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Makten og æren i Danmark-Norge før 1814 – med et glimt av tiden etter  
 

Innledning  

I Danmark-Norge som i andre deler av Europa var slutten 1700-tallet en tid hvor monarkisk 

og aristokratisk makt og prestisje ble utfordret av ideen om grunnleggende likhet og tanken 

om at sosiale forskjeller skulle begrunnes i dyktighet til beste for fellesskapet. Men de gamle 

idealer utøvet fortsatt sterk fascinasjon. Jeg skal konsentrere meg om embetsmenn i Danmark-

Norge og spesielt den øverste elite. Disse fortsatte å etterstrebe de gamle ærestegn og var 

meget oppmerksomme på tegn på respekt nedenfra og fra sine likemenn og på tegn på velvilje 

eller mishag fra overordnete. Samtidig ser man at denne atferden ofte var ledsaget av 

talemåter som understreket hvor uviktige den slags ting var for den virkelig opplyste mann. 

Jeg skal prøve å illustrere denne psykologiske disposisjon i retning av hypersensivitet for ære 

og hierarkisk bevissthet, og jeg skal prøve å sette den inn i en ramme som gjør den sosialt og 

politisk forståelig. Jeg skal også skissere to utviklingslinjer, som er gjensidig forbundet med 

hverandre.    

 Æren har et ytre aspekt som har å gjøre med andres mening – et ry eller omdømme. 

Staten bestreber seg på, og det gjelder ikke minst i det gamle regimes Europa, å formalisere 

eller fremtvinge respekt for ære gjennom rangorden og gjennom ytre tegn som, ordener og 

medaljer. Samtidig forutsettes denne ytre ære, i form av ry eller rang, å være forankret i, eller 

fortjent i kraft av indre kvaliteter. Det to utviklingslinjer jeg skal forsøke å trekke opp er for 

det første den økende bekymring over kløften mellom virkelig dyktighet og ære på den ene 

side og de ytre tegn på ære. Den andre linjen er en tendens til at ærestegn gitt ovenfra 

utfordres av viktigheten av status som gis av likeverdige, av ry og respekt styrt av folket så å 

si.  

 

En offentlig henrettelse i kongedømmets litterære republikk 

I et brev til teologiprofessor P.E.Müller i København blottlegger Nicolai Wergeland i 1812 sin 

opprevne sinnstilstand etter den danske stjernejuristen A.S. Ørsted anmeldelse, eller totalslakt, 

av Wergelands Mnemosyne fra 1811, hans forsvar for ideen om et norsk Universitet. Boken 

var blitt prisbelønt av selskapet for Norges vel og universitetssaken hadde endelig vunnet 

fram til seier på høyeste hold. Men alt dette betydde lite og ingenting for Wergeland stilt 

overfor Ørsteds knusende dom:   
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Recensenten [...] har myrdet mig i flere end een Henseende. [...]  Jeg skammer mig 
som en Hund, og tør ikke lade mig see af noget Menneske [...] Jeg er saa skammeligen 
behandlet, at jeg maa foragte mig  selv, og kalde mig en Usling, ja forbande den dag 
jeg blev Student. Jeg henlægger Bøger, papir, Pen – ja jeg vilde henlægge alt, havde 
jeg ikke Kone og Børn. [...] Den Skade, Recententen har forvoldet mig, er 
uberegnelig.1

 
  

 
Wergeland forteller videre om hvordan han var blitt gitt forhåpninger om å bli 

teologiprofessor ved det nyopprettede Universitetet i Christiania, men at en offentlig forhånet 

person ikke kunne aspirere til en slik stilling. Av særlig interesse for oss er hans frykt for 

uforvarende å ha forårsaket at kongen havnet i en beklemmende situasjon. 

