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Debatten om ny sivillov og kvinnenes stilling i Sverige og Norge 1815- 

1845. 

 

av Hilde Sandvik, 15.6. 2009 

Utkast – vennligst ikke sitér. 

 

Både i Norge og Sverige ble det satt i gang arbeid med å utforme nye lovbøker i første 

halvdel av 1800-tallet. Nasjonalforsamlingene hadde skapt en åpen situasjon: Hele det 

gamle lovverket var tatt opp til modernisering og revisjon.  Gamle Christian Vs norske 

Lov (1687) og den svenske 1734-års Lag skulle erstattes med nye moderne lovbøker: 

sivillov og kriminallov. Ekteskapslovgivning inngikk som en sentral del av sivilloven, 

og forslagene og debattene viser ulike syn på mannen og kvinnens råderett i 

ekteskapet. Debattene rundt disse lovarbeidene er sentrale kilder til hvordan 

borgerrollen, myndighet og ekteskap ble oppfattet i første halvdel av 1800-tallet i 

Norden.  Diskusjonen om sivillovgivning for rikene griper rett inn i spørsmålet om 

konkretisering av universelle rettigheter, og kaster lys over hvordan hjemlig 

rettstradisjon ble forstått på begynnelsen av 1800-tallet.   

 

Inspirert av Code Civil fra 1804 og lovbøker fra Preussen og Østerrike, vedtok den svenske 

revolusjonære riksdagen i 1809/10 og den norske grunnlovgivende forsamling i 1814 at det 

skulle utarbeides sivillov og kriminallov i rikene. Arv, skifte, ekteskap samt gjeld og kreditt 

var blant de viktigste rettsområdene som skulle inngå i sivillovene, mens kriminalloven dreide 

seg om strafferett.  I Sverige ledet den liberale juristen Johan Gabriel Richert arbeidet med 

sivilloven. I Norge ga Stortinget den unge juristen Claus Winter Hjelm oppdraget med å 

skrive en sivillov. Begge kom med radikale forslag som lik arv for sønn og datter og større 

myndighet for kvinner. Sivillovbøkene ble aldri realitet.  I løpet av 1840-åra ble arbeidet med 

sivillovene stoppet. Flere av forslagene fra reformarbeidet ble imidlertid realisert. I Sverige 

ble lik arv innført fra 1845, i Norge fra 1854. Ugift kvinne fikk myndighet som mindreårig fra 

1845 i Norge, og en tilsvarende ordning kom i Sverige i 1858. Ekteskapslovgivningen som 

mer enn noe annet var avgjørende for mannens rådighet over fellesboet i ekteskapet ble 

imidlertid stående uendret fram til 1872 i Sverige og 1888 i Norge.  Nettopp forslagene til 

reform av ekteskapslovgivningen hadde skapt sterkest debatt, og det er denne 

ekteskapsdebatten fra 1800-tallets første tiår som er tema her.  
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Jeg skal i denne artikkelen drøfte hvordan debattene om sivillovene kan brukes som 

kilde til tenking om individ, borgerrett, myndighet og hvilke rettsvirkninger ekteskap hadde 

for menn og kvinner, særlig med hensyn til rådighet over eiendom.  Sivillovsprosjektene var 

resultat av at nasjonalforsamlingene hadde skapt en åpen situasjon, der hele lovverket sto 

åpent for revisjon: I Norge var spørsmålet hva som burde videreføres av et lovverk fra 

eneveldets dager. Krevde en konstitusjon basert på frie borgere ny lovgivning?  I løpet av 

1820 og 1830-tallet ble argumentene for å holde fast ved rettstradisjonene stadig sterkere. 

Sivillovarbeidet kom til å falle sammen med en europeisk reksjon og restaurasjonstid, der 

liberale ideer lett ble slått i hartkorn med revolusjonens farer. I Frankrike ble skilsmisse som 

var innført under revolusjonen i 1792, opphevet i 1826.  Mot tanken om å nedfelle universelle 

rettigheter i nasjonal lovgivning, reiste det seg et forsvar for tradisjonelle institusjoner og 

hjemlige lover.  Men selv med sterke tradisjonsargument, var situasjonen fortsatt åpen i 

Norge: For hvilken rettstradisjon skulle en legge vekt på - den nære danske eller den gamle 

norske?  I Sverige var mandatet for sivillovsarbeidet mer beskjedent, der gjaldt det å fornye 

lovboken fra 1734. Men også her var det skapt en åpen situasjon, og ble det diskusjon om 

hvordan den svenske rettstradisjon egentlig skulle forstås.  

 

1. Oppstart: En radikal stemning 

Både i Norge og Sverige var en i utgangspunktet villig til å gå langt for å gi kvinner 

likere rettigheter. Et privat lovforslag til Stortinget i 1815 om at ugifte kvinner over 30 år 

skulle bli formuerettslig myndige, ble hilst velkommen.1

                                                 
1 Stortingets Efterretninger1815: Privat lovforslag fra sorenskriver Rambeck om at ugifte kvinner over 30 år 
burde bli sin arv rådig. Kommentar i Stortingets efterretninger 1815-16, s. 234 (note) 

  Justiskomiteen uttalte at dette var 

bare rett og rimelig; etter norsk lov hadde jo ugifte kvinner vært myndige inntil Christian Vs 

Norske lov fra 1687. Indirekte sa en altså at det var dansk påvirkning som hadde gjort norske 

ugifte kvinner umyndige.  Lovforslaget ble oversendt lovkomiteen fordi en mente en måtte 

utsette realitetsbehandlingen til bestemmelsen kunne settes inn i den ”alminnelige sivillov”. 

Trolig har en tenkt seg at dette spørsmålet skulle være raskt utredet, siden forslag til ny 

sivillov etter § 94 skulle foreligge på neste eller derpå følgende storting.. 

” Comiteen skulde have været tilbøyelig at foreslaae en Lov som bestemte en vis Myndigheds Alder for 
ugifte Fruentimmer, da saadant efter de ældste norske Lov har fundet sted, og uden Tvil ikke en gang 
med overlæg er udeladt af Christian Vs Lov. Den ansaa det rettest at bestemmelsen udsattes indtil den 
kunde settes inn i den almindelige civillov” 
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I Sverige var også den revolusjonære riksdagen 1809/1810 villig til å gi kvinner 

næringsrett og myndighet. Men også her ble forslaget oversendt. Kommersekollegiet fikk 

spørsmålet til utredning.  Trolig har en også her tenkt at sivillovprosjektet skulle ta seg av det. 

I begge land ser det ut til at frihets- og likhetsideene har blitt anvendt på 

kvinnespørsmål tidlig på 1800-tallet.2

Lovbøkene ble med andre ord til i spenningen mellom universelle prinsipp og 

fortolkning av tradisjon.  Dette brakte arbeidet rett inn i en av tidens store debatter. Et sentralt 

spørsmål i den sammenheng fortolkningen av den historiske utviklingen av ekteskapet og 

kjønnsforholdenes karakter. 

 Den norske begrunnelsen med henvisning til tradisjon 

viser vilje til ta opp til diskusjon hvilken tradisjon som skulle ha størst tyngde – den nære som 

dansketida hadde etablert, eller den fjernere norske rettstradisjonen.  

 
2. Sivillovprosjektene – mandatene og komiteene 

De store systematiske sivillovbøkene, særlig Code Civil (1804), men også den østerrikske 

Allgemeines Bürgerliches Gezetsbuch (1811)og Allgemeines Landrecht für die Preussischen 

Staaten (1794) ble beundret tidlig på 1800-tallet, og sett på som en stor framgang i forhold til 

tidligere tiders samlinger av forordninger og enkeltbestemmelse som hadde gjort rettslige 

forhold vanskelig å forstå. Mens de preussiske og østerrikske lovbøkene bygde på 

standssamfunnets logikk om særrettigheter, var den franske Code Civil resultat av et 

lovgivningsarbeid som var påbegynt under revolusjonen og med bestemmelser i likhetens og 

frihetens ånd som lik arv og rett til skilsmisse.  Loven var ikke utpreget kvinnevennlig; 

ektemannen var boets bestyrer, men ekteparet kunne avtale at hustruen skulle ha større 

myndighet hvis dette var nødvendig for hennes forretningsdrift. Napoleon satte sitt preg på 

ferdigstillelsen ved å gi loven et umiskjennelig patriarkalsk preg: Ugifte mødre hadde ikke rett 

til å reise farskapssak mot gifte menn. Men kvinnevennlig eller ikke, det var ikke mylderet av 

enkeltbestemmelser det dreide seg om. Lovbokideen var overordnet enkeltbestemmelser, og 

verken i Norge eller Sverige var det snakk om å ukritisk hente inn hele utenlandske lovverk. 

Begge land hadde en lang solid lovboktradisjon helt tilbake til middelalderen. Det var ideen 

om en moderne systematisk oppbygget lovbok som vi må anta hadde fenget 

riksforsamlingene. 

