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I. Historlk.
I den gamla landslagens konungabalk ') stär stadgadt: »Nu cer tili konungs riket swerike konunger wceliande
oeli ey airffuande-». Denna grundsats, att Sverge skulle
vara ett valrike, gälde ännu pä den tid, da Gustaf I
upphöjdes pä tronen; meii ett bland de stora mal, hvartill denne konung sträfvade, och hvarigenom han grundlade ett nytt tidehvarf för sitt rike, var äfven brytandet med denna frän medeltiden stammande grundsats,
hvilket skulle ske genom an lag cm krön ans ärftlighet
inom hans ätt. Hans sträfvande kröntes med framgäng,
da Ständerna pä Vesteräs riksdag 1.3 januari 1544 antogo den s. k. arfföreningen. Redan 1526, da rädet uppmanade konungen att välja en gemäl, hade det gifvit en
försäkring, att, om han finge söner, skulle den äldste
blifva hans efterträdare, om han därtill vore »bekväm», i
annat fall nägoii af de öfriga. Och pä ett möte i Orebro
1540, dar rädet, den förnämsta adeln och nägra af biskoparne voro församlade, hade konungen framfört aina söner Erik och Johan och lätit de närvarande erkänna
dem säsom rätte arfvingar tili Sverges krona. Men
längre an tili ett erkännande af desse tvä konungens
söner kom det denna gangen icke; nägon bestämd för
heia konung Gustafs ätt gällande arfsföljd var ej faststäld, och det nämda erkännandet var ej gjordt af folket, utan endast af de störe. Folkets samtycke gafs,
och nyssnämda utsträckning af ärftligbeten tillkom, da
Ständerna beslöto arfföreningen.
Det lieter i denna:
1) Kap. III.
Berger:
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»effter thet man äff the gambles Exempler och Gärningar nogh uppä alla sijdher seedt, lärdt och förnummit
haffuer, hwar uthaff the jämmerlige och skadelige twedrächter, oeenigheter, Landz och Rijkers förderff til
thet mäste afkommet och uthitändt är, nembligen uthi
Regimentzens eller Offuerhetens tvvedrächtige uthwälielse, som är egenom oordentligit och partiskt kähr
och waal, sä att then eena wil haffua then och tben
andra tben, eller och när then rätta Linien, byrden eller
Buccession icke achtes eller effterfölgt bliffuer: och äther
igen, hwar uthaff och hwar medh inbördes fred, eendrächtigheet och wälfärdh ther emoot uprättet och anstiflftet
bliffuer, thet skeer när i sädana kähr och waal (elfter
Gudz skickelse och försyn) the stadgar, Lagh och then
rätta byrdz och blodz Linia naturligen fölies»'); därför,
da konung Gustaf »säsom een iiaturligh effter Linien til
Sweriges Crona een Arflfkonung, och ehest ööuer Rijket
uthwaldh, hyllet, uthförseedh och stadfäst Konung är» ^),
och han gjort detta kommgarike sä stora välgärningar,
större an af nägon konung efter dess första fundation
gjorda äro, antaga ständerna konung Gustafs »Lijfferffherskalfter, födde och ofödde» säsom »Sweriges Crones
. och Rijkes Arffuingar» ^). De äberopa »then Orebroiske
förseglade och äff Rijksens Rähd besworne och gjorde
Recess»') och utveckla omständligt, hurusom efter konung
Gustafs död kronan skulle öfvergä tili hertig Erik och
hans linie, samt i händelse af dennas utgäng tili hertig
Johans och derefter tili hertig Magni linie, alt med iakttagande af hvad man kallar agnatish arfsrätt, d. v. s. endast pä man öfvergäende och genom man förmedlad arfsrätt. Om alla dessa tre grenar skulle utdö, skulle kro^) Stiernman. Alla ßiksdagars och Motens Besluth samt Arfföreningar, Itegementsformer etc. I. 176.
-) Stiernman a. st. I. 178.
^) Stiernman a. st. I. 179.

nan öfvergä tili den närmaste arfvingen af manslinien.
Och lofva och svärja ständerna, att »sä länge Konung
Gustaffs war allernädigste Herres Konungzlige Manköns
Slächte warer, them för wäre rätte naturlige Konungar,
Furster och Herrer, ifrän Linie eller Siechte och til I^inie eller Siechte, säsom i thenna Hyldningh förmält är,
at holla» ^). Den arfsrätt, som nu stadgades, var sälunda
en lineal och agnatisk arfsrätt i dess enklaste form. Om
förlust af arfsrätten i vissa händelser, som i senare arfslagar spolar en sä vigtig rol, var ej nägot tal; utan
skulle den faststälda arfsordningen ovilkorligen gälla utan
nägra förbehäll, dessa matte nu bestä i stadganden om
arfsrättans förlust, om arffurstarne gifte sig med privatpersoner, om de afföUo fräu rikets religion, eller annat
dylikt.
Pä 1560 ärs riksdag stadfästades arfföreningen, och
nägra mänader därefter tillträdde Erik i enligbet med
densamma konungadömet. Hans efterträdare blef brodren
Johan, men icke efter arfföreningen, utan genom en statshvälfning och ständernas val. Vid riksdagen 1569, da
Erik uppsades tro ocli lydnad, och detta val skeddde,
utfärdades en statsliandling, som innehäller »Sann och
rättmätig orsaak, hwarföre» Johan, Karl, alla menige riksens räd och de förnämsta Ständer »haffue dömdt Ericum
äff thet nampnet then fiortonde, fordern Swerigis Konung, sampt hans afföde ifrä Swerigis Crone oqh all
thes rettigheet til ewig tijd» ^). I denna handhng förklaras bland annat: »Til thet fierde och tiugunde Haffuer
ock Konung Erich emoot all lofligh, Kongligh och Furstligh bruk, icke allenest sigh och sitt Konglige stand til
Förnedring, uthan ock sine böge förwanter och siecht,
och hole Swerigis Rike til störste skam och blygd, ta*) Stiernman, a. st. I. 182.
2) Stiernman, a. st. I. 286.

git sigh sijn frille, then een ringe Landzknechtz eller
Stockeknectz dotter är, til echte Hustro, och latit henne
kröne til Swerigis Rikis Drotning, Och haffuer ther medh
bespottet och förachtet alle böge Potentater och Furstlige personer, Sä ock sijn eigen faderlige herkumpst, och
Swerigis Rikes Herskap och Adel», hvarjämte tillägges:
»Han wille ock medh samme sijn skendelige gifftermäl
komme sine bröder ifrä Swerigis Rikis Succession, och
at hans. hans barn allenest skulle bliffue widh Regementet» '). Nägot förbud fanns emellertid icke för konung
att gifta sig med ofrälse kvinna, lät vara af den lägsta
börd; och nägon förlust af arfsrätt tili riket för son,
född i ett dylikt äktenskap, fanns ej i arfföreningen stadgad. Tvärtom hade ständerna vid 1565 ärs riksdag försäkrat tronföljden ät Eriks manliga afföda, vare sig han
förmälde sig med främmande furstedotter, eller det skedde
»her innan Rijkes, anten uthi Grefwe, Frijherres, Ridderes, Adels eller och annat Ständh» ^); och blef denna
försäkran pä 1566 ärs riksdag förnyad samt nägot allmännare affattad, sä att konungen nu künde välja sin
gemäl »her inen, heller utan landz '), af hvad stand det
vara mä. Den mot lagen och dessa riksdagsbeslut stridande äsigt, som dock fanns hos de styrande i denna sak,
gjorde sig gällande i den af riksdagen 1582^ samtykta
stadgan om konungslig och furstlig rättighet öfver furstendornen, hvari läses, att »ingen af dhenne Konungzlige
stamm eller Linie här uthi Rijkef skall wara effterlätet,
att taga sig nägon ofrälses Person tili ächta Maka för
Drottning eller Furstinna, sä frampt then thet gor icke
will hafwe förwärkat den arfzrätt, som honom uthi nägon
mätto tili Chronan borde wara förbehällen» *). Det var
^)
2)
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sälunda endast giftermäl med ofrälse kvinna, som var
otillätet; adelns döttrar ansägos icke ovärdiga att varda
medlemmar af konungahuset, säsom Johan själf nägra är
härefter visade, da han förmälde sig med Gunnilla Bjelke,
riksrädet Johan Bjelkes dotter ^). Gunnila Bjelke blef
emellertid den sista svenska drottning af privatfamilj.
Det var dock aldrig före 1809 i lag föreskrifvet, att furstarne skulle söka sina gemäler fräu regerande furstehus eller dem jämbördiga familjer; man kan tili och med,
om man strängt bäller sig tili ordalageu i 1582 ärs
stadga, som ju endast angä Vasaätten (-»dhenne Konungzlige stamm eller Linie»), pästä, att det ej var de följande
konungaätterna förmenadt att genom giftermäl förbinda
sig äfven med ofrälse slägter.
Pä riksdagen ,1590, da de misstänkte rädsherrarne
inför ständerna anklagades för stämplingar mot arfföreningen m. m., blef i sammauhang med ständernas utta. lande i detta mal en ny arfförening beslutad. Den utgör
hufvudsakligen en förnyelse af den gamla. Mänga är,
säges i densamma, hade förlupit sedan arfrikets grundande och dess bekräftande pä 1560 ärs riksdag, och förfäderna af rikets räd, ridderskapet och adeln, som da
lefde, vore mesta parten genom döden affallne; därför,
pä det alla rikets undersätar och ivmebyggare, som nu
lefde, matte ock veta, hvad af dem handlats och beslutats om arfföreningen och hyllningen, sä vore alla sädana
handhngar pä nytt af själfva hufvudbrefven förelästa och
af trycket meddelade. Och alldenstund de framlidne förfäderna hade bade för sig och alla deras efterkommando
upprättat arfföreningen och därmed i tid velat förekoinma
och afvärja all den tvedrägt och oenighet och alt fördärf, bvaruti detta rike ofta för konungavalets skull kom') I Erik Sparras skrift »Pro rege, lege et grega» af 1582 samt
da likalades af honom författade »Kalmare stadgar om bägge rikenas
styralse» af 1587 förfäktas adelns jämbördigbet mad konungahuset.

mit, »sasom och Sweriges Lagh medhgifwer, att Konge
Sönner skoUe halst wällies och tages tili Rijksens Regeringh» '), sä hade ständerna fördenskull velat nämda afhylliiing och förening nu pä nytt igen af egen fri vilja bekräfta
och stadfästa. Ständerna äberopa säledes äfven landslagens föreskrifter om 'ko-nungavalet, som ju dock stä i den
bestämdaste strid mot ar/föreningens grundsatser, om ock,
bvarom ständerna erinra, i landslagen var förordnadt, att
vid valet halst konungasöner skulle komma i ätanke *).
1590 ärs arfförening är, som sagdt, en föriij^else af
den gamla af 1544. En nyhet är dock att anmärka i
den nya arfföreningen, nämligen arfsrätt pä kvinnolinien,
som nu för första gangen föreskrifves, dock endast för
det fall, att heia manslinien är utgängen. För denna
händelse var stadgadt, att den prmsessa, »som da älst och
oförsedd') är», skulle vara rikets drottning, och att ät
henne af ständerna skulle väljas en gemäl, dock ej utan
hennes eget bifall »och besynnerlig alldrigh nagen af.
thet Folck, Rijke eller Landh, som oss Swenske förhafwe
eller förachte, eller och effter Sweriges Rijkes skäde och
förderf, sä och undergäng, statt, trachtet, träncktet och
ästundet hafwe, uthan heller och besynnerlig nagen af
det Furstelige huus udi Tyskland, som här ifrä Swerige
af höglofligh Konung Göstaf hafwer theres härkomst».
Den motivering, som anföres för stadgandet af denna
kvinnokönets arfsrätt, är rätt märklig. Utom äberopan^) Stiernman a. st. I. 380. Se laudslagans konungabalk kap. I § 1.
^) Pä regeringens försla,g vid 1566 ärs riksdag, att i sammanhang
med utgifvandet frän trycket af landslagen den artikel, som förraälar, att
Sverge är ett valrike, matte ändras, hade ständerna svarat att förslaget
syntes dem godt, och att »than Artikell, att Swerige är ett Wahl-ltijke
och icke Arf-Uijke, matte exploderas, uthsättias, casseras och tili intat
giöras, säsom samrae Artikell och her medh skall platt om intet gjort wara»
(Stiernman, a. st. I. 273); ocb när Karl IX 1609 lät utgifva landslagen,
hade han i sin stadfästalse af densamma (1608) undantagit kyrkobalken
och bestämmelsen, att Sverge skulle vara ett valrike.
ä) = ogift.

det af de stora välgärningar, konungen gjort heia riket och alla dess innebyggare, frambälles säsom det afgörande skälet, att »Kongi. Maytt udi sitt Kongl. Regements begynnelse förmeeret och föröcket wäre Adelige
Privilegier eller frijheeter med mänge nyttige och nödtorfftige Artickler, säsom och elliest mängen med godz
och egendom förländt och begofwet, och mere udi sitt
Konglige Regementz tijdb, an nagen Konungh tili förende,
Adelen uthi mänge motte förbättradt och mycket föröcket,
ther af wäre effterkommende, sä wäl som wij, altijdh
hafwe iiytte och gagn utliaf, och orsak sigh ther af glädie,
och therföre wäre tacksamme» '). Den kvinliga arfsrätten medgafs sälunda af tacksamhet för konung Johans
är 1569 utfärdade adliga privilegier och andra adeln
förunnade förmäner, liksom dessa privilegier pä sin tid
af konungen utfärdades synnerligen därför, att adeln välvilligt samtykt, att Sverges rike mä vara och blifva ett
arfrike.
1590 ärs arfförening blef ej synnerligen gamnial.
Sigismund hade 1592 i öfverensstämmelse med densamma
efterträdt sin fader; han hade efter häftiga strider, hvarför här ej kan redogöras, af ständerna pä 1599 ärs riksdag i Stockholm blifvit afsatt, och heia hans ätt pä Linköpings riksdag äret därpä; kronan hade bade vid denna
och vid den följande riksdagen i Stockholm 1602 blifvit
erbjuden regenten hertig Karl med förbigäende af Sigismunds broder Johan, som var den laglige arfvingen, men
hertigen hade ej velat mottaga konunganamnet, — da genom en ny arfförening i Norrköping af är 1604 arfsrätten
inom Vasahuset äter blef stadgad och bestämd. Kronan förklarades fästad vid Karl IX och hans hus. Därefter följde
närmast i ordningen hertig Johan, som nägra veckor
före ständernas antagande af arfföreningen hade »sigh
') Stiernman, a. st. I. 384.

