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1 Innledning 

Denne oppgaven tar for seg æren som juridisk og sosialt fenomen i tiden omkring den nye 

norske straffeloven i 1842. 

Straffeloven, som trådte i kraft 1.januar 1843, overtok for Kristian Vs Norske Lov fra 1687, 

som i sin tid tok over for det aller meste av datidens eldre lovgivning.
1
 Det er liten tvil om at 

forestillinger om ære har vært sentrale på tvers av både klasser, stender og kulturer opp 

igjennom historien. Dette har gitt seg uttrykk i lovgivningen, da ærekrenkelser historisk sett 

har blitt behandlet som alvorlige juridiske saker. Straffeloven av 1842 er likevel et tydelig 

brudd fra Christian Vs Norske Lov, da både strafferammene for ærekrenkelser ble betydelig 

redusert. Det er påfallende hvor drastisk skiftet i lovgivningen var hvis en sammenlikner disse 

to straffelovene generelt. Min målsetning har vært å bidra til å belyse hva som drev frem dette 

tilsynelatende markante bruddet i lovgivningen og hva som utgjorde ære og ærekrenkelser i 

perioden. Oppgaven er derfor i betydelig grad dreid omkring et mentalt skifte, med 

utgangspunkt og grunnlag i juridiske vedtak. I betydning Stortingsforhandlinger, lovutkast og 

høyesterettsdommer gjennom Norsk Retstidende.   

Det vil også bli benyttet cases, hvorav det mest fremtredende er den såkalte «Sigholt-saken» 

fra 1849. Denne kompliserte injuriesaken byr på et godt kildegrunnlag, i stor grad også 

bestående av aviser. Årsaken til at Sigholt-saken opptar en så stor del av oppgaven er bredden 

på kildene, ikke kun mengden. Saken sammenfaller med perioden i norsk historie der 

lokalpressen oppstod, en frittalende presse som ofte var tydelig uenig med hverandre, også 

hva angikk ærestematikken. På grunn av denne bredden i mediedekningen av saken blir vi 

presentert med ulike oppfatninger av hva som utgjorde ære, det ble ikke lenger tatt for gitt slik 

som i kilder fra tidligere århundrer.  Dette gjør at studier av ære i denne perioden kan benytte 

seg av kilder utover de rent juridiske, som de fleste andre norske undersøkelser av 

ærestematikken i tidligere tider er bygger på. Det er også et godt utgangspunkt for videre 

forskning. 

Ved å benytte meg av cases, ønsker jeg ikke å gi uttrykk for at jeg presenter aktørene i disse 

casene som fullstendig representative for sin periode, men at deres handlinger, motiver og 

eventuelle straff gir oss en bedre og bredere forståelse av menneskene i fortiden. Eventuell 

hypotetisk representativitet er heller ikke den eneste måten å forstå en tidsperiode eller 

                                                 
1
 Departements-tidende, 1837, 221 
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mentalitet på, da det uvanlige (ofte gjennom reaksjonene på det uvanlige) kan fortelle oss 

mye.
2
 Når man studerer en fremmed mentalitet, er muligheten for feiltolkning absolutt 

tilstede. Det er derfor sentralt å forstå det man studerer i lys av sin samtid. Det ville vært 

meningsløst å fortolke en mentalitet eller holdning fra midten av 1800-tallet uten å forsøke å 

forstå kulturen og samfunnet den hadde sitt utspring i. Individets holdninger er prisgitt det 

kulturelle rammeverket, da som nå.
 3

 Ved å prøve å forstå kildene i lys av sin samtid, og å 

forstå samtiden i lys av kildene, kan vi nå en dypere innsikt i fortidige mentaliteter.  

Det må understrekes at det ikke er overraskende at det vil være store forskjeller mellom en lov 

fra 1687 og en fra 1842. Det er heller ikke slik at Christian Vs lov sto fullstendig uforandret 

frem til 1842. Flere endringer og justeringer ble foretatt underveis, spesielt hva angikk 

strafferammer og avstraffelsesmetoder generelt.
4
  

Et viktig poeng er at det ikke er finnes mye sekundærlitteratur om ære i Norge i perioden, og 

at det derfor er behov for grundigere undersøkelser, til tross for at kildematerialet er relativt 

stort. De undersøkelsene som har vært gjort, har i all hovedsak vært svært lokale.
5
 Oppgaven 

er orientert rundt ærestematikken i norsk rettsteori og -praksis omkring midten av 1800-tallet.   

Ære, da spesielt gjennom tap av ære, er «[...] gjennomgående i historien [...],
6
 men selv om 

tematikken er utførlig studert, er det likevel skrevet lite om hva som skjer med 

æresmentaliteten fra og med sent 1700-tall. Tematikken går tilsynelatende i stor grad ut av 

historien og historieskrivningen i vår del av verden, i det minste i den betydning det hadde før 

dette. Dette kan fremstå som merkelig fordi æren var et så sentralt aspekt i samfunnet før 

dette, da 1600- og 1700-tallet har blitt beskrevet som «[...] æreskrenkelsessakenes storhetstid i 

norsk historie.»
7
 Riktig nok er de fleste til en viss grad opptatt av sin egen ære også i Norge i 

dag, men sammenliknet med tidlig- og førmoderne ærestenkning er æren i dag ytterst 

marginalisert.  

                                                 
2
 Robert Darnton, The Great Cat Massacre: And Other Episodes In French Cultural History  (London: Penguin 

books, 1984), 14 
3
 ss 

4
Nils Rune Langeland, Siste ord : Høgsterett i norsk historie 1814-1965 : B. 1 : 1814-1905  (Oslo: Cappelen, 

2005), 96 
5
Erling Sandmo, "Æren og ærekrenkelsen," Normer og sosial kontroll i Norden ca 1550-1850 : domstolene i 

samspill med lokalsamfunnet : rapport 2 (1994), 83 
6
Jan Eivind Myhre, Historie : en introduksjon til grunnlagsproblemer  (Oslo: Pax, 2014), 189 

7
Arnved Nedkvitne, Ære, lov og religion i Norge gjennom tusen år  (Oslo: Scandinavian Academic Press, 2011), 

184 
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Det er forøvrig innledningsvis hensiktsmessig å klargjøre at det ikke har vært denne 

oppgavens målsetning å finne en fullgod forklaring på dette bruddet, det ville trolig i beste fall 

være overambisiøst, i verste fall arrogant. Men ved å undersøke debatten i samtiden, samt ved 

å benytte meg av juridisk kildemateriale (i hovedsak høyesterettsdommer), håper jeg at 

oppgaven bidrar til å kaste lys over dette relativt ukjente kapittelet i ærens historie i Norge. 

Konkrete sammenligninger av de ulike strafferammene i lovtekstene fra 1687 og 1842, er 

problematisk fordi de de to lovtekstene naturlig nok ikke kun er ulike hva angår 

strafferammer, men også tekstmessig i seg selv. Innledningsvis er det tjenlig å gjøre et forsøk 

på å legge frem ulike paragrafer fra de to lovtekstene for å eksemplifisere forskjellene. I 

Christian Vs Norske Lov står det: 

Kalder mand anden Tyv, Horesøn, Forræder, eller andre Ubeqvems Ord; Er hand ved sin fulde 

Lavalder, da blive hand selv den samme Mand, med mindre hand den anden saadan Gierning 

skielligen overbevise kand: Er hand mindre Aaring, miste sin Hud.
8
 

Med å miste sin hud menes pisking. Dette gjaldt som vist kun mindreårige, og var således en 

betraktelig mildere form for straff enn den en voksen ble dømt til. At uberettigete forsøk på å 

skade andres ære ble straffet med æreløshet overfor injurianten, forekom i flere førmoderne 

lover.
9
 Følgende eksempel er også fra Christian Vs Norske lov: 

Overbevisis nogen at have skrevet, eller opslaget, Skandskrifter og Pasqviller paa ærlige Folk, 

og haver ikke været sit Navn bekient, da bør hand at miste sin Ære, og gaa i Jern sin Livs Tid 

paa Holmen, eller andenstæds. Er det paa Øvrigheden, miste sin hals.
10

 

Vi ser her at anonyme ærekrenkelser i skriftlig form ble straffet særskilt hardt. Følgende 

paragraf er fra straffeloven av 1842, og straffen det refereres til i siste linje er bøtestraff: 

Hvo som fornærmer Nogen med utilbørlige Ord eller forhaanende Yttringer, ved Lader eller 

Fagter, eller ved anden Gjerning, der tilkjendegiver Ringeagt eller krænker Ærbarhed, ansees 

med den i § 7 bestemte Straf.
11

 

Som et nyanserende element kan det være hensiktsmessig å påpeke at også Christian Vs 

Norske Lov skilte mellom ærekrenkelser og «utilbørlige» ord, da sistnevnte ble straffet med 

bøter.
12

 Ubeviselige beskyldninger om at noen skulle ha begått straffbare handlinger var 

                                                 
8
 Kong Christian Vs Norske Lov, 1687, art. 6.21.6 

9
 Nedkvitne, Ære, lov og religion i Norge gjennom tusen år, 154 

10
 Kong Christian Vs Norske Lov, 1687, art. 6.21.8 

11
 Den norske Straffelov, 1842, kapittel 17, §8 

12
 Kong Christian Vs Norske Lov, 1687, art. 6.21.4 
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eksplisitt definert som en ærekrenkelse, men skillet mellom ærekrenkende påstander og 

utilbørlige ord later likevel til i en viss grad å ha vært skjønnbasert.
13

  

En nyanse det ikke ble tatt hensyn til med tanke på straffeutmålingen i straffeloven av 1842, i 

motsetning til tidligere, var om ærekrenkelsen var spontan eller ikke. Derimot la straffeloven 

av 1842 vekt på konseptene god og ond tro, hvilket tidligere kun var relevant for 

straffverdigheten i de tilfeller der den tiltalte var juridisk forpliktet til å ytre seg.
14

 Fra og med 

straffeloven av 1842 var ikke lenger aktsom god tro i seg selv nødvendigvis 

frifinnelsesgrunn.
15

  

I praksis var straffen for ærekrenkelser etter straffeloven av 1842 bøter, med mindre 

ærekrenkelsen ble ytret mot et slektning i «[...] ret opstigende Linie [...]».
16

 Strengere straff 

enn bøter kunne idømmes hvis injurianten bevislig handlet i ond tro, noe juristen Jon Skeie 

mente rettspraksis viste var umulig å bevise i praksis. Han uttalte på bakgrunn av dette at 

«Loven af 1842 og den følgende retspraksis har gjort æren nogetnær retløs.»
17

 Bernhard Getz, 

Norges første riksadvokat (i 1889), mente at straffeloven av 1842s straffer for ærekrenkelser 

var «omtrent enestaaende milde».
18

 I Storthings-Efterretninger fra 1842 fremgår det at det 

viktigste ved en eventuell dom var at den injurierte ble renvasket og at injurianten ble straffet 

– straffens strenghet var ikke sentral:  

Dertil som, at det for den Fornærmede er Hovedsagen, at en Straf rammer Injurianten, og at 

hans egen Uskyldighed derved paa en høitidelig Maade erklæres, men at Straffens Grad 

derimod maa være ham af mindre Viktighed, og at vel kun Faa, som har lidt en Ærekrenkelse, 

vil ønske derfor at bringe Injurianten i en Strafanstalt.
19

 

Om dette skrev Jon Skeie at «Injuriestraffen staar i aabenbart misforhold til krænkelsen og til 

lovens øvrige straffe. Efter den almindelige opfatning af bødestraffen maa det nærmest føles 

som en ny krænkelse [...]»
20

 Det hører med at både Getz og Skeie gjennom den refererte 

litteraturen vurderte ærekrenkelser som potensielt blant de mest skadelige typer lovbrudd. I 

straffeloven av 1902 kunne det kun reises påtale fra det offentlige hvis det forelå bevislig ond 

                                                 
13

 Nedkvitne, Ære, lov og religion i Norge gjennom tusen år, 181f 
14

 Jon Skeie, Om ærekrænkelser efter norsk ret  (Kristiania: Norli, 1910), 191f 
15

 Francis Sejerstedt (et. al.), "«Ytringsfrihed bør finne sted» : Forslag til ny Grunnlov §100 i NOU 1999:27," 

red. Justis- og politidepartementet (Oslo: Statens forvaltningstjeneste Statens trykning, 1999), 151 
16

 Den norske Straffelov, 1842, kapittel 17, § 9 
17

 Skeie, Om ærekrænkelser efter norsk ret, 199f 
18

 Referert gjennom ibid., 400 
19

 Forhandlingerne paa tiende ordentlige Storthing 1842. I Storthings-Efterretninger 1836-1854 2. bind, 

bearbeidet av J. Cappelen og H. A. Halvorsen, (Christiania: Jacob Dybwad Forlag, 1893), 146 
20

 Skeie, Om ærekrænkelser efter norsk ret, 199f 
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tro. Om dette uttalte Skeie at «Loven har dermed i virkeligheten sagt at rettsvernet for en 

manns ære ikke har nogen offentlig interesse.»
21

 

Ærekrenkelser og falske anklager er og har vært tett knyttet opp mot hverandre. Talende for 

dette er at kapittel 17 i straffeloven av 1842, altså ærekrenkelseskapittelet, fikk tittelen «Om 

ærekrenkelser og falske anklager» i senere utgaver.
22

 At de nevnes i samme kapitteloverskrift 

synliggjør slektskapet dem imellom. I straffeloven av 1902 derimot, var ærekrenkelser og 

falske anklager to forskjellige kapitler, henholdsvis kapittel 16 og 23. Det er med andre ord 

ikke noe absolutt likhetstegn mellom ærekrenkelser og falske anklager, selv om slektskapet 

dem imellom er tett. 

Til tross for at både hyppigheten av ærekrenkelsessaker var lavere, samt at strafferammene i 

perioden denne oppgaven omhandler var betydelig lavere enn i på 1600- og 1700-tallet, 

vedvarte ærestenkningen på mange måter. Med andre ord var elementet ære fremtredende, 

men folk forholdt seg til konseptet på en noe annen måte. «Viktig» er selvfølgelig en relativ 

størrelse, men det burde være en ukontroversiell påstand å si at mennesker som levde rundt 

midten av 1800-tallet hadde en jevnt over lavere terskel for å gå til injuriesak enn de fleste har 

i 2016. Riktignok kan dette sies å være på grunn av andre insentiver enn utelukkende ærens 

stilling i samfunnet, men i og med at ærekrenkelser falt under straffeloven tilfalt det i regelen 

ikke den injurierte noen økonomisk erstatning. Sånn sett må den injuriertes reelle motiv 

utover det rent prinsipielle ha vært av sosial art, det vil si å avkrefte de ryktene eller 

fornærmelsene injurianten hadde forsøkt å fremstille som sanne.  

I norsk rett er og var «injurie» og «ærekrenkelse» synonymt.
23

 

1.1 Problemstillinger 

Som vist var det store historiske avstander mellom 1687 og 1842, blant annet med tanke på 

ære og straff generelt. Perioden rundt 1842 fremstår som en brytningstid i ærens historie. 

Hvordan kan vi forstå ærens endrede rolle i denne perioden? I hvilken grad kan vi si noe om 

uenighet omkring forståelse av ære i perioden? Har vi grunnlag for å si at det eksisterte 

delkulturer der æren stod i en særstilling? 

                                                 
21

 Skeie, Den Norske Strafferett -Bind II Den Specielle Del  (Oslo: Olaf Norlis Forlag, 1938), 232 
22

  Den norske Straffelov: Lov angaaende Forbrydelser af 20de August 1842, tilligemed senere Forandringer 

udgiven af Otto Mejlænder,   (Kristiania: Mallings Boghandel, 1889). 
23

 Sejerstedt (et. al.),"«Ytringsfrihed bør finne sted» : Forslag til ny Grunnlov §100 i NOU 1999:27.", 150, 

fotnote no.257 
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1.2 Om kildene 

Materialet som er benyttet som primærkilder består i hovedsak av Norsk Retstidende for 

høyesterettssaker, kommisjonsutkast og motiver for lovgivning og spesielt aviser med i 

forbindelse med casene. Norsk Retstidende inneholder de fleste høyesterettsdommene og 

består i perioden av advokatenes prosedering, dom i lavere rettsinstans og 

høyesterettsdommen. Høyesterettsdommerenes individuelle voteringer var hemmeligholdt 

frem til 1864 og var således ikke trykt i Norsk Retstidende frem til da. Dette åpner for videre 

forskning. Æren tematiseres først og fremst når den er blitt krenket, derfor er rettsmaterialet 

sentralt. Stortingsmaterialet er benyttet som kilde med den hensikt å gi et innblikk hvilke 

motiver og syn på straff og ære som eksisterte i den lovgivende forsamling. Både Norsk 

Retstidende og stortingsmaterialet er statlig materiale, og i der det i disse kildene forekommer 

subjektive meninger fremgår dette tydelig.  

Avisene inneholder i større grad uttrykkelig subjektive meninger, og må leses deretter. 

Avisenes dekning av mitt viktigste case, Sigholt-saken, har vist seg å stemme godt overens 

med det som står i Norsk Retstidende, men de inneholder også andre opplysninger og 

synspunkter. Den mest refererte avisen, Drammens Adresse, var i likhet med enkelte andre 

refererte aviser en politisk radikal avis. Dette gjør avisene interessante også som levninger.  

 

1.3 Definisjoner på ære og ærekrenkelser 

Selv om en viss redegjørelse for æresbegrepet er nødvendig, har ikke en definisjon som sådan 

vært oppgavens hovedhensikt. Det er ikke ment som uttrykk for at definisjonsforsøk i seg selv 

er ufruktbare, men en definisjon av ære fort kan bli så omfattende at det godt er noe en kan 

skrive en lengre tekst om i seg selv. 

Sosialantropologen Julian Pitt-Rivers definerte ære som: « [...] the value of a person in his 

own eyes, but also in the eyes of his society.»
24

 Denne ofte siterte todelingen av æren, mellom 

det eksterne og det interne, finner vi også his filosofen Schopenhauer: «Die Ehre ist, objektiv, 

                                                 
24

Julian Pitt-Rivers, "Honour and social status," i Honour and shame : the values of Mediterranean society, red. 

J. G. Peristiany (London: Weidenfeld and Nicolson, 1965)., 21 
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die meinung Anderer von unserm Werth, und subjektiv, unsere Furcht vor dieser Meinung.»
25

 

Ære er og har vært et vidt og ofte vagt begrep som likevel er av essensiell betydning for både 

omdømme og selvbilde. Hvis den benyttede paragrafen definerte angrep på ryktet som det 

straffbare forholdet, vil det ikke kunne ha blitt idømt straff kun for å ha såret en annen persons 

selvbilde. På den annen side virker de to sidene av denne todelingen inn på hverandre, så helt 

separat kan de vanskelig sies å være. Etter disse definisjonene kan det derimot være vanskelig 

å se hvordan æren kan bli krenket, og således har æren heller blitt definert som en rettighet.
26

  

I tillegg kan Pitt-Rivers definisjon beskyldes for å i sin ytterste konsekvens ha potensiale for å 

benyttes anakronistisk. Det er ikke gitt at ære alltid har hatt denne dobbeltbetydningen, og det 

er usikkert i hvilken grad den interne og eksterne forståelsen av ære har eksistert på samme 

tid. Den ytre/objektive æren ble ifølge flere historikere og antropologer forskjøvet til fordel 

for den subjektive i løpet av 1700-tallet.
27

 Antropologen Frank Stewart Henderson skrev at 

den ytre æren var kjennetegnede som uttrykk for normsystemene i Vest-Europa i før-moderne 

tid, mens den indre gjorde seg gjeldende i løpet av 1700-tallet. Eksempelvis omtaler 

historikeren Christopher Collstedt Roussaus kritikk av dueller som utenkelig 100 år tidligere, 

da dette var en kritikk som fremmet den subjektive æren og var kritisk til den objektive.
28

 

Med dette i bakhodet var ikke ære det samme for nordmenn i 1842 som det hadde vært i 

1687. Det er heller ikke gitt at en nåtidig forståelse av ære i Norge er den samme som i 1842, 

selv om den i større grad er sammenliknbar. Eksempelvis ble det i en norsk offentlig 

utredning fra 1999 uttalt at «Begrepet ære kan i dag virke noe gammelmodig sammenlignet 

med uttrykket verdighet.»
29

 Med andre ord kan «ære» og «verdighet» være synonymer. Det er 

likevel, med en nåtidig forståelse av ære, nærliggende å benytte begrepet som en hybrid av 

den eksterne og interne forståelsen. Trolig er det derfor Pitt-Rivers definisjon er appellerende 

og virker så konsis og korrekt. Hva andre syntes om en er trolig iboende viktig for sosiale 

vesener, men graden av rom for å være annerledes, blir her essensielt for æresforståelsen. 

Til tross for en viss uenighet omkring omtrentlig datering av overgangen fra den objektive til 

subjektive æresfølelsen, later det til å være bred enighet om at den interne var godt etablert i 

                                                 
25

 Arthur Schopenhauer, Parerga und Paralipomena, referert gjennom Skeie, Den Norske Strafferett -Bind II 

Den Specielle Del, 213 
26

 Frank Henderson Stewart, Honor  (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 21 
27

 Christopher Collstedt, Duellanten och rättvisan : duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets 

slutskede  (Lund: Sekel, 2007),77  
28

 Ibid., 82 
29

 Sejerstedt (et. al.), "«Ytringsfrihed bør finne sted» : Forslag til ny Grunnlov §100 i NOU 1999:27.", 258 
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perioden denne oppgaven tar for seg. «Overgang» er muligens en overdrivelse, da det er 

vanskelig å generelt sett fullstendig skille sin vurdering av seg selv fra andres vurdering. 

Glidende overgang eller forskyvning er trolig mer presise beskrivelser. De to spiller inn på 

hverandre og det er neppe korrekt å påstå at en moderne æresfølelse i vesten fullstendig 

utelukker den objektive æresfølelsen. Men den objektive æresfølelsen er mer knyttet opp mot 

kollektive mentaliteter, mens den subjektive kan tolkes som et naturlig uttrykk for en 

individualisering: normer og rammer for det sosialt akseptable eksisterer også her, men æren 

blir mer knyttet til integritet, samtidig som blant annet standssamfunnsmentalitetens 

oppløsning både førte til og delvis var et resultat av et mer heterogent samfunn.
30

 Å tenke på 

seg selv i lys av det kollektive, fremfor å tenke på seg selv som en fullstendig integrert del av 

det kollektive, er et tydelig uttrykk for individualisering. 

En mulig forklaring på dette bruddet i æresforståelsen er at menneskenes verdensbilde var 

dominert av religionen. I dette verdensbildet, der det – etter Collstedts ord, satt på spissen – 

var det individuelle og avvikende mer skamfullt fordi det var likestilt med synd.
31

 Sagt på en 

annen måte var den strenge sosiale kontrollen som manifesterte seg gjennom den ytre æren 

religiøst motivert. Standssamfunnets religiøse legitimering er noe vi skal komme tilbake til. 

 

1.4 Juridisk ærekrenkelse 

Uavhengig av hvordan en definerer ære, er det essensielt å ikke gå ut i fra at juridisk 

definisjon av ærekrenkelser og mer allmenne oppfatninger av ære nødvendigvis alltid har 

stemt overens. Det var naturlig nok en tydeligere definisjon av ærekrenkelser i en lovtekst enn 

på folkemunne, selv om de to ofte sammenfaller. Straffeloven av 1842 åpnet også for at 

fysiske krenkelser kunne bli regnet som injurier, samt «[...] paasagn om enhver strafbar 

handling, uden hensyn til, om den er vanærende [...]»
32

 

I Christian Vs Norske Lov var ære var noe man kunne bli fradømt.
33

 Foruten å ha påvirket 

den sosiale æren, innebærte blant annet det å bli fradømt sin ære at ens vitnemål ikke ble 

godtatt og at en ikke kunne ha et statlig embete. En person fradømt sin juridiske ære ble 

                                                 
30

 Marie Lindstedt Cronberg, "Dagens hedersmord kontra nordiska kvinnors historia Från 1600- till 1900-tal," i 

Hedersmord : tusen år av hederskulturer, red. Kenneth Johansson (Lund: Historiska media, 2005), 204 
31

 Collstedt, Duellanten och rättvisan : duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede, 82f 
32

 Skeie, Om ærekrænkelser efter norsk ret, 191 ; jfr. Den norske Straffelov, 1842, kapittel 17, § 8 
33

 Nedkvitne, Ære, lov og religion i Norge gjennom tusen år, 179 
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omtalt som en «mindre mann» og mistet også sitt injurievern.
34 

Riktig nok var dette konkrete 

konseptet om juridisk æreløshet noe mer begrenset enn en her kan få inntrykk av: En juridisk 

æreløshetsdom var i praksis ofte en midlertidig dom, da den fungerte slik at en person som 

hadde noe uoppgjort med retten, var idømt denne dommen, frem til den ble opphevet når han 

betalte sine bøter eller endelig møtte opp i retten.
35

 Juridisk ærefortapelse gjennom dom for 

for eksempel ran, var heller ikke nødvendigvis uopprettelig, da dette kunne gjenopprettes 

gjennom søknad til kongen. Det er likevel rimelig å anta at det må ha satt seg et stigma ved 

personer som tidligere hadde vært juridisk æreløse. 

Til tross for at ærefortapelse i juridisk forstand i praksis ofte ikke var like skadelig som 

ærestap av den sosiale, ikke-juridiske arten, var dette i hovedsak fordi førstnevnte som regel 

var midlertidig. Konsekvensen av å bli dømt juridisk æreløs, innebar en betydelig reduksjon 

av juridiske rettigheter. At en slik dom ikke lenger var rettskraftig når den dømte hadde gjort 

opp for seg, gjør det nærliggende å tro at slike juridiske æresdommer ga et godt insentiv for 

den dømte til innrette seg etter domstolens premisser og krav. Her er det essensielt å skille 

mellom den nevnte formen for juridisk æreløshet og fysiske æresstraffer slik som 

brennemerking. Dette fratok både fysisk og billedlig talt den dømtes ære fullstendig og 

permanent. Også gapestokk, en form for æresstraff, syntes logisk å ha skadet den dømtes 

anseelse på mer permanent basis.  

Mer irreversible eksempler på juridisk æresstraff i Christian Vs Norske Lov finner vi blant 

annet i straffen for falskmyntneri, som var tap av «[...] Ære, Liv og Gods.»
36

 Tap av ære i en 

slik sammenheng virker nok ved første øyekast forholdsvis innholdsløst for mange i dag, men 

at det inngår i sammenheng med tap av liv og gods, setter ærens sentrale plass i samtiden i 

perspektiv.  

