forbeholdes Norges Storting, at naturalisere Fremmede. 
§ 66 til 71 inclus. Ingen Bemærkning. 
§ 72 Samholdt med Norske Grundlovs 83de §, findes at Litr e og h, ere udeladte, hvilke 

ikke maatte fraviges. 
§ 73 til 81 inclus. Ingen Bemærkning. 
§ 82 Det maae ikke beroe paa Kongen ved enkelte Tilfælde, hvor han finder det nødvendigt 

at ansætte Svenske Embedsmænd i Norge og omvendt. Det maatte i det mindste ikke 
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skee, førend Vilkaarene for gjensidig Borgerret for Normænd og Svenske, blev bestemt 
og antaget som Lov. 

§ 83 til 90 inclus. Ingen Bemærkning. 
§ 91 Maatte tillægges: det skal staae enhver frit for at forædle sine Ejendommes Produkter, 

saaledes, som han selv bedst veed, vil og kan. 
§ 92 til 100 inclus. Ingen Bemærkning. 
 
Det Norske Flag er et nationalt Ønske; hvad enten det nu forblev saaledes som det nu er, 

eller med Forandring; saa synes det at burde være en Gjenstand for kommende 
Ventilationer og Underhandlinger. 

 
Christiania den 17de October 1814.  

Ærbødigst 
Veidemann. 
Sognepræst. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 17142

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 193 Fremlagt i Rigsretten 5-11-83 Schou 
 
No. 17. 

 
For de Mænd, paa hvis Skuldre er lagt den tunge Byrde, at afgjøre Fædrenelandets 
Skjæbne, maae den første Pligt være, at bortfjerne alle Sindsbevægelser, og alene anvende 
roeligt og modent Overlæg. 

Ved her at indgive, efter Pligt og Opfordring, mine individuelle Tanker, om hvad der 
ved enhver Artickel i det fra Sverrigs Side, indgivne Forslag om, at vælge dets Konge tillige 
at være vor Konge, og de ifølge saadant Valg, som fornødne foreslagne Forandringer i vore 
Grund Love, kan være at anmærke – troer jeg at bør forudskicke følgende almindelige 
Bemærkninger.  

Unægtelig er Landenes Geographiske Beliggenhed, naar de ved at forenes, kan 
samlede adskilles fra andre Lande, ved store Søer eller Osean, en væsentlig Bevæggrund til 
attraaelig Forening, men dog ickun i militair Hensigt, til felles Forsvar. 

Ickun en saadan nøye militair Forening, uden fælles Konge, anseer jeg nu nyttig og 
tjenlig for begge Riger – og Udveie til, at gjøre en blodt militair Forening muelig, synes og 
at kunne udfindes, ved nøyagtigen betryggende Bestemmelser. 

De Schandinaviske Rigers Forening under fælles Konge, synes neppe nyttig og 
tilraadelig i nerværende Tidspunkt, allermindst for Norge – thi anskuer man nøye Europæ 
Tildragelser og nerværende Stilling, og noget kjender Sverrigs indere, er det lidet troeligt; at 
de som nu ere ved Stats Roret i Sverrig, fremdeles bestandig vil komme at forblive der, og 
ved at antage fælles Overhoved med Sverrig, frygter jeg, man kommer at deeltage i dets 
indvortes Anliggender, og saaledes vil blive udsadt om kort Tid for, de Lidelser man nu 
ønsker at kunne undgaae. 

At ville miskjende og mistyde Naboe Rigets Attraae til Forening med os, under fælles 
Konge, det være langtfra mig – men lader os overveie Forslaget i dets naturlige Følger. Kan 
2 eller flere Riger, være forenede under en Konge, uden at jo det Rige, hvor Kongen 
bestandig opholder sig, hvor han naturligen bestandig paavirckes af de som daglig omgive 
ham, omsider, jeg siger omsider, tilvender sig en Overmagt, der, tilsidst bliver tryckende for 
Broder Riget, om end Kongens Vilje er den bedste? Erfaring er vor sikreste Læremester. 

Jeg vil forbigaae mange Exempler, som kunde hentes af den ældre Verdens Historie, 
og kun holde mig til den nyere – Hvorledes gik det de, under det Spanske Septer forenede 
Portugisiske, Italienske og Bælgiske Lande, og under det Østerigske Septer ligeledes 
forenede Italienske, Nederlandske og nu Ungarske og Bøhmiske Natjoner? Hvorledes gaaer 
det nu Skotland og Irland? Jeg troer at alle Tiders Erfaring kan bevise, den Sætning rigtig, 
og uadskillelig fra den Menniskelige Natur, at ethvert Menniske, mere paavirkes af de, der 
omgive ham, end de der ere langt fra ham. 

De Kongen omgivende Personers Meninger, undertiden redelige men feilfulde, 
undertiden egennyttige eller forkjerlige for Fødestedet, virke lidt efter lidt uformærkt, og 
dreie Tingenes Stilling saaledes, at de foranledige omsider, at de, fra Konge Boeligen mest 
bortfjernede Lande, tilsidst stedmoderlig behandles. 

Hvis dette uagtet, fælles Konge med Sverrig skulle finde Pluralitetens, det er at sige 2/3 
Deele af Stortingets Biefald, da troer jeg, der nødvendig til Norges Sickerhed maatte 
iagttages: at Norges Riges hele Bestyrelse som Selvstændig Stat, i et og alt, ganske nøye 
forblev adskildt fra Sverrigs, og at, enhver Svenskes Indflydelse, af foranførte Grunde, 
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aldeles, saavidt tænkeligt, maatte bortfjernes – saa at ingen Svensk Indfød, eller fød af 
Svensk endten Fader eller Moder, bør endten som General Gouverneur, eller nogen slags 
høy eller ringe Embedsmand ansættes i Riget, især da Kongen formodentlig mest vil 
komme til at boe og opholde sig i Sverrig, og altsaa langt mere omgives af Svendske end 
Norske - Stortinget, og ei Kongen, vælge Statsministeren og Stats Raaderne - Stats Raadet 
foreslaae og i Foreening med Kongen vælge Embeds Mænd – Natjonen og ei Kongen have 
Naturalisations Ret – De Norske i Sverrig og de Svenske i Norge ickun nyde lige 
Rettigheder med alle andre Fremmede. 

Da lige Rettigheder under fælles Fader knytter og bevarer længst Venskab, og en 
retsindig Konge icke kan ville uden lige Ret og Lycke for alle sine Lande – saa har jeg 
ingenlunde Grund til at formode andet, end at hans Svenske Majestæt med Faderlig Velvilje 
og Glæde, samtycker i alle de Bestemmelser som Natjonen ved Stortinget troer fornøden til 
Rigets og hver Enkelts Betryggelse. Skulle Natjonen mod Formodning skuffes i dette 
grundede Haab, og Kongen afslaae at antage hvad Stortinget finder tjenligt, saa viser dette 
desværre, for Natjonen tydelig, at Hensigten icke er fælles Forsvar og broderlig Forening, 
men maae være en tilsigtet Undertryckelse, og da frygter jeg, alle anseer det for den hele 
Natjons og hver enkelt Normands Pligt, hvis han ei vil ansees og behandles som Forræder, 
med Liv og Blod til sidste Mand at forsvare Land og Ære mod Undertryckerne, om saa alle 
Europæ Magter opstode uretfærdigen mod os – heller nu at døe som frit Folk, end siden vi 
og Vor Afkom, som Trælle og Oprørere. 

Efter forestaaende Grundsætninger, hvis Sverrigs Konge vælges, da anseer jeg 
følgende Forandringer i Vor og den af Sverrig foreslagne Constitution, som nyttige og 
fornødne efter mit ringe Begreb. Norges Grundlov følges Paragrafviis med Hensyn til 
Sverrigs Forslag. 
1ste § Norge skal være et frit, [–]143

2,  Biefaldes 

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

3  Bifaldes efter Forslaget og den svenske Konge-Tittel beholdes, dog saaledes: at stedse 
sættes et Aar Norge først og neste Aar Sverrig først til Tegn paa deres lige Rettigheder, 
og at de Ord Arving til Norge, naturlig for Eftertiden udelades. 

4de til 10de § inclusive i Norges Grundlov – i deres Sted træde 4de til 9de inclusive i 
Forslaget, dog at i 9de § indføres Alderen 20 fulde Aar, og icke de Ord ”den Alder i 
hvilken han er myndig i Sverrig” og at de Ord tilføyes – skulle begge eller noget af 
Rigerne ønske at forandre Myndigheds Alderen, maae saadant bestemmes paa samme 
Maade, som i 7de og 8 § om nye Kongestammes Valg er foreskrevet. 

11 § nu 10de biefaldes efter Forslaget, dog at Stortinget alene sværger Konstitutjonen 
Troskab hvorved der tillige er sværget til Kongen Konstitutjonel Troskab. Anden 
Troskab af det hele Folk, og dem som ei ere hans og Statens Betjente, kan han ei 
forlange, uden at befrygtes som Tyran. 

12 nu 11te biefaldes 
13de nu 12te biefaldes som et godt Løfte, der har mange Vanskeligheder at kunne opfyldes 

og [–]144

14de og 15de udgaar da de indeholdes i foregaaende – og i deres Sted indsættes 13de 14de 
og 15de § i Forslaget med den nødvendige Forandring: At Kongen styrer Riget i 
forening med Stats Ministeren og 7 Stats Raader, hvilke 8te hver have en Stemme og 

 efter mine Tanker, ifølge hvad Historiens Erfaring lærer, neppe længe vil 
blive efterkommet, og derfor Løftet visseligen ei bestemt til visse Aar, Maaneder, Uge 
eller Dage. 
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ere ansvarlige, men Kongen 5 Stemmer uden Ansvarlighed, altsaa Overvægten, naar 
ickun 2 af de 3 hos ham værende Statsministeren og 2 Stats Raader biefalde hans Vilje. 

  Da Kongen boer udenfor Landet, og nesten ene personlig omgives og paavirkes af 
et andet Riges Indbyggere, synes den her foreslagne Indskrænkning af hans Magt 
aldeles nødvendig, efter de Erfarings Sætninger jeg i Indledningen haver bevist. Vice 
Konge! som altid maae være en Tronarving er nyttig og bør intet indvendes mod, da 
den Svenske Konge Stamme, engang valgt som vor, maae ansees ligesaa meget Norsk 
som Svensk. Men Vice Konge, General Gouverneur, Rigs Statholder eller nogen, under 
hvilketsomhelst Navn, naar han ei er Tronarving, og ei heller Norskfød og tillige af 
Norskfødte Forældre, i det ringeste endten Fader eller Moder maae icke sættes Stats 
Raadet ved Siden, eller deri gives Stemme, hvad endten han saa er fød i Broder Riget 
Sverrig, eller noget andet Land. 

16  biefaldes 
17  Kongen i Forening med Stats Raadet kan give &c saaledes [–]145

18 og 19 biefaldes efter Forslaget 

 forandret biefaldes 
denne §. 

20  Kongen har Ret i Forening med Stats Raadet at benaade &c – saadan Forandring 
anseer jeg nødvendig i Tilfælde en Ond Konge i Tiden skulle komme paa Tronen, der 
er saa meget forligere naar han boer udenfor Riget, eller helst om Misnøye [–]146

21.  Vice Kongen som maae være en Tron-Arving, og General Gouverneuren som maae 
være Norsk og af Norskfødte Forældre, i det mindste endten Fader eller Moder, velger 
Kongen ene Selv, efter blodt at have hørt Stats Raadets Tanker – men Stats Ministeren 
og Stats Raaderne vælges af Stortinget, for at kunne erholde dem Natjonen haver [–]

 
opstod imellem Folket og ham, eller imellem begge Natjoner. I saa Tilfælde synes det 
af Vigtighed at Kongens personelle Benaadnings Ret er indskrænket. 

147

22,  I Henseende alle her benævnte Embedsmænds Afskedigelse uden Dom, forholdes som 
med de øvrige Rigets Anliggender – at Kongen har 5 Stemmer – i øvrigt biefaldes 
denne §. 

 
Tillid til, hvilket er dobbelt fornødent for et Folk, hvis Konge boer i et andet Land han 
tillige regjerer og anseer som sit rette fædrene Arve-Land. I  Henseende alle øvrige 
Embeds Mænd, maae Kongen i det høyeste have Ret til at velge en af  3, som Stats 
Raadet foreslaae, eller og, som nok rettere, bør med de Embeders Bortgivelse der er 
nedenfor Stats Raaderne, at forholdes som foreslaaet med alle øvrige Statens 
Anliggender – at nemlig Kongen har 5 Stemmer – i øvrigt biefaldes denne § efter 
Forslaget. 

23,  Denne § er det høyst vigtigt, at den forbliver ordlydende efter Norges Grund Lov, især 
er dens aller sidste Membrum overmaade vigtig, hvis vi ei vil oversvemmes af Adel, 
som med Tiden vil søge at vinde Indflydelse uformærkt til sin Fordeel paa Stortinget, 
og efterhaanden undergrave den ædle Norske Frihed og Lighed og omsider omdanne 
Norge paa Svensk, der vil foranledige Misnøye og Partier, og tilsidst maaskee [–]148

24  Biefaldes efter Forslaget 

 
Statens Undergang. Før maae Folket stride til sidste Mand, end undergraves af adelige 
Rettigheder. Efter det Ord medfører, synes at burde indsættes – En Norsk Ridder Orden 
oprettes – Enhver Norsk maae først have giort sig fortjent af Fødelandet og erholdt 
denne Orden, førend han kan forundes nogen Svensk Orden. 

25  Ligesaa, dog med den Forandring at der indføres: dog kan Kongen icke uden efter 
sædvanlig Stemme Pluralitet i Stats Raadet, træcke norske Tropper ud af Riget ind i 
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Sverrig, eller Svenske Tropper ind i Norge – og at tilsidst, ved det Ord fientlig 
Overfald tilføres: og med Stats Raadets Samtycke 

26 til 30 inclusive biefaldes 
31  Biefaldes efter vor Grundlov, dog at allevegne ved det Ord Kongen tilføyes Vice-

Kongen eller den som har Forsædet. 
32  Bifaldes med den Forandring, at Paragraffens 3de Membrum udelades, og i dens Sted 

indføres: Sagerne afgiøres ved Stemme Flerhed – og at der i følgende Membrum 
indføres: at Kongens eller nogen af Stats Raadets Votum er stridende &c. 

33 § Efter vor Grundlov bør staae, [–]149

34 og 35 § i vor Grundlov udgaaer, som i foregaaende indbefattet, og i deres Sted indføres 
34 og 35 § af Forslaget, som synes at bør forandres derhen: at de fra Norsk Side i det 
Svenske Stats Raad mødende, nød [–]

 og denne samme 33 § i Forslaget bifaldes, og 
synes at kan ordviis tilføyes samme § i vor Grundlov.  

150

36, 37 og 38 biefaldes efter Forslaget 

 lige Stemme Ret med de Svenske, og at der 
overveiedes, om icke et lige Antal med de Svenske, fra Norsk Side burde tiltræde, og at 
hveranden Gang Tilfældet indtraf, begge Rigers Stats Raader holdt der Forsamling i 
Norge – for ei i Tidens Længde især ved Stemme Undervægt, at blive udsadt for en om 
sig ædende Indflydelse og Paavirkning af Sverrig. 

39, 40 og 41. ligesaa 
42 til 51 inclusive ligesaa, ickun med den Forandring i 42de § at Kongen udelades, saa at 

Eed ickun aflægges til Konstitutionen, hvis Eed af Folket, der allerede have soret 
Grundlovene, hvori Modificationer tillades at foretages, icke skulle ansees for 
ufornøden. At derimod alle Embeds Mænd, Stats Raaderne undtagne, sværge baade 
Kongen og Constitutionen Troskab, finder jeg icke upassende, da de ere ei aleene 
Statens men og Kongens Tjenere, der skylde særskildte Pligter [–]151

52 til 60 inclusive biefaldes efter Forslaget, dog i Henseende 58de § at hvis Norges Storting 
for Samtidighed med den Svenske Rigsdag biefalder at holdes hvert 5te Aar maae i 
Henseende 69de § iagttages: at ethvert af Stortinget 2 Gange efter hinanden antaget 
Lovforslag, bør det samme, anden Gang, have Lovs Kraft, om Kongen end icke vil 
stadfæste det. Indtil 3de Storting bør Stadfæstelse eller Gyldigheden icke udsættes, thi 
ellers ville Kongens personelle, og de ham paavirkende Personers Indflydelse, blive 
altfor betydelig og farlig, ved at kunne hindre Natjonens Ønske og Vilje i hele 10 Aar, 
efterat den ved dens Representantere er yttret og forlangt opfyldt. 

 til ham. 

61de § i vor Grundlov, udgaaer som foran indført, og i dens Sted indføres her den 71de § i 
vor Grundlov, med Forandring af 5 Aar i Stedet for 3 Aar. Da de overordentlige 
Stortinge ofte, ja oftest, kan tænkes at vil have til Gjenstand, Kongens serdeles Ønsker, 
synes det dobbelt vigtigt at ingen nye Stortings Personale valgtes, men at de forhen 
valgte ordentlige Stortings Personale, fungere, paa det al muelig Indflydelse fra 
Kongens Side paa Valget kan undgaaes, hvilket det ved særskildte Valg kunne giøres 
muelig, allerhelst da ethvert overordentligt Storting, som ei strax ville stemme med 
Kongens Ønsker, strax af ham kunne hæves, og et nyt kort efter sammenkaldes under 
tusinde Forevendinger, indtil det Personale erholdtes som stemmede med Kongens 
Vilje – man tænke sig, hvorledes i mange Lande er tilgaaet. 

62 og 63 af Forslaget bifaldes, dog saa, at sidstmeldte forandres derhen: at icke Kongen 
men alene Forsamlingerne som hidtil vælge deres Præsident (Ordfører) da denne naar 
han har almen Tillid, og er af dem Selv valgt, altid har megen Indflydelse paa 
Forsamlingen, ved sin idelige Anledning til, at lede deres Opmærksomhed – hvorimod 
han, valgt af Kongen, om noksom agtet og yndet Mand, alene ved Kongens Valg, Da 
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Kongers Ønsker og Hensigter ofte er mod[–]152

64de § Biefaldes efter Forslaget: dog med den Forandring, at under Lit. e ved Ordet 
Apanage tilsættes; som dog ei maae bestaae i faste Eiendomme. Denne Tilførsel anseer 
jeg fornøden, paa det Kongehuuset, boende i et andet Rige, ei successive, skal ved faste 
Eiendommes Besiddelse, tilvende sig en farlig privat Indflydelse. I Henseende hvad 
under Lit. f er anført, udgaaer det i Forslaget anførte, og indføres hvad i vor Grundlovs 
75d § Lit. f. er anført, da det aldeles bør beroe paa Stortinget, om in Pleno, ved hvem, 
og hvorledes, det vil lade de offentlige Prottokoller og Papirer undersøge, og hvad 
Brug det vil gjøre af Undersøgelsen – om den vil følge den i Forslaget anførte, eller 
efter enhver Tid og Omstændigheder, velge nogen anden, den da kunne finde rigtigere. 
Hvad Lit. g, h, i k og L indeholder i vore Grundloves forbemeldte 75d § indføres 
ordlydende, da disse Poster ere af Vigtighed, hvis Rigets Opretholdelse og 
Selvstændighed, ei skal kunne undergraves. 

sadt Folkets, let kunne opvæcke 
Enkeltes og fleres Tvivl imod sig – og ville ifald han forud ei besad almeen Tillid, let 
foranledige farlige Modstræbelser, endog mod de bedste og nyttigste Øyemeder, som 
icke af alle lige klart ville kunne indsees eller troes. 

65de Bør efter mine Tanker lyde saaledes: Ingen Lov til Bestemmelser for Naturalisations 
Retten, maae foreslaaes, da Natjonen aldrig bør limitere sig sin Ret, at antage eller 
nægte at antage til Medlemmer, hvem den, enhver Tid, efter Omstændighederne finder 
forgodt. 

66, 67 og 68 biefaldes efter Forslaget. 
69de Bliver hvad i vor Grundlov under 79de § findes anført, men som nødvendig forandres 

efter hvad som foran under 52de til 60de § inclusive er anført. 
70  Bifaldes efter Forslaget. 
71  Bifaldes efter Forslaget, med Tillæg af de Ord og Udtrycke, som efter de Ord Norges 

Konge i vor Grundlovs 81de § findes anført, nemlig gjør vitterlig &c. 
72  Bifaldes efter Forslaget, nor tilføyes – det naturaliserer Fremmede. 
73, 74 og 75 Bifaldes efter Forslaget 
76  Her indføres ordlydende den 87de § i vor Grundlov, da, hvad i Forslaget herom er er 

anført ville give ham, og de som omgive Hans Majestæt en altfor farlig Indflydelse. Jeg 
har Selv i lignende Tilfælde følet Rigtigheden af denne Sætning – og mange, mange 
Tilfælde i mange Stater, kunde opgives, hvor Kongens Magt at beskicke Dommere i 
særegne Tilfælde, er høyst farlig, baade for Statens Individer og den heele Stat. Vi 
behøve ei at see os langt om efter Exempler. 

77  Her indføres vor Grundlovs 88de § men et ulige Tal bør bestemmes, endten 13 eller 
15ten Personer. 

78 til 81 inclusive. Bifaldes efter Forslaget, dog med den Forandring i 79de § at den bør 
begynde saaledes: I Freds Tider stedse, og i Krigs Tider udenfor Fældten er Høyeste 
Ret &c. 

82  Det i Forslaget under denne § yttrede Broderskab, biefalder jeg i Henseende til 
Hierterne, men icke i Hensende Staten, ligesaa lidet som Fælledskab i Pengekasse med 
min Ven. Vor Grundlovs 93de § indryckes her i den foreslagnes Sted, med yderligere 
Tillæg og Skjerpelse, ifølge mine forudskickede Grundsætninger og hvad ved 14de og 
15de § findes anmerket. 

