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Presse, valgkamp og folkestyre 
 
I mitt innlegg vil jeg trekke en linje fra 1820-årene til rundt 1850 for å belyse overgangen til 
mer offentlig «valgkamp» som et nytt innslag i den demokratiske utviklingen. Vanligvis har 
man lagt vekt på det som skjedde i 1830-årene, der lokal agitasjon på bygdene bidro til de 
såkalte bondestortingene i 1833 og 1836. Mitt innlegg vil heller fremheve avisenes og pressens 
betydning for en ny type politisk offentlighet i Norge, med utgangspunkt i valgene i 1841 og 
1844 (se nedenfor). Innlegget blir en del av en større artikkel under arbeid om endringene av 
det politiske rom fra 1814 til 1850-årene.  
 
Odd Arvid Storsveen  
  
Noen momenter følger:  
 
1. Morgenbladet med ny profil  
I sin nyttårsartikkel i Morgenbladet 1. januar 1841 gikk redaktør Adolf Bredo Stabell inn for 
kraftige reformer i staten og skrev om nødvendigheten av en direkte politisk «Vækkelse». Det 
var også tegn til noe slikt nå, mente han, og det var heller ikke underlig så lenge «Nød og 
Fortryk omgiver den borgerlige Virksomhed overalt». Forbedringer så man imidlertid lite til, 
mens statens lønnsutgifter bare økte og store ekstralønninger og dietter hørte til dagens orden. 
Hovedsaken syntes stadig å være å sikre embedsstand og «Regjerevæsen». Næringsfriheten og 
større letthet i «Former imellem Mand og Mand» forble rene bisaker, liksom finansvesen, 
handel og «Vindskibelighed».  
 
Stabell mente at forrige storting i 1839 hadde vært befolket av en overflod av embetsmenn og i 
overveiende grad blitt preget av «politiske Nuller» og «stemmende Jabrødre». Derfor burde 
man nå også kunne forvente at valget i 1841 ville lede til et mer radikalt storting, eller et 
bondestorting, bare man fikk valgt inn nok rettsindige, opplyste og dyktige menn. Det spilte 
ingen rolle om de var bønder eller «Excellencer» – det gjaldt å velge «uafhængige 
Charakterer» av alle stender, og ikke stille seg blind på standtilhørighet. Man trengte ikke 
selvgode, uopplyste bønder som var såre fornøyde bare de fikk «trykke Storthingsbænkene og 
sige det store Ord». Isteden måtte man få inn folk som ville sette seg inn i sakene med iver og 
samvittighetsfullhet og som evnet til å skjelne «Sophisme» fra «Sandhed».  
 
Severin Løvenskiold ble i 1841 satt inn som ny stattholder og sjef for regjeringen i Christiania 
etter avdøde grev Wedel. Han hadde et ikke ganske ufortjent rykte som reaksjonær, og etter 
riksrettsdommen mot ham i 1836 var han nærmest blitt et hatobjekt for den mest radikale 
opposisjon. Stabell så nå for seg en frydefull konfrontasjon mellom den nye regjeringssjefen og 
et bondestorting «saa haardt og ubøielig som Kjernestenen i Gaustafjeld!». Kanskje ville 
konflikten bli så hard at det kunne gå ut over statens ve og vel, bemerket han. Men det var nå 
en gang slik at den gode sak bare kunne vinne frem gjennom kamp og motstand, og i denen 
kampen ville ønsket Stabell og Morgenbladet nå å spille en vesentlig rolle. Avisen forlangte at 
valgene i 1841 fikk foregå i størst mulig offentlighet, og helst med «forudgaaende 
Forhandlinger, Diskussioner og Prøvevalg» for å forebygge «Kabaler og Partieoverlæg», men 
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også uheldige tilfeldigheter og slumpetreff.1 Avisen gikk med andre ord inn for en mer 
organisert valgkamp, men ikke lenger bare i form av den muntlige agitasjon og den 
«hemmelige» organisering som hadde gitt landet bondestortingene i 1833 og 1836. Nå måtte 
valgprosessen i større grad gjøres synlig i det offentlige rom, og det kunne skje med pressens 
aktive hjelp. Fra dette tidspunkt var Morgenbladet «i ånd og sannhet» blitt politisk organ for 
opposisjonen mot regjeringen, ja selve opposisjonens hovedkvarter og åndelige sentrum, som 
det er sagt.2 Noen har ment at avisen anstrengte seg så hardt for et radikalt valg i 1841 at den 
nesten skiftet ansikt.3

 

 Det er i hvert fall helt klart at Stabell ville gi avisen en politisk profil som 
kunne gi nødvendig støtte til opposisjonens kandidater.  