I straffeloven av 1842 utgikk bestemmelsen om æreløshet i juridisk forstand. Å bli fradømt 

retten til visse yrker (deriblant statlig embete) derimot, bestod som et separat juridisk 

virkemiddel også med straffeloven av 1842, men da uten eksplisitt referanse til ære i selve 

lovteksten. Embetsfortapelse var også automatisk medfølgende straffearbeidsdom.
37

 Forøvrig 

                                                 
34

 ss ; Peder Carl Lasson, Haandbog i Criminalretten: 2 a : Den specielle Deel Om Forbrydelser mod Private 

Om Forbrydelser mod Person  (Christiania: Tønsberg, 1850), 192 
35

 Nedkvitne, Ære, lov og religion i Norge gjennom tusen år, 179 ; Kong Christian Vs Norske Lov, 1687, art. 

1.22.13 til 1.22.15  
36

 Kong Christian Vs Norske Lov, 1687, art. 6.18.2 ; Irreversibel sett at anke eller søknad om benådning ikke 

førte frem 
37

 Den norske Straffelov, 1842, kapittel 2, §14 
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kan det også nevnes at bruk av skamstraff i form av gapestokk ble opphevet i 1848, men ble 

sist brukt i 1840.
38

 Endringene av æresstraffens innhold vil vi komme tilbake til.  

På mange måter er en ærekrenkende påstand en påstand om at den som beskyldes har krysset 

en grense. Jo grovere grenseoverskridelsen er, dess grovere er ærestapet. Dette har sin 

parallell i en mer bokstavelig forstand, da en territoriell (statlig) krenkelse i ytterste forstand 

er grenseoverskridelse (invasjon) av andre lands militære. En krenkelse i generell forstand blir 

således en overskridelse av en grense, uavhengig om denne grensen er personlig eller statlig. 

Derimot hverken er eller var det noen absolutt enighet om hva som utgjør en ærekrenkelse. 

Mens mange kilder og øvrige tekster som omhandler ærekrenkelser ofte tar for gitt hva det 

går ut på, har mer drøftende tekster tilsynelatende betydelige defineringsproblemer. 

Eksempelvis uttalte straffelovkommisjonen av 1889 at «Med Hensyn til de Paasagns 

Beskaffenhed, der skal kunne ansees som Ærekrenkelser, hersker der adskillig Uenighed.»
39

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Langeland, Siste ord : Høgsterett i norsk historie 1814-1965 : B. 1 : 1814-1905, 59 
39

 Referert gjennom Peder Kjerschow, Lov angaaende forbrydelser af 20 august 1842: saadan som den efter 

senere forandringer er lydende med henvisninger til og uddrag af love, skrivelser, forarbeider og retspraksis; 

samt lov om betingede straffedomme af 2 mai 1894 med lignende henvisninger og uddrag  (Kristiania: Jacob 

Dybwads forlag, 1896), 288 
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2 Storting og Høyesterett 

2.1 Storting og lovgivning 

Statsmaktene danner det juridiske rammeverket for æren. Da Stortinget vedtok den nye 

straffeloven i 1842, hadde den i likhet med senere straffelover vært på trappene lenge. 

Allerede i 1814 ble det erklært at en ny straffelov var i anmarsj, gjennom § 94 i både 17.mai- 

og november-Grunnloven. Det ville vært misvisende og overforenklende å sette opp et 

vilkårlig skille rundt 1814 som en tid da mer moderne rettsoppfatninger ble født i Norge. De 

nevnte endringer i rettspraksis og lover, spesielt mot slutten av 1700-tallet, underbygger dette. 

Derimot ble de institusjonelle rammene skapt og en ny straffelov ble erklært som ønsket, 

hvilket underbygger at det eksisterende lovverket ble betraktet som utdatert også før 1842. 

Det var også en gradvis prosess også i løpet av århundret generelt: «Omdannelsen av norsk ret 

gjennom 1800-tallet sammenfattes gjerne med karakteristikkene liberalisering og 

modernisering.»
40

 

Bestemt i grunnloven gjennom § 66, var og er at stortingsrepresentanter har absolutt 

ytringsfrihet så fremt dette er ytret på Stortinget.
41

 Den aktuelle grunnlovsparagrafen viser 

implisitt at ytringsfriheten kan bli kompromittert av injurievern, men at ytringsfriheten 

spesielt for storingsrepresentanters vedkommende har blitt særlig prioritert. Sånn sett viser det 

også at det er et behov for å ikke «ta seg så nær» av ytringer i fri politisk meningsutfoldelse. 

Behovet for en slik grunnlovsparagraf vil ikke være tilstede hvis forholdet mellom injurievern 

og ytringsfrihet var problemfritt. Grunnlovens § 66 kan sees i lys av at det fra og med 

Christian Vs Norske Lov gradvis utviklet seg immunitetsprivilegier for personer i stillinger 

der de var pliktige til å ytre seg, slik som dommere, vitner og prester – men bare innad i sine 

respektive fora.
42

 

Hvorvidt en ærekrenkelse faktisk er en ærekrenkelse kan også avhenge av hvem den ytres 

mot. En høyt aktet person ville ikke i utgangspunktet ha en sterkere sak juridisk sett, men 

personens samfunnsstilling, eller rettere sagt yrke, kan være utslagsgivende på dette punktet. 

Juristen Jon Skeie skrev at det i hovedsak først er straffbart hvis «[...] den frakjenner krenkede 

noget av gjennomsnittsmenneskets karakter eller evner. Og ikke engang da i alle tilfelle. A 

                                                 
40

 Dag Michalsen, Norsk rettstenkning etter 1800: Tolv studier  (Oslo: Pax Forlag, 2013), 63 
41

 Kongeriket Norges Grunnlov, § 66 
42

 Sejerstedt (et. al.), "«Ytringsfrihed bør finne sted» : Forslag til ny Grunnlov §100 i NOU 1999:27.", 154 
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kan således ikke straffes for ærekrenkelse om han frakjenner B almindelig kunstsans.» Men 

hvis fornærmedes virksomhet «[...] krever egenskaper som ligger over dette mål.», kunne 

derimot utsagnet være straffbart etter straffeloven av 1902, for eksempel hvis B var maler 

eller kunsthandler, men også hvis fornærmede for eksempel var med i en avholdsforening, 

men i ond tro ble beskylt for å drikke alkohol, kunne denne fornærmelsen regnes som en 

ærekrenkelse.
43

 Det hører med at Skeie her i hovedsak skrev om straffeloven fra 1902, med 

henvisning til § 247, men denne paragrafen har en parallell i 1842s kapittel 17 § 6, i den 

forstand at sistnevnte blant annet definerer det som en ærekrenkelse hvis det går utover hans 

«[...] næringsdrift [...]».
44

 Ytringer som frakjente er person slike yrkesnødvendige egenskaper 

var ikke nødvendigvis opprinnelig straffbart i straffeloven av 1842, gitt at ytringen ikke var i 

fornærmelig form.
45

 

 

2.2 Høyesterett: bakgrunn og praksis 

Fordi høyesterettsdommer utgjør en stor del av kildematerialet for denne oppgaven, 

hovedsakelig benyttet som cases, er det hensiktsmessig med en relativt kortfattet redegjørelse 

av Høyesteretts utvikling.  

Den norske Høyesterett, opprettet i 1815, var på det institusjonelle plan i stor grad en 

videreføring av den dansk-norske Høyesterett.
46

 Under eneveldet kunne en sak ankes til 

Høyesterett hvis den angikk store pengesummer, ære eller liv.
47

 En av de mest sentrale 

forskjellene var at den dansk-norske Høyesterett under eneveldet hadde vært underlagt 

Kongen som øverste dommer, selv om Høyesterett i praksis forble uavhengig fra om med 

rundt midten av 1700-tallet.
48

 

Av andre utviklinger på 1700-tallet kan krav om juridisk embetseksamen for dommere i 1736 

nevnes, et uttrykk for profesjonalisering og ytterligere formalisering av rettspleien.
49

 Ikke 

minst like sentralt for Høyesteretts utvikling var tanken om tredelingen av statsmaktene, som 

                                                 
43

 Skeie, Den Norske Strafferett -Bind II Den Specielle Del,216f 
44

 Den norske Straffelov, 1842, kapittel 17, § 6 
45

 Skeie, Den Norske Strafferett -Bind II Den Specielle Del, 214 
46

 Langeland, Siste ord : Høgsterett i norsk historie 1814-1965 : B. 1 : 1814-1905, 47 
47

 Gunnar Nissen, "Rettshistorisk innledning," i Den dømmende makt : domstolene og rettsutviklingen 1814-

1964, red. Gunnar Brun Nissen, Finn Hiorthøy, og  Karsten Gaarder (Oslo: Universitetsforlaget, 1967), 44 
48

Ibid., 64f 
49

Ibid., 59 
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hadde sitt utspring i dette århundret.
50

 Dette må likevel ikke forståes som at profesjonalisering 

av dommere var en fullstendig ny idé, eksempelvis kan det neves at universitetsutdannede 

dommere ble vanligere i løpet av 1600-tallet. Medfølgende profesjonaliseringen lå også et 

økende faglig skille mellom juristene og allmuen, hvilket gjør at en ikke nødvendigvis kan ta 

den enes virkelighetsoppfatning som uttrykk for den andres.
51

 Dette er likevel det samme 

århundret der det ble «[...] beint ut forventet at folk at folk gikk til søksmål for å stoppe 

ærekrenkende rykter.»
52

 En slik reaksjon ble betraktet som både forventet og tilstrekkelig. At 

profesjonaliseringen tilsynelatende ikke motvirket antall injuriesøksmål, tyder på at denne 

profesjonaliseringen ikke fremmedgjorde befolkningen fra å benytte seg av juridiske 

virkemidler. Kanskje bidro profesjonaliseringen til økt stabilitet og tiltro til rettssystemet, som 

igjen bidro til og muliggjorde en sterkere rettstat.  

Grunnlovens § 90 lyder: «Høyesteretts dommer kan i intet tilfelle påankes.»
53

 Frem til 1914 

inngikk det i formuleringen at Høyesteretts dommer heller ikke kunne «[...] underkastes 

revision», noe som ble fjernet fordi det ikke var ønsket noen tvil om hvorvidt det var mulighet 

for gjenopptagelse.
54

 For å unngå at Høyesterett ble overlesset med ankesaker, ble det sett på 

som nødvendig å forhindre mindre viktige saker fra å kunne ankes til Høyesterett. Dette ble 

stadfestet ved lov i 1818.
55

 Dette må kunne taes til uttrykk for at alle ankesaker behandlet av 

Høyesterett ble betraktet som viktige.  

I krigsrettsaker i fredstid var Høyesterett første og siste ankeinstans i henhold til Grunnlovens 

nå bortfalte § 89, hvis saken angikk «[...] Liv eller Ære eller Friheds Tab for længre end tre 

Maaneder.»
56

 Ære var her, i likhet med forutsetningene for anke til Høyesterett under 

eneveldet, i en særstilling, fordi det fremgår av sitatet at dette var den eneste typen 

krigsrettsaksdom som kunne ankes til Høyesterett i fredstid helt uavhengig av strafferammen.  

Krigsrettsaker kunne ikke ankes til høyesterett under eneveldet.
57

  

                                                 
50

Ibid., 62 
51

Nedkvitne, Ære, lov og religion i Norge gjennom tusen år, 178 
52

Ibid., 184 
53

 Kongeriket Norges Grunnlov, § 90 
54

Finn Hiorthøy og  Ingeborg Wilberg (medvirkende), "Domstolene og Fortfatningsutviklingen," i Den 

dømmende makt: domstolene og rettsutviklingen 1814-1964, red. Gunnar Nissen, Finn Hiorthøy, og  Karsten 

Gaarder (Oslo: Universitetsforlaget, 1967), 83 
55

Ibid., 82 
56

 Kongeriket Norges Grunnlov, § 89 ; Opphevet i 1920 
57

Hiorthøy og  Wilberg (medvirkende), "Domstolene og Fortfatningsutviklingen.", 82 
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Det bør forøvrig understrekes at en høyesterettsdom ikke automatisk setter presedens. Fordi 

Høyesterett er og var den øverste domsinstansen i de aller fleste saker, har den således «siste 

ord», men en konkret høyesterettsdom hverken satt eller setter nødvendigvis presedens for 

alle lignende saker. Dette også fordi høyesterett generelt sett har vært forsiktig med å uttale 

seg i absolutt allmenne former.
58

 Det er heller ikke alltid innlysende hvilke enkeltdommer 

som setter eller har satt presedens.
59

 

Høyesteretts første sesjon i 1815 har blitt fremstilt som et uttrykk for en human domstol. En 

av grunnene til dette er at dommene i all hovedsak var mildere enn det de hadde vært i de 

lavere domstolene.
60

 Historikeren Nils Rune Langeland underbygger dette videre ved å blant 

annet vise til at det ble vektlagt hvorvidt eventuelle tyverier var tvunget frem av sult, samt 

individuelle motiv, den tiltaltes karakter, med mer.
61

 Det kan understrekes at når begrepet 

«humant» benyttes, burde det tas med en klype salt. Kontrasten er tydelig både bak og 

fremover i tid hva angår idømte straffer. For å vise kontrasten til nyere tid, kan det 

eksempelvis nevnes en sak fra 1838, der en tjenestejente blant annet var tiltalt for å ha 

skjenket brennevin uten tillatelse fra husbonden. Det var ikke snakk om flere flasker, men en 

enkelt dram. Hun ble frifunnet, grunnet hennes bestyrerrolle.
62

 

En kan her forøvrig tilføye at domstolens fokus på individ står i kontrast til den mer kollektive 

tankegangen som preget standssamfunnet.  

Derimot skal en ikke overdrive graden av brudd. Langeland skriver:  

Den humane innstillinga vi kan ane i desse sakene, er nok meir uttrykk for ei eldre, 

paternalistisk haldning, som stamma frå Højesteret i København, enn for idear om 

menneskeverd og individuelle rettar frå Grunnlova.
63

 

Høyesterett la seg også tilsynelatende på en strengere linje etterhvert.
64

 

 

 

                                                 
58

 Karsten Gaarder og  Peter Lødrup (medvirkende), "Domstolene og den alminnelige rettsutvikling," i Den 

dømmende makt : domstolene og rettsutviklingen 1814-1964 red. Gunnar Nissen, Finn Hiorthøy, og  Karsten 

Gaarder (Oslo: Universitetsforlaget, 1967)., 235  
59

 Ibid., 241 
60

Langeland, Siste ord : Høgsterett i norsk historie 1814-1965 : B. 1 : 1814-1905., 58 
61

 ss 
62

 Guthorm Hallager, Norges høiesteret 1815-1915, vol. B. 1 : 1815-1863 (Kristiania: Aschehoug, 1915),252 
63

 Langeland, Siste ord : Høgsterett i norsk historie 1814-1965 : B. 1 : 1814-1905, 61 
64

 Ibid., 62 
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2.3 En brytningsperiode 

Straffeloven av 1842 stod i tydelig kontrast til Christian Vs Norske Lov av 1687 både med 

tanke på strafferammer og motivasjonene bak straff. Opphevelsen av konventikkelplakaten, 

også i 1842, som forbød lekfolk å holde religiøse møter uten godkjennelse fra sognepresten, 

åpnet for større religiøs og forsamlingsmessig frihet. Straffeloven av 1842 foreskrev i likhet 

med sin etterfølger i 1902 straff for blasfemi, og «blasfemiparagrafen» ble ikke sovende før 

med Arnulf Øverlands frifinnelse 1933, selv om den siste dommen for blasfemi i Norge ble 

utstedt i 1912, da på 10 kroner i bot.
65

 Marcus Thrane ble i 1850, altså i perioden, dømt til 

seks måneders tukthus for blasfemi, men forøvrig frikjent i Høyesterett. 
66

 

Likevel var blasfemilovene i 1687 og 1842 svært ulike. Mens Christian Vs Norske lov sa at 

det kun var én tillat religion i Norge, var det i Straffeloven av 1842 en paragraf som foreskrev 

«Bøder eller Fængsel» for de som spottet en annen enn annen religion enn den statlige.
67

 

Overgangen fra å kun tillate én bestemt retning innenfor en religion, til å i utgangspunktet 

utstede et juridisk vern mot enhver religionsbespottelse – uavhengig av religion, er et uttrykk 

for et vesensforskjellig religionslovgining med bakgrunn i økt heterogenisering. Dette 

representerte et skritt bort fra det eldre, mer homogene religiøse samfunnet, og i forlengelse til 

en friere politisk meningsutfoldelse. Straffeloven av 1842 foreskrev normalt fengsel for 

blasfemi, med mulighet for straffarbeide ved skriftlig og fengsel ved muntlig gudsbespottelse. 

Christian Vs Norske Lov foreskrev avkapping av hånd eller tunge (avhengig av hvorvidt 

gudsbespottelsen var skriftlig eller muntlig) og hode, for så å settes på stake.
68

 Etterfulgt de 

nevnte blasfemiparagrafene i Christian Vs, er en paragraf om brenning av trollmenn og 

hekser.
69

 Religions- og sedelighetsforbrytelser var den typen lovbrudd hvor kontrasten 

mellom strafferammene i Christian Vs Norske Lov og Straffeloven av 1842 var tydeligst.
70

 

Religionens relevans for æresmentalitet skal vi komme tilbake til. 

1842 var selvsagt ikke et år da «alt» skjedde. Ærens og samfunnets utvikling forøvrig gikk 

stykkevis og delt, der tendenser over tid heller enn isolerte og daterbare enkelhender er 

rimelige uttrykk for mentalitetsendring. Disse enkelthendelsene forekom ikke i et vakuum, 

                                                 
65

 "Dokument nr. 8:25 - Representantlovforslag fra stortingsrepresentantene 

Carl I. Hagen og Siv Jensen om opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen)," (2006-2007)., 1f 
66

 Ibid.,1 
67

 Kong Christian Vs Norske Lov, 1687, art. 2.1.1 ; Den norske Straffelov, 1842, kapittel 8, §2 
68

 Kong Christian Vs Norske Lov, 1687, art. 6.1.7 og 6.1.8 
69

 Kong Christian Vs Norske Lov, 1687, art. 6.1.9 
70

 Ragnar Hauge, Straffens begrunnelser  (Oslo: Universitetsforl., 1996), 146 
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men i det mentale klimaet de til enhver tid og sted befinner seg i – selv om det ikke kan taes 

for noen iboende høy representativitet. Men også enkelthendelser som skiller seg ut fra 

normen, kan de si noe om samfunnet forøvrig gjennom dets reaksjon og sanksjon overfor det 

normbrytende. Få steder er dette tydeligere enn gjennom de restriksjoner, sanksjoner og 

tillatelser som staten – og i forlengelse retten – gir. Med dette som utgangspunkt var 

eksempelvis opphevelsen av konventikkelplakaten et utrykk for en lovgivning som var formet 

av et samfunn der den absolutte politiske, religiøse eller engang moralske sannhet ikke lenger 

eksisterte.  

Norges politikk og lovgivning var heller ikke formet i et nasjonalt vakuum. Den amerikanske 

og franske revolusjonen var fortsatt i levende manns minne, og straffeloven av 1842 var den 

første utformet etter Grunnloven fra 1814 – en grunnlov igjen inspirert av idealer fremsatt 

gjennom de nevnte revolusjonene. Oppløsningen av æren som «[...] sosialt distingverende 

fenomen [...]», med sin sterke standsmessige og kollektive tilknytning, har ofte blitt tilskrevet 

en franske revolusjon.
71

 I utkastene og drøftelsene til straffeloven av 1842 ble det vist til 

andre Europeiske lands straffelover, som viser at lovgiverne var interesserte i og bevisste på 

andre lands lovgivning.  

Fem år etter at straffeloven trådte i kraft, i 1848, ble det gjort en rekke revolusjonsforsøk og -

bevegelser i Europa. Revolusjonene var blant annet en konsekvens av ønsker om politisk 

representasjon av den økende borgerklassen, men resulterte ikke i mange virkelige 

omveltninger i forfatningen (med blant annet det unntaket at eneveldet ble avskaffet i 

Danmark). Den voksende borgerklassens forskyvning av standssamfunnsbaserte 

privilegieordninger i Norge, er synlig gjennom en rekke næringslivsliberaliserende lover som 

kom rundt perioden.
72

 Dette igjen med forankring i liberal ideologi til kontrast fra en 

standsbaserte mentalitet. Norge, Tyrkia og Russland var de eneste Europeiske landene der det 

ikke forekom noen forfatningsmessige reformer som følge av 1848-revolusjonene, og for 

Norges vedkommende betød dette at landet gikk fra å ha en verdens mest demokratiske 

grunnlover, til å ikke lenger ha det.
73
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2.4 Straffelover og implementeringstid 

Straffeloven av 1842 tok som nevnt over for Kong Christian Vs Norske Lov av 1687. At det 

tok 145 år før det kom en ny straffelov, kan virke lenge. Dette må nyanseres med blant annet 

at Kong Christian Vs Norske Lov ikke forble uforandret i mellomtiden, som tidligere nevnt. 

Flere endringer av lov og rettspraksis forekom i perioden mellom de to straffelovene, for 

eksempel kan det nevnes at Stortinget i sin første sesjon avskaffet de såkalte 

«lemlestingsstraffene», som i lys av å da lenge ha vært ubrukte, ble betraktet som utdaterte. 

Dette var dermed en lovendring mer av symbolsk verdi enn av praktisk betydning.
74

 Christian 

Vs Norske Lov gjennomgikk aldri noen revisjon, men ble «[...] usystematisk supplert med eit 

utal forordningar gjennom heile 1700-talet [...]».
75

 Straffeloven av 1842 gjennomgikk flere 

revisjoner, før den ble avløst av straffeloven av 1902 i 1905. Straffeloven av 1842s kapittel 17 

ble forøvrig «I dets Helhed forandret ved L. 29.Juni 1889.»
76

 Straffeloven av 1902 ble avløst 

1. desember 2015, vedtatt av Stortinget i 2005.
77

 Denne straffeloven har det for så vidt vært 

arbeidet med siden 1978. Det kan forøvrig nevnes at straffeloven fra 1842 trådte i kraft i 

1843, men vil bli omtalt som «straffeloven av 1842» delvis på grunn av konvensjon, delvis 

fordi dette var da den ble vedtatt i Stortinget. 

Hva angår ærekrenkelser omfattes ikke dette av den nye straffeloven. En ærekrenkelsessak vil 

nå måtte kreve sivilt søksmål, altså på privat initiativ. På papiret er dette en dramatisk 

endring, men i praksis kan dette betegnes som en bedre sammenstilling mellom teori og 

praksis. Dette på grunn av de tidligere nevnte restriksjoner angående offentlig påtale av 

ærekrenkelsessaker, slik som utelukkelse av offentlig påtale etter straffeloven av 1842s 

kapittel 17s §§ 4, 5, 6, 7 og 8, samt den etterfølgende straffelovens krav om bevislig ond tro 

som forutsetning for offentlig påtale.
78

  

Derimot er en mer praktisk konsekvens at sanksjonene mot dømte injurianter nå primært og 

tilsynelatende i større grad enn før vil være av mer sivilrettslig art, det vil i praksis si 

erstatningskrav og ikke straff. Dette er en ofte oversett distinksjon, da «straff» etter streng 

juridisk definisjon ikke finnes i det sivilrettslige sanksjonsregisteret. Sånn sett er «sanksjon» 
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et bredere begrep enn «straff». At bøter likevel var den dominerende sanksjonen for 

ærekrenkelser etter straffeloven av 1842, utvanner kontrasten ytterligere. 

En annen betydelig forskjell mellom sivil- og straffesaker er beviskravene, da straffesaker 

krever påvist skyld utover enhver rimelig tvil, mens tiltalte i en sivilsak kan dømmes så lenge 

skyld regnes som overveiede sannsynlig. Sånn sett har det paradoksalt nok, i hvert fall på et 

teoretisk punkt, blitt enklere å felle noen i retten for injurier etter 1. oktober 2015 

sammenliknet med de foregående straffelovene. På den annen side kan det argumenteres for 

at dette ikke utgjør noe praktisk problem, ettersom en muntlig ærekrenkelse som regel kun vil 

oppfattes som en ærekrenkelse hvis det er vitner til stede. Riktig nok kan vitner si forskjellige 

ting og huske ulikt. Hvis ærekrenkelsen er uten vitner, vil kun en indre ærefølelse potensielt 

være skadet, og ikke ens rykte. Spesielt i skriftlig form, som på sosiale medier, vil det ikke 

være noen rimelig tvil om hva som har blitt ytret. 

I tillegg er ikke nødvendigvis alle lovbrudd som hypotetisk sett kunne blitt karakterisert som 

ærekrenkelser definert som ærekrenkelser. For eksempel innehar straffeloven av 2005 et 

kapittel om «Uriktig forklaring og anklage».
79

 Dessuten vil enkelte typer ytringer fortsatt 

medføre straffeansvar, men ikke som iboende konsekvens av å være ærekrenkende.
80

 Det er 

også verdt å nevne at alt som tidligere har vært definert som ærekrenkelser, ikke nødvendigvis 

ville blitt det i dag. Et eksempel på dette finnes i Norsk Retstidende fra 1840 en privat 

voldserstatningssak registrert som en injuriesak.
81

 I eldre tid var heller ikke skillet mellom 

fysisk og verbal krenkelse det samme som i dag – ytringer kunne både ta verbal og fysisk 

form.
82

 Med straffeloven av 1842 ble for eksempel voldtekt omdefinert fra ærekrenkelse til 

legemsfornærmelse.
83

 Heller ikke i dag er ikke definisjonen på ærekrenkelse åpenbar, for 

eksempel går den danske «rasismeparagrafen» inn under ærekrenkelser, noe den ikke gjør i 

Norge.
84

 Likevel var motivet bak den tilsvarende norske paragrafen blant annet å «[...] 

beskytte visse utsatte grupper mot ærekrenkelser.»
85

 Et sentralt argument for 

avkriminaliseringen av ærekrenkelser har vært å gi ytringsfrihet forrang. I Grunnlovens § 100 
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ble det gjort unntak for oppfordring til lovbrudd, blasfemi, ringeakt mot «[...] Sædelighed 

[...]» og «[...] constitusjonelle Magter [...]», samt å fremsette «[...] falske og ærekrenkende 

Beskyldninger mod nogen [...]». Men ifølge lovteksten gjaldt disse unntakene kun hvis 

ytringen var «[...] forsætligen og aabenbar [...]», med andre ord i ond tro. Aktsom god tro som 

frifinnelsesgrunn ble «[...] mer eller mindre avvist i norsk rett siden kriminalloven av 1842.»
86

 

Det er verdt å nevne at avkriminaliseringen var frarådet av Politihøyskolen, Politidirektoratet, 

Dommerforeningen og Datatilsynet.
87

 

«Fengsel» var heller ingen kvalitativt ensartet størrelse i straffeloven av 1842. 