                                                 
2 Maria Ågren, Fadern, systern och brodern. Makt- og rättsförskjutningar genom 1800-talets egendomsreformer, 
Historisk tidskrift 1999:4. Ågren diskuterer tidligere oppfatninger i av at reformene var ren klasseinteresse og 
avviser dette. ”Att hävda att 1845 års reform inte rörde kvinnofrågor finner jag missvisande. Att säga att den inte 
påverkades av jämlikhetsidéer finner jag även tveksamt” s. 704  
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Det svenske oppdraget var moderat; en skulle fornye lovboka fra 1734, men beholde 

systematikken, dvs. bolkinndelingen. med giftermålsbolk, arvebolk, jordebolk, bygningsbolk 

og handelsbolk. Lovkomiteen var sammensatt av mange fremtredende jurister og som møttes 

ofte og publiserte jevnlig alle forhandlinger samt lovforslag med motiver.  Komiteen bygde på 

solide, godt innarbeidede statsforvaltningstradisjoner og rutiner. Johan Gabriel Richert, kjent 

som den store liberaler i svensk historie, ble snart den drivende kraften i komiteen, selv om 

han ikke alltid fikk gjennomslag for sine synspunkt. Den svenske komiteen prioriterte arbeidet 

med sivillov. Første utkast til giftermålsbolk var ferdig 1815. I 1825 var utkast til store deler 

av sivilloven ferdig, og forslagene ble sendt til landets to hovretter for revisjon. Hovrettene 

avga innstilling 1828. I 1829 fikk Høyesterett sivilloven til uttalelse og avga innstilling 1832.  

Etter noen runder i Riksdagen i 1840-årene det klart at det ikke lengre var stemning for å 

vedta en ny samlet lovbok, og prosjektet ble skrinlagt.  

Det norske mandatet for sivillovboka ble utformet først i 1827 og det var svært 

ambisiøst: Det dreide seg ikke om ren kodifikasjon av gjeldende rett. Mandatet forutsatte en 

gjennomgang av gjeldende lover for å bestemme hvilke som skulle med i lovboka. Av nasjonale 

grunner skulle det legges vekt på å bevare institusjoner som skrev seg tilbake til "Hagen 

Adelsteen og Magnus Lagabæter udgivne Love" og som ennu var i "Minde hos Folket". 

Dessuten skulle en benytte andre nasjoners lover og lovbøker, særlig nevnt var de franske, 

nederlandske, bayerske, østerrikske og prøyssiske lovbøker, samt arbeidet med den svenske. 

Kyndige dommeres vurdering skulle innhentes. Internasjonale traktater og avtaler skulle heller 

ikke tapes av sikte. Likevel skulle en ikke fravike det som hadde vært gjeldende rett uten "viktige 

Grunde". Lovboka skulle bygges opp med en "sand videnskabelig Aand" til et system der det 

skulle være orden i og forbindelse mellom de forskjellige avdelinger. Paragrafene og motivene 

skulle skrives klart. Reglene skulle en kunne "beholde i Hukommelsen". Loven skulle ikke bli 

for stor, den måtte ikke bli for dyr å kjøpe. Den skulle uten vanskelighet "ofte gjennomleses" og 

erindres av enhver statsborger til den ble levende for alle og gjenstand for "Agtelse og 

Kjærlighed".  

Den norske lovkomiteen ble opprettet i 1814 og skulle følge opp Grunnlovens §94 og 

utarbeide ”en ny almindelig civil og criminal Lovbog” til neste Storting. Komiteen fikk i rask 

rekkefølge en mengde lover til utarbeidelse, og det ble ikke nødvendig tid til et omfattende 

lovbokprosjekt.  Norge hadde i mange hundre år vært styrt fra København, og det var ingen 

innarbeidet, solid tradisjon for lovarbeider. Utfordringene sto i kø for en urutinert 

statsforvaltning. Etter et mislykket forsøk med å utarbeide kriminallov, tok Stortinget affære 

og oppnevnte Hjelm til å skrive sivillov. Den første lovkomiteen ble oppløst i 1830, men en 
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ny lovkommisjon ble nedsatt alt i 1828 og fikk ansvar for en rekke lover og arbeidet fram til 

1843. Kriminalloven ble vedtatt i 1842, men Stortinget satte ned foten for sivilloven, og 

arbeidet ble stoppet i 1843.  

Claus Winter Hjelm hadde første utkast til kapitler i sivilloven ferdig i 1829 og ba om 

å få det diskutert med resten av komiteen.  Statsråd Jørgen Herman Vogt som var formann for 

lovkommisjonen både leste og kommentert utkastet.3

Det er debatten de første tiårene jeg vil diskutere her - utover på 1830 og 1840-tallet 

kom andre momenter til. Både forslagene og motstanden er interessante fordi den viser 

tankene rundt hvordan eksisterende lov var og om hvordan den burde være i de første tiårene. 

Jeg skal sammenligne debatten i Norge og Sverige.  

 Men utover det ser det ikke ut til at 

sivilloven ble diskutert i kommisjonen. Kommisjonen var overarbeidet og prioriterte ikke 

sivilloven. Hjelm ble også pålagt andre oppgaver. Da arbeidet ble stanset i 1843, trykket så 

Hjelm opp de delene av paragrafer og begrunnelser som han hadde ferdig. Dette var i 

hovedsak identisk med arbeidene fra 1829. 

 

3. Kort om eksisterende lover om formuesforhold mellom ektefeller i S og N  

I et europeisk perspektiv var husholds- og næringsstrukturen var nokså lik i Sverige og Norge. 

I begge land bodde hovedtyngden av folket på landsbygda og livnærte seg med 

kombinasjoner av jordbruk og deltakelse i eksportnæringer.  Husholdsstrukturen faller 

innenfor det John Hajnal har kalt ”Det vesteuropeiske giftermålsmønsteret”. Ektepar sto i 

spissen for husholdene, som også baserte seg på ung arbeidskraft enten egne barn eller 

tjenestefolk. Mangesysleriet både i Norge og Sverige var basert på kjønnsarbeidsdeling og 

sesongvariasjoner. Tilgangen på gårdsbruk og husmannsplasser var avgjørende for giftermål. 

Ekteskap, arv og kreditt var sentrale element i den husholdsbaserte økonomien. 

 Sosialt og rettslig sett var flere forskjeller mellom Norge og Sverige. Sverige hadde en 

jordrik adel, og arveloven var forskjellig for land og by og for stender: I byene og innen 

geistligheten var det lik arv for sønn og datter, men på landsbygda arvet døtrene halvt, slik 

regelen også var i hele Norge – uten unntak for byene.4

 I ekteskapet disponerte mannen over fellesboet, mens hustruens økonomiske rådighet 

var begrenset og avhengig av hans åpenbare eller stilltiende samtykke. Mannens økonomiske 

råderett hadde imidlertid ikke vært helt ubegrenset. Hustruens arvejord, dvs. jord hun hadde 

  

                                                 
3 Nasjonalbiblioteket, Håndskriftssamlingen, Manus folio 294b: Påskrift: ”Ny Redaktion af lector Hjelms Udkast 
efter konferanse med Statsraad Vogt” 
4 Ingeborg Fløystad, "Innføring av lik arv for kvinner og menn. Lov av 31/7 1854", HT 4:1990 
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ført inn i boet, hadde hatt en særstilling fra gammelt av i begge land. Mannen kunne ikke 

selge, pantsette eller avhende konas jord uten hennes vitterlige samtykke. I Norge hadde 

denne gamle regelen blitt endret i samsvar med dansk lov med Christian Vs Norske Lov fra 

1687. Fra da av var ektemannens disposisjoner gyldige også uten hustruens samtykke. En 

annen paragraf slo fast at danske og norske ektemenn kunne nekte å godta kontrakter hustruen 

hadde inngått med mindre kontraktene var til felles nytte og uomgjengelig nytte.  Disse to 

bestemmelsene lå til grunn for den rettsdoktrine Danmarks store jurist Andres Sandøe Ørsted 

slo fast: Ekteskapet i Danmark og Norge var et fullstendig eiendomsfellesskap under mannens 

bestyrelse og hustruen var umyndig.    

I Sverige hadde hustruens arvejord beholdt sin særstilling, mannen kunne ikke selge, 

pantsette eller avhende denne uten konas samtykke. Det var også en annen viktig forskjell. I 

Sverige hadde ektefellenes krav om såkalt ”boskilnad” dvs. rett til å kreve oppløsning av 

fellesboet hvis det var fare for konkurs for å få ut sin del. Ordningen hadde kommet inn i 

lovverket allerede på tidlig 1700-tall.  Den bygde på to viktige forutsetninger: Ektefellens 

krav kom før kreditorene, og i ekteskapet kunne en skille mellom hans og hennes del.  I Norge 

var det motsatt, der hadde det offentlige primært (dvs. skattekrav), dernest kreditorene krav i 

boet ved ”oppbud” eller konkurs. Det var ingen ”hustruens andel” som kunne trekkes ut.  

Formelt sett ville en godt gift mann i Norge med andre ord være dobbelt så kredittverdig som 

en svenske. Men så var fallet også stort i Norge; etter 1814 var det å gå fallitt en av tre måter 

en kunne miste stemmerett på i følge Grunnlovens § 51a. I Sverige hadde en rekke store 

familieskandaler med rettssaker vist at ektefellene kunne ha motsatte økonomiske interesser, 

og i flere tilfeller hadde fedre stått hardt mot svigersønner for å beskytte sine døtre.     

I hvilken grad forskjellene i praksis var så store, er det for tidlig å si. Rettspraksis er 

ikke nok utforsket. Men da lovverket ble satt åpent for revisjon, var det nettopp slike 

bestemmelser debatten skulle dreie seg om. 