 
Dersom det er farligt at komme de Store til at rødme, saa kan man let begribe, hvad 
Følelse det efterlader sig, naar Kongen faar en Afhandling som han selv har behaget at 
kalde velskreven, saa skammeligen nedrives; og er jeg den Mand, Hr. Ørsted beskriver 
mig at være, saa fortjente jeg med Rette at hades og ved alle Lejligheder at 
tilsidesættes af Regjeringen.2

 
 

Wergeland et spesielt psykologisk tilfelle. Men i stedet for å si at hans nærmest hysteriske 

reaksjon er urepresentativ kan vi si at den kaster et desto skarpere lys over den sosiale struktur 

og dens logikk under eneveldet. Wergelands hypersensitivitet hadde utvilsomt å gjøre med at 

han var oppkomling, en fattiggutt, avhenging av proteksjon fra tidlig av. En glitrende student 

som i København var omgitt av de arrogante og late barna til den dansk-norske overklassen, 

som i motsetning til ham selv ikke var totalt avhengig av sin dyktighet og flid for å komme 

frem i samfunnet.  

 

Embetsmenns avhengighet av patroners og kongens vilkårlige makt 

Men også de med god familie og høy posisjon kunne på lignende måte frykte å falle eller å 

stagnere i karrieren. Embetsmenn var bl.a. mer sårbare for kongelig mishag enn 

handelspatrisiatet i Norge eller godseiereliten i Danmark.  I Norge var også denne eliten 

konfrontert med en bondestand som var meget bevisst sine rettigheter og stolte av sin lojalitet 

til kongen, som de så som garantist for disse rettigheter.  

 Vi gjenkjenner disse trekkene i korrespondansen mellom Frederik Moltke og Johan 

von Bülow i perioden 1787–1793. Jeg skal vie disse to personene og relasjonen mellom dem 

mesteparten av oppmerksomheten i denne første delen av innlegget. Moltke var amtmann 

                                                 
1 Det Kongelige Bibliotek, Copenhagen, Håndskriftafdelingen, NKS 3747 - 4°, Brev fra Nicolai Wergeland til 
professor Peter Erasmus Müller, 21. januar 1812.   
2 Ibid., brev til Müller, 16. februar 1812.  
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først i Bratsberg, så i Agder før han endte sin karriere som stiftsamtmann i Kristiania, den 

høyeste sivile embetspost i norske delen av riket fram til stattholderembetet ble gjenopprettet i 

1809. I det aller første brevet fra Moltke til Bülow vises alle de nevnte trekkene jeg nevnte 

innledningsvis i konsentrert form. Dette brevet er på flere plan relevant for klasserelasjonenes 

og klassekonfrontasjonenes historie i Norge og Danmark-Norge. Brevet belyser den høye 

embetsmanns relasjon til hoffmannen. Det omhandler i tillegg det mest kraftfulle 

underklasseopprør i Norge på 1700-tallet, nemlig Lofthus-opprøret.  

 
Vor sidste Samtale – o Du har vist glemt den og jeg skal aldri glemme den – i 
Kronprinsens Forgemak, har, om det var muligt, forøget den Høiagtelse jeg bær for 
Dig. [...] Jeg er sikker på at det ikke engang falte deg ind, at jeg søger dit Venskab 
eller skriver Dig, fordi Du er i den Post Du staaer i, fordi Du er Marskalk og Gud 
veed, hvad meere – ney dertil er både Du og jeg for stolte, Du at ville have en smigrer 
til Ven, og jeg at ville nedlade mig til den, som jeg ikke agtede, og hvor mange 
Yndlinger ere agtelsesværdige!3

 
   

Moltke er meget skeptisk til at Lofthus og hans følge er blitt mottatt med vennlighet av 

kronprinsen. Moltke mener at norske bønder ikke forstår hva en kongelig gunstbevisning er, 

(underforstått: det er et uttrykk for kongens eneveldige makt, og det kan bli gitt eller trukket 

tilbake etter kongens eget forgodtbefinnende), de ser det bare som en svakhet som de kan 

utnytte:  

Man antager det her, ikke for det, det er, nemlig Naade, men man kalder det Svaghed! 
[...] Du kan ikke troe, hvad Virkning det har havt. Stolende paa Kr. Pr. naadige 
Adfærd ere de istand til at at begaae de største Udsvævelser – den Norske Almue er 
som hver anden – den taaler ikke at den mindste Udsvævelse eller Uorden gaar 
ustraffet hen... [...] ...min Mening er at fremme ved Dig noget Godt og opmuntre til 
Fasthed og modig Forhold mod nordmanden.4