Strafferammene gitt i paragraftekstene kan oppfattes som vage, i den forstand at paragrafene 

som regel foreskrev to alternative typer straff. Hvilken straffereaksjon som skulle idømmes 

var avhengig av omstendighetene, hvis noe var formildende eller skjerpende. Paragrafenes 

førstnevnte straffart ble regnet som normalstraff, og disse straffartene var gradert gjennom 

kapittel 2 § 1. Eksempelvis foreskrev kapittel 17 § 4 «[...] Bøder eller Fængsel [...]» for 

angiveri i god tro, men uten rimelig grunn til mistanke. Med andre ord kunne fengsel 

idømmes hvis det forelå skjerpende omstendigheter. Kapittel 17 § 5 derimot, der 

formuleringen lød «[...] Fængsel eller Bøder [...]» tilsa at bøter ble idømt under formildende 

omstendigheter. I dette, dog noen paragrafer satte minstestraff ved spesielle omstendigheter, 

lå en skjønnsmessig frihet hos den dømmende part som var mindre enn i tidligere lovgivning, 

men likevel betydelig, tatt i betraktning at fengselsstraff hadde formene arrest, 

fengselsopphold på vanlig kost og fengsel på vann og brød, hvorav et arrestopphold var mest 

bekvemmelig.
88

 Gradert som strengere straff enn fengselsstraffene, var straffarbeid fordelt 

over fem grader, på minst seks måneder til maksimalt 15 år.
89

 Det vil si, over den øverste av 

de fem gradene var en sjette, hvilket var straffarbeid på livstid. Den eneste strengere straffen 

enn dette var dødsstraff og den mildeste var bøter.
90

 Dette tilsier totalt 9 straffarter, eventuelt 

12 hvis en regner med graderingene av fengsel. 

Mot slutten av 1700-tallet fikk flere vestlige land nye straffelover. Mange av disse hadde til 

felles at de stod til uttrykk for en «[...] radikal omveltning i synet på lovbrot og straff.»
91

 Den 
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juridiske «moderniseringen» var med andre ord på ingen måte et særnorsk fenomen. 

Grunnlovens § 94 hadde som nevnt slått fast at en ny straffelov skulle komme, noe som 

videre underbygger påstanden om at Straffeloven fra 1687 på mange områder ble betraktet 

som utdatert også før 1842.
92

 

De to straffelovene (1687 og 1842) representerte to ulike syn på kriminalitet og straff. For å 

underbygge dette videre, er det nyttig å gi en redegjørelse for hva dette synet innebar i 1687, 

slik at vi lettere kan forstå hva som var nytt i perioden som ledet opp til 1842. 
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3 Gjeldende teori 

3.1 Forsvar av æreskapital 

En generell og utbredt teori er at staten i stor grad overtok forvaltningen av æren, slik at det 

ikke lenger blir like viktig for enkeltindivider å verne om den på samme måte som før.
93

 Det 

kan også tenkes at andre former for kapital, da først og fremst økonomisk kapital, overtok for 

mye av ærens betydning. Dette vil henge godt sammen med den oppfatning at æreskulturer er 

mest fremtredende i materielt ressursfattige samfunn. Sosiologen og økonomen Max Weber 

skrev at stender og sosial ære er viktigere i samfunn hvor økonomiske forandringer skjer sakte 

og koblet således ære og økonomi.
94

 En slik kobling kan benyttes til å belyse effekten av den 

vedvarende og generelle velstandsøkningen i det norske bondesamfunnet fra og med 1730-

årene.
95

 En kan se på motivet for å hevde sin ære som sentralt for økonomisk overlevelse, 

fordi krenkelser av æren skadet eller ødela ens sosiale omdømme og følgelig mulighet for 

inntekt, troverdighet, også videre. Slik sett blir det som vi i dag kan oppfatte som en 

irrasjonell hevdelse av sin ære snus til å bli et uttrykk for en rasjonell tankegang – en 

rasjonalitet som vil gjøre seg mindre gjeldene i takt med økende økonomisk selvstendighet og 

materiell velstand på individnivå.  

Det er likevel logisk å anta at mennesker i de høyere sosiale samfunnssjiktene hadde mer og 

«viktigere» ære å forsvare enn fattige, ettersom deres fallhøyde var større. Således ville de ha 

hatt et sterkere insentiv til å benytte seg av rettsapparatet for å få oppreisning. Økonomisk 

svakerestilte, spesielt eiendomsløse, med sin i praksis dårligere adgang til rettsapparatet, 

skulle da følgelig ha hatt lettere for å ty til vold for å forsvare sin ære, men ingenting tyder på 

at vold generelt var et underklassefenomen på 1600-tallet.
96

  

Hvorvidt vold i det hele tatt kunne verge æren er således et viktig spørsmål. Dette later til å 

være kulturavhengig. Da i stor grad i betydningen delkultur, eller den rollen en oppfattes å 

burde ha i samfunnet. Det vil naturligvis alltid være rom for individuelle og periodevise 

forskjeller, men som senere nevnt virket det mer nærliggende for en person som hadde sin 
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identitet til en viss grad knyttet til vold, å hevde sin ære gjennom nettopp vold. Pub-krangler i 

middelalderen mellom bønder, som ikke hadde sitt standsmessige fundament i voldsutøvelse, 

kunne likevel ty til vold etter å ha blitt fornærmet. Muligens svekker dette en påstand om at 

forsvar av æren gjennom vold kun var legitimt for adelen. På den annen side er det ikke noe 

automatikk i at en slik voldsutøvelse nødvendigvis ville ha reddet bondens ære. Det kan 

tenkes at det likeså godt var ment å ha en preventiv effekt mot eventuelle senere 

ærekrenkelser, at en ønsket å vise at en ikke var noen som lot slikt skje uten sterke sanksjoner. 

Det er heller ikke selvsagt at voldsutøvelsen var en overveid handling fra den fornærmede 

bondens side, men heller en impulshandling. At det var en impulshandling undergraver 

likevel ikke i seg selv at det kunne ha handlet om forsvar av æren gjennom vold.  

Historikeren Arnved Nedkvitne skiver at «Offentlig oppfølgning og strengere straffer kan ha 

marginalisert æren.»
97

 Logikken er her at lovens tydeligere tilstedeværelse og strengere 

straffer etter reformasjonen satte til side behovet for ytterligere sosial straff, fordi den 

juridiske straffen i seg selv ble betraktet som tilstrekkelig. 
98

 Men hvis strenge straffer er en 

sentral del av forklaringen på denne «disiplineringen» av befolkningen, hvordan kan det da 

forklares at en i så stor grad ga slipp på dette i 1842? Med andre ord: var de internaliserte 

æreforestillingene innen den tid såpass pasifiserte at det var mer hensiktsmessig med mildere 

strafferammer? Og i hvilken grad er det grunnlag for å si at en slik pasifisering var 

strafferammenes fortjeneste? Nedkvitne skriver også at æresvold i hovedsak var noe staten 

hadde fått bukt med rundt år 1300, men at det likevel hang igjen som en mentalitet på 1700-

tallet.
99

 Hvis en ser æresvold som noe som fyller et vakuum ved manglende lov og rett, kan 

det her være en sammenheng mellom strengere og mer pålitelige juridiske sanksjoner og 

mindre behov for ikke-juridiske sanksjoner, som nevnt.  

 

3.2 Ærens samfunnsstrukturelle forankring 

Det er nærliggende å tro at ærens marginalisering henger sammen med endring av 

samfunnstypen. Datering av slikt er naturligvis umulig og en så generell uttalelse kan 

betegnes som en truisme. En mer spesifikk teori med utgangspunkt i samfunnsformer finner 
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vi i kriminologen Nils Christies bok Hvor tett et samfunn.
100

 Essensen av argumentasjonen er 

at det finnes to hovedtyper kontroll: primær- og sekundærkontroll. Førstnevnte er uformell og 

i større grad personlig, slik som familie/slekt, eller nabolaget. Sistnevnte er mer formell, og 

håndhever i større grad nedskrevne regler eller lover. Mest nærliggende er det da å tenke på 

politi, men også skolevesen, vektere eller billettkontrollører inngår i sekundærkontrollen. 

Svekkelsen av primærkontrollen og styrkningen av sekundærkontrollen peker videre på det 

som er bokens hoveddrøfting: hvor tett burde et samfunn være? Et tett samfunn kjennetegnes 

ved sterk primærkontroll, mens jo løsere det er, jo mer vil den sosiale kontrollen være overlatt 

til sekundærkontrollen. Elementer som trekkes inn som bidragsytende for overgangen til et 

løsere samfunn er urbanisering og arbeidsdeling – elementer som kan sies å ha svekket 

enkeltpersonens posisjon i samfunnet, fordi en blir en anonym del av noe større, og hele dette 

storsamfunnet utsettes i større grad for den samme sekundærkontrollen, ideelt sett med de 

samme reglene og eventuelle konsekvenser. Sånn sett er det paradoksalt at et samfunn som 

det moderne, med sin større aksept for annerledeshet og fokus på selvrealisering, likevel skal 

være mindre personlig. Christie later til å syntes at samfunnet har gått for langt mot det løse, 

og viser også til en statistikk om at ærekrenkelsessaker har gått kraftig ned fra og med 1960-

tallet.
101

 

Christie konkluderer med at dette skyldes at æren betyr mindre enn før. Det hevdes videre at 

nedgangen av ærekrenkelsessaker henger sammen med, eller indirekte har bidratt til, økning 

av andre former for registrert kriminalitet.
102

 Logikken er at dette er et resultat av minskende 

respekt for andre mennesker, som igjen er et resultat av at samfunnet har blitt løsere. Dette er 

riktig nok med et utgangspunkt i tallmateriale fra omtrent hundre år etter perioden denne 

oppgaven omhandler, men det er likevel en forståelse av hvorfor og med hvilke konsekvenser 

æren ble marginalisert i forhold til tidligere tider. Når kriminalstatistikken endres radikalt i 

løpet av en kort periode, er det nærliggende og ofte berettiget å peke på lovendringer som den 

primære årsaken. Dette avvises i dette tilfellet av Christie.
103

 Det er derimot problematisk å 

hevde at det er en kausalitet mellom færre ærekrenkelsessaker og flere øvrige registrerte 

lovbrudd. Riktig nok har praksis rundt injurielovgivning i lengre tid vært at tiltale ofte kun 

reises etter privat initiativ, selv om det er en straffesak. Dette med unntak i ekstraordinære 

tilfeller. Fordi tiltalen i ærekrenkelsessaker i all hovedsak har vært avhengig av privat ønske 
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om påtale, kan forekomsten/hyppigheten av ærekrenkelsessaker til en viss grad si noe om 

hvorvidt befolkningen fant eventuelle ærekrenkelser straffverdige. 

Hva angår tette samfunn med tanke på urbaniseringsaspektet, taler kriminalstatistikken i 

senmiddelalderens Bergen imot dette. Bergen hadde mange tilfeller av både vold og æresvold. 

Både i det etter forholdene sterkt urbaniserte Bergen, samt i det langt mer rurale Finnmark, 

florerte tilsynelatende en sterkere ære- og voldskultur enn de fleste andre steder i landet.
104

 

Med tanke på Bergen står dette i kontrast til oppfatningen om at urbanisering fører med seg 

løsere samfunn, som igjen svekker ærefølelsen og de tette mellommenneskelige båndene. 

Kanskje er en del av forklaringen heller en til dels fraværende, eller i det minste svak, stat i 

disse områdene. Nedkvitne skriver rett ut at «Staten og lova fungerte ikke i 

seinmiddelalderens Bergen [...]»
105

 Dette kan forklares med at det ikke nødvendigvis er noen 

kausalitet mellom urbanisering og løsere samfunn. Løse samfunn karakteriseres av en sterk 

sekundærkontroll, og til tross for at Bergen var en by, var som vist ikke dette tilfellet. Det 

hører også med til bildet at Bergen var en spesiell by demografisk sett, med sin sterke 

overrepresentasjon av unge, ugifte menn, deriblant hanseater og soldater.  

 

3.3 Roller 

Igjen dukker «roller» opp som et sentralt begrep i drøftingen av hva ære var og er. I et tett 

samfunn lever mennesker tettere på hverandre, de kjenner hverandre på et mer personlig nivå 

og det hele er mer gjennomsiktig. I et løst samfunn derimot, alternerer alle mellom ulike 

roller, hvorvidt det er som lærer, politisk aktivist eller mor. Det blir mindre personlig, eller i 

det minste vanskeligere å sette enkeltpersoner i bås fordi det ikke lenger er like selvsagt å 

komme så tett på enkeltpersoner man ikke har et svært personlig forhold til. Det er lettere å 

holde «oversikt» i samfunn der «alle kjenner alle». Fallhøyden for å begå feil er mindre i 

løsere samfunn, ikke bare fordi en har flere folk å forhold seg til og således lettere kan bytte 

sosial arena, men også fordi risikoen for stigmatisering er mindre. Jo mer reell muligheten er 

til å bytte eller velge æregrupper, jo svakere står æren.
106

 Dette kan også benyttes som 
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forklaring på hvorfor æreskulturen levde lenger i perifere områder, med for eksempel 

«bygderykter» også videre.  

I tillegg kan rolleelementet brukes til å forstå hvordan to ulike personer tilsynelatende kan 

utføre de samme handlingene, men likevel ha ulik ære. Eksempelvis ble det skilt mellom 

«uærlige» og «ærlige» fattige. «Ærlig» må her forståes med sitt sterke etymologiske bånd til 

«ære».
107

 De «ærlige fattige», slik som gamle, barn og syke ble stod (og står) i kontrast til de 

som oppfattes som arbeidsføre fattige.
108

 Hvorvidt fattigdom var æreløst eller ikke ser her ut 

til å være bundet opp til forventinger og roller. Riktig nok skyldes det «æreløse» aspektet ved 

løsgjengere fordommer vedrørende tyvaktighet og andre uærlige handlinger, hvilket i så 

tilfelle kan betegnes som et mer oppfattet pragmatisk, målrasjonelt syn på ting. Nevneverdig 

nok var ikke straffereaksjonene mot løsgjengere av reformerende art i praksis, da straffer av 

æreødeleggende karakter forsterket stigmaet. I et slikt straffeklima, sedimenteres roller 

ytterligere.  

Et ytterligere rolleaspekt, er at det å kalle noen for «tyv-aktig», var mer ærekrenkende enn å 

påstå at noen hadde stjålet noe. Dette fordi «tyv-aktig», er en karakteristikk ved en person, 

ikke nødvendigvis bare påstand om en enkelthandling.
109

 

 

3.4 Siviliseringsprosessen 

Hvorvidt menneskene som levde omkring 1842 oppfattet ære som noe kvalitativt annerledes 

kan diskuteres med utgangspunkt i objektiv og subjektiv ære, men det kan også være fruktbart 

å se spørsmålet gjennom Norbert Elias’ siviliseringsprosessen.
110

 Statsapparatets bredt økende 

innflytelse var en langvarig prosess som endret maktforholdet mellom stat og innbygger, som 

igjen endret reguleringen av adferd. Ifølge Elias førte også samfunnets økende grad av 

kompleksitet og synkende grad av selvberging til at individer måtte forholde seg til flere 
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mennesker, og at dette tvang frem en større grad av selvkontroll og behov for å forholde seg 

ulikt til ulike mennesker.
111

  

Denne adferden, i dette tilfellet overfor ære, endret seg i første omgang dithen at rettsalen 

etter hvert ble den eneste legitime arenaen for konfliktløsning, hvilket følgelig reduserte 

forekomsten av æresvold. For når den juridiske arenaen oppnår den nødvendige autoritet og 

legitimitet, vil ikke lenger ekstrajuridiske voldshandlinger oppfattes som ærefulle – eller 

legitime. Da strafferammene, uavhengig av årsak, sank, kan dette si noe om hvor alvorlig 

ærekrenkelser ble tatt. Likevel var oppmykning av straffebestemmelsene generelt trolig mer 

knyttet opp til at det mosaiske motivet bak jusen etter hvert forsvant. Det mosaiske aspektet er 

noe vi vil komme tilbake til. Hvorvidt straffene ble mildere som følge av ære ble tatt mindre 

blodig alvorlig, eller om ære ble tatt mindre blodig alvorlig som følge av mildere 

strafferammer, kan forøvrig være en falsk dikotomi. Kausalitetsrekkefølgen trenger ikke å 

kun ha gått en vei, da samfunnet påvirker lovene og lovene påvirker samfunnet. 

Hva angår sosiologen Norbert Elias’ teori om siviliseringsprosessen, går denne forenklet sett 

ut på at hoffkulturen i Vest-Europa til dels på 1500-tallet og spesielt på 1600-tallet og utover 

la sterk vekst på høvelig og dannet oppførsel, hvilket i løpet av 1700- og 1800-tallet spredte 

og hadde spredt seg til først de borgerlige og så det brede lag av befolkningen. Med andre ord 

en ikke-voldelig kulturell vending som spredte seg ovenfra-og-ned i samfunnet og etter hvert 

internaliserte seg. Denne teorien har enkelte likhetstrekk med Christies tette og løse samfunn, 

men Elias skalerte samfunn etter om volden ble kontrollert og sanksjonert gjennom ytre 

aktører eller om voldsaversjonen var internalisert. Jo mer internalisert voldsaversjonen er hos 

befolkningen, jo mer sivilisert er samfunnet.
112

 Årsakene til at siviliseringsprosessen førte 

frem skal ha vært på grunn av den nevnte kulturelle ovenfra-og-ned vendingen, men også 

gjennom juridiske sanksjoner og fremveksten av et mer komplekst samfunn der økt 

gjensidighet og mindre selvberging gjorde voldelig hevdelse av ære lite formålstjenlig.
113

 

Teorien er med andre ord mer omfattende enn kun «[...] ett resultat av sträng kontroll och 

disiplinering ovanifrån [...]
114
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Et problematisk aspekt ved denne teorien fremtrer når påstanden om sterkere forekommende 

impulsivitet møter det norske kildematerialet om seksualisert vold. Dette ettersom det ut ifra 

det juridiske kildematerialet fra 16- og 1700-tallet fremgår slik vold forekom sjeldnere enn i 

dag.
115

 Dette kan være på grunn av mørketall, da det å være utsatt for seksuell vold var mer 

skambringende da enn nå. I tillegg var beviskravene strengere. En annen innsigelse er at 

argumentasjonen om hoffkulturen ikke enkelt lar seg overføre til norsk historie.
116

 

 

3.5 Privatlivets fred 

Da gardiner ble mer utbredt i norske hjem rundt 1850-tallet, skjedde det i et samfunn som 

hadde blitt mindre gjennomsiktig og homogent.
117

 En skal likevel ikke være for kategorisk 

ved å hevde at privatlivet er en moderne sosial konstruksjon. Nedkvitne understreker denne 

endringen ved å skrive at «privat» i eldre tid var «[…] knyttet til husholdet, etter hvert i 

økende grad til individet.»
118

 Her kan vi se en tendens bort fra det kollektive til det 

individuelle hva angår privatliv, muligens som et uttrykk for en bredere mentalitetsendring. 

Nevneverdig er at da straffeloven ble vedtatt revidert i 1889, ble det tilføyd en bestemmelse i 

§ 8 om at den som «[…] krænker privatlivets fred [..]» uten skjellig grunn til å «[…] give 

offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold, straffes med bøder eller fengsel.»
119

 

Det interessante ved denne paragrafen er at den ikke eksplisitt oppgir det straffbare forholdet 

som meddelelse av krenkende usannheter, eller engang påstander omkring noe som kunne 

medføre ærestap alene, men heller at det å offentliggjøre private anliggende uten tilstrekkelig 

grunn var straffbart i seg selv. Det ble definert som en ærekrenkelse i kraft av å inngå i 

straffelovens kapittel 17. Det hører med at et slikt prinsipp også kan finnes i eldre norsk og 

utenlandsk rett, men dette likevel var første gang dette «[…] fikk uttrykk i vår nyere 

lovgivning, nemlig at retten bør yde beskyttelse mot fredsforstyrrende offentlig omtale, selv 

om den ikke er injurierende […]»
120
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Selv om Grunnloven gjennom § 102 forbød husransakelse utenom i tilfeller av kriminalitet, 

inneholdt ikke Grunnloven noe eksplisitt skille mellom offentlig og privat sfære. Dette betyr 

derimot ikke at et slikt skille var nedvurdert eller oversett, men heller at det ble tatt for gitt. 

Det var med andre ord så opplagt og så grunnleggende for samfunnsformen at det ikke trengte 

å bli nevnt.
121
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4 Nye, gamle og foreldede lover 

Mange grunnleggende samfunnsmessige endringer hadde som nevnt forekommet i Norge i 

perioden mellom 1687 og 1842.  

I strafferammene og avstraffelsesmetodene for øvrig, er straffens og lovens motiv å spore. 

Christian Vs Norske (og Danske) lov var et lovverk som til kontrast fra foregående og 

etterfølgende lovverk bygde på Mosebøkene i Bibelen. Lovverket kalles således ofte for et 

uttrykk for «mosaisk rett».
122

 Straffen var med andre ord i utgangspunktet religiøst motivert, 

med en stor grad av «tann-for-tann» mentalitet. Dette må likevel nyanseres, da enkelte straffer 

var formildet i den opprinnelige Christian Vs Norske lov i forhold til tidligere lover, som for 

eksempel bortfallet av loven om at bitere skulle straffes ved å få sine tenner slått ut.
123

 I 

lovverk som legger religionen til grunn, er lovbrudd som forstyrrer den religiøse ordenen de 

mest alvorlige, slik som blasfemi og sedelighetsforbrytelser. Den fornærmedes reelle 

belastning stod således i annen rekke for Gud når en vurderte forbrytelsens alvorlighet. Vi kan 

si at det i prinsippet først og fremst var hvorvidt Gud var den fornærmede, og i hvilken grad, 

som utgjorde sakens alvorlighet. 

I straffeloven av 1842, derimot, var det overordnede rettslige prinsippet ifølge historikeren 

Nils Rune Langeland «Borgersikkerheten», som innebærte et hovedfokus på vern av liv og 

eiendom.
124

 Dette sekulære utgangspunktet var ikke en helt ny utvikling i 1842. Allerede fra 

og med 1730-årene later det til at det religiøse aspektet i strafferetten gjorde seg mindre 

gjeldende, da teologisk fakultet i praksis mistet sin rolle som rådgivende institusjon overfor 

rettsapparatet.
125

 Riktig nok forsvant ikke domsavsigelser forankret i det religiøse fullstendig 

etter dette: I en høyesterettsdom fra 1815, betraktet Høyesterett den dømtes «[...]Uvidenhed i 

Religionen.» som en formildende omstendighet.
126

 Religion blir i det nevnte eksempel 

riktignok benyttet som et formildende element, til kontrast fra da straffens strenghet på 

generell basis ble religiøst begrunnet. Av øvrige eksempler der religionens rolle med tanke på 

straffens motiv ble «snudd på hodet», kan dødsstraff nevnes, da dette eksempelvis ble 
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foreslått opphevet i 1842, blant annet fordi det var «[...] stridende mod Christendommens 

Aand [...]».
127

 

Dette er til en viss grad et paradoks, da en kunne tenke seg at ærekrenkelser først og fremst 

krenket borgeren, ikke Gud, og at en ut i fra dette kunne tenke seg at ærekrenkelser ble 

betraktet som mer alvorlig i 1842 enn i 1687. Slik var det altså ikke. Hvis en tenker seg at 

krenkelser av ære forstyrrer den gudegitte samfunnsordenen, er det derimot lettere å se 

hvordan straffen kan, i det minste indirekte, være av religiøst motiv. 

Dette bringer oss videre inn på forskjellene i de grunnleggende samfunnsstrukturene. Loven 

av 1687 benyttes i denne oppgaven først og fremst som en kontrast til straffeloven av 1842, 

som et bakteppe for eldre tider, for å underbygge hvordan æren hadde forandret karakter. I lys 

av dette er en redegjørelse av relevante, grunnleggende samfunnsmessige aspekter 

hensiktsmessig. Samfunnet var i 1687 et standssamfunn. I dette ligger det en forståelse av at 

samfunnets stender hadde klart definerte oppgaver, da i hovedsak gjennom en tredeling 

mellom aristokrati, geistlighet og bønder. Selv om et standssamfunn strengt definert er 

avhengig av stender med sine juridiske privilegier, eksisterte denne inndelingen som en 

samfunnsstrukturell mentalitet frem til industrialiseringen, muligens lenger.
128

  

Poenget er at i dette forholdsvis statiske systemet - for å sette det på spissen - var det integrert 

en forståelse av at denne inndelingen var gudegitt.
129

 En overskridelse av ens standsmessige 

rolle, underminerte hele samfunnsstrukturen og således Gud. Dette er videre koblet til ære, da 

ære i denne perioden var tett knyttet til det standsspesifike. Eksempelvis kan dueller/tvekamp 

nevnes, da dette i utgangspunktet var et adelig fenomen. Skulle en bonde mot formodning bli 

utfordret til duell, ville det ikke være skambelagt for ham å avslå (det ville nok først og fremst 

ha fremstått for bonden som en absurd anmodning), noe det ville vært for en adelig. Likeledes 

var en bondes tap av et slagsmål ikke sterkt knyttet til ærestap, fordi krig og vold forøvrig 

ikke inngikk i hans standsmessige fundament på samme måte som det ville gjort for en adelig 

eller militær.
130

 Det betyr ikke at vold var utenkelig for den samme bonden, vold utøvet som 

følge av opplevd krenket ære ble utført i alle sosiale lag på for eksempel 1600-tallet.
131
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Likevel, æreforventningene til en bonde var som vist annerledes den en adelig hadde - ikke 

bare i innhold, men i form. 

Dette bringer oss igjen videre inn mot at «ære» og «rolle» er sterkt knyttet opp mot hverandre. 

Ikke bare stendene imellom, men også imellom kjønnene. For eksempel kan det nevnes at det 

for en mannlig bonde medførte ærestap å utføre kvinnearbeid slik som melking.
132

 Kvinners 

ære har historisk sett generelt vært sterkere knyttet til seksualitet, eller rettere sagt kyskhet. 

Menn har også utvilsomt kunnet pådra seg seksuell skam, men den kvinnelige æren har siden 

norrøn tid (og trolig tidligere) vært snevrere knyttet til seksualitet enn menns. I 1812 ble 

leiermål, det vil si seksuell omgang utenfor (før) ekteskapet, avkriminalisert, noe som var 

begrunnet med at bøtene skapte unødvendig fattigdom som forverret barnas situasjon.
133

 En 

skal ikke påstå at dette radikalt endret den kjønnsmessige inndelingen av æren, men det viser 

likevel kontrasten mellom et lovverk som i 1687 var basert på mosaisk rett, og et som senere 

var av det vi i dag vil oppfatte som av mer pragmatisk art, i det minste sekulært.  