83  Bifaldes efter Forslaget, kun at Benævnelsen Stats Minister (som Norsk i Lyd) og ei 
Justits Cantsler bør bruges. 

84 til 98 inclusive Bifaldes efter Forslaget. 
99  her indføres vor Grundlovs 109d §. Den Bestemmelse, at Vernepligten ophører ved det 

25de Aar, synes en farlig Afvebning, som vist ingen Bonde eller anden Mand ønsker; 
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men at enhver fra sit 26de Aars Begyndelse, stod som Landeværn indtil sit 40de Aars 
fulde Alder, og øvedes noget lidet aarlig i Vaaben, indtil 35te Aars Alder, forekommer 
mig rettest og forsigtigst, saalænge Menneskene staae paa det lave Trin, at Forsvar ved 
Vaaben er nødvendig, tilligemed mange andre Mala nesessaria! 

100 her indføres den 110de af vor Grundlov (i den forudsætning eller Tilfælde at ei flere §§ 
som jeg dog formoder aldeeles nødvendig, behøver forud at tilføyes, da i saa Tilfælde 
vor 110de § bør være den sidste) 

 
I Henseende §§ 36 og 38 til 43de inclusive i vor Grund Lov, for saavidt hvad deri er berørt 

ei her foran findes indraget, bliver fornødent at indtage hvad om berørte Tilfælde 
findes anført i den Svenske Regierings Form og Rigsdags Ordning, med Iagttagelse af 
lige Indflydelse og Deeltagelse fra Norsk Side, saavidt Commiteen og Stortinget finder 
fornøden – og anmærkes i henseende 36te §, at det synes sømmeligst og kjerligst, at 
den regierende Konges ældste Søn kalder sig et Aar Kronprint til Sverrig og Norge, og 
neste Aar Kronprint til Norge og Sverrig, og saaledes baade Kongen og Kronprintsen, 
afvexle hvertandet Aar i at sætte Norge først i sin Tittel, til Beviis paa deres lige 
Rettigheder og Nærhed hans Hierte. 

  Jeg har saaledes: saavidt den korte Tid af 2 Dage og andre Hindringer har villet 
tillade mig – efter Pligt og Opfordring, søgt at yttre mine indskrænkede korte og 
ufuldkomne Tanker, over det indgivne Sverrigs Forslag til os, at [–]153

  Det maae tilgives mig, at Tiden ei haver tilladt mig at kunne giennemsee og rette 
endten Stiil, [–]

 velge dets 
Konge at være tillige til vor Konge – Ligesom jeg og desuden i Forening med flere af 
Stortingets Medlemmer, har opsadt adskillige vore Tanker i samme Anliggende, hvortil 
jeg i øvrigt henholder mig for saavidt samme berører en Deel flere eller andre Punkter 
end de her anførde. 

154

 

 Ortographie eller Skrivefeil – da Øyeblicket nu er paatrængende at 
det maae afleveres. 

Stortinget i Christiania d. 18de October 1814     AvW Koren 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 18155

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 336 Fremlagt i Rigsretten 29.11.83 Schou 
 
No. 18. 

 
Anmærkninger til det af de Kgl. svenske Commissarier meddelte Forslag til 

Forandringer i Kongeriget Norges Grundlov. 
 

Til Forslagets 
§ 3.  I alle norske offentlige Documenter i hvilke Kongens Titel maae anføres, bør denne 

til et vedvarende udvortes Tegn paa at Foreningen med Sverrig ikke var en 
Underkastelse under Sverrig være ”Norges og Sverrigs Konge” 

§ 23  bør være aldeles ligelydende med § 23 i Kongeriget Norges Grundlov af 17de Maj 
d. A., især er det nødvendigt at der ikke udelades Bestemmelsen ”personlige eller 
blandede arvelige Rettigheder bør ikke tilstaaes nogen for Fremtiden” hvilket ogsaa 
synes overeensstemmende med Forslagets § 98. 

§ 25.  Hertil bør føjes Bestemmelse for, hvorvidt i Fredstider kunde forlægges svenske 
Tropper i Norge eller norske i Sverrig. Mit Forslag er at i Fredstider kuns en liden 
Afdeling norske Tropper bør som Garde være hos Kongen naar han befinder sig i 
Sverrig og vice versa. I Krigstider derimod commanderer han begge Rigers Tropper 
hvorhen i begge Rigerne han finder nødvendigt. 

§ 63.  Ethvert Thing bør selv vælge sin egen Ordfører eller Formand. 
§ 64.  Kongeriget Norges Grundlov af 17de Maj d. A. dens § 75 Litr. l. bør tilføjes denne 

§ som Nationens ubortgivelige Rettighed. 
§ 65.  bør i Følge heraf udgaae. 
§ 69.  Dersom de ordentlige Storthing ikke oftere end hvert 5te Aar skulle holdes, da 

bliver det nødvendigt, for at en nyttig Lov ikke i 10 samfulde Aar skal kunne 
tilbageholdes af den exsecutive Magt, at et Lovforslag behøver kuns, uforandret 2de 
Gange at forelægges denne til Sanction, for at vinde Lovs Kraft. 

§ 72.  Hertil bør føjes foran sidste Post, ”det naturaliserer Fremmede”. 
§ 82  bør være ligelydende med § 93 i Kongeriget Norges Grundlov af 17de Maj d. A. 

Tillæget angaaende Naturalisationen kan i Følge Anmærkningerne til § 64 og 72 
ikke finde Sted. 

 
Endelig bør til den saaledes forandrede Grundlov føjes en Declaration, hvorved Storthinget 

1. udnævner Kongen paa Vilkaar at han antager denne Grundlov, og sværger den deri 
stipulerede Eed inden dette Storthing hæves, da Storthinget ligeledes straxt sværger 
ham og Grundloven Troeskab. 

2. bekræfter den Declararion ved hvilken Rigsforsamlingen paa Ejdsvold bestemte 
visse Puncters Afgjørelse ved første ordentlige Storthing. 

3. og endelig bestemmer at Norge ingen Deel tager i Sverrigs Krigsbyrder i dette 
Feldttog. 

 
Christiania d. 18de Octb. 1814. 

    P Steenstrup 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 19156

 
 

No 19. 
 

Anmærkninger 
ved de Svenske Commissariers Forslag 

til Forandringer i Norges Grundlov. 
 

§ 13 
Norges Statsraad, det Kongen skal udnævne, bør bestaae af blot Norske Borgere, som 

have fyldt 30 Aar. Norsk maa ogsaa Statsministeren være. 
§ 14 

Skal en General-Gouverneur udnævnes, da maa han være Normand. I Andet Fald maa 
en Vice-Konge, saadan som Paragraphen bestemmer, foretrækkes. 

§ 21 
Kongen maa ikke kunne, imod Statsraadets med Grunde understøttede Villie, udnævne 

Embedsmænd, og ingen uden Norske Borgere. 
§ 22 

Kongen maa ikke, uden foregaaende Dom, afskedige, blot suspendere de 
Embedsmænd, Paragraphen i sit første Membrum omtaler. De skal, lige med andre 
Embedsmænd tiltales for Domstolene.  

§ 23 
Tillægget i Norges Grundlov § 23 ”men ei anden Rang og Titel, end den ethvert 

Embede medfører”; item dette: ”Ingen personlige eller blandede arvelige Forrettigheder 
maae tilstaaes Nogen for Eftertiden” bør vedblive. 

§ 25 
Kongen maa, uden Storthingets Samtykke, hverken kunne kalde Norske Tropper ud af 

Norges Rige, eller trække fremmede Tropper, det være sig svenske eller andre, ind i Norges 
Rige. 

§ 52 
Det bør forblive ved Bestemmelsen i Norges Grundlov § 62. 

§ 58 
Det bør forblive ved Bestemmelsen i Norges Grundlov § 68. 

§ 61 
Det bør forblive ved Bestemmelsen i Norges Grundlov § 71. 

§ 63 
Ikke Kongen, men Thingene selv skal af deres egen Midte udnævne deres Ordførere 

eller Præsidenter. 
§ 64 

ad litt. e., Det bør forblive ved Bestemmelsen i Norges Grundlov § 75 litt. e. 
Iligemaade bør Bestemmelserne i Norges Grundlov § 75 litt. h og i vedblive. 

§ 65 
Storthinget ene bør, efter Bestemmelsen i Norges Grundlov § 75 litt. l, kunne 

naturalisere Fremmede ): alle dem, paa hvilke Bestemmelserne i Norges Grundlov § 93, litt. 
a. b. c. d. ikke kunne passe sig. 

§ 66 
Ved Bestemmelsen af denne Paragraph bør tages Hensyn til hvad Hr. Etazraad 

Treschow har d. 11. October sidstleden i Storthinget fremsat. 
§ 72 
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Bestemmelsen i Norges Grundlov litt. e § 83, bør vedblive. 
§ 82 

Kongen maa ikke ansætte Norske Embedsmænd i Sverrig, undtagen efter § 15, og 
ingen Svenske i Norge, undtagen efter § 14. (cfr. Anmærkningen til § 14). 

 
Christiania, i Storthinget d. 17. Oct. 1814. 

Neumann. 
 
Til 

Den for Modtagelse og Meddelelse af Oplysninger  
angaaende de Svenske Commissariers Forslag  
anordnede Committee. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 20157

 
 

No 20. 
 

Bemærkninger over de svenske Commissairers Forslag til Forandringer i vor Grundlov. 
 
Forslagets § 12 kunde blive forandret til et Aar hver Sted. 
§ 14 Af Norges Constitution burde vel icke udeluckes. 
Forslagets § 14, en Nordmand udnævnes for det Første til General-Gouverneur. Norges 
Storthing foreslaaer Kongen trende, hvoraf han vælger Een. Til Statsraader foreslaaes af 
Storthinget 14 eller 10 norske Borgere hvoraf Kongen vælger 7 eller 5 ei yngre end 30. Aar. 
Forslagets § 23 antages med Tillæg: de Ridderordener, som nu engang ere indførde i Norge 
forblive eller nye norske kunne stiftes. Kongen maa aldeles ingen Rang eller Tittler uddele 
uden dem Embedet giver, ej heller nogen Forrætte til nogen Statsborger. 
§ 25 antages med Tillæg: alle svenske Tropper flux ud af Riget. Grændsefæstningerne, 
langt hellere sløifes end være besatte med svenske Tropper. Aggershuus Fæstning, som 
endog et uindviet Øie kan indsee ei at kunne forsvares, bør sløifes. Universitet der 
anlægges, da overalt Fæstninge ved Byer ødelægge dem isteden for at forsvare dem; Ingen 
svensk Officer eller Soldat maa i Freds Tid ligge i Garnison i Norge icke heller nogen 
Norsk i Sverrig. Ingen svensk Officer kommandere Nordmænd, Ingen norsk de Svenske, i 
det mindste i første Desennium. 
§ 52 forenet med § 22 aldeles Ingen af de høieste og høiere Embedsmænd maae vælges til 
Representantere ved Storthinget, 158 med mindre de have nedlagt deres Embeder og naar de 
engang skulde have været valgte til Representantere ved Storthinget, maa de aldrig 
indsættes igjen i de [–]159

Ingen Hofbetjente, at hvad Navn nævnes kan, maa vælges til Representanter ved 
Storthinget. 

 Embeder, hvorom benævnte §§ tale. Nota: Istedenfor Krigsskibe 
maa sættes Linjeskibe (§ 22) 

§ 58. Nei for Alting icke hvert 5te Aar, men hvert Tredie. ja i det første Desennium hvert 
andet Aar. 
§ 63. ”Ordfører” bør hedde President, udnævnes icke af Kongen men af Storthinget per 
plurima vota. 
§ 65. Kongen kan naturalisere Fremmede men igen Andre end de Storthinget foreslaaer. 
§ 71, Lovene bekræftes icke med det Udtryk: ”Kongens Segl” men med Rigets Segl. I alle 
Anordninger, som angaaer Norge kalder Kongen sig: ”Konge til Norge og Sverrig”, de der 
angaaer Sverrig; ”Konge til Sverrig og Norge”. 
§ 82, Ingen andre end norske Borgere udnævnes til Embedsmænd i Norge, ei heller nogen 
gjensidig Borgerret for Nordmænd og Svenske i det mindste i de første 20 a 30 Aar. Altsaa 
ansættes ingen norske Embedsmænd i Sverrig eller svenske i Norge i omtrent ovenmældte 
Tid thi nu er Gemytterne i Norge i saadan Gjæring at deraf vilde upaatvivleligen opkomme 
Mord og Oprør. 
§ 98 antages med Tillæg: Ingen adles for Eftertiden og ingen Adelspatenter udstædes. 
Anmærkning 1. angaaende det norske Flag. Det være enten aldeles forskjelligt fra det 
svenske og mere udmærket fra det danske end det nu er f.Ex. Hvidt med rødt Kors eller 
forenet med det svenske, saa at Mærkerne ere perpendikulær-paralele og icke horizontal-
paralele. 
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Anmærkning 2. Nu for Tiden, mens alle Gemytter var i Opbrusen vil det være saare uklogt, 
ja have de sørgeligste Følger at fordre Af Landalmuen, Borgere og Militære at de skulde 
aflægge Eed til Kongen af Sverrig, som Norges Konge.  
For det Første, indtil Gjæringen sætter sig maatte disse kunne opfordres at besværge den 
forandrede Konstitutsion. Hvorvidt Embedsmændene burde aflægge Eed til Kongen 
foruden til Konstitutsionen maa staa der hen.  
Hvorvidt da de offentlige Kirkebønner skal bedes for Norges og Sverrigs Konge eller blot 
for Konstitutsionen overlades til nærmere Overveielse. 
Alt Ovenanførte sigter hen til at realiseres; saafremt Kongen af Sverrig vælges til Norges 
Konge. 
 

Christiania den 17de Octobr. 1814, 

    Nls Hertzberg 
     Repræsentant i det Overordent- 
     lige Storthing. 
 

Dersom ikke, de Forandringer i vor Constitution, der af en del Medlemmer vil blive 
foreslagne, antages af Sverrigs Konge, er Ovenanførde mit Ultimatum. 

     Nls Hertzberg 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 21160

 
 

No 21. 
Følgende 

Bemærkninger over de af de Kongelige svenske Commissarier indleverede Forslag til 
Forandringer i Kongeriget Norges Grundlov, ved en Forening med Kongeriget Sverrig, 
vilde den ærede Committee behage at gjennemgaae og derefter fremlægge samme for 
Storthinget. 
 

§§ 1 til 11 inlusive troer jeg kunde antages. 
Ved 12 § bør fastsættes en bestemt Tid til Kongens aarlige Ophold i Norge, f.Ex. 3 
Maaneder, paa det at han kan gjøre sig vel bekjendt med Folket, og dette have en 
nærmere umiddelbar Adgang til Hans Majestæt. 
§§ 13 og 14 vedtages. 
§ 15. Det foreslaaede Ophold i Sverrig af den norske Statsminister og 2de 
Statsraadsmedlemmer burde forlænges til 3 Aar, for at disse ikke, just som de ere 
blevne ret bekjendte med Forretningerne, pludselig skulle bortrykkes. 
§§ 16 til 22 inclusive, vedtages. 
§ 23. Skulde det ikke være ønskeligt, at en norsk Ridderorden blev indrettet, som 
udelukkende kunde erhverves af indfødte Nordmænd? Dog kunde disse og bære 
svenske Ordener. 
§ 24 vedtages. 
§ 25. Norske Tropper bør aldrig, under noget Paaskud, overlades til fremmede Magter. 
Den norske Søe- og Land-Magt, bør have en fra den svenske særskildt Uniform, og 
commanderes af Landets Indfødte. Fremmede Magters og svenske Tropper maae ikke 
inddrages i Riget, uden som Hjælpetropper mod fiendtligt Overfald. 
§§ 26 til 51 vedtages. 
§ 52. General-Gouverneuren, Statsministeren og Statsraadets Medlemmer bør ikke 
vælges til Repræsentantere ved Storthinget. 
§§ 53 til 63 inclusive, med Undtagelse af sidstnævnte §s sidste Membrum, vedtages. 
Iøvrigt bør hvert Thing, eller Kammer, selv udvælge deres egen Præsident og Secretair. 
§ 64 vedtages. 
§ 65. Ingen Fremmede bør naturaliseres, undtagen Læger og andre Videnskabsmænd, 
samt Konstnere og Fabricantere. Deres Antagelse besluttes af Kongen og Storthinget. 
§§ 66 til 68 inclusive, vedtages. 
§ 69 bør uforandret være ordlydende med § 79 i Norges egen Constitution. 
§ 70 vedtages. 
§ 71 til 75 inclusive, Ligeledes. 
§ 76. Hindres Præsidenten i Lagthinget ved lovligt Forfald at møde, træder den, der har 
fleest Stemmer efter ham af Lagthingets Medlemmer i hans Sted, og har Forsædet i 
Rigsretten. Den Biskop og Stiftamtmand Kongen udnævner maae være norske 
Indfødte. 
§§ 77 til 81 inclusive, vedtages. 
§ 82 vedtages med den Forandring, at ingen norske Embedsmænd ansættes i Sverrig og 
ingen svenske i Norge, dog med Undtagelse af Vice-Kongen og General-
Gouverneuren. 
§§ 83 til 97 inclusive, vedtages. 
§§ 98, 99 og 100 Ligeledes. 
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Da det er antaget, at ingen norske Embedsmænd maae ansættes i Sverrig og ingen 
svenske i Norge, er dette og Tilfældet med Land- og Søe-Officerer, undtagen Vice-
Kongen og General-Gouverneuren i Norge, som maae være svenske, og 
Statsministeren og de 2de Statsraadsmedlemmer i Sverrig, som maae være norske. 

Norge bør have sit eget Flag, særskildt fra det svenske. Dets Farve og Udseende 
foreslaaer Storthinget og Kongen approberer. 

Toldstempler og andre Sigiller, samt Skildter over Indgangen til Fæstninger, 
Arsenaler, Toldboder, Consumtionshuse, o.s.v., bør allene føre det norske Vaaben, en 
Løve med Hellebard, og den til Hensigten svarende Indskrift. 

 
Christiania den 18de Octobr. 1814. 

Cr Tidemand. 
Fuldkommen enig med Kammerraad Tidemand  
underskriver 

J. Jørgensen. 
 
[Utenpå brevomslaget:] 
   Til 
Den af Storthinget udvalgte Comitee  
til at modtage Oplysninger  
fra de Kongl. svenske Commissarier 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 22161

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] Fremlagt i Rigsretten d 29/10 1815 [–]162

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 194 do do 5/11 83 Schou 
 

 
No. 22. [Med en annen hånd:] DD/Lous 
[Med en annen hånd:] 3 Ark 
 

Bemærkninger 
 

ved det den 13de October 1814 til Storthinget overleverede Constitutions Forslag fra 
de Kongl. Svenske Commissarier. 

§ 1.  ”under een Konges Styrelse” heder vel rettere: under een Konges Regjering; thi i 
vort, det danske, Sprog bruges Ordet Styrelse neppe uden om Gud, Forsynet. 

§ 3.  ”Den executive Magt” heder vel rettere: den fuldbyrdende Magt. 
§ 4.  ”Han kan ikke lastes eller anklages”. Uden Tvivl er det bedre at følge den Svenske 

Regjeringsform og, istedet for disse Ord, at sætte: ”Hans Handlinger ere ingen 
Paatale underkastede”. 

§ 6.  I Anledning af denne § maa vel anmærkes, at den paaberaabte Successions Lov af 
1810 bør vel oversat vedføies Grundloven, naar den efter Foreningens Antagelse 
vorder bekjendtgjort gjennem Trykken. Foruden denne foreslagne § 6 var det vel 
rettest, at den Eidsvoldske Grundlovs 5 og 6 § uforandrede beholdtes i Grundloven 
efter den foreslagne 6te § ligesaa at § 7 beholdtes saaledes: ”Naar nogen til Norges og 
Sveriges forenede Kroner arveberettiget Prinds fødes, skal &c.” Ligeledes synes § 8 
af den Eidsv. Grundlov at maatte beholdes, saavelsom § 38 og 39, undtagen at Riget i 
den 38 § kunde forandres til Staten. 

§ 7.  Istedetfor Proposition bør staae Forslag. 
 ”Antallet af Medlemmer i denne Committee og den Orden” etc. For at forekomme 

Tvistigheder i Fremtiden, er det vel rettest at det heder: Antallet af Medlemmer i 
denne Committee, hvilket skal være lige fra begge Riger, og den Fremgangsmaade 
(hvilket Ord her forekommer mig bedre end Orden) som bør følges ved Valget 
fastsættes ved en Lov, som Kongen paa en og samme Tid foreslaaer for Norges 
Storthing og Sveriges Stænder ved deres Sammenkomst næste Aar”. Dette sidste 
Tillæg synes nødvendigt for at det ikke skal henstaae med Bestemmelse indtil 
Tilfældet engang i Tiden uheldigviis gjorde dens Anvendelse nødvendig; ligesom det 
og forekommer mig aldeles fornødent, foreløbigen at bestemme, at Antallet af 
Committeens Medlemmer, som hvert Riges Repræsentanter dertil afgive, bør være 
lige stort, thi det skal være en lige Forening, som stiftes imellem [–]163

§ 11.  Endskjøndt denne § kuns angaaer en tom Ceremonie, saa, da mange sætte Priis 
derpaa, kunde maaske Staden Bergen tilføies som et af de Rigets Steder, hvor 
Kroningen kan skee. 

 Scandinaviens 
eller den nordiske Halvøes 2de Riger, og altsaa kan ikke det enes større eller mindre 
Folkemængde komme i Betragtning, saaledes som billigt kunde være, hvor der f.E. 
var Spørgsmaal om fælles Udgifters Bestridelse. 