förklarat, at han ingalunde wil, anfingen nu eller i framtijdhen leggie sigh op emoot thet som uthi Linköping
hafwer warit beslutet» '), d. v. s. afstätt all rätt tili riket
före utgängen af sin farbroders linie. Skulle äfven hertig Johans linie utdö, sä skulle samma stadgande, som
1590 gjordes om kvinnoliniens arfsrätt, träda i kraft, och
sälunda den prinsessa, som var äldst och oförsedd, erkännas som drottning-. Om hennes giftermäl upprepas
1590 ärs stadgande, dock med tillägg af förbud för henne
att ingä äktenskap med den »som är äff nägon wilfarande
falsk och Affgudisk Religion, och medh oss uthi Religionen icke är eens», hvarjämte säsom henne passande gemäl anföres ej blott tysk furste af Gustaf I:s ätt, säsom
i 1590 ärs arfförening, utan äfven »infödd Swensk Man,
som Rijket kan wara nj^ttigh, och henne behageligh» ^).
Denna arfsrätt pä kvinnolinien säga sig ständerna hafva
faststält, emedan de af historierna förnummit, hvilken
skada, fördärf och oenighet plägar följa af öfverhetens
tvedrägtiga utväljelse, hvaremot sämja och endrägt plägar räda, da den rätta börds- och blodslinien följes ").
Epok i suecessionsrättens historiska utveckling bildar 1604 ärs arfförening, icke genom de nu tir densamma anförda bestämmelser, utan genom de förbehäll ocb
vilkor, som dar för första gangen uppställas, att af arffurste iakttagas för bevarandet af arfsrätten. Dessa n^^a
grundsatser voro frukter af den erfarenhet, som Sigismunds olyckliga regering lemnat, och ämnade att för
franitiden förekomma sädan söndring ooh tvedrägt, hvarmed riket da varit hemsökt, ocb att gifva ökad fastbet
^) Stiernman, a. st. I. 569. Han liada emellertid ännu icke ans
fylt 15 är. Pödd 18 April 1589, höll han sin »oration» om arfsrättans försakande 6 Mars 1604.
2) Stiernman, a. st. I. 573, 574.
**) Ordalagan äro nästan desamnia, som i 1544 ärs arfföraning
bagagnas, da ständerna utveckla, hvarför arfriket är att föradraga framför valrikat (sa ofvan s. 2 ).
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och styrka ät det protestantiska och fosterländska konungadömet. Dessa grundsatser finnas tili större delen,
om ock i förändrad form, kvar i vär nu gällande rätt,
hvilket är ett ytterligare skäl att fullständigt framställa
de i sig själfva vigtiga bestämmelser, som nu gjordes.
De voro fyra. Forst säges: »effter alt thet buller och
oredhe, krijg och örlig, sä och skilacbtigheet som wij nu
hafwe, hafwer sigh mäst ther utaff förorsakat, at Konungen i Päland hafwer warit med Rijksens Ständer uthi
Religionen oeens, och twert emoot sin Fadherfaders Testamente fallit ifrän war Christelighe Religion, och wedertagit Päwens Affgudiske lära. Therföre sä hafwe wij
oss samsatt, förbundet, förknippat och förenat, at wij
effter thenne dagh ingen til then konunglighe Regering
wele taga och annamma, som icke är medh oss uthi war
Christelige Religion eens», hvarför arffurste, som affaller
frän den evangeliska läran »skal hafwa sin Arffzrätt aldeles förwärkat,som han elliest effter thenne oprättade Arfföreningen njute borde» '). I sammanhang med denna bestämmelse om arffurstarnes egen religion föreskrifves för
det andra: »Theslijkes sä skole wäre Arffurster, widh samme
Arffzrätzförbrytelse, icke tage sigh Hustruer som äre äff
nägon wilfarande falsk Religion, och annan an then som
nu bemalt är» ^). Den tredje bestämmelsen, hvars ändamäl var att förhindra, det arffurstarne ingiiige för riket
skadliga äktenskap, innehöU förbud för dem att »inläte
sigh i nägot Gifftermäl, medh mindre an Rijksens Ständer är ther om först witterligit, om the kunne pröfwe,
at thet är theras F: N: och heele Rijket gagneligit»^).
Vidare stadgades för det fjärde, att »ingen äff Arffursterne skal komma til then Konunglige Regering, som widh
ett annat Konungarijke tagit hafwer, Säsom och icke
heller näghon Arff-Konung hafwa macht widh andre
Land och Konungarijke taghe, medh mindre han altijdh
')

Stiernman, a. st. I. 574, 575.
ßei-ger;
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wil uthi Swerige boendes blifwe» '). Meningen med
detta stadgande torde böra fattas sä, att dels arffurste ej
kan blifva, och dels konung ej fortfararande vara konung,
om de mottaga annat land och dar taga sitt regeringssäte. Det uppstälda vilkoret om ständigt hemvist i Sverge
synes oss nämligen böra förstäs äfven om arffurstar,
ehuru ordställningen icke med nödvändighet bjuder detta,
utan stadgandet om arffurstar künde sä tolkas, att de
ovilkorligen förlorade arfsrätt tili riket, sä snart de tagit
mot ett främmande land.
Pä grund af denna arfförening besteg Gustaf II
Adolf sin faders tron ^), och vid hans död ärfdes kronan
för första (och äfven den enda) gangen pä kvinnolinien.
Kristinas arfsrätt hade under Gustaf Adolfs lifstid pä
1627 ärs senare riksdag i Stockholm blifvit af ständerna
bekräftad'); hennes rätt blef ytterligare stadfästad pä
1633 och 1634 ärs riksdagar samt vidare i 1634 ärs R.
F., i hvars § 2 säsom lagar för successionen äberopas
1544 och 1604 ärs arfföreningar. I punkten 1 af 1634
ärs riksdagsbeslut frambälles, hurusom Sverges krona och
dess konungsliga höghet otvetydigt tillhör Kristina säsom Gustaf Adolfs enda dotter och säsom tillika ogift,
och att »hwarken Konung Sigismundi Barn och affödhe,
eller nägon annan inlendsk eller uthlänsk hafwer ther
nägot at tala uppä» *), hvarmed syftas pä de anspräk,
som künde näras af det pfalziska huset. Nägra berättigade anspräk künde detta hus ej äberopa, hvarken nu
eller framdeles, ty arfsrätten künde enligt ärfföreningens
') Stiernman, a. st. I. 575, 576.
2) Karl IX hade i sitt testamante lamnat ständerna fritt val mellan honom och hertig Johan.
'') Säsom ett skäl för ständernas bekräftelse anföra da att »monge
eanfäldige ibiand Alhnogan äff allehanda stand icke rätt första then Punct
uthi Norköpingz Arfförening, som Anno 1604 äff samptlige Ständarne
gillat blaff angäande Arff-Erökernes rätt til Kijket och thes Succassion».
Stiernman, a. st. I. 797.
•i) Stiernman, a. st. II. 873.

11
ordalydelse aldrig gä utom Vasahuset. Hade pfalzgrefvinnan Katarina varit ogift, sä hade hon visserligen varit i besittning af en frän sin fader Karl IX nedärfd arfsrätt, men hon hade näppeligen kunnat i arfsföljden gä före
Kristina, som, om ock betydligt yngre tili ären, dock säsom
den aflidne konungens enda dotter val borde haft ett afgjordt företräde. Men nu var hon gift, och gift med en
reformert furste, hvadan ingen arfsrätt rättshgen künde
tillkomraa henne; och nägon arfsrätt för hennes barn fanns
icke bäller.
Om det sälunda var ostridigt, att Kristina var den
rätta arfvingen tili riket, sä var det ock hka klart, att
med henne enligt arfföreningen all arfsrätt skulle försvinna, emedan denna endast medgaf arfsrätt för prinsessa, men ej för hennes barn, äfven om hennes äktenskap
vederbörligen var af ständerna samtykt '). Kristina föredrog emellertid att lefva ogift; och blef pä hennes förslag hennes syskonbarn pfalzgrefven Karl Gustaf 1649
af ständerna antagen och förklarad för successor tili kronan för den händelse, att hon skulle med döden afgä
utan afkomlingar. Skulle Kristina träda i gifte och efterlemna arfvingar, sä förbebälles genom ständernas beslut
arfsrätten ät dessa; det heter nämligen dar, »At wij i ingen
mätto här medh' wele minska den troheet, som wij K.
M:tt skyldige äre, uthan den K. M:tt och des Lijfzarfwingar, om nägre blifwe, heelt, fulkomligen och stadeligen förbehälla, sä länge K. M:tt och dhe lefwe» -). Nägra närmare bestämmelser om denna eventuela arfsrätt
saknas emellertid. Den upphäfdes holt ooh häUet äret
') Att arfsrätt för barnan icke af de stora pä den tiden, da 1634
ärs 11. F. faststäldas, aiisägs som en gifven sak, framgär däraf, att Oxenstiernas utkast tili densamma undargiek den förändringan, att orden »Till
Sverge är konungen ärfvanda, aj väljanda» uteslötos, datta med anledniiig af rädats hemställan, att dal aj var sä afgjovdt, att arfföraningen
borde förstäs äfvan om drottningens tillkommande gamäl och arfvingar.
2)

Stiernman, a. st. II. 1107.
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därpä genom den lag, som af 1650 ärs Ständer gjordes
angäende arfsrätten tili riket.
Detta 1650 ärs riksdagsbeslut faststälde, att pfalziska
huset ovilkorligen skulle efterträda Kristina i regeringen,
och bestämde arfsföljden inom detsamma sä, att Karl
Gustaf skulle efterföljas af sina arfvingar »efter then
ordning, satt och wijs, som uthi 1544 och 1604 ährs
Arfföreening om then Konungzliga Gustavianske Familiens ächta manlige Brystarfwingars Succession formales»').
Den kvinliga eller kognatiska arfsrätten blef sälunda
upphäfd ''). Af de i tolf punkter ordnade »conditioner»,
som ständerna uppställa för sitt beslut, mä här de i punkterna 5 och 6 gjorda uppmärksammas, säsom angäende
frägan om arfsrätten. Punkten 5 lyder: »Om ock H.
Furstl. Näde, effter H. K. M:tz dödelige fränfälle, hwilket Gudh länge afwände, nägot uthrijkes land eller herskap androges, sä skal H. F. Näde thet icke annorledes
emot taga, an medh then oondition, att H. F. Näde mä
altijdh i Swerige boendes blifwa» '). Hvad här säges, forde böra fattas allmännare, an ordalydelsen angifver, och
detta sä, att det icke blott mä anses gälla Karl Gustaf
säsom konung, äfven om han säsom tronföljare kommit
i besittning af annat land, utan äfven regerande konung
i allmänhet, vare sig han säsom arffurste eller konung
mottagit utrikes land eller herrskap. Om vi sä tolka
föreskriften, stär den ganska nära den i 1604 ärs arfförening i samma hänseende gjorda; en. skilnad finnes dock
kvar: arffurste tillätes enligt 1650 ärs beslut att bo i främ')

Stiarnman, a. st. II. 1171.

2) A. Schönberg, Historiska bref III. 130 ansar, att, da 1604 ärs
arfförening äberopas, den kvinli.ga arfsrätten fortfarande fanns kvar; men
endast den dalen af arfföreningen äberopas, hvilkan handlar om de
manliga bröstarfvingarues succassion,
^) Stiernman, a. st. II. 1170. — Trouföljaren künde vänta sig
arf af besittningar i Tyskland; grafskapat Zweibrückan, efter hvilket han
bar sitt namn, tillföll sadan hans son (1681).
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mande rike, som han tillträdt, hvilket däremot 1604 blef
förbjudet '). Punkten 6 innehäller, att, när Karl Gustaf
»warder trädande til Gifftermähl, tä skal H. F. Näde sädant communicera med K. M:tt och Riksens Rädh, och
icke tili nägot Ächtenskap träda, som K. M:tt eller Rijket
kan wara skadeligh», och att han icke »skal taga sigh
Hustro, som är af nägon wilfarande falsk Religion, eller
annan, an then oförandrade Augspurgiskc Confession» '•').
Äfven ät dessa stadganden synes en allmännare betydelse
böra gifvas, sä att de bäda förstäs icke blott om den
nu valde tronföljaren, utan äfven om hvarje frän honom
härstammande arffurste, och det senare äfven om konung.
Det förra kan däremot icke angä konung, da giftermälsplaiien ju med konungen skulle kommuniceras. Anmärkningsvärdt är, att nu icke riksens Ständers samtycke, säsom
i 1604 ärs arfförening var föreskrifvet, behöfver inhämtas
af arffurste, som ämnar ingä äktenskap; ständernas pröfningsrätt är nu uppdragen ät konungen och rädet, som äga
afgöra, om äktenskapet är för riket skadligt eller ej, samt
gifva eller neka sitt samtycke tili detsamma. — Om arffurstarnes religion finnes i detta 1650 ärs beslut ingen annan' föreskrift, an den som i nämda punkt 6 gifves, att
tronföljaren Karl Gustaf skall lata uppföda sina barn i den
oförandrade augsburgiska konfessionen. Nägon särskild
föreskrift, motsvarande 1604 ärs bestämmelse om arfsrättens förverkande af arffurste, som affaller frän denna
religion, finnes icke; men, da kronan skall ärfvas »efter
then ordning, som uthi 1604 ährs Arfföreening formales»,
mäste vi antaga, hvad som för öfrigt framgär af andan
^) I sammanhang iiärmcd mä näinnas, att enligt 1719 och 1720
ärs lt. 1^'. g 10 konungen endast mad ständernas samtycke tick resa Ulrikes, äfven ont han aj blifvit nägot främmande lands konung aller fiii-ste. Samma stadgande gäUle enligt 1772 ärs R. F. § 7, oni konung
var främling; var han svensk och infödd, sä var han föj'bjudau att resa,
endast om rädat enhälligt afr'ädde honom.
-) Stiarnman a. st. II. 1170.
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i riksdagsbeslutet, att fortfarande all arfsrätt förverkas af
arffurste, som affaller frän statsreligionen.
Kristina afsade sig snart härefter regeringsbördan,
och efterträddes af den utvalde tronföljaren; och pfalziska huset hade sedan i ostörd arfsföljd regerat i 64 är,
da tronen äter vid Karl XII:s död stod ledig tili nytt
val, i saknad af arfsberättigade pretendenter. Karl XII
efterlemnade visserligen en syster, ülrika Eleonora, samt
en systerson, hertig Karl Fredrik af Holstein, son tili
hans äldre syster, Hedvig Sofia; men ingen af dem künde
framställa nägra giltiga anspräk. Och detta, fastän pfalziska husets arfsrätt verkhgen blifvit utsträkt tili kvinnolinien. Detta hade skett genom 1683 ärs riksdagsbeslut.,
hvari ständerna förklarade, att om arfsrättigheten för
kvinnokönet vid konung Karl X Gustafs tillträde tili regementet icke hade sä klarligen blifvit förordnadt, hvadan de i betraktande däraf,'att icke allenast denne, konungens fader, fäderneslandets gränser märkligen försvarat och mycket utvidgat, utan ock konungen själf riket
ur sä mänga och häftiga dess fienders händer rykt
samt det svenska naranets »gloire», ära ocb beröm bekräftat, och jämväl i betraktande af rikets trygghet och säkerhet hade bepröfvat att »Kongl. May:tz Arfwingar the
förmähner wederbör, som uthi 1604 ährs Arfföreening
författat och sedermehra uthi 1627 ährs Rijkzdagz Besluth angäende Kongl. Döttrarne närmare uttydt och wijdare stadfäst är» '). Denna kognatiska arfsrätt hade ytterligare blifvit stadfästad genom Karl XI:s af ständerna
bekräftade testamente af är 1693, hvari säges, att kvinnokönet af den kungliga familjen »en sädan förmän ingalunda hör betagas, som af uhrminnes tijder fins warit
här i Sweriga brukehg och i 1604 Ährs Arfförening uttryckeligen fattad och' fästad för Konunge Döttrarne i
1)

Stiernman, a. st. III. 1911.
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gemeen men uthi 1627 Ährs Rijksdags Beslut för Hennes May:tt Drottning Christina i synnerhet», hvadan konungen förbehäller sina kvinliga arfvingar »samma ArfsRättighet tili Rijket, som Sahl. Konung Gustaf Adolph
i den af Honom författade ooh af Ständerne Ähr 1634
antagne Regerings-Form sin Dotter Hennes May:tt Drottning Christina hafwer tilägnat» '). 1719 ärs Ständer
hade sälunda alldeles rätt, da de pästodo, att »ingen af
den Konungsliga Linien mera nägot tilträde til Sweriges
Crono, igenom Arfs-Rätt, hafwer at pästä och begiära» ^).
ülrika Eleonora hade nämligen förlorat sin arfsrätt genom
sitt giftermäl, som försiggätt utan ständernas samtycke,
hvartill kom, att hennes gemäl tillhörde en främmande
religionsbekännelse. Hertig Karl Fredrik äter hade aldrig
varit i besittning af nägon arfsrätt, da arfsrätten pä kvinnolinien endast gälde prinsessor; han künde sälunda
lika litet göra nägot rättmätigt arfsanspräk pä tronen, som pfalzgrefven Karl Gustaf pä sin tid kunnat.
Hans moder hade för öfrigt förlorat sin arfsrätt genom
sitt giftermäl utan ständernas samtycke '). Om det sä1)

Stiernman, a. st. III. 2108, 2109.