En nyanse er også at Høyesterett utstedte flere dødsdommer for fleregangs hor i løpet av 

1800-tallet.
134

 Dette fortsatte også å være straffbart frem til 1927. Lovens begrunnelse var 

likevel ikke av religiøs art, men heller at det var et avtalebrudd med den bedratte ektefellen 

som skadelidende.
135

 Sånn sett var ikke «Borgersikkerheten» som øverste rettsprinsipp alltid 

formildende i forhold til Mosaisk rett, men lovens motiv hadde endret seg.  

Duellering er i dag et fremmed konsept, men det forekom i perioden. Max Webers 

idealtypiske begreper «verdirasjonalitet» og «målrasjonalitet» kan belyse rasjonalen bak 

duellering. Med målrasjonell tankegang vil midlene være underordnet målet, handlinger har et 

bestemt mål som hensikt – det viktigste er resultatet.
136

 Med verdirasjonalitet menes en type 

mentalitet som er knyttet til det å opprettholde et verdimessig fellesskap.
137

 Sånn sett henger 

denne rasjonalitetstypen tettere sammen med standssamfunnets mentalitet. Verdirasjonalitet 

er en idealtypisk rasjonalitet som i langt større grad enn målrasjonalitet kan rettferdiggjøre 

duellering. Fordi duellering handler om å opprettholde sin egen sosiale posisjon gjennom 

«ærbare» midler, samsvarer fenomenet med en verdimessig rasjonalitetstype.  
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Begge deler er en «-rasjonalitet», det vil si at tankemåtene er ulike, men likevel rasjonelle på 

hver sin måte. Selv om duellering sees i lys av en verdirasjonalitet, er det tydelige 

målrasjonelle motiver for duellering eller annen voldelig hevdelse av ære: samtiden kunne 

oppfatte vedkommende som æreløs hvis han ikke gjorde noe med det.
138

 Målrasjonalitet 

rettferdiggjør heller ikke nødvendigvis ethvert middel i praksis. Med utgangspunkt i denne 

teorien, var ikke eldre tids ærelovgivning generelt og æreoppfatninger spesielt, irrasjonelle i 

den forstand en lett kan falle til å tro med målrasjonelle øyne. Dette i den forstand at datidens 

æresmentalitet i hovedsak var rasjonell, i lys av samtidens verdensanskuelse. Overgangen 

mellom eldre og nyere ærestenkning blir på denne måten, tross sine nyanser og gradvise 

overganger, et paradigmeskifte.  

Når samfunnsformen og dets medfølgende hierarki er gudegitt, vil en krenkelse av denne 

ordenen være en indirekte krenkelse av Gud, som nevnt. Slik sett er det i et mosaisk-inspirert 

lovverk som Christian Vs Norske lov svært viktig å forhindre slike grenseoverskridelser. 

Æren kan i standssamfunnet med andre ord oppfattes som et av samfunnets viktigste 

bærebjelker. Ære fungerte som et bindemiddel og en søyle, en kontroll tilhørende en før- og 

tidligmoderne kultur, nødvendiggjort av før- og tidligmoderne samfunnsforhold og 

hverdagsrealiteter. Dette er ikke ment dithen at ære var irrelevant for mennesker på 1800-

tallet, men at æren da «[...] ikke lenger var en måte å forstå verden på [...]»
139

 

Sånn sett kan hyppige forekomster av ærekrenkelsessaker sies å henge sammen med en 

samfunnsform der aksepten for alternative levesett er lav, fordi normbrudd ble opplevd som 

langt mer alvorlig enn hva det ville blitt gjort i dag. Dette er ikke ment som noen påstand om 

at det er et direkte kausalitetsforhold mellom graden av aksept for annerledeshet i et samfunn 

og antall ærekrenkelsessaker. Flere andre aspekter, slik som blant annet hvordan 

ærekrenkelser er juridisk definert, samt rettssystemets stilling i samfunnet, vil alltid spille 

sterkt inn på dette.  

Tanken om at ærekrenkelsessaker på generell basis forekommer oftere i slike samfunn kan 

videre underbygges ved å argumentere på basis av den nevnte geografiske mobiliteten som 

økte som følge av den økonomiske oppgangen rundt 1730-årene og utover. Dette førte det til 

at æremessige «feilskjær» ble mindre graverende fordi en kunne flytte til et annet sted og 
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assosiere seg med andre grupper i samfunnet.
140

 Dette henger videre sammen med den nevnte 

oppløsningen av standssamfunnet, da samfunnet på mange vis ble mer flerfoldig, bestående 

av flere ulike sosiale grupper, hvilket kan ha bidratt til å «vanne ut» en tidligere mer homogen 

ærekodeks. 

Æren var som vist noe annet i 1842 enn den hadde vært i 1687. At ærekrenkelser generelt fikk 

mildere strafferammer, er i betydelig grad et uttrykk for at synet på normbrudd, straff og 

forbrytelser hadde endret seg i mellomtiden. Uten å påstå at dette kan forklares ut ifra et 

enkelt aspekt, hadde den endrede samfunnsstrukturen mye å si for dette endrede synet på ære.  

Juristen Ulrik Motzfeldt uttalte innledningsvis i sin kommenaturutgave til lovkommisjonen av 

1828 at: 

Man skammer sig ved end at have staaende i Lovgivningen saadanne Gjengangere fra Mørkets 

Tid, som 6-1-9, 6-6-17 og 18, o.fl.; Lovenes strenge Straffe Blodskam og andre ligeartede 

Forbrydelser oprøre Følelsen; og Alt dette, i Forbindelse med den for Øieblikket saa rundeligen 

uddelte Benaadning, svækker Agtelsen for Lovene.
141

 

Blant lovene det her er referert til var de omhandlende bålbrenning av magikere. Det var, som 

fremgått av siste del av sitatet, et sentralt poeng at diskrepansen mellom teoretisk og utøvd 

lovgivning var så stor som den var. Til tross for det opplevd trengende behovet for ny 

straffelov, var en tilsynelatende forsiktig med å tilskrive en ny straffelov en for stor betydning 

i seg selv: 

Det kunde saaledes vel endogsaa gjerne indrømmes, at der fra den materielle Side, til Opnaaelse 

af selve  Straffelovgivningens hensigt, offentlig og privat Sikkerhed, neppe med Føie kunde 

haabes, at i sig selv en ny Criminallov vilde præstere, uden at man derfor kan agte en ny 

Criminallovgivning for overflødig eller mindre nødvendig.
142

 

 

4.1 Duellering 

Relatert til ærekrenkelser, uten at det stod under kapittelet om ærekrenkelser, var dueller. 

Selve konseptet duell taler for en mentalitet der deltagerene logisk nok må prioritere æren 

over faren for å miste sitt eget liv. Når ære er viktigere enn livet, og denne holdningen speiles 
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i et konkret fenomen, virker det hensiktsmessig å til en viss grad gå igjennom den relevante 

lovgivningen i en tekst omhandlende ære i juridisk forstand. 

I Christian Vs Norske Lov var lovgivningen (straffene) for duellering lagt til et eget 

kapittel.
143

 Logisk nok må dette bety at duellering ikke bare forekom, men også at det ble 

oppfattet som et vesentlig problem fra myndighetens side. Det betyr ikke at duellering rundt 

1842, i den grad det forekom, ville blitt oppfattet som uproblematisk. Men nedprioriteringen 

fra et helt kapittel i 1687 til en paragraf som i en bisetning også omtaler slåsskamper i 1842, 

kan logisk nok tas som et tydelig uttrykk for endrede forhold.
144

 På den annen side var 

Christian Vs lov mer ideal-orientert enn nyere lovsamlinger, i den forstand at den tok sikte på 

å opprettholde Guds orden og motvirke Guds fortørnelse på jorden. Sånn sett kan det være 

problematisk å ta dets utfyllende og strenge lovgivning omkring duellering som et automatisk 

uttrykk for at problemet reelt sett var av stort omfang. 

I straffeloven av 1842 var ikke dueller omtalt under noen særskilte strafferammer.
145

 Kapittel 

14 § 15 var som sagt det som var igjen av duelleringslovgivning i 1842, men denne 

paragrafen omhandlet ikke utelukkende dueller. Mye av grunnen til at et kapittel ble redusert 

til en enkeltparagraf, kan oppsummeres ved å peke på følgende: fordi det logiske utfallet av 

en duell vil være dødsfall eller i det minste vold, er det unødvendig med stor grad av 

særlovgivning på området. Tiltalte kunne like gjerne bli dømt for forsettlig eller overlagt drap, 

ettersom det tross alt var dette som var den straffbare gjerningen i seg selv.
146

 At en mer eller 

mindre sidestilte en duell med døden til følge med et simpelt slagsmål med døden til følge 

fratok duelleringens særstilling i straffeloven. Det ene skulle egentlig være et oppgjør mellom 

høystatuspersoner, det andre ofte et fenomen blant berusede menn i ølkjellere. 

Derimot var ikke duelleringsparagrafen like utvannet i den militære straffeloven av 1866. 

Paragrafen var enkel, og foreskrev den dømtes straff til å være «[...] strængt Fængsel eller 

med embetsfortabelse.» Paragrafen står i både kommisjonsutkastet til den militære 

straffeloven fra 1841, og den vedtatte loven fra 1866, men de den foreslåtte og den vedtatte 

paragrafen var ikke identiske: For det første ble rekkefølgen endret fra «[...] Embedsfortabelse 
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eller med strængt Fængsel.»
 147

 til «[...] strængt Fængsel eller med Embedsfortabelse.»
148

 For 

det andre presiserer den vedtatte paragrafen at samme straff skal påfalle den mottagende 

duellanten. Merk at det straffbare forholdet var utfordringen i seg selv, ikke nødvendigvis 

gjennomførelsen. I motivene til straffeloven av 1842 ble ikke fraværet av et slikt eksplisitt 

utfordringsforbud sett på som en hindring for at politiet kunne stoppe en duell før den ble 

gjennomført, på samme måte som at politiet kunne forhindre et slagsmål før det begynte.
149

 I 

motsetning til de fleste andre ærerelaterte paragrafer, inneholder ikke Norsk Retstidende noen 

sak omhandlende den militære straffelovs § 114, altså duelleringsparagrafen. 

Et visst paradoks er at det ble foreskrevet mildere straffer enn før i et samfunn der fenomenet 

duellering var betydelig svekket i forhold til tidligere tider – om enn ikke dødt. Dette kan 

igjen henge sammen med synet på straff, Lovkommisjonen av 1828 uttalte at dødsstraff for 

duellering var lite hensiktsmessig, fordi duellanten allerede har satt sitt liv på spill og at 

risikoen for å bli henrettet således ikke vil virke avskrekkende.
150

 En kunne tenke seg at en 

eventuell dødsstraff ville virke avskrekkende overfor befolkningen forøvrig, men dette ble 

avvist av lovkommisjonen: 

[...] og den borgerlige Infamie, som de nu gjældende Love forbinde med den for Duellanten 

bestemte Livsstraf, kan ei heller tjene til Afskrækkelse, fordi den staaer i aabenbar Strid med 

den offentlige Mening, uden hvis Samstemning Æresstraffe ere uden al Betydning.
151

 

To aspekter kan leses ut fra dette sitatet. For det første var lovgivningen eksplisitt begrunnet 

med hensyn til den offentlige mening. For det andre, men relatert, er påpekelsen av at 

æresstraff bare fungerer så lenge den er i samsvar med opinionen. Æresstraff ble som nevnt 

formelt avskaffet ved straffeloven av 1842, og lovens motiver kan fort slå en som heller 

målrasjonelle generelt sett. Ikke bare med tanke på de nevnte æresstraffer, men også i det at 

kommisjonen tok utgangspunkt i at det ikke var hensiktsmessig å straffe noen for kun å 

utfordre eller innblande seg i en duell i seg selv, da «[...] Lidet eller Intet udretter at sætte 

Straffe herfor [...]».
152

 

Diskrepansen mellom lov og praksis angående duellering later til å ha vært betydelig også i 

eldre tider. Kommisjonen uttalte: 
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Desuden har Erfarenhed viist, at de hidtil gjældende Duellove iust formedelst deres upasende 

Strenghed næsten aldrig ere fatte i Virksomhed, og at Duellanterne i Virkeligheden have været 

straffrie. 
153

 

Uavhengig av rettspraksis kontra lovgivning i eldre tid med tanke på duellering, var den nye 

kategoriseringen i 1842 interessant i seg selv. Fallet var stort, fra et fenomen i praksis 

forbeholdt adelige og offiserer, omtalt i et eget kapittel i straffeloven, til et fenomen som ble 

dømt på lik linje med alminnelige, frivillige slåsskamper. Likevel er kanskje ikke kontrasten, 

selv om den er åpenbar, fullt så steil som det først kan virke: Krigerstanden adelen, som etter 

hvert fikk sin standsmessige tilknytning til krigføring svekket, ble i stor grad erstattet av 

offiserer på akkurat dette punktet. Dette, samt den nærmest fraværende adelen i Norge opp 

mot og i løpet av 1800-tallet, er trolig den viktigste forklaringen på hvorfor offiserer ser ut til 

å ha overtatt adelens «duellrolle».
154

 Sånn sett var det naturlig at spesifikk 

duelleringslovgivning falt ut av straffeloven, men fortsatte å eksistere i militær straffelov. 

Fenomenets link videre til slåsskamper kan tenkes å ikke være mer komplisert enn at det er et 

uttrykk for en machokultur, som en slåsskamp mellom to relativt likeverdige parter ofte kan 

være i dag.  

Et øvrig paradoks er at duellering, et fenomen fundert i en æreskultur, i det minste i teorien 

kunne bli straffet med «[...] de haanligste Straffe.»
155

 En plausibel forklaring på dette er at 

staten satte hardt mot hardt, i et forsøk på å gjøre duellering æreløst, da fenomenet er iboende 

undergravende for en rettstat. 
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5 Forståelse av ære i perioden 

5.1 Æresstraff 

Som nevnt tidligere utgikk den juridiske æresstraffen formelt med straffeloven av 1842. 

Rettspraksis og kommisjonsutkast til straffeloven tyder likevel på at juridisk æresstraff ikke 

var betraktet som en prinsipielt fremmed straffereaksjon i perioden rundt 1842.  

Den eldre formen for æresstraff, ofte kalt tremarksstraff på grunn av den medfølgende boten, 

var en aktiv og ikke sovende straffemetode i årene før straffeloven trådte i kraft.
156

 

Æreløshetens foreslått avløsende straffereaksjon, å bli dømt «uværdig til offentlig tillid», ble 

av Motzfeldt omtalt som «En idetmindste af Navn aldeles ny Straf [...]».
157

 Denne nye 

straffereaksjonen inneholdt både brudd og kontinuitet. Den ble ikke innlemmet i straffeloven 

av 1842, men det var likevel mulig å fradømme noen retten til å inneha en stilling, som 

tidligere nevnt.
158

 Noe av motivet for å avskaffe æresstraffen er å spore i Motzfeldts uttalelse 

om at: 

Det er noget synderligt at anvende som Straf, hvad der i sig kun er en naturlig Følge av 

Forbrytelsen, nemlig dennes Indflydelse paa Vedkommendes borgerlige Agtelse, hans Fordring 

paa Tillid hos sine Medborgere og i det Offentlige o.s.v.
159

 

Og: «Besiddelsen af Medborgeres Tillid kan ei vel strække sig ud over Graven, men vel 

Æren.»
160

 

At den foreslåtte straffen i navn var ny var ikke det eneste bruddet, men det er trolig likevel 

hensiktsmessig å ikke undervurdere slike navneendringer i seg selv, da dette om enn ikke 

annet kan sees som et uttrykk for et symbolsk skifte. Dette kan både ha vært fordi æren 

betydde mindre enn den hadde gjort før, eller fordi staten ønsket å distansere seg fra eldre 

ærestenkning. De to er ikke gjensidig utelukkende. Å være «uværdig til offentlig tillid» 

minner mer om en målrasjonell tankegang enn å bli dømt «æreløs», da den dømte ikke kunne 
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«[...] tage Deel i nogen Forretning, hvortil Lovene fordre gode og oprigtige Mænd.»
161

 Å 

være juridisk æreløs fikk på dette punktet i praksis samme følge, men i det språklige var det 

heller vektlagt en egenskap ved den dømte, heller enn konsekvenser i seg selv. Muligens er 

dette semantikk, i den forstand at det er en fare for å undervurdere tilfeldighetens innflytelse 

på navneendringen. Samtidig var det en bevisst endring, gjennomgått av 

kommisjonsmedlemmer, og det ble understreket i selve lovteksten at å bli dømt «uværdig til 

offentlig tillid» ville vært en vanærende straff.
162

 Med andre ord: kommisjonen var ikke 

fremmed for straffer som eksplisitt var definert som vanærende.  

Den foreslåtte lovendringen inneholdt likevel brudd hva angikk praktiske konsekvenser for 

den dømte. Et av de mest oppsiktsvekkende var at å bli dømt «uværdig til offentlig tillid» ikke 

skulle gå ut over muligheten til å vitne.
163

 Bemerkningen er ikke mer utfyllende enn: «Det er 

nemlig heros at bemærke, at Intet meldes om denne Strafs Indflydelse paa 

Vidnedyktigheten.»
164

 «Ære» og «ærlig» har, foruten etymologisk tilknytning, historisk sett 

sterke innholdsmessige bånd, til en slik grad at de tidvis har gått for det samme, som tidligere 

nevnt. Det kan riktig nok tenkes at en person som hypotetisk sett ble dømt «uværdig til 

offentlig tillid», i praksis ville ha mindre tillit som vitne. Men selv hvis det hypotetisk sett ble 

tilfelle i praksis, skulle det ikke forekomme. Det oppsiktsvekkende er ikke bare denne 

bestemmelsen i seg selv, men at det hverken drøftes eller begrunnes. Noe som er spesielt, sett 

at dette er et ærekonsept som ville vært ugjenkjennelig i eldre tider. 

 

5.2 Ære etter døden 

Utover de nevnte aspekter, kunne den foreslåtte språklige endringen fra «æreløs» til «uværdig 

til offentlig tillid» ha betydd et ganske grunnleggende brudd, i det minste hvis vi tolker det 

strengt. Som Motzfeldt påpekte, ga det åpenbart liten mening å dømme noen til både 
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dødsstraff og «uværdig til offentlig tillid». Likevel kunne en dødsdømt også bli dømt til å 

være «uværdig til offentlig tillit» ifølge lovforslaget.
165

 

Å dømme noen til å ha sitt «[...] liv og ære forbrudt» derimot, slik det lød under Christian Vs 

Norske Lov, gir langt mer mening. Loven tok det tilsynelatende for gitt at æren var noe utover 

det rent overskuelige praktiske. Riktig nok kan også denne implisitt ha praktiske 

implikasjoner som motiv, da jo mer kollektiv æren var, dess mer ville en slik dom brakt skam 

over dømtes familie. Likevel later den eldre rettstenkning til å ha betraktet ære på et mer 

«metafysisk» nivå enn den nyere.  

Hvorvidt æren bestod etter døden var et tema som ble tatt opp i Høyesterett to år før 

straffeloven ble vedtatt og tre år før den trådte i kraft, i 1840.
166

 Saken handlet om trykte 

ærekrenkende uttalelser om en avdød sakfører, som i uttalelsene ble beskyldt for inhabilitet og 

uærlig fremferd i en sak mellom Ræfs almue og kirkeeiere. Det var i den injurierende teksten 

blant annet hevdet at sakføreren hadde fortiet sin inhabilitet og «[...] brugt rabulistagtig 

Proces, hvilket er et af de groveste Skjældsord, som kunne bruges mod en Sagfører [...]»
167

 

Påtalen var tatt ut av avdødes sønn. Den tiltalte nektet straffeskyld fordi han mente at 

påstandene var sanne, og hevdet med andre ord sannhetsbevis (noe retten avfeide på grunn av 

bevisets stilling), samt den påstand om at en avdød, foruten ekstraordinære omstendigheter, 

ikke kunne bli ærekrenket.
168

 Den injurierende artikkelen hadde blitt trykket i bladet 

Statsborgeren i 1831, et embetsmansstandskritisk skrift.
169

 Statsborgeren var ikke fremmed 

for injuriesøksmål, da «Spesialiteten til Statsborgeren var å trykkje udokumenterte påstandar 

og rykte om at namngjevne embetsmenn hadde gjort seg skuldige i snusk og 

tenesteforømming.», noe som «[...] utløyste ei rekkje injuriesøksmål [...]».
170

 Tiltalte ble dømt 

i underretten, frikjent i overretten og dømt i Høyesterett. 

Til tross for at Akershus Stiftsoverrett opphevet underrettens dom, sa Høyesterett seg enig i 

underrettens tolkning av at avdødes ære hadde krav på juridisk vern. Mens forsvaret og 

overretten hevdet at avdøde ikke var rettssubjekter, sa Høyesterett seg enig i resonnementet 

ledet ut av det faktum at loven skilte mellom dødsstraff med og uten tap av ære, noe som 
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måtte bety at det var grunnlag for å si at æren ikke opphørte etter døden.
171

 Motargumentet, at 

dette kun var for å virke avskrekkende, mottok det svar at en dødsstraff burde være 

avskrekkende nok i seg selv, med eller uten tap av ære.
172

 I tillegg kom argumenter om at 

vissheten om at æren vernes etter ens død virket betryggende og at ærekrenkelser overfor 

avdøde var belastende for den pårørende familie. Det var med andre ord ikke en offerløs 

handling å ærekrenke avdøde. Denne argumentasjonen samsvarte med argumentasjonen til 

både Skeie (i 1938) og lovkommisjonen av 1828, men det er nevneverdig at lovkommisjonen 

omtalte dette punktet som «[...] et meget omtvistet Spørgsmaal [...]».
173

 For å motvirke at 

avdødes injurievern ikke skulle komme i konflikt med «[...] gavnlig og frimodig Fremstilling 

av Historiske Sandheder [...]» foreslo kommisjonen en foreldelsesfrist på ti år etter 

dødsfallet.
174

 Dette ble tatt opp i lov.
175

 

Heller ikke bruken av ordet «formeentligen» i den injurierende teksten ble tillagt noen vekt, 

ettersom retten ikke fant en offentlig bekjentgjørelse av slik mistanke berettiget.
176

 Dommen 

ble at uttalelsene ble mortifiserte samt saksomkostninger på 50 speciedaler og en bot på 25 

speciedaler til Ræfs prestegjeld. Mortifikasjon i ærekrenkelsessaker betød at injurien ble 

regnet som «[...] døde og magtesløse at være [...]», et konsept som var tilstede både da, i 

straffeloven av 1842 og straffeloven av 1902.
 177

 Mortifikasjon ved ærekrenkelser utgikk da 

ærekrenkelser ikke ble tatt med i straffeloven av 2005. Mortifikasjon var en egen reaksjon og 

kunne idømmes selv hvis injurianten var utilregnelig eller mindreårig. Heller ikke 

Grunnlovens § 66 utelukket mortifikasjonssak eller – dom. Derimot kunne mortifikasjon kun 

idømmes hvis injurianten hadde fått anledning til å føre sannhetsbevis.
178

 Mortifikasjon av 

ærekrenkelser er kun kjent i norsk, dansk og islandsk rett.
179

  

Dette var en dom idømt i henhold til eldre straffelov og ikke den av 1842, men 

straffeutmålingen er bare ett eksempel på at straffeutmålingen i denne perioden i praksis ikke 

var av den mer drakoniske art en lett kan assosiere med Christian Vs norske lov. I tillegg var 

retten uttalt bevisst på den kommende lovgivningen, det fremgår gjennom deres referanse til 

                                                 
171

 Rt. 1840, 261 
172

 ss 
173

 Skeie, Den Norske Strafferett -Bind II Den Specielle Del., 218f ; Lovcommissionen av 1828, Motiver til det i 

Aaret 1832 udgivne Forslag til en Lov for Kongeriget Norge angaaende Forbrydelser. 
174

 Lovcommissionen av 1828, Motiver til det i Aaret 1832 udgivne Forslag til en Lov for Kongeriget Norge 

angaaende Forbrydelser, 203f 
175

 Skeie, Den Norske Strafferett -Bind II Den Specielle Del, 218, fotnote 4 
176

 Rt. 1840, 257 
177

 Skeie, Den Norske Strafferett -Bind II Den Specielle Del, 243ff 
178

 Ibid., 245 
179

 Sejerstedt (et. al.), "«Ytringsfrihed bør finne sted» : Forslag til ny Grunnlov §100 i NOU 1999:27.", 258 



41 

 

straffelovens kapittel 17, § 10, som sa at ektefelle, foreldre, barn og søsken kunne tre inn i 

avdødes sted og begjære påtale ved ærekrenkelser.
180

 Retten var med andre ord preget av 

straffeloven av 1842 allerede før 1842, og rettens referanse gir oss ett innblikk i graden av 

kunnskapsflyt i rettsapparatet. Når det er sagt, var det ikke noen selvfølge at retten skulle ta 

hensyn til dette, ettersom denne paragrafen da ikke var gjeldende rett. Dommen klargjorde at 

avdøde hadde rett til juridisk vern rundt sin ære gjennom påtale fra nær familie og «[...] har 

for ettertida blitt ståande som ei viktig prinsipiell avgjerd i Høgsterett.»
181

 

Høyesterettsdommen er likevel ikke å tolke dithen at Høyesterett forholdt seg til en eldre, mer 

kollektiv ærestankegang. Da Skeie skrev om den lignende paragraf § 252 i straffeloven av 

1902, skrev han at «Det syntes idethele ikke at være muligt at opfatte den afødes minde efter 

strl. § 252 som en retsbeskyttet familieære eller samfølelse.»
182

 Også Langeland påpeker at 

denne dommen ikke tok utgangspunkt i en mer tradisjonell form for ære, men heller 

«agtelse», som ble vektlagt både av aktoratet og i dommen. Kontrasten mellom eldre 

ærestankegang og den mer moderne, som kan bli betegnet som agtelse, var at den eldre «[...] 

krinsa rundt sjølv og var noko innehavaren sjølv hadde rådvelde over. Dermed var ho på sett 

og vis også heva over alminnelege normer.»
183

 Avdødes rett til agtelse, i henhold til dommen, 

var basert på den avdødes lovlydighet: «Den fredeleg og lovlydige borgaren kunne nyte 

velfortent «Agtelse» under vern av lova.»
184

 Dette er koblet opp mot den borgerlige 

samfunnsstrukturen, som således fordret den agtelige formen for æresforståelse.
185

 Sånn sett 

ble ære også i dette perspektivet omformet til ære en mer høvelig forstand, på grunn av det 

normative utgangspunktet, i likhet med siviliseringsprosessen.  