§ 13.  Titelen af General-Gouverneur bør overalt udgaae, saavel af denne som de følgende 
§§, thi den er fransk og uvant for det Norske Folk, hvorimod man er vant til den 
Benævnelsen af Statholder. 
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§ 14.  Her bestemmes, at ”i Tilfælde af lige Stemmer, Vice-Kongen eller Rigs Statholderen, 
eller, i hans Fraværelse, det første Medlem af Statsraadet, har 2de Stemmer”. Er det 
ikke bedre, at Bestemmelsen affattes saaledes, at ”i Tilfælde af lige Stemmer, er den 
Stemme, som Vice-Kongen eller Rigets Statholder eller, i hans Fraværelse, det første 
Medlem af Statsraadet afgiver, den afgjørende”. 

§ 15.  Ordet fremdeles i denne § synes overflødigt. Det heder: at den norske Statsminister 
andrager Sagerne &c., men [–]164 da Forretningerne i hans Sygdoms eller andet 
gyldigt Forfald ikke bør ligge, er det vel nødvendigt, at i dette Tilfælde en af de hos 
Kongen tilstedeværende norske Statsraader foredrager [–]165

§ 17.  ”Disse Beslutninger gjælde provisorisk indtil en Bestemmelse derom ved næste 
Storthing vorder given”. Meningen er den samme som i den Eidsvoldske Grundlovs § 
17 men Ordene kunde maaske medføre nogen Tvetydighed, hvorfore det vel er bedst 
enten at beholde de Eidsvoldske Ord: ”De gjælde provisorisk indtil næste Storthing”, 
eller [–]

 og expederer Sagerne. 

166 og best sætte: De gjælde provisorisk indtil derved et Storthing tager [–]167

§ 22.  I den Eidsvoldske Grundlov staaer: ”Gesandter og Consuler, civile og gejstlige 
Overøvrigheds Personer”, men denne Bestemmelse er i Forslaget forandret saaledes: 
”alle civile og geistlige Embedsmænd i de høiere Poster”. Her er en betydelig 
Afvigelse. 1./ Det er ubestemt, hvilke Poster skal henregnes til de høiere, 2./ kan 
muligens under denne Bestemmelse inddrages Høieste Rets Justitiarius [–]

 
anden Bestemmelse”. 

168

   Rigets Statholder, den norske Statsminister, Statsraaderne, ”og Cheferne for 
deres Bureauer, Gesandter og Consuler, civile og geistlige Overøvrighedspersoner, 
Generaler og Admiraler af alle Grader, Regimenter &c.” 

 og 
Assessorer m.m.fl. og den dømmende Magt saaledes komme under en vilkaarlig 
Afhængighed af den fuldbyrdende, som baade er ufornøden og, uden Tvivl, skadelig 
for Retfærdighedens upartiske Haandhævelse. Sikkerheden fordrer uden Tvivl, at det 
i denne Punkt bliver ved den Eidsvoldske Bestemmelse og at § altsaa bliver saadan:  

§ 23.  I denne § ere nogle vigtige Bestemmelser i den Eidsvoldske Constitution udeladte: 1./ 
at Kongen ei kan meddele anden Rang og Titel end den, ethvert Embede medfører, 2./ 
at Embedsmænd, som i Naade afskeediges, beholde deres havte Embeders Titel og 
Rang, og 3./ at ingen personlige eller blandede arvelige Forrettigheder maa tilstaaes 
nogen for Eftertiden. 

   Denne sidste Bestemmelse er egentlig stilet imod arvelig Adel, og da der 
ingen Grund er til at skabe Adel her i Riget, lad være dens Herlighed for Tiden 
næsten ikke bestaaer i andet end den saakaldte Skjold og Hjelm, saa er der ingen 
Anledning til at udslætte Bestemmelsen, men maaske den stod bedre der hvor 
Grundloven forbyder Oprættelse af Grevskaber &c. 

   Den anden Bestemmelse, at Kongen ei kan meddele anden Rang end den 
ethvert Embede medfører, er af mindre Vigtighed, men i det Hele synes det dog 
tjenligst, at Bestemmelsen vedbliver. I dette Tilfælde maa den anden Post blive 
staaende, men vedtages, at den første skal bortfalde, er den anden ufornøden. 

§ 25.  Denne § i Forslaget er den samme som i den Eidsvoldske, kun Ordene ere noget 
forskjellige. Der kan saaledes ikke være noget at erindre. Derimod maa anmærkes, at 
da den Eidsvoldske Grundlov gaves,  forudsatte man ingen Mulighed af de 
scandinavisce Rigers Forening, og de, som endnu frygte denne som et kun ved 
Øieblikkets Nødvendighed fremkaldet Onde, ville maaske have store 
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Betænkeligheder, dersom Hans Maj. efter blot Godtbefindende skulde kunne 
forlægge Svenske Tropper ind i Riget. Til disse Medborgeres Beroligelse er det uden 
Tvivl godt, om denne § fik følgende Tillæg: 

   ”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”. 

§ 26.  Det vil for at undgaae Forvirring, være baade nyttigt og nødvendigt, at det ved en 
trykt Placat bekjendtgjøres, hvilke Sager den i Norge værende Regjering under 
Kongens Fraværelse maae afgjøre; dog er det ufornødent, at dette bestemmes i 
Grundloven. 

§ 32.  Her maa i Hens. til den norske Statsministers Contrasignation anmærkes det samme, 
som forhen, i Henseende til Sagernes Referat af ham, ved § 15 er anmæke 

§ 34.  ”Kunne yttre deres Meninger”. Bør vel hede: kunne og skulle. 
§ 35.  Da Antallet af Svenske Statsraader i dette Tilfælde er større, og Pluraliteten maa være 

afgjørende, var vel rettest, at Kongens Person imidlertid forestilledes af et lige Antall 
fra begge Sider, og at det ved Lodkastning afgjordes i deres første Sammenkomst, 
hvis Stemme skulde i Tilfælde af lige Stemmer gjøre Udslaget. Denne § kunde i mine 
Tanker med Hensyn til Rigernes Lighed saaledes affattes: 

   ”Er Tronfølgeren ved Kongens dødelige Afgang endnu umyndig, skulle, om 
Dødsfaldet skeer i Sverige, de derværende norske Statsraader tilligemed den norske 
Statsminister, strax sammentræde med [–]169

   Indtil begge Rigers Repræsentanter ere forsamlede og have anordnet 
Regjeringen i Kongens Mindreaarighed, forbliver dette saaledes sammensatte norske 
og svenske Raad i det Rige, hvor Dødsfaldet er indtruffet, og forestaaer, i Kongens 
Sted, begge Rigers Regjering, med Iagttagelse af deres gjensidige Grundlove. 

 et lige Antal svenske Statsraader og den 
ene svenske Statsminister – og om det skeer i Norge, de der hos Kongen værende 
Svenske Statsraader, tilligemed en svenske Statsminister, strax sammentræde med et 
lige Antall af det norske Statsraads Lemmer – og fælles udfærdige Indkaldelse til 
Storthing i Norge og Rigsdag i Sverige. 

   De samme Forholdsregler skulle finde Sted, saa ofte det, ifølge den svenske 
Regjeringsform, tilkommer det svenske Statsraad, i Egenskab af Statsraad, at føre 
Regjeringen.  

   Saasnart foranførte, sammensatte, Raad er traadt sammen, skulle dets 
samtlige Medlemmer kaste Lod, hvis Stemmer iblandt dem skal i Tilfælde af lige 
Stemmer være den afgjørende. I dette Raad tage de 2de Statsministre Sæde efter 
deres Anciennitet, og dernæst de øvrige Medlemmer, ligeledes efter Anciennitet”. 

§ 58.  Er Februarii Maaned den beqvemmeste Tid til Storthingets Sammenkomst? 
§ 41.  Den Periode: ”have været bosatte i Landet i 5 Aar”, hvilken egentlig er skreven med 

Hensyn til ikke Indfødte, kan efter Stedet hvor den staar, misforstaaes som en 
almindelig Bestemmelse, der ogsaa gjælder om Indfødte. For at undgaae saadan 
Misforstaaelse, som virkelig har fundet Sted, synes det bedst at Perioden udgaaer, og 
at der ved §s Slutning tilføies: ”Norske Borgere, som ikke ere indfødte, have ikke 
Stemme-Ret førend de i fem Aar have været bosatte i Riget”. 

§ 59.  Da efter § 61 der nu til ethvert enkelt Storthing skal vælges Repræsentanter, vil den 
satte Tid af sex Uger være meget for kort, saavel med Hensyn til Nordlandene, som 
med Hensyn til at Valgforsamlingerne (hvorved forstaaes saavel de i Præstegjeldene 
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som de for Amterne) ifølge § 61 skulle være sluttede een Maaned forinden 
Storthingets Aabning. 

§ 63.  Er det til noget Gavn, at Thingenes Formænd, som i den Eidsvoldske Constitution 
kaldes med det fremmede Navn Præsidenter, men her Ordførere, udnævnes af 
Kongen? 

   Det synes nyttigt, at denne § blev tilføiet, at der ogsaa skal være en Formand 
for det samlede Storthing, samt, at i Lighed med den ved nærværende Storthing tagne 
Beslutning indføres i Grundloven, at Storthinget handler samlet i de Tilfælde hvor der 
er Spørgsmaal om Rigets ind- og udvortes Tilstand. Da Grundloven intet bestemmer 
om, hvorledes Storthinget skal constituere sig, er det vel nødvendigt at enten ved 
denne eller en særskilt § fastsættes, hvorledes Storthinget træder sammen inden det 
kan siges at have constitueret [–]170

§ 64.  Hvad Bestemmelsen under Lit. a. angaaer, da har Erfaring, paa nærværende 
Storthing, lært, at det for at undgaae Misforstaaelse er gavnligt, at den deles i 2de 
Puncter, nemlig 

 eller samlet sig. 

   a./ at give og ophæve Love; 
   b./ at paalægge Skatter etc. 
§ 64  e. Hvorfore er udeladt det i den Eidsvoldske Grundlov gjorte Tillæg: ”som dog ikke 

maa bestaae i faste Eiendomme”? 
§ 64  f. At Sagen først foredrages for Laugthinget, er vel fordi denne Afdeling formodes i 

Almindelighed at bestaae af de ældste Lemmer, men da en Deel af Lagthingets 
Medlemmer skal sidde i Rigsretten og altsaa selv dømme i dette, er det maaskee 
noget anomalisk. Ordet underdanig bør udgaae, saasom ikke passende for den 
lovgivende Magt. 

§ 65.  Denne § behøver følgende Tillæg: ”Imidlertid naturaliserer Storthinget, ligesom og de 
[–]171

§ 69.  Denne §s Slutning kan medføre Uleilighed, da den forudsætter Uoverensstemmelse 
mellem Kongen og Storthinget om hvad der strider og ikke strider imod 
Constitutionens Aand og Udtryk. 

 Fremmede, der herefter i 10 Aar opholde sig i Riget, skulle ansees 
naturaliserede ligesom hidtil”. 

§ 71.  Bør [–]172

§ 76.  Ordet Stiftamtmand forandres bedst til ”civil Overøvrigheds Person”. 
 ikke Lovene udfærdiges i Kongens Navn og under Rigets Segl? 

§ 82.  ”Som en Følge – Indfødte”. Enten maa denne Punkt ganske udgaae, eller, dersom den 
skal blive staaende, bør Dommer-Embeder forandres til juridiske Embeder; thi der er 
ingen Føie til, nu for Tiden at give Adgang til Besættelse f.E. af Fogeds, Magistrats 
og Overøvrigheds Poster med Svenske. 

   At der i §s Begyndelse fastsættes ligesom i den Eidsvoldske, som en 
almindelig Egenskab, at Embedsmænd uden Undtagelse skulle bekjende sig til den 
evangelisk-lutherske Religion, synes at være formeget fordret, det maatte være nok, 
at de bekjende sig til den evangeliske eller protestantiske Religion, da en vel kan være 
f.E. en kjæk og dulig Officeer, om han end bekjender sig til den arminianske eller 
episopale Kirke. Overalt skjønnes ingen Grund til i en protestantisk Stat at gjøre 
Vanskelighed for andre christelige Religioners Bekjendere, end den papistiske 
Religions. 

   Istedet for Stiftamtmand er det bedre at sætte Overøvrighedsperson. 
§ 83.  Mon Justitscantslerens Embede vil medføre nogen virkelig eller til Omkostningerne 

svarende Nytte? Mon ikke det samme kan opnaaes igjennem Justits Departementet 
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eller de Departement af Statsraadet, hvorunder Justitsvæsenet henhører (for Tiden det 
tredie Departement)? 

§ 86.  Denne § synes at trænge til nærmere Bestemmelse, og kunde maaske saaledes 
affattes: 

   ”Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom. Herifra 
undtages de Bøder, som [–]173 Øvrigheden i lovbestemte Tilfælde er berettiget at 
dictere i visse Politi- og andre Anliggender; ligeledes den Udpantning, som efter 
Lovene finder Sted efter Øvrighedens Beslutning for Skatter og offentlige Tynges,   
[–]174

§ 88.  Det vilde være godt, enten at denne § tilføiedes følgende Bestemmelse, eller at 
samme udgjorde en særskilt §. 

 for Bidrag til uægte Børns Opdragelse, for resterende Tiende og Landskyld 
m.v. Piinligt Forhør maa ikke finde Sted”. 

   ”Alle Bestallinger paa Statens Embeder meddeles gratis”. 
§ 92.  ”Hus-Inqvisitioner maae ikke finde Sted uden i criminelle Tilfælde. Uden Tvivl er det 

gavnligt at tilføie: ”Dog er det ikke Politiet formeent, til Ordens Haandhævelse at 
anstille Inqvisition paa Kroer eller Vertshuse”. 

§ 93.  Ved denne § kan beqvemmelse anføres hvad der er anmærket ved 93de § at være 
forbigaaet, og følgelig kunde denne § maaske affattes saaledes: 

 ”Ingen personlige eller blandede arvelige Forrettigheder maae tilstaaes nogen for 
Eftertiden; ikke heller Grevskaber, Baronier, Stamhuse eller Fideicommisser oprettes. 

   Ingen anden Rang og Titel finder for Eftertiden Sted, end den hvert Embede 
medfører. Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres havte Embeders 
Titel og Rang”. 

 
Nogle ønsker, at de Norske maae beholde et eget Flag. Dersom dette skal finde Sted, maatte 
dog bestemmes et Flag, hvori Danebrogs-Korset ikke findes; thi dette røber Danskhed og 
ikke Norskhed. Man kunde jo [–]175

 

 antage et Flag af 2de Farver, f. E. gult og rødt, hvoraf 
den røde maatte staae i Midten og deri som i et Feldt findes den norske Løve, og det gule 
staae paa Siderne af det røde; eller ogsaa Flaget være ganske rødt med den norske Løve i 
Midten. En egen § i Grundloven kunde fastsætte dette. 

Det vil være fornødent, at en Declaration gives fra de Svenskes Side, hvorved 
Kongen, eller, paa hans Vegne, Hans Kongelige Høihed Kronprindsen lover at trække de 
Svenske Tropper tilbage fra Norge, saasnart Foreningen er antagen og Troskabs Eed overalt 
i Landet er aflagt. 

 
Christjania den 18 Oct. 1814. 

        J. Chr. Berg 
Sorenskriver og Deputeret fra  

          Jarlsberg Grevskab. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 23176

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 195 do do 5/11 83 Schou 
 
No. 23.  

 
Undertegnede det norske Folks Repræsentanter ved nærværende Storthing ere vel samtlige 
besjelede af det inderlige Ønske om, at Norge som et for og ved sig selv bestaaende Rige 
maatte kunne vedblive uden at indtræde i en ei ønsket eller ønskelig Forening; men, 
saafremt Foreningen med Sverrig skulde, mod vort Ønske, af det samlede Storthing 
maaskee befindes nødvendig: saa troe vi, at den ikkun kan finde Sted under de væsentlige 
Betingelser for samme, der i nedenstaaende Udkast til en med Hensyn paa Foreningen 
forandret Grundlov ville blive fremsatte. Det er nemlig efter vor Mening en nødvendig 
Selvfølge af Foreningen med Sverrig, saafremt den besluttes, at den paa Eidsvold givne 
Grundlov maa undergaae flere vigtige Forandringer og Tillæg, forsaavidt nemlig i den intet 
Hensyn er taget paa en saadan Forening. Den norske Nation kunde uden Frygt indrømme 
sin særegne Konge mangen Rettighed, der under Rigets Forening med Sverrig maa sætte 
dens Uafhængighed og Frihed i den øiensynligste Fare: at forebygge dette er altsaa en med 
hiin Constitutions Aand og høieste Princip aldeles overeensstemmende og af Foreningen 
som Forandring nødvendig flydende Forholdsregel og Betingelse, uden hvilken hiin maatte 
erkjendes aldeles constitutionsstridig. I det vi altsaa forbeholde os, enhver især, som frie 
norske Mænd, saavel angaaende Foreningen i Almindelighed, som om de enkelte 
Betingelser for samme, nærmere at yttre vor særegne Overbeviisning, ere vi dog tillige 
enige i at ansee de udi nærværende Forslag til en forandret Constitution fremsatte 
Betingelser for Foreningen som nødvendige, hvad dets væsentlige Indhold angaaer – 
saafremt ellers Norrig ikke skal ved denne Forening aldeles opoffre sin Ære og sin Frihed. 
 
Forandringer, som Grundloven maatte modtage, hvis en Forening med Sverrig nogensinde 
besluttes. 
 
1 §  Kongeriget Norge er et frit udeleligt af Sverrig uafhængigt og uafhændeligt Rige 

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

2 §  uforanderlig. 
3 §  Den udøvende Magt er, saaledes som Constitutionen det byder, hos Kongen. 
4 §  Kongens Person er hellig. Ansvarligheden paaligger hans Raad. 
5-10 §  bortfalde. 
11 §  uforandret. 
12 §  tilføies: ”Ceremonier, han selv med Storthingets Samtykke fastsætter. 
13 §  Kongen opholder sig 3 eller 6 Maaneder af Aaret i Norge, saafremt det af Nationen 

gjennem Storthinget forlanges. Naar Kongen ei opholder sig i Norge, skal  Een af 
Norges Riges Statsraad opholde sig hos ham, for at modtage fra Statsraadet 
Forestillinger o.s.v., hvilke han haver umiddelbar at referere til Hans Majestæt, og 
fra ham modtage Resolutioner samt meddele samme til det norske Statsraad. 

14 §  Kongen maa ikke modtage flere Kroner eller Regjeringer, end den norske og 
svenske uden Storthingets o.s.v. 

15 §  Kongen skal stedse bekjende sig til den o.s.v. 
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16 §  Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste alle Møder og Forsamlinger 
om Religionssager efter den norske Kirkes ritus, saaledes som den nu er, eller af 
Kongen efter Storthingets Forslag bliver indrettet, o.s.v. 

17 §  Kongen kan med Statsraadets Samtykke give og ophæve o.s.v. 
18-20 § uforandret. 
21.  Norges Statsraad foreslaaer af de Søgende trende Candidater til ethvert, saavel civilt 

som geistligt og militairt Embede, af hvilke 3 Candidater Kongen udvælger een. 
Alle Embedsmænd sværge Constitutionen og forsaavidt ogsaa Kongen Lydighed og 
Troskab. 

22 §  De Embedsmænd, som ere ansatte ved Statsraadets Contoirer o.s.v. – kunne ei uden 
foregaaende Dom afskediges af Kongen, saafremt ikke 2/3 Dele af Statsraadet 
samtykke deri o.s.v. 

23 §  Kongen kan meddele norske Ordener o.s.v. Ligesaa skal ingen norskfødt 
Embedsmand beklædes med en svensk Orden, førend han har fortjent og erholdt en 
norsk Orden. 

 Ingen personlige eller blandede arvelige Forrettigheder maa tilstaaes Nogen for 
Eftertiden. Naar de nuværende Eiere af adelige Sædegaarde, Herregaarde, 
Grevskaber og Baronier ved Døden afgaae, ophøre de med Godserne forbundne 
Forrettigheder, og samme kunne parcelleres som andet Bøndergods. 

24 §  Kongen vælger o.s.v.  
 Til de svenske Statsudgifter og Hofholdningen betaler Norge et vist, af Storthinget 

bestemt, aarligt Bidrag 
25 §  tilføies: Hverken Søe eller Landmagten, hvis Styrke nærmere af Storthinget 

bestemmes, kan fordres til Hjelp uden for Landets Grændser, uden at Sverrig 
anfaldes af en udvortes Fiende og med Storthingets, eller om dette ei er forsamlet, 
med Statsraadets Samtykke. De norske Tropper, som saaledes overlades Sverrig 
skal ikke overstige en tredie Part af den staaende Armee 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 forbeholdes Kongeriget Norge under samme Tilfælde og med lige 
Forpligtelser. 

26 §  Kongeriget Norges Krigsmagt til Lands og Vands adlyder ikkun Kongen og 
Statsraadet, naar ei Storthinget er forsamlet, men da Nationen i dette.  

 Ingen svenske Krigsfolk, Over eller Underbefalende maa indlægges i de norske 
Fæstninger, eller nogen anden steds i Landet eller Havnene, ligesaalidet som de 
norske Krigsfolk kunne udenfor det i 25de § bestemte Tilfælde indkaldes til Sverrig. 
Arsenaler, Magaziner Fæstningernes Kanoner o.s.v maa ei udaf Landet udføres. 

27 §  uforanderlig. 
28 §  Nationen vælger selv ved sine Repræsentanter, samlede som Storthing et Raad af 

norske Borgere, som ikke ere yngre end 30 Aar. Dette Raad skal i det mindste 
bestaae af 7 Medlemmer, som maae være indfødte af norske Forældre. Raadet faaer 
af Storthinget sin Myndighed og staaer samme til Ansvar. Dets Medlemmer fungere 
som saadanne i 3 Aar, eller til næste ordentlige Storthing; men kunne da vælges paa 
nye. Forseer noget Medlem sig, kan det suspenderes af de Øvrige efter de fleste 
Stemmer; men de dømmes alene af Rigsretten. Døer eller suspenderes et Medlem, 
da tilkommer det de øvrige provisorisk at besætte den ledige Post indtil næste 
Storthing. Statsraaderne kunne ikke modtage svenske Embeder Ordener o.s.v. 
saalænge de ere i norsk Tjeneste. Gaae de i svensk eller anden Tjeneste, da ophører 
deres Rettigheder som norske Borgere. 
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 Til at tage Sæde o.s.v. 
 Dette Statsraad vaager med Kongen over Constitutionens nøieste Iagttagelse, og 

skal det derfor altid have saavel mundtlig som skriftlig directe Adgang og 
Forestillingsret til Allerhøistsammes Person, saaledes at deres grundede 
Forestillinger om Grundlovens Overstrædelse eller om andre Nationen vigtige 
Gjenstande skulle nyde hastig, villig og virksom Afhjelpning og Assistance. 