2) III. 2168.

•') R. M. Bowallius i sitt inträdestal i K. Vittarhets, Hist. och
Ant. Akademien Om Svenska Statsskiekats förändring efter Konung Carl
XII:s död etc. (trykt i 21:sta dalen af Akademiens Handlingar) framställer (s. 224, 226) den äsigten, att vid Karl XII:s död verkligan arfsrätt
tili riket fanns, och stödar densamma pä 1693 ärs testamanta, som han
anser ädagalägga, att kognaterna i brist af agnatar hade arfsrätt, och
datta utan inskränkanda vilkor. B. yttrar: »Carl XI:s testamente, af Ständerne tili dass giltighet formligen bekräftadt, stadgar uttryckligan » a t t
af a l l a h ä l l a s s k a l l för f a s t och o r y g g e l i g i t a t t i n g e n mä
g ö r a de q v i n l i g a a r f v i n g a r n a i m a n g e l af manlige s u c c a s sionsrätten tili Uijkat härafter strijdig eller äfventyrlig,»
kunnande Wi — säger Konungen i samma sitt tastamenta — sä myckat mindre göra oss nägon annan tanka ora vara trogne undersätares
och alla Sverigas Rikes inbyggares rättsinnighet, vördnad och kärlak
mot oss och väre b a r n och e f t a r k o r a m a n d e , an att de gerna med
ett gladt och godt hjerta sa dam vid riksens styrelse faste oeh sakra, sä l ä n g e n ä g o n af d a m ö f v e r l a f v a r , ,som Rikets Ständer uppä riksdagen är 1683 lofvat och tillsagt att anamma vara och inga

16
lunda är klart, att ülrika Eleonora usurperade regeringen, da hon i dec. 1718 förklarade sig för drottning,
och att hon stälde sig pä sin rätta plats genom sitt handbref tiU riksens Ständer i Jan. 1719, hvari hon förklarar
arfsrätten utsloeknad, sä ä r d e t visserligen ganska möjligt, att under andra tidsförhällanden saken blifvit bebandlad pä ett annat satt; men för vinnandet af det mal,
suveränitetens afskaffande, hvartill alla de styrandes ätgärder nu sigtade, befanns det lämpligast, att tronen
stod ledig, sä att regeringsformen fritt künde konungen
föreskrifvas.
Emellertid blef, sedan tronen sälunda förklarats ledig, ülrika Eleonora vald tili drottning; den äldre Systems son förbigicks af den yngre systern, prinsen af
prinsessan. 1650 ärs beslut om arfsrätten förnyades,
och den kvinliga arfsrätten blef sälunda för andra gangen
(och nu för den sista) afskaffad. Nämda beslut blef
äberopadt sä väl i den valakt, som författades, som i R.
F. (§^ 3).
Aret därpä (1720) afsade sig drottningen regeringen
tili förmän för sin gemäl, prins Fredrik af Hessen, som
andra qvinkönsarfvingar för riksens rätta arfvingar och dem »vid allan
Kongl. Bätt styrka efter Norrköpiiigs arfförening och beski-efne lag, hvilken denne deras bevillning och förplig'telse intet emotsträfver». Knappt
kan nägot tvifvel ega rum om denna författnings verkliga mcning, men
detta omnämnande af 1604 ärs arÖ'örening begagnades likväl säsom ut^
väg att upphäfva den rätt, som Carl XI genom testamentet sä omsorgsfüllt velat befästa». Medgifvas mäste, att de af B. kursiverade uttrycken synas taia för den af honom förfäktade äsigten, om man betraktar
dem i och för sig själfva; men sedda i sitt sammanhang med testamentet i öfrigt, förlora de dock sin förmenta vigt. Ty äfven om vi ej fästa det vingaste afseende vid det omnämnande af Nori'köpings arfförening,
som B. anför, sä är det i de punkter, vi ofvan utdragit ur bemälda testamente, men hvilka han ej omnämner, sä tydligt, som möjligt, uttaladt,
att det var 1604 ärs kvinliga arfsrätt, och icke nägon annan mera utsträkt, Karl XI änyo införde. T"ör öfrigt mä om de af B. meddelade
utdragen ur testamentet anmärkas, att de äro afskrifna, nästan ord för
ord och utan nägon väsentlig förändring, ur 1683 ärs riksdagsbeslut,
som likaledes pä det bestämdaste fi'amhäller 1604 ärs arfl'örening som
den kvinliga arfsrättens lag. Se Stiernman a. st. 1911, 1912 och 2109
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af ständerna valdes tili konung. Nägon frän honom
utgäende arfsrätt blef emellertid icke stadgad; utan föreskrefs i den 1719 ärs valakt motsvarande s. k. föreningsakten, att, om han doge före drottningen, skulle hon
äterfä kronan, som sedan skulle ärfvas af hennes bftrn,
vare sig födda i hennes första äktenskap med konung
Fredrik, eller i ett senare. Doge äter hon före konungen, sä skulle kronan ärfvas af hans barn med henne,
men icke af hans barn i ett senare äktenskap. Dessa
skulle säledes endast genom val kunna komma tili regeringen '). I föreningsakten, liksom äfven i 1720 ärs R.
F. (§ 3) nämnes 1650 ärs beslut säsom den lag, som
fortfarande skulle gälla angäende arfsrätten.
Innan vi lemna 1719 och 1720 ärs bestämmelser,
hafva vi att anföra tvänne föreskrifter, af hvilka den ena
finnes i de bäda valakterna, och den andra i'1720 ärs
konungaförsäkran. I valakterna förklaras den vara tronen förlustig, som sig tili enväldig upphäfva vill genom
hemliga förborgade stämplingar eller uppenbar makt ^);
och i 1720 ärs försäkran tili riksens Ständer förklarar
konung Fredrik, att ständerna skola vara alldeles fria
frän sin huld- och trohetsed, ifall han öfverträder denna
sin ed ooh försäkran, eller hvad ständerna pröfva nödigt
tili deras religions, välfärds och säkerhets bibehällande
att fastställa ^).
Nägon arfsrätt efter 1720 ärs arfslag kom aldrig
tili stand, ty ülrika Eleonora efterlemnade ej nägra barn.
Ett nytt konungahus mäste sälunda utkoras, hvilket skedde redan under Fredrik I:s regering är 1743, ett par är
efter drottningens fränfälle. Till tronföljare valdes hertig Adolf Fredrik af Holstein, pä mödernet härstammande
frän den gamla 'Vasaätten; och skulle kronan ärfvas' at
')
2)
')

Stiernman, a. st. III, 2299, 2300.
Stiernman, a. st. III. 2170 och 2300.
Stiernman, a. st. III. 2295.