Disse mer overordnede hensyn blir da også noe av forklaringen på Morgenbladets steile 
holdning overfor Henrik Wergeland i 1841. Dels gjaldt det å ødelegge ham som politisk figur 
ved å stemple ham som en frafallen og regjeringstro. Men den bygde også på et nytt, 
fremvoksende politisk ideal der det ble viktig å bekjempe mer personlige utblåsinger som jo 
var typisk for Wergeland. I forhold til dette idealet ble de små, polemiske innlegg som «Hr. W. 
sommetider beærer os med en fem sex om Dagen», betraktet som overflødige, private 
«Lapper» ikke «bestemt til Offentliggjørelse», skrev redaksjonen i polemikken mot dikteren 
denne vinteren. Isteden slo man programmatisk fast at Morgenbladet ikke skulle være «noget 
Afløb for hvadsomhelst man behager at kaste til det» og ikke ville la seg involvere i 
«enhversomhelst Uendelighed af personlige Kjævlerier». Stabell hadde bestemt seg for en 
redaksjonell profil der han kunne refusere og sensurere ikke bare det han fant krenkende, men 
også det han fant politisk skadelig, politisk uinteressant, eller rett og slett for privat. Her har vi 
en av grunnene til at Wergeland ble stengt ute fra Morgenbladet de neste par årene. Det var 
også andre, mer spesifikke grunner, men de var alle fremprovosert av det faktum at Wergeland 
og Morgenbladet nå beveget seg i ulike retninger, dels politisk, dels journalistisk.  
 
Fra 1844 presenterte Morgenbladet en egen liste med forslag til valgmenn ved Christiania-
valget. Dette var en første form for offentlig «nominasjon» som avisen heretter tok på seg. Ved 
valget i 1841 gikk man ennå ikke så langt, men avisen kom likevel ganske nær med sitt 
engasjement. Et stridsspørsmål ved Christiania-valget i 1841 var hvem som burde bli byens 
fjerde representant på stortinget etter de tre som tok sikte på gjenvalg, og som det ikke reiste 
seg motstand mot: Advokat S.A.W. Sørenssen, kaptein Herman Foss og assessor Johan Henrik 
Rye. Men siden forrige storting var assessor Poul Holst avgått ved døden, og det ble diskusjon 
om en ny kandidat. I sitt blad Granskeren hadde opposisjonsmannen Ludvig Kristensen Daa 
lansert Henrik Anker Bjerregaard eller Ulrik Anton Motzfeldt. Den såkalte «anden Side» gikk 
derimot inn for professor Anton Martin Schweigaard.  
 
Grupperingen rundt Schweigaard og Den Constitutionelle ble på dette tidspunkt regnet som et 
nokså fast, regjeringsvennlig «parti» som opposisjonen gjerne omtalte som troppen. I 
Morgenbladet var man nok villig til å innrømme Schweigaards betydelige talent. Likevel var 
man tvilende til om han kunne representere «den almindelige Stemme» i Christiania på 
sammen måte som Holst hadde gjort. Selv om det ikke fantes «strengt afsondrede Partier» i 
byen av «Servile» og «Liberale» eller «Aristokrater» og «Demokrater», holdt man det for lite 
sannsynlig at han ville svikte sin «politiske Farve» og de venner og grupper hans navn var 
forbundet med. De mange som ikke ønsket ham på tinget, ville heller ikke klare å samle seg 
om et alternativ, trodde avisen. Likevel foreslo Morgenbladet selv et knippe personer til 



