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Takk
Da jeg satt i gang arbeidet med masteroppgaven min for snart 16 måneder siden føltes oppgaven på
mange måter overveldende. Det vanskeligste var uten tvil avgrensningen – for det var jo så mye jeg ville
vite! Heldigvis hadde jeg mange gode hjelpere på veien, og avgrensning ble også et problem når jeg
skulle skrive dette helt til slutt. Det er likevel flere jeg vil trekke frem.
Mange har støttet meg faglig, men noen vil jeg trekke frem. Even Lange lærte meg gjennom engasjement
og god støtte å tenke på det større bildet og ikke minst å levere til normert tid. Ruth Hemstad og Dag
Michalsen ga meg mitt første ordentlige møte med profesjonen på forskerskolen i København. Karen
Danbolt og Bård Sverre Tuseth på juridisk bibliotek ga meg tilgang på fantastiske bøker i omgivelser
som må være Oslo sin best bevarte hemmelighet. Dessuten hadde ikke denne oppgaven vært mulig uten
medarbeiderne på Riksarkivet gjennom deres (tilsynelatende) endeløse henting av materiale.
Ikke minst må jeg takke min største faglige inspirasjon, veileder og støtte – Hilde Sandvik. Hun presenterte en mulig oppgave om kvinners umyndighet på 1800-tallet og jeg var umiddelbart solgt. Det har
sannelig vært en glede å være din student. Jeg kan ikke få uttrykt hvor mye jeg har satt pris på din tid,
raske respons, omsorg, engasjement og tålmodige veiledning!
Fem år på Lektorprogrammet har flydd forbi takket være dere; Ilda, Katharina, Pia, Katinka, Sofie,
Marte, Oda og Aida. Dessuten har Christine, Trine Lise, Thea, Marthe og Mari stilt opp som hundepassere, samtalepartnere, heiagjeng og veiledere i forskjellige kapasiteter. Livet hadde vært grått uten dere.
Det samme kan sies for min utrolige familie: mamma, pappa, Pernille og Andreas. Og sist, men ikke
minst, Jeppe. Min første nevø som kom til verden under arbeidet med denne oppgaven har mang en
gang minnet meg på alt det viktige som også finnes utenfor Riksarkivets lesesal.

Sammendrag
Denne oppgaven belyser myndighetsinstitusjonen i Norge i første halvdel av 1800-tallet. Særlig
har målet vært å avdekke hvordan begrepet myndighet ble forstått i samtiden og hva som førte
til at Lov om større Myndighed for ugifte Fruentimmere ble vedtatt i 1845. Inngangen har vært
en undersøkelse på fire nivåer; det formelle juridiske rammeverket, den juridiske kommentarlitteraturen, forvaltningens behandling av myndighetssaker og søknadene, eller supplikkene, om
utvidet myndighet og umyndiggjøring. Myndighetslovgivningen forandre seg ikke i min undersøkelsesperiode før loven av 1845, men vedtakelsen av kvinneparagrafene i Håndverk- og Handelsloven av 1839 og -42 viser et større fokus på kvinners rettigheter og selvforsørgelse. Loven
av 1845 var også direkte motivert av disse hensyn da lovproposisjonen anerkjente at den foreliggende kjønnsforskjellen ikke var godt nok begrunnet, og at en større myndighet ville vært
hensiktsmessig etter de nye lovene. Likevel avslører også proposisjonen det rådende borgerlige
kvinnesyn som førende, både for hva som har vært og det som blir vedtatt. At kvinnesynet ikke
forandret seg nevneverdig i undersøkelsesperioden er også tydelig gjennom den juridiske kommentarlitteraturen. Fredrik Theodor Hurtigkarl, Anders Sandøe Ørsted og Peter Jonas Collett
representerer alle en konservativ holdning til myndighetsinstitusjonen på tross av at det skiller
50 år mellom førstnevnte og sistnevntes fødsel. Undersøkelsen av forvaltningspraksis avslører
at myndighetssakene ikke utgjorde noen særlig stor del av arbeidshverdagen hos øvrigheten.
Justisdepartementet hadde ansvaret for vedtak i myndighetssøknadene, mens amtmannen hadde
ansvaret for umyndighetssakene. I perioden jeg har undersøkt var det stor sannsynlighet for å
få myndighetssøknaden innvilget. Justisdepartementet konsentrerte vurderingen rundt følgende
faktorer: kjønn, alder, innsigelser, lovverk, økonomisk og sosial status, faglig kompetanse, karakterbeskrivelse og begrunnelse for søknaden. At man ikke hadde erklæringer med innsigelser
var den faktoren som var mest avgjørende. Men gjennom en individuell behandling av hver sak
var det ingen av faktorene som kan sies å være absolutte kriterier, bortsett fra en teoretisk nedre
aldersgrense på 21 år. Dessuten hadde man særlig gode sjanser for å få supplikken innvilget
dersom man anførte handels- eller næringsinteresser som begrunnelse. Amtmannen noterte ikke
argumenter for sine resolusjoner i umyndighetssakene, men henviste som regel til lovens bestemmelse om umyndiggjøring. I visse tilfeller trakk han også frem hvilken av de fire årsakene
som var lagt til grunn.

INNHOLD
Forkortelser
Oversikt over tabeller og figurer
1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
1.1.1 Juridisk bakgrunn
1.1.2 Demografiske og økonomiske forhold
1.1.3 Ideologi og kvinnesyn på 1800-tallet
1.2 Utgangspunkt i sekundærlitteraturen
1.3 Gjeldende teori om kjønn, kjønnsforskning og myndighet
1.4 Problemstilling
1.5 Avgrensning
1.6 Kilder og metode
1.7 Undersøkelsens oppbygging
2. KVINNER OG MENNS FORMELLE RETTSLIGE STILLING
2.1 Innledning
2.2 Juridisk myndighet fra Landsloven til 1814
2.3 Den juridiske situasjonen frem til 1814: Reskripter og forordninger
2.4 Utviklingen i kvinners formelle rettslige stilling mellom 1814 og 1845
2.4.1 1839/42: Håndverksloven og Handelsloven
2.4.2 Sivilloven
2.4.3 1845: Utvidet myndighet til ugifte kvinner
2.5 150 år umyndighet – et interludium i norsk historie?
3. DEN JURIDISKE KOMMENTARLITTERATUREN
3.1 Innledning
3.2 Hurtigkarl og Ørsted
3.3 Peter Jonas Collett
3.4 Vergemål
3.5 Verdien av familie/slekt
3.6 Adgangen til venia sexus og venia ætatis
3.7 Avgrensningen mellom umyndige barn og myndig voksen
3.8 Personlig myndighet
3.9 Det økonomiske vergemål
3.9.1 Avtaleinngåelse og rettslig handleevne
3.9.2 Vergenes råderett
3.9.3 Gifte kvinners råderett
3.9.4 Kuratel
3.9.5 Lagverge
3.10 Umyndighet i den juridiske kommentarlitteraturen og årsaker dertil
3.11 Kvinnesynet i den juridiske kommentarlitteraturen
3.12 Myndighetsbegrepet i den juridiske kommentarlitteraturen
4. FORVALTNINGSPRAKSIS
4.1. Innledning
4.2. Forvaltningens organisering
4.3. Myndighetssakene
4.4. Akershus amt

4.5. Justisdepartementet og realitetsbehandlingen av myndighetssøknader
4.6. Resultat
4.6.1. Søknadens vedlegg og de forskjellige attester
4.6.2. Resultat fordelt på kjønn
4.6.3. Alder
4.6.4. Forsørgelsesbehov
4.6.5. Resultat etter lovendringene av 1839 og 1842
4.7. Antall journalinnførsler per sak
4.8. Behandlingstid
4.9. Konsekvent forvaltning?
5. SØKNADER OM MYNDIGHET OG UMYNDIGHET
5.1. Innledning
5.2. Formularbøkene
5.3. Hvilke type mennesker søkte om myndighetsbevilling?
5.4. I søknadene om myndiggjøring; hvem søkte?
5.5. Hvilken type myndighet søkes og gis?
5.6. Hvilke årsaker benyttes for å oppnå bevilling?
5.7. Funn og tidligere forskning
5.8. Betingelser for utvidet myndighetsstatus
5.9. Betingelser for å bli umyndiggjort
5.10. En fleksibel og forstandig forvaltning?
6. KONKLUSJON
7. VEDLEGG 1: Tabell MLL til CVNL
8. VEDLEGG 2: Oversikt over myndighetssaker 1835-1845
9. VEDLEGG 3: Vedtak
10. KILDER OG LITTERATURLISTE
Forkortelser
CIVNL = Christian den fjerdes norske lov
CIVNLr = Christian den fjerdes recess
CVNL = Christian den femtes norske lov
Frd. = Forordning
FD = Finansdepartementet
JD = Justisdepartementet
MLL = Magnus Lagabøtes Landslov
VS = Venia sexus
Oversikt over tabeller
Tabell 1: Utviklingen i lovverket fra MLL til CVNL: Utsnitt av vedlegg 1
Figur 1: Forvaltningens organisering i myndighetssøknader
Tabell 2: Antall saker behandlet av (stift)amtet per år og registersider under Andragende, Ansøgniger, Justisdepartementet og Christiania Magistrat
Tabell 3: Myndighetssaker i Akershus (og fra 1842 Christiania) amt. Totalt per år, og fordelt
på kjønn.
Tabell 4: Innvilgelser/avslag fordelt etter årsak for søknader