29 §  uforandret. 
30 §.  Forestillinger om Embeders Besættelse o.s.v skeer til Statsraadet, af den, under hvis 

Fag det hører; men Forslaget derom af Statsraadet til selve Kongen efter § 21. 
31 §.  ”Af en anden Statsraad, som de øvrige samlede constituere. 
 ”skulle andre Embedsmænd af [–]177

32 §  modificeres i Overeenstemmelse med 117de § omtrent saaledes: --er det Pligt at 
gjøre kraftige Forestillinger derimod, samt at tilføie sin Mening i Protocollen: naar 
dette trende Gange gjentages uden at Klagen afhjelpes, da træder den 117de § i 
nærværende Udkast i Kraft. 

 det samlede Statsraad constitueres til at tage 
Sæde i Statsraadet. 

33 §  gaaer ud. 
34 §  bliver uforandret. 
35 §  ligesaa. 
36 §  bliver [–]178

37 §  bliver uforandret. 
 udslettet. 

38 §  gaar ud. 
39-48 § forandres efter Storthingets nærmere Overveielse. 
49 §  Folket udøver den lovgivende Magt og de øvrige dets ved Foreningen med Sverrig 

forbeholdte Rettigheder formedelst Storthinget o.s.v 
50  §  Stemmeberettigede ere ikkun de indfødte norske Borgere, som have fyldt 25 Aar, 

have været bosatte i Landet de 5 sidste Aar, og etc. 
51-60 § uforandret. 
61 §  tilføies: ”Ingen naturaliseret norsk Borger kan være Repræsentant. 
62-69 § uforandret. 
70 §  gaaer ud. 
71-78 § bliver uforandret. 
79 §  tilføies: Beslutningen maa i dette Tilfælde ikke mere af det da samlede Storthing 

forelægges Kongen; men bliver den ogsaa af det næste ordentlige Storthing efter 
igjen at være drøftet, atter paa begge Thing uforandret i det væsentlige foretagen, og 
den da o.s.v. 

80-92 § forblive uforandrede. 
93 §.  Til Embeder i Landet maa alene udnævnes de af norske Forældre indfødte Borgere, 

som bekjende sig til den evangelisk Lutherske Religion, som have svoret 
Constitutionen Troskab o.s.v. 

 d. gaaer ud. 
94-110 blive uforandrede. 
111 §.  Norge og Sverrig skulle ikke svare til hinandens National gjeld. Norge opretter og 

ordner selv sin egen national bank og Finantsvæsen, uden at disse nogensinde 
blandes med Sverrigs. 

112 §  Det norske Sprog skal fremdeles beholdes i sin Reenhed, saaledes som det, af 
Nationens indfødte lærde Mænd tales og skrives. Det bruges i alle Sager til og fra 
Regjeringen og Embedsmændene. Ingen svenske Lærebøger maae indføres i 
Skolerne. Ingen er forbunden at lære Svensk. 
                                              

177 Strøket: Kongen 
178 Strøket: uforandret 
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113 §  Norge beholder sit eget fra Sverrigs særskilte Flag. 
114 §  Ingen svensk Mand kan kjøbe Landeiendomme i Norge paa eget eller andres Navn, 

forinden han er naturaliseret og derefter i 5 paa hinanden følgende Aar har været 
bosat i Landet og der med sin Familie ført Huusholdning. 

115 §.  Begge Rigers Undersaatter have lige Frihed til at handle med hverandre og med 
Fremmede i alle Verdens Dele, at lade lodse og fortolde, hvor de det finde forgodt. 
Handel mellem Norge og Sverrig ansees og Fortoldningen skeer som indenlandsk, 
dog saa at Vedkommende rette sig efter de i de respective Lande gjeldende 
Toldanordninger for saadan Skibsfart. 

116 §.  Ingen kan nedsætte sig i noget af Rigerne uden at at medbringe Beviser for at intet 
Ansvar hviler paa dem i det Rige, de forlode, og Handelsmænd ikke uden tillige at 
bevise, at de virkeligen eie en Formue, der i Landets Sølvmyndt svarer til en 
Summa af 5 til 10000 Lod Sølv 16ten lødig Marken fiin. 

117 §. Alle de Løfter og Forpligtelser, som i denne Grundlov paalægges Regjeringen ere 
uforanderlige, og dersom Storthingets eller Statsraadets underdanigste Forestillinger 
angaaende Overtrædelse af Grundloven og Nationens Rettigheder 3de Gange 
gjentagne Intet udrette, da kan Storthinget løse Nationen fra dens Troskabs Eed til 
Kongen som constitutionel Regent og det kan selv vælge sig en nye Regjeringsform 
eller Regent, saaledes som dets til Nationens Tarv tjenligst eragter. Er Storthinget ei 
forsamlet, da skal Statsraadet efter tre Gange gjentagen, 3 Maaneder mellem hver, 
afsendt Deputation angaaende deslige Indgreb, sammenkalde et overordentligt 
Storthing og til dets Bedømmelse forelægge sine Klager, saafremt de ei ere blevne 
afhjulpne. 

 
Christiania den 17de October 1814. 
 
Niels Dahl.   Søren Tybring.  Iver Holter  N Schultz AvW Koren  
Jacob Hersleb Sodeman.  Nls Hertzberg   Sven B. Brun      
Hans Knudtzon  O. Hegermann  L. Angell. Carl Stoltenberg179

E O Nord  A. D. Kløve  O. Krabbe   Joh. Garmann.  P. Forseth   Ræder. 
    

 
 

                                              
179 Innskutt bemerkning under navnet: J Forbindelse med mine før givne Bemærkninger 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 24180

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 195 do do 5/11 83 Schou 
 
No. 24.  

 
Saafremt Storthinget skulde indlade sig i en Underhandling om Kongeriget Norges 

Foreening med Sverrig, maatte følgende Forandringer og Tillæg – hvoraf de fleste ere 
aldeles væsentlige – i de svenske Commissariers Forslag til Forandringer i Norges 
Grundlov efter vor Formeening finde Sted. 

 
ad § 7 og 8. Den nye Kongesl vælges af et lige Antal Normænd og Svenske. 
– § 9.  Denne § bør vel lyde saaledes: Kongen er myndig naar han har fyldt det 20de 

Aar, saaledes som det ogsaa i den svenske Regjeringsform af 1809 er bestemt. 
– § 13.  Af  Statsraaderne maatte i det mindste de 4re forhen have forestaaet civilt 

Embede. 
– § 14  ”Den Vice-Kongen betroede Magt kan blot udøves i en bestemt Tid”. Dette 

ønskes udeladt. 
  Rigs-Statholder-Embedet maae blot kunne betroes Normænd. 
– § 20.  Denne §, der er ligelydende med den 20 § i den norske Grundlov, bør vel 

forandres saaledes: Kongen har Ret til i Statsraadet at benaade Forbrydere 
efterat Dom er falden og Højesterets Betænkning indhentet. Forbryderen har 
Valget o.s.v. 

– § 22.  Istedet for: ”civile og geistlige Embedsmænd i de højere Poster” maatte det 
hedde som i den norske Grundlov: civile og geistlige Over-Øvrigheds-Personer. 

  Ingen af de nærværende Embedsmænd, hvilke som helst disse end ere, maae 
kunne uden foregaaende Dom afskediges. 

  Ingensomhelst Embedsmand – undtagen de Militaire i Krigstider – maae 
mod deres Villie forflyttes. 

ad § 23.  Den 23de § i den norske Grundlov forbliver ganske uforandret. 
– § 25.  Denne § tillægges: Kun i Tilfælde af fiendtligt Overfald kunne norske Tropper 

commanderes til Sverrig og svenske Tropper til Norge.  
  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. 

– § 26.  Det vil maaskee ei være overflødigt at denne § tilføjes følgende: Den norske 
Statsminister med de 2de Statsraader tiltræde de i den svenske Regjeringsforms 
§ 12 og 13 omhandlede Raadslagninger om Forbund, Krig og Fred. 

– § 30.  Den ene af de norske Statsraader i Sverrig bør formodentlig være en militair 
Person, og Kongen være forbunden til i hans Nærværelse at afgjøre de norske 
Comando-Sager, og haver for øvrigt denne Statsraad at forholde sig efter den 
32 § i Grundloven. 

– § 34.  Denne § bliver vel saaledes at forandre: Saavel den norske Statsminister som de 
2de norske Statsraader, der følge Kongen, have Sæde i det svenske Statsraad, 
og skulle de der til Protokollen yttre deres Meeninger om de Gjenstande som 
angaae begge Riger. 

– § 35  I de 2de her sidstmeldte Tilfælde, maatte vel beskikkes nogle flere norske 
Statsraader for at sammentræde med det svenske Statsraad. 

                                              
180 Ikke trykt. 
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– § 52.  Den 62 § i den norske Grundlov bør vel fremdeles blive gjeldende med dette 
Tillæg: at Rigs-Statholderen og Statsministeren ei heller kunne vælges til 
Medlemmer af Storthinget. 

– § 58  Det første ordentlige Storthing maatte holdes, efter Bestemmelsen, i Febr 1815, 
det andet i Aaret 1818, men de følgende hvert 5te Aar. 

– § 61.  Med Hensyn til Nordlandene og især til Finmarken burde Valgforsamlingerne 
være sluttede 2 Maaneder forinden Storthinget aabnes. 

ad § 63.  Den 74 § i den norske Grundlov formenes at blive ganske uforandret. 
– § 64   
     lit. a.  Som bestemt i den norske Grundlov maae den Kgl. Families Apanage ei 

bestaae i faste Ejendomme. 
     lit. f.  Ogsaa det overordentlige Storthing maatte kunne forlange Protokollerne var 

eftersendt. 
  Af norske Grundlovs 75 § kan lit. k, dog med Undtagelse af Vice-Kongen, 

samt i og l ei frafaldes. 
– § 69.  Slutningen af denne § neml.: ”saafremt de ei ligefrem strider o.s.v” maatte 

udelades. 
– § 72  Den 83 § i den norske Grundlov, der lit. e forventes, som foranført, fremdeles 

gjeldende. 
– § 82.  Den norske Grundlovs 93 § maatte blive staaende, dog med denne Forandring: 

at lit. b udtrykkes saaledes:  
  ere fødte uden for Riget af norske Forældre som paa den Tid ei vare Borgere 

 uden i Norge,  
 samt at Tillægget til lit. c neml.: ”og ei have rægnet sig for o.s.v.” udelades.  
  Derhos tilføjes det i det svenske Forslag anførte ang. Kongens Proposition 

om en Lov for gjensidig Borgerret  for Normænd og Svenske. 
– § 83  Justits-Cantslerens Embede troes ufornødent, da de Pligter han skulde iagttage 

vel paaligge Landets højeste Authoritet. 
– § 99  ”Værnepligtigheden ophører med det 25de Aar”. Herom bør vel for Tiden ei 

tages nogen fast Bestemmelse. 
 
   Endvidere tilføjes: 
 

     1,  Kongen nævnes i alle udfærdigende Anordninger m.v. som blot angaae Norge: 
Konge til Norge og Sverrig 

     2,  Til alle Embeder i det diplomatiske Fag have Normænd lige Adgang med 
Svenske. 

     3,  Norge Bank saavelsom dets Pengevæsen i Almindelighed bliver gandske 
adskilt fra Sverrigs.  

  Finantserne skulle være særskilte for ethvert af Rigerne.  
  Norge og Sverrig deeltage efter et nærmere bestemmende Forhold i deres 

fælles Statsudgivter. Overskuddet af Norges Statsindtægter komme ene dette 
Rige tilgode. 

    4,  Norge beholder sit gl. Vaaben og bruger et eget Flag. 
    5,  Kongen befordrer det norske Universitets og de militaire Instituters samt i 

Almindelighed Videnskabernes og Kunsternes Floer i Riget; ligeledes beskytter 
og befordrer han Norges Handel lige med Sverrigs i alle Verdens Dele. 

    6,   § 72 i den norske Grundlov gjælder fremdeles. 
    7,  Den norske Statsminister har lige Værdighed med den svenske Statsminister. 
 



118  
 

Dette er saaledes det væsentligste af hvad vi nu have at anmærke angaaende denne 
vigtige Sag i den korte Tid vi have havt at overveje samme. Med Hensyn til 
Committeens indskrænkede Tid have vi gjort os det til Pligt at fatte os saa kort som 
mueligt. 
 

  Christiania den 16de Octbr 1814 
 

H M Krohg                         Elling Walbøe                   Lars Olsen Godøe 
 
 
Til 
Committeen til at indhente nærmere 
Oplysninger ang. de svenske  
Commissariers Forslag. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 25181

 
 

No 25. 
Bemærkninger 
ved nogle af  

de svenske Commissariers  
Forslag til Grundlov for Norge. 

 
I det svenske Forslag er udeladt 
Grundlovens 7de §, som byder Anmeldelse 
til Storthinget af enhver arveberettiget 
Prindses Fødselstime og Navn. 
 

Denne Bestemmelse troes at burde vedvare, 
da det er af høi Vigtighed for 
Undersaatterne at have den største mulige 
Vished om deres tilkommende Arveherre. 

Forslagets 7de §, som angaaer Maaden, 
hvorpaa en Konge vælges, naar den gamle 
Stamme er uddød. 
 

Skulde det ei være gavnligt, ved en 
permanent Bestemmelse at fastsætte 
Antallet af dem, der af begge Nationer 
sammentræde til Valget af nye Kongeæt; da 
Sverrig uden saadan Bestemmelse 
formedelst sin Folkemængde vilde faae 
næsten en dobbelt Andeel i Valget. Burde ei 
de norske Vælgende være ligesaamange 
som de svenske? 
 

Forslagets 9de § udelader den 
Omstændighed, som anføres i Grundlovens 
§ 10, at Kongen skal, naar han har fyldt det 
21de Aar, erklære sig selv myndig. 
 

Denne Bestemmelse troes ogsaa at burde 
vedblive; da det under tilfældige 
Omstændigheder kunde være Statsraadet, 
naar dette havde Ret til at ene erklære 
Kongen myndig, af Interesse at forhale 
denne Erklæring for at forlænge sin Magt. 
 

§ 11 i Forslaget udelader den Bestemmelse i 
Grundlovens § 12 at Kongen først naar han 
er myndig skal krones. 
 

Kunde det ei tænkes muligt, at Sverrig af 
politiske Grunde kunde ønske en endnu 
umyndig Konge kronet i Norge, og burde 
derfor ikke tilføies, enten, at Kroningen ei 
maa foregaae førend han er myndig eller 
førend han er kronet i Sverrig? 
 

§ 12 i Forslaget. 
 

Hvilke Hindringer kunne ansees gyldige til 
at fritage Kongen for engang aarlig at 
opholde sig i Norge? 
 

Forslagets 23 § udelader 3 Punkter der 
findes i den tilsvarende § 23 i Grundloven. 
1) at Kongen ei maa give anden Rang og 
Titel end den, Embedet medfører.  
2) at Embedsmænd, som i Naade afgaae, 
beholde deres havte Embeders Rang og 
Titel.  
3) at ingen personlige eller blandede 

Den 1ste og 3die af disse udeladte Punkter 
synes at burde indsættes igjen.  
Den 1ste, fordi det kan tænkes at en eller 
flere Embedsmænd vare svage nok til at 
lade sig ved en af Kongen tildeelt Rang, 
som Naadesbeviisning, forlede til 
Afvigelser fra Embedspligt for at fremme 
Kongens private Hensigter. Den 3die, fordi 

                                              
181 Ikke trykt. 
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arvelige Forrettigheder maae tilstaaes 
Nogen for Fremtiden. 
 

dens Udeladelse aabenbare sigter til at ville 
indføre igjen den arvelige Adel, som i 
Grundloven er aldeles forbuden paa Grund 
af de skadelige Følger, man med Rette har 
tillagt denne Forrettighed. 
 

Det hedder i Forslagets 25de §: Kongen kan 
ikke uden Storthingets Samtykke overlade 
norske Tropper i fremmede Magters 
Tjeneste eller inddrage fremmede Magters 
Tropper i Riget. 
 

Hvorvidt er Sverrig efter Rigernes Forening 
endnu at ansee som en fremmed Magt?  
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? 
 

§ 35 i Forslaget bestemmer paa en fra 
Grundloven ganske afvigende Maade 
Regjeringens Forvaltning i Kongens 
Mindreaarighed. 
 

Bør ikke det Statsraad, som i Kongens 
Mindreaarighed forestaaer Regjeringen 
aflægge den i Grundlovens § 44 bestemte 
Eed? 
 

I Forslagets § 53 er forbigaaet at udelukke 
Hoffets Betjente og Pensionister fra Adgang 
til at blive Repræsentantere, saaledes som er 
skeet i Grundlovens hertil svarende § 62. 
 

Her synes Grundlovens Bestemmelse at 
burde vedblive; da Hoffets Betjente og 
Pensionister almindelig kunne ansees som 
meer end andre afhængige af Kongens 
Villie, og det altsaa var at befrygte at han 
igjennem dem som Repræsentantere kunde 
virke paa Storthinget. 
 

§ 58 forandrer den i Grundloven bestemte 
Tid af 3 Aar mellem hvert ordentligt 
Storthing til 5 Aar, samt udelader den 
Bestemmelse at Kongen kun paa Grund af 
overordentlige Tilfælde som fiendtligt 
Overfald eller smitsom Syge maae 
sammenkalde Storthinget andetsteds end i 
Landets Hovedstad. 
 

Bør ikke Grundlovens Bestemmelse af kuns 
3 Aar mellem hvert ordentligt Storthing 
vedvare saalænge indtil de mange indvortes 
Sager, som skulle organiseres, ere bragte i 
Orden, og overhovedet saalænge indtil 
Storthinget selv beslutter ei at samles uden 
hvert 5te Aar? Bør ikke Kongen være 
forpligtet til at samle Storthinget i Landets 
Hovedstad, med mindre de i Grundloven 
anførte Tilfælde, eller lignende, hvis 
Gyldighed dog kunne bedømmes af 
Storthinget, forhindre det? Naar Kongens 
blotte Villie var nok til at forandre 
Storthingets Samlingssted, kunde i Tilfælde 
af Misforstaaelse mellem Rigerne derved let 
Misbrug finde Sted. 
 

Forslagets § 63 bestemmer at Odels- og 
Lag-Thingets Ordfører skal udnævnes af 
Kongen. Dette strider mod Grundlovens 
74de §, som forbeholder hvert Thing den 
Ret selv at vælge sin Præsident. 
 

For at betage Kongen saavidt muligt al 
Leilighed som ogsaa al Skin af at virke paa  
Storthinget, synes dette at burde beholde 
Retten til selv at vælge sine Præsidenter 
eller Ordførere, hvis Duelighed som 
saadanne ogsaa forud kan bedre kjendes og 
bedømmes af deres mange Ligemænd og 
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Medundersaattere end af den ene Konge. 
 

I Forslagets § 64 er blandt de Rettigheder, 
som tilkommer Storthinget udeladt den i 
Grundlovens § 75 littr. i anførte. Den i 
Forslagets § 64 littr. h anførte Ret til ved 5 
Revisorer at gjennemsee Statens 
Regnskaber strækker sig ei til at forandre 
noget i de bestemte Udgifter. 
 

Den Ret at forandre Gager og Pensioner 
synes at kunne tilkomme Repræsentanterne 
af Nationen, der baade bedre end Kongen 
kan kjende hver enkelt Embedsmands og 
Pensionists Trang til enhver Tid og som 
tillige maa udrede de dertil udfordrende 
Udgifter. 
 

Forslagets § 65 synes at sigte til at forskaffe 
Kongen i det mindste Andeel i Fremmedes 
Naturalisation. 
 

Det synes at Kongen aldeles ikke maa have 
nogen Andeel i Fremmedes Naturalisation, 
men denne beroe allene paa Storthinget, 
som Grundlovens § 75 littr. i og § 83 littr. e 
bestemme. Nationen synes nærmest 
berettiget til at bestemme hvem den vil 
optage i sit Skjød, og ved Rigernes Forening 
under een Konge, kunde denne af 
Partiskhed eller af politiske Hensigter 
oversvømme Landet med svenske Mænd, 
som han først havde naturaliseret og derpaa 
ophøiet til Statens mere eller mindre vigtige 
Embeder. 
 

Forslagets § 82 synes at sigte til, i det 
mindste med Hensyn paa svenske Borgere 
at lette de i Grundlovens 93de § bestemte 5 
Midler til at vinde norsk Borgerret og 
derved Adgang til Embeder i Norge. 
 

Fra de i Grundloven anførte Betingelser for 
norsk Borgerret formeenes ingen 
Undtagelse at burde gjøres til Fordeel for 
svenske Borgere, ligesom Norske ei 
forlange at vinde svensk Borgerret 
anderledes end det i Sverrigs Love er 
bestemt om Fremmede. 
 

 
                                     Christiania 18 Octo. 1814 

         Jacob Nielsen 
 
Til Committeen for Undersøgelse af de  
svenske Forslag til Norges Constitution. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 26182

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 337 Fremlagt i Rigsretten 29.11. 83 Schou 
 
No. 8. 

 
Bemærkninger ved Forslaget til Forandringer i Kongeriget Norges Grundlov. 
 