ner<ier;
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hans bröstarfvingar »pä satt som Sweriges Rikes Successions-Ordningar innehälla och forma» '). Arfsrätten förblef sälunda fortfarande agnatisk. Ar 1751 uppsteg Adolf
Fredrik pä tronen, hvarvid han afgaf en konungaförsäkran., i hvilken samma förklaring äterfinnes, som ofvan
anfördes ur Fredrik I:s konungaförsäkran ^), och hvarur
vi för öfrigt böra anföra, hvad som dar stadgas om prinsars och prinsessors giftermäl. De skola icke, heter det,
»träda uti Äktenskap, utom Kongi. Maj:ts och Riksens
Ständers wetskap och samtycke; Men deräst deras eller
Riksens synnerliga angelägenhet och vyälfärd sädant fordra skulle, sä at det ej tälte drögsmäl, wil Kongl. Maj:t
med Rads Rade därom sluta och förordna»*"). Konungens
och rädets samtycke, som enligt 1650 ärs beslut fordrades för prinsars giftermäl, blef sälunda utbytt mot konungens oeh ständernas, utom för mycket brädskande
fall, da konungen med räds räde skulle därom äga besluta. Hvad äter prinsessorna angär, sä hade ej nägot
särskildt beslut 1650 fattats om deras giftermäl, hvadan
härom hittills mäste anses gälla, hvad som, redan 1590
stadgadt, i 1604 ärs arfförening med dessa ord föreskrifves : »bögite Konunge och Furste döttrer skole icke ingä
eller göra näghot Gifftermäl medh näghen Herre, medh
mindre an thet skeer medh Rijksens Ständers enhällighe
samtyckie ocb frije wilie» *). Den förändringen gjordes
sälunda nu, att utom ständernas äfven konungens samtycke skulle inhämtas tili prinsessors giftermäl'")., bvar') Modee, Utdrag utur Publique Handlingar etc. III. 2050.
2) Modee a. st. V. 3108.
3) Mod6a, a. st. V. 3104, 3105.
' ) Stiernman a. st. I. 574. Häller man sig strängt tili orden i arfförenino-en, sä gäller denna bestämmalsa endast om de prinsessor, som vid
manliga liniens utgäng »kunne för handan wara»; man en sädan bokstafstolkning torde ej vara riktig.
») Tillika blef fordran af ständens enhälliga samtycke uppgifven.
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vid emellertid samma undantag gjordes, som nyss nämdes, för de fall, da dröjsmäl ej künde tälas.
Hvad sälunda om prinsessors giftermäl stadgades,
kvarstod oförändradt tili 1809 ärs statshvälfning och därpä
följande grundlagstiftning. Fordran af ständernas samtycke tili prinsars giftermäl blef däremot genom 1112
ärs R. F. upphäfd, ooh konungens samtj'cke var därefter tillräckligt. Denna lags § 36 föreskrifver nämligen:
»Ingen Prins af Swenska Blodet, wäre sig Kron-Prins,
Arf-Furste eller Furste, kan gifta sig utom Konungens
wetskap ocb samtycke; Bryter Hau theremot, wäre tä
efter Sweriges Lag ansedd, och barnen arflösa». Detta
är första gangen, som det bestämdt uttalas, att arfsrättens förlust är laga päföljd af ett sädant otillätet giftermäl; hvarken i 1604 ärs arfförening, 1650 ärs riksdagsbeslut eller 1751 ärs koimngaförsäkran finnes detta
tydligen utsagdt. Nägoit annan förändring i de bestäende arfsbestämmelserna, an den nu nämda, gjorde 1772
ärs R. F. icke. I dess § 3, som, liksom samma § i 1719
och 1720 ärs R. F., handlar om successionsrätten, äberopas icke blott den senaste arfföreningen af 1743, utan
äfven de gamla af 1544 och 1604.
Vi afsluta bärmed vär framställning af den svenska
suecessionsrättens historiska utveckling tili statsbvälfningen 1809. Vi skola i nästa afdelning finna, att, da
nämda är ett nytt statsskick skulle grundas, visserligen
ej sä fä nya bestämmelser gjordes i den nya successionsordningen, men att man dock vid densammas utarbetande
gjorde sig tili godo de flesta redan befintliga bestämmelserna, genom att i densamma upptaga dem i förändradt eller oförändradt skick, och att sälunda den nyinförda och
ännu gällande successionsrätten i icke oväsentlig man
hvilar pä historisk grund ').
') Se "W. E. Svedalius, om Arfsrätten tili Svariges Krona (i tidskriften Frey för 1843) s. 97 — 123.
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II. Den nu gällande rätten,
1. Dess källor.
Hvilka äro de lagar, som bestämma den nu gällande
arfsrätten tili Sverges och Norges riken? I främsta rummet den svensk-norska föreningens grundlag ^) riksakten
af den 6 .augusti 1815 samt den svenska successionsordningen af den 26 September 1810, men därjämte äfven
den svenska regeringsformen af den 6 juni 1809 och Norges grundlov af den 4 november 1814, hvilka senare lagar
i nägra fä §§ (R. F. §§ 1, 2 ocb 44; N. G. §§ 1, 4, 6 och
36) innehälla bestämmelser i värt ämne, som dock alla tilllika äfven i riksakten och successionsordningen förekomma.
Nägra ord om dessa lagars tillkomst torde här vara
pä sin plats.
Sedan ständerna efter 1809 ärs statshvälfning sammanträdt, förklarade de 10 maj s. ä. Gustaf IV Adolf
ocb hans bröstarfvingar förlustige Sverges krona, och
antogo den följande 5 juni en af konstitutionsutskottet
utarbetad ny regeringsform, i sammanhang hvarmed den
afsatte konungens farbroder hertig Karl valdes tili konung; hvarefter han dagen därpä antog detta val och
bekräftade regeringsformen.
I R. F. § 1 bestämdes, att en successionsordning
skulle af riksens Ständer fastställas. Efter det att pä
regeringens förslag tili tronföljare 18 juli 1809 valts
prins Kristian August af Augustenborg, inkom därför K.
U. 17 okt. s. ä. tili ständerna med ett förslag tili successionsordning för det Augustenborgska huset. Förslaget antogs genast i preste- och bondeständen, men
äterremitterades af de öfriga ständen, af adeln 30 okt.
') Eiksakten har visserligen icka en grundlags formala karaktär i
Sverge, utan endast i Norge; men säsom en föreningens grundlag bör
den emellertid med rätta kunna nämnas.
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och af borgareständet 2 nov. Med anledning af de framstälda anmärkningarne, tili hvilka vi längre ned skola
äterkomma, inkom K. U. med ett nytt memorial 10 nov.,
hvilket under de närmast följande dagarne af samtliga
ständen biföUs, hvarefter successionsordningen utfärdades
18 dec. 1809 '). Denna lag blef ej gammal; som prinsen var ogift, var dess tillvaro helt och hallet beroende
af bans lif, ocb detta ändades helt plötsligt redan 18
maj 1810. Härmed hade successionsordningen upphört
att gälla, och vid den urtima riksdagen i Orebro 1810
förehades därför icke blott val af ny tronföljare, utan
äfven frägan om en ny successionsordning. Till tronföljare utkorade ständerna 21 aug. pä regeringens förslag fursten af Ponte Corvo marskalk Jean Bernadotte,
och den 25 samma mänad antogo de K. Urs den 23
framlagda förslag tili successionsordning, hvilken sedan
26 sept. 1810 utfärdades under namn af »Successionsordning, hvarefter den högborna Purstes, Svea Rikes utkorade Kronprins, Hans Kongl. Höghets, Prins Johan
Baptist Julii af Ponte-Corvo manliga bröstarfvingar
skola ega rätt tili den Kongl. Svenska thronen, samt att
Svea Rikes Styrelse tillträda». Denna lag är endast en
afskrift af den gamla, med iakttagande endast af sädana
förändringar, som voro nödvändiga pä grund däraf, att
tronföljaren var en annan person, och att han ingätt ett
med manlig bröstarfvinge välsignadt äktenskap. Förändringarno angä endast § 1; alla de följande §§ 2—9 äro
oförändradt desainma.
1810 ärs successionsordning var nu sälunda Sverges
tronföljdslag; snart skulle den äfven varda iVor</es. Detta
') Hvad här nämts om 1809 ärs S. 0., hade rntteligan sin plats
i föregäande afdelning; men da vi ansett lämpligt att omnämna den
i sammanhang mad 1810 ärs S. 0., hafva vi i historikan utelemnat
densamma. Detsamma gäller ora Norges grundlov af 17 maj 1814,
som egantligen bort särskildt behandlas i historikan, man soiu nedan omnämnas i sitt nära sammanhang med grundloven af dan 4 nov. s. ä.
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rike hade genom Kielerfreden 1814 blifvit afträdt tili
Sverge; men norrmännen, härigenom lösta frän förbindelsen med Danmark, gjorde motständ mot föreningen
med Sverge, stiftade 17 maj s. ä. en grundlag för Norge
och valde samma dag tili konung danske stäthällaren
prins Kristian Fredrik. Nägon särskild lag, motsvarande
Sverges successionsordning, blef icke skrifven; utan innehöUs alt, som rörde statsförfattningen, och da äfven bestämmelserna om tronföljden och därmed sammanhängande ämnen i nämda grundlag, i hvars §§ 1, 5, 6, 7,
8, 13, 14, 15, 38 och 40 vi äterfinna desamma '). När
Norge sedan 4 nov. förenades med Sverge, och dess
grundlag med anledning af föreningen i vissa delar mäste
ändras, sä gjordes tili regel, att af dessa §§:s innehäll alt
afskildes, som stadgade nägot mera och annat, an hvad som
fanns i svenska successionsordningen, och endast sädant
bibehöUs, som stod i füll öfverensstämmelse med denna,
hvarjämte successionsordningen i den nya grundlagen (§
6) förklarades säsom äfven Norges lag angäende arfsföljden. Genom nämda utsöndring af bestämmelser giok
Norge förlustigt flera goda, garantigifvande stadganden,
bvaribland främst framstär § 14, som lydde: »Kongen
maa ikke modtage nogen anden Krone eller Regjering
uden Storthingets Samtykke, hvortil to Trediedele af
Stemmerne udfordres». Det blef visserligen ä andra sidan i stallet delaktigt af vär successionsordning, men
nägon vinst pä detta byte af tronföljdsbestämmelser
gjorde det dock icke, hvilket utan svärighet skulle kunna
uppvisas, om det vore af väsentlig betydelse för värt
närvarande mal.
Sedan Norge sälunda blifvit med Sverge förenadt
under en konung, blef det nödvändigt, att genom en för
^) Denna grundlag finnas intagen bland bilagorna tili ^^'öreningen
emellan Sverige och Norge af H. L. Eydin s. 31—44.
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de bägge rikena gemensam lagstiftning ordna och närmare bestämma de nya förhällanden, som genom föreningen grundats. En kunghg proposition gjordes därför tili ständerna 1815 om dessa förhällanden, hvilken
proposition ej innehöll nägot bestämdt förslag tili den
lagstiftning, som borde göras, utan endast en allmän
uppmaning tili ständerna att taga frägan i öfvervägande.
Frägan utvecklade sig pä riksdagen sä, att K. U. fick i
uppdrag att uppsätta ett förslag tili riksaJd, som tili
ständerna 20 juni öfverlemnades och af dessa sedan
antogs, hvarefter det af konungen 7 juli hänsköts tili
stortingets behandling. Och blef det redan 13 juli af
stortinget antaget, dock med vissa föräiidringar, som
sedan af ständerna biföUos utom i tvänne punkter,
i hvilka stortinget gick riksdagen tili mötes. Riksakten
blef sedan al konungen stadfästad och utfärdad 6 aug.
1815 under namn af »Riksakt tili bestämmande af de
genom föreningen emellan Sverige och Norge uppkomna
Konstitutionella förhällanden». Om successionsrätten handla af riksaktens 12 §§ endast de 2 första, hvilka äro
nästan ordagrant afskrifna ur N. G. §§ 1 och 6. De
innehälla sälunda ingenting nytt utöfver, hvad dar finnes,
oeh den svenska successionsrätten har sälunda icke genom riksakten blifvit förändrad, da, säsom ofvan anmärkts,
vid N. G.:s omarbetande gjordes tili regel att icke behälla nägra bestämmelser, som ej tillika funnos i S. 0.
En förändring oeh förbättring har dock ästadkommits,
nämligen genom den allmängiltighet, som i N. G. § 6
och R. A. § 2 gifvits ät stadgandet om den oföddes arfsrätt, bvarom i S. 0 . bestämmes pä ett satt, som icke är
tillfredsställande, säsom vi längre ned skola visa.
Vi hafva sett, att föreningen bar sin lag i riksakten,
att Sverge har en sin särskilda lag i regeringsformen,
och Norge sin särskilda i grundloven. Hvilken ställning
böra vi da tillmäta successionsordningen, som vid sin
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stifteise naturhgen var en rent svensk lag, men som nu
äberopas säväl i grundloven, som i riksakten? Ar den
nu att betrakta säsom föreningslag eller som en lag för
Sverge? Eller med andra ord: kan successionsordningen
af Sverges konung och riksdag ensidigt förändras eller
upphäfvas, utan att nägot ätgörando frän norsk sida härvid erfordras? Svaret härpä ligger i öppen dag. D a
R. A. § 2 förklarar, att tronföljden skall vara »sädan
som den finnes bestämd i den af Svea rikes Ständer beslutna och af konungen antagna successionsordning af
den 26 September 1810», sä är det ögonekenligt, att
svenska lagstiftningen icke ensam äger ändra densamma
i de delar, som bestämma tronföljden. En sädan förändring skulle betyda, att Sverge hade en tronföljd, och de
förenade rikena en annan. Kunna emellertid i successionsordningen, pävisas nägra bestämmelsen som ej hafva
nägon betydelse för arfsföljden, sä vill det synas, att:
dessa borde vara att betrakta säsom rent svenska stadganden, och säledes vara underkastade endast svenska
lagstiftningsformer, om deras upphäfvande eller förändrande skulle ifrägasättas. Sädana stadganden finnas verkligen.
Vi räkna dit §§ 6 och 7, som handla om prinsessors giftermäl samt om prinsars och prinsessors utrikes resor, utan
att det ringaste angä arfsföljden, hvarjämte den del af § 4
synes hafva samma karaktär, som föreskrifver, att prinsarne
skola uppfödas i den rena evangeliska läran och inom
riket. — Den del af successionsordningen, som skulle kunna
kallas den exklusivt svenska, kan sälunda säväl förändras,
som upphäfvas i samma ordning, som Sverges grundlagar.i allmänhet. Vi skola nu söka uppvisa, att den kan
komma att upphäfvas äfven oberoende af den grundlagsenliga behandlingen. Om man ser pä successionsordningens titel, sä finner man, att den ej ger sig ut att
gälla för andra an Jean Bernadottes eller sedan konung
Karl XIV Johans manliga bröstarfvingar. Det är da tyd-
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ligt, att den mäste upphöra att gälla i och med detsamma, som det Bernadotteska konungahuset genom dess utgäng, genom afsägelse eller arfsrättens förverkande skulle
upphöra att regera, alldeles pä samma satt som 1809
ärs S. 0. genom tronföljarens fränfälle förlorade all gällande kraft. Men vi päminna oss stadgandet i R. A. §
2, som vi ofvan anforde, att tronföljden i de förenade rikena skall vara sädan, som den finnes bestämd i 1810
ärs S. 0., hvaraf följer, att, om ock i den händelse, som
antogs, successionsordningen säsom sverisk grundlag uppi
häfves, den dock tili sina bestämmelser angäende arfsföljden säväl i Sverge som i Norge förblifver gällande: dessa äro nämligen da, liksom nu, att betrakta
som ett bihang tili riksakten, ett förhällande, som icke
upphäfves därför, att lagen utgär frän de rent svenska
lagarnes samling.

2. Arfsföljdens allmäuna regier.
R. A. § 1 bjuder, att »konungariket Norge skall
vara förenadt med Sverge under en konung», och att
dess regeringsform skall vara -»ärftligen monarkisk» (jmfr.
R. F. § 1 och N. G. § 1). Konungen är sälunda gemensam för de bägge rikena, och gemensamheten grundas
icke pä gemensamt val, utan konungavärdigheten är ärftlig, gär i arf. Arftlighetsgrundsatsen är fullkomligt genomförd: den gäller ej blott det nu regerande konungahuset, utan för all framtid, sä länge lagen är densamma.
För det val af nytt konungahus, som därför skall hällas,
om konung dör och ingen tili tronen arfsberättigad prins
finnes tili, och som äfven mäste ske under konungens
lifstid, om bau sä fordrar och ingen arfsberättigad prins
finnes, gifvas noggranna föreskrifter i R. A. § 3 (jmfr.
§ 11, R. F. §§ 42, 94 och 95, R. 0. § 66, S. 0. § 9
och N. G. §§ 7 och 48). Inom det sälunda utvalda koBerg er: Om Arfsrätten.

*
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nungahuset fortplantas sedan arfsrätten i samma ordning,
som S. 0. stadgar.
De förenade rikenas kronor ärfvas af den närmaste
arfvingen icke blott vid konungs död, utan äfven i den
händelse, att han afsäger sig regeringen. Om afsägelse
finnes visserligen ingenstädes i grundlagen stadgadt;
men gifvet är, att konungen mäste vara i besittnhig af
en sä natnrlig rättighet. Att konungen skulle äga rätt
att afsäga sig regeringen tili förmän för hvilken som
halst bland prinsarne, stär däremot i strid med den bestämda arfsföljdens grundsats. Vidare är det klart, att
konungen ej äger rätt att afsäga sig Norges tron med
bibehällande af Sverges, eller tvärtom; sädan afsägelse
strider mot R. A. § 1, som föreskrifver, att de bäda
rikena skola hafva en konung. Skulle därför inträffa,
att konungen t. ex. afsade sig Norges krona, sä lärer
man väl böra anse, att han i och med detsamma äfven
afsagt sig Sverges. — Säsom en tronafsägelse torde
böra betraktas konungens affall frän statsreligionen. Ty
»konungen skall alltid vara af den rena evangeliska läran,
sädan som den uti den oförandrade augsburgiska bekännelsen samt Upsala mötes beslut af är 1593 antagen och
förklarad är». (R. F. § 2, jmfr. S. 0. § 4 och N. G. §
4). Affaller han frän denna, är han sälunda icke längre
konung.
Utom dessa tvä fakta, död och afsägelse, som grunda
succession, har man antagit ett tredje, vid hvars skärskädande vi nägot böra uppehälla oss. R. F. § 91 stadgar,
att om »konungen efter företagen resa utöfver tolf mänader
ur riket ') blifver», riksdag skall sammaukallas, och konungen därom underrättas, hvarefter, om »han ändock icke
tili riket äterkommit, riksdagen tage den författning
om rikets styrelse, hvilken riksdagen nyttigast finner» ').
*)

Norge är här likstäldt med andra främmande laiid.

^) Mau anser, att stadgandet föranledts af Gustaf IV Adolfs längvariga vistalsa i Baden ären 1803 —1805.
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»Lag samma vare, om en konungs sjuklighet fortfar af
den beskaffenbet, att han längre tid an tolf mänader
med regeringsärendena sig icke befattat». (R. F. § 92).
Nu kan, säger nian, riksdagen finna nyttigast att taga
den författning om rikets styrelse, att konungen förklaras frän regeringen skild, i följd hvaraf naturligtvis den närmaste arfvingen skall intaga tronen '). Om denna tolkning ,
af §§ 91 ooh 92 anmärkes först, att uttrycket »tage riksdagen den författning om rikets styrelse, hvilken riksdagen
nyttigast finner» är sä obestämdt och allmänt hallet, att visserligen ä ena sidan icke kan förnekas, att det künde hafva
den betydelse, som man'velat gifva detsamma, men ä andra
sidan det äter synes vägadt att med bestämdhet pästä, att
meningen verkligen varit denna ''). Mot ett sädant pästäende talar för öfrigt det i bog grad obilliga däruti, att
konung skulle kunna förklaras tronen förlustig därför,
att han räkat ut för en längvarig sjukdom. Ty skall
rättigheten att afsätta konung finnas i det fall, som
beskrifves i § 91, sä mäste den äfven förefinnas i det i
§ 92 stadgade. Det starkaste stödet emot den ifrägasatta
tolkningen förlänar dock den omständigheten, att nägot
motsvarande stadgande icke gäller i Norge, hvaraf följer, att
1) Naumann, Sverigas statsförfattningsrätt I. 2 afd. 42—44 (l:sta
uppl.); Eydin a. st. s. 300, 301 fraraställer den äsigten, att rapresentationerna i det ifrägavaranda fallet icke blott äga makt att förklara konungen tronen förlustig, utan äfvan kunna ändra den gällande arfsföljden.
E. stödjer sig härvid pä E. F. § 1 (»Sverges rika skall styras af en
konung och vara ett arfrike med den succasionsordning för en aßiden
konungs manliga efterkommanda, som af riksens Ständer faststäld vardar»),
hvilken § emallartid efter nämda arbetes utgifvaude blifvit väsentligen
förändrad. (Den lyder nu: «Svarges rike skall styras af en konung och
vara att arfrike mad den arfsföljd, som i faststäld suaeessionsordning
stadgad är»; förändringen gjordes 1866).
^) I N. G. af 17 maj 1814 fanns ett bestämdt förbud för konungen att uppahälla sig utanför Norge öfvar 6 mänader. Bat hette i dess
§ 13, att konungen i sädan händelse förlorade sin rätt tili kronan.
Nägot stortingets beslut härom arfordrades icke, utan var denna päföljd
ovilkorlig.