1. INNLEDNING
Emnet for min masteroppgave er rettsoppfatning og forvaltningspraksis om kvinner og menns
myndighet og umyndighet i Norge mellom 1814 og 1845. Etter 1814 gjaldt fremdeles de bestemmelsene i Kong Christian den femtes Norske Lov (CVNL) som ikke kolliderte med Grunnloven. CVNL underla kvinner livslangt formuerettslig, eller økonomisk, vergemål, knyttet til
sivilstand. Menns myndighetsstatus var trinnvis, og de ble såkalt mindreårige ved fylte 18 år,
og fullmyndige ved fylte 25 år. Ugifte kvinner kunne søke Justisdepartementet om utvidet myndighet. Amtmannen hadde ansvar for å vedta umyndiggjøring. I 1845 ble Lov om større Myndighed for ugifte Fruentimmer vedtatt,1 som ga kvinner samme status som mindreårige menn
under tilsynsverge, eller kurator som det heter i lovboken. Dette første steget mot borgerlige
rettigheter for kvinner ble etterfulgt av ny reform i 18632 og 1888.3 Ved vedtak av sistnevnte
ble alle kvinner omfattet av den aldersbestemte myndigheten selv om de fremdeles var underlagt noen rettslige begrensninger. Denne oppgaven tar sikte på å undersøke myndighetsbegrepet
og opptakten, forutsetningene og vedtakelsen av 1845-loven.
Oppgaven tar tak i myndighet på flere måter. For det første redegjør den for utviklingen i lovverket, med særlig vekt på lovene som forsøkte å påvirke kvinners handlingsrom mellom 1814
og 1845. «Att studera kvinnors rättsliga ställning har visat sig vara en viktig nyckel för at förstå
varför kvinnor som grupp, vilken inte nödvendigtvis ägde mindre än män, ändå kontrollerade
mindre resurser än män.»4 Lovverket blir slik et viktig utgangspunkt, men som den svenske
historikeren Ann Ighe presiserer videre i sin avhandling så representerer ikke det juridiske noe
statisk maktforhold mellom partene i det virkelige liv.5 Derfor må andre faktorer som påvirket
forståelsen av myndighet undersøkes. En slik faktor er den juridisk teoretiske forståelsen, som
belyses gjennom noen sentrale rettsteoretikere fra samtiden. Samtidig vil forvaltningspraksis
fra 1835 til 16. juli 1845 analyseres for å si noe om forvaltningens håndtering av myndighetssøknader og umyndiggjørelser. I dag er den allmenne regelen at alle blir myndige ved fylte 18
år. Reglene har derimot forandret seg gjennom tidene særlig de praktiske begrensningene for
utøvende myndighet og hvordan man forflytter seg mellom myndighet og umyndighet har vært
gjenstand for endringer.
1

Lov om større Myndighed for ugifte Fruentimmer samt om Ophævelse af Forordningen af 26de October 1804
og Placaten af 14de December 1804 (Lov om større Myndighed for ugifte Fruentimmer) av 16. juli 1845.
2
Lov om Kvindens Myndighed (Lov om Kvindens Myndighed) av 11. april 1863.
3
For eksempel hadde menn fremdeles rett til å kontrollere felleseiet frem til ektefelleloven av 1927, og kvinner
hadde ikke stemmerett. Hilde Sandvik, "Kvinners rettslige handleevne på 1600- og 1700-tallet, med linjer fram
til gifte kvinners myndighet i 1888" (Doktoravhandling, Unipub, 2002). S. 6.
4
Ann Ighe, I faderns ställe: genus, ekonomisk förändring och den svenska förmyndarinstitutionen ca 1700-1860.
Göteborg: Ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet, 2007. S. 14.
5
Ighe, I faderns ställe. S. 15.
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Oppgaven er et bidrag i kjønnsforskningen, som synes særdeles viktig i en tid hvor norsk kultur
ofte blir fremhevet som en ledestjerne. Å bli minnet på at vårt relativt likestilte land også måtte
igjennom juridisk og sosial utvikling, kan bidra til forståelse for andre kulturer. Kjønnsperspektivet blir et sentralt fokus for analysen. Det unge kongeriket var preget av relativt liberal lovgivning etter 1814, og myndighetsinstitusjonen fremstår som en konservativ motsetning. Loven
av 1845 medførte en endring i ugifte kvinners myndighetsstatus, men lovteksten røper lite om
intensjonene, motivene og kvinnesynet som drev frem den nye bestemmelsen. Temaet behandles gjennom fire nivåer: lovgivningen; juridisk kommentarlitteratur; søknader og forvaltningsvedtak i myndighetssaker. Problemstillingen lyder:
Hva innebar myndighetsbegrepet i første halvdel av 1800-tallet og hvilke hensyn førte
fram til lovendring i 1845?
Myndighet er det sentrale begrep i oppgaven. En vanlig definisjon av begrepet myndig, slik
Store Norske Leksikon (SNL) definerer det: som «[en] person som har full rettslig handleevne,
slik at vedkommende kan inngå avtaler og disponere over sine midler uten samtykke av verge.»6
Definisjonen av begrepet avgrenser undersøkelsen og setter rammen for hva som skal behandles
i oppgaven. I og med at de eneste som ville ha blitt regnet som myndige etter denne definisjonen
var menn over 25 år, som ikke var umyndiggjorte, er det behov for en relativ tilnærming til
begrepet. Mindreårige menn og kvinner, samt enker ble nemlig regnet som myndige etter samtidens standarder.
1.1. Bakgrunn
For å innlede tema vil det kort redegjøres for den juridiske bakgrunnen, som også er hovedtema
i kapittel 2. For å kontekstualisere oppgaven diskuteres også økonomiske og sosiale forhold av
betydning. Tilslutt i denne delen diskuteres ideologi og kvinnesyn på 1800-tallet.
1.1.1. Juridisk bakgrunn
Norske kvinners umyndige rettsstilling i 1814 var ikke et norsk fenomen, men noe som ble
innført gradvis gjennom Kong Christian den fjerdes norske lov (CIVNL) i 1604, før de ble helt

6

Det finnes mange definisjoner av "myndig", men for denne oppgaven var det viktig å velge et funksjonelt
begrep. SNL sin definisjon møter denne betingelsen. Jon Gisle, "myndig" i Store Norske Leksikon; For
utfyllende diskusjon av begrepet, se blant annet Inger Dübeck, "Købekoner og konkurrence: studier over
myndigheds- og erhvervsrettens udvikling med stadig henblik på kvinders historiske retsstilling"
(Doktoravhandling, Juristforbundets Forlag, 1978); Sandvik, "Kvinners rettslige handleevne på 1600- og 1700tallet."; Elin Hinnemo, Inför högsta instans: Samspelet mellan kvinnors handlingsutrymme och rättslig reglering
i Justitierevisionen 1760–1860. Facing the Highest Legal Authority: The Interplay between Female Agency and
Legal Regulation in Sweden 1760–1860 Ph.D. avhandling: Uppsala Universitet, 2016.
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formuerettslig umyndiggjort i artikkel 3-19-38 i CVNL av 1687: «Men Daatter maa ingenlunde
sige sig af Faderens Værgemaal, førend han giver hende en anden ret Værge, eller Husbond.»7
Til gjengjeld innførte CVNL også trinnvis myndighet for menn, der de mellom 18 og 25 år var
såkalt mindreårige. Fullmyndighet inntrådte automatisk ved fylte 25 år. Ugifte kvinner kunne
søke øvrigheten om venia sexus (VS), som tilsvarte den mannlige mindreårigheten. Etter CVNL
innebar mindreårighet for menn, og eventuelt kvinner som fikk innvilget VS, at de måtte fatte
økonomiske beslutninger i samråd med en tilsynsverge, eller det loven kalte kurator. Enker og
skilte eller separerte kvinner skulle selv velge seg en såkalt lagverge, som innebar den største
praktiske myndighet kvinner kunne oppnå. Kvinner kunne ikke bli fullmyndige før etter lovendring i 1863. Myndighet var først og fremst kjønnsavhengig.
Hvilke faktorer som påvirker myndighetsstatus har ikke alltid vært aldersbestemt, eller bestemt
av mental kapasitet, slik som i dag. Bestemmende faktorer har også vært betinget av kjønn,
status, sivilstand og økonomisk situasjon. Vedlegg 1 viser en økende regulering av familien og
hverdagslivet på bekostning av kvinners handlingsrom. Samfunnskonteksten og en kjønnsdiskriminerende lov åpnet for en streng tolkning av lovreglene, som vi skal se i de øvrige kapitler.
1.1.2. Demografiske og økonomiske forhold
I perioden 1500-1800 var ekteskap og familie utgangspunkt for husholdet. Disse utgjorde samfunnets minste økonomiske bestanddeler i en såkalt familieøkonomi. I 1801 baserte 90% av
husholdningene seg på primærnæring og kvinnearbeid var en viktig del av arbeidskraften.8
«Både kvinner og menn produserte, og både kvinner og menn tok vare på og stelte med hus og
innbo. Mannsarbeidet forutsatte kvinnearbeid, og kvinnearbeid forutsatte mannsarbeid». 9 Vergemålet som ble innført på 1600-tallet var av en økonomisk og juridisk art. Dersom det ikke
fantes arv eller formue ville begrensningene i kvinners råderett ha mindre betydning i praksis.
Likevel var umyndige etter loven hindret fra å stifte gjeld, ta opp kreditt eller på annen måte
forplikte felleseiet de var en del av, med visse unntak.10 På den annen side var mange menn til
tider borte fra familiene sine i forbindelse med for eksempel sesongarbeid og kriger. At en
kvinne ikke skulle kunne råde for noe uten sin ektemanns uttrykkelige tillatelse virker derfor
særlig hemmende og upraktisk.11 Samtidens rettsteoretikere tolket konas rett til å forplikte fellesboet i en utvidet forstand, slik at dersom mannen var bortreist eller syk, kunne kona foreta
7