Ihvorvel det altid har været mit ivrigste Ønske, at Norge nu og for bestandig maatte 
vedblive at være et for sig selv bestaaende, med ingen anden Stat forenet Rige, hvilket 
Ønske den almægtige Gud i Naade bønhøre! maa jeg dog fremsætte enkelte Bemærkninger 
over [–]183 det Svenske Forslag [–]184

 

 til en forandret Grundlov, sammenlignet med den, vi 
for nogle Maaneder siden alle svore Lydighed, henholdende mig i Øvrigt til det af mig og 
Flere underskrevne Forslag til en forandret Grundlov i Tilfælde af en beklagelig 
Nødvendighed af en Foreening med Sverrig under fælleds Konge. 

Foreløbigen maatte det tillades mig at fremsætte en Bemærkning, hvis Rigtighed ingen 
redelig Nordmand kan kalde i Tvivl, at vor paa Eidsvold af Nationens Representantere 
forfattede Grundlov ingenlunde var beregnet paa en mulig Forening af Norge med 
nogetsomhelst andet Rige; og havde man kunnet tænkt sig en Saadan, grundet paa en 
sørgelig Nødvendighed, der reiste sig af Fædrenelandets Afmagt og fremmede Magters 
Uretfærdighed, vilde vistnok andre Bestemmelser have fundet Sted til Betryggelse for dets 
Frihed og uafhængighed i et saadant mødende Tilfælde. 
 

§ 1 
Ordet uafhængigt maatte aldeles ikke ombyttes med det mindre omfattende: selvstændigt; 
da Norge hidindtil aldrig har tigget nogen anden Stat om Forening, kan det heller ikke ville 
være afhængigt af det Rige, der uopfordret gjør sig saamegen Umage for at see det forenet 
med sig.  

§ 7 
Medlemmernes Antal i en saadan Valgcommittee maatte være lige stort fra begge Riger. 

§ 9 
Er Kongen i Sverrig myndig for sit 21 Aar, da maatte han ikke være det i Norge; thi Mænd 
bør ikke regjeres af Børn. 

§ 10 
Mundtlig maatte Kongen gjentage Eeden for Storthinget paa dets Eedsaflæggelsen kunde 
vorde ham en høitidelig Handling der prægede sig dybt i hans Hjerte. 

§ 12 
Kongen maatte, om Folket forlangte det i 3 Maaneder opholde sig i Norge for at lære at 
kjende Landets Beskaffenhed og Folkets Caracter, Kunskaber der ere saa vigtige for en 
Fyrste til at regjere vel. 
Vor Grundlovs § 14 maatte optages i den foreslagne, da den kunde sætte Skranke for 
umættelig Ærgjærrighed og vild Erobringslyst. 

§ 13 
Ingen Vice-Konge eller Generalgouverneur!  Satrap-Regjering er forhadt og ødelæggende 
for et Land, og hvor let kunde ikke Vice-Kongen udarte til Satrap? saameget mere som det 
er Kronprindsen eller hans ældste Søn, der efter Forslaget skulde beklæde denne Post. 

§ 17 
                                              

182 Ikke trykt. 
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”Dog maa de ikke stride mod Constitutionen og Lovene” kunde for at forebygge 
Tvetydighed udføres saaledes: ”dog maa de ikke stride mod Constitutionen og de af 
Storthinget givne Love”. 

§ 21 
Een besynderlig Forandring er den ”i Statsraadet” istedet for ”efterat have hørt sit 
Statsraad” som om det blot var Stedet,  her kom i Betragtning og ikke Personerne. Det kan 
naturligviis ikke være mistydigt at sige: jeg vil bestemme den Sag i dette eller hiint Huus 
blandt disse eller hiine Personer, med dette: denne Beslutning vil jeg tage paa dette eller 
hiint Sted efterat have hørt de der værende Personers Formening om Sagen. 

§ 22 
I Henseende til denne § gjelder den forhen gjorte Bemærkning, at Norges Representantere 
paa Eidsvold ikke forfattede en Grundlov for et Rige, der om kort Tid skulde forenes med et 
fremmed mægtigere og større under en fælleds Konge; men for Norge, regjeret af sin egen 
Konge, der ikke uden Storthingets Tilladelse kunde antage en herom tilbuden fremmed 
Trone. Derfor kunde Folket uden nogen Frygt for Frihedens Tab tilstaae sin Konge Ret til 
uden foregaaende Dom at afskedige de i de høiere Poster ansatte Embedsmænd, en Ret der i 
hans Hænder ikke letteligen kunde antages at vilde blive hyppig misbrugt; men under 
forandrede Omstændigheder at tilstaae et fremmed Riges Konge, med hvilket Norge 
muligens kunde blive foreenet, den samme Magt, det kunde ikke skee uden Frygt for de 
skadeligste Følger for Fædrenelandets Frihed. 
Fyrsterne taale ikke altid, at Sandheden siges dem, det er en bekjendt Sag; skulde da den 
retsindige Embedsmand, der oprigtigen fremlægger den, af en ubesindig Konge, thi en 
Saadan lader sig tænke, til Straf derfor eller fordi han var sit Fædrenelands Ven og dets 
Friheders og Rettigheders ivrige Forsvarer, kunne udømt rives ud af sin Virkekreds for at   
[–]185

§ 23 

 aftræde den til En, der maaske er Fædrenelandets Fiende? Det vilde være levende at 
begrave de sande Partrioter. Min Mening er derfor at ”kunne, uden foregaaende Dom, 
afskediges af Kongen fra deres Embeder” maatte forandres til ”suspenderes fra deres 
Embeder, indtil deres Brøde i sin Tid kunde vorde undersøgt efter Lovene” 

Slutningen af vor Grundlovs 23 § maatte beholdes, som en af de vigtigste Bestemmelser i 
vor Constitution, annalog med dens 101 og 108 §. 

§ 25 
Strax efter Ordene ”inddrage fremmede” maatte følge: ”eller Svenske Tropper &c”; thi 
dersom Svenske Tropper skulde kunne inddrages i Norge, og Norske i Sverrig, da vilde der 
være banet Despotismen en jævn og magelig Vei til at opvise sit Palads i begge Riger, 
hvilke til visse Tider kunde blive at ansee som tvende erobrede og af fiendtlige Tropper 
besatte Provindser. 

§ 28 
Jeg refererer mig til det Anmærkede ved § 13, ligesom ved alle de Paragrapher i Forslaget, 
hvor der tales om Vice-Konge, Generalgouverneur eller Rigsstatholder. 

§ 62 
Statsraadets Medlemmer maatte under ingen Betingelser kunne vælges til Representantere 
ved Storthinget. 

§ 58 
Storthinget maatte holdes hvert 3die Aar efter Grundlovens Bestemmelss. 

§ 63 
Det vilde være et farligt Brud paa Storthingets Frihed om det tilstedes Kongen at udnævne 
en President eller Ordfører for ethvert af Thingene. Det kunde da letteligen befrygtes, at 
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Ordføreren blev et Organ for Kongens og ikke Folkets Vilje, der under visse 
Omstændigheder kunde antages at være modsat. 

§ 64 
e, At den kongel. Familjes Apanage ikke kunde bestaae i faste Ejendomme, er altfor vigtig 
til at kunne udelades. 
ltr. k i vor Grundlov kan som en af de stærkeste Grundstykker for Constitutionen heller ikke 
borttages. Det Samme gjelder om lit. i, saameget mere som Frankrigs Exempel ved 
Revolutionens Udbrud og Dann-marks i de sidste Aar, bør overbevise os om Farligheden af 
at tillade Regenten fri Raadighed i denne Henseende. 
Dersom § 65 skulde træde i Stedet for Grundlovens § 75 lit. e, vilde udentvivl Landet snart 
vrimle af Svenske Embedsmænd, thi en Lov, som endnu kun er til i Regentens Hjerne 
kunde ikke opstille nogen betydelig Garantie i denne Henseende. 

§ 72 
svarende til Grundlovens 83de §. At naturalisere Fremmede, og at sætte Statsraadet og 
Andre under Tiltale, er en Rettighed, Storthinget paa ingen Maade kunde opgive. 

§ 76 
Det maatte forblive med den i Grundlovens 87 § gjorte Bestemmelse. Ligesom § 77 
svarende til Grundlovens § 88. 

§ 93 
Det Ord i Grundloven: ”maa allene” ere vigtige og kunne ikke forandres. Den 2den Periode 
i denne § maa som stridende mod norske Borgeres Rettigheder ganske bortfalde. Ved den 
3die maatte tilføies: saafremt de kunne tale og skrive Norsk rigtig. 
 
Jeg henholder mig for Resten til bemældte af mig og Flere underskrevne Forslag, som i Dag 
tilsændes Kommitteen, forbeholdende mig i sin Tid nærmere at yttre mine Tanker. 
 

Christiania den 18 October 1814                           J H Sodeman 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 27186

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 198 Fremlagt i Rigsretten 5/11 83 Schou 
 
No. 27. 

 
Naar man antager Muligheden af en Forening mellem Norge og Sverrig under een 

Konge, saa synes denne ene og alene at kunne finde Sted ved bogstaveligen at følge den 
Constitution, som hver Normand med velberaad Hu har svoret. 

 
Ved den 3die § i Conventionen, dat. Moss d. 14de August d. A. har endog den svendske 
Regjering erkjendt Billigheden heraf, og kun forbeholdt sig at foreslaae Forandringer, der 
ere nødvendige til begge Rigers Forening. Man gjør vel i at forbigaae de sidste Maaneders 
Tildragelser, og saa lidet som muligt at erindre sig Normændenes skuffede Haab. 
Omstændighederne ere imidlertid af den Beskaffenhed, at det ligesaa lidet kan dølges, at 
Feighed og slætte Forandstaltninger hos Enkelte have bevirket disse Onder, som at Følgen 
deraf er Krænkelse for hver den, der har mindste Følelse af Fædrelandskjerlighed. Ikke blot 
Tabet af nogle Hundrede Krigere, Ødelæggelse af Fleres Eiendomme, 2de Fæstningers og 
en liden Deel af de norske Grændseegnes Besættelse af fiendtlige Tropper er at beklage; 
disse Opoffrelser ere ikke saa store, at jo vore Forfædre have havt dem langt større og 
endda tilkjæmpet sig Seieren; men Nationens Hæder, dens før erkjendte redelige Villie, 
utrættelige Standhaftighed og uovervindelige Mod, naar Landets Trang fordrede Folkets 
Hjælp, ere og bør at være den retskafne Normand af langt større Værd. Vi have svoret at 
vove Liv og Blod, opoffre Alt for vor Selvstændigheds Vedligeholdelse, og neppe var 
Farens Stund kommen, førend de, hvilke det vigtige Hværv var betroet, ad udføre disse 
Beslutninger, ligesom gik Haand i Haand for at tilintetgjøre Folkets billige Forhaabninger. 
Og dersom lav Egennytte eller lige vanærende Hensigter har Deel deri, saa ere de Afskum, 
som i fjerneste Maade have bevirket Landets Skjændsel og Tab langt mere at beklage end 
de Lidende; thi ham ere en Skræk for sig selv, en Gjenstand for Nutidens som 
Efterverdenens Foragt, naar disse ydes Medlidenhed og billig Deeltagelse i deres Udfald.  

Vort Tab skrække os da ikke, ei heller de mulige Ulykker, der end maatte forestaae os! 
Vi yde det elskede Fædreland hvad det har Krav paa, Liv og Velfærd offre vi det, naar dets 
Ære derved kan opretholdes, vor Samvittighed derved beroliges. Vee hver den, der holder 
disse Opoffrelser tilbage, og heller tilsidesætter sin Sindsroe og sin Nations Hæder, end det 
Liv og den Mamon, hvorved han kan befrie kommende Slægter fra de Slavelænker, han 
selv ikke kjendte til. Med disse Beslutninger og forenede Anstrængelser, haabe vi med 
Grund, at den Høieste vil krone vore Bestræbelser med et forønsket Udfald. 

Dersom den svenske Konge derimod vil indrømme os, som Sverriges Allierede, vort 
Norges Uafhængighed og Selvstændighed efter den paa Eidsvold udarbeidede Constitution, 
saa bør Uforsonlighed og Hevngjerrighed ikke læde os til at forkaste Fredens Tilbud; thi da, 
som under enhver Omstændighed, paaligger det Nationens Repræsentanter at drage dem til 
Ansvar, som paa en eller anden Maade have paadraget Normandens hidtil uplettede Ære en 
evig Skjændsel i Historiens Aarbøger, hvilken maa og bør falde tilbage paa den, som har 
Deel deri. 

 
Christiania den 17de October 1814. 

         Ærbødigst 

                Carl Stoltenberg 
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Til  
 Storthinget for Norge!                                             
 

______________ 
videre næste Side  

 
Med Hensyn til foranførte Sætning er det min Formening, at Forandringerne i 1, 7, 8, 

9, 12, 13, 14, 15, 21, 35 og 36te § kunne komme under Betragtning til Antagelse. 

Derimod troer jeg, at Afvigelserne fra den norske Grundlov i følgende §§ ikke kunne 
indrømmes: 
Grundl. § 11 (Forandr. 10) Forskjelligheden her synes blot at have Hensyn paa at gjøre 

Eden mindre høitidelig, hvilket ei maa blive Brug. 
§ 23 (23).  Udeladt i 3die Linie: men ei anden Rang og Titel end den, ethvert Embede 

medfører. Dette er saa aldeles overeensstemmende med Nationens Ønske, at 
ingen Forandring taales; thi den værdige og særde fortjente Mand har Løn hos 
sig selv og i sine Medborgeres Agtelse, hvormed det usle Værd, som Stjerner, 
Baand og Titler give, ei forskaffe den ellers maadelige Mand Fortien i de 
Retskafnes Øine. End videre er udeladt: personlige eller blandede arvelige 
Forrettigheder &c; heller ikke denne Clausul taaler Udelukkelse; det almene 
Vel fordrer dens punktlige Overholdelse. 

§ 24 (24).  Det sidste Membrum er udeladt, og bør dog staae der. 
§ 25 (25).  Denne maa nøiere udtrækkes, thi Søemagten maa ligesaa lidet som 

Landtropperne overlades i fremmede Magters Tjeneste uden Storthingets 
Samtykke, og overhoved maa hverken den ene eller den anden trækkes ind i 
Sverrig, med mindre dette Rige fiendtligen er angrebet. Tillige maa det 
Troppeantal, Sverrig i dette Tilfælde kan forære, foreløbigen fastsættes, som og 
den Betingelse vedtages, at de norske Tropper i ovennævnte Tilfælde lønnes og 
underholdes for Sverrigs Regning. Samme Forhold bliver at iagttage med 
Hensyn paa den svenske Krigsmagt, der ligesaalidet maa tilstædes Tilladelse til 
i større eller mindre Corpser at komme indenfor Norges Grændser, med mindre 
dette Rige trædes i Krig med nogen udvortes Magt, som den norske Krigsmagt 
til at komme ind i Sverrig, uden i lignende Fald. 

§ 54  er udeladt; men dette maa ei blive Tilfældet, da samme fastsætter 
Valgforsamlingerne til hvert 3die Aar. 

§ 62 (52).  Denne Forandring strider aldeles imod Constitutionens Aand, da de nævnte 
Personers Handlinger, ville komme i Strid med hinanden, og have til Følge, at 
man skal blive sin egen Dommer. 

§ 68 (58).  Storthing er fastsat hvert 5te Aar, istedenfor at den norske Grundlov fastsætter 
samme til hvert 3die Aar, hvilken Forandring med Hensyn paa Lovgivningen 
og flere Ting af Vigtighed kunde have slemme Følger. 

§ 71 (61).  Bestemmelserne i den norske Grundlov ere saa gode, at Forandringer ikke bør 
antages. 

§ 72.  Aldeles forbigaaet, uagttet Efterlevelsen deraf synes fornøden og passende. 
§ 74 (62).  En af Kongen beskikket Ordfører betager Storthinget dets Frihed og 

Rettigheder og vil ufeilbarligen være til Skade ved Forhandlingerne. 
§ 75 (64).  Litr. A er givet det Tillæg af det i følgende § 70 nævnte Tilfælde, hvis 

skadelige Følger ei turde blive uvigtige. I Litr. E er udeladt: som dog ikke maae 
bestaae i faste Eiendomme – en aldeles fornøden Erindring da disse næppe ville 
kunne erholdes uden Skade for Staten. Litr. H og I ere overseede; men af den 
Beskaffenhed at man fremdeles maa forbeholde sig sammes Efterlevelse, og 
end mere Litr. L, thi i andet Fald bortfalder en Hærlighed, Normanden stedse 
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har skattet høit, og ingenlunde bør give Slip paa, hvilket den svenske Konge ei 
maa have formodet, siden han i § 65 af Forandringen forbeholder sig Ret til ved 
en særskildt Lov at bestemme, hvorledes ikke Norskfødte skulle naturaliseres. 

§ 81 (71).  Blot de 2 første Linier ere anførte; men Resten af samme, saavelsom § 82 er 
udeladt; men da enhver Mand nøie bør vide, om de givne Love stemme 
overeens med Constitutionen, kunne disse Udtrykke ei udelades. 

§ 83 (72).  Litr E udeladt, som ifølge Anmærkningerne til Litr. L i § 85 ei kunne 
indrømmes, ogsaa Litr. F er forbigaaet, uagttet den sikkerlig er fornøden. 

§ 84 (73).  Istedetfor at der i den norske Grundlov er Storthinget indrømmet at fordre 
Høiesterets Betænkninger, skulde dette efter Forandringen blot staae i Kongens 
Magt, hvorved Storthingets Andragende vilde tilsidesættes. 

§ 87 (76).  De Forandringer, denne § er undergaaet, stride aldeles mod Constitutionens 
Aand og ere saaledes ganske at forkaste. 

§ 93 (82 og 83). Modsatte af de i denne § gjorte Bestemmelser og stridende mod 
Grundlovens Principier. 

§ 100 (90). Denne § er til Slutning forøget med de Ord: kun at Velanstændighed iagttages; 
men hvortil dette Forord efter at have fulgt hvad der staaer i § 100? 

Christiania 17de October 1814 
              ærbødigst 

        Carl Stoltenberg 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 28187

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 338 Fremlagt i Rigsretten 29.11. 83 Schou 
 
No. 28. 

 
Med den Forudsætning, at Norges nærværende extraordinaire Storting troer sig berettiget 
til, uagtet Grund-Lovens 110 §, i [–]188

Kongeriget Norges Grund-Lov 

 bemeldte Grund-Lov, at giøre de Forandringer, som 
den indtenderede Foreening med Kongeriget Sverrig giøre nødvendige, og med det Ønske, 
at enkeldte §§ i Grund-Lovene ved samme Lejlighed tillige nøyere maatte bestemmes, 
modificeres og gives de Tillæg, som Jeg, efter min individuele Meening, anseer for 
ønskelige, nyttige og nødvendige; har Jeg herved den Ære, i Overeensstemmelse med 
Stortingets tagne Beslutning, at fremkomme med mine skriftlige Bemærkninger, med 
Hensyn til de af Kongen af Sverrigs Commissarier til Stortinget indgivne Propositioner, 
saaledes: 

1 §  antages efter Propositionernes 1 §. 
2 §  Ligelydende med sammes anden § 
3 §  antages efter Prop. 3 §. 
4 §  Ligelydende med Prop. 5 
5 §  forandres efter Propositionernes 6 § dog forbeholdes næste ordinære Storting, at 

giøre de Bemærkninger og fremsætte de Forandringer og Modificationer i Sverrigs 
Successions-Lov, af 26d September 1810, som maatte ansees nyttige og 
nødvendige, samt forrelægge Sverrigs Riges Stænder paa Rigs-Dagen samme, og i 
Tilfælde at samme af Disse antages, blive saadane Forandringer at tilføye 
bemeldte Successions-Lover, men i modsadt Fald, udvælger Norges Storting, og 
Sverrigs Stender, hver 9 af Deres Medlemmer, der afgiøre Sagen ved fleste 
Stemmer, men i Tilfælde, at Stemmerne endnu skulde blive deelte, giør Kongens 
Stemme Udslaget. 

6 §  bør heede: Riget forbliver stedse uddeelt hos een det øvrige af § forbliver 
uforandret. 

7 og 8 §  bør forblive uforandret. 
9 §  forandres efter Propositionernes 7 § dog paa den i foregaaende 5 § foreslagne 

Maade. 
10 §  forandres efter Prop. 9 §. 
11 §  Ligelydende med Propositionernes 10 §. 
12 §  antages efter 11 §. 
13 §  antages efter Prop. 12 § med Tilføyende: hvilke Hindringer maae meddeeles næste 

ordinære Storting, og bringes til den Norske Nations Kundskab; Og maae intet, 
uden alleene Sygdom, forhindre Kongen fra længere end i 2 paa hinanden 
følgende Aar, at opholde sig for nogen Tiid i Norge. 

14 §  med Forandring af 3die isteden for 2den bliver uforandrete. 
15 §  antages efter Prop. 4 §. 
16, 17, 18, 19 og 20 § Ligelydende eller i det Væsentlige overeensstemmende med samme 

§§ i Propositionerne. 
21 §  antages efter Prop. med følgende Forandring: dog skal Kronprindsen eller Hans 

Ældste Søn, fra sine Myndige Aars Opnaaelse fungere, som Vice-Konge i Norge. 
22 §  antages efter Prop. med Tillæg, efter det Ord Betænkning saaleedes: dog skal 

Afskedigelsen ikke finde Sted med mindre Pluraliteten af Statsraadet stemmer 
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derfor og skal Andleedningen og Aarsagen til Afskedigelsen bekiendtgiøres det 
næste ordinære Storting. 

23 §  maae forblive uforandret efter Grund-Loven. 
24 §  Ligeleedes med Tillæg: hvilken Sum foreslaaes af Kongen eller Statsraadet og 

bestemmes af næste ordinære Storting. 
25 §  bør heede saaleedes: Kongen har Høyeste Befaling over Norges Land og Søemagt. 