 
  

Moltke på sin side har klart forstått de grunnleggende prinsipper som styrer den eneveldige 

staten. Alle skal selvfølgelig arbeide for det felles beste, men det er en eneste person som i 

siste instans avgjør hva dette felles beste er, og derfor må lojaliteten til ham være grenseløs og 

selvutslettende. Egeninteressen og egen ære må ivaretas ved å flagge selvutslettelse og 

underkastelse. Dette innebar naturligvis en risiko for å bli oppfattet som hyklersk.5

                                                 
3 Geheimeråd Johan von Bülows papirer, utgitt av Ludvig Daae, Christiania 1864, s.18–19. 

  

4 Ibid, s.19–20. 
5 Når det gjelder Moltkes forsikring om sin uegennyttige kjærlighet til Bülow er det verdt å bemerke Ludvig 
Daaes lakoniske bemerkning: ”Med hensyn til Moltkes og Bülows Venskab fortjener det at bemerkes, at deres 
Brevveksling uden Tvivl er ophørt, da den sidstnævnte fjernedes fra Hoffet og mistede Magten i 1793; 
idetmindste forefindes intet Brev fra Moltke, yngre en den angivne Tid.” Bülows papirer, s.18. 
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Brevene til Bülow inneholder stadig glødende kjærlighetserklæringer til kronprinsen, 

som åpenbart er ment å bringes videre. I en av dem fremholder han nettopp hvordan 

kronprinsens forakt for hykleri som en fremtredende kvalitet.  

 
...jeg elsker Kron Prinzen ligesaa høit, som jeg beundrer den urokkelige Fasthed i  
hans Tænkemaade, den Varme for det Gode, den Foragt for vanærende Fordomme og 
lumsk Hyklerie, og nædrige Bestræbelser til at lede ham fra den Bane, som skal vist 
føre ham til Fuldkommenhed! Derfor elsker jeg ham, derfor elsker ham en hver 
Embedsmand, som brender af Lyst og Nidkierhed til det Gode, – Lad den uretfærdige 
skielve og falde – og frygte for ham... 6

 
  

Her er altså mangel på kjærlighet til kronprinsen ensbetydende med mangel på 

embetsmannsdyd, den kjærlighetsløse embetsmann er en trussel mot almennvellet som 

nærmest må utrenskes med terror. La dem skjelve og falle! Retorisk er vi ikke så langt fra 

Robespierres dydsrepublikk, som saumfarer borgerne sjel for å bringe på det rene deres 

hensikters renhet. Montesquieu snakker i Lovenes ånd om den frykt som er drivfjæren under 

despotet, slik dyd er det under republikken og ære under monarki. Og her ser vi altså 

embetsmannens frykt, om ikke under despotiet, så under det dansk-norske eneveldet: Klemt 

mellom på den ene side nødvendigheten av uoppholdelig å erklære sin brennende kjærlighet 

til sin konge og sine patroner og på den annen side den høyst berettigede frykten for å at dette 

skal oppfattes som tomt smisk. For sikkerhets skyld spiller derfor Moltke i begge registre.  

 Hykling og forstillelse versus autentisitet og ærlighet er et konfikttema som går som 

en rød tråd gjennom Moltkes brev slik det gjør gjennom hele den sene opplysningstiden, ikke 

minst i den rousseaustisk inspirerte søken etter ærlighet og autentisitet i sosiale og politiske 

relasjoner. I artikkelen ”Grandeur” – ”Storhet” i Diderot og d’Alemberts store encyclopedien 

heter det at vanlige mennesker ikke forstår at det er forskjell på ytre rang og virkelig 

fortjenestefullhet:. ”mérite”. Det må de få lov, for illusjonene behersker folket som en 

dronning, bemerker artikkelforfatteren Marmontel. Når folket er til stede så lar ikke en vis 

mann seg affisere av en seigneurs arrogante og nedlatende væremåte, men anser det som et 

skuespill for folket. Men fortsetter seigneuren i enerom sier man om ham som om 

skuespilleren Baron: ”Han fortsetter å spille etter at han forlatt scenen.” 7

                                                 
6 Ibid, s. 21. Brev fra Moltke til Bülow, Kristiansand, 3 Juni 1788, Bülows papirer, s.21.   

 I et brev fra 1790 

ser Moltke ut til å innta denne opphøyde posisjon. Han er blitt stiftsamtmann i Akershus og 

sier til Bülow at han er den eneste i denne høye posisjon som ikke har det hvite bånd. Han 

understreker at han ikke gjør ikke oppmerksom på dette på grunn av personlig forfengelighet, 