Som tidligere nevnt, ble det av Motzfeldt poengtert at da setningen «uværdig til offentlig 

tillid» ble foreslått istedenfor juridisk æreløshet, ville det ikke gi mening å idømme dette 

samtidig med en dødsstraff, ettersom en avdød naturligvis ikke kan være verdig offentlig tillit, 

uavhengig om han har blitt idømt en vanærende straff eller ikke. Selv om Høyesterett i den 

nevnte saken fra 1840 la mye av vekten for den straffeteoretiske hjemmelen på skillet mellom 

dødsstraff med og uten ærestap, ble som nevnt også mer praktiske hensyn vektlagt, slik som 

etterlattes påkjenning. Dette støtter opp om synet på perioden som en brytningstid, da blant 
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annet tanker om at ærens udødelighet, argumentet om at belastning for avdødes familie ga 

grunn for straffverdigheten og tiltaltes uttalte syn om at avdøde personer ikke kunne bli 

ærekrenket, alle nevnes i samme sak. Det er ikke gitt at det faktum at kun familie var 

berettiget til å ta ut tiltale var grunnet i en mer kollektiv æretankegang slik vi kan se i den 

senere nevnte løsgjengersaken. Der var fraskrivelse et sentralt aspekt, mens det i denne saken 

gjennom privat påtale var ytret et ønske om injurievern av nær avdød slekt. At tiltale for 

ærekrenkelse av avdøde i straffeloven av 1842 og 1902 kun kunne bli tatt ut av nær familie 

eller arvinger, kan taes som uttrykk for familiens sterke stilling i samfunnet, men det hadde 

trolig også rent praktiske årsaker, i den forstand at det ville demme opp for antall 

injuriesøksmål på vegne av avdøde. 

Paragrafen ble videreført i straffeloven av 1902, da hadde også kun med arvtagere og nær 

familie mulighet for å begjære påtale fra det offentlige.
186

 Foruten den senere nevnte 

ascendentparagrafen (som bortfalt i 1889), var injurier overfor avdøde den eneste typen 

ærekrenkelse som fikk en mildere straff med straffeloven av 1902. At lovbruddskategorien 

ærekrenkelser ble vurdert strengere i straffeloven av 1902 enn av straffeloven av 1842, stod i 

kontrast til de fleste andre typer lovbrudd.
187

 Dette må kvalifiseres ved å understreke at 

straffeloven fra 1902 kun tillot det offentlige å reise sak hvis ærekrenkelsen var «bevislig 

fremført i ond tro», uavhengig av eventuelle praktiske konsekvenser ærekrenkelsen fikk for 

den injurierte.
188

 

 

5.3 Sannhetsbeviset 

Et viktig juridisk prinsipp som gjennom gikk grunnleggende og prinsipielle endringer i løpet 

av 1800-tallet var konseptet sannhetsbevis. Dette var et prinsipp som hadde gått igjen i både 

eldre tid og av straffeloven av 1842. Enkelt forklart gikk det ut på at et utsagn ikke kunne 

regnes som ærekrenkende i juridisk forstand hvis det var sant. Kunne den tiltalte for eksempel 

bevise at fornærmede virkelig hadde hatt seksuell omgang med dyr eller at han underslo 

penger, kunne tiltalte i utgangspunktet ikke straffes for å ha sagt det. Med andre ord kunne 

sannhetsbeviset åpne for omvendt bevisbyrde, fordi den tiltalte kan måtte føre bevis for sin 
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eventuelle uskyld. Sannhetsprinsippet stod svært sentralt i ærekrenkelsessaker i eldre tid, og 

var også i straffeloven av 1842s kapittel 17, og «[...] vedblev å gjelde undtagelsesfritt i norsk 

rett inntil 1890.»
189

  

En streng tolkning av loven av 1842, deriblant kapittel 17, § 1, fordret som formelt krav at 

anklage mot bedre vitende kun var straffbart så lenge fornærmede var uskyldig i det han eller 

hun hadde blitt anklaget for. Hvis injurianten således anklagde eller reiste tiltale mot noen i 

ond tro, og fornærmede i ettertid viste seg å faktisk være skyldig i det injurianten hadde 

hevdet– mot injuriantens/tiltaltes opprinnelige tro eller grunn til å tro – ville injurianten gå 

straffri.  

Straffelovkommisjonen av i 1885, fremsatt i 1888, var ikke nådig i sin bedømmelse av en slik 

tolkning, eller rettere sagt ordlyd.
190

 Kommisjonen fant det kritikkverdig at den nevnte 

paragrafteksten i ytterste konsekvens forutsatte at fornærmede måtte være beviselig uskyldig. 

En slik ytterste konsekvens var etter alt å dømme ikke intensjonen, da dette altså ville ha 

snudd bevisbyrden på hodet, men selv om bevisbyrden lå på injurianten ønsket kommisjonen 

dette fjernet. At anklagen var utført i ond tro burde ifølge kommisjonen være tilstrekkelig.
191

 I 

de reviderte paragraftekstene etter 1889 ble kommisjonens innvendinger blitt tatt til følge på 

dette punktet. 

Rettspraksis frem til den større revisjonen av kapittel 17 i straffeloven i 1889, håndhevet som 

nevnt dette rettsprinsippet. Sannhetsbeviset hadde en særdeles lang juridisk kontinuitet, og 

avskaffelsen av det absolutt prinsipielle sannhetsbeviset var således et vannskille i norsk 

injurielovgivning. Beviselige ærekrenkende beskyldninger gikk fra å være iboende straffrie, 

til å bli potensielt straffbare. En burde likevel ikke overdrive graden av brudd, da 

sannhetsbeviset gjennomgikk betydelige endringer, heller enn en fullstendig avskaffelse. 

Å kontrastere norsk med utenlandsk lovgivning for å underbygge det en mener er tvingende 

nødvendige reformer, er ikke noe nytt. Utenlandsk lovgivning fremstod som et sentralt aspekt 

for argumentet for lemping av sannhetsbeviset, da Norge ifølge kommisjonens medlemmer 

var det eneste landet der injurianten hadde uinnskrenket rett til å føre sannhetsbevis: «[...] 

omtrent hele Verden er enig, nemlig, at ogsaa sandfærdige Beskyldninger kunne være 
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ubeføide og derfor strafverdige Krænkelser, synes ogsaa aldeles ubestridelig.»
192

 

Sannhetsbeviset var utelukket som straffefrihetsgrunn i blant annet svensk og fransk 

lovgivning, men i den tyske straffeloven av 1871 var muligheten til å føre sannhetsbevis 

ubegrenset, selv om det riktig nok ikke nødvendigvis fritok for straff.
193

 

I Riksadvokatens rundskriv datert den 21. februar 1891 går det frem at det med tanke på 

kapittel 17s §§ 5, 6 og 7 ikke trenger å foreligge noen absolutt prinsipiell tolkning av 

sannhetsbeviset. Med andre ord var ikke beskyldningen/ærekrenkelsens sannhet en prinsipiell 

forutsetning for at ytringen var straffri: «[...] men at det er tilstrækkeligt, at det inden en større 

Kreds opfattes saaledes, og at derfor Beskyldningen, om den troes, udsætter Vedkommende 

for Had eller annen væsentlig Ubehagelighed.»
194

 

Det var naturligvis således en fin linje mellom hvilke beskyldninger som retten ville oppfattet 

som ærekrenkende og hvilke som ikke var det, når sannhetsbeviset ikke lenger kunne bli 

benyttet som noe absolutt skille mellom dom og frifinnelse i ærekrenkelsessaker. Et annet 

aspekt ved dette er at denne endringen i injurielovgivningen kan tolkes dithen at den krenkede 

nå potensielt sett kunne ha begått normbrudd av en viss art, men at å marginalisere denne 

personen i form av å utsette ham for hat, likevel var straffbart.  

 

5.4 Straffens intensjon 

Et annet aspekt ved kriminallovgivningen, mer spesifikt fengselsvesenet, som kan knyttes til 

sterk utenlandsk innflytelse er Philadelphia-systemet. Det første av denne typen fengsel var 

Eastern State Penitentiary i Philadelphia, ferdigstilt i 1829. Botsfengselet i Oslo, ferdigstilt i 

1851, er det første og eneste norske eksempelet som ble bygget etter denne modellen.
 195 

Likevel ble dette denne formen for straff utbredt i Norge:  

Selv om kriminalloven av 1842 forutsatte at tvangsarbeide på festninger og i tukthus som skulle 

være den sentrale straffart, ble det derfor i praksis frihetsstraff etter mønster av 
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Filadelfiasystemet som kom til å dominere også innenfor norsk fengselsvesen fra siste halvdel 

av 1800-tallet.
196

 

Denne typen fengsel var utformet slik at de innsatte skulle holdes mest mulig i isolasjon på 

egen celle, gjerne i kombinasjon med hardt, egenhendig arbeid. Forholdene i slike fengsler 

var radikalt ulike fra straffarbeidsanstaltene, ofte omtalt som «festningen(e)». Dette blant 

annet i form av botsfengselets sterke isolasjonspraksis kontra fellesarbeidet i lenker som 

forekom i straffeanstaltene. Selve navnet er også til dels avslørende: en bot er noe en ideelt 

sett betaler for så å være ferdig med det. På den annen side var også æresstraffene i betydning 

å bli dømt æreløs også i praksis som regel en midlertidig straff, frem til personen hadde gjort 

opp for seg eller møtt i retten, som nevnt. 

Fengselssystemet kan således sees som et konkret, håndfast eksempel på en ny måte å 

betrakte straff og således domsavsigelser på. Tanken bak utstrakt bruk av isolasjon overfor de 

innsatte var av intendert reformerende art, da isolasjonspraksisen skulle bidra til fangens 

selvransakelse og motvirke fengselets effekt som et «forbrytelsesuniversitet». Botsfengselet 

fikk senere arealer for fellesarbeid, men tanken om delvis eller nærmest fullstendig isolasjon, 

uavhengig av hvor kritikkverdig isolasjonspraksis i seg selv er, vitner om et syn på 

forbryteren som står i kontrast til eldre praksis med brennemerking og eksklusjon fra 

samfunnet. Dette fordi at å bygge fengsler som ved sin utforming oppfordrer til 

selvransakelse, har som logisk motiv tanken om at nettopp disse fangene ideelt sett skal 

tilbake i samfunnet igjen. Neppe som likemenn til embedsmenn og øvrigheten, men tanken 

om at forbrytere ikke var «kasteløse» på samme måte som før, taler for et større brudd i synet 

på straff. Synet på straffens motiv oppsummeres godt i stortingsrepresentanten Riddervolds 

forslag i 1837:  

Regjeringen anmodes om at lade undersøge, hvorvidt det maatte være hensigtsmæsigt at 

anlægge Straffeanstalter ogsaa for de grovere Forbrydere; enten i det Hele, eller forendeel 

udenfor Fæstningerne, saaledes at ved deres Indretning tages det Hensyn, Omstændighederne i 

vort Land tillade, til de Forbedringer, saadanne Anstalter have erholdt i enkelte andre Lande, 

sigtende saavel til at lette og fuldstændiggjøre Bevogtningen, for til paa en mere 

tilfredsstillende Maade at befordre Opnaaelsen af det Øiemed, at forbedre Fangerne, og at 

gjengive dem til Samfundet i en saadan Tilstand, at der kan haves Sansynlighed for, at de ikke 

ville falde tilbage, samt at afskrække Andre fra Forbrytelser. Resultatet af disse Undersøgelser, 

saavelsom Overslag over Bekostningene ved Anlegget af saadanne Indretninger, ønskes 

forelagt næste ordentlige Storthing. [min kursiv]
197

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
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Det er lett å dra strikken for langt i resonnement om fortidens mentaliteter, men en kan spørre 

seg om Philadelphiasystemets motiver også hadde sin parallell i æresmentaliteten mer 

generelt. Normbrudd av betydning skadet ens omdømme og således ens ære, som førte til 

sosial straff gjennom marginalisering eller i verste fall ekskludering. Eventuelt i tillegg til 

dette en juridisk straff. At grove normbrudd straffes gjennom marginalisering er trolig tidløst, 

men forskjellen er at også disse sosiale straffereaksjonene i eldre tid tilsynelatende i betydelig 

grad tok høyde for at normbryteren var et nærmest vesensforskjellig menneske, ute av stand 

til å noen gang leve normalt blant andre mennesker. Skam, spesielt hvis idømt av en så sterk 

aktør som retten hadde blitt, hadde og har iboende kvaliteter som var og er motstridende 

etablert konsensus omkring målsetningene ved straff og sanksjoner. Det rehabiliterende og 

preventive umuliggjøres hvis den dømte eksplisitt uttales å være en «mindre mann».  

At lovverket likevel fortsatt inneholdt straffer som ble oppfattet som vanærende, ble for måten 

det ble håndhevet på kritisert og fremstilt som motstridende «Vor civiliserede Tid [...]»
198

 i 

sin samtid. Den refererte avisartikkelen er fra mer enn en generasjon etter 1842, men innehar 

et syn på ære som stod i sterk kontrast til tilsynelatende dominerende tidlig-moderne 

tenkning. Det står også at det er en motsigelse at fengselet skulle ha en slik rehabiliterende 

rolle, når de vanærende straffene var av slik natur at de utelukket rehabilitering. Problemet var 

i følge artikkelforfatteren ikke nødvendigvis eller i første rekke at lovverket opererte med hva 

som i praksis var vanærende straffer, men at heller at straffeutmålingen hva angikk det 

vanærende ofte både var drakonisk og rammet svært ulikt ut i fra hvilket samfunnslag den 

dømte tilhørte: 

I vor humane Tid har man Fængselsselskab m.v som skal tage sig af afstraffede Forbrydere; 

men Lovgivningen har her en stor Pligt at opfylde; den bør, den maa aabne for Forbryderen 

Adgang til at Vinde sin tabte Ære og Agtelse igjen. Det «evige» Ærestab er en Gjenganger fra 

en forsvunden barbarisk Tid og maa vige for en humanere Domfældelse. Ikke alle, som begaar 

en Forbrydelse, er i Ordets videste Forstand en Forbryder, og enhver Domfældelse bør derfor 

bestemme, hvorvidt og i hvor lang Tid Vedkommende har sin borgerlige Ære og Rettighed 

forbrudt. Straffeloven bør tilføjes de fornødne Bestemmelser i den Retning.
199

 

I motivene til straffeloven av 1842 ble det drøftet hvilket straffeteoretisk grunnlag 

straffeloven skulle ha. Den absolutte teori, en straffeteoretisk teori som gikk ut på at staten 

hadde et moralsk ansvar for å verne som samfunnets moral gjennom straff, det vil si å «[...] 

gjenopprette den moralske likevekt som forbrytelsen har forstyrret [...]», dette uten å ta 
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hensyn til eventuell preventiv effekt.
200

 Denne teorien ble avvist, delvis fordi straff ikke ble 

betraktet som den optimale måten å verne om moralen på, og delvis fordi det ville innebære et 

tilnærmet frislipp av strafferammer ettersom dommeren måtte ta hensyn til forbrytelsens 

moralske aspekter på en annen måte enn ellers.
201

 Avskrekkelsesteorien, det vil si 

allmennpreventiv teori, ble lagt til grunn som hovedteoretisk grunnlag for straffeloven, fordi 

det i motsetning til prevensjonsteorien (individualpreventivt) kunne forhindre potensielle 

lovbrudd, i motsetning til å kun forhindre allerede dømte og straffedes potensielle fremtidige 

lovbrudd. Det hører med at prevensjonsteorien ble akseptert så lenge den ikke stod i et 

motsetningsforhold til avskrekkelsesteorien.
202

 Philadelphia-systemet er et eksempel på 

hvordan prevensjonsteorien fikk sitt utrykk i praksis, da tanken var at fangen skulle være et 

nytt og bedre menneske etter endt soning.
203

 

Avskrekkelsesteorien ble likevel ikke akseptert uten forbehold. Hvis straffen var for streng, 

kunne det virke mot sin hensikt.
204

 Ved for strenge straffer ville forbryteren bli herdet, hvilket 

samsvarer med den tidligere nevnte bevisstheten om å unngå «forbryteruniversitet» - den 

kriminelle var ikke lenger en iboende kriminell person som skulle brennmerkes hverken 

bokstavelig eller figurativt, men omformes til en lovlydig borger. I tillegg kunne forbryteren 

fremstå som et offer hvis straffen var uforholdsmessig streng og på den måten gi ham 

sympati. Terskelen for å vitne eller anmelde ville også bli høyere hvis en opplevde at den 

potensielle straffen ikke stod i forhold til forbrytelsen og benådninger ville sannsynligvis blitt 

mer brukt – hvilket igjen ville ført til svekket anseelse for loven og domstolene, på grunn av 

deres da tilsynelatende vilkårlighet.  

Straffeloven av 1842 ga som tidligere nevnt retten betydelig mindre rom hva angikk 

straffeutmålingen enn tidligere, det vil si at strafferammene hadde strengere rammer.
205

 Disse 

ble ytterligere strengere med straffeloven av 1902. Med dette i tankene, virker det rimelig å gå 

ut i fra at dommene i tidsrommet der 1842-loven var gyldig, i større grad enn senere uttrykte 

dommerenes syn på sakens alvorlighet, der lovgivende myndighet i større grad satte grensene.  
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5.5 Familieæren 

Som tidligere nevnt var svekkelsen av den standsmessige inndelingen av samfunnet til dels et 

uttrykk for et samfunn der større likhet som ideal var i fremmarsj. Dette skillet fra eldre tider 

var derimot ikke absolutt, det er tydelig at en paternalistisk grunnholdning bestod. Var den 

fornærmede en ascendent, det vil si en person i slektsledd over injurianten, slik som far eller 

mor, var dette en særdeles skjerpende omstendighet. En skulle kanskje tro at det til en viss 

grad var noe debatt omkring dette aspektet i samtiden, men det er det ikke i de kildene jeg har 

undersøkt. Det later til å ha blitt tatt for gitt, selv om den aktuelle paragrafen ble opphevet i 

1889. 

Et annet, men lignende, aspekt er det som omtales som «øvrigheten». «Øvrigheten» er et til 

dels flytende begrep, men omhandler i hovedsak embedsmenn og elitene. Begrepet kan på en 

side virke enda mindre krystallklart da for eksempel skolestyret i 1891 ble definert av 

riksadvokaten som øvrighet for en skolelærer.
206

 Kapittel 17 § 1 fra både 1842 og 1889, 

sidestilte det å tiltale i seg selv og det å angi noen for øvrigheten mot bedre vitende. Det er 

dog ikke berettiget å hevde at dette var et utvetydig uttrykk for paternalisme eller liknende, da 

det å for øvrigheten angi noe i praksis kunne tilsi å informere (i dette tilfellet villede) 

myndighetene om straffbare forhold. 

 

5.6 Ascendentparagrafen 

Straffeloven av 1842s kapittel 17 § 9 bestemte fengsel som minstestraff for enhver 

ærekrenkelse mot «[...] Slægtning i ret opstigende Linie [...]» Det vil si at selv den minste 

overtredelse av hva som kunne inngå i straffelovens kapittel 17, var alvorlig nok til at fengsel 

var en passende reaksjon, hvis den fornærmede var den dømtes ascendent. 

Ascendentparagrafen fra 1842 hadde sin forgjenger i Christian Vs Norske lov, der straffen var 

tap av arv og straffarbeid på livstid.
207

 At straffen var så hard etter loven av 1687, kan 

forklares gjennom den mosaiske rettstenkningen, da en familiens patriarkalske struktur var 
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religiøst legitimert. Forøvrig har også parallellene til eneveldet blitt trukket frem, der en slags 

pater-familias struktur gjenspeiler enevoldskongens posisjon i miniatyr.
208

 At en tilsvarende 

bestemmelse, riktig nok med betydelig mildere strafferamme, eksisterte i 1842, kan ikke like 

lett forklares ut i fra mosaisk rettsideologi. Derimot kan det sees som et uttrykk for et fortsatt 

patriarkalsk samfunn der sanksjonene mot opprør stod i kontrast til både tidligere og senere 

lovgivning.  

Paragrafen ble vedtatt opphevet i 1889 (i kraft fra og med 1890) og er heller ikke å finne i 

straffeloven av 1902.
209

 

 

5.7 Kollektiv eller individuell ære? 

Fengsel ble også idømt i praksis for brudd på kapittel 17 § 9. I en høyesterettsdom fra 1849 

ble en kvinne dømt utelukkende etter ascendentparagrafen, for å ha kalt sin far «svarte Hund» 

og «svarte Fanden» på hans dødsleie. Deres forhold må ha vært svært dårlig, ettersom hun 

også hadde ytret at hun ønsket ham død. Dommen ble bestemt til «[...] 15 Dages Fængsel paa 

Vand og Brød [...]»
210

 Var en fengslet på vann og brød, var fengselsstraffen som navnet tilsier 

hardere, og dermed ble en dag på vann og brød betraktet som tilsvarende to dager med normal 

kost.  

Selv om omstendighetene, det vil si dødsleiet, nok hadde en skjerpende virkning på 

straffeutmålingen i denne saken, forteller en annen sak oss noe om synet på foreldre/barn i 

perioden: To år tidligere hadde en stefar blitt dømt for lettere vold og ærekrenkende 

beskyldninger om bedrageri overfor sin voksne stesønn, etter henholdsvis dagjeldende 

kapittel 15 § 10 og kapittel 17 § 5. Førstnevnte paragraf omhandlet legemsfornærmelse uten 

alvorlige følger, for å ha «[...] tildelt en Anden Hug eller Slag, eller paa anden Maade 

fornærmeligen har behandlet hans Legeme, eller enten afrevet, sønderrevet eller bedærvet de 

Klæder, som han havde paa [...]». Sistnevnte paragraf omfattet å i ond tro søke usann 

ryktespredelse om straffbare forhold. Dette sett at det ikke gikk under §§ 1 eller 2, da disse 

omhandlet ytterligere graverende forhold. 
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Stefaren hevdet at han utførte «huustugt», hvilket alle tre rettsinstanser avviste grunnet 

stesønnens alder og hans løse forhold til stefaren. Høyesterett opprettholdt dommen på 20 

dagers fengsel med vanlig kost, i tillegg til saksomkostninger.
211

 Sett i lys av den nevnte 

straffegraderingene hva angikk fengselskost, fikk en stefar mildere straff for å utøve verbale 

og fysiske krenkelser mot sin stesønn, enn en datter fikk for å banne til sin far. Dette er noe 

satt på spissen, da volden ikke førte til varige skader, og datterens ærekrenkelse som nevnt 

forekom under skjerpende omstendigheter.  

Interessant nok var det i stefarens tilfelle ærekrenkelsen som var utslagsgivende for 

fengselsdommen. Kapittel 15 § 10 foreskrev fengselsstraff kun dersom voldshandlingen 

skjedde med overlegg. Det virker ikke sannsynlig i dette tilfellet, fordi stefarens konfrontasjon 

skal ha skjedd «[...] under et tilfældigt Sammentræf, i et fræmmed Huus [...]».
212

 Kapittel 17 § 

5 derimot, foreskrev kun bøter under formildende omstendigheter. Høyesterett vurderte 

ærekrenkelsen som mer alvorlig enn voldshandlingen. Hadde stefaren kun utøvd volden, 

virker det umulig at han ville ha blitt dømt til fengsel. Hadde han kun utøvd ærekrenkelsen, 

virker det sannsynlig at han likevel ville ha blitt idømt fengsel. 

At tukt ble akseptert på midten av 1800-tallet, kommer trolig ikke som noen overraskelse på 

de fleste. Men et øvrig aspekt ved denne saken, som viser en kontrast til i dag, et at stefarens 

påståtte familierelasjon var ment å virke formildende eller frikjennende. Det er rimelig å si at 

en i dag heller ville oppfattet en slik relasjon som en skjerpende omstendighet ved 

voldsutøvelse. At det i den samme saken var de ærekrenkende beskyldningene om 

svindelvirksomhet, heller enn vold, som later til å være det som ble straffet strengest, viser 

også en kontrast til i dag.  

I begge sakene ovenfor stod familieforhold sentralt. I førstnevnte sak lå familierelasjonen til 

grunn som en skjerpende faktor, da lovbruddet fremstod mer alvorlig i lys av en slik relasjon. 

I sistnevnte sak ble familierelasjonen benyttet som påstand fra forsvarets side som argument 

for å unngå straff. Riktig nok ligger det rettslige fokuset på individuell skyld og handlinger, 

men familieaspektet kan likevel sees som uttrykk for en grad av kollektiv æretankegang. 

I en sak fra 1851 belyses rettssystemets forhold til konseptet familieære noe mer, samt 

skjæringspunktet mellom offentlig og privat påtale: En kvinnelig løsgjenger hadde tilegnet 

seg penger fra en skipper ved å oppgi falsk navn. Da skipperen oppdaget at han var blitt 

                                                 
211

 Rt. 1847, 145f 
212

 Ibid., 145 



51 

 

svindlet, fortalte han det til kvinnens søster. Det vil, løsgjengeren hadde uriktig oppgitt å være 

denne kvinnens søster. Skipperen anmeldte ikke forholdet, men opplyste søsteren fordi det 

«[...] var hendes Pligt, for Familiens Æres skyld, at «offentliggjøre» Andgjældende, for at 

afmaskere hende.»
213

 Hun anså seg ærekrenket av den påståtte søsteren og forlangte at den 

kvinnelige svindleren fengslet overfor lensmannen. Dette ærekrenkende aspektet var 

formodentlig at hun skulle være søster av en løsgjenger. Også den tiltaltes far, en landhandler, 

så seg så lei av datterens «løgnhistorier», at han i et «avertissement» oppfordret til å «anholde 

hende og lade hende afsrtaffe paa den Maade, Loven ved slige Leiligheder byder.»
214

 

Vi ser her to personer som ønsket seg sin familieære rensket gjennom straff i samme sak. 

Tiltales far ønsket etter alt å dømme ønsket å distansere seg fra sin datter grunnet familiære. 

Den påståtte søsteren ville stanse eventuelle rykter om at hun hadde en søster som tagg om 

penger. I tillegg kom skipperen, som riktig nok ikke anmeldte forholdet, men opplyste den 

påståtte søsteren om hendelsen for å redde hennes families ære. Denne saken underbygger 

oppfatningen av at æresmentaliteten generelt og familieæren spesielt var i en brytningstid 

omkring denne perioden. Begge de to som ønsket påtale, hadde paradoksalt nok som hensikt å 

distansere seg fra et konsept de tilsynelatende anerkjente. Sagt på en annen måte, fremgår det 

ved deres anmodninger om tiltale og straff at deres ære skal ha blitt forulempet gjennom en 

familierelasjon. Men ved å kreve løsgjengeren straffet distanserte de seg likevel fra en 

kollektiv familiærementalitet, ved å peke på individuell skyld, straff og ærestap. I eldre 

æresmentalitet så en i større grad på individets eventuelle skam som et uttrykk for den 

gruppen individet tilhørte, med andre ord en kollektiv æresmentalitet. Skulle faren innehatt en 

førmoderne eller tidlig-moderne æretankegang, ville mye skam falt på ham. Hadde han 

innehatt en mer moderne æretankegang, ville han ikke ha anmeldt sin datter. Saken 

eksemplifiserer således familieæren i en brytningstid. 

