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Meriter 

1. Oscar Josef Alin, f. 22 dec. 1846 i Falun, d 31 dec. 1900 i Stockholm. Föräldrar: auditören 

Oskar Jonas Alin och Maria Josefa Ekman. Studerade vid Säters pedagogi och Falu h. 

elementarläroverk; avlade mogenhetsexamen 30 maj 1865; inskriven vid Uppsala universitet 

ht. s. å. och tillhörde där Västmanlands-Dala nation; fil. kand. 14 dec. 1871; disp. 21 maj 

1872; fil. doktor 31 maj s. å.; företog studieresor till Köpenhamn aug. 1874 och Heidelberg 

1881. Docent i statskunskap 30 maj 1872; e. o. amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek 

juni 1872—juni 1873; rektor vid Uppsala h. elementarläroverk för flickor juni 1876—maj 

1882; förordnad att förestå skytteanska professuren vid olika tillfällen 1876—81, adjunkturen 

i historia ht. 1877 och e. o. professuren i samma ämne vt. 1878 samt under flera 

examensperioder 1879—81; meddelade undervisning i Sveriges språk, historia och litteratur 

åt prinsessan Viktoria av Baden, Sveriges blivande kronprinsessa, våren och sommaren 1881 

samt i statskunskap åt prinsarna Oskar och Karl ht. 1881 samt vt. och ht. 1882; tf. 

skytteansk professor 17 jan. 1882; skytteansk professor 31 mars s. å.; stadsfullmäktig i 

Uppsala sedan 1883; ledamot av Uppsala läns landsting sedan 1884 samt dess vice 

ordförande 1890—93, 1895 och 1897—98, dess ordförande 1894 och 1899—1900; censor 

1885—92, 1894 och 1895; deltog i riksdagarna 1889—99 såsom en av Uppsala läns 

representanter i första kammaren och var därunder suppleant i konstitutionsutskottet 1889, 

ledamot av samma utskott från 1890 samt ledamot av hemliga utskottet 1895; ledamot av 

kommittén angående ändrade bestämmelser om Sveriges och Norges förening 13 nov. 1895—

29 jan. 1898; inspektor för Västmanlands-Dala nations förening i Uppsala 1897; 

universitetets rektor 1899. LSkS 1877; LHA 1889; LVS s.å.; LHVS s. å.; RNO1890; KN02kl 

1898; jur. hedersdoktor 6 sept. 1893. 

 

Gift 5 juni 1879 med Gerda Elisabet Sallander, f. 13 sept. 1859, d 13 sept. 1909, dotter till 

kyrkoherden Edvard Vilhelm Sallander i Forshälla. 
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Biografi 

A. föddes i Falun under en föräldrarnas tillfälliga vistelse där. De voro annars bosatta i 

Leksand, varest auditör A. uppehöll häradshövdingstjänsten i en del av sin faders vidsträckta 

domsaga. Han avled redan 1850, och den fyraårige sonen flyttade då med sin mor till Säter. 

A. hade under sin studietid i Falun förvärvat så gott anseende, att han första året av sin 

vistelse vid universitetet fick anställning såsom biblioteks amanuens hos ärkebiskop H. 

Reuterdahl, och skytteanske professorn V. E. Svedelius, 1866 inspektor för Västmanlands-

Dala nation, blev för honom en faderlig vän. Under studenttiden översatte och bearbetade A. 

tyska historiska verk, och såsom självständig forskare framträdde han 1872 genom 

gradualavhandlingen »Bidrag till svenska rådets historia under medeltiden, 1», som belönades 

med Geijerska priset och föranledde Svedelius att kalla honom till docent i statskunskap. Med 

stor framgång fortsatte han nu sin statsvetenskapliga författarverksamhet, vars förnämsta 

frukter blevo skildringen av »Sveriges nydaningstid» (1521—1611) och Karl XIV Johans 

historia, särskilt riksdagshistorien, 1828—35 i B. von Schinkels »Minnen». Då den skytteanska 

professuren genom Svedelius' pensionering blev ledig, kunde därför A. komma i fråga vid 

dess besättande. Konung Oskar gjorde emellertid sitt inflytande gällande till förmån för en 

annan framstående docent i statskunskap, E. V. Montan, men till stor glädje för Svedelius 

kallades A. (1882) av P. von Ehrenheim, vilken såsom förmyndare utövade den skytteanska 

patronatsrätten, och Montan erhöll i stället professors titel. Under sin professorstid riktade A. 