28
norska stortinget, som i en sädan fräga mäste tillerkännas lika stämma med riksdagen, icke äger rätt att besluta att skilja konungen frän regeringen. Ty ingenting
finnes i saken föreskrifvet i Norges grundlov, ooh ingenting i riksakten '). — Emellertid är det onekligt, att
dessa föreskrifter i §§ 91 och 92 R. F. lemna ätskilligt
öfrigt att önska i noggranhet, dels med anledning af de
tili olika tolkningar ledande nttrycken, dels af den grund
att, da Norges deltagande i beslutet om rikenas styrelse
saknar alla uttryckliga bestämmelser, ej häller finnes nägon föreskrift, huru möjligen olika beslut af riksdagen
ooh stortinget skola kunna sammanjämkas. I de bäda
förslag tili ny föreningsakt som framstälts 1844 och 1867
af särskilda därtill förordnade komiteer (för hvilka förslag i nästa afdelning skall redogöras) äro bestämda
föreskrifter i ämnet intagna, om hvilka vi endast mä
nämna, da vi eljes skulle föras för mycket pä sidan af
värt ämne, att bäda hvila pä den förutsättningen, att konungen, han mä vistas utomlands eller vara sjuk aldrig
sä läng tid, icke kan af representationerna skiljas frän
regeringen ^).
»Tronföljden», stadgar R. A. § 2, »skall vara rätt
nedstigande och agnatisk, sädan som den finnes bestämd
i den af Svea rikes Ständer beslutna och af konungen
antagna successionsordning af den 26 September 1810».
Prinsarne äro berättigade tili tronen »i den ordning de
ättens hufvudman ") i rätt nedstigande led närmast äro»
(S. 0. § 1). N. G. § 6 begagnar ett annat uttryck för
samma sak, da den bestämmer arfsföljden säsom -»lineah.
Af denna bestämning följer, att son alltid skall efterträ1)

Jmfr. T. H. Aschehoug, Norges offentlige ret. II. 2 B. 165, 166.

^) Se Handlingar angäende frägan om revision af föreningsfördraget mellan Sverige och Norge II. 11 § 49; och Underdänigt Betänkande
angäende revision af föreningsakten mellan Sverige och Norge s. 98 S 4 1 .
^)

Ättens hufvudman är ättens stamfader.
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da fader, att bland bröder, säväl som bland flera arfsberättigade linier, den äldre alltid är arfsberättigad framför
den yngre, och att, sä länge riägon arfsberättigad äterstär
af en äldre linie, ingen medlem af en yngre linie kan
bestiga tronerna. Detta om den rätt nedstigande ooh
lineala arfsföljden. Arfsföljden var vidare agnatiik, d. v.
s. »de af kungliga huset af kvinnokön och deras efterkommande, ändock desse af mankön äro, hafva ingen
rätt tili Sverges krona och regering» (S. 0. § 3). Detta
är en af S. 0.:s hufvudpunkter, och genom densamma
skiljer sig den svensk-norska föreningens författning frän
flera af de öfriga europeiska staternas, liksom äfven frän
Sverges suocessionsrätt under tvänne föregäende perioder (1590—1650 och 1683—1718), säsom i föregäende
afdelning blifvit utveckladt ').
»Bland tronföljare skall räknas äfven den ofödde,
som strax intager sitt tillbörliga rum i arfsföljden, sä
snart han efter fadrens död födes tili verlden» (R. A. § 2).
Denna regel är i S. 0. uttrykt genom ett mycket bristfälligt stadgande. Det talas dar endast om drottnings
ofödda lifsfrukt. Men naturligt är, att närmast arfsberättigad kan vara icke blott den ofödde sonen tili afliden
konung, utan Sfven den ofödde sonen tili afliden prins, i
det fall nämligen da denne prins, om han lefde, vore
den närmaste arfvingen, och den ofödde sonen tillika är
prinsens ende ättling med arfsrätt. Detta följer af riksaktens nämda stadgande. Man kan tili och med tänka
*) Anmärkningsvärdt är, att, sä snart i Sverge en prinsessa kommit tili rageringen, har genast ellar kort därefter den kvinliga arfsrätten
npphäfts. Sä skedde under Kristinas regering 1650, och likasä 1719
vid Ülrika Eleonoras val. I förbigäende kan om bäda dessa drottningar
sägas, att den erfarenhet, deras styrelse gifvit, iugalunda varit egnad att
väcka eller stärka sympatierna för dan kvinliga arfsrätten; bäda hafva
för öfrigt afsagt sig regeringen, den förra da hon fann bördan för tung,
den senare härtill förmädd af sin önskan att dela makten med med sin
gemäl eller, da detta icke lät sig göra, själf draga sig tili baka, ät denne
öfvarlemtiande heia regeringen.
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sig ett fall, da drottningens ofödda barn, äfven om
det blir af mankön, och den aflidne konungen icke efterlemnar nägra manliga bröstarfvingar, dock ej, när det
födes, är den rätte konungen. Antag nämhgen, att bade
drottningen och kronprinsens gemäl, bäda enkor, befinna
sig i välsignadt tillständ. Da är klart, att, om bädas
lifsfrukt blir af mankön, den senares son har företräde
franlför den förras med afseende pä arfvet af kronan:
konungens äldre sons son är nämligen närmare arfsberättigad, an hans yngre son. Och härvid betyder det ingenting, om drottningens son födes före kronprinsessans;
den senare har alltid företrädet framför den förra, vare
sig han födes före eller efter denne. Detta är en ovilkorlig följd af ß. A. § 2, som mäste hafva vitsord emot S.
0. § 2, enligt hvars lydelse förhällandet visserligen blefve alldeles motsatt. Denna § lyder nämligen: »Dör konung i
Sverge, utan att lemna manliga bröstarfvingar, men hans
efterlemnade drottning sig i välsignadt tillständ befinner,
före statsrädet regeringen med kunglig makt och myndighet, pä satt och med vilkor, 41 och 93 §§ af regeringsformen föreskrifva, tili dess riksens Ständer ä den tid, regeringsformen utstakar, hunnit sammankomma, da dem
tillhör, att om regeringens förande själfve fSrordna. Blifver drottningens lifsfrukt af mankön, förordne da riksens Ständer förmyndare för den omyndige konungen etc.»
En annan bristfällighet i denna § är begagnandet af uttrycket »manliga bröstarfvingar» i st. f. det riktigare tili
tronen arfsberättigade bröstarfvingar eil er nägot dylikt.
Ty gifvet är, att stadgandet om den oföddes arfsrätt bör
gälla äfven för den händelsen, att konungen dör, efterlemnande manlig bröstarfvinge utan arfsrätt tili tronen, t. ex.
dotterson eller en agnatisk arfvinge, som gätt förlustig
sin arfsrätt. Meningen med stadgandet är visserligen
otvifvalaktig; mon funnes ej den allmänna föreskriften
i R. A. § 2, och skulle man tolka uttrycket »manliga bröst-
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arfvingar» efter orden, sä skulle man tydligen komma tili
de u p p e n b a r a s t e orimligheter ').
Adoption kan ej medföra nägon arfsrätt tili r i k e n a ;
arfsrätten tillkommer endast bröstarfvingar.
E n d a s t äkta barn äga arfsrätt. Äfven om detta ej
funnes i lagen antydt, künde det dock anses som en gifven förutsättning; men nu förklaras i inledningen tili S.
0 . , att den u p p r ä t t a d e S. 0 . gäUer för den valda tronföljarens »äkta maiüiga bröstarfvingar». Och ordet »äkta»
lärer väl här böra tagas i den meningen, att arfsrätt tillkommer hvarje i lagligt äktenskap född son. I säväl
svensk som norsk lag bar uttrycket emellertid en vidsträktare betydelse. — S. k. morganatiska äktenskap känner vär r ä t t icke.
En officiel förteokuing pä alla prinsar, som en gäiig
varit arfsberättigade, finnes i norska stortingets Protokoll, ty »när en prins, med arfsriittighet tili Sverges och
N o r g e s förenade kronor, födes, skall hans namn och födelsestund tiljkänuagifvas inför nästinstundande storting och
i dess Protokoll antecknas». (R. A. § 2, jmfr N. G. § 6).
Det kan inträffa, att, aedan nägon säsom konung uppstigit pä tronen, en närmare berdttigad, som af en eller annan orsak blifvit förbigdngen, fraiiiställer sina anspräk. Den
r e g e r a n d e k o n u n g e n kan vara omedveten om rätta förhällandet; hans förmenta successiousrätt kan bero pä en
villfarelse.
Huru skall nu i ett sädant fall förhällas?
Det enda riktiga svaret pä denna fräga är utan tvifvel
det som gifvits i »den norsko Regjerings underdanigste
Indstilling af 27 febr. 1847» a n g ä e n d e den första nnionskomitens förslag. »Indehaveren», säger regeringen dar.
') Naumann, a. st. I. 2 afd. 16 not 4. arkänner nttrycket vara illa
valdt, men pä en lielt annan och, säsom oss synes, alldeles oriktig grund.
Han Säger nämligen: »Dat i sistnänmda § föi'aküininande ordet »bröstarfvingar», säsom äfvan lämpligt pä sonsöner o. s. v., är illa valdt.» Men
klart är, att, om konung eftcrlemnar sonsou, denne alltid mäste hafva företräde framför ofötld son, den äldre sonans son framför den yngre sonen.
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»b0r ubetinget vige, saasnart det er erkjendt, at en Anden er nsermere berettiget. Det synes ligefrem at f0lge
af Rettigbedens egen Natur, at den, der if0lge Arveloven er de jure Konge, og som ingen anden Lov bar betaget denne Egenskab, ogsaa som saadan b0r anerkjendes, saasnart hans Ret er vis»*). I bog grad obilligt
mäste visserligen under stundom ett sädant förfaringssätt förefalla, säsom äfven af en reservant mot komit^ns förslag blifvit framhället ^); men här är icke
frägan den, om det ena eller andra sättet i praktiskt afseende är att föredraga, utan det gäller endast att afgöra,
pä hvilkens sida rätten enligt gällande tronföljdslag befinner sig, antingen pä den faktiskt regerande konungens,
eller pä pretendentens. Den nämda reservanten ansäg,
att successionen borde blifva kvar inom den förres bela
linie, och att först efter dennas utgäng regeringen
skulle öfvergä tili pretendenten ocb bans linie. Den afdelning inom komiten, som författade utkastet tili föreningsakten (af hvilken afdelning reservanten var medlem), hade äter en tredje äsigt: den som var i besittning
af regeringen skulle behälla densamma för sin lifstid,
men hans linie skulle vika för pretendenten och dennes
linie. Denna äsigt ansäg äfven komiten i sin helhet
för den riktiga; men att i föreningsakten intaga nägot
däremot svarande stadgande, ansäg komiten öfverflödigt^).

Med arfsrätten tili rikena stär frägan om riksförmynderskapet i sä nära sammanhang, att en redogörelse för
de allmännaste bestämmelserna härom ej torde pä detta
Ställe böra saknas.
1) Handlingar etc. a. st. III. 18.
2) Handlingar etc. a. st. II. 207.
Falsen.

Eeservanten

var amtmannen C.
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Konung är myndig vid fylda aderton är (R. F. § 41;
norska lagen af 18 juli 1815). Om tronen ärfves af
prins, innan han uppnätt deima älder, är klart, att
annan eller andra personer mäste förvalta hans arf, innan han själf fär tillträda detsamma. Denna styrelse utgöres under första tiden af den s. k. interimsregeringen,
som skall förestä rikenas styrelse, »intill dess bägge rikenas representanter äro församlade ooh hafva förordnat
om regeringen under konungens minderärighet» (R. A.
§ 7, jmfr R. F. § 41 och N. G. § 40). Denna styrelse
bestär af de tio svenska statsräden och lika mänga norska.
Interimsregeringen skall »genast sammanträda, för att
utfärda kallelse tili riksdag i Sverge och storting i
Norge» (R. A. § 6, jmfr R. F. §§ 93 ocb 95 och
N. G. § 39). Riksdagen och stortinget skola pä satt,
som riksakten närmare bestämmer (§§ 3 och 8, jmfr R.
F. § 93, R. 0. § 67 och N. G. §§ 7 och 43), välja förmyndare, en, tre eller fem (R. F. § 93). Den sälunda
valda förmyndarestyrelsen regerar i konungens namn med
all konungslig makt och myndighet, skiljande sig därigenom frän interimsregeringen, hvars befogenhet i nägra,
dock mindre vigtiga, punkter är inskränkt med afseende
pä Sverges styrelse (R. F. §§ 39 och 41). För fuUständighetens skull anföra vi här ännu ett hithörande slag af
stj'relse utom Interims- och förmyndareregeringen '). För
den händelsen att vid konungs fränfälle ännu ofödt barn,
• om det blir af mankön, är den rätte tronföljaren, förer
först interimsregeringen styrelsen, »tili dess riksens Ständer ä den tid, regeringsformen utstakar, hunnit sammankomma, da dem tillhör, att om regeringens förande själfve
förordna» (S. 0. § 2, jmfr. R. A. § 7 sista mom.). Att
stortinget skall deltaga i utseendet af denna särskildt
tillförordnade styrelse, faller af sig själft; nägot stadgan*) Denna art af ragering plägar i vära läroböcker i statsrätt alldeles
förbigäs.
Berger:

Om Arfsriitton,
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de härom finnes emellertid icke. Denna styrelse regerar, tills furstinnan födt barnet, hvarefter, om detta är
af mankön, förmyndarestyrelse tillsättes; i annat fall öfvergär successionen tili den närmast arfsberättigade,
denne mä nu i sin tur vara född eller ofödd, myndig
eller omyndig.
En fräga af intresse är denna: kan kvinna i allmänhet ocb särskildt kvinna af kungliga huset väljas tili riksfönnyndare? Da förm5rndarnes antal alltid mäste vara
udda, ooh sälunda, om endast privatpersoner därtill skulle
väljas, antingen svenskarne eller norrmännen ovilkorligen
mäste i stj^relsen blifva tili ant.alet underlägsne, är det
ju alltid en fordet, om tillfälle gifves att välja en kunglig person vare sig tili ensam förmyndareregent eller tili
medlem i förmyndarestyrelsen. Finnes ej nägon tili regent lämplig och med förtroende omfattad manlig medlem af konungahuset, bör det alltid vara af betydelse
att hafva rättighet att välja t; ex. en enkedrottning tili
förmyndare för sin omyndige son och konung. Sverges
historia lemnar pä sädan förmyndarestja-else mer an ett
exempel; och nägot hinder att följa dessa synes ej häller i grundlagen förefinnas, da det icke uttryckligen är
förbjudet att välja en kvinna tili förmyndare ').
3. Förlust af arfsrätt i vissa fall.
De allmänna reglorna för arfsföljden äro i det föregäende angifna, Nu har emellertid S. 0. faststält ätskilliga vilkorliga föreskrifter, att af det kungliga husets
medlemmar iakttagas för bevarandet af denna arfsföljd.
Dessa vilkor äro sä beskaffade, att de skulle kunna bhfva olidliga inskränkningar uti de kungliga personernas
1) Jmfr Svedelius, a. st. s. 126. - I N. G. af 17 maj 1814 var
det stadgadt säsom regel, att enkedrottning, om bon var konmigens köttsliga moder, skulle, sä länge hon förblef i enkoständ, med tvä röster i
förmyndarestyrelsen jämte statsrädet deltaga.
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naturliga rättigbeter, om det vore en ovilkorlig skyldighet för dem att iakttaga desamma. Men om arfsrättigad
prins af det ena eller andra skälet ej vill fästa nägot
afseende vid dessa inskränkningar, sä varder visserligen päföljden, att han förverkar sin arfsrätt tili tronen
samt i de flesta fall äfven sina efterkommandes; men
säsom nägot brott kan ej inskränkningens äsidosättande
i och för sig anses, likasom ej arfsrättens förlust som
ett straff.
Efter denna föregäende anmärkning öfvergä vi tili en
närmare redogörelse för dessa fall, da prins förverkar
arfsrätten tili tronen. De äro fyra, och äterfinnas i S. 0.
§§ 4, 5 och 8.
S. 0. § 4 föreskrifver: »den af kungliga familjen,
som ej sig tili samma lära (nämligen den rena evangeliska) bekänner, vare frän all successionsrätt utesluteni); i
sammanhang hvarmed samma § föreskrifver, att »prinsar
af det kungliga huset skola uppfödas i samma lära».
Bekännandet af den rena evangeliska läran mäste ske
senast vid den tidpunkt, da prinsen skall säsom konung
tillträda regeringen. Han mä förut hafva tillhört hvilket
religionssamfund som halst, sä förlorar han dock icke
sin successionsrätt, om han vid regeringens tillträde
öfvergär tili statsreligionen. Nägon fordran, att han alltid skall hafva bekänt sig tili denna, fins nämligen ej i
vär grundlag. Den i detta ämne före 1809 gällande
rätten, som först stadgades i 1604 ärs arfförening, var
mycket strängare: den som en gäng afföll frän statsreligionen förlorade ovilkorligen sin arfsrätt '). — Om prins
nu genom att icke bekänna sig tili den rena evangeliska
läran förlorar successionsrätten, sä följer däraf dock icke,
att hans barn och efterkommando äro frän denna rätt
') N. G. af 17 maj 1814 g l 5 stadgade, att »Kongen stedse skal
have behjendt og lekjmde sig tri den evangelisk-lutherske Eeligion».
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uteslutna; deras ställning i detta afseende är beroende
pä den religion, de bekänna. Dock kan det ske, att
prins genom sitt affall vällar, att hans efterkommande
aldrig eller mähända först i sena led komma i besittning
af tronen. Om t. ex. konungadömet genom hans affall
öfvergätt tili hans broder, och han själf sedan erhällit
söner, som i enligbet med S. 0. § 4 uppfostras i den
rena evangeliska läran, sä kunna naturligtvis dessa ej
af sin farbroder äterfordra den af deras fader förverkade
kronan, utan de och deras efterkommande ätervinna ej
denna, förrän heia den regerande konungens linie utgätt.
Ty sä snart successionen i laga ordning öfvergätt tili en ny
linie, mäste man antaga, att den mäste löpa igenom heia
denna linie, innan den kan gä öfver tili en annan ').
Hvad i denna § 4 af S. 0. stadgats leder, säsom
nämdes, sitt upphof frän 1604 ärs arfförening. Men enligt denna lag för successionen förverkade arffurste sin
arfsrätt ej blott genom affall frän den rena evangeliska
läran, utan äfven, säsom vi ofvan sett, genom giftermäl
med kvinna af främmande religion. Det var först är
1809, som dylikt giftermäl blef prins medgifvet. Detta
medgifvande motte dock motständ hos presteständet, som
i R. F. § 2 ville hafva stadgadt, att heia konungahuset borde vara af den rena evangeliska läran. K. U. invände
mot denna presteständets anmärkning vid förslaget tili R.
F., att »det endast är Konungens böjelse, i förening med
afseendet pä Fäderneslandets fördelar, som torde böra bestämma hans wal af en Gemäl; Prinsessorna äter äga ingen ,
arfsrätt tili Thronen och kunna säledes ej af nägre Statsskäl
beröfwas den hwarje undersäte tillagde Religionsfrihet» ^);
1) Jmfr Slang, Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlovbestemte Eet s. 73, 74 och Svedelius a. st,
s. 124, 125.
2) Constitutions-Utskottets Memorialer och öfriga Expeditioner wid
Eiksdagen 1809—10. s, 397, 398.
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ooh presteständets mening fick vika, Nägon nödvändighet finnes sälunda icke nu för de kvinliga medlemmarne
af konungahuset att bekänna sig tili statsreligionen; prinsessorna behöfva ej ens i denna uppfostras.
S. 0. § 5 fastställer tvänne fall, da prins förlorar
arfsrätten »för sig, barn och efterkommande». Det ena
mträffar, da prins -»gifter sig utan konungens vetskap och
samtycke». Detta är samma stadgande, som innehölls i
§ 36 af 1772 ärs R. F., oeh som därifrän öfverfördes tili
vär R. F. § 44 (jmfr N. G. § 36). Gifvet är, att detta
stadgande sä mäste tolkas, att arfsrätten för all tid förloras, sä snart konungen ej vid giftermälets ingäende vet
utaf ooh samtycker detsamma, ocb att den ej kan äterfäs genom ett efterföljande samtycke. Detta är en följd
af grundlagens tydliga bud, som ej kan af konungen i
nägon man mildras.
I 1751-ärs konungaförsäkran förbjödos, säsom ofvan
visats, prinsessor att gifta sig utan konungens och ständernas samtycke. Ar 1809 borttogs vilkoret, att äfven
ständerna skulle samtycka, och infördes i S. 0. § 6 den
föreskriften, att »prinsessor af det kungliga huset ej
mä träda i gifte utan konungens vetskap och samtycke». Som prinsessa saknar all successionsrätt, och
likasä hennes efterkommande, sä kan hon ej förverka
nägon arfsrätt genom att träda i sälunda förbjudet gifte.
Däremot kan hon gä förlustig sitt underhäll af staten;
nägon grundlagstadgad rätt härtill har hon nämligen
icke ').
Vi ätergä tili S. 0. § 5, som vidare föreskrifver, att
prins förverkar arfsrätt för sig, barn och efterkommande,
om han, med eller utan konungens samtycke, «tager tili
gemäl enskild svensk eller utländsk mans dotter. Dock vare
') Den senare unionskomitens förslag bestämmer, att, om prinsessa ingär i grundlagen förbjudet äktenskap, konungen kan indraga hennes underhäll. Underdänigt Batänkanda a. st. etc. s. 91 § 13.
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honom ej förment, att med konungens samtycke taga gemäl af svenska konungahuset inom i svensk lag ej förbudna
leder». Enligt K. U.:s första förslag tili 1809 ärs S. 0.
förverkas arfsrätten, om prins »tager gemäl af svensk
ätt», hvarvid nyssnämda medgifvande om giftermäl inom
konungahuset tillägges. Under den öfverläggning, som
hos ridderskapet och adeln 30 okt. 1809 höUs om detta
förslag, framstäldes tvänne motsatta yrkanden om förändringar af denna punkt i förslaget. A ena sidan hemstälde en talare, »om icke förbudet mot Thronföljares eller
Arf-Prinsars gifte med Swenska Adeliga Döttrar bör utgä».
Han önskade sälunda, att det föreslagna förbudet skulle
inskränkas därhän, att det endast var giftermäl med
ofrälse svensk kvinna, som skulle vara prins förbjudet;
man igenkänner här den äsigt, som högadeln pä Johan
IILs tid med Erik Sparre i spetsen förfäktade, och som
skaffade sig ett lagligt uttryck i 1582 äre ofvan omskrifna stadga. En annan talare yrkade, att det föreslagna förbudet ej skulle inskränkas, utan tvärtom utvidgas, sä att »hkasom det wore en Arf-Prins förbudet att
gifta sig med nägon af Swensk ätt, borde det äfwen förbjudas honom att i en främmande Adelig ätt söka sig
en Gemäl». Han talade endast om främmande adelig ätt,
men afsäg naturhgtvis hvarje främmande privatslägt, bade
fraise och ofrälse '). I borgareständet, dar förslaget diskuterades 2 nov., framstäldes en hkartad anmärkning
mot detsamma. »Da enligt detta prqject» yttrades det,
»en Kongl. Swensk Prints ej mä taga sig Gemäl af annan Swensk Att an Konungahuset, borde ock uttryckeligen stadgas, att en sädan Prints icke eller mä gifta sig
med nägot annat utländskt Fruntimmer an en Regerande
Purstes Dotter». De flesta af ständets medlemmar in-

') Eidderskapets och Adelns ProtocoUer wid Eiksdagen 1809
i n . 2 afd. 4667—4673.

10

39
stämde i denna mening, hvaremot dock af en talare invändes, »att egenskapen af Regerande icke wore af nöden», och bäintade han gründen tili denna sin tanke frän
»de Stats-hwälfningar som i senare tider inträffat, och
hwaraf händt, att flere Furstlige Hus upphört att regera
äfwensom andre torde förestä ett lika öde, men hwaremot sadane som nu icke äro regerande kunna lika lätt
bringas tili anseende och blifwa mera cclebre an deras
Företrädare» '). Förslaget, ätföljdt af de gjorda anmärkningarne, remitterades tili utskottet, och blef af detsamma
förändradt, och sedan af ständen med denna förändring
antaget. Stadgandet formulerades sä, att det blef prins
förbjudet att taga tili gemäl »enskild svensk eher utländsk
mans dotter», hvarjämte stadgandet om giftermäl inom
konungahuset fick kvarstä ").
En vigtig fräga är da denna: hvad menas med »enskild svensk eller utländsk man»? Uttrycket är ganska
obestämdt och ingenstädes i S. 0. närmare förklaradt.
Sä mycket är dock genast klart, att vi säsom »icke-enskild man» kunna räkna hvarje medlem af regerande furstehus, säväl suveräiia som halfsuveräna. Härom kan
ingen tvist vara. Men vidare märkes, att enligt praxis
äfven f. d. regerande dynastier pläga räknas säsom jämbördiga med de regerande. En tredje klass af familjer,
hvilkas medlemmar ock räknas som »icke-enskilda», äro
sädana som genom internationela öfverenskommelser blifvit uttryckligen förklarade säsom jämbördiga med regentfamiljerna. Till denna tredje klass har man för närvarande att hänföra den tyska höga adeln (die deutschen
1) Borgarcständets Protooollar wid Riksdagen 1809 - 10 III. 1 afd.
787—789.
'-) Detta tillägg kundt; liaf\'a striikits pä samma l;;a\v^, som förändringen gjordes, ty dat är niimcra tyclligan lika öfvarflödigt, som det förut
var nödvändigt.
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Standesherren '); men gifvet är, att ät nya familjer
i franitiden samma rätt kan meddelas ^). — Om prins,
i trots af förbudet, tager tili gemäl sälunda säsom enskild ansedd mans dotter, sä förverkar han arfsrätten
för sig, barn ocb efterkommande. Det är ej endast
sönerna i detta äktenskap, utan samtliga hans söner,
äfven de hvilka möjligen äro födde i ett föregäende eller
möjligen födas i ett senare äktenskap, hvilkas arfsrätt
förverkas genom ett dylikt äktenskaps ingäende. Ty
sä snart han gifter sig med en enskild kvinna, har det
slägtskapsband, som han och hans familj därigenom knutit
med en privat slägt, den följden med sig, att arfsrätten
tili kronan för samtliga hans efterkommande, säväl födde
som ofödde, genast förloras.
Lika visst som det är, att ändamälet med detta
förbud för prins att taga gemäl ur privatfamilj är att
söka förekomma slägtskapsförbindelser mellan konungahuset och undersätarne, lika klart är det, att för detta
mäls säkra uppnäende saknas en vigtig bestämmelse, den
nämligen. som förbjuder konung, lika väl som prins, att
förmäla sig med enskild mans dotter. Det stär nämligen nu konung fritt att taga gemäl ur privatfamilj. Dennas börd mä vara bog eller lag, sä ,kan dock icke nägon
päföljd, motsvarande prinsars och deras efterkommandes
förlust af arfsrätt, af sädant äktenskap inträda ^).
^) Hit hörer den Leuchtenbergska fam.iljen i Bayern, frän
ken konung Oskar I tog sin gemäl.