Likevel var ikke farens og den påståtte søsterens synspunkter sentrale for retten. Fordi 

skipperen ikke hadde begjært påtale, men kun opplyst den påståtte søsteren, kom Høyesterett 

frem til at påtale for dette forholdet ikke kunne finne sted, motsatt av hva de lavere 

domstolene hadde kommet frem til. Kun skipperen, ikke de to som ønsket påtale, ble regnet 

som økonomisk skadelidende, og kun den økonomisk skadelidende kunne kreve påtale, noe 

han ikke gjorde. Således kunne hun ikke tiltales for kapittel 21 § 1, det vil si for bedrageri. 

Retten fant ikke noen form for påtale etter en ærekrenkelsesparagraf anvendelig: 
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[...] i alle Fald ikke af det Offentlige, hvor meget end vedkommende Familiemedlemmer 

opfordrede dertil, da det ikke indgaaer under nogen af det nævnte Capittels Bestemmelser, men 

alene under Criminallovens 21-1.
215

 

Tiltalte ble til slutt dømt til fem dager på vann og brød for løsgjengeri, samt 

saksomkostninger. Saken hadde altså i utgangspunktet kommet inn i rettssystemet som en 

ærekrenkelsessak, men Høyesterett hadde fastslått at det var manglende hjemmel for en slik 

påtale.  

Med andre ord var det ikke alltid åpenbart hva som skulle gå under offentlig påtale, i hvert 

fall ikke for de lavere rettsinstansene. Vi ser også at rettens tolkning av straffbare forhold som 

kunne inngå i kapittel 17 ikke nødvendigvis samsvarte med de involvertes oppfatning av ære. 

Dette var heller ikke hensikten fra lovgiverens side, som tidligere nevnt. Det kunne tenkes at 

løsgjengerens livsførsel skadet farens forretninger eller øvrige anseelse, hvilket da kunne ha 

falt under kapittel 17 § 6. Men for at denne paragrafen skulle ha blitt benyttet, måtte datteren 

ha kommet med usanne beskyldninger mot faren selv.  

 

5.8 Juridisk begrensning av kollektiv ære 

Som tidligere nevnt var æren gjenstand for uenighet og diskusjon i perioden. Denne 

uklarheten vedvarte også videre ut århundret. Et eksempel på dette er å finne så sent som i 

1894, i en høyesterettssak som kan hjelpe oss med å forstå injurielovgivningens begrensning: 

Ti nordlandshandlere hadde gått til injuriesak mot Knud Hatlen, som hadde omtalt 

nordlandshandlere som uredelige drukkenbolter i en artikkel i Romsdals Budstikke.
216

 

Meddomsretten hadde dømt forfatteren skyldig etter kapittel 17 § 5, men Høyesterett frifant 

ham mot to stemmer. Frifinnelsen fant ikke sted på grunn av uenighet om de juridiske 

prinsippene i seg selv, men heller tolkningen av hvorvidt den tiltalte hadde omtalt en generell 

gruppe eller ikke. Høyesterett begrunnet det med at avisartikkelen «[...] angaar kun de 

saakaldte Nordlandshandlere i Almindelighed og er rettet mod disse som Stand.», samt at den 

«[...] henpeger ikke paa nogensomhelst enkelt Person eller nogensomhelst bestemt sted.»
217

 

Meddomsretten på sin side hadde lagt vekt på at artikkelforfatteren og nordlandshandlerne 

som gikk til sak kom fra samme bygd, mens Høyesteretts flertall ikke fant dette relevant, da 
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dette ikke kom frem i selve artikkelen. Saken sier noe om rettens syn på ærens juridiske 

avgrensning, da den skjønnsmessig bestemte at en så generell uttalelse ikke kunne idømmes 

straff for injurie.  

At det både var dissens i Høyesterett og at en lavere rettsinstans hadde dømt 

artikkelforfatteren, tyder likevel på at bildet ikke var krystallklart. Et sterkt innslag av 

individtankegang viser seg gjennom denne frifinnelsen, fordi retten tok sikte på å forsvare 

individet og ikke en gruppe fra injurier. Tolkningen må likevel kvalifiseres, da en 

høyesterettsdommer uttalte at dette ikke skulle tolkes som at det var fritt frem å komme med 

fornærmelser så lenge en generaliserte dem, men at spørsmålet som avgjorde straffbarheten 

kokte ned til om noen personlig kunne ta seg nær av karakteristikken. Utfallet var avhengig av 

omstendighetene i hvert enkelt tilfelle.
218

 Den samme forståelsen formidles av Jon Skeie, da 

en påstand ikke kunne være gjenstand for tiltale hvis den omtalte en tilstrekkelig stor og 

generell gruppe, som for eksempel en hel yrkesgruppe. Omhandlet derimot påstanden en mer 

bestemt gruppe, som leger i en mindre by eller aksjemeglerne på Oslo børs, vil den kunne nå 

den «[...] nødvendige intensitet.» for å være påtaleberettiget.
219
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6 Sigholt-saken 

6.1 Bakgrunn 

For å bedre forstå oppfatninger av ære i samtiden, har jeg valgt å grundig ta for meg Sigholt-

saken. Saken er interessant fordi den omhandlet mange aspekter ved ære, først og fremst 

gjennom medias rolle. Gjennom mediedekningen av Sigholt-saken kom det frem politisk 

ladede og motstridende oppfatninger om hva ære innebar. Det var tilsynelatende ikke lenger 

en unison æreoppfatning. Sigholt-saken, samt etterspillsakene, viser også hvor grensene for 

ytringsfrihet ble satt, og hvordan ytringsfrihet kunne stå i motsetning til injurievernet. Saken 

viser også at det forekom brede, offentlige debatter om ære, noe som skiller ærens historie på 

denne delen av 1800-tallet fra det som er studert fra tidligere århundrer. På grunn av dette er 

også kildematerialet bredere enn kun juridisk litteratur.  

Johan Georg Sigholt, født 1804, var en militær i sjøforsvaret. Han ble sekondløytnant i 1824, 

premierløytnant i 1832 og kapteinløytnant i 1845.
220

 Mellom 1831 og 1835 tjenestegjorde han 

for den franske Marinen i Middelhavet, noe han mottok Æreslegionens Orden for. Etter å ha 

hatt stilling som lærer ved Sjøakademiet i to år, fikk han i 1842 kommandoen over det 

hjuldampskipet «Nordcap». Dette var den norske Marinens første dampskip, sjøsatt to år 

tidligere og med en besetning på 75 mann.
221

 Med kommandoen over dette skipet reddet 

Sigholt deler av besetningen på den russiske krigsskipet «Ingermannland», da dette skipet 

forliste utenfor Kristiansand. For dette ble han tildelt Sankt Stanislaus-ordenen av tredje 

klasse. I 1845 ble han forfremmet til Kapteinløytnant.
222

 

Sigholt engasjerte seg også i militærpolitiske spørsmål, og fikk publisert to anonyme skrifter 

om hvordan han best anså at Marinen skulle organiseres.
223

 Dette førte til debatt i 
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Morgenbladet.
224

 Sigholt påpekte blant annet enkelte svakheter som datidens dampskip 

hadde, og ønsket dem kun i begrenset antall, med forbehold om at forbedringer av dampskip 

trolig ville komme i fremtiden.
225

 Til tross for dette, eller kanskje heller på grunn av dette, ble 

han som nevnt tildelt kommandoen over den norske Marinens første dampskip. I tillegg 

engasjerte han seg i flaggsaken, og han leverte i 1842 et anonymt forslag til Stortinget om 

hvordan flagget skulle se ut. Flagget Sigholt foreslo var et norsk flagg som inneholdt en løve, 

og var med andre ord ikke det samme unionsflagget som Stortinget vedtok i 1844.
226

 En 

tidligere marineoffiser og venn av Sigholt, skrev inn til Morgenbladet at Sigholt «[...] vel ei 

endog af sine værste Fiender fritages for at have havt Deel i Flagets Emancipation [...]»
227

 

Kapteinløytnant Johan Georg Sigholt var i løpet av sitt liv tiltalt i Høyesterett to ganger. I den 

første rettssaken var Sigholt tiltalt for økonomisk underslag, utilbørlig forhold til 

underordnede og homoseksualitet, forbrytelser som skulle ha forekommet ti år tidligere. 

Tiltalen fant sted etter ønske fra flere offiserer. Sigholt fikk ikke selv være tilstede og vitnene 

som ble ført var hemmelige.
228

 Sigholt ble av den sjømilitære retten i 1847 frikjent for videre 

tiltale på alle punkter, men Høyesterett frifant Sigholt i 1848 på to punkter, men på det tredje 

punktet (homoseksualitet) kun for videre tiltale.
229

 Å bli frikjent for videre tiltale betød i 

denne perioden at det ikke fantes tilstrekkelige bevis for domfellelse, men at tiltalte måtte 

betale saksomkostningene. Det var med andre ord hverken en dom eller frifinnelse. Det kan 

beskrives som en slags limbo-kjennelse, med sin parallell til dagens mye kritiserte fenomen 

der det er mulig å bli frikjent i en straffesak, men dømt til erstatning i en sivil sak om det 

samme lovbruddet, da på grunn av sannsynelighetsovervektsprinsippet.  

Til tross for frifinnelsen (og fritagelsen fra videre tiltale) i Høyesterett i 1848, ble det samme 

år holdt møter mellom flere marineoffiserer for å diskutere hvorvidt Sigholt var ønsket som 

kommandant for en skonnert ved navn «Vale». Sigholt hadde egentlig blitt tildelt denne 

kommandoen, men fordi rykter fortsatt verserte om ham, ble utnevnelsen tilbakeholdt av 

Admiral Petersen, med støtte fra flere øvrige offiserer.
230

 Dette førte til at Sigholt tok ut 

sykdomspermisjon, slik at sykdom kunne fremstå som årsaken til at Sigholt ikke overtok 
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kommandoen over skipet. På denne måten skulle både Marinen og Sigholt selv unngå 

offentlig ydmykelse. Dette kompromisset ble avtalt mot æresord fra offiserene om at disse 

møtene skulle holdes hemmelig. Da løftene om hemmelighold ble brutt, kom Sigholt med en 

åpen utfordring til duell, en utfordring som ikke ble akseptert av noen.
231

 Han «anmeldte» så 

13 navngitte offiserer, hvorav de fleste var av høyere rang enn ham, for grove lovbrudd.
232

 I 

anmeldelsene krevde også Sigholt at flere av offiserene skulle suspenderes og omtalte flere av 

dem som uverdige til å være offiserer. Sigholts egne anmeldelser resulterte i en rettsak, men 

mot ham selv, da det ble funnet at disse anmeldelsene var falske og således injurierende. 

Sigholt ble for dette dømt av Overkrigskommisjonen i 1849 til seks måneders festningsarrest 

av strengeste grad og saksomkostninger.
233

 Saken ble anket til Høyesterett og dommen der 

falt samme år. Det er denne andre og siste saken som i alminnelighet omtales som «Sigholt-

saken». 

Sigholt var tungt involvert i en personkonflikt med flere av sine kollegaer. Det fremgår 

gjennom kildene at konfliktnivået hadde eskalert over lang tid, der ryktespredelser om 

Sigholt, at han ble nektet å ta kommandoen på skonnerten Vale på bakgrunn av dette, samt 

flere enkelthendelser hadde virket sammen til å skape en uforsonlig front mellom Sigholt og 

flere offiserer av høy rang.  

Sigholt så løftebruddet om hemmelighold av møtet som en del av et komplott mot ham, og 

anmeldte til gjengjeld flere av de offiserene som hadde sørget for at han ble tiltalt i første 

rettsrunde for diverse forhold. Gjennom kildematerialet fremgår det utvetydig at Sigholt ikke 

innrømte noen form for straffeskyld og at han var av den oppfatning at rettsakene var et 

resultat av en konspirasjon mot ham. Aktor i Sigholts andre og siste høyesterettssak, uttalte 

derimot at anmeldelsene mot Sigholt i den forrige saken, som var basert på rykter, hadde vært 

berettigede og underbygde dette ved å poengtere at selv om Sigholt ikke hadde blitt dømt, så 

hadde han heller ikke blitt fullstendig frikjent.
234

 

Sigholts andre møte med Høyesterett, selve «Sigholt-saken», kulminerte med høyesterettsdom 

i 1849, da etter lang tids stridighet mellom Kapteinløytnant Johan Georg Sigholt og andre 

offiserer ved Fredriksvern. Det vil si, saken kulminerte rettslig sett med høyesterettsdommen, 
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men kan også sies å ha blitt avsluttet ved Sigholts selvmord, etter at han mottok dommen på 

seks måneders straffarbeid og embetsfortapelse for falske angivelser og respektstridig forhold 

til overordnede, henholdsvis etter straffelovens kapittel 17 § 1 og Fredrik Vs 

Krigsartikkelbrev av 1756 § 25. Seks måneders straffarbeid tilsa straffarbeid i femte og 

laveste grad.
235

 Straffarbeid ble automatisk fulgt av eventuell embetsfortapelse.
236

 Dette var 

en skjerpelse av Overkrigskommisjonens dom på seks måneders festningsarrest.
237

 Dagen 

etter at Høyesterett hadde avsagt sin dom, leverte den enstemmig søknad til Kongen om 

opphevelsen av straffarbeidet.
238

 

Sigholt har blitt beskrevet som særdeles opptatt av personlig ære, nidkjær og patriotisk, alt 

medvirkende til de personkonfliktene han var involvert i.
239

 Dette er et aspekt som går igjen 

hos både samtidige og ettertidige personkarakteristikker av ham. Gjennom kildematerialet 

fremstår han ofte som en mann med sterk integritet og ærefølelse, kanskje i overdreven grad 

også for sin samtid. Dette er et inntrykk som forsterkes ved at dette fremstilles i et kvalifisert 

positivt lyst hos hans samtidige og ettertidige støttespillere.
240

 Også Morgenbladet, som blant 

annet beskrev Sigholts angivelser som «[...] usømmelige [...]» og i det hele tatt ikke tok 

Sigholts parti, omtalte ham som begavet.
241

 Eksempelet Sigholt understreker at virkelige 

mennesker ikke er idealtyper, da han ved flere anledninger utfordret til duell, men samtidig 

skal ha opponert mot særdeles strenge disiplinærstraffer.
242

 Sånn sett kan Sigholt i ettertid 

både betraktes som mann med for sin tid utdaterte idealer, og som forut for sin tid.  

Disse duellene ble som nevnt aldri akseptert at de utfordrede. Avslagene kan ha vært uttrykk 

for at offiserene ikke hadde noe til overs for duellering, men de kan også ha vært begrunnet 

med manglende respekt for Sigholt, da mottakerne kan ha betraktet det som under deres 

verdighet å duellere med en de foraktet. Begge deler kan ha vært tilfelle.  
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6.2 Pressedekning av en æressak 

Den andre og siste saken fikk et preg av overmakt mot undermakt, og flere liberale aviser 

støttet Sigholt. Denne støtten ble av flere opposisjonsaviser brukt «[...] til angrep paa hele det 

militære stel.»
243

 Da Drammens Adresse til dels vedgikk at Sigholt hadde formulert seg 

uheldig i sine anmeldelser, skrev de at man kanskje måtte forvente at: 

[...] man vilde lægge gjøre en forfærdelig Larm og udstede et forskrækkeligt, pedantisk Strid 

over, at han i sine Anmeldelser førte et Sprog, der med Frimodighed udtalte hans Hjertes 

Mening, og som vidnede om, at han ansaa sig som Borger i en fri Stat og ikke som Undersaat i 

et Land, hvor den militære Despotisme staar i høieste Flor.
244

  

Sigholts sterke, opposisjonelle og genuine mening ble betraktet som noe positivt. Å vurdere 

det å prioritere integritet og genuinitet fremfor å blindt føye seg etter regler, er et trekk ved 

moderne forståelse av ære.
245

  

Som tidligere nevnt fikk Sigholt-saken fikk stor oppmerksomhet i sin samtid gjennom bred 

pressedekning. Selv om radikale aviser utgjør hovedvekten og den grundigste dekningen i 

kildematerialet, fikk saken oppmerksomhet også i Morgenbladet. Eksempelvis dedikerte 

Morgenbladet etter Sigholt-sakens dom omtrent to og en halv side av sin firesiders dagsavis 

(hvorav siste og fjerde side i all hovedsak var annonser) til gjengivelse av saken fra Norsk 

Retstidende, etter å ha «[...] seet saamange Anmeldelser om den og modtaget saamange 

Opfordringer til at meddele en udførligere Beretning om selve Sagen [...]»
246

 Pressedekningen 

er et viktig aspekt i seg selv, fordi det viser et offentlig tilstedeværende meningsmangfold. 

Den eldre og relativt homogene oppfatningen av hva ære innebar ble ikke svekket gjennom 

aviser alene, men heterogene massemedier og medfølgende offentlig debatt synliggjør 

hvordan det eksisterte et rom for meningsmangfold. 

I tillegg viser pressedekningen interessen for saken. Som nevnt bar mye av den pro-Sigholtske 

mediedekningen et tydelig preg av maktkritikk, spesielt rettet mot det militære. Det lar seg 

ikke gjøre å kvantifisere opinionens formening omkring sakene ut i fra mitt kildemateriale, 

men det fremstår likevel som rimelig å gå ut i fra omfanget av dekningen var uttrykk for at 

disse meningene ikke var obskure eller særdeles ytterliggående. At en så sentral del av det 

tidligere standssamfunnet som militæret møtte åpen kritikk av denne typen, underbygger 

påstanden om perioden som en mental brytningstid.  
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Det paradoksale ved en duellutfordrende offiser og liberal presse som spiller på lag, trengs 

neppe å understrekes.  

I Norsk Retstidende ramses Sigholts anmeldelser opp over mer enn åtte sider, betydelig flere 

hvis man regner med antall anmodninger om at saken skulle taes opp.
247

 Dette var svært mye, 

spesielt fordi anmeldelsene, dog i varierende grad, er konsist oppsummert. For eksempel 

sendte Sigholt etter Overkrigskommisjonens dom, mellom 11. og 20. februar, fem 

anmodninger som også inneholdt flere nye anmeldelser til Kongen.
248

 

Sigholt fremstod som ustabil og ikke ved fullstendig god psykisk helse. Etter hans død skrev 

en tidligere venn og Marineoffiser inn til Morgenbladet at «[...] næsten Enhver maatte indsee, 

hvorledes S’s Sindstilstand var [...]» og at en lege trolig ville kunne ha gitt attest på dette.
249

 

En av Sigholts anmeldelser mot to av offiserene gjaldt feighet, fordi de avslo hans utfordring 

til duell. Dette aspektet ble ikke drøftet ytterligere av aktor, og tiltalen gikk heller ikke under 

noen form for duelleringslovgivning, som som nevnt ikke eksisterte på samme måte som 

tidligere. Flere av Sigholts anmeldelser gikk på offiserenes ulovlige handlinger i tjenesten, 

deriblant smugling, utuktig omgang med stebarn og at en av offiserene blant annet skulle ha 

«[...] brugt Staten tilhørende Aarer til at indgjærde sin Ager [...]»
250

  

Sigholts mentale helse ble bemerket både blant vennligsinnede og mindre vennligsinnede 

aviser. Avisenes personkarakteristikker av ham varierte riktignok etter hvorvidt de i hovedsak 

støttet ham i saken eller ikke, men til tross for dette for dette var det tilsynelatende en gjengs 

oppfatning at Sigholt ikke var ved full mental helse. Et eksempel er Drammens Adresse, som 

kritiserte Morgenbladets negative personkarakteristikker av Sigholt, som blant annet 

karakteriserte ham som sinnssyk. Drammens Adresse skrev: «Skulde maaske en foregaaende 

ham af kammeraterne tilføiet krænkelse have bevirket en saadan Sindssygdom?»
251

 Dette kan 

riktig nok leses som en spydig kommentar, men heller ikke Sigholts støttespillere blant 

journalistene var panegyriske i sin støtte. Hans antatt svekkede sinnstilstand ble også av 

Drammens Adresse benyttet som et argument for å underbygge at det ikke kunne være tvil om 

at Sigholt hadde handlet i god tro.
252

 Sigholt ble ikke oppfattet som feilfri, men for hans 

                                                 
247

 Rt. 1849, 723ff 
248

 Morgenbladet 9.november, 1849, 2 
249

 Morgenbladet 23.november, 1849, 3 
250

 Rt. 1849, 726 
251

 Drammens Adresse 22. november 1849, 2 ; Morgenbladet 11.november 1849, 2 
252

 Drammens Adresse 3. januar 1850, 2 



61 

 

støttespillere var det likevel åpenbart at den virkelige uretten ble begått mot ham.
253

 I denne 

oppfatningen om urett lå også synet på at Sigholt hadde blitt forfordelt da han kom med sine 

anmeldelser, i forhold til offiserene som hadde anmeldt ham i den første saken.
254

 De andre 

offiserenes anmeldelser hadde ført til påtale, mens Sigholts anmeldelser hadde ført til tiltale 

mot ham selv. 

 

6.3 Ulik forståelse av ære 

Til tross for enighet spesielt blant de opposisjonelle avisene Nordstjernen, Drammens Adresse 

og Fredrikshalds Budstikke om at Sigholt ble utsatt for urett, var det likevel uenighet å spore 

hva angikk fremgangsmåte.
255

 Kongsberg Adresse, en avis som politisk stod nær Drammens 

Adresse, kritiserte Drammens Adresse for å ha navngitt offiserene som «[...] skulle høre til 

Landets hæderligste Mænd [...]».
256

 Fredrikshalds Budstikke forsvarte dette med at deres 

påståtte hederlige status var desto større grunn til å ha dem undersøkt.
257

 I dette ligger ikke 

bare en ulik oppfatning av hvordan spørsmål om ære og eventuelt ærestap burde tilnærmes, 

men det kan også argumenteres for at det her forelå ulike oppfatninger av hva ære egentlig 

var. Satt på spissen fremstår Kongsberg Adresses tilnærming slik at offiserene var ærefulle i 

kraft av å være offiserer, mens Fredrikhalds Budstikkes står i kontrast til dette da noen slik 

automatikk ikke var tatt for gitt. Kongsberg Adresses holdning fremstår fort som mer servil og 

aksepterende for et større innslag av ærehierarki, men at Sigholt både fremstår som ærekjær 

og opposisjonell innenfor sin egen gruppe gjør bildet mer komplekst.  

 

6.4 Maktkritikk i en bredere offentlighet 

Det var i det hele tatt en gjennomgående maktkritisk tendens i flere av avisartiklene til 

Sigholts støtte. I dette ligger en forståelse av at mennesker ved makten og med ærefulle 

                                                 
253

 Drammens Adresse 17. november, 1849, 2 
254

 Koht, Johan Sverdrup 1. Bind 1816-1869, 79 
255

 Avisen Nordstjernen fra Stavern ble i 1851 til den mer kjente og nålevende avisen Gjengangeren, men 

mangler dessverre fra Nasjonalbibliotekets arkiver. Se Tom Arbo Høeg, Norske aviser 1763-1969: en bibliografi 

Bind 1  (Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo, 1973), 360 
256

 Referert gjennom Drammens Adresse 17. november, 1849, 2 
257

 ss 



62 

 

stillinger, ikke nødvendigvis fortjener den æren de krever å bli tillagt å ha. Diskusjonene om 

ære var også politiske diskusjoner. Det gikk politikk i æren. I lys av en generell opposisjonell 

og maktkritisk holdning, samt bredere aksept, eller i det minste toleranse, for slike ytringer, er 

det lettere å se hvordan æren ble utvannet, hvordan et mer heterogent politisk samfunn bidro 

til å endre på æresmentaliteten. Da Drammens Adresse implisitt avfeide 

Christiansandspostens tidligere ryktespredelse om Sigholts påståtte homoseksualitet i 1844 

(et rykte som senere også var gjenstand for hans første sak som tiltalt i 

Overkrigskommisjonen, som nevnt), gjorde den dette kombinert med å slå fast at det var 

skinnhellig og opportunistisk av andre offiserer å være bruke dette ryktet mot Sigholt: 

Skjønt er det velbekjendt, at Søoffiserene langtfra ere nogen Dydsmønstre, hvad Overtrædelser 

af Kriminallovens Løsaktighedkapittel angaar, og at det vilde være en let Sag at tælle de 

Søoffiserer, som havde holdt sig paa Fart igjennem Livet fuldkommen fri for enhver Berørelse 

med et eller andet af de i dette Kapitel liggende Skjær, saasom §§ 7, 8 og 19, erklærede nu flere 

Søoffiserer det høist betænkeligt at tjene sammen med En, hvem der gjordes Beskyldninger af 

saadan Beskaffenhed, som de, der læstes i Kristiansandsposten. Det falder os derfor meget 

vanskeligt at tro, at denne Erklæring skylder en fiin Sædelighedsfølelse og en uskrømtet Agtelse 

for den moralske og juridiske Lov sin Oprindelse; vi ere mere tilbøielige til at tro, at man 

snarere har grebet Anledningen til at lade Sigholt nu undgjælde for den mindre vanlige Kritik, 

han undertiden havde fældet over Vedkommende.
258

 

Selv om enkelte avisers dekning av Sigholt-saken skulle få et rettslig injurieetterspill, som vi 

skal komme tilbake til, var ikke dette sitatet blant dem som ble del av tiltalen. I 1849 kunne 

med andre ord en avis beskylde marineoffiserer generelt for å bedrive både enkelt- og 

dobbelthor, uten at det nødvendigvis fikk rettslige konsekvenser. De generelle uttalelsene om 

en gruppe har sin parallell til den tidligere nevnte nordlandshandlersaken. 

Også Morgenbladets syn på Sigholt-saken (at forholdet var straffverdig og reelt), hadde også 

et maktkritisk motiv. Morgenbladet mente at høystatuspersoner altfor ofte slapp unna vanlig 

straff, og strakk den slutningen at «[...] Dommen over Sigholt har viist, at Loven er over 

alle.»
259

. Avisen mente dommen var av stor betydning fordi, «[...] den ordinære Straf for 

falske eller urigtige Angivelser for Forbrydelser, ikke saavidt vi mindes hidtil er bleven 

anvendt imod nogen saakaldet Standsperson.» og «Vi nyde ikke de høie Straffe, men vi synes 

om, at der er Lighed for Loven, og at Straffene ikke blot ere til for Smaafolk.»
260

 

Morgenbladets uttalte syn var altså av egalitær art, i den forstand at de så seg lei på det de 

mente var mektige menn som enten unnslapp eller fikk mildere straff enn ordinært. 