 

4. Ulike syn på myndighet i ekteskapet  
 

Norge: Hjelm foreslo større myndighet for kvinnene, 

I en artikkel fra 1827 inviterte Hjelm kolleger til å diskutere prinsippene for en ny sivillov, og 

ga tilkjenne sitt syn på ekteskapsretten.5

                                                 
5 Hjelm 1827 , s. 455oppfordring til landsmenn som vil ”bidrage med deres Skjerv til den forstaaende Refom i 
vor Civillovgivning” 

 Han hevdet at danske jurister hadde mistolket norsk 

rett når de gikk ut fra et totalt felleseie i ekteskapet under mannens bestyrelse. Hjelm viste til 
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flere bestemmelser i lovverket som kunne begrunne et skille mellom hans og hennes eiendom 

i ekteskapet. Dessuten mente Hjelm at den senere tids lovgivning i Norge særlig 

odelslovgivningen, samt praksis i skilsmissesaker tilsa at en la vekt på slektsinteresser.  Et 

mer markert skille mellom hans og hennes fant Hjelm også at var det rådende prinsipp i flere 

nye europeiske lovbøker. 

Hjelm mente derfor at ekteskap ikke burde stifte sameie i fast eiendom på landsbygda. 

For konas eiendom burde mannen være verge, og måtte kunne stilles rettslig til ansvar for sitt 

vergemål. Konas slekt hadde allerede adgang til å påtale hennes "Rættigheder" dersom 

mannen forvaltet eiendommen uforsvarlig, mente Hjelm. Ble det tvist mellom ektefellene 

burde de bringe saka inn for retten. Hjelm mente at kvinner var skikket til å forvalte sin egen 

eiendom: 

"thi Erfaring har i Almindelighed viist, at Fruentimmer holde ligesaa fornuftigt og 
sparsomt Huus med deres Midler som Mandfolk, og sjeldnere forfalde til 
Skiødesløshed eller farlig anvendelse af deres Formue, hvortil ogsaa deres Kjøn giver 
sparsommere Anledning. De qvindelige Svagheder ere overhovedet langt farligere for 
Personen end for Godset, hvorimod det oftest forholder sig omvendt med 
Mandkiønnet.6

 
 

Hjelm kjente til at en i Sverige hadde foreslått reformer i motsatt lei. Der hadde 

sivillovkommisjonen foreslått å åpne for at ektefellene kunne avtale andre vilkår enn det 

loven fastsatte, og la parets hele formue inngå i parets felleseie, uten noen særordning for 

arvejorden. Noe tilsvarende ville ikke Hjelm foreslå for Norge. I Hjelms systematikk var den 

individuelle økonomiske interessen viktige å sikre, også når individet var gift kvinne.  

 

 

Sverige:  Richert foreslo utvidet adgang til avtalt formuesfelleskap under mannens 

bestyrelse. 

Lovkomiteen i Sverige var opptatt av større likhet mellom sønn og datter og mellom 

ektefeller. De foreslo større rettsenhet i Sverige ved å fjerne skillet mellom by og land i 

lovgivningen. Mens døtre fikk halv arv på landsbygda, var det som nevnt lik arv i byene. 

Også når det gjaldt skifte mellom ektefeller var det forskjell på by og land. Komiteen foreslo å 

oppheve dette skillet og gi kona lik andel også på landsbygda. Begrunnelsen fra komiteen var 

at mann og kones felles arbeid ga dem like rettigheter i boet 

                                                 
    6 Hjelm Claus Winter, Juridiske Samlinger for 1827, Christiania 1827,  438 
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”Uti det genom ägtenskapet uppkomna bolag förenar begge makerna sine kreftaer, i 

ändamål att med gemensam omsorg arbeta för gementsamt wäl. De dela med 

hverandra i ljust och ledt; och då förbindelserne äro lika och bördorne bäras 

gementsamt, skulle fullkomligt sammansmeltande af makernas egendom till ett, under 

mannens förvaltning stående, dem begga lika tilhørande helt, skulle således synas vara 

en naturlig føljd af det band, som förenar deras personer...”,  

Komiteen foreslo å holde fast ved svensk rettstradisjon og la arvejord som ektefellene brakte 

inn i boet, stå utenfor felleseiet.  Men ved å inngå ektepakt, ”förord”, kunne en avtale det 

annerledes.7  På denne måten kunne ektepakt erstatte den uheldige praksisen med testamenter, 

som komiteen mente førte til strid mellom arvingene og unødvendige rettssaker. 8

 Men hvor stor beskyttelse skulle hustruens eiendom ha? Et viktig spørsmål her gjaldt 

mannens kredittverdighet og hustruens rettigheter ved mannens konkurs. Etter svensk lov 

hadde hustruen som nevnt rett til å kreve ”boskilnad” og få tatt ut sin andel før kreditorene 

gikk løs på resten av boet. Debatten om dette spørsmålet var et av de første spørsmålene 

komiteen diskuterte da den ble opprettet i 1814, og debatten om ”boskilnad” fyller langt over 

halvparten av komiteens første innstilling fra 1815.

 

Likhetsargumentet ble altså brukt om forholdet mellom mann og kvinne og mellom by og 

land. Lovkomiteen mente at i ekteskap var mer felleseie å foretrekke, men av historiske 

grunner ville en fortsatt sette arvejorden i en særstilling. Lovkomiteen åpnet imidlertid for at 

det skulle være mulig for det unge paret å avtale større eller mindre grad av felleseie i 

ekteskapet, et felleseie som skulle stå under mannens bestyrelse, uten noen reservasjonsrett 

for hustruens arvejord. 

9

                                                 
7 Lagkommiteens Motiver till Giftermåls-, ârfda-, Jorda- och Byggningsbalkarna i det år 1826 utgifna lagförslag 
s. 23 

  Richert markert seg som den varmeste 

tilhengeren av felleseie og den som ville gi mannen størst disposisjonsrett i ekteskapet.  Han 

hadde lite sans for hensynet til å verne hustruens eiendom mot mannens gjeldsstifting.  

Richert gjorde seg til talsmann for en sterk utvidelse av mannens makt i ekteskapet på 

bekostning av vern av hustruens eiendom mot mannens gjeldsstifting. Han argumenterte som 

en konsekvent liberaler og forsvarte individets frihet mot slektskontroll og framholdt den 

engelske ekteskapslovgivningen som ideal.  

8 Lagkommiteens Motiver, 1826, s.20 
9 Förslag till Giftermålsbalk,  Stockholm 1815. Tredje del: Protocoll 12.10.1814-26.11.1814, ialt 108 sider, 
Hadde den unge Richert en ledende rolle i lovarbeidet allerede fra 1814?  Hans biograf Warburg diskuterer dette, 
og et støttepunkt for ham er at protokollen fra forhandlingen om giftermålsbalken fra 1814-1815 viser at Richert 
fikk de fleste medlemmene i komiteen over på sin side mot de erfarne medlemmene Zenius og Afzelius.  
Warburg sier ikke hva debatten gjaldt, og det er litt underling i en biografi som ellers er detaljert på saknivå. 
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De første diskusjonene i lovkomiteen dreide seg om gjeld stiftet før ekteskapet skulle 

dekkes av fellesboet.  I 1734 års lag sto det at gjeld stiftet før ekteskapet skulle betales av den 

enkelte. Men komiteen fant det praktisk vanskelig, fordi det kunne være vanskelig å bevise 

tidspunktet for når gjeld var stiftet og det ville uansett medføre at en måtte gjøre opp 

økonomisk status i forkant av et ekteskap og det var ikke i samsvar med det romantiske, 

kjærlighetsbaserte ekteskapssyn flertallet av komiteen, deriblant Richert, hadde.  Flere av de 

erfarne juristene i komiteen mente at en lovendring ville gjøre kvinnens situasjon usikker og 

”bragt i icke ringa äfentyr” skrev Afzelius10

 Spørsmålet om boskilnad gjaldt altså ektefellenes adgang til å kreve fellesboet oppløst 

for å hindre at den enes andel falt den annens kreditorer i hende. Kommisjonsmedlemmene 

Afzelius, Zenius og Richert leverte inn hver sine skriftlige innlegg og innleggene og debatten 

fyller det meste av protokollen (85 av 108 sider) over forhandlingene om det første utkastet til 

ny svensk giftermålsbalk.  

, som også karakteriserte mannens gjeldsstifting 

med ord som ”förstöra”, Slösare” og ”gjäldbunden”, og viste alt annet enn beundring for 

dristig forretningsførsel.  

 Forslaget til bestemmelse i Kapittel 14 § 1 om Boskilnad lød: 

”Har ena makan före ägtenskapet giort större gäld, än med des enskilda ock boets 

samfålda egendom betalas kan, då må den andra boskilnad söka: samma rätt äger och 

hustru, då mannen under ägtenskapet så stor gäld sig åsamkat”11

Første ledd var kjønnsnøytralt formulert, men debatten dreide seg også her om hustruens 

beskyttelse mot mannens gjeldsstifting. Afzelius advart som nevnt mot gjeldsbudne ektemenn 

som han karakteriserte som ”slösare”. Han skrev at han hadde notert seg tilbøyeligheten i 

nyere lovgivning i flere land til ”større utstreckning af egendoms samfällighet makar 

emellan”, men mente likevel at den svakere part, dvs. hustruen, hadde større behov for lovens 

beskyttelse. Han viste til at Code Civil  1444,1452,1492-1494 tillot hustruen å søke boet delt 

hvis hennes eiendom under mannens forvaltning sto i fare. 