till en början vår statsvetenskapliga litteratur med en tillsammans med E. Hildebrand utgiven 

urkunds publikation: »Svenska riksdagsakter 1521—1544», samt med en mängd värderika 

undersökningar i nyare svensk förfättningshistoria, men småningom vände sig hans 

forskningsintresse till den folk- och statsrättsliga grunden för unionen med Norge, och 1889 

utgav han det stora arbetet: »Den svensk-norska unionen, 1. Unionsfördragets tillkomst», 

som mer än något gjort hans namn känt och till ett stridens tecken men vars epokgörande 

betydelse för unionshistorien även måste erkännas av motståndare till de däri förfäktade 

åsikterna. Dessa gingo ut på: 1) att Norge genom Kielfreden avträtts ej till Karl XIII 

personligen utan till honom såsom representant för svenska staten, varför avträdeisen 

grundat en rätt för Sveriges rike; 2) att denna rätt ej från svensk sida uppgivits genom 

traktaten i Moss och att de överenskommelser, som därefter träffades, sålunda hade 

Kielfreden till förutsättning; 3) att de svenska kommissarier, genom vilkas förhandlingar med 

norska stortinget. Norges grundlov av den 4 nov. 1814 kom till stånd, voro ombud för 

svenska staten, att därför grundloven var en överenskommelse mellan det norska stortinget 

och den svenska statsmakten och att den följaktligen likaväl som riksakten var ett 

unionsdokument, vilket såsom sådant ej utan samtycke av svensk statsmakt kunde ändras. 

Häremot restes häftiga gensagor, framför allt i Norge men också i Sverige, där man på vissa 

håll fruktade, att de Alinska satserna skulle reta norrmännen mot unionen. Så framträdde 

presidenten Hans Forssell 1895 i Nytt juridiskt arkiv (»Fjärde artikeln af fredstraktaten i Kiel») 



till försvar för den förut ganska allmänt godtagna teorin, att Norge avträtts till Sveriges 

konung, icke till Sveriges rike, men detta framkallade sedermera (1899) en ingående 

vederläggning av A. i broschyren: »Fjerde artikeln af fredstraktaten i Kiel». A:s utredningar 

rönte emellertid också stort bifall och väckte särskilt vid Uppsala universitet ett livligt 

unionshistoriskt intresse. En rad yngre vetenskapsidkare (den s. k. »Alinska skolan») sökte i 

utgivna skrifter dels försvara A:s åsikter, dels popularisera dem, dels ytterligare utföra de av 

honom givna uppslagen. En ganska vanlig uppfattning var, att A: s bok tillkommit för att 

stödja svenska anspråk på överhöghet över Norge, men så förhöll det sig ej. Det var den 

vetenskapliga sanningen om unionens uppkomst, han ville uppdaga. På den härigenom 

klarlagda och befästa grunden hade han intet emot utan önskade tvärtom, att reformer 

komme till stånd, som med bevarande av unionens ändamål kunde tillfredsställa de norska 

likställighetssträvandena. Hans verksamhet såsom praktisk politiker vittnar, trots all 

legendbildning i motsatt riktning, härom. 

 

A. var livligt intresserad av allmänna angelägenheter. Såsom student och docent hade han 

verkat som en ivrig nations- och studentkårspolitiker; bliven professor, fick han (1883) plats 

bland Uppsala stadsfullmäktige och insattes av dem redan följande året i Uppsala läns 

landsting. Om det förtroende, han inom detta åtnjöt, vittna hans upprepade vice och ordinarie 

ordförandeskap och hans inval i riksdagens första kammare (1888). Frågan om Norges 

ställning inom unionen hade nu blivit aktuell genom en 1885 genomförd svensk 

grundlagsändring. Det enda avsteget från de båda rikenas likställighet i rättigheter hade varit, 

att deras gemensamma utrikesangelägenheter sköttes av den svenske, blott i Sverige 

konstitutionellt ansvarige utrikesministern. I den s. k. ministeriella konseljen, där de 

föredrogos och som före 1885 bestod av utrikesministern och ett annat svenskt statsråd, 

hade dock genom en K. resolution 1835 även ett norskt statsråd beretts plats, men 1885 års 

grundlagsförändring, som naturligtvis ej berörde frågan om Norges representation i den 

ministeriella konseljen, ökade de i denna deltagande svenska statsrådens antal 

(utrikesministern inbegripen) till tre. Då detta var ägnat att väcka missnöje i Norge, ville 

konung Oskar, att också tre norrmän skulle få vara medlemmar av konseljen och att 

bestämmelser härom skulle intagas i riksakten och norska grundloven. Enligt dåvarande norsk 

statsrätt kunde frågan först 1892 formligt bringas inför stortinget, men enligt svensk kunde 

den redan 1891 underställas riksdagen, vilket också skedde genom K. propositioner. 31 jan. 