7 Enyclopédie, art. ”Grandeur.” (1765) 
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for filosofen og den dydige borger legger ingen vekt på slikt. Men han nevner det fordi 

mengden legger vekt på det. 

Men det er ingen grunn til å tro at vanlige mennesker var alene om å legge vekt på 

dette. Kort etter palassrevolusjonen i 1784 som brakte kronprins Frederik og dermed Bülow 

til makten forfattet Bülow et manuskript med tittelen ”Om den ulykksalige Rang og 

tittelsyge”. 8

 

 Bülow beskriver der tørsten etter ytre respekt i de foregående år som en nasjonal 

ulykke som sprer seg som pesten og som kan sammenlignes med krig og hungersnød, men 

med mer snikende konsekvenser.  

Blant de ødeleggende Ulykker som i en del ar har udsuet vort Land, forøget vor 
Luxus, synket vor handel, sat vor Handelsbalance dybere ned, og giort os til et 
Ordsprog blant fremmede er den ulykkelige Rang og Tittel Syge, som har befængt 
vore Landsmænd en hovedsag. Og den Ulykke har været saa meget større som den 
smitter som Pesten. Og dens Følger ere ikke saa umiddelbare kiendelige som Krig, 
Hungersnød, eller andre slige Landeplager ere.9

 
  

Han mener at forskjeller mellom stender og inndeling av embetsmenn etter ytre rang er 

nødvendig slik verden nå en gang er. Han hevder videre at embetsmannen og adelen trenger 

en viss mengde tilfældig agtelse. Men det vanlige, arbeidende menneske har intet behov for 

dette. Når ønsket om å høyere rang blir alminnelig utbredt slik det hadde blitt i Danmark, så er 

resultat uorden og misnøye.  

  

Og saa forvexle Menneskene det væsentlige med det tilfældige, det glimrende med det 
gavnlige. […] – de jager efter den udvortes ære, uden at tænke paa de sande Midler 
ved hvilke den erholdes.10

 
  

De vil også forakte dem som ikke har noen offisiell rang. Men når disse titlene brer om seg, 

”da Etats Raad, Justits R o.s.v. ere talrige som Insecter” skjer det en inflasjon. Titlene blir 

mindre respektert, de kan endog bli latterliggjort, skriver Bülow. Kongemakten har bidratt til 

dette ved å selge titler, innrømmer Bülow, slik at dyd og kongens vennskap er blitt gjort til 

handelsvarer. Bülow avslutter imidlertid i en optimistisk tone, ved å fortelle om den glede det 

vakte i riket da mange av disse ”Luftvæsener” forsvant etter kuppet i 1784, da kronprinsen 

avskaffet salget av titler.11

                                                 
8 Johan von Bülow, Om den ulykksalige Rang og tittelsyge,  15 august  1785, Sorø Akademis bibliotek, 
Geheimeråd Johan von Bülows samling, kasse LIII. 

  

9 Ibid., s.1.  
10 Ibid, s.6 (feilaktig merket 5). 
11 Ibid, s.16 (feilaktig merket 15) 
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 Bülow ser imidlertid ut til å ha hatt for store forhåpninger til det påståtte vendepunkt 

kronprins Frederiks maktovertagelse innebar, i hvert fall når det gjaldt salg av adelstitler. Det 

var en viss reduksjon på slutten av 1700-tallet. Men slik tilfellet hadde vært helt siden 1670 

fortsatte adelskap og å være handelsvare og inntektskilde, gjennom salg og skattlegging, også 

etter at Frederik var blitt konge i 1808.12 Startpunktet for rang- og tittelsyken var etableringen 

av eneveldet i 1660 og de etterfølgende forordninger som skapte en ny adel. Denne adel var 

det øverste sjikt av en ny og ekstremt fingradert rangorden som på det meste hadde 99 trinn. 