 

12

Richert derimot mente at det måtte være lovens formål å la makenes bo 

”sammensmelta til fullkomlig enhet” under mannens råderett.

 

13  Økonomisk mistro til 

hverandre ville forstyrre ekteskapets idé. Han fant fransk og preusisk lov ”motbjudande att 

följa” og mente at engelske lover samsvarte langt bedre med svensk rett: 14

                                                 
10 Förslag till Giftermålsbalk,  Stockholm 1815, Tredje del: Protocoll 12.10.1814-26.11.1814, 37. 

  

11 Förslag till Giftermålsbalk, Protocoll .. .s. 23 
12 Förslag till Giftermålsbalk,  Stockholm 1815. Tredje del: Protocoll 12.10.1814-26.11.1814, s. 36 
13 Förslag till Giftermålsbalk,  Stockholm 1815, 55 
14 Förslag till Giftermålsbalk,  Stockholm 1815, 59 



 

 

10 

10 

” .. skulle jag kunna åberopa Engelska Lagarne, som langt mera närma sig till hva i 

Sverige warit antaget, då de föreskrifva en total sammansmältning af makarnas 

egendom under mannens oinskänkta styrelse.”  

Richert mente at det var ved ektepakt, ”förord”, inngått før ekteskapet, at problemene kunne 

løses.15 Boskilnad ville være å få ”rättigheter förbrutna, utan bevist brott” 16

 Den svenske konkurslovgivningen hadde blitt til gjennom en rekke reformer på 1700-

tallet, og hustruens rett til å ta ut ”sin del” var etablert. Her var det et stort skille mellom 

svensk og norsk rett. Etter Christian Vs Norske Lov hadde kreditorene prioritet, det var ikke 

mulig for en hustru å ta ut sine eventuelle fordringer først. Kredittlovgivningen hadde med 

andre ord gitt kvinnenes eiendom et langt sterkere vern i Sverige.  I Norge var mannens 

råderett nesten uinnskrenket, i og med at CIVs NL slo fast at ektemannens disposisjoner også 

over hustruens arvejord, var gyldige selv uten hennes samtykke.

  Formuleringen 

er interessant fordi den viser at Richert regnet inn hustruens andel i mannens kredittverdighet, 

som en del av mannens ”rettighet” og at det ikke var noe lovbrudd å regne konas eiendom 

som del av sitt.  Setningen viser med all tydelighet at Richert  la liten vekt på bestemmelsene i 

svensk lov som søkte å beskytte hustruens eiendom innen ekteskapet.  

17

 

 Menn kunne riktignok 

umyndiggjøres ved dom, men det skulle mye til og stridsspørsmål av denne typen hadde gått 

helt til Høyesterett.  Richert ville trolig også kunnet anført dansk-norske lovgivningen som et 

ideal, men verken Danmark eller Norge ble nevnt i den svenske debatten.  

Kritikken av forslagene 

Mens Hjelm hadde foreslått å holde fast eiendom utenom felleseie, åpnet det svenske 

forslaget for at det unge paret selv kunne avtale større grad av felleseie også for arvejord.  

Begge forslag ble møtt med sterk kritikk fra juridiske autoriteter. Kritikken av Hjelms forslag 

kom fra Danmarks ledende jurist Anders Sandø Ørsted. Den svenske kritikken kom fra 

landets to hovretter, høyesterett og Uppsala universitet.  

 

Ørsted advarte mot å endre ekteskapslovgivningen i Norge 

Straks Hjelm hadde publisert sin lange artikkel med forslag til ny ekteskapslovgivning i 

Norge, svarte Ørsted med en enda lengre anmeldelse. Ørsted mente at det var ingen grunn til å 

endre ekteskapslovgivningen, Christian Vs Norske Lov fra 1687 burde fortsatt gjelde. Det 
                                                 
15 Förslag till Giftermålsbalk,  Stockholm 1815, 62-63 
16 Förslag till Giftermålsbalk,  Stockholm 1815, 64 
17 Menn kunne riktignok umyndiggjøres ved dom, men det skulle mye til og stridsspørsmål av denne typen 
hadde gått helt til Høyesterett. 
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ville alltid være mangler ved ekteskapslovgivning, men man burde holde fast ved den man 

hadde, framholdt Ørsted pragmatisk. Men pragmatismen var tilsynelatende, for deretter 

leverte Ørsted et sterkt forsvar for felleseie i ekteskapet under mannens bestyrelse. Et 

fullkomment felleseie var som best tilsvarte ekteskapets idé, "hvori en elskende Hustru ønsker 

at leve til den, hun med ubegrændset Kjærlighed og Tillid hengiver sin Person". 18

Vern av slektseiendom kunne ikke være det viktigste hensyn. Det kunne ofte være nødvendig 

å sette sitt Gods i fare for å "befordre Mandens Virksomhed og fremme deres Børns Vel". 

Ofte var det nødvendig for å redde ære og velferd. I motsatt fall kunne "den Mand gaae til 

Grunde, paa hvem hendes egen og Børns Lykke hviler", eller han kunne komme til å savne 

"midler for en maaskee meget frugtbringende Virksomhed." . Ørsted pekte på at tidene hadde 

forandret seg: "I ældre Tider ansaas Slægten mere delagtig i en Mands Formue end nu".

 

19

 Hjelm svarte på Ørsteds kritikk og fastholdt sine synspunkt. Men ingen andre fra 

juristmiljøet i Norge ytret seg i debatten. Arbeidet med sivilloven stoppet opp. Hjelm la som 

nevnt fram sitt utkast for statsråd Vogt, formann i lovkommisjonen. Men bortsett fra Vogts 

gjennomlesing og kommentarer, ble det ikke arbeidet videre med utkastet i kommisjonen. Det 

ble rett og slett helt stille om saken i Norge. Jeg tolker dette som at Ørsteds kritikk vant 

gjenklang i det norske juristmiljøet. Den unge Schweigaard artikler fra 1834 og 1835 kan 

leses som en støtte til Ørsteds poeng om at det ikke var behov for reformer.

 

20

Men selv om tausheten fra det norske juristmiljøet kan tolkes som en tilslutning til  

Ørsteds avvising av behovet for reformer, så gjaldt ikke dette det politiske miljøet. På storting 

etter storting ble det fremmet forslag om lik arv, men forslagene ble avvist med henvisning til 

sivilloven som var under utarbeidelse – enda statsrådene trolig var godt orientert om at 

arbeidet var stoppet opp. Sivillov-prosjektet var rett og slett blitt et hinder for å få 

realitetsbehandlet reformforslag. På denne bakgrunn er det ikke underlig at Stortinget satte 

sivillovprosjektet til side, da det i 1842 ble klart at utkastet var svært uferdig.  Nå kunne 

spørsmålet om lik arv endelig behandles. På tre storting ble det vedtatt og hver gang ble det 

nektet sanksjon til det endelig ble vedtatt i 1854. Noen tilsvarende aktivitet for endringen av 

ekteskapslovgivningen fant ikke sted. Det skjedde ikke før i 1868 da Jaabæk og 

bondebevegelsen foreslo å begrense mannens myndighet over fellesboet. I lærebøkene i 

familierett og personrett fra 1850 åra ser en hvordan Ørsteds fortolkning hadde slått 

  

                                                 
    18 Ørsted  Anders Sandøe Juridisk Tidsskrift, XIV. 1. Kjøbenhavn 1829, , 234-236 
    19 Ørsted 1829, 441 
20 Hilde Sandvik, Kvinnelig svakhet, forutsetning for mannlig styrke og økonomisk vekst? Linjer i Schweigaards 
syn på kvinners evner og økonomiske virksomhet,  Ola Mestad (red) Anton Martin Schweigaard. 
Professorpolitikeren, Oslo 2009 
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gjennom.21 I forhold til sin og den felles formue trer kvinnen ”aldels ikke frem som en 

særskilt Person” sto det i  Colletts Den Norske Familierett.  ”Hun bliver saaledes paa en 

Maade eiendomsløs.”.22

 

 

Hensynet til beskyttelse av kvinnens interesser. Den faderlige holdningen;  kritikken fra 

Hovrettene og Universitet advarte mot å endre ekteskapslovgivningen i Sverige 

 
I Sverige ble lovkomiteens forslag til ekteskapsbalk sendt til høring i 1826. De to hovrettene 

og universitetet i Uppsala uttalte seg. Gøta Hovrett var svært negative til lagkomiteens forslag 

om at en før giftermål kunne avtale ved ektepakt (förord) at arvejord skulle inngå i felleseiet i 

ektepakt. Da ville hun miste den beskyttelsen som hun ellers hadde etter loven: 

”Och skulle ei qvinnan, då hun ännu, okunnig om mannens finansiella ställning och 

henförd af sin kärlek paa saadant sätt blifna berövad allt tillfälle att, när mannen ei 

långt efter ägtenskapet giorde konkurs, så undanskifte den egendom, som utan 

förordets mellankomst, warit efter lag hennes enskilde.”23

 

 