Artikkel 3-19-38. Kong Christian den Femtes Norske Lov (CVNL) av 15. april 1687. Se også vedlegg 1.
Hilde Sandvik, "Tidlig moderne tid i Norge. 1500-1800". S. 93, 96f; Gro Hagemann, "De stummes leir? 18001900". S. 143, 155.
9
Sandvik, "Tidlig moderne tid i Norge.". S. 99.
10
Se vedlegg 1.
11
Dübeck, "Købekoner og konkurrence." S. 69.
8
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nødvendige disposisjoner.12 Disposisjonsretten ble større dersom familien hadde behov for det.
Familien og slektens interesser stod fremdeles sterkt på 1800-tallet.
Historikere har lagt vekt på en rekke sosiale og økonomiske endringer på 1800-tallet som fikk
betydning for kvinners stilling: urbanisering, en voksende middel- og arbeiderklasse, og en
gradvis endring fra en familieproduksjonsøkonomi til en pengeøkonomi hvor kvinnene i stor
grad sto utenfor. Historikeren Gro Hagemann skriver om den generelle europeiske utviklingen:
«Fordi familien dermed ble ekskludert fra den økonomiske sfæren, kom også gifte kvinner uten
selvstendig pengeinntekt til å bli betraktet som forsørget, uavhengig av hva deres arbeidsinnsats
faktisk besto i.»13 I Norge finner hun imidlertid at et økende skille mellom jobb og privat ikke
vil ha vært like merkbart i relasjonen mellom kone og mann i det daglige liv. Anerkjennelsen
av gjensidig avhengige ekteskap illustrerer ektefolkets implisitte bifall av arbeidsinnsatsen, som
også kunne bestå av faktisk lønnsinntekt. At kvinner ikke ble oppfattet som familieforsørgere
ble gjenspeilet i lønnsnivåene og reflekterte et samfunn som marginaliserte kvinnenes rolle som
bidragsytere.14 Overgangen til en kapitalistisk pengeøkonomi signaliserer også starten på den
industrielle tidsalder, men som i Sverige «kan nog 1800-talets första hälft ändå ses som ett
avstamp mot en industriell utveckling».15 Selv om vi altså ser en endring i den økonomiske
strukturen i samfunnet, var Norge fremdeles preget av det tradisjonelle agrarsamfunnet og dets
verdier.
I 1835 var det 26 138 kvinner i gifteklar alder i Akershus amt, som jeg har satt til 20 år.16 Totalt
var 14 400 kvinner gift. Det vil si at ≈45% av kvinner over 20 år var ugifte. I 1845 var det 32
003 kvinner i gifteklar alder i Akershus og Christiania amt. Totalt var 16 054 kvinner gift. Det
vil si at ≈50% av kvinner over 20 år var ugifte i 1845. Det var et lite overskudd av menn i
hovedstaden i 1845 (13 253 mot 12 424), men i Akershus amt var det motsatt (41 574 mot
42 181).17 Tallene viser at ekteskapsfrekvensen var lav, og sannsynligvis synkende mellom
12

Se 3.9.3.
Hagemann, "De stummes leir?". S. 156.
14
Hagemann, "De stummes leir?". S. 157, 178, 185.
15
Ighe, I faderns ställe. S. 155.
16
Menn måtte være 20 år for å forlove seg, men kvinner kunne være helt ned i 18 år. Jeg har likevel valgt å sette
giftealderen til 20 år da det etter europeisk giftemålsmønster var uvanlig å gifte seg tidligere enn dette. Historiker
Jan Eivind Myhre finner at gjennomsnittsalderen for ekteskap tidlig på 1800-tallet var 26-28 år for kvinner og
28-30 år for menn. Jan Eivind Myhre og Ståle Dyrvik, Norsk historie 1814-1905: å byggje ein stat og skape ein
nasjon. Oslo: Samlaget, 2012. S. 70. Dette betyr imidlertid at mange av kvinnene på et senere tidspunkt ville
gifte seg. I og med at tabellene ikke fordeler sivilstand på alder og amt er dette det nærmeste jeg kommer en
sammenligning, som oppgavens rammer tillater.
17
Statistisk sentralbyrå, Statistiske Tabeller for Kongeriget Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-,
Handels- og Told-Departementets foranstaltning: Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i
Norge den 29de November 1835. Christiania: Chr. Grøndahl, 1838; Christiania ble skilt ut av Akershus amt i
1842, men da de delte amtmann, regnes de av sammenligningshensyn sammen. Statistisk sentralbyrå, Statistiske
13
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1835 og 1845. Dette samsvarer med Gro Hagemann sine funn, som forklarer endringen med at
de fleste menn hadde yrker som ikke egnet seg for ekteskap og familieforsørgelse. Grunnet økt
mobilitet og individualisering ble det enklere for menn å stikke fra sitt troskapsløfte, og barn
utenfor ekteskap gjorde det vanskelig for kvinner å finne seg en ny ektemann. Gjengifte for
enker ble dessuten mindre vanlig utover 1800-tallet.18
Å ta tjeneste hos andre var lovpålagt arbeidsløse dersom de ikke hadde annen måte å forsørge
seg på. Det var også det vanligste yrket for ugifte uforsørgede kvinner, og mellom 1800 og
1845, tredoblet antallet tjenestejenter seg.19 Tjenesteyrket var derimot ikke egnet for dem med
forsørgeransvar, og dessuten ville det ikke ha vært ansett som akseptabelt for alle samfunnsklasser. Utover å ta seg tjeneste kunne kvinner bli forsørget av egen familie eller slektninger,
bli guvernanter eller jordmødre, drive med håndarbeid, flytte til byen for mulighetene der eller
søke bevilling fra forvaltningen for å drive handel eller næring. I byene kunne de ta seg jobb
som butikkmedarbeidere, syersker, eller i småindustri og lignende. Desperate måter å livnære
seg på som prostitusjon var forbudt, selv om det fremdeles ble praktisert og etter hvert også
regulert gjennom blant annet visitasjon. Fra 1839 og -42 kom det nye lover som ga kvinner
behovsprøvet adgang til håndverk og noen grupper alminnelig handelsrett, se kapittel 2. Lovene
var motivert av ønsket om anstendig levebrød for uforsørgede kvinner. På tross av det økonomiske vergemålet ble nemlig kvinner klart oftere enn menn rammet av fattigdom, og i 1860årene utgjorde kvinner 2/3 av de fattige i Christiania. Lavere dødelighet, befolkningsvekst, dårligere tilgang på ekteskap og få muligheter på arbeidsmarkedet førte kombinert til at forsørgelse
ble et sosialt problem. Fattighjelp, forsørgelseskasser, hospitaler og stiftelser kunne bare tilby
begrenset med hjelp og det offentlige bekymret seg for det økonomiske ansvaret.20 Historiker
Gerd Mordts hovedoppgave viser også en økning i andel næringsdrivende kvinner i Christiania
utover 1800-tallet, selv om den er svak.21 På denne tiden kom også de første industriarbeidsplassene etter hvert som den industrielle revolusjonen fikk fotfeste, men i Norge tok dette tid.
Å ta tjeneste eller (særlig fra 1839 og -42) drive med håndverk eller handel var de uforsørgede
kvinnenes vanligste utkomme i undersøkelsesperioden denne oppgaven belyser.

Tabeller for Kongeriget Norge, udgivne efter Foranstaltning af Departementet for det Indre: Ottende Række,
indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 31te December 1845 samt over de i Tidsrummet 18361845 Ægteviede, Fødte og Døde. Christiania: Chr. Grøndahl, 1847.
18
Hagemann, "De stummes leir?". S. 151f, 164, 170f; Gerd Mordt, "Kvinner og næringsrett: kvinneparagrafene i
Håndverksloven av 1839 og Handelsloven av 1842: hovedoppgave i historie" (Tingbokprosjektet, 1991). S. 41.
19
Hagemann, "De stummes leir?". S. 186, 195.
20
Hagemann, "De stummes leir?". S. 146, 151, 169-72, 191ff; Sandvik, "Tidlig moderne tid i Norge.". S. 102.
21
Mordt, "Kvinner og næringsrett." S. 28f.
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At forsørgelsesproblemene var en motivator i samtiden viser Gerd Mordt gjennom en samtidsdebatt som gjaldt nettopp forsørgelseskasser, og to avisartikler. Den første fra 1818 etterspør
akseptabelt arbeid for et ugift fruentimmer, og den siste artikkelen averterer i 1833 et veldedighetsball til inntekt for en borgerenke med 9 barn å forsørge. Mordt og Hagemann hevder at
bekymringen over kvinnenes forsørgelse først og fremst kom fra embetsstanden og borgerskapet.22 Dersom kvinnene ikke fikk egen inntekt ble de en byrde for familien, eller kommunen
dersom ikke slekten kunne bidra.23 De skatteytende hadde derfor gode praktiske grunner til å
fremme krav om muligheten for at ugifte kvinner skulle kunne forsørge seg.24 Kravet om anstendig arbeid for kvinner innen borgerskapet og embetsstanden sin selvforsørgelse ga drivkraft
til reformarbeidet. Siden kvinnene var underlagt sin fars vergemål frem til et eventuelt ekteskap
kunne ansvaret i prinsippet vare livet ut, som kunne føles tyngende for begge parter. Med eget
arbeid kunne kvinnene lette på farens økonomiske forsørgelsesbyrde. Fedrene var derfor viktige
pådrivere for nyvinningene i lovverket på 1800-tallet og det er flere eksempler blant myndighetssøknadene på at fedre søkte om VS for sine døtre. Blant annet søkte Statssekretær Schouboe,
som signerte lovproposisjonen til 1845-loven, for sine fire døtre i januar 1845.25
Idéhistoriske premisser om likhet, frihet og demokrati var gyldige argumenter for evnen til
selvforsørgelse og familieforsørgelse. Det fantes imidlertid grenser for ideene og Gro Hagemann hevder at særlig to typer forslag var kontroversielle: «[…] for det første de reformene
som kunne bidra til å undergrave familien og den naturlige samfunnsorden. For det andre var
det reformer som hadde betydning for statens styre.»26 Det eksisterte også et skille mellom den
konservative embetseliten og den liberale bondeopposisjonen. Dette kan muligens begrunnes i
sistnevntes annerkjennelse av kvinnearbeid som et verdifullt bidrag i familieøkonomien. Samtidig satte bondeopposisjonen også grensen ved økte offentlige utgifter og kvinneemansipasjon.27 Men: «Å betrakte kvinner som selvstendige aktører med rett til å handle og inngå kontrakter på egen hånd var […] i tråd med tidens liberale tankegang.»28 At kvinner kunne operere
selvstendig utenfor det tradisjonelle familiehusholdet var økende nødvendig ved at flere kvinner
forble ugifte.
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Tidens «liberale tankegang og en mer prinsipiell rettferdighetstenkning»29 må tillegges vekt.
1800-tallet var preget av overgangen fra standssamfunn til klassesamfunn, noe som medførte
mer mobilitet og individtenkning. Den svenske historikeren Britt Liljewall har en hypotese om
at deler av uklarhetene rundt vergemålet i Sverige, skyldtes overgangen fra nettopp slekt- til
individtenkning.30 Ann Ighe fremmer derimot to særskilte utfordringer med en slik tankegang.
Litt omarbeidet spør hun hvilke deler av loven som var på vei til og individualiseres og for det
andre spør hun om hvem som ble betraktet som et individ.31 Dette er legitime spørsmål også
for denne undersøkelsen. Svaret er sammensatt. For det første vil kapittel 2 vise en utvikling i
lovverket som tilgodeser først og fremst menn, men også visse utsatte grupper, som enker og
uføre kvinner. Selv om det er grupper, kan det betraktes som en individualisering fordi lovgiver
i større grad anerkjenner at mennesker har forskjellige behov uavhengig av kjønn. Dette gjenspeiles også i kapittel 5 som viser at bevilging av myndighetssøknader kunne avvike normen
dersom det lå individuelle forhold til grunn som tilsa det.
Allerede da likestillingspioneren Mary Wollstonecraft besøkte Norge på slutten av 1700-tallet,
bemerket hun hvor egalitært det norske samfunnet var i forhold til hennes hjemland England.32
For kvinner sin del kom dette til uttrykk allerede i 1815, da et privat forslag til Stortinget ønsket
at kvinner skulle bli sin arv rådig etter fylte 30 år. Forslaget fikk støtte, blant annet på bakgrunn
av at de mente at den kvinnelige umyndigheten ble innført med CVNL og dermed var en dansk
konstruksjon. Forslaget ble oversendt til Lovkomiteen som Riksforsamlingen på Eidsvoll hadde
opprettet, da de mente dette burde inngå i den nye sivilloven, som etter planen skulle foreligge
ved neste Storting. Forslaget ble ikke realitetsbehandlet da arbeidet med sivilloven trakk ut.33
Liberale forslag på Stortinget om kvinnelig myndighet ble godt mottatt allerede i 1815 og viser
at det relativt egalitære norske samfunnet lå som et bakteppe for utviklingen i kvinnesyn og
ideologi i Norge på 1800-tallet.