Forordningen om rang fra 1671 var den første i en lang serie som gjorde statstjeneste til den 

sentrale kilde til sosial status.13 Ved å gjøre statstjeneste og derved, i det minste i prinsippet, 

dyktighet og innsats til det styrende prinsipp for rang, så undergravet monarkiet effektivt det 

gamle hierarkiet basert på fødsel, og introduserte et kraftig insitament til sosial mobilitet. Men 

i kombinasjon med det ekstremt fingraderte hierarkiet gjorde dette at opptattheten av ære ble 

ytterligere forsterket.14

 Mange andre statsmenn og forfattere i tillegg til Bülow var opptatt av de negative 

sosiale og økonomiske konsekvensene av rangsyken.

 

15 En av truslene var mot meritokratiet 

selv, gjennom å undergrave respekten for stillinger og ærestegn som skulle være forbeholdt 

den dyktige og dydige statstjener.16

                                                 
12 Albert Fabrititus, Danmarks Riges Adel, København 1946, s.55-56, 58 og 60. For 60% av alle adelstitler tildelt 
mellom 1670 og 1839 hadde tildelingen skjedd mot betaling. Se også Peter Henningsen, I sansernes vold. 
Bondekultur og kultursammenstød i enevældens Danmark, København, Landbohistorisk selskab/Københavns 
Stadsarkiv 2006, b.1, s. 312–314.  

 Dette skyldtes delvis pengenes makt, men også den 

personlige interesse danske konger og regenter fortsatte å vise når det gjaldt 

stillingsutnevnelser og utdeling av ærestegn, uavhengig av hvor mye de ellers engasjerte seg i 

styret av sine riker. Dette betydde at forbindelser ved hoffet og supplikker til kongen noen 

ganger kunne være avgjørende faktorer ved ansettelse, i stedet for de mer objektive og 

13 Nils G. Bartholdy, ”Sammenhængen med privilegier og rang i tiden 1660-1730”, i (Dansk) Historisk 
Tidsskrift, Bind 12, række 5 (1971) – 3, p.577–650, særlig s.584 [Jeg har brukt den digitaliserte versjonen 
tilgjengelig på www.tidsskrift.dk, online 04.11. 2008].  
14 Henningsen, I sansernes vold, b.1, s.315.  
15 Ibid., s.307–310. 
16 Bülow bemerker syrlig at “folk som neppe veed at Danmark og Norge har hver sin Lovbog, blive Justits 
Raader” (Bülow, Rang og tittelsyge, s.10 (feilaktig merket 9). Man hadde prøvd å takle dette problemet allerede i 
forordningen om rangen fra 1693 ved å introdusere et skille mellom virkelige og honorære embetstitler. Således 
var virkelige justisråder i fjerde klasse mens titulære justisråder var i femte klasse i rangsystemet, slik at det 
fingraderte rangsystemet ble enda mer komplisert. Etter å ha blitt konge utstedte Fredrik VI, Bülows tidligere 
elev, en ny rangforordning fordi den gamle blant annet var ”mindre passende [...] til Vor Tidsalders Aand.” 
Forordningen skjerpet skillet mellom virkelige og honorære embetstitler og styrket det meritokratiske prinsipp, 
gjennom at ” Rang for Fremtiden, i Almindelighed, skal forbindes med Embederne, og tillægges samme i et 
rigtigt Forhold til disses Vigtighed og Betydenhed.” Se “Forordning om Rangen 11.2.1693” og “Rangforordning 
1808” (Jeg har brukt de digitaliserte versjoner som finnes på www.vigerust.net/adel/rangforordning [online 
18.06.2009]).  

http://www.tidsskrift.dk/�
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profesjonelle vurderinger av søkeren som rådde grunnen når kollegiene, slik det var vanligst, 

hadde hånd om søkerprosessen.         