Kommentarene fra Göta Hovrätt var faderlig beskyttende på de unge, økonomisk ukyndige og 

forelskede kvinnenes vegne. Hovretten mente loven ikke burde revideres, og at det unge paret 

selv ikke burde ha rett til å avtale ektepakt.  Like negative var de til at mannens gjeld før 

ekteskapet skulle dekkes av fellesboet, hvis ikke annet var avtalt i ektepakt. Da kunne lett den 

eiendom hun førte inn i boet gå med til å betale hans gjeld: 

”vore orettvist, om qvinnan, genast efter ägtenskapets indgåande, skulle för felande 

egtenskapsförord se hela sin införde egendom, som egde samfällighets egenskap, 

medtagas til betalning af de mandens skulder, hvilka uppenbart och bevisligen före 

ägtenskapets tilkommit” 24

 

 

Det kom med andre ord intet forsvar for ekspansive unge menn fra Göta Hovrett, men heller 

en faderlig bekymring for de unges uforsiktighet. Og hovretten støttet ikke forslaget om at 

kvinner over 25 år burde bli myndige og selv kunne avtale formuerettslige spørsmål. I klare 

                                                 
21 Collett, Familieretten, 5. utg. 1886 (dvs. to år før reformen) s. 149-151: I ekteskapet trer ikke kvinnen fram 
som noen person i forhold til formuen.  ”Hun bliver på en måte formuesløs 
22 Peter Jonas Collett, Forelæsninger over familieretten efter den norske lovgivning, Christiania 1851, 149 
23 Anmärkningar wid förslaget till allmän civillag, författade wid den af Kongl. Maj:t i näder Presidenten uti 
Kongl. Götha Hofrätt anbefallde granskning ..., Stockholm 1827, s. 20 
24 Op.cit. 20 
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ord ble det sagt at unge piker ikke burde bli myndige, men fortsatt å læres opp til å tjene 

andre.  

”Vid sidan af en åldrig far eller mor har hon förnöjsamt ägnat sin omsorg ät deras 

hyllest och vård, ej lockad av begäret att, såsom själv myndig, tänka och handla blott 

för eget bästa. Hon har, då hon förr eller senare inträtt i äkta ståndet, icke dit fört med 

sig, inbillningen att den myndiga kvinnan vore lika så god som den myndige mannen. 

Då hon i sin make endast sett en självvald förmyndare, vilken af öm kärlek och 

välvilja, åtagit sig hennes anlegenhäter , som alltid skall utgöra ett oeftergivligt vilkor 

för den äktenskapliga föreningens sällhet och lycka”25

Unge kvinner burde være myndige og underlagt lovens og faderlig omsorg, og ikke som unge 

myndige forelskede ha rett til å inngå ektepakt og sette opp egne vilkår for formuesforholdet i 

ekteskapet. 

 

Like negative til lovforslaget var Uppsala universitet; Hvis gjeld stiftet før ekteskapet 

skulle kunne betales av den andre makens eiendom, kunne ingen verge anbefale ekteskap for 

en pike med formue. 

”Skulde den i frågavarande paragraf blifva allmen lag, så blefve deraf en føljd att 

ingen Giftomann med omtenksamhet och heder skulde kunna bevilja ett Giftermål 

med en flicka, som ägde någon betydligen förmögenhet af det slag hvori giftorätt äger 

rum”26

 

 

Ekteskapsreform ble også avis-stoff.  Lovkomiteens forslag fra 1815 var førstesidestoff i 

Stockholmsposten i november 1815.  Forslagene om at den enkeltes gjeld fra før ekteskapet 

skulle dekkes av felles bo, ble negativt mottatt. ”Om, när detta bo hotades med förstörelse, för 

mannens enskilda skulder” ville hustruen selv om hun var aldri så kjærlig mot sin mann, snart 

bli tynget av sorg . ”Qvinnan will finna, at Lagen kunnat freda henne från detta elende. Då 

lagen inte direckte giort det, finner hon sig deri störtad” og hun vil enten angre på at hun ikke 

insisterte på ektepakt eller på at hun ikke viste ham fra seg.27

Heller ikke i Sverige ble det noen sivillov.  Men noen av forslagene ble 

realitetsbehandlet av Riksdagen i 1840-årene, og lik arv og lik ”giftorett” ble vedtatt i 1845. 

Richert holdt fortsatt fast ved at ugifte kvinner burde bli myndige og han henviste til Norge 

  

                                                 
25 Op.cit 33-34 
26 SRA, Lagkomiteen 1811, vol 11, Anmerkningar vid förslag til civillag, Uppsala Universitet. Kommentarer til 
kapittel 13 paragraf 1, s. 25 
27 Stockholmsposten 1815, 15. november: Forsök til Granskning af LagComit\eens Förslag till Giftermål Balk 
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som i 1845 vedtok å gi ugifte kvinner samme myndighet mellom 18 og 25 år, såkalt myndig 

med kurator.  

 

4. Kontakt mellom kommisjonene  

Kommisjonene i Sverige og Norge samarbeidet nært om kriminalloven. Richert arbeidet også 

med kriminalloven og besøkte Norge 1827. Vogt og Morgenstierne reiste til Stockholm i 

1830 for å arbeide med kriminalloven. I løpet av flere møter i de neste årene ble 

kriminalloven forfattet i likelydende versjoner for Norge og Sverige. 

 Et tilsvarende samarbeid om sivilloven kom aldri i stand. Det første svenske forslaget 

til giftermålsbalk var ferdig i 1815 og statsråd Krogh som da var i Stockholm sendte utkastet 

hjem til den norske lovkommisjonen.28

 Likevel kunne en ha forventet noe kontakt mellom de ledende juristene Hjelm og 

Richert. De visste godt om hverandres arbeid. 

 Senere oppmuntret både statsråd og konge til 

samarbeid. Men dette ble det aldri noe av. En forklaring på manglende samarbeid kan være de 

svært forskjellige mandatene som begge hadde nasjonalt preg. Den svenske lovkomiteen 

hadde fått i oppdrag å bygge på 1734-års lags systematikk, mens Hjelm skulle bygge på 

gamle norske lover, den nære rettstradisjon samt hente inspirasjon fra pågående lovrevisjoner. 

Den viktigste grunnen til manglende samarbeid var trolig likevel at de to lovprosessene startet 

med nesten 15 års mellomrom. Det svenske arbeidet hadde startet opp allerede rundt 1814, 

hadde de førte utkastene klare i 1815 og var kommet til revisjonsstadiet, da det norske ble satt 

i gang i 1828.  

29 Hjelm var godt orientert om det svenske 

utkastet, men uenig i forslagene om mer felleseie. I sin avhandling om ektefellers 

formuesforhold i Juridiske samlinger i 1827 kommenterte Hjelm det svenske sivillovforslaget, 

og ga samtidig uttrykk for at han hadde helt motsatte synspunkt på hvilken vei reformene 

burde gå. Hjelm ville ha mindre felleseie, ikke mer.30

Da Hjelm fikk oppdraget med å skrive sivilloven, søkte han straks om midler til å reise 

til Danmark.

  

31

                                                 
28 RA, Justis dep. Lovkomi teen 1814-1830,  Koipbok 1 1814-1826?,  23.4.1815, s. 15. Litt senere sendere han 
utkastet til Handelsbolken Kopiboken s. 25 

  Hjelm synes ikke å ha reist til Sverige for å diskutere lovarbeidet, og Richert 

29 Anners, Erik, Den europeiske rettens historie, 1983 (norsk utgave), 360: ”Når det gjelder utenlandske forbilder 
for Richerts gjerning som lovreformator er det altså tydelig at han har studert og tilegnet seg gjeldende og ny-
tilkommet utenlandsk lovgivning [...]. Han fulgte det norske reformarbeidet på nært hold, bl.a. ved gjentatte 
reiser til Norge. Dessverre er ikke hans kontakter og eventuelle innsatser i den sammenheng nærmere behandlet 
av forskningen” 
30 Hjelm, Claus Winter: Juridiske samlinger 1827, 444-446.  s. 445:” Imidlertd kan jeg dog ikke i alle Dele 
tiltræde dens Synsmaater.”  
31 RA, Justis dep. Lovkomiteen 1814-1830, kopibok nr. 2, 1824-30, s. 86, 13.3.. 1828 
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hadde først og fremst kontakt med Vogt de gangene han var i Norge. Noen direkte kontakt 

mellom Hjelm og Richert har jeg ikke funnet. Nå er det riktignok ikke bevart noe privatarkiv 

etter Hjelm, men i Richerts privatarkiv er det verken brev til eller fra Hjelm. Men begge har 

interessert seg for lovarbeidet i nabolandet og skaffet seg utkastene. Hjelm refererte til det 

svenske utkastet i  1827-artikkelen og i motivene lovene i utkastet fra 1829 og 1846.32 Richert 

brukte reformene om såkalt mindreårighet for ugifte kvinner i Norge i 1845 som argument for 

at ugifte kvinner skulle bli myndige i Sverige. De var begge to orienterte om hverandres 

arbeider. Hjelm begrunnet 21 års myndighetsgrense for menn med samsvar med andre lands 

lovgivning, særlig Sverige. Dette hadde de i ”Naboriget, hvorved den hyppigste berørelse 

finder Sted.”33

Indirekte kan kontakten likevel ha blitt ivaretatt. Hjelms svigerfar Munthe af 

Morgenstierne var medlem av den norske lovkommisjonen og møtte Richert i Stockholm i 

forbindelse med krimnallovarbeidet. Jørgen Herman Vogt og Richert var de som knyttet 

nærmest kontakt. Gjennom brevvekslingen med Vogt ble Richert underrettet om utviklingen i 