Morgenbladet håpte at dette ville føre med seg at offiserene i Marinen ikke lenger (etter 
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Morgenbladets mening) reelt sett var over loven, og at dette igjen ville føre til større 

redelighet i Marinen.
261

 Spesielt formuleringen «[...] saakaldet Standsperson.» er interessant i 

seg selv. Selv om Morgenbladet var en opposisjonsavis, stod den likevel politisk langt unna 

for eksempel Drammens Adresse eller Fredikshalds budstikke. Likevel forholdt Morgenbladet 

seg her uttalt kritisk til den eldre standsmentaliteten og juridisk forskjellsbehandling av 

mennesker basert på status.  

Med andre ord fremgår det at også Morgenbladet kunne se ære i å kjempe imot det etablerte, 

til sterk kontrast fra eldre æretankegang. Den etymologiske linken mellom ærlighet og ære var 

likevel sterkt tilstede, men på en annen måte. Mens ærligheten i eldre tid refererte til 

oppriktighet i den forstand at man ikke løy og for eksempel overholdt kontrakter, kunne ære i 

denne perioden nå også innebære å stå for sine potensielt upopulære meninger. 

 

6.5 De straffbare forhold 

Av andre forhold Sigholt hadde anmeldt, kan det nevnes diverse ryktespredelser mot Sigholt 

selv, blant annet om tyveri.
262

 Sigholt anmeldte også det han mente var falske anklager og 

mened under forrige sak.
263

 Kommandoens fremgangsmåte mot Sigholt i denne saken skal 

ifølge ham selv også ha vært «[...] stridende mod lov, Villighed og humanitet.»
264

 Det går 

tydelig frem at Sigholt mente at det var et komplott mot ham, med private motiver, med 

bakgrunn fra forrige sak og dens opptakt.
265

  

De fleste av det Sigholt har betraktet som ærekrenkelser, beskrives som nevnt ikke i detalj. Et 

unntak er da Admiral Petersen skal ha omtalt Sigholt som «den domfelte» etter Sigholts 

frifinnelse i hans første sak i Høyesterett.
266

 Da dette ble tatt opp i Sigholts andre og siste 

høyesterettssak avfeide aktoren dette som kun uaktsomt av Petersen, i tillegg til å beskrive 

Sigholts anmeldelse av dette som følgende: «Beskyldningen er ogsaa i sig selv af det mest 

smaalige Slags.»
267

 Hverken aktor eller forsvarer er upartiske i sine karakteristikker, men at 
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aktor i det hele tatt kunne uttale seg på denne måten, peker på at vi i 1849 var et langt stykke 

unna den tiden da det ble «[...] beint ut forventet at folk gikk til søksmål for å stoppe 

ærekrenkende rykter.»
268

 Det Sigholt opplevde som en forsettlig fornærmelse, anså aktor som 

et uhell fra Petersens side. Det fremgår gjennom et personlig brev skrevet av Sigholt gjengitt i 

Morgenbladet at hans forhold til Petersen var spesielt fiendtlig. Petersen hadde blant annet 

nektet Sigholt permisjon i 1846 for å besøke sin døende mor i Bergen.
269

  

Ikke bare innholdet, men også formen på Sigholts anmeldelser var gjenstand for aktors 

prosedyre. Verftskorpset skal ha gjort Sigholt oppmerksom på anmeldelsenes usømmelige 

form da de først ble levert inn, men den redigeringen som Sigholt foretok i henhold til denne 

oppfordringen later til å vært utilstrekkelig: «[...] den oprindelig altsaa har været endu 

usømmeligere.»
270

 Et relatert og i følge aktor svært kritikkverdig aspekt var at Sigholt i sine 

anmeldelser ordla seg på en slik måte at offiserene fremstod som allerede dømte forbrytere, 

som følge av hans krav om suspensjon av samtlige: «[...] som allerede overbeviste 

Forbrydere, idet han nemlig anholder om, at de maa blive suspenderede, indtil de blive 

«domfældte»».
271

 Sånn sett, selv om aktor ikke eksplisitt påpekte det, gjorde Sigholt seg 

skyldig i noe som liknet det han hadde anklaget Petersen for. Også blant Sigholts 

støttespillere ble det vedgått at språket i anmodningene var uheldig.
272

 Dette i den grad at 

Drammens Adresse vedgikk at hvis en mer rettferdig dom hadde falt, ville den blitt dømt på 

grunnlag av dette, dog ikke så strengt som aktor hevdet.
273

 Drammens Adresse uttalte at 

aktoratet overdrev når det hevdet at han var skyldig i 28 punkter i henhold til den aktuelle 

paragrafen. Avisen mente at aktoratets påståtte 28 punkter hvor Sigholt hadde forbrutt seg 

mot Frederik Vs Krigsartikkelbrev av 1756 § 602 burde «[...] betydeligt reduseres, skjønt 

vistnok ikke til Nul.»
274

 

I det hele ble Sigholts «[...] paafaldende Mængde [...]» anmeldelser karakterisert av aktor som 

usømmelige og uten troverdighet, uten annet motiv enn hat.
275

 At anmeldelsene var ført rett 

etter den tidligere saken, samt at mange av disse påståtte lovstridighetene skal ha forekommet 

for flere år siden, skal ha understreket dette poenget og det ble hevdet at Sigholt bedrev «[...] 

                                                 
268

 Nedkvitne, Ære, lov og religion i Norge gjennom tusen år, 184 
269

 Morgenbladet 23.november, 1849, 3 
270

 Rt. 1849, 728 
271

 Ibid., 747 
272

 Drammens Adresse 22. desember 1849, 3 
273

 ss 
274

 ss 
275

 Rt. 1849, 738 



65 

 

aabenbar Chicane.»
276

 Aktoren selv ble ikke beskrevet i mer positivt lys hos de pro-Sigholtske 

aviser, da han ble sammenliknet med jurister under den franske revolusjonens terror og 

karakterisert som faglig inkompetent.
277

  

Det forekom også uenighet mellom aktoratet og forsvaret angående hvilken paragraf som 

kunne bli benyttet. Aktor ønsket dom etter § 603 i Frederik Vs Krigsartikkelbrev av 1756 for 

falsk ryktespredelse, hvorav straffen i 1795 hadde blitt endret for marineoffiserers 

vedkommende fra avskjed eller degradering til festningsarrest.
278

 Det fremgår som nevnt at 

både aktor og den pro-Sigholtske avisen Drammens Adresse i ulik grad mente at Sigholt 

hadde gjort seg skyldig i brudd på § 602. Brudd på første del av § 602 foreskrev straffen for 

offiser som at de enten skulle irettesettes av retten, «[...] arresteres på vis Tid [...]», eller 

degraderes (som som nevnt var erstattet med festningsarrest). I første del for å ha «[...] med 

ubeføiet Klage foruleiliger vedkommende Øvrighed og bringer ugrundet Beskyldning frem 

[...]». Andre del gikk ut på at hvis klager, spesielt mot overordnede, som «[...] ei er forfattet i 

sømmelige Terminis og behørig Ærbødighed [...]» ikke ble endret etter advarsel og 

irettesettelse av vedkommendes sjef, skulle klageren behandles av retten både for de 

usømmelige formuleringene, samt «[...] for hans mod Sjefens Paamindelse viste 

Gjenstridighed.»
279

 Det hører med at Sigholts forsvarer ikke innrømte noen straffbare forhold 

i henhold til Krigsartikkelbrevets § 603, noe Drammens Adresse forholdt seg kritisk til.
280

 

Påstanden om uskyld skyltes her at § 603s andre del åpnet for frifinnelse hvis det skjedde i 

god tro, noe Sigholt mente burde føre til at videre undersøkelse og bevisførsel skulle foretas 

av det offentlige.
281

 

Den opprinnelige straffen ved brudd på §§ 602 og 603 innebar for menige og underoffiserer 

legemsstraff ved slag, ved det meste 150 ganger. Dette ville altså ikke ha gjeldt Sigholt. § 603 

åpnet også eksplisitt for tap av ære, uavhengig av grad. Som tidligere nevnt var æresstraff 

formelt opphevet med den nye straffeloven, men ikke i militær straffelov.
282

 I den senere 

militære straffeloven fra 1866 nevnes ikke æresstraff eksplisitt. Likevel forble for eksempel 
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prylestraff en fortsatt en lovlig straff med den militære straffeloven av 1866, til tross for 

motstand fra blant annet Johan Sverdrup og Frederik Stang.
283

 

Det mest sentrale punktet der forsvaret og aktoratet var fullstendig uenige, var hvorvidt 

Sigholts anmeldelser var å regne som angivelser eller anmeldelser. Aktoratet mente at det å 

kalle noe for anmeldelser ikke gjorde det til det, og definerte angivelse som «[...] naar en 

Militær staaer frem og siger: see her en Forbryder, straf ham!»
284

 Det var dette Sigholt skulle 

ha gjort, og hans anmeldelser var således reelt sett angivelser.  

Forsvaret hevdet at saken eventuelt burde betraktes som en injuriesak under privat, ikke 

offentlig, påtale. Angivelser til øvrigheten, slik kapittel 17 § 1 fordret, var det ikke, ifølge 

forsvareren. Dette ble begrunnet ved å vise til en antatt fortsatt gjeldende forordning fra 1717 

om prosedyre for å klage på overordnede.
285

 Forøvrig hevdet forsvaret også at straffen ikke 

kunne overstige fire måneders arrest i mildeste grad, da dette var en tidligere idømt straff for 

«[...] respectstridigt Forhold [...]» overfor en militær overordnet, og forsvareren mente at dette 

skal ha vært anerkjent som den strengeste straff «[...] der for saadanne Forseelser bør 

anvendes.»
286

  

I det hele fant Sigholts støttespillere spesielt to aspekter ved saksgangen særdeles 

kritikkverdig. Det første var at saken hadde kommet under militær rett, til tross for at Sigholt 

hadde levert sine anmeldelser «[...] som Statsborger, ei som Militær [...]».
287

 Dette aspektet 

hadde en parallell i injurierettsaken mot Løytnant Carl Bonaparte Roosen i 1836, som også i 

første rettsrunde hadde gått for militær domstol, noe Roosen mente ikke var riktig fordi han 

hadde uttalt seg i Morgenbladet og dermed opptrådt i en rolle som sivil.
288

 Roosen ble dømt 

skyldig både i militærdomstolen og Høyesterett, og saken var rettskapende: «Visse typar 

trykte ytringar som ikkje alt var nemde i paragraf 100, kvalifiserte frå no av til særskilt 

offentlig påtale på sida av den alminnelege injurielovgjevninga.»
289

 I den militære 

straffeloven av 1866, var det i enkelte paragrafer ulike strafferammer avhengig av om 

forbrytelsen hadde funnet sted i eller utenfor tjenesten. Et eksempel på dette var «[...] 
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Ringeakt mod sin Befalingsmand [...]», hvor straffarbeid kunne bli idømt under skjerpende 

omstendigheter kun hvis forbrytelsen hadde forekommet under tjenesten.
290

 

Det andre var at Sigholt ble tiltalt uten at offiserene han hadde anmeldt, ble undersøkt av det 

offentlige for sine påståtte forhold. Til dette hører med at flere av Sigholts anmeldelser gikk ut 

på anmeldelse om rykter. Det vil si, Sigholt forsøkte på denne måten å opplyse om straffbare 

forhold som burde bli undersøkt av det offentlige, uten å selv påta seg bevisbyrden. Det var på 

bakgrunn av dette at aktor mente at Sigholts anmeldelser i realiteten var falske angivelser. 

Sigholt på sin side benektet å ha opptrådt som angiver, men bedyret at han ville stille som 

vitne for dette hvis offiserene ble stilt for retten. Slik saken stod, ville han ikke «[...] bære det 

moralske Ansvar for alle de Anmeldtes fuldkomne Ruin.»
291

 Straffverdigheten var således 

avhengig av at Sigholt innehadde en bevisbyrde han nektet å etterkomme.
292

 Slik Sigholt så 

det, hadde han kun gjort anmeldelser slik at samme anklagemyndighet han mente hadde 

forfordelt ham ved tidligere nevnte sak, kunne sette seg i gang mot offiserene. 
293

 

 

6.6 En militær mentalitet 

Offiserskorpset var nok et lite og lukket miljø. Assossiasjonene til Christies Hvor tett et 

samfunn gjør seg gjeldende, spesielt når forsvareren mente «[...] at det var gaaet her som 

ellers, hvor man lever i de saa kaldte smaae Samfund, nemlig at opkomne Stridigheder udarte 

til en saadan Bitterhed og Fiendtlighed, at en heftig Explosion bliver uundgaaelig.»
294

 Etter å 

ha karakterisert Sigholt som forsonlig, angrep forsvareren offiserene for å være uforsonlige 

ved å vise til Sigholts frifinnelse i den tidligere saken. De var med andre ord ikke noe bedre:  

Naar derfor Actor har lagt Sigholt til Last deels at hans Anmeldelser i nærværende Sag være 

hadefulle, deels at de oprippede gamle Tildragelser, maatte man ikke glemme, at Sigholt her 

krævde Øie for Øie og Tand for Tand. Man maatte ikke glemme, at, om Sigholt end forudsattes 

af Had at have gjort sine Anmeldelser, saa havde alle Ascendenter fra hans Modstanderes Side 

synligen havt sit Udspring fra samme Kilde.
295
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At «øie for øie» ble benyttet av forsvaret, er noe oppsiktsvekkende. Sitatet fremstiller Sigholt 

som rettferdig, men uforsonlig. Dette til tross for at forsvaret likevel hevdet at Sigholt var 

forsonlig. I den grad dette fremstilte Sigholt som opptatt av rettferdighet, fremstilte det ham 

som en rettferdighetens mann av mosaisk karakter, da et 1:1 forhold mellom utøvd forbrytelse 

og straff var definerende for den mosaiske strafferettstenkningen, riktig nok med det sentrale 

tillegg at dette måtte være av religiøst motiv.  

Forsvarets fremstilling av Sigholts personlighet minner sterkt om en type argumentasjon som 

gikk igjen fra forsvarets side i svenske duelleringssaker på tidlig 1700-tall: Den som hadde 

utfordret til duell fremstilte seg selv som en fredelig og rimelig person, mens motparten var 

hatsk. Dette var i tråd med tidens mannsideal, en behersket mann som kun tydde til vold når 

det var høyst nødvendig. 
296

 

Likevel er et annet aspekt ved forsvaret mer oppsiktsvekkende: en slags hedring av 

duelleringsutfordringen. Som nevnt var ikke Sigholt eksplisitt tiltalt for dette, men at en 

ulovlig handling skulle bli benyttet til å renvaske en persons karakter var, om ikke annet, 

paradoksalt: 

Han greb saaledes selv det Initiativ, som man i andre Armeer vilde have seet taget af hans 

Modstandere. I Udlandet er det antageligen en almindelig Skik, at, hvor en Officer antages at 

have viist et uværdigt og upassende Forhold, tvinger man ham til Duel ved paa en aabenbar 

Maade at fornærme ham. Men i Fredriksværn indrettede man sig ikke saaledes; man afslog 

Sigholts Udfordring; man lod sig ikke engang nøie hermed, men indgav formelig 

Anmeldelse[...]
297

 

At duelleringsutfordringen tilsynelatende ikke medførte noen form for eksplisitt juridisk 

sanksjon, tyder på at dette var et fenomen der mørketallene kan ha vært store. Hvis forsvaret i 

en rettsak uten blygsel kunne hevde at den tiltalte hadde utfordret til duell, er en mulig 

antagelse at det ikke var noe tabu å innrømme dette. Som tidligere nevnt var det med den nye 

straffeloven kun straffbart å gjennomføre duellen på samme måte som en tilsvarende 

voldshandling, hvilket juridisk sett åpnet opp for at en slik innrømmelse ikke ville være like 

risikabel som før. Videre kan dette leses slik at tidligere strenge straffer for duellering ikke 

hadde hatt den ønskede effekten i form av å utrydde fenomenet, selv om det kan argumenteres 

for at det reduserte forekomsten av det. 

For utenforstående generelt fremstod tilsynelatende synet på ære innad i militærvesenet som 

fremmed. Foruten den overnevnte kritikken mot militærvesenet, skrev en tidligere 
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marineoffiser (daværende postmester) og venn av Sigholt inn til Morgenbladet at «Man 

opflættes med den Grundsætning, at Æren skal være En Alt, og man kastes siden ind i en 

Verden, hvor Æren er Intet, men derimod Pengene Alt.»
298

 Sitatet fremstiller ikke samfunnets 

pengejag (som motsetning til en form for æresjag) som nødvendigvis positivt, men det er her 

beskrevet en grunnleggende kontrast mellom den sivile og den militære delen av samfunnet. 

Sitatet er tatt fra en sammenheng der innsenderen skrev at Sigholt, som en særdeles dyktig 

kadett og offiser, hadde blitt et offer gjennom å tilegne seg et hovmod den militære 

tankegangen nøret opp under. Innsenderen beskrev den militære mentaliteten, der man «[...] 

vænnes til at næsten Enhver ubetinget maa lystre Ens kommando, Noget som Publikum 

desværre aldrig tager i Betragtning ved Bedømmelsen af Søofficerene.»
299

 På bakgrunn av at 

Sigholt på denne måten fikk nøret opp under sitt hovmod, mente innsenderen at Sigholt ikke 

burde vært offiser, om enn formulert på en vennligsinnet og offergjørende måte. Sitatene er 

spesielt interessante fordi de kom fra en tidligere militær og da sivil, ytringene er med andre 

ord trukket fra erfaringer denne personen hadde gjort seg om kontrastene mellom sivil og 

militær kultur. Det ville vært problematisk å ta for gitt at disse ytringene var representative, 

men kombinert med den kontrasten flere aviser malte mellom det de sivile og militære delene 

av samfunnet, fremstår det som rimelig å gå ut ifra at det militære synet på ære i perioden i 

betydelig grad var fremmed for betydelige deler av den sivile delen av befolkningen.  

6.7 Dom og ettermæle 

Høyesterett dømte til slutt Sigholt etter både straffelovens kapittel 17 § 1 og Frederik Vs 

Krigsartikkelbrevs § 25 og stadfestet dermed Overkrigskommisjonens domspremisser, det vil 

si at han ble funnet skyldig i «[...] falske Angivelser og respectstridigt Forhold [...]».
300

 

Derimot var ikke straffeutmålingen den samme: Høyesterett skjerpet straffen fra seks 

måneders festningsarrest i strengeste grad til straffarbeid i femte, det vil si laveste, grad. 

Straffarbeid medførte som tidligere nevnt automatisk embetsfortapelse.
301

 I praksis ble 

dommen embetsfortapelse alene, ettersom Høyesterett som sagt enstemmig dagen etter 
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domsavsigelsen søkte å frita Sigholt fra straffarbeidet.
302

 Dette var den samme dagen Sigholt 

begikk selvmord ved å skyte seg selv. Dommen ble avsagt under dissens.
303

 

Om hans likfølge skrev Jarlsberg og Laurvigs Amtstidende:  

Mange var de, der fulgte Sigholts Baare til dens sidste hvilested, men endu Flere især her fra 

Byen vilde have indfundet sig, hvis man ikke saa seent var kommen til Kundskab om 

Begravelsestiden. Enten nu denne med Forsæt var holdt hemmelig af visse Personer eller ikke, 

saa er imidlertid saameget vist, at neppe nogen Søofficeer har modtaget saa uskrømtede Beviser 

paa Folkets Agtelse og Sympathi, som de, der lagdes for Dagen ved Kaptainlieutenant Sigholts 

Jordefærd.
304

 

Sigholt later til å langt på vei ha blitt renvasket blant et bredt lag av befolkningen. En slik 

oppfatning blir riktig nok farget av slike uttalelser som kom fra hans samtidige støttespillere 

generelt og deres beskrivelser av Sigholts begravelse spesielt. Måten korrespondansebrevene 

beskrev likfølget på, gir inntrykk av at han fikk en slags martyr-status.
305

 Selv om hans idealer 

ikke nødvendigvis hadde vært representative for det brede lag av befolkingen, ga hans 

resolutte standpunkter og opposisjonelle ståsted respekt, en ære: «Sandheden er at man her 

paa Stedet ikke kan erindre et saa talrigt Liigfølge.»
306

 Til tross for at få tidligere kamerater 

var tilstede, var oppmøtet ikke bare stort, det besto også av blant andre Laurvigs ordfører, 

besøkende fra Skien og «[...] næsten alle Staværns Huuseiere og Næringsdrivende [...]».
307

 

William Sverdrup, presten ved begravelsen og fetter av senere politiker Johan Sverdrup, skal 

ha «[...] holdt en gribende Tale, hvori han tydelig lod fremskinne sin Formening om, at den 

Afdøde var falden som et Offer for en Sammenrottelse og et komplot.»
308

 William Sverdrup 

ble for dette irettesatt av både biskopen og departementet, «[...] som aar efter aar hindret hans 

forfremmelse til bedre embeder [...]».
309

 Også politikeren Johan Sverdrup fikk i følge 

historikeren Halvdan Koht styrket sitt «[...] opposisjons-hug.» gjennom de erfaringene han 

gjorde seg som rådgiver for Sigholt under den første rettsaken.
310

 Saken var også 

medvirkende i å forme Sverdrups ønske om å reformere den militære rettergangen.
311

 Den 
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andre og siste saken ble ytterligere tilgjengeliggjort i bokform, som et særtrykk av Norsk 

Retstidende.
312

  

Historien om Kapteinløytnant Johan Georg Sigholt, hans rettsprosesser og hans endelikt, kan 

betraktes som en historie både om den lille, hederlige mannen mot det korrupte elitene, og om 

en i overkant ærekjær anakronisme av en mann som i sitt siste år slengte rundt seg med tynt 

begrunnede beskyldninger etter å ha blitt tråkket på tærne for mange ganger. Disse to 

perspektivene, såfremt de ikke dras til det ekstreme, trenger ikke å være motstridende. 

Sjikanen mot Sigholt, eller i det minste personkonflikten, må ha vært svært belastende. Det er 

vanskelig å si om Sigholts anmeldelser kunne ha ført frem på noe vis, hvis de hadde vært 

fremført på en mer diskré måte. Men Sigholts forsøk på hevn var fremført på en slik måte at 

den mistet legitimitet. At Sigholt også, til tross for hans forsvarers påstand om hans 

forsonlighet, fremførte sine anmeldelser på en særdeles udiplomatisk måte, blant annet ved å 

kalle rettergangsprosessen for partisk, undergravde trolig hans troverdighet.  

Forøvrig var Sigholt en person det er vanskelig å plassere med tanke på objektiv og subjektiv 

ære. På den ene siden var han tilsynelatende ikke populær blant mange innad i sin egen 

yrkesgruppe, hvilket underbygges av beskrivelsene fra hans likfølge, der få militære var 

tilstede. Sigholt var ikke servil overfor hans militære overordnede, det fremgår ikke bare 

gjennom hans anmeldelser i seg selv, men han fikk også sine egne meninger om marinens 

organisering trykket og utgitt. Han hadde med andre ord ikke noe problem med å uttalt 

distansere seg fra overordnede innad i samme «stand». På den annen side hadde duellering en 

tydelig standsmessig tilknytning, og fenomenet bekreftet ens standsmessige tilhørighet. En av 

de mest eksplisitte ytringene om Sigholts syn på ære, kom gjennom en avis’ nekrolog: «Hans 

Ære var hans Liv, det viste hans Død!»
313

 Dette fremstår som uttrykk for verdirasjonalitet. 

Det er problematisk å la det som trolig var en psykisk syk persons selvmord fremstå som 

talende for en type mentalitet, men det faktum at man ved duell generelt også prioriterer æren 

over livet, støtter opp under forståelsen av Sigholt som en mann med et i stor grad 

verdirasjonelt utgangspunkt. Samtidig faller det på sin egen urimelighet å si at en person som 

begår selvmord nødvendigvis innehadde et verdirasjonelt grunnsyn. Sigholt var yrkesmilitær 

og mistet sin stilling gjennom dommen, det er tenkelig at en person i en sammenliknbar 

situasjon (avsettelse ved dom og sjikanering på jobb) i Norge i dag ville blitt tilsvarende 

desperat. 
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I lys av for eksempel den sterke kontrasten som males i det tidligere sitatet fra Drammens 

Adresse om marineoffiserenes løsaktighetsforbrytelser, fremstår Sigholt som en mann som 

skilte seg ut til det bedre innenfor sitt miljø. Han fremstilles som en ærefull person fordi han 

oppfylte sin rolle på den måten han var ment å gjøre, ikke på den måten han tilsynelatende ble 

fryktet å gjøre, det vil si på en etisk ukorrekt måte. Slik sett fremstod han for sine 

støttespillere som en person som med integritet i et påstått ellers moralsk korrumpert miljø. I 

dette faller begrepene «integritet» og «ære» sammen. Selv om de liberale opposisjonsavisene 

og Sigholt med rimelighet kunne antas å ha noe ulike tolkninger av det ærefulle, konvergerer 

de likevel i det oppriktige og prinsippfaste. 

Sigholt-saken eksemplifiserer også at enhver rettsak, men ærekrenkelsessaker spesielt, kan få 

konsekvenser utover den idømte sanksjon. Ikke med tanke på Sigholts selvmord, men heller 

det at en rettsak kan stille mye i dagens lys som også den påtalebegjærende part (fornærmede) 

ikke vil ha der. Selv om Sigholt hypotetisk sett skulle ha blitt frikjent, ville aktors 

ødeleggende personkarakteristikk fortsatt ha stått i rettsreferatet, uavhengig av dens grad av 

sannhet. I tillegg kan en rettsak skape uønsket oppmerksomhet rundt de injurierende 

forholdene. Dette ville ikke vært et reelt problem i et svært tett samfunn der injuriene var 

allment kjent uansett, men i et løsere samfunn vil mange kunne få kunnskap om en sak de 

ellers ikke hadde hørt om gjennom en mediedekning av en injuriesak. For denne perioden var 

en slik risiko mer reell enn før, da årene 1830-1850 har blitt betegnet som da lokalpressen 

oppstod i Norge.
314

 

 

6.8 Etterspillsakene og en ærekrenket statsmakt 

Sigholt-saken endte ikke med hans død. Det vil si, i et rettslig etterspill kom tre injuriesaker 

opp for Høyesterett.
315

 Dette var alle saker der ytringer fremført gjennom aviser hadde 

beskyldt Høyesterett for partiskhet i Sigholt-saken, og de ansvarlige ble således tiltalt for 

straffelovens kapittel 9 § 26, som satte en strafferamme på fengsel eller bøter for den som 

«[...] forsætligen og aabenbare viser eller tilskynder Andre til Ringeagt mod de 

konstitutionelle Magter [...]», forutsatt at dette ble ytret i trykt skrift. Med andre ord: skriftlige 
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ærekrenkelser mot statsmaktene, hvilket understrekes av at sakene er registrert under 

«ærekrenkelser» i registeret til den aktuelle utgaven av Norsk Retstidende, til tross for at de 

ikke falt inn under straffelovens kapittel 17. For å unngå inhabilitet der Høyesterett var både 

den fornærmede og dømmende part, ble det nedsatt en ekstraordinær rett bestående av andre 

dommere enn vanlig. Blant disse var blant annet Schweigaard, Motzfeldt, Lasson og Hallager, 

fire store jusautoriteter i sin samtid.
316

 Schweigaard var en innflytelsesrik jurist og 

stortingspolitiker og en av grunnleggerne av avisen Den Consitutionelle. Lasson var blant 

annet redaktør for Norsk Retstidende i perioden 1837-1848. 