Nå skal jeg gå over fra å snakke om ryktets makt til å snakke om maktens rykte, om 

kongens omsorg for sin egen og sine tjeneres ære, for der å spore de utviklingstrekk vi har 

snakket om. Den aller første artikkelen i Christian V’s danske og norske lovbøker, fra 

henholdsvis 1683 og 1687, krevde at alle undersåtter skulle ”…holde og agte Kongen for det 

ypperste og højeste Hoved her paa Jorden over alle menniskelige Love” En annen artikkel 

spesifiserte at den som ikke respekterte kongen og dronningens ære selv skulle miste sin, og 

liv og eiendom attpå.  

 
Hvo som laster Kongen, eller Dronningen, til Beskæmmelse, eller deris og deris Børns 
Liv eftertragter, have forbrut Ære, Liv og Gods, den højre Haand af hannem levendis 
afhuggis. Kroppen parteris og læggis paa Stægle og Hiul, og Hovedet med Haanden 
sættis paa en Stage. 17

 
   

I forordningen av 27. september 1799 innskrenker regjeringen igjen trykkefriheten, etter en 

periode med liberal ytringsfrihetspolitikk siden 1784.18

Vi er ikke bare langt fra de barbariske straffer som loven foreskrev, og som var blitt 

brukt mot Struensee og Brandt mindre en 30 år tidligere. Formuleringen røper også en 

tenkemåte som er fundamentalt forskjellig fra den som lå til grunn for loven av 1683/1687. I 

loven finnes det ingen hentydning til et skille mellom personlige og offentlige æresbegreper, 

eller mellom indre selvrespekt og en ytre, sosialt og politisk begrunnet ære. På slutten av 

1600-tallet er fornærmelser kot kongelige helligbrøde, og det er alt som er å si. I 1799 derimot 

tenker ikke Kongen – det vil si kronprinsen eller regjeringen – ikke lenger som en barokk, 

eneveldig konge, for hvem ytre de kvaliteter utvetydig tilsvarer de indre. I 

 I innledningen til forordningen 

begrunnes den med ønske om at pressefriheten ikke må utarte til ”tøilesløs Frækhed”. 

Forsvaret for ære, enten det gjelder kongelige, myndighetspersoner eller vanlige borgere, er et 

hovedhensyn. I artikkel 4, som gjelder forsvaret av ære for kongelige personer, finner vi 

imidlertid en interessant forskjell, sammenlignet med formuleringen i ovennevnte lov. 

Artikkelen starter med å si at Kongen for sin del, forakter personlige fornærmelser mot ham 

selv, og at han vet at andre medlemmer av kongefamilien tenker som ham. Men han må, som 

lovgiver, opprettholde straffen for slike forbrytelser, og straffen er landsforvisning, tra tre år 

til livstid.  

                                                 
17 Christian V’s norske lov, 6. bok, 4. kap., 1. art.     
18 Forordning, som nærmere forklarer og bestemmer Trykkefrihedens Grændser, København, 27. september 
1799. 
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trykkefrihetsforordningen skilles det, på samme måte som når Moltke ber om det hvite bånd, 

mellom en indre virkelig ære, og en ytre ære, eller fornærmelse i dette tilfelle, som i bunn og 

grunn er likegyldig for den opplyste mann, men som må tas hensyn til av sosiale og politiske 

grunner. Det samme skille er så vidt jeg kan skjønne til stede i Bülows manuskript når han 

beklager at så mange mennesker ”jager efter den udvortes ære, uden at tænke paa de sande 

Midler ved hvilke den erholdes.” Bülow snakker også om den ytre ære som sosialt og politisk 

nødvendig, men bruker ord som glimmer, tilfældig og udvortes om den. I rangordenen hadde 

man siden 1693 hatt på den ene siden virkelige justisråder, etatsråder osv. og på den annen 

side titulære justis- og etatsråder. Det ser ut til at det analogt med dette utviklet seg et skille 

mellom virkelig ære og titulær ære.  