Norge. Vogt ga imidlertid verken noe særlig positivt eller lojalt bilde av Hjelm i denne 

korrespondansen. Våren 1844 skrev Vogt til Richert og fortalte at Stortinget hadde nedlagt 

Lovkommissionen, men at Hjelm arbeidet videre med motivene for egen regning: 

  

 
”Dog arbejder Hjelm paa Motiver til de Lovcapitler, hørende til den almindelige 
Civillov, hvilke han har ferdig og han lader efterhaanden trykke disse Capitler med 
Motiver. Dette gjør han af egen Drivt til sin Retfærdiggjørelse, saasom han i fjorten 
aar var Lovcommisair, fri al anden Befatning, og der intet fra ham udkom. Af det 
trykte er endnu Intet kommet ut i Publico, og jeg har henvendt mig til ham, med 
Anmodning om , at han vil overlade mig et Exemplar for at tilfalle Dem. Om jeg faar 
det, skal det blive dette brev vedlagt. ”34

 
 

”Hjelm har søgt mig, men forgjæves, og jeg vil ikke lade sagen ligge en postdag over. 
” 

 
Av brevet går det fram at Vogt ikke regnet med at Hjelm ville ta direkte kontakt med Richert 

og sende manus direkte til ham.  Vogt nærmest introduserer Hjelm for Richert som 

”Professor, nu Højesterettsasessor” . Omtalen av Hjelm er nedlatende og Vogts påstand om at 

Hjelm var fritatt for alt annet stemmer ikke med hva vi vet om alt Hjelm ble pålagt i denne 

tida (militær straffelov m.m.) Det stemmer heller ikke at Hjelm ikke hadde gjort noe med 

sivilloven. Tvert imot ser vi at han hadde levert komiteen utkast til første del av sivilloven 
                                                 
32 Hjelm 1827, 444, ”I det nye Förslag til en almindelig Civillov for Sverige er derimod attaget at Ægtefællerne 
bør beholde i Særeie al fast eiendom […]” 
33 RA, Manuskriptsamlingen fol 73: Bevæggrunde for Udkast til Civilloven.  
34 SRA,  Johan Gabriel Richerts privatarkiv, legg 4,  Brev til Richert fra Jørgen Herman Vogt 23. april 1844  
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allerede i 1829 og bedt om å få diskutere dem. Som det framgår av motivene for  Hjelms 

forslag fra 1829 var dette forslaget diskutert med Vogt: ”Ny redaktion af Lector Hjelms Ukast 

efter Conferanse med Statsraad Vogt”35

Men hvorfor tok ikke Hjelm personlig kontakt med den svenske komiteen ang. 

sivillovsarbeidet? Det var flere innvendinger mot lovsamarbeid fra norsk side. Internt i 

komiteen var det en irritasjon over at dette kom på toppen av alt annet som ble pålagt dem.  I 

pressen ble det argumentert for at retten burde beholde sitt nasjonale særpreg. Reaksjonene 

mot lovsamarbeidet mellom komiteene gjaldt prinsippene om at lovgivning først og fremst 

burde være nasjonal.  Lektor i lovkyndighet Steenbuch argumenterte mot hensiktsmessigheten 

av å samordne kriminallovene; for en enevoldskonge kunne det nok være hensiktsmessig, 

men når suvereniteten utgikk fra folket var det liten hensikt å lage like lover.

  At noe videre diskusjon av sivillovutkastet i den 

norske lovkomiteen  etter alt og dømme ikke fant sted, må Vogt som leder i stor grad ha hatt 

ansvaret for.  

36

Som vi har sett leverte Ørsted argumenter mot en egen norsk rettsutvikling, ut fra et 

positivt syn på hvor gavnelig rettsenheten med Danmark var, og hvor lite revolusjonært 

bruddet i 1814 faktisk var. Vi har også sett at denne tolkningen synes å ha vunnet gjenklang 

blant norske jurister hvis en kan tolke Schweigaards bifall og de andres taushet i den retning. 

Dette synet; at det slett ikke var behov for en egen norsk rettsutvikling, ble også slått fast mot 

slutten av 1800-tallet.  

 En burde heller 

bygge på den hjemlige tradisjon, eller i hvert fall ikke kopiere svenskene. Dette var 

amalgamasjonsfrykten – en fryktet at Carl Johan sto bak og ønsket å smelte landene sammen. 

 
5. Faren for en egen norsk rettsutvikling 

Var en egen norsk sivillov noen god ide? Var det noen god ide å skulle bryte opp 

rettstradisjonen fra dansketida? Var det i det hele tatt behov for nye lovbøker inspirert av 

internasjonal rettsutvikling? Det kan synes som om mange var uenige i at det var behov for 

endring og at det var lite ønskelig at paragraf 94 noen gang ble realisert. 

I 1877 målbar L.M.B. Aubert kritikken mot hele lovbokprosjektet i sin omtale i ”De norske 

retskilder”. Han mente det var en fare for at man i umodne rettsvitenskaper som den norske 

føyde inn fremmede rettssetninger som ikke stemte med hjemlig tradisjon: 

                                                 
35 RA, Manuskriptsamlingen fol 73: Bevæggrunde for Udkast til Civilloven 
36 Michalsen, Dag,  Nasjon eller union? Norsk unionsrettsforskning 1814-1905, Ola Mestad og Dag Michalsen 
(red) Rett, nasjon, union. Den svensk-norske unionens rettslige historie 1814-1905, Oslo 2005, om kritikken fra 
Henrik Steenbuch 215-219 
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”Og det er ligeledes  en Fare for, at man under den nationale Rets lidet bearbejdede 

Tilstand til dels fylder Hulderne med fremmede retssætninger, som senere erkjendes 

for mindre vel stemmende med Lovbogens hjemlige Indhold”37

Aubert mente den danske og norske rettsvitenskap var umoden, den hadde knapt trådt sine 

”børnesko”, og Aubert mente denne rettsvitenskapen rammes av Savignys ”umodenhetsdom”. 

Strafferetten var moden for revisjon, men for øvrig vrimlet det  av rettssetninger og Aubert 

mente det var  ”et Held at Grundlovsbeslutningen ikke den gang kom til Gjennemførelse” når 

det gjaldt sivillovprosjektet. .   

 

 Aubert la stor vekt på  ”retsfelleskabet” med Danmark. Det skyldtes rettsvitenskapen 

og særlig Ørsteds skrifter som Aubert mente hadde vært de norske dommeres viktigste 

veiledning. Men det viktigste for rettsfellesskapet med Danmark var at privatretten var blitt 

stående urørt i begge land.38

 Skal en se gjennombruddet for dette synspunktet i norsk rett, er det nettopp i Ørsteds 

harde kritikk av Hjelms oppfordringer til en egen norsk sivillovbok. Og Aubert oppsummerer 

den motviljen mot en egen norsk sivillov som en kan lese ut av at Vogt aldri fant tid i 

lovkommisjonen til å drøfte sivillovutkastene, samt Schweigaards klare avvising av behov for 

lovendring av ekteskapsretten. Dessuten kom Steenbuchs angrep på amalgamasjonsframstøt 

og kritikk av likelydende svensk og norsk straffelov omtrent på samme tid som Ørsteds 

utspill. Også Steenbuch kunne leses dit hen at det var bedre å holde fast ved og heller forbedre 

den danske tradisjonen, enn å samarbeide med Sverige.  

 Reformene fra 1845 hadde gjerne hatt danske forbilder. Klarere 

kunne det knapt sies at det var en lykke for Norge at Christian Vs Norske lov fortsatt gjaldt på 

privatrettens område.  

 Men likevel er det mange grunner til å stille spørsmålstegn ved Auberts 

historieframstilling. At det ikke hadde skjedd noen endring med privatretten før rundt 1850, 

mente Aubert var uttrykk for at det ikke var behov for ny lov. Aubert mente at 

Eidsvollsforsamlingen neppe hadde innsett forskjellen mellom Norge og de land som hadde 

fått nye lovbøker. Det hadde ikke skjedd noen forandring i norsk statsforfatning som var av 

betydning for privatretten ” Vor Statsforfatning ledsagedes ikke som den franske revolution af 

nogen Omvæltning i samfundsforholdende, der var af indgribende betydning for 

Privatretten”.39

                                                 
37 L.M.B. Aubert , De norske retskilder og deres anvendelse, 1877 242 

 Aubert nevnte ikke de mange forslagene om lik arv og myndighet for kvinner 

som ble fremmet for Stortinget, men henvist til lovkomiteen. At likhetsprinsippet også ble 

38 Aubert 250 
39 Aubert, 241 
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brukt på privatrettens område er det som nevnt mange eksempler på, og at de ikke ble 

behandlet som lovforslag skyldes måten lovarbeidet var organisert på i de første tiårene, med 

sivilloven liggende i en overarbeidet lovkomité/ lovkommisjon. Auberts framstilling har med 

andre ord preg av en etterpå-rasjonalisering. 