1.1.3. Ideologi og kvinnesyn på 1800-tallet

29

Hagemann, "De stummes leir?". S. 192.
Hun trekker i tillegg frem at vergemålet i større grad faller inn under det offentliges kontroll, noe som hadde
vært tilfellet i Norge i lang tid. Britt Liljewall, "Mig själv och mitt gods förvalta" - 1800-talskvinnor i kamp om
myndighet. Mölndal: Göteborgstryckeriet, 2013. S. 25.
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Kvinners stilling i Norge hadde i århundrer vært preget av den kristne forståelse av kvinnekjønnet. Flere har påpekt religionens androsentriske utgangspunkt og dens begrensede kategoriske
kvinnesyn, som flere steder underordner kvinnen mannen og pålegger henne underkastelse. Det
kategoriske kvinnesynet utrykkes ikke minst av at Maria fremstår som den eneste positive kvinnelige rollemodellen – den fromme, jomfruelige moren. Bibelen hevdet derimot også en likhet
for Gud, uavhengig av kjønn. Krav om konfirmasjon fra 1736 fremmet på mange måter likestilling ved at det sikret leseopplæring.34 Dessuten var religiøse skrifter en av de få uttrykksformene hvor kvinner åpent kunne delta. Kirken bidro også med foreningsliv og møteplass som
inkluderte kvinner i større grad enn i den øvrige offentlighet.35 Den kristne arven var polarisert
i sitt kvinnesyn, som på den ene siden underordnet kvinnen mannen, men også oppmuntret
kvinnelig deltakelse utenfor privatsfæren.
Allerede på 1400-tallet utfordret Christine de Pisan ideen om hva kvinnelighet innebærer. I
1622 stilte så Marie le Jars de Gournay spørsmålstegn ved forståelsen av kjønn og introduserte
ideen om det sosiale kjønn.36 Det tok likevel flere hundre år før disse teoriene fikk noen større
utslag for den rettslige likestillingen. Teorien var på mange måter en motpol til det biologiske
kjønnet, altså egenskapene man tilskrev kjønnene som medfødte. Opplysningstiden tok på nytt
tak i disse ideene, og en kjent forfatter fra Skandinavia som også fremmet lignende ideer var
Ludvig Holberg. Forskjellen mellom sosialt og biologisk kjønn skal jeg se mer på nedenfor.
Utover 1800-tallet utviklet det seg et nytt borgerlig kvinneideal som stod i skarp kontrast til den
deltakende bondekona. Omsorgsevne og husstell ble både betingelse og konsekvens. Resultatet
ble en forståelse av kjønn som mer sjelelig normativt, fremfor tidligere hvor en streben etter
standens idealistiske dyder ble mer vektlagt.37 Det har vært debatt over hva disse endringene
bunnet i, men Hagemann konkluderer med at industrialisering, urbanisering og kommersialisering begrenset kvinnens rolle i familieøkonomien, som førte til at kvinnens arbeidsområde nå
ble rendyrket til familien 38 Dersom mannen tjente tilstrekkelig var det nok å gjøre for en husmor, selv om det fortsatt var vanlig at de gifte kvinnene spedde på inntekten gjennom småjobber. Paradoksalt nok førte tiden, ifølge Mimi Sverdrup Lunden, også til en sterkere «nedvurdering av kvinners arbeid i familien».39 Det kan med rette påpekes at begrepet det borgerlige
kvinneideal er en ny konstruksjon. Selv om samtidens kvinner ikke benyttet dette begrepet var
34
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innholdet vi tilskriver det ikke ukjent. Indirekte kan vi se dette blant annet gjennom kvinnenes
fravær i saklig offentlig debatt, og hvordan kvinner ble beskrevet i for eksempel proposisjonen
til loven av 1845 som sa at kvinner ikke var egnet til borgerlige eller vanskelige oppgaver på
grunn av deres oppdragelse og sysler. Eller som direkte samfunnskritikk i anonyme skrifter av
blant annet C.A. Tanker i eensomme Timer40 og Johan Dahl (Camilla Collett) i Amtmannens
Døtre. Kjønn var hovedsakelig ansett som biologisk, og i visse tilfelle sosial, determinisme ved
starten av 1800-tallet og en individualistisk klassetenkning som blir tydelig senere, blir derfor
vanskelig å forfekte på bakgrunn av det undersøkte materiale.
1800-tallet var et århundre som medførte store endringer i synet på kvinner og kvinnelighet.
Alt som er skrevet vil derfor ikke stemme for 1800 og 1890. Likevel kan nok mye av 1800tallets kvinnesyn oppsummeres i Hagemanns velvalgte ord: «Den sterke interessen for familien
og kvinnenes betydning i tidens diktning og kritikk står i kontrast til den anonyme rollen kvinnen spilte som subjekter og deltakere i debatten.»41
1.2. Utgangspunkt i sekundærlitteraturen
Innenfor emnet kvinners historiske rettslige stilling i Norge er det skrevet en god del, særlig om
forhold til spesifikke lovregler og –områder i forskjellige tidsperioder. For en drøfting av perioden som ledet opp til denne oppgaven sin avgrensning, har Hilde Sandvik skrevet om norske
kvinners reelle rettslige handleevne på 1600- og 1700-tallet.42 Avhandlingen legger det nærstående historiske grunnlaget for denne oppgaven, og berører myndighetslovgivningen. Samme
forfatter har også skrevet flere relevante verk og artikler.43 Videre berører Gerd Mordts hovedoppgave om næringslovgivningen av 1839 og 42 myndighetslovgivningen. 44 Forarbeidene til
loven av 1845 viser nettopp at utvidelsen i næringsrettighetene var et argument i innstillingen
til hvorfor større myndighet for kvinner burde innvilges.45 Dessuten har Marit Halvorsen, Gro
Hagemann og Eirinn Larsen skrevet om kvinners rettigheter i et norsk historisk perspektiv. 46
Det finnes mye litteratur som berører min undersøkelse, men ingenting fokuserer på en undersøkelse av myndighet i Norge i starten av 1800-tallet. I Danmark og Sverige er det derimot blitt
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skrevet om myndighet på 1800-tallet. Inger Dübecks Købekoner og konkurrence47 belyser den
situasjonen for danske kvinner. Boken strekker seg over et langt tidsspenn og gir innsikt i den
norske rettsutviklingen frem til 1814, og relevant informasjon om rettsreglene i CVNL. Ann
Ighes doktoravhandling og Britt Liljewall skriver om den svenske situasjonen, med fokus på
kvinner.48 Disse verkene bidrar med utfyllende informasjon og teorier i et skandinavisk perspektiv og har gjennom lovverk og union relevans for et norsk utgangspunkt.
Ovennevnte litteratur gir et overblikk over det som er skrevet av relevans for denne oppgaven,
men er absolutt ikke fullstendig. Den viser for øvrig at det mangler en systematisk gjennomgang
av juridisk myndighet i Norge for starten av 1800-tallet, og forvaltningens håndtering av denne.
1.3. Gjeldende teorier om kjønn, kjønnsforskning og myndighet
Noen overordnede teorier er sentrale for oppgaven, og disse vil redegjøres for her. Først og
fremst de som angår kvinner; skillet mellom biologisk og sosialt kjønn, og kvinner som undersøkelsesobjekt og analysekategori. Det tas her også kort stilling til struktur- og aktørperspektivet. Patriarkatet som forklaringsmodell blir deretter diskutert som en klassisk del av kvinnehistorien. Forklaringsteorier i den skandinaviske myndighetsforskningen runder av underkapitlet.
Skillet mellom sosialt og biologisk kjønn, og kjønnsroller er begreper som kom inn i forskningen på 1970- og 1980-tallet. Et eksempel på dette fra sekundærlitteraturen jeg har benyttet
meg av er Ann Ighe sin bruk av genus. 49 I opplysningstiden la enkelte tenkere vekt på et tilsvarende skille og pekte på oppdragelsen som årsak til kjønnsforskjell. Denne type tenkning finnes
uttrykt i lovproposisjonen til Lov om større myndighet for ugifte Fruentimmer fra 1845. Justisog Politidepartementet uttaler i sin innstilling at kvinner på bakgrunn av sin vanlige oppdragelse
og daglige sysler har en «svagere Natur, ringere Styrke og Fasthed i Charakteer, samt mindre
Energie i Villien [enn menn]».50 Forarbeidene er et godt eksempel på hvordan ideen om sosialt
kjønn får fotfeste også innenfor jussen. Det interessante ved Politi- og Justisdepartementets
innstilling utover anerkjennelsen av et sosial kjønn, er mer det de ikke sier: Hvis kvinner ikke
hadde blitt oppdratt på denne måten eller satt til disse syslene, ville de vært mer like menn i
væremåte og evner. Med andre ord anerkjenner de det sosiale kjønn, men ikke det individspesifikke innenfor kjønnene. Dette kan ha sammenheng med den tidligere dydstenkningen innen-