Kronprinsen kunne erklære at han hevet seg over personlige fornærmelser. Men han 

kunne ikke tillate seg å se bort fra den offentlige opinion. Derfor la han vekt på sine 

embetsmenns omdømme. Kongen beskyttet sine embetsmenns ære ved hjelp av 

straffebestemmelser. Den mest drastiske i loven av 1683 var bestemmelsen om dødsstraff mot 

dem som skrev eller offentliggjorde anonyme fornærmelser mot myndighetspersoner. I loven 

er det også andre straffebud som forsvarte embetsmenns og vanlige borgeres ære. Den ære 

som omtales i loven er noe som først og fremst gis, beskyttes og trekkes tilbake ovenfra. Den 

er avledet av kongens ære. Men samtidig er det en forbindelse mellom denne ære og en mer 

demokratisk ære som vi kan kalle ry eller omdømme. Omdømme er et uttrykk for den 

offentlige opinion rettet mot enkeltpersoner, og den kan ikke være under noen fullstendig 

kontroll av myndighetene. Dens makt måtte tas hensyn til av myndighetene. Derfor måtte 

dommere og andre myndighetspersoner som ble saksøkt for forhold som ”deris Ære, eller 

gode Navn og Rygte og Oprigtighed paagielde” midlertidig fratre embetet inntil de var blitt 

endelig renvasket.19

                                                 
19 Ibid, 3.bok, 4. kap., 4.art.  

 Også i trykkefrihetsforordningen ble ryktet makt i den ”demokratiske” 

betydning tatt hensyn til. I den lange artikkel 10 presiseres det nøyaktig hvordan anklager og 

fornærmelser mot embetsmenn og myndighetsorganer skal håndteres. Kongen krevde å bli 

informert om slike anklager i alvorlige saker, og om nødvendig ville han beordre en 

etterforskning for å finne ut om anklagene var berettigede eller ikke. Han gjorde det videre 

obligatorisk for alle embetsmenn som var anklaget for uhederlig embetsførsel å renvaske seg 

ad rettens vei. I artikkel 11 ble dette kravet også rettet mot deres rent private karakter og 

handlinger, fordi det var maktpåliggende for kongen og det felles beste (”det Almindelige”) at 

embetsmennenes rykte var uplettet. I et senere reskript til alle høytstående embetsmenn 
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presiseres det at saker hvor det er rettet fornærmelser mot embetsmenn, i motsetning til 

injuriesaker mellom private, ikke skal avgjøres i de nyopprettede forlikskommisjonene.20 De 

må bringes for de ordinære domstoler. En grunn er at gjennom en forliksprosedyre kan en 

skyldig embetsmann lettere fri seg fra anklager gjennom å bestikke anklageren. I et reskript 

fra 1806 krever kongen å bli personlig underrettet når noen av hans embetsmenn eller 

personer med rang eller ærestittel ”…overgaaer Dom for saadanne Forseelser, som enten for 

en Deel eller aldeles kunne medføre Tabet af den borgerlige Agtelse.”21

 Denne vektlegging av embetsmennenes omdømme skapte en kanal for innflytelse 

nedenfra. Men for kongemakten var dette neppe motivet. I tillegg til at kongemakten hadde 

behov for at den tjenere var respektert, så var kongemakten antagelig hovedsakelig motivert 

av behovet for selv å kontrollere dem. I så henseende hadde vekten på omdømme noe til felles 

med en annen kanal som hadde et protodemokratisk aspekt – nemlig supplikkene. 

Supplikkene gjorde det mulig for undersåttene, om enn i begrenset omfang, å klage over 

enkeltembetsmenns maktmisbruk, og slik inngikk de i det spekter av sentralmakten benyttet, 

hvor rentekammerets revisjoner inngikk som det viktigste.  

   

 

Monarkisk ære versus demokratisk ry  

 På det sene 1700-tall skiller man altså mellom ærens ytre attributter og de sanne, indre 

kvaliteter som avtvinger respekt. Frederik VI gjorde, både som regjerende kronprins og som 

konge, visse forsøk på å rydde opp i rangsystemet og å overvåke sine statstjeneres omdømme. 

Hans rådgivers Bülows manuskript om rangsyke kan sies å ha vært en anbefaling om en 

kraftig innsats i så henseende. Hensikten med disse bestrebelsene var å redusere gapet mellom 

ytre ære og virkelig fortjenestefullhet. I dette arbeidet gjorde Frederik bruk av det potensielt 

demokratiske fenomen ”omdømme”. Den vektlegging av det felles beste som opprinnelig 

hadde ligget til grunn for den gradvis introduksjon av trykkefrihet fra midten av århundret, var 

fortsatt til stede i forordningen av 1799 som alvorlig innskrenket denne trykkefriheten igjen. 