Dog maae ingen Høy eller Lav Officier beskikkes til nogen Post uden Han er 
indfødt Norsk Borger. I Tilfælde at Norske og Svendske Tropper skulde agere 
sammen da skal den Høyeste Norske Officier have over Kommandoen saalænge 
de staae paa Norsk Grund uagtet den Høystbefalende over de Svendske Tropper 
kunde have en Høyere melitair Schierce. Og omvendt skal det samme finde Sted 
saalænge Tropperne staae paa Svendsk Grund men i Tilfælde at de skulde agere 
samlede uden for Rigernes Grændser da skal Overbefalningen tilkomme den 
Officier som ha den Høyeste melitaire Schierce uanseet enten Han er Svendsk 
eller Norsk Borger. Dog skal enhver Nations Corps have sin egen indfødte Scheff 
der staar under den Høystbefalende det øvrige af § forbliver uforandret. 

26 §  Ligelydende med Propositionernes 26 §. 
27 §  antages med den i Prop. 27 § anførte modification. 
28 §  Ligeleedes med Tillæg til 2det memrum dog kan Kongen i Tilfælde han maatte 

finde det fornødent i Vigtige Sager indhendte Skriftlige Betænkninger endog fra 
enkeldte Medlemmer i Stortinget. Ligesom ogsaa antallet af Statsraadets 
Medlemmer maae bestemmes. 

29 §  Ligesom i Propositionerne. 
30 §  antages efter Prop. 
31 §  Det første memrum maae blive uforandret det andet antages efter den foreslagne 

modification. 
32 §  Ligelydende med Forslaget. 
33 § og 34 maa forblive uforandret. 
35 §  forbliver uforandret med Tillæg at Kongen eller Vice Kongen. 
36 §  forbliver uforandret. 
37, 38, 39, 40, 41, 42 og 43 § kunde nærmere bestem efter paa den ved 5 § foreslagne 

Maade. Det samme giælder om 44, 45, 46, 47 og 48 § og imidlertid kunde 
Forslagene fra 35 til 38 § antages dog anmerkes: i henseende til den 47 § at 
Kronprindsen under alle Omstendigheder bør opholde sig i Norge fra sit 10 Aar 
indtil Han som Myndig tiltræder Regiæringen enten som Vice Konge i Norge eller 
som virkelig Konge over begge Riger. 

49 og 50 § som Forslagenes 40 og 41 § dog maae de i 50 anførte 5 Aar nærmere bestemmes 
at de ikke giælde om Jndfødte. 

51 §  antages efter § 42. 
52 og 53 § som Forslagenes 43 og 44. 
54 §  maae forblive uforandret. 
§ 55-61  er ligemed § 44-51 dog foreslaaes at antalet af Representanterne maatte forholde 

efter Valgmændenes uden at tage det i 57 og 58 bestemte maximum til Regel 
hvorved altsaa 59 vil bortfalde. 

§ 62  antages efter Forslagenes 52 med Tillæg og maae de ikke under nogen Betingelse 
igien indtræde i saadant Embede førend 3 Aar efter at de igien udtrædes som 
Representantere ved Stortinget. 

63 §  antages i Overeensstemmelse med 53. 
64-67  Ligemed 54-57. 
68 §  forbliver uforandret dog med det Tillæg: skulde det, paa det 3die ordinære Storting 

befindes at Riget og Constitutionen havde beholdt den fasthed at det ikke ansaaes 
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fornødent at sammenkalde Rigets Representantere oftere end hvert 5te Aar kan 
saadan Forslag giøres af det 3die Storting og antages udsættes [–]189

69 og 70 § Ligelydende med 59 og 60. 

 eller forkastes 
af det derpaa følgende 4de ordinære Storting. 

71 og 72 § maae forblive uforandret. 
73 §  Ligemed § 64. 
74 og 75 forbliver uforandrede hvorhos Foresla[–]190aes følgende Tillæg til 75 [–]191 litr. m, 

at meddeele Norske Fortjente Borgere de Agtelses Tegn som skal bestaae i en Sølv 
eller Guld Medalie paa hvis eene Side skal være Rigets Vaaben med Skrift uden 
om for Fortjenester af Fedrenelandet og paa den anden Side en Biekubbe, med 
underskrift Kongcordia [–]192 res minimæ crescunt193

§ 76-78  Ligemed 66-68. 

. Hvilken Medalie skal bæres 
paa Brystet i et Høyerødt Baand. Den bør ikke under nogen Betingelse tildeeles 
nogen af Stortinget Medlemmer som maae ansee sig udmærkede nok ved at være 
udvalgte til Nationens Representantere. Tildeeles den Udmærkelse nogen 
Fremmed erholder samme ipso facto Norsk Borgerret.  

§ 79  antages som Forslagenes 69. 
Ligeleedes 80 som 70. 
Ligeleedes 81 som 71 dog bør Lovene bekræftes med Rigets og ikke med Kongens Segl. 
§ 82  De Provisoriske Anordninger etc. udstædes ligeleedes i Kongens navn og under 

Rigets Segl. 
§ 83  forbliver uforandret med Tillæg som indføres imellem Litr E og F det meddeeler 

det ved § 75, foreslagne Agtelses Tegn. 
84 §  forbliver med Tillæg Høyeste Rets eller det Juridiske Facultets Betænkning etc. 

som dog ikke skal have nogen forbindende Kraft paa Stortingets Beslutninger. 
§ 85 og 86 ligemed 74 og 75 hvorhos Foreslaaes: om ikke i begyndelsen af § 86 maatte 

tilføyes ingen Tropper maae være forsamlede i en Circumferentz af 5 Miile fra det 
Sted hvor det ordinære eller de extraordinære Storting er samlet. 

§ 87-93  maae forblive uforandret. 
§ 94-99  ligemed 84-89 i Forslagene. 
§ 100  det i § 90 foreslagne Tillæg vedtages. 
§ 101  vedtages som § 91 der er tydeligere og forstaaeligere. 
§ 102-108 ligemed 92-98. 
§ 109  maae nærmere bestemmes ved næste ordinære Storting og imidlertiid forblive 

uforandret. 
§ 110  ligemed 100 her troer Jeg at nærmere Bestemmelse ved hvad der forstaaes med 

Constitutions Aand bør finde Sted.  Hvad Propositionernes 13, 14 og 15 § angaaer 
med fleere modificationer som blive nødvendige i Andleedning af Rigernes 
Foreening samt Bestemmelser der alleene nu finde Sted for Tiiden troer Jeg ikke at 
burde tilføyes Grund-Lovene men maatte blive at fastsætte og bestemme ved en 
Sæparat Tractat hvortil Jeg skal give mig den Friehed at indlevere et Udkast. 

Nansen 
 
Enig med Lansdomer Nansen. 
                   Elef H. Tothammer 

                                              
189 Strøket: og 
190 Strøket: ges 
191 Strøket: m 
192 Strøket: Ræs Minima 
193 Oversettelse: De minste ting vokser ved enighet. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 29194

 
 

No 29. 
Deres Velborne hr. Pressendent 

 
tar ieg mig den Frihed at tilkiændegive min Mening til besvarelsen paa den Svenskee grund 
Lov Søynes mig at de forandringer i de Pæragrafi som icke Leder hen til den Norskee grund 
Lov kunde andtages om En forening Skulde finde stæd og at de Punctter som kunde ud 
Ledes kunde blive forbedret, for Exempel i det 82 § Afs. der at Ved Enckelte tilfælde hvor 
hand fant det fornødent at andsette Norskee Embedsmend i Sverig og Svenskee J Norge 
som efter min formening icke maatte finde Stæd ”over alt Søynes at Vii bør hen Vende os 
til Norges grund Luv, uden i Enckelte Punctter om forening Skulde finde Stæd med begge 
Riger er det ieg tae mig den frihed at øyttre de Condisioner som Efter min formenig burde 
hvere om Norge skul blive forenet med Sverig, Nemlig 
1.  at de Svenskee lover de 2de fesninger de har i besidelsen og igien besettes med Norskee 

folck. 
2.  at Vi beholde Norskee Embedsmend i Norge af alle stænder. 
3.  at ingen Svenskee gardesoner maae blive inden de Norskee Grenser. 
4.  at Kongen icke maatte hværve magt at Commandere Norske folck i Svensk Kiæneste 

uden i fiendligt overfald da at bestemes et Vist andtal af hielpe tropper af land og 
Søetatten. 

5.  at beestemme hvor mange hielpe troper Svensken skulde understøtte Norge med om Vi 
blev overfalden af fienden. 

6.  at Norge maatte beholde Sit undhverende flag Serskildt. 
7.  at Penge Veset maatte blive fast Sat om forening Skulde finde stæd. 
    over alt maa Nøye paasee landets beste at vi icke for efter Tiiden bliver udsat for 

indbøyrdes Krig da er det bedre at falde paa en ærefuld baane En i Sit Eget hus.  
 dette er min formening. 

Skibs førrer Elef Hansen Tothammer 
 
 

                                              
194 Ikke trykt. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 30195

 
 

No. 30 
 

Er det sandt at Statens Selvstændighed er Formaalet for enhver Statsborgers ædle 
Bestræbelser i Henseende til Foreeningen med Sverrig. Er det sandt at en Constitution og 
eene den bør indeholde Garantie for denne Selvstændighed, da vil den ærede Committee 
forunde disse mine almindelige og specielle Bemærkninger sin hele Opmærksomhed; den 
vil tilgive disses Mangler og modtage de Vink – eene saadanne tillod Tiden mig at 
frembringe – som disse mine Bemærkninger maatte indeholde. I den sluttende Oversigt 
skulle de vigtigste findes samlede og Resultatet findes uddraget. 
Tilstaaes det – og hvo nægter dette uden at bryde Eeden han svor Fædrenelandet – at 
Selvstændighed maae Norge have; Tilstaaes det – og hvo nægter dette uden at røbe total 
Uvidenhed i Statsrettens Principer, som i Stats-Historiens Erfaringer – at Constitution og 
eene den kan forskaffe Norge denne Selvstændighed, denne Nationallitet; Tilstaaes det – og 
hvo nægter dette, uden med det samme at paastaae at Constitutionen ej var Constitution – at 
Norges ved Eidsvolds Rigsforsamling antagne og besvorne Constitution indeholder denne 
Borgen denne Garantie i alle de Tilfælde den afhandler; saa sees letteligen at Constitutionen 
kun i de Tilfælde kan forandres, som modstride denne Foreening. For at indsee disse 
Tilfælde, maae Foreeningen nøjere bestemmes, dens Natur udvikkles og dens Principer 
fastsættes. 
Skal Foreeningens Hensigt være indbyrdes Garantie for de respective Staters 
Statsværdighed og de respective Nationers Nationalitet – og denne antages, i det mindste 
aabenbart, af alle, den skjulte Linie vi kuns slutte os til – saa kan Foreeningen kun blive 
Foreening ej Amalgamation, saa kan Foreeningen kun [–]196 være den af Statslærerne 
saakaldede systematiske, og Hovedgrundsætningen for denne kan ej være anden: enhver 
Stat bestaaer ved sig selv, enhver Stat vedbliver at være Stat, og skal denne Grundsætning 
følges, saa maae aldrig den eene Stat kunne indblande sig, i den andens Bestyrelse. Af det 
Sagte fremlyser: Constitutionen maae forandres derhen at den taaler en Foreening med en 
anden Stat, og at den fastsætter Hovedbetingelserne for enhver saadan muelig Foreening; ej 
denne allene, thi det særskildte maae indbefattes i en Foreenings-Act, hvis Hovedprincip er: 
begge Staters Rettigheder skulle indbyrdes være lige. Det følger i øvrigt af sig selv, at 
denne Act i Alt retter sig efter Constitutionen, og at altsaa enhver Bestemmelse i denne, der 
modstrider eller kunne modstride Constitutionen, er just derved et aldeeles Intet en Nullitet. 
Kun denne Forandring maae Nationens Representantere udvelge, kun denne Forandring 
skal og maae foregaae i Constitutionen; ved enhver anden brydes Eeden, som højtideligen 
er svoret Fædrenelandet ved enhver anden nedværdiges Staten Norge, og naar Sagas [–]197

 

 
Griffel upartisk fremstiller Norges Sag vil disse Forandringer, og maaskee disse eene vorde 
en Skamstytte for Nationen 

A Om Statsformen og Religionen 
 Anmærkninger 

Formen af vores nuværende Constitution 
skal saa meget mueligen iagttages: Det 
tjener til Orden – og denne garantere de 
forskjellige Statsmagters nøje Adskillelse, 
at bibeholde vores nuværende Constitutions 

                                              
195 Ikke trykt. Dokumentet er trådheftet sammen med bilag qa, vedlegg 30, undervedlegg som ser ut til å 
være skrevet av en annen hånd. 
196 Strøket: der 
197 Strøket: Giffel 
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Hovedafdelinger. 
 

§ 1. Kongeriget Norge er en frie uafhængig, 
selvstændig og udeelelig Stat, foreenet med 
Sverrig under een Konges Styrelse. Dets 
Regjeringsform er indskrænket og arvelig 
monarkisk. 
 

§ 1 Uafhængig Stat, maae absolut tillægges, 
da Sverrig maae erkjende Norge for et 
constitueret Rige ): en Stat, maae erkjende 
at uagtet Foreeningen vedbliver Norge at 
være dette; Vigtigheden af ordet ”Stat” er 
altsaa indlysende, da ordet ”Rige” og 
indeholder denne Erkjendelse.   
Arvelig som er udeladt i Forslaget bør 
beholdes, da det befordrer Tydelighed og 
hindrer muelige Misbrug, især ved 
Statsrevolutioner, desuden bør det 
bibeholdes ogsaa af denne Grund, der her 
eengang for alle fremsættes, at vor 
Constitution endog i Udtrykkene, saalidet 
mueligt forandres; thi derved vises tydeligst 
Foreeningens Natur, at nemlig denne er en 
Følge af det selvstændige Norges [–]198

 

 
Villje og at Forandringerne i Constitutionen 
ej er en Virkning af de Svenskes Forslag, 
men af Sagens Natur da der i den 
foregaaende, vor nuværende Constitution, ej 
er indbefattet en Foreening, thi denne skulle 
først tillades af Storthinget. 

§ 2 Den evangelisk-Lutherske Religion 
forbliver Statens offentlige Religion. De 
Indvaanere, der bekjende sig til den, ere 
forpligtede til at opdrage sine Børn i 
samme. Jesuiter og Munkeordener maae 
ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede 
fra Adgang til Riget. 
 

§ 2 Stat, bør beholdes i Stædet for 
Forslagets ”Rige” 
 

B Om den udøvende Magt, Kongen og den 
kongelige Familie 
 

 

§ 3 Den udøvende Magt er hos Kongen, 
som forvalter den i Overeensstemmelse med 
Constitutionen. Hans Tittel er med Hensyn 
til Norge: Vi – af Guds Naade og efter 
Rigets Constitution Norges Konge; I alle 
Befalinger Norge angaaende skal denne 
hans Tittel nævnes først. 
 

§ 3 Forslagets Tillæg ”som forvalter den i 
Overeenstemelse med Constitutionen” kan 
beholdes, da det ej ofte nok kan siges, og 
her er et ej uvigtigt Sted.  
Tittelen  er af yderste Vigtighed, da 
Erkjendelsen af Norge som Stat deri ligge. I 
Almindelighed kunne Formerne ikke nok 
bibeholdes, de ere det bedste Værn for 
Stats-Ekjendelsen. Da Norge ligesaavel som 
Sverrig vedbliver at være en uafhængig 
Stat, er §ens sidste Bestemmelse nødvendig. 
 

                                              
198 Strøket: selvstændig 
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§ 4 Kongens Person er hellig: han kan ikke 
lastes eller anklages. Ansvarligheden 
paaligger hans Raad. 
 

 

§ 5 Arvefølgen er lineal og agnatisk i 
Kongens og hans adopterede Søns 
Kronprindsens i lovligt Ægteskab avlede 
Livsarvinger, saaledes at kun Mand af 
Mand kan arve Kronen. Den nærmere Linie 
gaaer for den fjernere og den Ældre i Linien 
for den Yngre.  
Riget forbliver stedse udeelt hos een 
 

§ 5 Forslagets § 6 bortkastes og 
Constitutionens § 5 beholdes med Tillæg: 
da Norge ej antager Sverrigs Arvefølge men 
antager sin egen som den svenske 
samstemmer med. Formen er af den yderste 
Vigtighed, der maae ligesaalidet i den 
Norske Constitution omtales den svenske, 
som i denne hiin. Saavel Norge som Sverrig 
ere selvstændige Stater, der frivilligen have 
foreenet sig under een Konge, men med 
forskjellige Constitutioner. 
 

§ 6 Naar en, til Norges Krone arveberettiget 
Prinds fødes, skal hans Navn og Fødselstid 
tilkjendegives førstholdende Storthing og 
antegnes i dets Protokoll 
§ 7 Blandt arveberettigede regnes ogsaa den 
Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted 
i Arvelinien naar han efter Faderens Død 
fødes til Verden 
 

§ 6 & 7 Disse tvende §§ beholdes. Begge 
indeholde Værn for vor Nationalitet og 
Respect for vor Statsværdighed. Begge 
finde Sted i den svenske Stat og bør altsaa 
og findes i Norges Constitution med Hensyn 
til Norges Statserkjendelse 
 

§ 8 Er ingen efter Arvefølgen berettiget 
Prinds til, kan Kongen foreslaa sin 
Efterfølger for Norges Storthing paa samme 
Tid som for Sverrigs Stænder. Saasnart 
Kongens Proposition er modtagen skulle 
begge Folks Representantere af deres egen 
Midte udkaare en Committee, der har Ret til 
at bestemme Valget, i det Tilfælde at 
Kongens Proposition ikke bifaldes af hver 
enkelt Folkerepresentations Pluralitet. 
Antallet af Medlemmerne i denne 
Committee, som dog skal være lige af begge 
Representationer, og den Orden som bør 
følges ved Valget, fastsættes ved en Lov, 
som Kongen paa een og samme Tid 
foreslaaer Norges Storthing og Sverrigs 
Stænder. Denne Lov skal være en Grundlov 
og udgjøre en integrerende Deel af 
Constitutionen; Bestemmelserne altsaa i § 
110 angaaende Constitutionen gjelder ogsaa 
denne.  
 

§ 8 Denne Forslagets § 7 maae nødvendigen 
indføres i Constitutionen. Foreeningen 
fordrer den, dog med de tilførte 
Modificationer.  
Istedetfor Forslagets ”begge Folke-
Representationers Pluralitet” maae 
Constitutionen have ”hver enkelt Folke-
Representations Pluralitet. Da hiint 
letteligen kunde misforstaaes eller bringes 
til at misforstaaes. Ligeledes fordres: at 
Antallet i Committeen maae være lige af 
begge Nationer; ellers kunde jo dette 
aldeeles misbruges.  
Det sidste Tillæg at denne Lov skal være en 
Grundlov og integrerende Deel af 
Constitutionen, er nødvendig, da denne Lov 
virkelig henhører hertil, og man derved 
sikkres for Overilelse. 
 

§ 9 Er Kongestammen uddød og ingen 
Thronfølger udkaaren, da skal en ny 
Kongeæt vælges i Lighed med de i 
foregaaende § givne Bestemmelser 
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§ 10 Kongen skal være myndig i Norge naar 
han har fyldt sit 20d Aar. Han skal erklære 
sig selv offentligen derfor. 
 

§ 10 Jngen Sammenblandelse med Sverrigs 
Constitution. De samstemme, men de ere ej 
hentede fra hinanden. 
 

§ 11 Vedbliver uforandret med Tillæg: Er 
intet Storthing paa den Tid samlet, 
nedlægges Eden skriftlig i Statsraadet og 
gjentages højtideligen af Kongen paa første 
Storthing, med de Undtaglser eller 
Opsættelser som Storthinget maatte antage 
for gyldige. 
 

§ 11 Skal Statens Værdighed bibeholdes 
maa Kongen, som vor Constitution 
bestemmer, højtideligen selv gjentage Eden; 
dog maa naturligviis Undtagelser kunne 
finde Sted, da uopsættelige Hendinger 
kunne fordre dem; men disse maae hvis ej 
Eden aldeles skal beroe paa Kongens 
Godtbefindende erkjendes gyldige af 
Storthinget. 
 

§ 12 Kongens Kroning og Salving skeer i 
Trondhjem paa den Tid og med de 
Ceremonier, han selv fastsætter. 
 

§ 12 Endog at bibeholde Ordene er vigtig, 
derfor baade Kroning og Salving. I 
Trondhjem, og ene der, bør disse 
Ceremonier finde Sted; Norge er atter 
bleven en selvstændig Stat; Formen af dens 
forrige Selvstændighed vil minde om denne 
og dette vil og maae opvække Energie. 
 

§ 13 Kongen opholder sig i Norge nogen 
Tid hvert Aar, hvis ikke store og vigtige 
Hendinger møde 
 

 

§ 14 Kongen skal [–]199

 

 bekjende sig til den 
evangelisk lutherske Religion, haandhæve 
og beskytte den 

§ 14 Denne § af Constitutionen bortfalder, 
da Værn mod de befrygtede Onder nemlig 
Brud paa Norges Selvstændighed, her maae 
indlemmes 
 

§ 15 Da Kongen i Følge § 3 har den 
udøvende Magt, tilkommer det ham at styre 
Riget, dog skal han ubrødeligen efterleve 
saavel denne Grundlovs Bestemmelser, som 
de særskildte med den overeensstemmende 
af Storthinget i Følge § 110 tillagte og 
tillæggende Forskrifter. Han skal hente 
Raad og Underretninger af et Stats Raad, 
han Selv udnævner, og som foruden en 
Vice-Konge eller General-Gouvernør (Rigs-
Statholderen) skal bestaae af en 
Statsminister og syv Medlemmer, Alt paa 
den Maade, som nedenfor nærmere 
bestemmes. 
 