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for stendene, hvor det egentlig bare er ett sett med kvaliteter som er godkjente. Både den biologiske og den sosiale forståelsen av kjønn i samtiden, sammenholdt med det borgerlige kvinneidealet, bandt på denne måten kvinner til privatsfæren som en forsørget omsorgsperson.
Skillet mellom det biologiske og sosiale kjønn retter fokus mot et spørsmål som har opptatt
både kvinnesakskjempere og historikere: kan kvinner analyseres som en egen kategori? Historikeren Ottar Dahl mente at kvinner ikke kunne analyseres uten å sammenligne med menn.51
Jeg lar denne diskusjonen ligge, men det jeg vil si meg enig i er at et ensidig fokus på kvinner,
uten å se det i samfunnets kontekst, ville vært kunstig. Jeg har for å bøte på dette også valgt å
inkludere (u)myndiggjøring av menn som en antitese til kvinners umyndighet. På tross av at
dette plasserer oppgaven tematisk i kjønnshistorie, er det likevel grunn til å stille spørsmålstegn
ved kategorien kvinner. Det har med tiden oppstått et motsetningsforhold mellom et deterministisk kvinnesyn (kategori) og ønsket om å vise individets særegenhet, for eksempel at ikke
alle kvinner ønsker barn (individ). Kategorien kvinner åpner for kvinnehistorie som felt, da vi
uten denne kategorien ikke ville ha hatt noe å studere. Imidlertid er det et poeng at man ikke
kan karakterisere kvinner så deterministisk at alle kvinner kan beskrives med de samme egenskaper. Ikke alle kvinner er svakere enn alle menn. Drar man derimot individualiseringen for
langt, vil det tvert om medføre at vi ikke kan snakke om en kategori av kvinner. I denne analysen
forutsettes det at juridiske rettigheter ble gitt kvinner som kategori basert på samtidens generaliserende forståelse av kjønn, og ikke som enkeltaktører. Ordet «gitt» er bevisst, da ingen kvinner var direkte involvert i myndighetsarbeidet på tidlig 1800-tall. I kildene jeg har sett på er
kvinnene ofte behandlet som kategori på bakgrunn av de biologiske og sosiale forutsetningene
samtiden tilskrev dem. I mine øyne kan kvinner analyseres som egen kategori dersom materialet
behandler dem som en kategori.
Kvinner som individ og som kategori leder oss over på struktur- og aktørperspektivet som oppgaven ønsker å ivareta. Jussen, samtidens rettsteoretikere og forvaltningen sitt iboende kvinnesyn, og det antitetiske mannesynet, danner strukturen. Hvordan påvirket strukturen aktørene?
Søkerne og vedtakene i forvaltningen tar for seg et mer aktørrettet perspektiv. Hva drev den
enkelte til å søke om (u)myndiggjøring og hvilke argumenter gir forvaltningen for å bevilge
eller avslå en slik søknad? Britt Liljewall skriver at: «1800-talets samhällsförändringar inte bare
formades genom regelverk och i diskurser utan också genom människors konkreta, vardagsliga
och privata livsval – i samklang med eller motstånd mot övergripande strukturer – tycks mig i
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allt för liten grad ha påverkat historieskrivningen.»52 Formålet er å gi en grundig drøfting hvor
både et aktør- og et strukturperspektiv åpner for en diskusjon på flere nivåer.
Hilde Sandvik diskuterer i Kvinners rettslige handleevne begrepet patriarkat. Patriarkatet har
vært utgangspunktet for mang en studie av kvinner i historien, men i likhet med Sandvik mener
jeg man mister noe med dette perspektivet. For å inkludere mer av den sammensatte virkeligheten på 1800-tallet fremmer Sandvik husholdsoverhodet som det sentrale.53 Ann Ighe peker
på en innvending mot denne forståelsen da hun fremhever at dette ikke nødvendigvis betyr at
kvinnene ble bedre ivaretatt innenfor husholdet, da mannen etter loven fremdeles var den ledende.54 Likevel synes teorien, som også støttes av undersøkelsesmaterialet på flere måter, som
et godt utgangspunkt for analysen. For eksempel ble kvinners lønnsnivå utledet av det faktum
at de ikke var ment å forsørge en familie. Enker som derimot faktisk fungerte som et husholdsoverhode nøt en stor grad av reell myndighet allerede før myndighetslovgivningen begynte og
moderniseres. Et annet eksempel er fra loven i 1863, der kvinner, hvor ektemannen ble umyndiggjort automatisk fikk myndighet, og dermed ble overhodet for husholdet. Et patriarkatsystem
vil bli for snevert til å fange opp den sammensatte virkeligheten.
Fortellingen om den juridiske utviklingen i kvinners rettigheter kulminerer ofte i stemmerettskampen. Gro Hagemann skriver i «De stummes leir» i et avsnitt om kvinnesakskvinnen Ragna
Nielsen at: «Ved å stille krav om moderne individstatus skapte [den dannede middelklasses
kvinner] uro, fordi de utfordret en del av 1800-tallssamfunnets sosiale og kulturelle orden. Rettighetene fikk de likevel, litt etter litt, som en del av tidens demokratiseringsprosess.»55 Hagemann fremstiller det som om moderne individstatus først ble aktuelt mot århundreskiftet. Det
første skritt i retning av borgerlige rettigheter var imidlertid allerede banet frem gjennom 1800tallets myndighetsendringer, men ikke som et synlig krav fra kvinnene. Ved å knytte stemmeretten til moderne individstatus inkluderer Hagemann et fenomen som ikke samsvarer med
1800-tallets egen forståelse av universelle rettigheter. At ikke stemmeretten var allmenn i 1880årene var ikke først og fremst et kvinnefenomen, men et allmueproblem. Kun det mindretall av
menn med eiendom og/eller skattbar inntekt hadde stemmerett da Ragna Nielsen var aktiv i
kvinnesaken, selv om kvinner riktignok var aldeles utelukket på bakgrunn av kjønnet sitt uavhengig av deres økonomiske rolle i samfunnet.56 Det blir uansett kunstig å sette et skille ved
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stemmeretten, da flere lover hadde jevnet ut kjønnsforskjeller gjennom 1800-tallet. Juridisk
likestilling var heller ikke en realitet før godt ut på 1900-tallet, da menn kunne kontrollere felleseiet frem til lovendring i 1927. Hagemann ser også ut til å motsi seg selv, ved først å hevde
at endringene skjer på bakgrunn av kvinnelig krav, men deretter at de skjer på grunn av demokratiseringsprosessen. Sistnevnte ser vi uttrykk for gjennom hele perioden, men det var først
fra slutten av 1800-tallet at kvinnene blir offentlig delaktige i forandring. Det er nok dette Hagemann refererer til når hun sier at kvinnene skapte uro med sine krav. Utviklingen i kvinners
rettslige stilling var ikke ny, det eneste nye var den offentlige rollen kvinnene tok. Slik sett blir
«moderne individstatus» knyttet til det å være et offentlig subjekt, som virker kunstig i en debatt
om rettigheter.
Dübeck peker på to forskjellige tolkingsmodeller av kvinners myndighetsstatus i Norden i perioden: 1) Kvinner regnes som prinsipielt umyndige, med visse modifikasjoner; 2) kvinner regnes som prinsipielt myndige, med visse modifikasjoner. Hun velger selv å følge den sistnevnte
modell i sin avhandling.57 Hun har også et poeng, som vi skal se i kapittel 3 regnet samtiden
med at kvinner ble personlig myndige når de fylte 18 år på lik linje med menn. De var altså kun
formuerettslig, umyndige. I et positivistisk rettssystem ville økonomiske disposisjoner som ikke
var regulert i lov, forordninger eller lignende være tillatt. På bakgrunn av dette blir de enkelte
lovbestemmelser av større betydning for å forstå begrensningene kvinner måtte forholde seg til
for å håndtere sin egen økonomi. Dübeck trekker frem to omstendigheter der disposisjoner
måtte kunne opprettholdes på tross av lovverket: 1) disposisjoner av begrenset verdi; 2) hensyn
til ugiftes nødvendighet. Selv mener hun at dette ikke betyr en prinsipiell utvidet myndighet,
men en ventil fra begrensningene.58 På tross av de formelle omstendighetene peker alle disse
forholdende mot en praktisk myndighet med begrensninger, som vi skal se på i kapittel 2, som
det nærliggende utgangspunkt.
Britt Liljewall redegjør for fire forskjellige teorier for hva som forårsaket myndighetsendringene i Sverige på 1800-tallet. I og med at det ikke foreligger tilsvarende forskning i Norge – og
vi delte både konge, demografiske forhold og et fokus på slektens interesser – synes dette som
et godt utgangspunkt også for denne undersøkelsen. Myndighetsendringene tolkes som: 1) et
borgerlig mannsspørsmål (særlig av Gunnar Qvist); 2) et kvinnespørsmål; 3) et ikke-spørsmål;
4) og et kjønnsspørsmål. Teoriene har altså relativt ulike forklaringer.