hvil-

2) Likasä mäste man ansa, att da nu jämbördiga farailjernas rang
kan nedsättas. — Jmfr. Naumann, a. st. I. 2 afd. 17—20.
'^) Naumann, a. st. II. 296 framställer i detta ämne följande, som
det vill synas, alldeles ogrundade-äsigt; »Da amadlertid Successions-Ordningen förbjuder Prins af dat Kongl. Huset, vid förlust af arfsrätt tili
thronen för sig, barn och efterkommande, att taga tili geruäl enskilt
Svensk eller utländsk mans dotter,
sä kunna vi deraf tydligen draga
den slutsats att äfven en Konungs barn oeh efterkommanda icke- hafva
successionsrätt tili Sveriges krona och regering, om deras moder är enskilt Svensk aller utländsk mans dotter, med hvilken Konungen, efter det
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Liksom det i K. U.:s första förslag tili S. 0. vid
1809—10 ärs riksdag var prins förbjudet att gifta" sig
med svensk kvinna utom det kungliga huset, sä föreslogs
äfven, att prinsessa ej mä gifta sig med »svensk man
utom det kungliga huset». Detta förslag blef äfven lag ^),
ocb äterfinnes i S. 0. § 6. Skilnaden mellan S. 0.:s bestämmelser om prins och prinsessa i detta hänseende
bestär sälunda däruti, att prins ej fär genom giftermäl
förbinda sig med privatfamilj, hvilket däremot är prinsessa tillätet, blott familjen icke är svensk ^). En ofuUständighet är det tydligen, att prinsessa ej är förbjuden
att gifta sig med norrman, en ofuUständighet, som dock
bör af lagtolkningen kunna suppleras. — Om päföljden
af prinsessas sälunda otillätna giftermäl med svensk eller
norsk privatman gäller detsamma, som ofvan yttrades,
da frägan om prünsessas giftermäl utan konungens vetskap och samtycke behandlades.
Vi erinra oss, att enligt 1604 ärs arfförening säväl
konung som arffurste förverkade all rätt tili tronen, om
de »togo vid» ett främmande land, utan att uppfjdla det
för rättens bevarande nödvändiga vilkoret att bo kvar i
Sverge. Nägot sädant stadgande finnes icke im. KoHan nppstigit pä thronen, ingätt äktenskap». Af motsatt äsigt äro Aschehoug (a. st. H. 170) och Eydin (a. st. s. 310). Med E. mäste man
dock anse, »att konungen är raoraliskt förpligtad . att ej ingä sä beskatfadt äktenskap».
') Iirnan ridderskapet oeh adeln 11 nov. 1809 biföll K. U.:s förändrade förslag tili S. 0-, hemstälde dock en talare, »om icke för Prinsessor borde göras samma stadga, som för Prinsar, att de ej matte kunna
träda i ägtenskap med andra an Fnrsteliga personer»; men utan framgäng. Eidderskapets och Adelns ProtocoUer wid Eiksdagen 1809—10.
-) I sitt förslag tili föreningsakt 1847 ändradc norska regeringen
den förra unionskomitens uttryck »Svensk eller Norsk man utom det
Kongl. Huset» tili »Norsk eller Svensk privat Mand», för att därigenom
vilkoren för prinsessornas giftermäl icke matte blifva i ett afseende Strängare, an för prinsarnes; men den senare unionskomiten äterupptog den
förras uttryck.
Handlingar etc. a. st. II. 3 S 15, III- 15 oeh 88 §
7; Underdänigt Betänkande etc. a. st. s. 91.
Her !jer: Olli Ai-fsi-iUton.
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nung förlorar icke sin krona, om han blifver ett annat
rikes konung, han mä dar taga sitt regeringssäte eller
ej. Och hvad prins angär, förverkar han visserhgen
sin arfsrätt vid mottagandet af ett främmande rike, om
det för densammas bevarande föreskrifna vilkoret ej
varder uppfyldt; men detta vilkor är numera icke att
hafva sitt hemvist i Sverge, utan ett helt annat, nämligen konungens och folkets samtycke. Härom stadgar
S. 0. § 8: »Prins af kungliga svenska huset mä ej, utan
konungens och riksens .Ständers samtycke, blifva regerande
furste af utländsk stat, vare sig genom val, arf eller gifte.
Sker annorlunda, vare han och hans efterkommande ej berättigade att succedera tili svenska tronen» Äfven i detta
fall förlora prinsens efterkommande all successionsrätt.
Detta stadgande är ovilkorhgt. Om t. ex. nägon af prinsens söner afsäger sig all rätt tili trbnen i den utländska staten, är han lika füllt utestängd frän successionen
i den svenska. Man fär ej ens anse, att konungen jämte
riksdagen och stortinget kan göra nägot undantag för sädant fall. Ty sä snart de nekat prinsen det erforderhga
samtycket, men han emellertid tagit emot regeringen i
den främmande staten, mäste de af grundlagen stadgade
följderna af denna handling genast inträda. Ej häller är
nägot efterföljande samtycke frän vederbörandes sida af
den kraft, att det kan äterkalla den förverkade arfsrätten. — S. 0. omnämner utom konungens endast riksens
Ständers, d. v. s. riksdagens, samtycke säsom erforderhgt. Ingenstädes finnes bestämdt, att äfven norska folkets representation skall höras. Detta mäste anses som
en ofuUständighet i den unionela lagstiftningen, bvarom
dock gäller detsamma, som nyss nämdes, att den bör
kunna af lagtolkningen suppleras.
Det nu sagda gäller endast prins. Det gäller icke
prinsessa,. ooh, hvad vigtigare är, icke konung, som enligt vär statsförfattning äger oinskränkt rätt att blifva
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regerande furste af utländsk stat '). Af hvilken stör vigt
nägon inskränkning i denna rätt dock künde vara, är
ögonskenligt. Da arfsrätt finnes äfven för kvinnolinien
i flera af Europas monarkier, sä är det gifvet, att gemäl
tili svensk furste ofta nog mäste komma att vara arfsberättigad tili tronen i an den ena, an den andra staten,
hvarefter denna rätt ärfves af hennes barn, sä att sönerna
möjligen kunna genom arf varda konungar säväl öfver
Sverge och Norge, som öfver annat rike. Orimligt är väl
ej häller, att de förenade rikenas konung skulle kunna väljas
tili regent i ett annat land. Antagandet af valet künde möjligen för de förenade rikena innebära en stör olycka; obilligt
vore ej da, att deras representationer ägde en i grundlagen
sadgad rätt att förhindra nägot sädant, om konungen skulle
vara hugad att mot deras vilja mottaga den honom erbjudna kronan. Det finnes dock i vär grundlag en bestämmelse, som gör den stora frihet, konungen äger i nu
nämda händelse, mindre farlig, an den eljes skulle kunna
blifva. Vi syfta pä bestämmelsen i R. F. § 39 (jmfr. R.
A. § 7 sista mom. och N. G. § 41), att konnngen, om
han vistas utom Sverge och Norge, ej fär befatta sig
med rikenas styrelse, utan mäste vid sin afresa hafva
öfverlemnat denna ät den tili tronföljden närmast berättigade prins eller, om denne är omyndig eller har laga
förfall ^) eller om ingen arfsberättigad prins finnes, tili
interimsregeringen. Om konungen sälunda skulle blifva
ett tredje rikes konung, mäste han antingen styra detsamma frän Sverge eller Norge, eller ock lemna frän sig
styrelsen af dessa riken ät nämda tillförordnade rege^) Enligt uppgift af den senare unionskomiten fordras rapresentationens samtycke tili konungens raottagande af ett främmande rikes krona
i Danmark, Preussen, Belgien oeh Holland. «Underdänigt Betänkande
etc. a. St. 12, 13. Samma fordran var uppstäld i N. G. af 17 maj
1814. Se ofvan s. 22.
-) Uaga förfall för honom är sjukdom och vistelse utom Sverge
ocir Norge.
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ring. En tredje möjlighet är, att konungen söker utverka förändring af nämda grundlagsbestämmelser; befinnes det nödigt att välja denna utväg, sä kunna representationerna förhindra konungens tillträdande af det
främmande riket genom att inlägga sitt veto mot den
föreslagna förändringen.
• Innan vi sluta denna afdelning, hafva vi tili sist att
nämna nägra ord om innehället af S. 0. § 7. Denna §
stadgar: »Prinsar och prinsessor af det kunghga huset
mä ej anträda resa utrikes, utan konungens vetskap och
samtycke» "). Om prins bryter mot detta bud, gär han
dock icke förlustig sin arfsrätt; nägon sädan päföljd
nämner grundlagen icke **). Sitt underhäll af staten däremot kan han förverka genom företagandet af sälunda
förbjuden resa; detta kan nämligen indragas, utan att
hans rätt därigenom varder kränkt. Det samma gäller
om prinsessas underhäll "). — Att »anträda resa utrikes»
betjrdde naturligtvis Ursprungligen att resa frän Sverge
tili ett annat land; men efter föreningens ingäende bör
väl ät uttrycket gifvas en vidsträktare betydelse, sä att
det anses afse resor frän Sverge eller Norge tili annat
land. — Säsom en ofuUkomlighet mäste anses, att det
endast är resans anträdande, och icke vistelsen i utlandet, som enligt ordalagen förbjudes *).
1) I 1751 ärs konungaförsäkran gjordes om prinsars och prinsessors utrikes resor samma stadgande som s. 18 ur densamma anföres om
deras giftermäl. Modee a. st. V. 3104, 3105.
2) Jmfr. Stang, a. st. s. 75, 76. Anm.; och Eydin a. st. s. 295
not 1. I N. G. af 17 maj 1814 § 38 var prins vid äfvantyr af arfsrättans förlust förbjuden att »forlade Eiget».
**) I den förra unionskomitens förslag var underhällats föi-lust ovilkorlig päföljd af den otillätna resans företagande; i sitt betänkande öfver datta förslag föraslog däremot den norska regeringen, att det skulle
baro af konungen, om'denna päföljd skulle inträda, eller ej; oeh blef
denna äsigt i den senare unionskomitens förslag upptagen. Handlingar
etc. a. St. 11. 3. § 16 och III. 88. § 8 ; Underdänigt Betänkande etc. a.
St. s. 91 § 13.
' ) Denna ofuUkomlighet är i bäda unionskomiteernas förslag afhjälpt.
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III. Unionskomiteernas förslag tili förändringar
i den gällande rätten.
I en skrifvelse tili regeringen af 24 Jan. 1837
begärde norska stortinget, dels att konungen matte lata
företaga en revision af bestämmelserna om unionsflaggahs beskaffenbet och om norska riksvapnets anbringande ä svenska m_ynt ooh i svenska ämbetsinyndigheters
sigill, dels att konungen i alla norska handlingar matte
begagna titeln »Norges og Sveriges Konge» i st. f. den
dittills öfliga »Sveriges og Norges Konge», dels att han
täktes taga i öfvervägande, huru Norge matte blifva med
broderlandet likstäldt i afseende pä diplomatiska arendens
behandling. Med anledning af denna skrifvelse beslöt
konungen i sammansatt svenskt och norskt statsräd 30
Jan. 1839, att ät en komite af 4 svenska och 4 norska
man uppdraga att afgifva underdänigt betänkande säväl
om dessa frägor, som angäende det förhällande, i hvilket
hvartdera af de förenade rikena borde bidraga tili gemensamma utgifter och tili det gemensamma försvaret. Af
de i stortingets skrifvelse vidrörda frägorna undantog
han dock frägan om titeln, i hvilket bänser.nde han förklarade sig förblifva vid det garnla bruket. Komiten,
som började sina förhandlingar i sept. s. ä., mäste för
längre tider tili följd af riksdags- och stortingssammanträden och andra förhällanden afbryta sina arbeten, hvilket i förening med den omständigheten, att personalen
under arbetets fortgäng undergick betydUga förändringar,
hade tili följd, att flera är förflöto, innan betänkandet
blef färdigt. Verkningskretsen hade 7 dec. 1843 pä
komitens begäran blifvit af konungen därhän utvidgad,
att komit6n nu ägde att granska riksakten i dess helhet,
dock med iakttagande däraf, att den ej afveke frän de
grundsatser, som för närvarande läge tili grund för densamma. Och ändtligen, sedan Oskar I efter komitens
hörando kort efter sin tronbestigning afgjort frägorna
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om unionsflaggan och riksvapnet pä ett för norrmännen tillfredsställande satt '), inkom komiten 4 nov. 1844
med sitt förslag tili föreningsakt mellan Sverge ocli JSforge ^).
Vi skola nu tillse, i hvad man detta förslag var
ämnadt att förändra den gällande successionsrätten. Hithörande bestämmelser äterfinnas i förslagets kap. II, som
har tili öfverskrift: »Om Konungen, Konungahuset 'och
thronföljden» ^).
Först anmärkes, att i förslaget upptagits alt, hvad
som i successionsordningen finnes stadgadt; denna gjordes sälunda genom komitens förslag öfverflödig. Vid
öfverflyttandet tili föreningsakten gjordes dock ätskilliga
tili en del väsentliga förändringar i dess stadganden,
hvarjämte, säsom komiten själf säger, ät desamma gafs
en bestämdare form *). De formela brister, som vidläda
de nu gällande successionsbestämmelserna, blefvo härigenom afbjälpta.
De väsentligaste förändringarne gälla bestämmelserna om förlust af arfsrätt. Innan vi redogöra härför, mä
med nägra ord päpekas tvänne stadganden i § 18 af
komitens förslag. S. 0.:s bestämning »äkta» afkomlingar är dar ersatt af bestämningen »i lagligt äktenskap
aflade». Det är sälunda ej tillräckligt för grundande af
arfsrätt, att barnen äro födda i lagligt äktenskap, säsom
förhällandet är enligt den tolkning, vi i föregäende afdelning gifvit af ordet »äkta» pä detta stalle. Vidare märkes,
^) I sitt norska tiUkännagifvande, att han bestigit tronen, kallade
han sig »Norges och Svariges Konge».
'-) Det var undartecknadt af Aug. von Hartmansdorff, J. P. Lafren,
Bernhard Eosenblad, C. G. "VVarberg, Mansbach, 0. Falsan, H. Foss och
0 . W. Erichsen. Äf dessa tillhörde endast Mansbach den första uppsättningan af komitemadiemmai'. Komitens förslag var ätföljdt af üera
reservationer; Aug. von Hartmansdorfl's reservation innehöU ett särskildt
förslag tili föreningsakt.
•') Förslaget finnes trykt i Handlingar etc. a. st. IL 1—33.
') Handlingar etc. a. st. II. 54.
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att stadgandet om den oföddes arfsrätt i samma § 18.affattas pä följande satt: »Bland arfsberättigade räknas äfven
den, som inom fyratiotre(43) veckor efter fadrens död födes
tili verlden». Komiten säger sig »ansett tjenhgt stadga
en viss termin för födelse, efter fadrens död, som medför anspräk pä thronföljden, i hvilket hänseende man
rättat sig efter de i medicinskt-juridiskt System allmännast antagna resultat» ').
Komiten indelar de fall, i hvilka prins förlorar sin
arfsrätt, i tre klasser, hvilka alla äro sammanförda i §
20. Den första klassen motsvarar bestämmelsen i S. 0.
§ 8, som tili innehället ej undergätt nägon förändring.
Den andra klassen innehäller tvä fall, da prins förlorar
rätt tili tronföljden »för sig och dem af sina barn, som
födas sednare an fyratiotre (43) veckor, efter det han sin
rätt tili thronföljden förlustig blef, och för deras efterkommande». Denna päföljd inträder för det första, »om
han antingen icke bekänner sig tili rikenas statsreligion,
eller han nägonsin öfvergätt tili annan lära». Hade prinsen sälunda i statsreligionen uppfostrats, mäste han vid
densamma alltid hafva förblifvit; var han äter i annan
religion uppfostrad, mäste han senast vid tillträdet tili
regeringen, öfvergä tili statsreligionen, hvarvid tillika
gälde, att, om han redan förut tili densamma öfvergätt,
men sedan affallit, han ovilkorligen var sin arfsrätt för
alltid förlustig. Det var sälunda enligt komitens förslag
ej tillräckligt, säsom enligt nu gällande rätt, att prinsen
vid tronbestigningen bekände sig tili statsreligionen, utan
komiten uppstälde äfven bestämda fordringar angäende
prinsarnes religion före tillträdet tili regeringen. En
annan skilnad mellan gällande lag och komitens förslag
ligger däri, att enligt detta icke blott den skyldige skulle
gä förlustig sin arfsrätt, utan äfven de bland hans efterkom')

Handlingar etc. a. st. IL 54, 55.
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mande, som ej voro aflade vid den tid, da han förlorade
sin rätt. Komiten ansäg detta stadgande af arfsrättens
förlust äfven för vissa efterkommande säsom redan i S. 0. §
4 föreskrifvet, hvilken äsigt komiten grundade pä sin tolkning af uttrj'cket i nämda §: »frän all successionsrätt utesluten». Komit6n faste nämligen den betydelse vid ordet
»all» i nämda uttryck, att hon ansäg lagstiftaren hafva
menat, att prinsen förlorar »allt hvad som mä kunna innefattas under begreppet successionsrätt, följaktligen äfven
rättigheten att öfverflytta den pä efterkommande, som ej
egde tillvaro pä den tid da den skyldige deraf var i besittning» '). Denna tolkning har en minoritet inom komiten ogillat; ocb det synes verkligen bögst csannolikt, att
lagstiftaren haft nämda mening med inskjutandet af ordet
»all». Hade afsigten verkligen varit att utsträcka arfsrättens förlust tili vissa efterkommande, hade densamma
helt visst blifvit pä ett fuUständigare och klarare satt
uttrykt. För det andra förlora prins och nämda bans
efterkommande sin rätt tili tronföljden, »om han, utan
Konungens tillständ, gär i främmande makts tjenst,
eller deri förblifver, oaktadt Konungen honom äterkallat».
Detta är en alldeles nj;- bestämmelse, som ej i S. 0.
förefinnes ^). Den tredje klassen innehäller tvä fall, da
prins förlorar rätt tili tronföljden »för sig och dem af
sina barn, som af nedanstäende äktenskap födas sedan
han förlorat sin rätt tili thronföljden, och för deras efterkommande: l:o. om han äktar enskild mans dotter, eller
nägon, med hvilken han befinner sig i sädant skyldskapseller svägerlags-förhällande, att äktenskap dem emellan
i nägotdera af de förenade rikena förbjudet är; 2:o. om
han gifter sig utan Konungens tillätelse». Genom dessa
stadganden mildrades den stränga päföljd, som S. 0. §

')

Handlingar ata. a. st. IL 56.

