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Riksforsamlinga



Bøndene i grunnlovsarbeidet

• 112 representantar i alt i Riksforsamlinga
• Av desse: 37 bønder (og 57 embetsmenn)
• Det skulle veljast minst ein bonde frå kvart 

amt
• Konstitusjonskomiteen: 15 medlemer – ingen 

bønder
• Grunnlovsutkast

– Fleire delvise utkast og adresser
– Bonde Anders Lysgaards utkast

• («Som valgt deputeret frå Bondestanden …»)



Jacob Aall om Anders Lysgaard

• “Jeg kand ikke nægte at jeg vilde anse 
Riksdagen lidet tjent med at Bondestanden 
blev representeret av deslige Bønder. Heller 
en reen Bonde, Naturens ukultiverede Børn 
end disse Pseudo-bønder som have gjort sig 
bekjendt med den Form i hvilke Fornuftens 
Produkter indklædes, uden at være berigede 
med Sagkundskab.”



Bøndene under Riksforsamlinga

• Dei fleste var tause
– Nokon sa ein del i nokre debattar

• Viktige tema
– Adelsrett
– Odelsrett
– Næringsfridom

• Foredlingsrett

– Verneplikt
– Skattar og løn til embetsmenn
– Politisk representasjon



Grunnsetningar om fridom og likskap 
på Eidsvoll
• 9. ”Nye Indskrænkninger i Nærings-Friheden 

bør ikke tilstedes.”
• 10. ”Personelle eller blandede arvelige

Forrettigheder bør ikke tilstaaes nogen for 
Fremtiden.”

• 11. ”Statens Borgere ere i Almindelighed lige 
forpligtede til i en vis Tid, at værne om 
Fædrenelandet, uden Hensyn til Stand, 
Fødsel eller Formue.”



Adelsdebatten

• Bergmester Poul Steenstrup:
• «Da vor forrige Statsforfatning aldeles 

forandres, da endog den højeste arvelige 
Forrettighed, som var tilstaaet nogen Person, 
er falden tilbage til Folket, og ikke enten til en 
Deel eller heel igjen kan erholdes uden ved 
nye Overdragelse fra Folket, saa maae vel 
ogsaa dette blive Tilfældet med alle andre 
større eller mindre arvelige personlige 
Forrettigheder.»



Nicolai Wergeland om adelsforbod

• «Den unge Stat maa ej begynde med en 
voldsom Uret. … Forgjæves tro vi os 
skaansomme og retfærdige mod de 
nulevende norske Adelige ved at bestemme 
Privilegiernes Ophør til andet eller tredje Led. 
At plyndre en Søn eller Sønnesøn er vist ikke 
at skaane en Fader.”

• Ny adel blei forboden
• Med 62 mot 46 stemmer blei det vedtatt å ta standpunkt 

til dei eksisterande adelsprivilega på det første storting 
(Først i 1821 blei det endeleg vedtatt ei adelslov som 
avvikla dei eksisterande privilega).



Kva er odelsrett?

• Ein løysingsrett for slekta til jordeigedom
• Det er altså ei avgrensing, ein restriksjon, på 

omsetning av landbrukseigedom

• Åsetesrett er derimot ein kvalifisert arverett



Odelsrettsadressa frå 6 
bonderepresentantar (1)

– «Odels Retten var henved Aar Tusinde den 
norske Bondestands sikkre og trygge Værn for 
Vedligeholdelsen af dens lykkelige Friehed og 
Selvstændighed, i det Godset gik i Familie-Arv fra 
Led til Led, fra Linie til Linie. – Faderen 
anstrængede med Glæde til sidste Stund sine 
Kræfter paa det tunge Jord-Arbeide, fordi han 
havde den Trøst, at den Grund han forlod, vilde 
betrædes, og den Flid han anvendte arves og 
fortsettes af hans Afkom»



Odelsrettsadressa frå 6 
bonderepresentantar (2)

• «Den [odelsretten] udelukkede enkelte formuende Borgere 
fra at tilvende sig hele Strækninger af Jordegodser og 
dermed et Herredømme, som vilde gjort Mængden af 
Statsborgerne, den stræbsomme og flittige Bonde til Trælle 
og svækket Statens Ære og Kraft - »

• «…give vi os den Frihed, paa egne og vore Committenteres 
Vegne, og efter udtrykkelig Fuldmagt, at foreslaa … at 
Odels Retten bestandigen skal vedblive i Norge saaledes 
som den var førend Forordningen af 5te April 1811, uden 
Forandring i Odelsrettens Grundvæsen …»
– Ole Knudsen Tveden, ET Lande, OO Evenstad, Elling 

Walbøe, A. Regelstad, Tallev Olsen (Huvestad)
– Robygdelagets Amt (2), Hedemarkens Amt, Romsdals Amt, 

Stavanger Amt, Bratsberg Amt



Holcks innlegg om odelsretten

• Kaptein Ole Holck:
– «Det er ingenlunde nok, at personlige arvelige 

Forrettigheder, for Fremtiden afskaffes; den rige 
Mand behøver ikke disse for at komme i 
Besiddelse af Landeiendommene, og saaledes 
Tid efter anden indskrænke Bondestandens 
Frihed og hidtil havte Rettigheder, hvilket Tab 
længere hen i Fremtiden, nødvendig maatte have 
en skadelig Indflydelse paa National-
Characteren.”