57
58

Dübeck, "Købekoner og konkurrence." S. 61.
Dübeck, "Købekoner og konkurrence." S. 214ff.

Side 19 av 163

For Qvist var reformene et resultat av borgerlige menn sine økonomiske behov. Det vil si forsørgelse av kvinnene, billigere arbeidskraft og at menn på denne måten fikk større tilgang til
kvinnenes kapital.59 Ann Ighe trekker frem selvmotsigelsen i dette sammenlignet med den nye
næringsfrihet og liberalismen, men mener at økonomiske forklaringer ikke kan avfeies av den
grunn. Hun mener selv at endringene fant sted på bakgrunn av nettopp forsørgelsesbehovet,
men trekker også inn betydningen av ideologisk forandring.60 Den samme motsigelsen kan sies
å gjelde Norge, da også vår Grunnlov innførte premissene om næringsfrihet og liberalisme.
Likevel ga for eksempel Håndverks- og Handelsloven kun utvidede rettigheter til kvinner etter
visse økonomiske betingelser, og var ikke en universell forbedring. Dette fordrer et granskende
blikk mot nettopp økonomiske motiver. Teorien kan beskrives som en form for rettspragmatisme. Den norske juristen Sverre Blandhol oppsummerer fenomenet slik: «Pragmatismen behandler rettsspørsmål ved i stor grad å se hen til konsekvensene – positive eller negative – av å
velge den ene eller den annen løsning.»61 Ifølge Blandhol var det nettopp den danske juristen
og statsmannen A. S. Ørsted som først uttrykte denne tradisjonen klart, selv om den muligens
kan spores lenger tilbake.62I denne teorien ser man altså på konsekvensene ved å innføre endringene, og tar avgjørelsen basert på den økonomiske gevinsten til de borgerlige mennene.
Liljewall skriver selv at å hevde at disse endringene skyldes kvinnesak er en stadig forsvinnende
forklaring, men det er mulig det kan ha vært relevant for supplikkene sin del. Med bakgrunn i
redegjørelsen av det borgerlige kvinneideal og kvinners plass i offentligheten i min undersøkelsesperiode, ser jeg derimot ingen grunn til å redegjøre videre for en slik forklaringsteori.
«Ikke-spørsmålet», som hun tilskriver Beata Losman, forfekter at myndighet, eller mangel på
sådan, egentlig ikke medførte noen særlig begrensninger på kvinners handlingsrom, som ble
bestemt av lokalsamfunnet og næringenes behov. Myndighetsendringene får heller ingen forklaring hos Losman.63 At lovgivningen ikke var så begrensende man kan få inntrykk av, finner
noe støtte i Hilde Sandvik sin avhandling der hun fant at kvinners reelle juridiske handlingsfrihet var stor på 1600- og 1700-tallet.64 Kjønnsspørsmålet, eller det Liljewall kaller genusspørsmålet, har fokus på relasjonene mellom kjønnene som det bestemmende. For menn av samtiden
var det utdanning, arbeid og yrkesutøvelse som var det grunnleggende.65 «Den komplementære
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kjønnstenkningen ble […] sementert og brakt videre inn i lovsystemet med det mål å styrke
staten selv og de samfunnsroller som var tiltenkt landets menn.»66 Dette kan vi se ved at lovreglene som medførte for eksempel kvinnelig selvforsørgelse ble bredt akseptert, mens rettsregler som påvirket eller innskrenket menns handleevne eller slektens rettigheter var uakseptable. Gro Hagemann hevder at «Ideen om særeie i ekteskapet og økonomisk uavhengighet for
kvinner brøt […] med forestillingene om en naturlig kjønnsorden.»67 Reformer kunne med
andre ord bli oppfattet, ikke som om de ga rettigheter til kvinner, men at de tok dem fra menn.
Sosialt kjønn kunne brukes som argument, men bare for å argumentere for allerede allment
godkjente ideer. Også her kan man trekke inn rettspragmatismen. Der en utvidelse av rettigheter
ville ha påvirket embetsmennenes egen handleevne stod det en skanse. En kvinnes selvforsørgelse kunne ses på som en nyttig konsekvens av lovendringene, men kontroll over egne midler
ble sett på som å begrense mannens handleevne. Pragmatismen var et barn av sin tid, og hvilke
konsekvenser man så som formålstjenlige var i stor grad vektet av menn og for menn.
1.4. Problemstilling
Spørsmålet er således: Hva innebar myndighetsbegrepet i første halvdel av 1800-tallet og hvilke
hensyn førte fram til lovendring i 1845? Dette deles så inn i følgende hovedspørsmål:


Hvordan utviklet kvinner og menn sin juridiske myndighetsstatus seg fra Magnus Lagabøtes Landslov til 1845, med særlig vekt på relevant lovgivning fra perioden 1814-1845?



Hvordan tolker den juridiske kommentarlitteraturen rettsreglene om myndighet og umyndighet, og hvilket kvinnesyn legges til grunn?



Hvordan forholdt forvaltningen i Justisdepartementet og Akershus amt seg til lovverket i
saker angående myndiggjøring og umyndiggjøring i undersøkelsesperioden?



Hvordan ble det argumentert i supplikker og resolusjoner for å gi myndighet, eller å
umyndiggjøre noen, i undersøkelsesperioden?
1.5. Avgrensning