2)

Bestämmelsen är häratad frän N. G. 17 luaj 1814 § 38.
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5 stadgar, da den beröfvar äfven de barn arfsrätt, som
äro födda i ett föregäende tillätet äktenskap; mähända gick
komiten dock för längt i eftergift, da hon medgaf arfsrätt
äfven ät barn, födda i ett följande, efter det otillätna ingänget äktenskap.
Efter att hafva granskat komitens vidtomfattande
förslag, ingaf norska regeringen angäende detsamma 27
febr. 1841 sin »Indstilling», ki!L'6\)dL t£ Qti »Udkast til Föreningsakt mellem Kongerigerne Norge og Sverige» '). De
förändringar i komitens förslag, som regeringen gjorde
i de tili värt ämne hörande delar af förslaget, voro jämförelsevis obetydliga. Till § 12, som motsvarar komitens §
20, gjordes i konsekvens med bestämmelsen i § 11, att
arfsberättigade prinsars födelse skall antecknas i riksdagens och stortingets protokoll, det tillägg, att äfven förlust af arfsrätt skulle i nämda protokoll antecknas. Härförutan hafva vi i regeringens utkast endast att uppmärksamma en förändring i bestämmelsen om päföljden .af
prinsars otillätna giftermäl. Den bestod däri, att stadgandet om arfsrättens förlust utsträktes äfven tili de barn,
som födas i ett senare äktenskap, och deras efterkommande. Härigenom var den betydande förändring af S.
0. § 5, som komiten föreslagit, nägot modifierad.
25 febr. 1848 förklarade konungen i sammansatt
svenskt och norskt statsräd, att med afseende ä de mänga
och vigtiga angelägenheter, som vid dävarande riksdag
blifvit tili svenska ständernas behandling öfverlemnade,
han icke fann skäl att under dävarande riksdag och storting göra nägon framställning med anledning af unionskomitens förslag oeh norska regeringens betänkande däröfver. Efter detta uttalande blef frägan undanskjuten,
och hvilade sedan ända tili 1859—60 ärs riksdag, da
hon äter väktes tili lif.

')

Utkastet finnes trykt i Handligar etc. a. st. III. 87—11.']
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Innan vi öfvergä tili redogörelsen för den nya utveckling, hvari frägan genom beslut pä nämda riksdag
infördes, mä en kort öfversigt förutskickas öfver de försök, som altifrän 1856—58 ärs riksdag under ett tiotal
af är i Sverge gjordes, att fä förbudet i S, 0. § 8 för
prins att utan konungens och representationens samtycke
blifva regerande furste af utländsk stat utsträkt äfven tili
konung. K. U. föreslog vid 1856—58 ärs riksdag för
detta ändamäl följande tillägg tili R. F. § 12: »Ejmä konungen utan riksens Ständers samtycke blifva regerande
furste af utländsk stat» '). Förslaget blef efter votering
i förstärkt K. ü. med 59 röster mot 20 förklaradt hvilande tili nästa riksdag; men afslogs da af presteständet.
Vid samma 1859—60 ärs riksdag ingaf en ledamot af
ridderskapet och adeln en skrifvelse tili K. U. med hemställan om förslagets äterupptagande, hvilket ock skedde.
Förslaget blef hvilande, och antogs af alla ständen vid 1862
—63 ärs riksdag; men konungen nekade sin Sanktion ä
detsamma under förklaring 20 Jan. 1863, att han ville i
sammanhang med frägan om revisionen af riksakten taga
ämnet i vidare öfvervägande. Vid den följande riksdagen 1865—66 väkte emellertid samma ledamot af ridderskapet och adeln frägan äter pä tal, och blef tillägget tili
R. F. af K. U. tillstyrkt'') samt af ständerna antaget säsom
hvilande tili nästa riksdag. Vid 1867 ärs riksdag biföUs
^) I slutet af motiveringen tili förslaget yttrar K. U., att det ej
bör uraktläta att föreslä nämda tillägg »minst i en tidpunkt, da närslägtade nationaliteters sträfvande tili enhet blifvit en makt, hvilken kan
för franitiden befrämja folkens välständ och storhet, men endast under iakttagande af deras egen uppfattning af de rätta grundarna för en förening
samt det b'ehof af, jämväl under den gemensamme konungen, bevarad individuel sjelfständighet, hvilken icke nägot folk, med minne af sin forntid och med hopp om en ärofuU framtid kan afsäga sig.» K. U.:s memorial n:o 14.
-) Utskottet ansäg »denna fräga vara af alt för stör vigt för svenska folkat att böra lemnas ä sido under afvaktan ä en revision af E. A.»
Mot utskottets förslag afgäfvos 7 reservationar. K. U.:s memorial n:o 9.
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förslaget af andra kaminaren, men afslogs af den första
pä jrrkande af justitiestatsministern, som framhöll, att det
ena af de förenade rikena ej borde söka ästadkomma
ensidig inskränkning i konungens makt ocb rättigbeter i
afseende pä yttre förhällanden, och erinrade om konungens är 1863 gifna löfte att taga frägan i öfvervägande
vid revisionen af riksakten ^).

I skrifvelse 2 april 1860 anhöllo riksens Ständer,
dels att konungen matte täckas genom en af svenske och
norsko man bestäende komite eller pä annat satt lata
verkställa revision af stadgandena för föreningen mellan
Sverge och Norge ooh uppgöra förslag tili nytt fullständigt föreningsfördrag, dels att konungen ej matte taga i
öfvervägande frägan om det af stortinget 9 dec. 1859
föreslagna upphäfvandet af norska stäthällareämbetet förrän i sammanhang med denna revision. Om stäthällareämbetet stadgas i N. G. § 14, att »til Statholder udnajvnes eilten en Normand eller en Svensk», och ständerna
hade med anledning häraf tagit sig anledning att pästä,
att beslutet om detta ämbetes upphäfvande borde behandlas som en Sverge angäende angelägenhet. Konungen
vägrade sin Sanktion ä stortingets beslut; men skedde
detta i norskt, och icke i sammansatt statsräd, och frägan behandlades sälunda som en exklusivt norsk fräga.
Kortbä.- efter 23 april 1860 ingaf norska stortinget tili
konungen en adress, hvari stortinget i de skarpaste
ord protesterar mot svenska ständernas äsigt om Norges grundlag, och bestämdt uttalar sig emot en revision af unionsbestämmelserna säsom i närvarande tidpunkt olämplig. Ständernas skrifvelse företogs tili behandling i sammansatt statsräd 9 april 1861, och i sam') Första kammarans protokoll för 16 febr. 1867.
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manhang därmed äfven den gamla unionskomitens förslag;
ocb hemstälde härvid Sverges justitiestatsministor, som
afstyrkte framställning om antagandet af en ny föreningsakt, omedelbart bygd pä unionskomitens förslag, att en
ny unionskomite matte tillsättas med uppgift att affatta
förslag antingen tili ny föreningsakt eller ock tili förändringar af eller en tilläggsartikel tili riksakten. Om denna
hemställan afgaf norska regeringen 14 dec. 1861 betänkande, hvari hon förklarade sig under alla omständigbeter böra afstyrka en revision pä en sä vidsträkt basis,
som justitiestatsministern tankt sig '), samt äfven under
nuvarande förhällanden ej ens kunna tillstj^rka en mera
inskränkt revision. I sammansatt statsräd 18 febr. 1862
beslöt därför konungen att tili lägligare tillfälle uppskjuta
revisionen. Frägan fick nu hvila nägra är. Hon äterupptogs 6 febr. 1865, da konungen i sammansatt statsräd beslöt tillsättandet af en komite med uppdrag att
utarbeta förslag tili de förändrade bestämmelser, som i
afseende pä rikenas förening künde finnas vara af bebofvet päkallade och ändamälsenliga. Komit6n, som
bestod af 7 man frän hvartdera riket, sammanträdde första gangen i april mänad s. ä., och afgaf 29 aug. 18G1
sitt betänkande med förslag tili föreningsakt mellan Sverge
och Norge ^).
De bestämmelser i detta förslag, som angä värt ämne, äterfinnas i dess kap. II, som har tili öfverskrift:
«Om Konungen, Konungahuset och Thronföljden» ^).
I förslagets § 10 hänvisas tili 1810 ärs 8. 0. §§ 1
och 3. Successionsordningen skulle sälunda nu icke,
säsom enligt den förra unionskomitens förslag, vara öfver*) Hau hade bland annat föreslagit en unional representation.
2) Det var undertaeknadt af G. A. Sparre, G. Lagarbjelke,.-Gillis
Bildt, Karl Joh. Berg, W. E. Svedelius, A. W. Björck, Eric Ersson,
Vogt, B. Saxluud, H. Th. Maiuich, N. C. Irgans, T. H. Aschehoug, Ch.
Platou och 0 . G. Ueland.
**) Fö.rslaget finnes trykt i UnderdänigtBetänkaude etc. a. st. s. 89—107.
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flödig; men da nämda §§ 1 och 3 i S. 0. ej innehälla
annat, an hvad som i förslagets § 10 uttryckes med orden, att »arfsföljden är rätt nedstigande, lineal och agnatisk», sä kan man säga, att äfven enligt det nya förslaget heia . successionsrätten fick sin plats i föreningsakten. Komiten fann dock lämpligt att dessutom hänvisa tili S. 0.:s. hufvudbestämmelser, och härigenom säsom ett bihang tili föreningsakten fortfarande^bibehälla
dels den exemplifikation af arfsföljden, som göres i S.
0. § 1, dels den fuUständiga belysning af begreppet agnatisk arfsrätt, som göres i § 3.
Bestämmelserna om förlust af arfsrätt finnas i förslagets § 12. Tre olikheter äro att märka mellan dessa
bestämmelser och den förra unionskomitens, sädana dessa
af norska regeringen 1847 formulerades. Enligt det äldre
förslaget uteslötos i de fyra fall, som vi ofvan hänförde
tili andra och tredje klasserna, säväl den skyldige, som
hans ännu icke aflade ') söner och deras efterkommande
frän all rätt tili tronföljden; enhgt senare unionskomitens
förslag förverkades genom den förbjudna handlingen arfsrätten för alla hans ännu icke födda söner och deras
efterkommande. Enligt det förra förslaget förverkades
arfsrätten, om prins nägonsin tili annan lära, an den rena
evangeliska, öfvergätt; enligt det senare inträdde denna päföljd endast, om han »frän denna» tili annan lära öfvergätt.
Han künde sälunda t. ex. vara uppfostrad i den grekiska
religionen, och sedan hafva öfvergätt tili den romersktkatolska, och detta oaktadt hafva bibehällit sin arfsrätt,
hvilken enligt den förra komitens förslag skulle genom
^) I de tvä senare fallen föreskrifves visserligen, säsoiu vi erinra oss,
att de icke födda barnan förlora sin arfsrätt; man de vid tidpunkten för
arfsrättens förverkande oßade men icke födda barnen kan tydligen ingen
arfsrätt pä grund af förslagets § 18 tiilkomma, da da ju icke äro i lagligt äktenskap afiade. Arfsrätten förverkas nämligen i dessa fall vid äktanskapets ingäende.
Det blir sälunda endast de icke afiade baruens
arfsrätt, som förverkas,
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dylik öfvergäng hafva förverkats. En tredje skilnad
mellan de bäda förslagen uppstod genom det tillägg, som
nu gjordes tili § 12, att för den händelsen, att konungen skulle underläta att för representionerna anmäla, att
prins utan hans tillätelse gätt i främmande makts tjänst,
eller däri förblifvit, eburu konungen honom äterkallat,
eller att han gift sig utan konungens tillätelse, skulle
rätten tili tronen icke vara förverkad.
Den förra komitens förslag, att barnen, om arfsrätt
skulle dem tillerkännas, mäste vara i lagligt äktenskap
aflade, är här ersatt af bestämmelsen, att de skola vara
i lagligt, med vigsel fullkomnadt äktenskap, födda. Detta
torde, säsom vi ofvan framhällit, vara den fordran, man
äfven nu kan uppställa, ehuru tydliga bestämmelser härom saknas.
Till sist anmärka vi, att det förslag tili tillägg tili
R. F. § 12, som ofvan omnämts, i förslagets § 7 blef
upptaget genom följande stadgande: »Utan samtycke af
de förenade rikenas nationalrepresentationer mä Konungen icke blifva Regent i fremmande stat.»
Ater hade sälunda ett förslag tili föreningsakt blifvit utarbetadt. Men äfven detta ledde icke tili äsyftad
verkan; utan afslogs detsamma med mycket stör majoritet af 1871 ärs storting.
I
De försök, som gjorts att förändra och förbättra den
gällande successionsrätten hafva sälunda alla hittills varit
förgäfves. Förslaget att utsträcka S. 0. § 8 att gälla
äfven om konung har strandat pä invändningen, att frägan härom borde behandlas i sammanhang med revisionen
af riksakten. När denna sedan företagits, har den del
af det stora förslaget tili ny föreningsakt, som angätt
successionsrätten, (bvarom meningarna mähända kunnat
enas, om den behandlats särskildt för sig) mäst dela
det helas öde att stöta pä oöfvervinnerligt motständ.
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