 

§ 16 Under Kongens Fraværelse overdrages 
Han Rigets indvortes Bestyrelse til Vice-

 

                                              
199 Strøket: stedse 



136  
 

Kongen eller General Gouverneuren 
(Rigsstatholderen) tilligemed 5 af Stats 
Raadets Medlemmer. Disse skulle føre 
Regjeringen i Kongens Navn og paa hans 
Vegne; De skulle ubrødeligen efterleve 
saavel denne Grundlovs Bestemmelser, som 
de særskildte dermed overeensstemmende 
Forskrifter.  
Denne Regjering afgjør Forretningerne ved 
Stemmegivning, hvorved i Tilfælde af lige 
Stemmer, Vicekongen eller 
Generalgouverneuren, eller i Deres 
Fraværelse det første Medlem af Statsraadet 
har tvende Stemmer; Naar Kongen er 
nærværende ophører Vice-Kongens 
Function. General Gouvernøren 
(Rigsstatholderen) er paa den Tid ikkun den 
første i Statsraadet.  
Ingen uden een af de nærmere 
Successionsberettigede Prindser kan 
udnævnes til Vicekonge, hvilken Post stedse 
maae være besat, saasnart slige dertil 
berettigede Personer gives.  
Til General Gouvernør udnævnes en 
Nordmand.  
Vicekongen kan af Kongen rappelleres. 
 
§ 17 Hos Kongen forbliver stedse, under 
hans Ophold i Sverrig, den Norske 
Statsminister og tvende af Statsraadets 
Medlemmer, som aarligen omskifte. De 
have de samme Pligter og samme 
constitutionelle Ansvarlighed som den i 
Norge værende Regjering og i Deres 
Overværelse skulle de Norske Anliggender 
afgjøres af Kongen. Den Norske 
Statsminister andrager Sagerne og bliver 
ansvarlig for Expeditionernes 
Overeensstemmelse med den fattede 
Beslutning. 
 

 

§ 18 ligelydende med Constitutionens § 16 
 

 

§ 19 Ligelydende med § 17 af 
Constitutionen med Tillæg – som derom 
skal give en Bestemmelse. 
 

§ 19 Forandringen i Forslagene, der synes 
saa ubetydelig, kunde alligevel sige meget. 
Udeladelsen af Storthinget kunde nemlig 
medrette antages som en Nægtelse af 
Storthingets Ret til at give Love.  
     Tillægget til denne § er nødvendigt; det 
bringer St. Thinget til ei ligegyldigen at 
behandle denne særdeles vigtige Sag. Ogsaa 
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her bør vurderes den vigtige Bemærkning 
om Bibeholdning af Formene.  
 

§ 20. Ligelydende med § 18 af 
Constitutionen. 
 

 

§ 21. Ligelydende med § 19. 
 

 

§ 22. Ligelydende med § 20. Dog synes det 
rigtigt noget nøiere at bestemme 
Benaadningsretten. Maaskee burde derfor § 
hedde: Kongen har Ret til i Statsraadet at 
formilde Forbryderens Straf &c /jus 
aggratiandi/. 
 

§ 22 ellers kunde Nogles Straf aldeles 
ophæves, hvilket vilde have de farligste 
Følger. 
 

§ 23. Ligelydende med Constitutionens § 21 
f. med Tillæg: Dog kan disse udnævnes til 
Vice-Konge saaledes som ovenfor er meldt. 
 

 

§ 24. Enten ligelydende med 
Constitutionens § 22, eller maaskee rettere 
med flere Indskrænkninger som denne 
Forening og den derved nødvendige 
Garantie synes at fordre.  
General-Gouverneuren, den Norske Stats-
Minister, Statsraaderne, Gesanter og 
Consuler Admiraler og Generaler af alle 
Grader, Commandanter i Fæstningerne og 
Høistbefalende paa detacherede Krigsskibe 
kunne uden foregaaende Dom afskediges. 
 

§ 24 Gesandter og Consuler bør ej udelades, 
det synes vel overflødigt at nævne disse, 
men de bør dog staae; thi Norge som Stat 
har denne Ret ligesaavel som Sverrig. 
Kongen maa altsaa tilstaaes denne Ret 
ligesaavel af Norge som Sverrig.  
Det vilde være af indlysende Vigtighed om 
de Embedsmænd der vare ansatte ved 
Statsraadets Contoirer og bleve afsadt, eller 
at denne Afsættelse ej udstrækkes videre 
end til Bureau Cheferne som Forslagets § 
22 antage. Ligeledes om de civile og 
geistlige Overøvrigheds Personer undtages 
derfra, da Kongen ved at have disse 
Embedsmænd saa aldeles i sin Magt 
mueligen fik alt for megen Indflydelse. Det 
gjentages at Foreeningen fordre en større 
Garanti for Magtens rigtige Brug og Værn 
mod Misbrug. Det samme synes at være 
Tilfældet med de Militaire. § 30 kunde 
lægges til Grund. 
 

§ 25 Constitutionens § 23 maa bibeholdes. 
 

§ 25 Vigtigheden indsees lettelig. Dersom 
Forslaget antages, nedstyrtedes hele 
Constitutionen aldeles. 
 

§ 26 Kongen vælger og afskediger efter eget 
Godtbefindende sin Hofstat og sine 
Hofbetjente. 
 

 

§ 27. ligelydende med Constitutionens § 25. 
Kongen har højeste Befaling over Rigets 

§ 27. Vigtigheden af denne §s Forandring 
hidrøre fra den nødvendige Garantie – siden 
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Land og Søemagt. Den maa ej overlades i 
fremmede Magters Tjeneste og ingen 
fremmede Krigsfolk maa inddrage i Riget 
uden Storthingets Samtykke.  
Til Fremmede regnes i alle Tilfælde 
Svenske Tropper, ligesom ogsaa med 
Hensyn til Armeens Marsch over det 
Norske Riges Grændse, Storthingets 
Samtykke udfordres. 
 

vil dens overordentlige Vigtighed 
fuldkommen indlyse.  
 

§ 28 ligelydende med Const. § 26. 
 

 

§ 29 Constitutionens § 27 beholdes. 
 

§ 29. Constitutionens Ord bør beholdes saa 
ofte de ej nødvendigen bør forandres. De 
forandrede Ord ”er ikke berettiget” er endog 
tydeligere og minde desuden Kongen om, at 
alt beroer paa Ret og Rettigheder, at Han 
ligesaavel har disse mod Statens Borgere, 
som disse have dem mod Ham, alt ifølge 
Constitutionen. 
 

§ 30 Kongen vælger selv Statsraadet, blandt 
Norske Borgere, og bestemmer som han 
tjenligst eragter de Forretninger hvormed 
enhver især bør have at gjøre og fastsætter 
ved en Jnstruction under nærmere siden 
forekommende Bestemmelser de Sager 
hvilke Vicekongen eller General 
Gouverneuren tilligemed Statsraadet, i 
Kongens Fraværelse maae afgjøre. Ved 
overordentlige Tilfælde kan Kongen 
foruden Statsraadets sædvanlige 
Medlemmer tilkalde andre norske Borgere 
for at tage Deel i Statsraadets 
Deliberationer, kun ingen af Storthingets 
Medlemmer. Naar kun det halve Antal af 
Statsraadet er tilstæde skal Kongen tilkalde 
andre Borgere. Naar en Statsraad ved lovligt 
Forfald hindres fra at foredrage de Sager der 
høre under hans Fag, skal en anden af 
Statsraaderne constitueres i hans Sted. 
 

 

§ 31 ligelydende med Const. § 29. 
 

 

§ 32 Const. § 30 forestillinger om 
Embedsmænds Ansættelse eller deres 
Afskedigelse som omtales i § 25 et § 30. 
 

§ 32. Tillæget ”eller deres Afskedigelse” 
hentet fra Forslaget er nyttig med Clausuler, 
der hindre fra Misforstaaelse. 
 

§ 33 Ligelydende med Const. § 32. 
 

 

§ 34 Ligelydende med Const. § 34.  
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§ 35 Saavel den Norske Statsminister som 
de Norske Statsraader der følge Kongen 
have Sæde i det svenske Statsraad, naar 
Sager begge Riger angaaende forhandles, og 
kunne der yttre deres Meninger i 
Protocollen om disse Gjenstander. 
 

§ 35 See Forslaget desangaaende. Ingen 
Indblandelse. 
 

§ 36. Vicekongen eller General 
Gouverneuren (Rigs-Statholderen) 
tilligemed Statsraadet i Norge skal under 
Kongens Fraværelse aldeeles forestaae 
Statens indvortes Bestyrelse paa følgende 
Undtagelser nær: 
a) Alle Love gives af Kongen selv under 
foranførte Indskrænkelser. 
b) Embedsmænds Afsættelse og Ansættelse 
dog have de hertil Forslags Ret. 
c) Benaadnings Retten 
d) Alt militaire Sager Vedkommende 
e) Ret til at uddele Ordener 
De skulle i øvrigt indberet Alt 
Underdanigen til Kongen.  
Expeditioner skulle stedse staae i Kongens 
Navn og paa hans Vegne og undertegnes af 
Vice Kongen el. Gen. Gouvern. (Rigs-
Statholder) og af Statsraadet, og 
contrasigneres af den som foredrager Sagen 
ligesom han ogsaa blive ansvarlig for 
Expeditionens Overeensstemelse med 
Protocollen. 
 

§ 36 Nødvendigheden af disse 
Bestemmelser indsees letteligen ellers 
kunde hele Regjeringen trækkes til Sverrig. 
 
 
 
 
 
b) Denne Forslagsret blev udentvivl rigtigst 
saaledes bestemt, at af 3 foreslagne skulle 
Kongen vælge een, ellers kunde de 
Ansøgendes Nærværelse altfor meget 
fordres i Sverrig. 
 

§ 37 Alle af Kongen Selv udfærdigede 
Befalinger og Ordrer, militaire Sager 
undtagne, skal tilstilles Vice Kongen og det 
Norske Statsraad til Udfærdigelse. 
 

 

§ 38 Naar Kongen er ude af Rigerne 
bestyres den indvortes Regjering aldeles af 
Vicekongen og Statsraadet. Det samme 
finder Sted i Kongens mindreaarighed indtil 
begge Stats Representationer have bestemt 
hvorledes med Bestyrelsen skal forholdes, 
Og under Kongens Sinds el. 
Legemssvaghed i den Grad at den gjør ham 
uskikket til Regjeringen. 
 

 

§ 39 Nærmeste Tronarving om han er den 
regjerende Konges Søn fører Tittel af 
Kronprinds til Norge. De øvrige til Kronen 
Arveberettigede fører Tittel af Prindser og 
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de Kongelige Døttre Prindsesser. 
 
§ 40 ligelydende med Const. § 38. 
 

 

§ 41 ligelydende med Const § 39. 
 

 

§ 42 Vicekongen eller Rigsstatholderen 
tilligemed Statsraadet skulle i alle de 
Tilfælde som § 38 omhandler hver for sig 
aflægge følgende Eed: Jeg lover og sværger 
at ville forestaae Regjeringen i 
Overeensstemmelse med Constitutionen, 
Lovene, og Foreenings Acten, saa sandt 
hjelpe mig Gud og hans hellige Ord. 
 

§ 42. Det er nødvendigt for Staternes 
Garanti med Hensyn til Foreeningen, derfor 
skal og Ordet Foreenings Acten tillægges i 
de Svenskes Eeds Formular i denne 
Henseende. 
 

§ 43 ligelydende med Const. § 45. 
 

 

§ 43 I alle de Tilfælde, hvori Regentskab 
bør beskikkes; da skal strax dette 
communiceres det Norske Statsraad af de i 
Sverrige sig opholdende Medlemmer af 
samme, og derefter et overordentligt 
Storthing sammenkaldes af Statsraadet eller 
andre Vedkommende. Iøvrigt see § 46 af 
Constitutionen. 
 

200

§ 44. Valget af Formyndere for den 
umyndige Konge, skal foretages efter 
samme Regler og paa samme Maade, som 
er foreskrevet for Valget af Tronfølger. 

 

 

 

§ 45 Som Constitutionens § 37. 
§ 46 Som Constitut. § 48. 
§ 47 Som Constitutionens § 49. 
§ 48 Som Constitut. § 50. 
 

 

§ 49. Mandtal over alle stemmeberettigede 
Indvaanere skal foretages i enhver Kjøbstæd 
af Magistraten og i ethvert Præstegjeld af 
Fogden og Præsten. Iøvrigt forbliver det 
med Constitutionens § 51. 

 

Denne Forandring er nødvendig, da 
Mandtallet allerede er optaget. Da vor 
Constitution ei fordrer Eden til Kongen, 
udgaaer dette af det Svenske Forslag. Her 
en Anmærkning, som meget ofte har været 
Anledning til, og som fortjener nøie at 
bemærkes: Altiid, hvor der i vor Constit. 
nævnes Constitution og Konge, nævner det 
svenske Forslag Konge og Constitution. 
Men Constitutionen bestaaer ved sig selv og 
har sin Kraft ved sig selv; Kongen har 
derimod sin Magt ved Konstitutionen. Og 
dette erkjendes i vor Constitution; men 

                                              
200 Herfra en endret oppstilling av dokumentet. Paragrafnummereringen i høyre kollonne er sløyfet. 
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Forslaget synes indirecte ei at ville erkjende 
det; hvilket og bestyrkes derved, at stundum 
Forslaget indsætter Ordet Konge,  hvor det 
ei findes i vor Constitution, og hvor det ei er 
nødvendigt. Denne Bemærkning indtrænger 
sig paa enhver. Man lægge desuden Mærke 
til, at den der besværger Constitut., sværger 
og til Kongen, som bestaaer ved og fordres i 
denne.  
 

§ 50 Som Constit.  § 55. 

§ 51        -   -             56. 
§ 52        -   -             57. 
§ 53        -   -             58. 
§ 54        -   -             59. 
§ 55        -   -             60. 
§ 56        -   -             61. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 57        -   -             62. 
 

De svære Misbrug Forslagets Forandring   
[–]201 medføre, indsees let. De vilde kun 
tilintetgjøre Constitutionens Basis, de 2 [–
]202

 
 Adskillelse. 

§ 58. Uforandret som Const. § 63. 

 

Ifølge foregaaende §. 
 

§ 59 Som § 64 i Constitutionen. 

§ 60   -         65           - 
§ 61   -         66           - 
§ 62   -         67           - 
 

 

§ 63 Storthinget aabnes almindelig den 
første Søgnedag i Februar eller August 
Maaned, hver 30te Maaned i Rigets 
Hovedstad. Iøvrigt see Constit. § 68. 
 

Da Sveriges Rigsdag holdes hver 5te Aar, 
og det følger af Foreningens Natur, at 
Norges Storthing og Sveriges Rigsdag 
stundum kunde have noget at forhandle med 
hinanden, vilde det være nødvendigt 
herefter at lempe sig. Men vil vi ei udsætte 
os for muelige Anmasselser, da bør, 
saameget [–]203

                                              
201 Utydelig. 

 mere, som vor Stat ei endnu 
fuldkommen er ordnet, og Storthingets 
Nærværelse saameget oftere fordres. Tiden 
hellere forkortes end forlænges. Hver 30t 
Maaned bliver saaledes den passelige Tid.  
Den sidste Forandring i Forslaget imod 
Constit. kan aldeles ei antages uden at 
overlade Storthinget til en altfor vilkaarlig 
Behandling, der lettelig indsees at kunne 

202 Utydelig. 
203 Strøket: muelig 
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have de skrækkeligste Følger. Følgende 
Tillæg fordres vel endog: Og skulle disse 
overordentlige Omstændigheder 
udtrykkeligen nævnes i Bestemmelserne. 
Tingen er særdeles vigtig.  
 

§ 64 Som Constitutionens § 69. 
§ 65 Enslydende med Constitutionens § 70. 
 

 

§ 66 vedbliver uforandret efter § 71 i 
Constitutionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 67; som Constitutionens § 72. 
 
 
 
§ 68 som Constitutionens § 73. 
 

Her maae bemærkes tre foreslagne 
Forandringer, og disse maae sammenholdes: 
1.) Udsættelse af Storthinget til hvert femte 
Aar. 2.) Storthingets Medlemmer skulde 
særskilt vælges til hvert overordentligt og 
ordentligt Storthing. 3.) de overordentlige 
kunde vedblive, skjønt de ordentlige 
sammenkommer ifølge Constitutionen. 
Denne 3die Grundsætning antages indirecte 
fremsat, da Forslaget har udeladt § 72 i 
Constitutionen, der byder det Modsatte. 
     Sammenholdes nu disse Puncter, da vil 
enhver see Constitutionen med Hensyn til 
Storthinget aldeles tilintetgjort, saameget 
mere, naar man betragter de  
øvrige foreslagne Forandringer, f.Ex. § 52 
af Forslaget. Jeg forbeholder mig i en 
sluttende kort Oversigt af det Hele at 
gjennemgaae disse Forandringers Natur og 
Væsen, og de Følger, som heraf kunne 
udledes. Endvidere kan her bemerkes den 
anden Forandring, som § 58 af Forslaget 
indeholder. Endvidere § 63. 
 

§ 69 Vedbliver ligelydende med § 74 af 
Constitutionen. 
 

Hvor stor en Rystelse af Constitutionens 
Grundprinciper og dens Væsen ved denne 
Ordfører er bevirket, behøver ei at anføres; 
det Nødvendige skal desuden ved 
Oversigten anføres. 
 

§ 70 /:Grundlovens § 75 :/ Det tilkommer 
Storthinget:  
a.) At give og ophæve Love, at paalægge 
Skatte, Afgifter, Told og andre offentlige 
Byrder, som dog ei gjelde længere end 5 
Maaneder efterat det næste ordentlige 
Storthing er samlet, da dette er forpligtet til 
udtrykkeligen at hæve eller confirmere 
disse.  
b.) Ligelydende med Grundlovens.  
c.) Ligelydende.  
d.) Ligelydende med Tillæg: Hvortil og 

De i Forslaget antagne Forandringer af 
Constitutionen bedes nøiagtigen 
bemærkede. De ere: 1.) Forandringen ved 
Meddelelser af Statsraadets Protocol og alle 
offentlige Indberetninger og Papiirer, der ei 
synes at føre hen til andet end 
Vanskeliggjørelser og muelig 
Tilintetgjørelse af denne fortræffelige Lov, 
ved igjennem Committée, Lagthing og 
Storthing at kunne uddrage over 3 
Maaneder og da ophæve dette sidste. Ogsaa 
maa det Fremmede i vor Constitution af 
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henfører de til Vicekongens og Hofstats 
Underholdning henhørende, samt til 
Kongens i Tilfælde af hans Ophold her, og 
ligesaa Generalgouverneurens.  
e.) af Constitutionen bortfalder  
f.) Bibeholdes af Constitutionen.  
g.) Ligeledes.  
h.) Ligesaa.  
i.) Ligesaa. 
k.) Ligesaa.  
l.) Jligemaade efter Constitutionen. 
 

Committée bemærkes; som og erindres, at 
der ei saa let kastes Blaar i Øinene paa det 
hele Thing, som paa en Committée; at altsaa 
det Simpleste indeholder meest Garantie. 2.) 
Udeladelsen af Storthingets vigtige Ret at 
fremkalde enhver at møde for sig i 
Statssager. 3.) Nægtelsen af at revidere 
midlertidige Gage- og Pensionslister. 
Endelig 4.) Det allervigtigste Værn for vor 
Nationalitet, at Storthinget ene kan 
naturalisere, er nægtet, og Bestemmelser 
herfor fordret, mærk vel efter Foreningen, 
ved en særskilt Lov, der ei blev nogen 
integrerende Deel af Constitutionen, kunde 
altsaa siden lempeligere efterhaanden 
forandres, da den derimod nu ved 
Constitutionen staaer urokket og urokkelig. 
 

§ 70 Ligelydende med § 76 i 
Constitutionen. 
 

 

§ 71 Ligelydende med Constitutionens § 77. 
§ 72. Ligelydende med § 78. 
 

 

§ 73. Vedbliver ligelydende med § 79 i 
Grundloven, eller rettere maaskee med 
dennes Forandring, at Forslaget skal anden 
Gang have Lovs Kraft, om end Kongen 
nægter det sin Sanction, naar Tre 
Fjerdeparter af Storthingets samlede 
Medlemmer stemmer derfor. I Tilfælde af 
fuldstændig Samstemme vorder det 
førstegang Lov. 
 

Disse Indskrænkninger synes Garantien at 
fordre. Mueligheden af en partisk Regjering 
tør ei nægtes. Den kunde, om §en blev 
uforandret, meget misbruge den til Landets 
store Ulykke. Man bemærke Forslagets 
Tillæg § 69, og see hvorlet de kunne dreies 
og hvormeget man ved dem kan hænge sig i 
Ord. I Oversigten vil dette bemærkes oftere. 
Man merke især ”Aand og Udtryk”,  som 
vor Constitution ikke har. 
 

§ 74. Eenslydende med Constitutionens § 
80, med Tillæg: Storthinget skal inden 
denne Tids Forløb have besluttet det 
Fornødne angaaende Skatte og Afgifter og 
de af Kongen midlertidig udgivne Love. 
Skulde dette formedelst uforudsette 
Hindringer ei kunne skee, gjelde disse indtil 
næste ordentlige Storthing 
 

For den fornødne Garanties Skyld er dette 
Tillæg fornødent. Forslaget har ei det første 
membrum af 2d Punktum. 
 

§ 75 Grundlovens § 81 bliver uforandret. 
 

Vigtigheden af at Rigets Segl bruges er 
indlysende, ligesom og at Formelen 
vedligeholdes. Begge Dele værne om vor 
Nationalitets og Stats Bestandighed. 
Forslaget vil stedse sammenblande de i 
Constitutionen fordeelte Statsmagter ved at 
tilintetgjøre Formen. 
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§ 76 Grundlovens § 82 beholdes. 
 

§ 82 beholdes af de ved forrige § anførte 
Grunde. 
 

§ 77. Constitutionens § 83 vedbliver 
uforandret. 
 

 

§ 78. Constitutionens § 84 beholdes. 
 

Hvorfor kan ei Storthinget selv indhente 
Høiesterets Betænkning, og hvorfor ei i alle 
juridiske Gjenstande? See Constitutionen. 
Forslagets Forandring: ”at Kongen bør 
indhente Høiesterets Betænkning i 
almindelige civile eller kriminelle Tilfælde, 
som foreslaaes af Storthinget”, siger enten 
intet, og utydeliggjør da Constitutionen, 
eller, hvilket maaskee er rettere, siger 
maaskee alt for meget og indskrænker 
Storthingets og altsaa den almindelige 
Borger-Frihed. 
 