Blant to av de tre avisene, eller det selvtitulerte «Avis-Triumviratet», hadde spesielt 

Drammens Adresse og Fredrikshalds Budstikke klare radikale politiske profiler.
317

 De ble, 

sammen med Marcus Thranes eget arbeiderblad, karakterisert som «den ytterste snipp av det 

aller ytterste venstre» av Thrane selv.
318

 Selv om Drammens Adresse gjennom sin 

hovedstadskorrespondent og redaktør ved navn Gottlieb Linstow Tischendorff hadde en 

tydelig radikal profil, hadde avisen ved årsskiftet 1848/49 sagt opp Marcus Thranes som 

redaktør for avisen på grunn av synkende abonnementstall, noe som igjen ble hevdet å være 

en følge av Thranes uttalte radikalisme.
319

 Med andre ord ble avisene drevet med mål om 

profitt, og i og med at arbeidere i denne perioden i hovedsak ikke abonnerte på aviser, 

modererte avisen sin uttalte radikalitet av hensyn til økonomi. Drammens Adresse var «[...] en 

av de mest ansette lokalaviser i landet [...]»
320

 Avisen var i perioden en av to aviser i 

Drammen.
321

 

Fredrikshalds Budstikke ga i 1849 sin kvalifiserte støtte til Marcus Thrane da han skulle 

besøke byen, ved å skrive at «Thranes Virksomhed, naar den holder sig inden Maadeholdets 

og Ordenens Grændser, have vi for vor Deel Intet imod».
322

 Avisen påpekte også at ikke alle 

som sympatiserte med Thrane, hadde identiske meninger. Avisene hadde med andre ord en 

tydelig opposisjonell profil, men ikke uten begrensninger, gitt Fredrikshalds Budstikkes 

kvalifiserte støtte til Thrane og Drammen Adresses oppsigelse av ham som redaktør.  
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I den første saken stod tiltalen mot redaktøren for følgende sitat i Fredrikhalds Budstikke no.1 

1850: «Retfærdigheden slagtes og nedlægges i Høiesterets Salttønde.»
323

 Høyesterett fant 

ingen formildende omstendigheter og stadfestet Overrettens dom på 16 dagers fengsel på 

vanlig kost (mot Underrettens 32 dager), samt saksomkostninger, for injurierende beskyldning 

om forsettlig justismord begått av Høyesterett.
324

 Høyesterett fant det  

[...] utvilsomt, at en Beskyldning om, mod bedre Vidende at afsige uretfærdige Domme, er den 

groveste, der kan fremsættes mod nogen Domstol, og at og at den derfor aabenbar forudsætter 

Ringeagt mod vedkommende Tribunal, ligesom den i høi Grad er skikket til at fremkalde 

saadan hos Andre. 
325

 

Redaktøren for Fredrikshalds Budstikke hevdet til sitt forsvar at han hadde ment moralsk 

rettferdighet, ikke strengt tatt den juridiske, men dette ble avvist.
326

 En lignende, men straffri 

og mer subtil ytring ble trykket som en innsendelse til Morgenbladet: «Kaptain-Lieutenant 

Sigholt har vistnok havt en Skjæbne i Livet, der Gud være lovet sjelden finder sin Lige i 

Haardhed.»
327

 

Også avisen Nordstjernens trykker ble dømt, til tross for at han selv ikke hadde skrevet de 

injurierende ytringene. Fordi trykkeren ikke kunne tilkjennegi den anonyme 

artikkelforfatteren, falt ansvaret på ham.
328

 Den injurierende artikkelen hadde mottoet 

«Høiesteret har dømt ham, men Folket frikjender ham.»
329

 Dette var det samme mottoet 

Jarlsberg og Laurvigs Amtstidende hadde avsluttet med i sin nekrolog over Sigholt.
330

 

Artikkelen hadde tydelig antydet at Høyesterett hadde ansvaret for Sigholts selvmord. 

Høyesterett opprettholdt Overrettens dom på 32 dager på vanlig fangekost, samt 

saksomkostninger.
331

  

Den strengeste av de tre straffene ble idømt teologisk kandidat Tischendorff som i Drammens 

Adresse hadde skrevet at Høyesterett ukritisk hadde svelget alt aktoren hadde levert, samt at 

Høyesterett burde «[...] sættes under Rigsret og at straffes efter Ansvarlighedslovens § 23 og 

Kriminallovens Kap. 24 § 9 med Bøder indtil 100 Spd.»
332

 Også her stadfestet Høyesterett 

                                                 
323

 Referert gjennom rt. 1850, 734 
324

 Rt. 1850, 735f 
325

 Rt. 1850, 735 
326

 Langeland, Siste ord : Høgsterett i norsk historie 1814-1965 : B. 1 : 1814-1905, 241 
327

 Morgenbladet 23.november 1849, 2 
328

 Rt. 1850, 746 
329

 Rt. 1850, 746 ; Avisen mangler i Nasjonalbibliotekets katalog, referes derfor gjennom Norsk Retstidende. 
330

 Jarlsberg og Laurvigs Amtstidende, 14. november 1849, 1 
331

 Rt. 1850, 749 
332

 Drammens Adresse 5.januar, 1850, 3 ; 100 speciedaler var øvre strafferamme ved førstegangsbrudd på 

kapittel 24 § 9 for å ha i dømt  «[...] af Uagtsomhed, Uforstand eller Uvidenhed i Loven [...]» og denne «[...] 



75 

 

Overrettens dom på 96 dager i arresten samt saksomkostninger. Det later til at retten fant 

tiltaltes injurie mer graverende enn de to andre. Dette kan delvis være fordi selve injurierende 

var av en grovere art, da spesielt med tanke på oppfordring til at Høyesterett ikke bare skulle 

tiltales, men også dømmes i riksrett. Dette har sin parallell til Sigholts anmodninger om straff. 

Høyesteretts påståtte blinde tiltro til aktor, samt karakteristikkene av aktor i tidligere utgaver 

av Drammens Adresse, der han ble karakterisert om inkompetent og sammenliknet med 

aktorer fra terroren under den franske revolusjon, som tidligere nevnt, var skjerpende 

aspekter. Selv om aktoren ikke var fornærmede i saken, anså retten likevel fornærmelsene 

mot ham som en skjerpende omstendighet, da de «[...] for saa vidt de tjene til at oplyse den 

incriminerende Deel [...]»
333

 Høyesterett fant i det hele tatt tiltaltes uttalelser så alvorlige at 

fornærmelsene «[...] neppe kan være større.»
334

 

Et tredje skjerpende aspekt i denne saken var tiltaltes stilling. Det vil si, retten tok hans 

utdannelsesbakgrunn som en tilsynelatende skjerpende omstendighet. Med dette kommer 

igjen rolleaspektet inn, da en person i 1850 av Høyesterett kunne idømmes strengere straff på 

bakgrunn av hans utdannelse. Når det er sagt, uttalte retten at tiltaltes stilling ble tatt til inntekt 

for at han var klar over hva han gjorde, men ikke eksplisitt hvorvidt det gjorde fornærmelsen i 

seg selv grovere. «[...] saaledes kan det efter selve Ytringernes Beskaffenhed og den 

Dannelse, Tiltalte maa supponeres at besidde, ikke omtvivles, at Tiltalte maa have været sig 

disse Ytringers strafværdige Character bevidst.»
335

 Også i dommen mot Nordstjernens trykker 

inngikk tiltaltes stilling som begrunnelse for typen straffereaksjon: «[...] Tiltalte maa 

belægges med Fængselsstraff, der paa Grund af hans borgerlige Stilling antages at burde 

bestemmes til Fængsel paa sædvanlig Fangekost [...]» 

Når det er sagt, uttalte også retten i førstnevnte sak at beskyldninger av denne art generelt sett 

var av den groveste sort. Det kan således virke som om hans utdannelse virket skjerpende i 

seg selv. Tischendorff ble idømt en straff på seks ganger så mange dager som redaktøren for 

Fredrikshalds Budstikke. Muligens kan dette være å tolke det for langt, da dette var en 

generell uttalelse anvendt på en spesifikk sak: Den strengest dømte av de tiltalte i de tre 

etterspillsakenes uttalelser også kan leses som grovere enn førstnevnte, med sin oppfordring 

om Riksrett og dom.  

                                                                                                                                                         
befindes at være aabenbar ulovstiftet eller ugrunnet [...]». Ved andre gangs brudd var øvre ramme på boten 200 

speciedaler og tredje gang var straffen embetsfortapelse. 
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De tre etterspillsakene var tydelig juridisk definert som ærekrenkelsessaker, men den 

ærekrenkede parten var ikke noen enkeltperson, men en statsmakt. I forlengelse kan man si at 

det var høyesterettsdommerene som ble fornærmet, men fornærmelsen var de jure mot en 

statsmakt og ikke mot noen enkeltperson, eller engang dommerne som en mindre, bestemt 

gruppe. Ærekrenkelser i juridisk forstand var som tidligere nevnt i kommisjonstekstene ikke 

ment å være identisk med leksikalske definisjoner av ærekrenkelser, men at Høyesterett som 

statsmakt kunne bli ærekrenket betød at ærekrenkelser ikke lenger nødvendigvis var en 

fornærmelse overfor hverken en enkeltperson eller en mindre gruppe mennesker.  

Det fremgår gjennom Norsk Retstidende og de tiltalte avisenes dekning av saken at de ikke 

bestred hvorvidt påstand om forsettlig gal domsavsigelse var straffbart, men heller at 

ytringene ikke var ment dithen at Høyesterett hadde dømt forsettlig feil. Tar vi utgangspunkt i 

at de tre avisene mente at Høyesterett hadde handlet i god tro, er det likevel rimelig å tolke det 

slik at det var avisenes oppfatning at de ikke innehadde de kritiske evnene en må kunne 

forvente at høyesterettsdommere skal inneha. Dette ble aldri poengtert av aktoratet, men en 

påstand om at noen ikke besitter det minimum av kvalifikasjoner som yrket deres krever, ville 

i seg selv vært ærekrenkende, forutsatt at språket var hånlig.  

Det fremgår ikke av kildematerialet at avisene gikk tilbake på sine opprinnelige påstander, og 

de fremholdt at Sigholt hadde blitt urettferdig dømt.
336

 Selv om avisene benektet det forholdet 

som i utgangspunktet hadde gjort ytringene straffverdige (påstand om forsettlig feil 

domsavsigelse, med andre ord i ond tro), var de likevel eksplisitte på at landets øverste 

domstol hadde dømt feil i Sigholt-saken. Dette føyer seg inn i det allerede presenterte bildet 

av en mer moderne æreforsåelse, som i større grad går ut på integritet og troverdighet, heller 

enn å føye seg etter overmakt og regler. De tre avisene ville ikke «finne sin plass», men 

opponerte høylytt mot saksgangen og domsavsigelsen mot Sigholt. I likhet med hvordan den 

pro-Sigholtske pressedekningen så på Sigholt som en David mot Goliat, så Drammens 

Adresse seg selv som representant for de små i kampen mot de store, gjennom å utfordre deler 

av den etablerte strukturen. Selv Morgenbladet, en avis som fant høyesterettsdommen mot 

Sigholt hard, men ikke gal, ytret en viss respekt for opposisjonsavisenes ønske om å beskytte 
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en angivelig undertrykt og forfulgt person, selv om dette ifølge Morgenbladet hadde gjort de 

aktuelle opposisjonsavisene blind på sakens faktum – nemlig at han var skyldig.
337

 

To øvrige aspekter kan påpekes gjennom disse rettsakene: For det første ble det håndhevet en 

grense for ytringsfriheten, en grense som retten i disse tilfellene tilsynelatende ikke hadde 

noen problemer med å trekke. For det andre tyder ingenting på at Høyesterett tok samtlige av 

injuriantens bestridelse av Høyesteretts status som statsmakt som et legitimt argument, 

hverken som inntekt for rettsvillfarelse eller feil bruk av paragraf.  

 

6.9 Ytringsfrihetens begrensninger 

Hva angår ytringsfrihet faller dette inn i en bredere diskusjon om grensesettingen mellom 

lovlige og straffbare ytringer. Hvor langt ytringsfriheten strekker seg er et tema som er aktuelt 

også i dag. Dette er en bred prinsipiell debatt, og retten var her tilsynelatende ikke i tvil om at 

tiltaltes uttalelser i disse tre sakene falt utenfor ytringsfrihetens rammer. I saken mot 

redaktøren for Fredrikshalds Budstikke, uttalte retten at hverken innholdet eller formen til 

fornærmelsene kom under beskyttelse av Grunnlovens § 100. Det fremgår ikke at hverken 

retten eller forfattere av samtidig juridiske litteratur i praksis hadde store prinsipielle 

problemer med å forene et rettsvern rundt injurier med Grunnlovens § 100. Uenigheten om 

hvorvidt forsvaret kunne påberope seg ytringsfriheten var tilsynelatende heller ikke bunnet i 

en prinsipiell uenighet om ytringsfrihetens grenser. Forsvaret benektet bare forsettlig ringeakt 

(og at Høyesterett var en statsmakt), som ikke var beskyttet av ytringsfriheten. Det var med 

andre ord hvorvidt det straffbare forholdet hadde funnet sted det var uenighet om, ikke 

hvorvidt en ytring som forsettlig viste ringeakt var straffbar. Den påstått manglende 

hjemmelen skyltes også at de tiltalte var uenige i at Høyesterett var en statsmakt, ikke at det 

var lovstridig å bli straffeforfulgt for ærekrenkelse av statsmakter. 

Det later til at det var formen, heller enn kun innholdet, var utslagsgivende for 

straffverdigheten. Krydseren, et blad som i denne saken var sympatisk innstilt overfor de 

tiltaltes i etterspillsakene, uttalte at det å for eksempel skulle kalle Høyesterett for et «[...] 

forakteligt, samvittighedsløst Tribunal, der mod bedre Vidende afsiger uretfærdige Domme 

[...]» med rette ville få juridiske konsekvenser, men det ble bestridt at noe slikt hadde vært 
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hensikten og ytret «[...] At [Drammens] Adressen bilder sig ind at forstaa Lov og Ret bedre, 

end Rigets øverste Domstol, er dog ingen Forbrydelse.» [min klamme]
338

 I Norsk Retstidende 

fra 1847 omtales forøvrig en Underretsdom «[...] aabenbar feilagtig [...]» i oversiktsregisteret, 

en vurdering som tilsynelatende betydde at domsavsigelsen ikke var kompetent avsagt. 
339

 

Paragrafen som ble benyttet fordret også at offentlig påtale kun kunne finne sted hvis den 

eventuelt straffbare ytringen «[...] tok sikte på å ramme statsmaktene i sin heilskap [...] 

Kritikk av einskildhandlingar utført av statsmaktene, gjorde ikkje det.»
340

 Den ekstraordinære 

Høyesteretten anså med andre ord de trykte setningene de festet seg ved som et forsøk på å 

undergrave statsmaktenes anseelse. Kritikk var tillatt, men det ble satt en grense ved påstand 

om forsettlig justismord. 

Drammens Adresses påstand om at Justisdepartementets begjæring om tiltale ikke var rimelig, 

ble underbygget med argumentet om at tiltalen mot dem skyldtes justisministerens 

hårsårhet.
341

 Det ble vist til det Drammen Adresse mente var en sammenliknbar uttalelse fra 

1827, som ikke hadde resultert i noen tiltalte eller juridisk sanksjon overhodet.
342

 Med andre 

ord var det ikke under enhver omstendighet gitt at sannsynligheten for å bli tiltalt for 

ærekrenkelser sank utover århundret. Sagt på en annen måte, er det lett å tenke seg at 

sannsynligheten for å bli tiltalt for ærekrenkelser mot for eksempel en statlig institusjon 

senket seg utover århundret, men Drammen Adresses påstand om en hårsår Justisminister som 

den egentlige årsaken til tiltalen, antyder at hvis dette er en regel, så er den med unntak. En 

nyanse ved dette er at det Drammens Adresse mente var en sammenliknbar uttalelse fant sted 

elleve år etter at høyesterettsdommen ble avsagt. Argumentasjonen i denne refererte 

uttalelsen, som Drammens Adresse tok til inntekt for sin sak, gikk blant annet ut på at «[...] thi 

den maatte jo være en Daare, som vilde tabe det Ringeste af sin Agtelse for en Domstol, fordi 

en enkelt Sag der fik et Udfald, som den objektive Retfærdighed ikke kunde bifalde.»
343

 og at 

«[...] den fornuftstidige Forudsætning, at Enhver, ved at udnævnes til Assesor i Høiesteret, 
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med det Samme blev udrustet med overnaturlige Egenskaber og ophøiet over alle 

menneskelige Ufuldkommenheder.»
344

  

 

6.10 Ikke bare galskap 

At flere aviser (både vennligsinnede og kritiske) betraktet Sigholt som en person med ustabil 

mental helse er også interessant i seg selv, fordi det sier noe om samtidens syn på hva som 

kunne utgjøre psykisk sykdom. Begrunnelsene for at han ikke var psykisk frisk var i enhver 

undersøkte kilde enten implisitt eller eksplisitt begrunnet ved å vise til Sigholts grad av 

hevngjerrighet. Synet på Sigholt som psykisk syk kan naturligvis skyldes aspekter som 

kildene ikke nevner, men i så tilfelle er det et poeng at slike eventuelle aspekter aldri ble 

nevnt. Det var kun den opplevd overdrevne hevngjerrigheten som ble trukket frem. Gjennom 

ærekrenkelsessaker fra før- og tidlig moderne tid fremgår det at hevn var et mer legitimt 

motiv, en balanse skulle gjennomrettes og æren renses enten via æresvold (en mentalitet som 

som nevnt var tilstede på 1700-tallet) eller rettsak.
345

 Å gjenopprette æren ville naturligvis 

være en stor del av motivet for enhver som ønsket påtale i ærekrenkelsessaker, også i dag, 

men Sigholts grad av trang til å hevne seg på flere offiserer ble tolket i samtiden som et 

uttrykk for psykisk sykdom, noe som viser hvor fjernt en eldre og mer hevnbasert form for 

hevdelse av ære var – uavhengig av hvorvidt Sigholts hevnlyst var uttrykk for en 

sinnssykdom eller utdaterte holdninger. 

Det ville vært problematisk å lese Sigholt som et typeeksempel på samtidens æresmentalitet, 

gitt samtidens karakteristikker av ham. Han fremstår som en spesiell karakter. Men han 

fremstår også som en person med sterk integritet og rettferdighetssans, og ble av hans 

støttespillere beundret for sin integritet. Sigholts tilsynelatende mentale problemer reduserer 

ikke sakens betydning eller relevans. Sigholt-saken må med andre ord ikke reduseres til 

Sigholts mentale tilstand, fordi den omfatter så mye mer. De frittalende avisenes offentlige 

kritikk av autoriteter, og i stor grad gjennom dette deres blottgjørelse av deres æresforståelse, 

gjør i seg selv alene saken interessant i er æreperspektiv. Synet på hvor langt og på hvilket 

grunnlag respekt for autoriteter burde strekke seg, blir også drøftet i deler av kildematerialet. I 

tillegg involverte saken også bemerkelsesverdig mange profilerte skikkelser fra århundret, 
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slik som Johan Sverdrup (riktig nok før han ble kjent), Schweiaard, Hallager, Lasson og 

Motzfeldt. Sigholts person og mye av mediedekningen generelt, viser perioden som en 

brytningstid hva angikk synet på ære.  
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7 Konklusjon 

Denne oppgaven har tatt for seg æren som juridisk og sosialt fenomen i tiden omkring den 

nye norske straffeloven i 1842. Jeg har gitt en presentasjon og en drøfting av de endringene 

som fant sted i jussen i og frem mot den nye loven, og jeg har funnet frem til flere cases som 

viser hvordan man forholdt seg til æren både i rettspraksis og i offentligheten. 

Oppgaven føyer seg inn i litteraturen om ærens historie og knytter an til teorier som står 

sentralt der. En av disse er Norbert Elias’ teori om siviliseringsprosessen. Den hevder at 

elitene i Vest-Europa endret sin omgang til mer høvelige former og dermed sin forståelse av 

ære etter hvert som fredelig atferd ble en sosial norm. Dette kan forklare hvordan æresvolden 

etter hvert «døde ut» i Norge, og hvordan den eldre æresmentaliteten antok en mer høvelig, 

eller aktverdig form. Elias’ teori møter som nevnt problemer med de realhistoriske norske 

forholdene, men tar vi utgangspunkt i at borgerskapet hadde tilegnet seg disse idealene før 

eller i løpet av perioden, er det mulig å se hvordan denne mer fredelige tilnærmingen til ære 

fikk et sterkere opinionsmessig fundament enn i historiske situasjoner der æren i hovedsak var 

et aspekt ved hofflivet.   

Samtidig er flere av de øvrige teoriene som er presenterte i oppgaven kompatible: de er ikke 

gjensidig utelukkende. Den endrede samfunnsstrukturen på 1700- og 1800-tallet medførte 

blant annet en sterkere betoning av individets sosiale rolle. Dette, kombinert med større sosial 

og geografisk mobilitet, åpnet for en mindre homogen æresoppfanting. Konsekvensene av å 

miste ære var ikke nødvendigvis like store som før. Ære, om enn i noe endret form, bestod 

likevel som en sentral del av samfunnsordenen. Denne underbygger det som er en av de 

sentrale påstandene i denne oppgaven: perioden var en brytningstid i ærens historie, og en 

brytningstid vil inneholde elementer både fra fortidige og fremtidige mentaliteter.  

Den økende individualiserende mentaliteten kan også forstås gjennom et begrep om roller. 

Ikke bare ble samfunnet generelt mer heterogent, men det potensielle rolleregisteret for et 

enkeltindivid ble større. En måtte forholde seg til et samfunn som var svært annerledes det 

mer statiske standssamfunnet, med større innslag av meningsmangfold. Roller kan også sees 

gjennom hvor tett eller løst et samfunn er i den forstand at et tett samfunn med sin sterke 

primærkontroll håndhever sterke normer og svekker individets frihet. Denne sterke 

primærkontrollen har lettere for å skape et klima der ikke-juridiske skamsanksjoner fører med 
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seg og opprettholder homogenisering og dermed mindre rom for å mene eller oppføre seg 

annerledes. At æresmentaliten var i ferd med å utvikle seg mot det mer individuelle, 

underbygges eksempelvis i denne oppgaven av caset med kjøpmannen som ville fraskrive seg 

sin egen datter. 

De endrede samfunnsforholdene åpnet for en maktkritikk i større grad enn før, som igjen 

åpnet for spredning av tanker som gikk imot en eldre oppfatning av ære. Ærens politiske 

dimensjon ble stadig tydeligere, ikke minst som følge av at pressen åpnet for bredere 

offentlige samtaler. Dette kommer tydelig frem i den store og komplekse Sigholt-saken, som 

spiller en vesentlig rolle i denne oppgaven. Selv om Morgenbladet hadde et helt annet syn på 

saken enn for eksempel Drammens Adresse, var både den Thrane-kritiske og den radikale 

avisen enige om at maktkritikk var legitimt: Den gamle standssamfunsmentaliteten var under 

angrep fra flere kanter. At lokalpressen for alvor gjorde seg gjeldende fra og med denne 

perioden, økte muligheten for utbredelse av opposisjonelle tanker. Også dette underbygger 

tesen om perioden som en brytningstid med hensyn til ære.  

Et interessant aspekt ved ærens endrede rolle, koblet til maktkritikk og individualitet, var at 

genuine og potensielt upopulære meninger kunne oppfattes som ærefulle. Å betrakte det å stå 

alene, eller i hvert fall tilhøre et mindretall, som potensielt ærefullt, var i seg selv 

undergravende for en eldre, mer kollektiv æresmentalitet. At Drammens Adresse støttet 

Sigholt til tross for at hans syn på ære etter alt å dømme var annerledes enn avisens, 

underbygger påstanden om at aksepten for annerledeshet var større enn før. 

Riktig nok ble det satt begrensninger på ytringsfriheten, slik som vi har sett i etterspillsakene, 

men de dømte avisene ble ikke tiltalt før de (etter justisministerens og rettens oppfatning) 

påsto at Høyesterett hadde begått justismord i ond tro. Flere av de maktkritiske ytringene 

møtte ingen form for juridisk sanksjon.  

Et avgjørende poeng i denne oppgaven er at det ikke bare er for historikere og ettertiden det 

kan være vanskelig å forstå og definere klart hva æren var i Norge omkring midten av 1800-

tallet. Det fantes uenighet i selve perioden. Ikke bare i den juridiske litteraturen, som tidvis 

innrømte at det ikke var åpenbart hva æren egentlig var, men også når æren ble diskutert 

utenfor jussen og rettssalene. Dette kommer til syne for eksempel i den uenigheten som er 

gjengitt i Drammens Adresse om at medlemmer av eliten ikke fikk ære gjennom sin sosiale 

posisjon i seg selv.  
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Militæret fremstår som en del av samfunnet der æresmentaliteten skilte seg ut, og dermed kan 

vi betrakte det som en slags delkultur i vår sammenheng. Den daværende postmesteren og 

forhenværende offiseren som skrev inn til Morgenbladet påpekte dette helt eksplisitt: Æren i 

offiserskorpset var så annerledes enn i resten av samfunnet at han mente dette førte til at 

mennesker i og utenfor militærvesenet ikke fullt ut kunne forstå hverandres 

verdensanskuelser. De militære lovene gjenspeilet også denne uoverensstemmelsen: 

Æresstraff var en del av de militære lovene lenger, og prylestraff fortsatte å bli brukt som 

straff også etter 1866. Utover at straffeloven av 1842s kapittel 14 § 15 nevnte tvekamp i 

samme setning som slagsmål, hadde den ingen spesifikk paragraf som eksplisitt gikk på 

duellering, men dette fantes fremdeles i den militære straffeloven av 1866. Dette tyder på at 

duellering i all hovedsak forekom blant militære, og at de militære dermed ble bærere av en 

egen, mer arkaisk æresmentalitet som resten av samfunnet var i ferd med å legge bak seg.  
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