 3 

valgmenn som allerede hadde gitt «Beviser paa Kommunens Tillid, eller som synes dertil 
kvalifiserede» – i alt 14 embetsmenn og kjøpmenn. Avisen erklærte også at den ville trykke 
håndskrevne lister som sirkulerte fra velger til velger så fremt man var forsikret om at de var 
ekte.4 Initiativet fikk i denne omgang liten betydning. Schweigaard var selv blitt valgt til 
valgmann, og få uker senere ble han også valgt til fjerde representant for Christiania med 13 av 
22 valgmannsstemmer, og da fortrinnsvis fra embetsmenn og bystyremedlemmer: De 13 var 
justitiarius Jens Chr. Berg, ekspedisjonssekretær Christian Bretteville, borgermester Martin 
Hansen, kaptein Georg Carl Heyerdahl, assessor Rye, advokat Sørenssen, byfogd Niels 
Andreas Thrap,og assessor Nils Aars samt kjøpmennene Nikolai Andresen, Christian 
Bennecehe og Jacob Nielsen, boktrykker Christian Grøndahl og grosserer Tofte. Fire av disse 
hadde Schweigaard på tredjeplass. Resultatet med den enkeltes stemmegivning ble 
offentliggjort i Morgenbladet 12. oktober 1841.5 Også da Morgenbladet brakte resultatet av 
valget i Bergen by 27. september 1841, oppga avisen hvem som hadde avgitt stemmen dersom 
den var underskrevet med navn.6

 
  

2. Spørsmålet om prøvevalg 
Ved Christianiavalget i 1841 ble det ikke avholdt såkalt prøvevalg, som var ett av de mange 
reformprosjektene til opposisjonsmenn som Daa og Stabell. Målet med slike prøvevalg var å få 
til en mer åpen prosess rundt de indirekte valgene (de forble som kjent indirekte helt frem til 
1903). Valgloven av 1828 begrenset direkte personagitasjon, noe som i 1830-årene medførte 
buskagitasjon og til dels «hemmelige» og konspirative samlinger. Prøvevalg omgikk dette 
problemet med å la de valgte valgmennene tone flagg når de forsamlet seg, men før de foretok 
selve valget av representanter. Dermed kunne det fungere som et uformelt nominasjonssystem: 
Først skrev valgmennene ned sine mest ønskede kandidater, så ble resultatet offentliggjort for 
forsamlingen, og så kunne de avgi sin endelige stemme ut fra preferanser uten å kaste den bort 
på folk som likevel ikke hadde sjanse til å bli valgt. Slik kunne det også åpnes for taktikk og 
kompromisser ved valget, og man ville unngå rene tilfeldigheter og plutselige overraskelser. 
Fremgangsmåten utfordret et valgsystem der stemmene ble avgitt skriftlig og offentlig, og der 
valgmennenes stemmegivning altså også kunne offentliggjøres. 
 
Morgenbladet støttet åpent prøvevalg som ble utlagt som en «aaben Kamp» til «Modvægt 
enten mod Kabale eller Partivæsen» – uttrykket partivesen var her synonymt med lukkede 
klikker som troppen.7 På dette punktet stod Henrik Wergeland på linje med opposisjonen: 
«Heri kunne vi vel alle være enige», skrev han.8 Også han engasjerte seg i valgkampen 1841, 
men da for å forhindre at en bestemt person ble valgt inn på stortinget – nemlig Ludvig Daa, 
som var aktuell kandidat fra Akershus. Det skjedde med en pamflett som fikk navnet «Den 
Tale, Jeg vilde holde paa et Prøvevalg for Akershuus Amt 15de Aug. 1841». Talen var et rent 
personangrep og åpnet med noen betraktninger om alt det en stortingsmann ikke burde være, og 
Wergeland tok i bruk et helt arsenal av spydigheter: Daa representerte «onde Lidenskabers 
Energi», «den formørkede Dømmekraft» og «den slangekolde Egoisme», han bar «det rugende 
Hads fordrejede Udtryk» og «Argsindets blaanende fraadige Læber», han var ansvarlig for 
«forbryderske Attentater» og «dæmoniske Vildfarelser» på grunn av sin «umættelige Selvisk-
hed» og «falske Patriotisme», og han stod som en Kain «med sin Broders Blod paa Handen».9

 