Att denna sak skulle livligt intressera unionsgrundläggningens historieskrivare, var givet. 

Enligt A:s åsikt skulle emellertid norrmännen ej tillfredsställas genom en anordning, som 

lämnade utrikesministerfrågan olöst (vilket också besannades, då stortinget redan 23 febr. s. 

å. preliminärt uttalade sig däremot), och han ville, att Sverige skulle erbjuda dem full 

likställighet med avseende på sättet för utrikesärendenas behandling, mot att de medgåvo 

upphävande av de grundlovsbestämmelser, som till Sveriges och unionens skada inskränkte 



Norges skyldighet att deltaga i det gemensamma försvaret. Framgången av ett förslag i 

sådant syfte, väckt av honom, ansågs emellertid skola äventyras till följd av den förbittring, 

hans bok om unionen framkallat i Norge, och efter överläggningar bl. a. med E. G. Boström, 

nya lantmannapartiets dåvarande ledare, väckte därför författaren av denna biografi, som 

delade A: s uppfattning i frågan men ej var föremål för förutfattade meningar, 21 febr. en 

motion, att riksdagen i st. f. att bifalla regeringens förslag skulle hos K. M: t begära en på 

likställighet i rättigheter och skyldigheter grundad revision av riksakten. Denna motion tillkom 

sålunda på A:s initiativ och blev också av honom slutredigerad. Genom densamma fick A. 

tillfälle att i konstitutionsutskottet verka för sina åsikter. Han lyckades också för dem där 

vinna majoritet, och utskottets utlåtande skrevs av honom. Däri avstyrktes de K. 

propositionerna ej blott därför, att den föreslagna reformen ej samtidigt kunde behandlas i 

Sverige och Norge, men framför allt därför, att den utan att göra slut på tvisterna angående 

de utrikes angelägenheterna ej löste frågan om den gemensamma försvarsplikten. Att 

riksdagen nu skulle begära en revision, avstyrktes visserligen, på den grund att regeringen 

bäst kunde bedöma rätta tidpunkten för en sådan, men revisionens behövlighet framhölls 

kraftigt, och såsom ett av dess mål angavs här uttryckligen: en unionell utrikesminister, 

svensk eller norrman, verkande under en för båda rikena gemensam konstitutionell 

ansvarighet. Genom att godtaga utskottets motivering skulle sålunda svenska riksdagen 

principiellt uttalat sig för en på ömsesidig, likställighet i rättigheter och skyldigheter grundad 

revision av unionsförhållandet, och utsikterna för att den så skulle göra syntes också de 

bästa. Då blev ett yttrande av statsministern G. Åkerhjelm om att »tala svenska med 

norrmännen» genom indiskretion allmänt känt. Till följd av den upphetsning, som härav 

framkallades i Norge, uppstod tvekan inom riksdagskretsar, som förut, velat i dess helhet 

godkänna utlåtandet, och när detta 9 maj kom före i kamrarna, genomdrevo partiledarna i 

den andra, att man där utan diskussion och »utan att ingå i någon prövning av utskottets 

motivering» avslog de K. propositionerna. I första, kammaren föreslog vice talmannen, G. 

Sparre, att kammaren skulle fatta ett likartat beslut. Här uppstod dock en diskussion, och 

därunder riktade Forssell ett skarpt angrepp mot konstitutionsutskottets motivering. A. 

försvarade denna i ett längre anförande, men under det han talade, lät majoritetspartiets 

ledare, P. Reuterswärd, övertyga sig om att hänsyn till den svenska regeringens, ställning 

gentemot Norge gjorde det önskligt, att ej dess unionspolitik desavuerades genom en formlig 

anslutning till motiveringen, och på yrkande av honom antog kammaren vice talmannens 

förslag. För A. var denna utgång en smärtsam överraskning, och enligt vad han själv sedan 

sade, kände han sig vid. åhörande av Reuterswärds yrkande, som om han skulle signa till 

jorden. 

 