§ 79 Constitutionens § 87 vedbliver 
uforandret. 
 

Den første Forandring Forslaget ønsker, er 
en Ordfører, istedetfor Præsident. Efter 
Constitutionen vælges denne af Lagthinget, 
hiin derimod, efter Forslaget, af Kongen, og 
kan altsaa meget let blive et Organ, 
hvorigjennem Kongen kunde virke paa 
Rigsretten. Da nu en Ret bør være saa fri 
som muelig, behøver man kun at vide den 
nævnte Forskjel, for at indsee hiin 
Forandrings Forkastelighed. Den 2den 
Forandring er Indblandelsen af den 
executive Magt i den Dømmende  ved 
Indblandelsen af Statsraader, Stiftamtmand 
og Biskop. 3./ Kun Halvdelen af 
Lagthingets Medlemmer, des større 
Indflydelse faaer den executive Magt. 4./ 
Høiesterets muelige Udstødelse af [–]204

                                              
204 Strøket: Rigsgjer 

 
Rigsretten. Saa styrede da næsten ene den 
executive Magt. Endelig maa Slutningen af 
§en merkes. Saa let, som det var af vegtige 
Staters Principer nøiagtigen at udvikle alle 
disse Forandringers Forkierthed, saa 
unødvendigt er det, deels fordi enhver seer, 
at de modstride de opstillede og tildeels 
deducerede Grundsætninger, deels fordi de 
modsige Constitutionens Aand, Væsen og 
Udtryk, den Constitution som først efter 
megen Drøftning er antagen af 
Rigsforsamlingen. 
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§ 80 Constitutionens § 88 beholdes som en 
Følge af det foregaaende. 
 

 

§ 81 Constitutionens § 89 vedbliver da 
Høiesteret endnu ei er organiseret. 
 

 

§ 82 Ligelydende med § 90. 
 

 

§ 83. Constitutionens § 91 aldeles 
uforandret. 
 

Forslagets Tillæg behøves aldeles ikke, da 
det følger af sig selv. See § 22 om 
Benaadningsret. 
 

§ 84 Constitutionens § 92 vedbliver. 
 

 

§ 85 Constitutionens § 93 vedbliver i sin 
hele Udstrækning.  
 

Forslagets Forandringer: 
1.) Kongen og Constitutionen istedetfor 
Constitutionen og Kongen.  
2.) Forslag ved begge Staters 
Repræsentationers første Sammenkomst til 
en Lov om Vilkaarene for gjensidig 
Borgerret, kan aldeles ei bevilges; thi 
Amalgamation af Nationerne blev 
nødvendig en Følge af denne Lov: men 
Foreningens Grundbasis og 
Grundbetingelse er netop Nationalitetens 
Vedligeholdelse.  
3.) Et Tillæg med Indskrænkning, om at 
Kongen forbeholder sig midlertidig at 
indsætte Svenske Embedsmænd i Norge og 
norske i Sverrig (den modsatte Orden er 
iagttaget, men Menigen burde være denne) 
dog ei til Præster og Dommerembeder, 
derimod til militære, Stiftamtmænds 
Oppebørsels-betjeninger, etc., altsaa [–]205

 

 
netop til de, som det maa være Regjeringene 
vigtigst at besætte med Mænd, der ere dens 
Interesse hengivne. Forandringen i 
Slutningen er endelig unødvendig.  

§ 86 Eenslydende med § 94 i Constitutionen 
§ 87 Eenslydende med § 95 i Constitutionen 
§ 88     -                           96             - 
§ 89     -                           97             - 
§ 90     -                           98             - 
§ 91     -                           99             - 
 

 

§ 92 Ligelydende med Constitutionens § 
100. 

Tillægget i Forslaget: ”kuns at 
Velanstændighed iagttages” er af en saa viid 

                                              
205 Strøket: til 
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 og let dreielig Betydning, at det tildeels 
vilde tilintetgjøre vor Trykkefrihed. Det 
behøves desuden ei, da Sædeligheden er 
nævnt i Constitutionens Anordning. Iøvrigt 
bedes Sverrigs 
Trykkefrihedsindskrænkninger bemærkede; 
ligesom og at intet fordrer en nøiere og 
bestemtere Lov end dette. 
 

§ 93 Constitutionens § 101 beholdes 
uforandret. 
 

Forandringen i Forslaget er unødvendig, 
altsaa stridende mod vor antagne 
Grundsætning, saameget mueligt at beholde 
endog Ordene af Constitutionen. 
 

§ 94 Ligelydende med Grundlovens § 102. 
§ 95 Constitutionens § 103 beholdes 
§ 96 Som Constitutionens § 104. 
§ 97 Som Constitutionens § 105 
§ 98 Som Constitutionens § 106. 
 

 

§ 99 Eenslydende med Constitutionens § 
107. 
 

 

§ 100 Som Constitutionens § 108. 
 

Forslagets Forandring er ingen.206

 
 

§ 101 Constitutionens § 109 udsættes indtil 
videre 
 

 

§ 102 Uforandret som Constitutionens § 
110. 
 

 

 
Den i Indledningen til disse hossatte Anmærkninger omtalte slutende Oversigt, af det 
svenske Forslag og de Resultater som ufeylbarligen vilde blive en Følge af disses 
Antagelse, kan jeg formedelst Tidens Korthed ikke her levere, men skal i Morgen indsende 
samme, som en Fortsættelse af Nærværende til den ærede Committees Bedømmelse. 
 

Christiania den 18d October  
                           1814 

         A C Møller 
Repræsentant for  

Arendal 

                                              
206 Kommentaren gjelder trolig alle paragragene fra 94 til 102. 
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Unummerert bilag qa, vedlegg 30, undervedlegg207

 
 

[I margen, tilføyd med en annen hånd:] 199 Fremlagt i Rigsretten 5/11 83 Schou 
 
ad No. 30: 

 
Efter at have sammenlignet, saavidt som Tiden tillod det vor Constitution med det Svenske 
Forslag, efter at have bemærket, ved hver enkelt § de Inconseqventser, dette Forslag maatte 
indføre i vor Constitution, vil jeg her give den ærede Committee en Oversigt over de 
Forandringer, Forslaget har gjort med Hensyn til den meest indgribende Deel af 
Constitutionen, nemlig Storthingets lovgivende Magt og Rigsrettens totale Udskillelse fra 
Regjeringen. 

De Steder i det Svenske Forslag, som især i denne Henseende ere at lægge Mærke til 
ere de følgende: 

 
§ 52. Generalgouverneuren (Rigs-
Statholderen) Statsministeren og 
Medlemmerne af Statsraadet skulle, hvis de 
vælges [–]208

 

 til Repræsentantere ved 
Storthinget, og modtage dette Valg, 
nedlægge deres Embeder. 

Anmærkninger 
      Sammenholdes denne § med § 62 i vor 
Constitution, der bestemmer, at Statsraadets 
Medlemmer, Embedsmændene ved dets 
Contoirer, Hoffets Betjentere og 
Pensionister ei kunne vælges til 
Repræsentanter, da falder det tydelig i Øine, 
at ligesom denne Bestemmelse er given, for 
at hindre den executive Magts Indblandelse 
i og Indvirkning paa den lovgivende, saa 
gaaer hiin Svenske Forandring tvertimod 
directe ud paa at fremme saadan Misbrug. 
At de deri omtalte Embedsmænd skulle 
nedlægge deres Embeder, er i sig selv en 
blot Ceremonie, da Regjeringens 
Indflydelse paa dem ingenlunde ophører 
derved, og de, efter tilendebragt Storthing 
igjen kunne indsættes paa deres forrige 
Plads. Bemærkes maa det iligemaade, at 
Forslaget, ved at forbigaae Hofbetjenter, 
deres Pensionister og Embedsmændene ved 
Statsraadets Contoirer, ubetinget har givet 
disse Personer Ret til at møde som 
Repræsentantere. 
 

§ 58. Storthinget aabnes i Almindelighed 
den første Søgnedag i Februar Maaned hvert 
fierde Aar i Rigets Hovedstad, eller i den 
Stad [–]209

     Ved denne § ere 2de betydelige 
Forandringer at mærke: 

 af Riget, som Kongen dertil 
betimelig bestemmer. 

1.) Vor Constitution :/§ 68:/ fastsætter, at 
Storthinget skal aabnes hvert 3die Aar, 
hvorimod Forslaget forlænger denne Tid til 
5 Aar. Herom har jeg allerede i de 

                                              
207 Ikke trykt. Dokumentet er trådheftet sammen med bilag qa, vedlegg 30 som ser ut til å være skrevet av 
en annen hånd. 
208 Strøket: ved 
209 Strøket: som 
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foregaaende Bemærkninger forklaret mig. 
2.) I vor Constitution heder det: at 
Storthinget samles i Rigets Hovedstad, med 
mindre Kongen, paa Grund af 
overordentlige Omstændigheder, saasom 
fiendtligt Indfald eller smitsom Syge, dertil 
bestemmer en anden Kjøbstad. I [–]210

 

 
Forslaget er det derimod Kongen tilladt, 
endog uden Grund, dertil at bestemme en 
anden Stad, naar kun saadan Bestemmelse 
betimelig kundgjøres. Storthinget kan 
altsaa, efter Indfald trækkes hen 
hvorsomhelst, og naturligviis til det Sted, 
som er den executive Magt meest beleiligt 
til sine Hensigters Opnaaelse. De Misbrug, 
som hermed gives Rum, ere enhver 
indlysende. 

§ 61 Storthingets Medlemmer skulle 
særskilt vælges til hvert, saavel ordentligt, 
som overordentligt Storthing etc. 
 

     Constitutionens § 71 byder Storthingets 
Medlemmer at fungere som saadanne i tre 
paa hinanden følgende Aar. Den i Forslaget 
gjorte Forandring kan ei sigte til andet, end 
at Kongen, naar han ei er fornøiet med et 
Storthings Repræsentanter, kan hæve dette, 
og sammenkalde et Nyt, hvortil da ogsaa 
nyt Valg maa foretages, som maaskee bedre 
kunde svare til den executive Magts Ønsker. 
Sandsynligt er det og, at de, som have været 
tilstede ved det ordentlige Storthing ere 
bedre bekjendte med Sagerne, og ei ved et 
overordentligt saa let lade sig vildlede, som, 
naar ganske nye skulle udvælges. 
     Merkværdigt er det og, at 
Constitutionens § 72 er udeladt, og derved 
indirecte tilkjendegivet, at det 
overordentlige Storthing vedvarer, skjønt et 
ordentligt samles. 
 

§ 63 - - - - Hvert Thing holder sine 
Forsamlinger særskilte, og har en Ordfører, 
der udnævnes af Kongen iblandt hvert Tings 
Medlemmer. Selv udvælge de deres 
særskilte Secretairer. 
 

     Hvorfor [–]211

 

 er Constitutionens 
Præsident forandret til Ordfører? og hvorfor 
skal denne vælges af Kongen og ei af 
Thinget? Lader dets sig hertiled tænke 
nogen anden Hensigt end den, at forøge 
Regjeringens Magt, medens Storthingets 
indskrænkes? 

§ 64 Det tilkommer Storthinget: - - - - f.) 
Ved hvert ordentlige Storthing igjennem en 
Committée at erholde Communication af de 

      Altsaa skal enhver enkelt Sag gaae 
igjennem 4 Instantser, hvoraf endog de 2, 
Committeen og Lagthinget har Ret til at 
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saavel hos Kongen som i Regjeringen førte 
Protocoller, egentlige militære 
Commandosager undtagne. Skulde denne 
Committee finde, at der var Anledning til 
nogen Anmærkning, bør den derom gjøre 
Anmeldelse for Lagthinget, hvilket, naar 
Anmærkningen findes grundet, har Ret til at 
overgive Sagen til Odelsthinget, som enten 
gjør underdanige Forestillinger til Kongen, 
for at udvirke Rettelse i hvad der urigtigen 
er foretaget, eller og, hvis Anklage skulde 
finde Sted, overgiver Sagen til Rigsretten 
 
 
 
 
 
§ 65 Hvorledes fremmede skulle 
naturaliseres bliver at bestemme ved en 
særskilt Lov, som af Kongen og Storthinget 
fælles besluttes. 

henlægge den aldeles. Om Lagthinget heder 
det endog, at det, naar Anmerkningen findes 
grundet har Ret til (ei er forpligtet til) at 
overgive Sagen til Odelsthinget. Lagthinget 
kan altsaa, om det endog finder Sagen 
grundet, lade den hendøe!! Hvilken Trøst 
for Statsforbryderen, hvis han har mange 
Venner i denne Forsamling, og hvor let 
lader dette sig ei tænke, naar man seer hen 
til de forskjellige Bestemmelser i Forslaget, 
der sigte til at reducere Storthinget til et blot 
Organ for Regjeringen. Man bemærke 
iøvrigt Udeladelsen af Constitutionens § 75 
Litr h/, i/ og l/. De 2 første hjemle 
Storthinget den meget vigtige Ret til 
Control med Bestyrelsen, som er nødvendig 
til Misbrugs Forebyggelse.  
     Istedetfor litra l./ er i Forslaget [–]212

 

 
indkommet § 65. Efter denne skal 
Naturalisationen bestemmes ved en særskilt 
Lov, efterat Foreningen er iverksat. Denne 
Lov blev altsaa ingen Deel af 
Constitutionen, og kunde følgelig, om 
Regjeringen fandt det fornødent, være 
Forandring underkastet. Klart er det 
overhoved, at her intenderes at berøve 
Storthinget deres vigtige Ret. 

§ 69 og 70 bedes bemerkede, og deres 
Udtryk veiede. 
 

§ 71. Alle Love udfærdiges i Kongens navn 
og bekræftes med hans Segl. 
 

Her møder Forandringen: Kongens for 
Rigets Segl. Ligeledes ere Formlerne 
udeladte. 
 

§ 73. I alle Tilfælde, hvor der er Spørgsmaal 
om almindelige civile eller criminelle Love, 
som foreslaaes af Storthinget, bør Kongen 
indhente Høiesterets Betænkning, inden han 
fatter nogen Beslutning. 
 

Man see de foregaaende Bemærkninger. 
 

§ 76. Ordføreren i Lagthinget, Statsraadets 
og Høiesterets Medlemmer, een Biskop og 
een Stiftamtmand, hvilke Kongen 
udnævner, samt Halvdelen af Lagthingets 
Medlemmer, - - - udgjøre Rigsretten. - - - 
Høiesterets Medlemmer udtræde, naar een 
af dem er anklaget. Ordføreren i Lagthinget 
(som Kongen udnævner (§ 63)) eller, hvis 

Alt sigtende til at gjøre den Udøvende 
Magts Indflydelse paa den Dømmende 
overveiende. Den  77d § sammenholdt 
hermed viser, at en af Regjeringens 
Tilhængere, naar han anklages, udskyde ei 
allene Høisteret, men en stor Deel af 
Lagthinget, saa at Statsraadet, Ordførerne 
og de øvrige af Kongen valgte 
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han ved Lovligt Forfald hindres, den af de 
øvrige Medlemmer, som har den høieste 
Embedsrang, har Forsæde i Rigsretten.  
§ 77. Den anklagede kan, uden nogen dertil 
angiven Aarsag, forskyde af Rigsrettens 
Medlemmer indtil en Trediedeel, dog 
saaledes, at Retten ei udgjør mindre end 12 
Personer. 
 

Embedsmænd lettelig kunne beholde 
Overvægten, til Statens store Skade. Man 
see de foregaaende specielle Bemærkninger. 
 

§ 82. - - -  [–]213

 

 Imidlertid skal det beroe 
paa Kongen, ved enkelte Leiligheder, hvor 
han finder det særdeles nødvendigt, at 
ansætte Norske Embedsmænd i Sverrig og 
Svenske i Norge. 

En saare beqvem Maade til Nationalitetens 
Tilintetgjørelse. Man see det i de specielle 
Anmærkninger over denne Gjenstand 
Fremsatte. 
 

Enhver seer lettelig, at disse Forslagets Forandringer aldeles tilintetgjøre 
Constitutionens Aand og Væsen, som dens Former og Udtryk, værnet for hines. Forslaget 
indskrænker ved alle Leiligheder Storthingets Magt, og udvider Regjeringens, begge Dele 

saavel directe som indirecte. Forslaget tilintetgjør saa at sige Rigsretten; thi Rigsrettens 
Særkjende, at den er aldeles fri for Regjeringens Indblandelse, ophæves ganske; 

Sammenholder man Forslagets § 77 med § 76, er det endog bragt dertil, at Regjeringens 
Partie stedse maa blive frikjendt, naar det kun ønsker det; thi Regjeringens Medlemmer af 
Rigsretten beløbe sig til 8 eller 9. Naar nu den Anklagede forkaster de 2/3, saa bliver deres 
Tal af Rigsretten, der ei høre til Regjeringen, mindre end Regjeringens, hvoriblandt endog 

Ordføreren er. Naar vi nu føie hertil, at Kongen stedse i Forslaget hæves over 
Constitutionen, og bemærke derhos alle de øvrige Forandringer, Forslaget indeholder, saa 
bliver udentvivl Resultatet, at Forslaget i det Hele aldeles tilintetgjør Constitutionen; at de 
ophæve Statens Statsværdighed og Nationens Nationalitet; at dets Bestræbelser ved alle 

dets Forandringer sigte til det Øiemed, at tilintetgjøre Norge som Stat og indlemme det som 
Provinds i Sverrig; at det altsaa aldeles ikke kan antages for et Beviis paa Foreningens 
Oprigtighed; at Nationen ei kan vente sig stort af den Svenske Forening, (som iøvrigt i 

mange Henseende kunde være gavnlig) hvis Indledelse begynder med at tilintetgjøre den 
Svenske Konges udtrykkelige Erklæring; at Norges Constitution erkjendes; thi 

Undtagelsen: saavidt som det kan bestaae med Foreningen, passer sig paa ingen af de 
anførte Tilfælde.
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Unummerert bilag qa, vedlegg 31214

 
 

No 31. 
 

Forslag til Forandringer i Norges  
Grundlov af 17d Maj sidstl.  

Med Hensyn til den tilsigtede Forening med Sverrig. 
 

#  # 
 

Dersom nogen svensk Konge, imod Formodning, nogensinde skulde arbejde paa at 
undergrave det norske Folks Frihed og Selvstændighed, saa forekommer det mig at de 3de 
virksomste Midler, som dertil kunne bruges, vare 
1mo.  At Kongen undlod til de lovbestemte Tider at sammenkalde Storthinget, til hvilken 

Pligts Opfyldelse fra Kongens Side intet Tvangsmiddel haves i Constitutionen af 17d 
Maj. 

2do.  At ophæve det norske Universitet, hvilket Grundloven i det Mindste ikke synes 
ligefrem at forbyde Kongen. 

3tio.  At sløjfe Landets Fæstninger. 
 

Da nu vores Constitution, saavidt det staaer i menneskelig Magt, bør gjøre det umuligt for 
Kongen, paa nogen Maade at undergrave den borgerlige Frihed, hvilket snarest er at 
befrygte, naar Norge har Konge tilfælleds med en anden og mægtigere Stat, saa troer jeg, at 
det burde indføres i Constitutionen: 
a./  At hvis Kongen, imod Formodning, ikke til de lovbestemte Tider sammenkaldte 

Storthinget, skulde Højesteret være berettiget til, i Analogi af hvad Constitutionen 
bestemmer i det Tilfælde, at Kongen er død, og at Statsraadet forsømmer denne Pligt, 
at sammenkalde Storthinget i Kongens Sted. 

b./  At Kongen forbinder sig at vedligeholde og beskytte det norske Universitet, der altid 
maa være inden Rigets Grændser. 

c./  At Kongen ikke maa sløjfe Norges Fæstninger, uden Storthingets, eller i det Mindste 
ikke uden det norske Statsraads Samtykke. Naar Statsraadets Samtykke skulle ansees 
tilstrækkelig, troer jeg endda, at dette burde være eenstemmigt. 
 
 
 
 

Til 
Committeen som er nedsat for at modtage og  
meddele Oplysninger, angaaende det svenske Forslag. 

 
 
 
 

                                              
214 Ikke trykt. 



152  
 

Unummerert bilag qa, vedlegg 31, undervedlegg215

 
 

ad No 31. 
 
Jeg har givet mig den Frihed for nogle Dage siden at tilstille den ærede Committee 

nogle anonyme Bemærkninger angaaende de Tillæg og Forandringer i Norges Grund Lov af 
17 May 1814, som efter min ringe Jndsigt kunde ansees fornødne i Anledning af en 
Foreening med Sverrig under fælles Konge. Tidens Korthed bragte mig til at oversee nogle 
Punkter, der ved nøiere Eftertanke ere forekomne mig af yderste Vigtighed. Jeg vover at 
fremsende indsluttet et Par Ord, forvisset om den samme Overbærelse for dette Skridt, som 
jeg haaber at mine forhen indsendte Bemærkninger have modtaget. Skulde Kommitteen 
ikke kunde, formedelst dette Tillægs sildige Jndsendelse, bringe samme i Betragtning med 
Hensyn til dens til Storthinget indgivende Betænkning over disse Gjenstande, saa gjør jeg 
mig dog det Haab at den ærede Committee vil give Anledning til at disse Forslag komme 
under Storthingets Overveielse paa en eller anden constitutionel Maade. 

 
Christiania den 24 Oct. 1814 allerærbødigst 

                                                                                  
          Morgenstjerne. 
 
 

Til Committeen for at modtage Oplysnin- 
ger hos de Kongl. Svenske Commissarier m.v. 

 
 

[På brevomslaget:] 
Til Committeen, som er nedsat for at  
modtage og meddeele Oplysninger angaaende  
 Sverrigs Forslag 
                                              Christiania 
 
______________  
Afleveres til hr. Etatsraad Treschow/ 
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