Hos Hjelm finner en i motsetning til Aubert klare argument for at en ny statsforfatning 

krevde annen borgerlig lovgivning..  Lovverket fra dansketida karakteriserte Hjelm som ”en i 

mange væsentlige Dele kaotisk og ubearbeidet, under et absolutistisk Monarki tilbleven 

Lovgivning” som ikke var ”i Overensstemmelse med den nye Thingenes Orden”· Det besto av 

en masse bestemmelser som var kommet til under  ”saa forskjellige Statsforfatninger udgaaet 

og gjennem flere Aarhundreder fortløbende Lovgivning – der stumpvis er udspunden fra lige 

saa mange synspunkter som Hænder, og i mange henseende saa godt som ubearbeidede af 

Systematikerne”. Og disse var helt stridende mot ”vor nye Statsforfatnings Grundsætninger”. 
40

 
 

 
 
6. Den grunnleggende kontrakten 

”The original contract is a sexual-social pact, but he story of the sexual contract has been 

repressed”. Dette er Carole Patemans berømte sentens om at samfunnskontrakten også 

innebar en kjønnskontrakt, men at dette har blitt oversett i politisk teori.41

                                                 
40 Hjelm, Morgenbladet no 52, 1843 

 Pateman tok for seg 

kontraktsdebattene fra Filmer, Locke og opp til moderne politisk teori og viste hvor mye 

debatt som faktisk hadde vært historisk sett.  Patemans historiske gjennomgang av 

kontraktsteori er en viktig påminnelse for historikere som interesserer seg for politisk teori om 

å kontekstualisere. Debattene var høylydte og det var mange og sterke oppfatninger om 

rettsforhold i ekteskapet. I de fleste land var det en livlig debatt nettopp om ekteskap og 

myndighet. Den franske revolusjon opphevet fedrenes rett til å sette barn og kone i arrest ved 

”lettre de cachet” og innførte lik arv og rett til skilsmisse. I England argumenterte enkelte for 

stemmerett for alle menn, fordi enhver mann også eide kone og barn. Det er påfallende hvor 

41 Carole Pateman, The sexual Contract 1988,  
: “The original contract is a sexual-social pact, but the story of the sexual contract  has 
been repressed. Standard account of social contract theory do not discuss the whole 
story and contemporary contract theorists give no indication that half the agreement is 
missing. The story of the sexual contract is also about the genesis of political right, 
and explain why exercise of the right is legitimate – the power that men exercise over 
women. The missing half of the story tells how a specifically modern form of 
patriarchy is established. “ 
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sterk debatten om myndighet og ekteskap var både i revolusjonstiden og i restaurasjonstiden 

etterpå da det gjaldt å bringe sitt hus i orden. Ekteskap og privatrett sto høyt på den politiske 

dagsordenen. Noen argumenterte for å bevare eksisterende lov og andre for å forandre.   

Både i Norge og Sverige begynte arbeidet med sivillovene med en diskusjon av 

formuesforhold og myndigheten i ekteskapet, men problemstillingene var som vi har sett 

forskjellige:  Debatten i Sverige kom til å dreie seg om ektefellenes frihet til å inngå ektepakt 

og ektemannens kontra fedrenes myndighet over kvinnens medgift. I Norge begynte debatten 

med spørsmålet om ekteskap medførte sameie også i fast eiendom under mannens myndighet. 

  

En ny romantisk oppfatning av ekteskapet? 

Diskusjonen om hvordan nye sivillover skulle regulere formuesforholdet i ekteskapet dreide 

seg ikke bare om rettslig tradisjon, men også om hvordan loven burde legge til rette for gode 

ekteskap. Det er lett å se det vi gjerne oppfatter som romantiske klisjeer i Ørsteds formulering 

om hustruen som ”hengir seg til den hun elsker”. Jeg vil imidlertid hevde at alle deltakere i 

denne debatten forholdt seg til spørsmålet om kjærlighetsbaserte ekteskap, og at alle la vekt 

på kjærlighetsbaserte ekteskap og dermed kan sies å ha et romantisk syn på ekteskapet, men 

med helt ulike løsninger på økonomiske forhold i ekteskapet.. Hjelm ønsket å bekjempe de 

spekulative ekteskapene der ”godset forveksles med bruden” ved at ekteskap ikke skulle stifte 

sameie i fast eiendom.  Richert ønsket at det unge paret selv heller enn fedre og slekt skulle få 

bestemme de økonomiske vilkårene i eget ekteskap ved utvidet adgang til ektepakt som 

fravek lovens generelle bestemmelser.  Og de svenske juridiske autoritetene ønsket at fedrene 

fortsatt skulle beskytte sine døtres formuer mot sløsete unge menn. nettopp fordi de unge 

kvinnene var så ”henførd av kärlek”. Der juristene skilte lag var i spørsmålet om hustruens 

medbestemmelse og råderett, og her var det bare Hjelm som forente et romantisk syn på 

ekteskap med at kvinnene kunne ha økonomisk innsikt og myndighet i ekteskapet.  Hos de 

øvrige synes kvinnenes økonomiske kompetanse og kjærlighetsekteskap å stå som motsatser. 

Det er i denne siste formen vi i ettertid kjenner det romantisk-borgerlige ekteskapet. Men i 

samtiden – da debatten enda var ung og åpen er Hjelms lovforslag med begrunnelser et 

talende eksempel på at også det jevnbyrdige ekteskapet kunne ha en romantisk begrunnelse og 

visjon om kjærlighetsbasert samliv.  

 Det er også viktige likheter mellom Richert og Hjelm. Begge la vekt på ektefellenes 

samlede bidrag til husholdsøkonomien, mens både hos Ørsted og de svenske juridiske 

autoritene var kvinnenes bidrag til økonomien mer usynlig. 
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Mannens myndighet 

Under spørsmålet om hustruens myndighet og rådighet over arvejord, lå spørsmålet om 

grensene for mannens myndighet og økonomiske råderett i ekteskapet. Ektefellenes samlede 

formue var hans kreditt, uten begrensning i følge Ørsted – i Norge som i Danmark. I Sverige 

var mannens kredittverdighet formelt sett avgrenset til hans del av boet, med mindre kona ga 

sitt vitterlige samtykke, og kona hadde adgang til å kreve boskilnad og få ut sin andel og 

arvekapital, før kreditorene gikk løs på det øvrige. I Norge hadde skattene første rang, dernest 

skulle all gjeld utredes før boet kom til skifte mellom arvingene. Hustruens rett kom her etter 

både stat og kreditorer. Debatten om ekteskapslovgivningen, dreide seg i stor grad om hvor 

myndig mannen skulle være i ekteskapet. 

 Ørsted skrev i sitt svar til Hjem at det ville umyndiggjøre mannen hvis han skulle 

stilles til ansvar for administrasjonen av det hustruen hadde brakt inn i felleseiet. Hvis mannen 

skulle avlegge årlig regnskap og betale renter analogt med en verges forpliktelser ovenfor 

overformynderiet, var det en ordning som var aldeles upassende for ektemannen. Det ville 

gjøre enhver husfader umyndig: det var ”aldeles upassende paa Manden, og lade sig ikke 

udvide til ham uden at gjøre enhver Huusfader umyndig.”42  Dermed var signalet gitt: Reform 

av ekteskapslovgivningen med ansvarliggjøring av ektemannen for hans administrasjon og at 

hustruens faste eiendom ikke gikk inn i felleseiet, ville bety umyndighet for mannen. Og 

myndighet var nettopp selve nøkkelordet i den myndige mannens borgerrolle i Norge. Det var 

som myndig borger mannen hadde stemmerett hvis han oppfylte kravene til å eie eller leie 

matrikulert jord eller ha borgerskap i en by. Argumentet vant gjenklang og ble flittig brukt da 

debatten våknet til live igjen fra 1870-åra og framover.43

 Ørsted hevdet også at Hjelms forslag ville føre til ”ubehagelig vidløftighet” for 

mannen når han i sin daglige handel og vandel måtte be om sin kones og hennes kurators 

samtykke.

 Forslagene om å innskrenke 

mannens disposisjonsrett over hele boet, ble også møtt med argumentet om at dette ville 

”umyndiggjøre” mannen og gjøre ham bare halvparten så kredittverdig.   

44

                                                 
42 Ørsted 217 

 Også dette argumentet vant gjenklang, noe debattene senere i århundret viser. 

Hjelm hadde forsikret at den som fortjente sine medborgeres tillit ville få kreditt uten å 

oppfylle disse formalitetene, men Ørsted var ikke sikker på at de ville fungere slik. En 

engstelig kurator eller gjerrig slektning kunne motsette seg at konas gods ble brukt som 

43 Se Hilde Sandvik, Kvinners rettslige handleevne på 1600- og 1700-tallet med linjer fram til gifte kvinners 
myndighet i 1888, Oslo 2002 
44 Ørsted 236 
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grunnlag for kreditt hevdet Ørsted, uten å feste seg ved at Hjelm hadde foreslått at det i så fall 

var kona selv som skulle ha ordet i slike saker.   

 Endelig mente Ørsted dette var ”ubillig”, altså urettferdig: En mann uten formue, som 

ved sin ”Fliid og Virksomhed” hadde sørget for det meste til familiens underhold, skulle ved 

konens død måtte ”afgive baade den halve Deel heraf og tillige alt hva hun havde indbragt ”45

Hjelm holdt fast ved forslaget, selv etter Ørsteds voldsomme kritikk. Og i det endelige 

utkastet til sivillov innarbeidet Hjelm flere kapitler med langt strengere kontroll med 

gjeldsstifting: Alle forpliktelser skulle registreres og være tilgjengelige for mulige kreditorer. 