Samfunnsnytten av ytringsfrihet gis som en av grunnene til å avstå fra gjeninnføringen av 

generell sensur. Men i eneveldets system var det en endelig og ubrytelig grense for nytten av 

og retten til ytringsfrihet, og den grensen gikk ved den kongelige regjerings terskel.     

                                                 
20 ”Circulaire av 24 December [1799] til samtlige stiftsbefal. og Amtmænd, Grever og Baroner i Norge, 
Danmark og Island, samt Over-Berghauptmanden paa Kongsberg [m.fl.]” i Fr. Aug. Wessel Berg (red.), 
Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial-Breve for Norge i Tidsrummet 1660–1813, b.4, 1797–1813, 
Christiania, Cappelen 1845, s.216. 
21 ”Canc. Circul. ang. indberetning fra Retterne, naar Rangs- eller Embeds-Personer ved Dom tabe borgerlig 
Agtelse [April 1st 1806]” i Wessel Berg (red.), Kongelige Rescripter, s.580.  



 10 

 I Norge etter 1814 var ytringsfrihet skrevet inn i grunnloven. Den tradisjonelle lojalitet 

til kongen ble langt på vei overført til det nye dynasti. Men fryktløs opposisjon mot 

regjeringens politikk ble nå av mange regnet som en politisk dyd. Dette betydde også at de 

ærestegn som ble gitt ovenfra ikke så sjelden kunne bli oppfattet som vanærende, som 

belønninger for forræderi mot nasjonale og demokratiske verdier.  

 I 1820-årene satt brødrene Hielm i spissen for Det Norske Nationalblad. Den mest 

skarpskodde av dem, Jonas Anton Hielm, bidro anonymt, av den gode grunn at han innehadde 

stillingen som regjeringsadvokat. Men i forbindelse med to artikler som inneholdt drøye 

karakteristikker av Christian Magnus Falsen ble hans bror satt under tiltale, og da 

regjeringsadvokatens anonymitet siden ble brutt ble han også tiltalt. Under rettssaken ble 

forholdet mellom brødrene ødelagt. Jonas Anton Hielm mistet sin stilling og fikk en personlig 

og økonomisk knekk.22

 

 Men i 1830, fem år etter Høyesteretts dom, kom han inn på Stortinget. 

Han ble med sin djerve veltalenhet raskt et frihetsemblem for opposisjonen. I bladet 

Statsborgeren ønskes han velkommen tilbake på Stortinget 1833 i følgende ordelag: 

Ei træder han ind i Thinghallen med Ran fra Firmamentet! Ei prunker Stjerner fra 
Sverig23, glimmer pralende om ridderlige Bedrifter, som Norge ei kjendes ved24, paa 
hans Barm. Ikke drager han på gylden Nøgle til Spytslikkerenes Forgemakker25; men 
fuld medborgerlig Tillid af Tusinder ledsager ham i Norges frie Thingsale.26

 
 

  De gamle ostentative tegn på ære som øvrigheten tildelte hadde her ikke bare mistet sin 

verdi. De var blitt direkte vanærende. Omvendt ligger den sanne ære etter dette syn i den tillit 

som vises av likeverdige som fritt velger sin representant.  

Denne del av i historien om makten og æren i Danmark og Norge på 1700- og 1800-

tallet er verdt å utforske nærmere.  

   

                                                 
22 Steen 1954, s.290f. 
23 Den svenske Nordstjerneordenen.  
24 Jfr. Stortingets vedtak fra 1815 om en egen norsk ridderorden, og Carl Johans avvisning av dette. Se Steen 
1953, s.75–76.   
25 Den gyldne nøkkelen var symbol på kammerherreverdigheten. 
26 Sitert etter Carl W.Schnitler, Slegten fra 1814. Studier over norsk embedsmandskultur i klassicismens 
tidsalder 1814–1840. Kulturformene, (1911) Oslo, Aschehoug 1989, s.436. 