Sorenskrivar Koren om odelsretten

– «Odelsretten, som den sande Norges Støtte, 
ligesaa meget mod Aristocratie, som for, Bondens 
Velstand og ophøyede Aand, især i de 
ufordærvede Bygder, bør, som en Grundlov for 
Staten antages: at aldrig bør eller maa 
afskaffes… Falder denne Støtte, og nogle 
ufrugtbare, for Landmanden Elendigheds Aar 
indtræffe, og i samme Tid frie Skibsfart haves, da 
bliver den gunstigste Tid for de store Kjøbmænd, 
samt Gods, Skove og Værks Eiere at berige dem, 
og da vil alt Landet, snart være i nogle Riges 
Hænder …»



§ 107 Odels- og åsetesrett

• Grunnlova § 107.
– ”Odels- og Aasædesretten maa ikke ophæves. 

De nærmere Betingelser, hvorunder den, til 
største Nytte for Staten og Gavn for Landalmuen, 
skal vedblive, fastsettes af det første eller andet 
følgende Storthing.”

• Vedtatt samrøystes
• Ny odelslov 1821



Odelsrettsvernet gjennom 200 år

• Stadige framlegg om oppheving 
• I 1857 framlegg frå regjeringa

– Grundig førebuing
• Høgare embetsmenn for oppheving
• Formannskapa stort sett mot

– Resultat i Stortinget: 64 mot 46 røyster for 
oppheving - Ikkje kvalifisert (2/3) fleirtal

• I 2014 Tre framlegg om oppheving av 
grunnlovsvernet



Bondekrav om næringsfridom (1)

• Anders Lysgaard:
• «Til at befordre Næring og Industrie, bør 

enhver Undersaat gives Friehed at forædle 
sine Raae Produkter paa den mest nyttige og 
hensigtsmæssige Maade, hvilket stemmer 
overeens, saavel med Natturlig Rettighed, 
som Landets Tarv; og bør ingen, fra 
ældgamle Tider tilvente, og misbrugte 
Monopolia krænke denne Eiendoms Rettens 
Hellighed.»



Bondekrav om næringsfridom (2)

• «Da Brændeviin for Landmanden, og den 
Arbeidende Klasse, i dette kolde Klimat, ikke 
kan undværes, og same kan tilvirkes langt 
lættere af eget, endog indkiøbt Korn, end at 
tilforhandle sig Brændeviin af Udlændingen, 
for opskruede Priser, saa bør endhver 
Landmand af egne eller Landets Produkter 
have Friehed til at brænde eller tilvirke det i 
hans Huus holdning behøvende Brændeviin 
…»



Grunnlova § 101 Næringsfridom

• § 101.
– ”Nye og bestandige Indskrænkninger i 

Næringsfriheden bør ikke tilstædes nogen for 
Fremtiden.”

• Eksisterande privileg skulle behandlast i 
komande storting

• § 101 oppheva i 2014



Jacob Aall om Poul Steenstrup

– ”Han viiste sig som Forsamlingens Demagog, 
altid reede til at forfægte den Sag, som han 
ansaae for Frihedens og Selvstændighedens. At 
han fægtede imod Adel og Privilegier, at han 
anbefalede Konskriptionen, det kan jeg letteligen 
tilgive ham; thi alt dette kunde flyde af den 
reneste Kilde; men hans haarde og inhumane 
Udtryk vare for mig høist ubehagelige, ligesom 
hans hovmodige Væsen og positive Mine under 
Fremsættelsen, gjorde hans Foredrag for mig 
høist utækkeligt.”



Jacob Aall om doktor Alexander Møller

• ”Alt det mørke, som findes i de lavere 
Stænder betragter han som en Følge af 
deres Friktioner med de høiere. Enhver 
Rigmand er herskesyg og pengegjærrig, 
enhver fattig fortrykt og forurettet. Disse Ideer 
udviklede han og her, og man finder de i sær 
i hans Tale for Konskriptionen og for 
Privilegiernes Ophævelse.”



Ein særeigen økonomisk konstitusjon

• Næringsfridom i § 101
• Generell kontraktsfridom i Norske Lov 5-1-2
• Odelsrett i § 107

– Eit materielt likskapsprinsipp?
• Altså generell næringsfridom, men 

restriksjonar på omsetning av jord
• Jord var det viktigaste formuesgode i landet
• Korleis har dette forma norsk økonomisk 

historie?



Verknader i norsk historie?

• Har det hindra godssamlingar?
• Har det styrka demokratiet med myndige 

bønder?
• Har det halde oppe busetnaden i distrikta?
• Har det seinka rasjonalisering i jordbruket?
• Har det ført til kanalisering av investeringar i 

skipsfart heller enn i jordegods? 
– Norsk tenestytingsekspansjon i staden for 

industrialisering
• Og dermed forma norsk kapitalisme?