. 

For den som ikke hadde klart å opparbeide seg noen formue, betydde det at han måtte ”give 

alt fra sig”. Også dette argumentene ble senere i hundreåret brukt i debattene mot utvidet 

myndighet for kvinnene. Samlet sett hevdet altså Ørsted at Hjelms forslag ville umyndiggjøre 

menn, gjøre dem mindre kredittverdige og kanskje eiendomsløse ved hustruens død.  Menn 

som ved ”flid og virksomhet” drev sin næring kunne hindres av engstelige og gjerrige 

slektninger av kona. Det var rett og slett en argumentasjon som sa at felleseie under mannens 

bestyrelse var nødvendig for mannens borgerrolle.  

46

I utkastet til Almindelig borgerlig lovbog for Kongeriget Norge som Hjelm tykte opp 

for egne midler i 1846, finner man hans forslag til et inntegningsvesen i lovbokens første bolk 

etter de grunnleggende bestemmelser om personretten. Plasseringen tilsa at dette hadde vekt.  

Hjelm foreslo et omfattende inntegningsvesen der alle gjeldsforpliktelser skulle føres inn, slik 

at det til enhver tid skulle være mulig å ha oversikt over en persons kredittverdighet. Hjelm 

bygget videre på det gamle systemet med pantebøker. Det var med andre ord ikke noe brudd 

med eneveldets lovgivning, snarere en omfattende videreutvikling for å oppnå oversikt og 

kontroll med kreditten.  I lovbokens del del to kom imidlertid bruddet: Ekteskapet stiftet ikke 

sameie i fast eiendom. Etter Hjelms systematikk ville ikke konas eiendom være mannens 

eiendom og kunne dermed ikke belånes, med mindre hun ga sitt vitterlige samtykke. 

Også dette var et alvorlig innskjerping av kreditten i Norge. Manglende bankvesen gjennom 

lang tid hadde utviklet en omfattende adgang til kreditt med adgang til å stifte gjeld med pant 

i løsøre, og med adgang til å påta seg flere forpliktelser knyttet til en og samme gjenstand, 

såkalt underpant. 

 Hjelm ønsket å begrense den økonomiske friheten. I § 194 foreslo Hjelm at man ikke 

måtte foreta seg ”noget for Boet over hoved skadeligt eller farlig foretagende”. Hjelm 
                                                 
45 Ørsted 236 
46 Hjelm , Udkast til almindelig borgerlig Lovbog for Kongeriget Norge, 18146 ; åttende kapittel  ”om de med 
rettigheder Indtegning og Ikkeindtegningforbundne virkninger” s. 39-43, og kapittel ni: ”om forebyggelse og 
løsning af Strid mellem Rettigheder” s. 44-53, i alt 57 paragrafer. 
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forsikret at dette ikke var ment å være til hinder for handel og forretningsvirksomhet som 

alltid hadde noe av eventyret i seg. Men det måtte settes en grense, og grensen var at en ikke 

kunne låne mer enn boet kunne betale. Derfor bestemte paragraf § 214 et forbud mot å 

overskride ”en tarvelig husholdnings grense”. I rapporten til Stortinget fra lovkomiteen fra 

1830 framgikk det at Hjelm hadde tatt fatt på å lese statsøkonomisk litteratur fordi han mente 

dette var av stor betydning for lovarbeidet: ”har saaledes blant Andet gjort sig bekjendt med 

adskillige af de fortieneligste Værke i Statsoeconomien, hvilken Videnskab forekom ham at 

være af væsentlig Nytte ved Udførelse af Lovarbeidet”.47

 Hos Ørsted var det ingen tilsvarende forbehold mot uansvarlig kreditt, og han regnet 

mannens disposisjonsrett over hele fellesboet som en viktig rettighet.  

  Jeg vil tro at Hjelm må ha vært 

inspirert av den sveitsiske økonomen Sismondi når det gjaldt kontroll med kreditten. 

I lovarbeidene fra Sverige har jeg ikke funnet noe sterkt forsvar for mannens 

økonomiske dristighet. Tvert i mot ble ord som sløseri, mishusholdning, uforsiktig, ille 

beregnet brukt om menn som kom i skade for å belaste boet med så stor gjeld at hustruens 

eiendom kunne bli ofret. Dette kan man bl.a. lese av motivene til lovbokutkastet fra 1826:  

 

”Man har äfwen , i synnerlighet i mera utvidgade förhållanden, funnit att hustruns 
egendom ej sallan blifvit uppoffrad, antigen för mannens oförsigtigtwågade eller illa 
beräknade enskilda företag, eller oc för hans slöseri och mishushållning, ” 

 

Derfor hadde man i lovverket innført adgangen til ektepakt (forord) for å sikre hustruens 

eiendom mot ”förstörning af mannen”48

 

 Richert var som vi har sett den som gikk lengst i å 

understreke mannens råderett. Han fortolket svensk rettstradisjon til at den hadde gitt mannen  

uiinskrenket myndighet over boet.   

De lange linjene 

Den åpne situasjonen nasjonalforsamlingene hadde skapt ved å ta lovverket opp til 

revisjon, førte i Norge over i en lukket politisk prosess i spørsmålet om ny sivillov. I Sverige 

ble forslagene trykket og sendt på høring og debatten nådde avisene. I Norge nådde ikke 

debatten om ekteskapsreform utover tidsskriftene før den stilnet, og forslagene til Stortinget 

om å realitetsbehandle spørsmålet om lik arv, ble avvist med henvisning til det pågående 

sivillovsarbeidet. Det lille som var av juridisk debatt mellom Norge og Danmark fikk 

                                                 
47 Stortingsarkivet. Rapporter fra Lovkommiteen til Stortinget 18, 19. mars 1830 
48 Lagkommiteens Motiver till Giftermåls-, ârfda-, Jorda- och Byggningsbalkarna i det år 1826 utgifna 
lagförslag, s.23 
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imidlertid konsekvenser. Fortolkningsstriden mellom juristene om gjeldende rett og om 

behovet for ny rett endte med en juridisk doktrine om den udelelige myndigheten i ekteskapet 

og mannen som boets bestyrer. Det ble slått fast at det ikke var behov for revisjon av 

bestemmelsene fra enevelde. Bortsett fra noen viktige reformer i 1888, overlevde store deler 

av ekteskapsretten i Christian Vs Norske Lov hele det liberale 1800-tallet, helt fram til ny 

ektefellelov i 1927. 

Betydningen av sivillovsdiskusjonen i Norge for spørsmålet om reform av 

ekteskapslovgivningen, lå først og fremst i at den juridiske doktrinen ble klar. Men kanskje 

nettopp fordi debatten om doktrinen ikke nådde videre ut, ble ikke doktrinen enerådende 

rettsoppfatning. Da debatten om mannens myndighet ble reist av Jaabæk og bondevennene i 

slutten av 1860-årene ble det klart at det fantes andre oppfatninger om myndighet i 

ekteskapet, og hele bondebevegelsen sluttet opp om kravet om at mannens myndighet 

igjeldsforpliktelser ikke skulle strekke seg til mer enn halve boet. Dette ble avvist fra juridisk 

hold, men diskusjonen var ikke avsluttet og spørsmålet dukket stadig opp igjen utover på 

1800-tallet.  

Sivillovprosjektene i første halvdel av 1800-tallet kan med fordel studeres i et svensk- 

norsk-dansk perspektiv. Sivillovbokprosjektene i Norge og Sverige satte spørsmålene på 

dagsorden i første halvdel av 1800-tallet, som først ble løst rundt 1920.  Debatten om kvinners 

myndighet og rådighet var slik sett ingen ny debatt da kvinnebevegelsen entret den politiske 

arenaen i siste halvdel av 1800-tallet. Den nordiske komparasjonen fra tidlige 1800-tall viser 

at trolig hadde de norske kvinnene mest å stri med. I Norge var økonomisk myndighet en 

forutsetning for stemmerett og borgerskap, og fallitt medførte tap av stemmerett. At 

argumentet om at større myndighet for kvinnen i ekteskapet ville medføre umyndiggjøring av 

mannen har hatt virkning særlig for de konservative, ser en av stortingsdebatter fra 1870 og 

80-åra. I tillegg kom at den interessefokuserte og individfokuserte ekteskapslovgivningen 

Hjelm hadde lagt opp til, ikke vant fram i Norge. Den seirende norske juridiske doktrinen 

utviklet verken et begrepsapparat eller en systematikk som åpnet for den gifte kvinnenes 

individuelle økonomiske interesser. Mens  Sverige beholdt en skillet mellom hans og hennes 

og adgang for hustruen til å kreve boet delt.  Sverige var også langt tidligere ute når det gjaldt 

å gi gifte kvinner råderett over egen inntekt; 1870 mot 1888 i Norge. Den underliggende 

kjønnskontrakten, for å bruke Patemans begrep, var med andre ord ikke helt den samme i 

nabolandene.  Å studere det sene 1800-talls stemmerett- og myndighetskamper bakfra, med 

perspektivet fra sivillovdebattens, ville være en interessant nordisk forskningsoppgave. 
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