Undersøkelsestema er myndighet og umyndighet i Norge 1814-1845. Interessen ligger i å se
hvordan myndighet og umyndighet mellom kjønnene fungerer som antitetiske forhold. Myndighet knyttes til å kunne kontrahere og disponere over økonomisk formue, og det er viktig å
avgrense dette fra utbetaling av arvemidler. I Akershus amt sine journaler finner vi mange saker
hvor kvinner ber om å få utbetalt sin arv. Dette innebar imidlertid ingen utvidet myndighet, da
dette måtte søkes særskilt. Dette kommer eksplisitt frem i saken til Ingeborg J. Colstad som får
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ikke får behandlet sin søknad om å få være rådig sin arv, da JD mener at målet er å oppnå VS.68
Til dette trengs en egen myndighetssøknad. Myndighet var ikke en forutsetning for å få utbetalt
arvemidler, bare dersom vedkommende ville disponere over dem. Dessuten foreligger det en
forskjell i behandlingen av slike saker også, da Justisdepartementet måtte innvilge VS, mens
amtmannen kunne innvilge utbetaling av arvemidler. Jeg konsentrerer meg derfor kun om sakene som direkte behandler myndighetsspørsmålet.
Oppgaven tar hovedsakelig for seg tidsrommet fra 1814 til 1845. 1814 blir et naturlig utgangspunkt da dette markerer en ny konstitusjon, starten på egen norsk lovgivning etter unionen med
Danmark, og overflytting av sentralforvaltningen fra Danmark til Norge. Oppgaven avgrenses
oppad til 1845 som er året hvor Lov om større myndighet for ugifte kvinner blir vedtatt som det
første skrittet på veien til borgerlige rettigheter for kvinner. Undersøkelsen av forvaltningspraksis begrenses til 1835-45 på bakgrunn av omfang.
Undersøkelsen av forvaltningspraksis tar for seg Akershus amt grunnet tilgang på arkiv, samt
en personlig interesse for området. Amtet besto av Aker og Follo fogderi, Nedre Romerike
fogderi, og Øvre Romerike fogderi.69 Akershus var i tillegg ett av 4 stiftamt i perioden, som vil
si amt med bispesete, som hadde et noe overordnet ansvar for underliggende amt. Dette omfattet
i undersøkelsesperioden 7 amt som tilsvarte omtrent alt det som i dag defineres som Østlandet.
Dette økte til 8 da Christiania ble skilt ut som eget amt i 1842. Etter utskillelsen fortsatte hovedstaden å dele amtmann med Akershus, så det medfører ingen praktiske utfordringer for oppgavens del. Stiftamtmannen og amtmannen i Akershus var den samme personen, og journalene
ble ført uavhengig av rollen han spilte i de forskjellige oppgaver ble ført. For denne oppgaven
sin del opererer han derimot som amtmann og for å unngå forvirring med tanke på den geografiske avgrensningen vil jeg konsekvent benytte Akershus amt, dersom ikke annet fremgår av
teksten eller fotnoter.
Undersøkelsene har vist at den enkelte amtmann håndterte innbyggernes umyndighetssaker.
Myndighetssøknadene ble behandlet i Justisdepartementet (JD). Kildene oppgaven er bygget
på er konsentrert rundt sakene som opptrer i Akershus amt sine journaler eller er registrert i JD
som tilhørende dette amtet. Det dukket opp noen saker som egentlig var hjemmehørende i andre
amt, men siden de opptrer i materialet jeg har undersøkt har jeg fulgt disse sakene så langt det
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lar seg gjøre. Målet er å avdekke så mange myndighetssaker som mulig angående Akershus amt
i undersøkelsesperioden.
Målet er naturligvis å sikre både legitimitet og representativitet i forskningen. Likevel er det
noen forhold som bør trekkes frem med tanke på dette; for det første inneholder mitt materiale
hovedstaden som vil si at befolkningen var stor og informasjonsflyten kan antas å ha vært større
her enn mer perifere områder; for det andre representerer utvalget mitt et lite snitt av virkeligheten hvor supplikantene i stor grad er et unntak fra det vanlige; for det tredje er argumentasjonen preget av supplikantens mål og kildene avslører ikke nødvendigvis den reelle årsaken til
myndighetssakene; for det fjerde mangler jeg sammenligningsgrunnlag fra de tidligere år, slik
at det som oppfattes som et svært lite antall saker for meg, mulig er en økning eller nedgang fra
tidligere.
1.6. Kilder og metode
Oppgaven er delt inn i fire hovedkapitler med sine egne kilder og metoder som jeg vil redegjøre
for her. Det henvises dessuten til det som allerede har blitt gjennomgått.
Lovverket, lovarbeider, innstillinger, proposisjoner og forhandlinger i Stortinget vil være utgangspunktet for undersøkelsen i kapittel 2. Målet er å belyse hvorfor lovgivningen forelå som
den gjorde og hvorfor den endret seg i løpet av perioden. Stortinget gjorde sine forhandlinger
tilgjengelig digitalt i forbindelse med 200-årsjubileet for Grunnloven. Loven fra 1845 som kun
berører ugifte kvinners myndighet er relativt kortfattet, og det finnes derfor ikke like utførlige
forarbeider som for noen av de større lovene, som for eksempel Håndverksloven av 1839 og
Handelsloven av 1842. Lovkomiteen som ble opprettet på Eidsvoll og senere lovkommisjonen
(1828-43) fikk ansvaret for å utarbeide en rekke lover, men utover dette eksisterte det ingen
formell lovavdeling i JD før i 1885. Det øvrige arbeidet ble utført av de respektive kontorene i
JD. Sekretariatet håndterte lovarbeidene frem til 1831, og ble deretter avløst av Sivilkontoret
til 1855.70 Dette har videre blitt organisert i tre arkiver på Riksarkivet og det foreligger dessverre
ingen mapper på Lov om større myndighet for ugifte kvinner i disse arkivene. Muligens fordi
lovendringen var så lite kontroversiell at det ikke var noe behov for utførlige forarbeider, eller
fordi arkiveringen har vært problematisk på bakgrunn av organiseringen. Forarbeidene gir uvurderlig innsikt i tankene rundt lovendringene, men det nærmeste jeg kom i arkivene var JD egne
refleksjoner rundt lovendringen. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig i seg selv for å gi et bredt
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syn på (u)myndighet i perioden, og jeg vil derfor også vie plass til juridisk kommentarlitteratur
fra samtiden.
Kommentarlitteraturen som er tema for kapittel 3 gir samtidens juristers egne tolkninger av
loven. Dette gir et dypdykk inn i den konkrete vurderingen av de bestemte rettsreglene som er
gjenstand for oppgaven. Fokus ligger på lærebøkene, som ikke bare representerer synspunkter
fra den juridiske eliten skrevet til en akademisk elite, men som også skulle fungere som en
håndbok for praktiserende jurister og en lærebok og rettesnor for fremtidige jurister. Det finnes
egne juridiske formularbøker som tar for seg det praktiske, men disse vil bli presentert i kapittel
5 i forbindelse med søknadene. Sentrale forfattere, som vil bli behandlet her, er den danske
juristen F.T. Hurtigkarl, den danske juristen og statsmannen A. S. Ørsted og den norske juristen
P.J. Collett.71 Etter 1814 delte Norge fremdeles det lovverket med Danmark som ikke stred mot
Grunnloven, og de danske juristene fortsatte derfor av naturlige grunner å være fremtredende
også etter unionsoppløsningen. Både som årsak og konsekvens av dette var Peter Jonas Collett
den første norske som skrev en lærebok i familierett. Han er den eneste norske forfatteren jeg
tar for meg og er interessant i den forstand at han gikk inn for kjønnsnøytral arverett i Arveloven
av 1854, samt at han skriver en generasjon senere enn Hurtigkarl og Ørsted.72 Deres samfunnsposisjon, noen med større tilknytning til maktens sentrum enn andre, medfører at man skal være
særlig forsiktig med generalisering av deres kvinnesyn. Jussen på denne tiden er skrevet av
embetsmenn, som menn. Det er med andre ord ikke gitt at mannlige embetsmenn gir et nøyaktig
bilde av den rådende oppfatning av kvinnekjønnet i perioden. Kvinnearbeid ville nok for eksempel ha blitt satt pris på i en arbeiderfamilie, mens en arbeidende kvinne i overklassen ville
ha brutt sterkt med det borgerlige kvinneidealet. Kapittel 3 forsøker å gi et innblikk i den juridiske forståelsen av myndighet, dens grenser og begrunnelser.
Kapittel 4 vil presentere forvaltningspraksis fra Akershus amt, og kapittel 5 vil se på argumentasjonen i søknadene. Juridisk teori og formelt lovverk er utgangspunktet, men hvordan bestemmelsene faktisk ble praktisert er det som medførte størst betydning for de samtidige. For at
kvinner skulle få innvilget myndighet måtte de søke Kongen. En administrativ endring førte
dette til Justisdepartementet, og disse dokumentene vil være utgangspunkt for min primære
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undersøkelse. Umyndighetssaker ble derimot ført helt ned til amtmannen. Selv om man kan tale
om en viss forenkling ved å delegere saker nedover, ble det å tildele noen myndighet åpenbart
tillagt større vekt enn å erklære noen umyndig. Dette er kanskje ikke så overraskende av den
enkle grunn at en myndig mann hadde større muligheter for å ødelegge for seg selv (og andre),
enn en umyndiggjort som ikke hadde tilgang på egne midler overhodet. Søknader og resolusjoner utgjør et viktig kildegrunnlag for å belyse både forvaltningen, men også befolkningens rettsforståelse og behov for myndighet. Journaler og kopibøker fra Akershus amt, samt Journalprotokoller fra JD utgjør hovedsakelig primærmaterialet. Hovedfokus vil ligge på spenningsforhold mellom lovverk, argumentasjon i søknader og vedtak.
Primærkildene er skrevet med gotisk håndskrift, som er nytt for meg. Selv om jeg under arbeidet
har utviklet en kompetanse, representerer en ukjent skriftform uansett en større mulighet for at
relevante saker blir oversett. Likevel utgjør materialet nesten 200 relevante saker, slik at dersom
noe skulle ha blitt oversett, vil ikke dette være avgjørende for undersøkelsen i sin helhet.
1.7 Undersøkelsens oppbygging
Oppgaven er organisert rundt fire hovedkapitler som baserer seg på nivåene nevnt innledningsvis: lovgivning; juridisk kommentarlitteratur fra samtiden; forvaltning; og søknader. Det hele
avsluttes deretter med en drøfting av myndighetsbegrepet og hvilke hensyn som ser ut til å ha
blitt lagt til grunn for 1845-loven.
Kapittel 2 tar altså for seg relevant lovverk. Det vil først bli redegjort kort om lovgivningen fra
MLL til CVNL. Deretter presenteres noen av de viktigste endringene som kom frem til 1814,
før relevante lover og ett lovforslag fra undersøkelsesperioden vies hoveddelen av kapittelet.
Kapittel 3 redegjør for den juridiske kommentarlitteraturens syn på myndighet og umyndighet,
særlig med tanke på de kjønnsmessige begrensningene og det iboende kvinnesynet.
Kapittel 4 fokuserer på forvaltningen. Gjennom en hovedsakelig kvantitativ metode forsøker
jeg å vise hvor mange som søkte om myndighet, hvor mange som fikk medhold, hvilke overordnede kriterier som forvaltningen la til grunn i vurderingen, hvor mye kontakt som var nødvendig med amtet i forbindelse med en sak, og saksbehandlingstid.
Kapittel 5 ser på argumentasjonen i supplikkene. Gjennom en kvalitativ analyse forsøker jeg å
kartlegge hva slags type mennesker som søkte myndighetsbevilling, hvem som søkte, hva slags
type bevillinger som var aktuelle, hvordan søknadene er begrunnet og hvordan umyndighetssakene ble vurdert.
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Avslutningsvis presenteres forskningsfunnene gjennom en drøftende analyse av de fire nivåene
sett i sammenheng.
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2. KVINNERS OG MENNS FORMELLE RETTSLIGE STILLING
2.1. Innledning
Dette kapitelet vil vise hvordan de mest sentrale bestemmelsene som berører handlingsevne og
myndighet, utviklet seg fra Magnus Lagabøtes Landslov (MLL) fra 1270-tallet gjennom Christian den fjerdes norske lov (CIVNL) fra 1604, til Christian den femtes norske lov (CVNL) fra
1687. Etter dette vil det kort redegjøres for kongelige resolusjoner, forordninger og annet som
påvirket situasjonen frem til 1814. Hovedvekten vil ligge på de mest sentrale lovene vedrørende
handlingsevne og myndighet fra 1814 til og med 16. juli 1845; nemlig Håndverks- og Handelsloven, Sivilloven og Lov om større Myndighed for ugifte Fruentimmer. Til slutt kommer det
noen betraktninger over lovutviklingen frem til 1845-loven og årsaker til dette.
2.2. Juridisk myndighet fra Landsloven til 181473
Myndighetsalderen gjennomgikk store svingninger fra de første norske lovene, De gamle landskapslovene, ga myndighet allerede ved fylte 15 år. Magnus Lagabøtes Landslov (MLL) fra
1274-76 var så den første loven som gjaldt hele Norge, og regulerte både sivile og offentlige
rettsforhold. Den opprettholdt den kjønnsnøytrale bestemmelsen fra Landskapslovene, men hevet myndighetsalderen til 20 år i artikkel 5-22-1. Ordningen varte derimot bare fire år før en
retterbot fra 1280 igjen satt ned myndighetsalderen til 15 år.74 CIVNL artikkel 4-21, fulgte
derimot MLL og kravet om fylte 20 år i. Artikkel 4-2 innførte derimot formuerettslig vergemål
for ugifte kvinner under tilsynsverge, og gifte kvinner ble underlagt sin mann til fylte 20 år. I
Christian den fjerdes store recess av 1643 (CIVNLr) kapittel 18, artikkel 1 ble det for første
gang innført kjønnsavhengig trinnvis myndighet. Ved fylte 18 år ble man såkalt mindreårig,
som medførte myndighet under tilsynsverge, eller det loven kaller kurator. Ved fylte 25 år ble
de fullmyndige, som innebar at man kunne handle uten verge og råde over alt man eide. Ugifte
kvinner var fremdeles underlagt tilsynsverge, og gifte kvinner sin mann. Den trinnvise myndigheten ble så videreført i CVNL 3-19-34. Lovboken gjennomførte imidlertid en formuerettslig
umyndighet for kvinner uavhengig av alder i artikkel 3-19-38. Enker kunne derimot velge seg
en lagverge etter 3-19-41 som innebar stor reell myndighet. Myndighetsalderen fra de eldste
tider var kjønnsnøytral og inntrådte ved 15 år, men da CVNL trådte i kraft var myndigheten
trinnvis og kvinner underlagt formuerettslig vergemål.
Å bli myndig medførte viktige rettsvirkninger, men loven stilte også begrensninger. For å belyse den juridiske historien bak myndighetsendringene har jeg laget en skjematisk fremstilling
73
74

Denne fremstillingen er i stor grad basert på vedlegg 1.
Dübeck, "Købekoner og konkurrence." S. 60.