 
Med slik utsagn håpet han å påvirke valgmennene til å vrake Daa som kandidat.  
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Søndag 15. august satte 38 valgmenn og en del andre fra Akershus amt hverandre stevne på 
Hotel du Nord i Christiania for å ta stilling til et eventuelt prøvevalg. Drøftingene endte likevel 
med at det ikke ble avholdt prøvevalg, og dermed var også Wergelands krasse utspill dødfødt. 
Fire av valgmennene hadde så mye mot tanken om prøvevalg at de ikke en gang ville diskutere 
saken. Etter en lang debatt om formaliteter der det bl.a. ble stilt krav om enstemmig tilslutning 
til eventuelt prøvevalg, kom det til votering der stemmene fordelte seg omtrent likt for og mot. 
Etter det gikk de fleste fra lokalet, og noen videre diskusjon om kandidatene fant dermed ikke 
sted.10 Morgenbladet skrev etterpå at det ikke var ventet «en i politisk Henseende saa lidet 
frugtbar Forsamling» av valgmennene fra Akershus, selv om det kanskje var for mye å håpe at 
de ville våge noe så nytt som et «almideligt Prøvevalg». Muligens hadde en del den oppfatning 
at valgmennene ikke ville være helt oppriktige og ærlige og heller la seg styre av «uædle 
Hensyn når de avga stemme ved et midlertidig valg. Men avisen kunne ikke dele en slik tro. 
Tvert om var større åpenhet og diskusjon rundt kandidatenes politiske posisjon høyst 
nødvendig. Og selv om det i dette tilfellet ikke kom til noen diskusjon, ble Ludvig Daa dagen 
etter valgt som tredje representant fra Akershus amt med 20 av 45 valgmannsstemmer.11 
Dermed seilte han inn på stortinget som føreren for en ny opposisjonsbølge.12

 
 

3. Presentasjon av valgmannslister 
Daas innsats på stortinget 1842 betalte seg to år senere. Ved neste valg i 1844 fikk han støtte 
fra 40 av 45 valgmenn i amtet og ble nå første representant fra Akershus amt. Også Wergeland 
var denne gangen fornøyd med valget i Akershus. Mindre bra var det i Christiania, der valget 
av valgmenn for hver gang virket «mere Partimæssigt» i følge Wergeland, som spesielt gikk ut 
mot den kjente garvermester og stadige valgmann Nils Ytterborg.13 Men ved dette valget i 
Christiania lanserte Morgenbladet nå endelig et formelt forslag til «Valgmandsliste» for 
Christiania til lesere og velgere.  
 
I 1844 var det blitt over 1100 registrerte stemmeberettigede i Christiania, som nå også delte 
valgkrets med den nye kjøpstad Lillehammer, uten at dette fikk særlig betydning – Christiania 
by hadde 21 av 23 valgmenn.14 Praksisen med uformell nominasjon skulle Morgenbladet 
fortsette med ut over i århundret; det ble sagt at den senere konservative redaktør Frieles 
listeforslag i realiteten bestemte hvem som skulle bli valgt fra Christiania. Et påfallende trekk 
ved listen var at man hadde ekskludert medlemmer av byens formannskap. Byens andre 
ledende avis, Den Constitutionelle, svarte raskt på denne utfordringen med sin egen 
«Stemmeseddel» på valgmenn, delvis basert på valgmennene fra 1841.  
 
Listene var likevel nokså like. Av de 21 foreslåtte navnene i Morgenbladet ble 13 valgmenn, 
mot 15 fra listen til Den Constitutionelle.15 De fleste var embetsmenn, og for Morgenbladets 
del skyldtes det dyp mistro til Christianias borgerskap med sine «indskrænkede laugsmæssige 
Anskuelser» og for lite «Skjønsomhed for den liberale Politiks Fordringer». Garvermester 
Ytterborg var derfor ikke blitt foreslått. Han ble likevel valgmann med god margin, sammen 
med andre kjøpmenn og håndverkere som heller ikke var blitt nominert av avisen. Ved det 
endelige valget 29. august fikk Schweigaard 16 av 23 stemmer og ble igjen valgt som byens 
fjerde representant; åtte valgmenn hadde ham nå på tredje plass, og én på andre.16  
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16 Morgenbladet nr. 242 (29. august) 1844. Christiania valgte i 1844 sammen med Lillehammer. Første 
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