Side 27 av 163

av relevante bestemmelser som berørte kvinners myndighet og råderett, se vedlegg 1. I vedlegget er det tydelig at stadig flere sider av samfunnet ble regulert i lov og flere bestemmelser
regulerte umyndiges handleevne. Nær alle bestemmelsene som regulerte kvinners befatning
med omverdenen i MLL har en tilsvarende regel i CIVNL og CVNL. I tillegg øker reguleringen
og CVNL inneholder bestemmelser for langt flere sider av samfunnet enn MLL. I tabell 1 presenteres et utsnitt av de mest sentrale rettsreglene og deres utvikling fra MLL til CVNL.
Tabell 1: Utviklingen i lovverket fra MLL til CVNL: Utsnitt av vedlegg 175
MLL

CIVNL

CVNL

5-2-4: Ingen ugift kvinne skal råde
over eget gods før hun er 20 år. Er
hun gift med venners råd, skal ektemannen råde over hennes gods
til hun blir 20 år.

4-2: Ingen ugift kvinne skal råde
over sine penger76 før hun er 20 år.
Dog med hennes «vergis forsiun»:
selv om arven er tilfalt henne.
Hvis hun er gift med slektningers
råd, skal ektemannen råde over
henne og pengene hennes.
4-3: En hustrus penger kan ikke
føres ut av landet uten hennes
vilje. Men ektemannen råder over
hele felleseiet, til deres begge
nytte og gavn.

3-19-38: Far kan ikke holde tilbake morsarven dersom sønnen er
fylt 18 år og vil forlate hjemmet,
men en datter er underlagt farens
vergemål til hun får en annen
verge eller ektemann.

4-3: Ingen kvinne bør nekte sin
mann felleseie, dersom han vil
legge deres penger jevnt. Med
dette vilkår må de ha felleseie
mellom dem.
4-7: Sønner tar helt lodd, mens
døtre tar halvt lodd.
4-21: En mann er ikke lenger
umyndig når han fyller 20 år, og
skal ha sitt gods og sine penger.78
7-21: Umyndige kan ikke gjøre
noen kjøp. Koner kan råde over
kjøp av ulik verdi avhengig av
stand.
- Bondekone: ½ mark
- Haulds kone: 2 mark
- Adelskone: ektemann setter
grensen
Ektemannen kan kansellere konas
kjøp i en måned etter han fikk
kunnskap om det.

77

5-3-1: En mann kan ikke føre sin
kones gods ut av landet uten samtykke. Han råder ellers over hele
felleseiet til deres behov.

5-3-2: Ingen kone kan nekte sin
mann felleseie. Skjevdeling av
verdier tatt med inn i ekteskapet,
resten deles likt. Dersom boet har
økt får mannen 2/3, og konen 1/3.
5-7-2: Sønner arver 2/3, mens
døtre arver 1/3.
5-22-1: En mann i myndlingskifte
blir myndig når han fyller 20 år.
(MLL = ór ómegð)
8-21-2: Umyndige kan ikke råde
over noen kjøp. Koner kan råde
over kjøp av ulik verdi avhengig
av stand.
- Bondekone: 1 øre
- Haulds kone: 2 øre
- Barons kone: ½ mark
Husbond kan heve konas kjøp i en
måned etter han fikk kunnskap om
det.

75

5-3-31: Hvis noen i et felleseie
kjøper gods med felles penger og
midler hører godset til begge.
5-3-32: Mann må ikke selge kones
jord, uten at de har felles barn og
han legger igjen tilsvarende verdi.

5-2-29: Menn tar to lodd, mens
kvinner tar en, i all arv.
3-19-34: Ved fylte 18 år skal man
motta hele sitt gods, men man må
ha tilsynsverge til fylte 25 år.
5-1-13: Husbond er ikke pliktig til
å svare for gjeld eller kontrakter
stiftet av hans kone eller barn
mens de er i felleseie med ham.
Med mindre det kan bevises at
husbond visste om det, eller også
at kjøpene/kontrakten er til felles
nytte og udiskutabel nødvendighet. 79

Ideen er basert på Absalon Tarangers oversikt i oversettelsen av Magnus Lagabøters landslov (MLL) av 12741276. S. 197-200.
76
Penger referer her sannsynligvis til arv, og ikke f.eks. lønnsarbeid. Bente Rosenbeck, Kari Melby, og Anu
Pylkkänen, Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag. vol. 1999:14, NORD København: Nordisk Ministerråd, 1999.
77
Samtidens rettsteoretikere forutsatte sameie, se kapittel 3.
78
Recessen av 1643, endrer myndighetsalderen i artikkel 2-18-1. Kong Christian den fjerdes recess (CIVNLr) av
27. februar 1643.
79
To ting bør påpekes i denne paragrafen: Først og fremst er hustruer eksplsitt nevnt i en paragraf som
omhandler umyndiges kjøp. For det andre nevner ikke artikkelen enker. Hilde Sandvik har undersøkt regelen for
1600- og 1700-tallet sin del: "Kvinners rettslige handleevne på 1600- og 1700-tallet." S. 127. Det er ikke grunn
til å tro at dette skal ha forandret seg nevneverdig på 1800-tallet.
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CIVNL av 1604 baserte seg i stor grad på oversettelse av MLL til dansk, men likevel kan man
se av tabell 1 at det ble gjennomført visse endringer. Spesielt kan innførselen av «vergis forsiun», altså en verge i form av far, ektemann eller andre, ses på som en vesentlig innskrenkning
i kvinners råderett. CIVNL 4-2 er dermed det første skrittet på veien til formuerettslig umyndiggjøring av kvinner. Det er derimot mulig å argumentere for at dette egentlig kun innebar et
begrenset vergemål. Bestemmelsen gjald kun ugifte kvinner under 20 år og gifte kvinner, den
var plassert i arvebolken så «penger» refererer dermed kun til arvemidler, og ordet forsyn peker
mer mot et tilsyn heller enn et fullverdig vergemål. En slik tolkning medførte at lønnsinntekt
og lignende ikke nødvendigvis ble omfattet av bestemmelsen. Regelen kan derfor ses på som
et forsøk på å verge arvemidler for å bevare slektens interesser, og ikke som en total umyndiggjøring. CIVNL var først og fremst en oversettelse av MLL til dansk,80 men innførte altså visse
nye elementer, hvis konsekvenser skulle strekke seg i flere århundre fremover.
CIVNLr innlemmet for første gang menn i vergemålsinstitusjonen, da den fastslo at de skulle
ha tilsynsverge, eller kurator, fra 18 til fylte 25 år. Regelen ble så videreført i CVNL 3-19-34:
«Den, som er atten Aar gammel, annammer selv sit Gods […] Dog skal Værgen […]
have fremdelis Tilsyn med den […] indtil hand bliver fem og tyve Aar».81
Ved fylte 25 år ble menn fullmyndige. Dersom noen etter dette skulle frakjennes myndigheten
sin var dette fastsatt i CVNL 3-19-1:
«De, som ikke kunde være deris egen Værge enten for Alder, Vanvittighed, Ødselhed,
eller andre Aarsager, som af Øverigheden billig kiendis, skulle have Værge.»82
CVNL var en samordning av norsk og dansk lov, som medførte en skjerping av reglene. Dette
var også tydelig i artikkel 3-19-38 som i enda større grad innsnevret kvinners umyndighet ved
å pålegge dem livslangt vergemål – først under far, før en ny verge eller ektemann overtok.
Dessuten ble bestemmelsen flyttet til del 3 om «Verdslig og Huusstand», og underkapittelet om
Umyndige og Verger:
«Men Daatter maa ingenlunde sige sig af Faderens Værgemaal, førend han giver hende en
anden ret Værge, eller Husbond.»83
For kvinner fantes det visse hjemlede unntak fra umyndigheten, spesielt for enker. I tillegg
gjorde CVNL vergemålet i større grad en sak som angikk staten, enn tidligere lovgivning. Den
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Sandvik, "Kvinners rettslige handleevne på 1600- og 1700-tallet." S. 6.
CIVNLr av 27. februar 1643.
82
CVNL av 15. april 1687.
83
CVNL av 15. april 1687.
81

Side 29 av 163

hjemlet nemlig: 1) at det offentlige skulle håndtere et hvert skifte med umyndige (5-2-1 og 16);
og 2) at tilsynet med vergene ble skjerpet (3-19-28 og 32).84 Vergemålet ble dermed i større
grad institusjonalisert og kontrollert.
Det finnes flere eksempler i tabell 1 på lovregler som ytterligere begrenset kvinnenes juridiske
handleevne, men det fantes også eksempler på det motsatte. CVNL 3-19-14 ga enker en sterkere
rettsstilling, ved at hun kunne ta seg en tilsynsverge, eller lagverge som loven kalte det. Ved å
kunne velge seg sin egen lagverge, kunne hun velge en som ville akseptere hennes ønsker.
Enkenes utvidede myndighet blir anerkjent flere steder i loven, for eksempel kunne hun gifte
seg med hvem hun ville.85 Enker beholdt sin sterkere rettsstilling gjennom MLL (5-2-2) til
CIVNL (4-2) og til CVNL (6-22-1). I tillegg innebar det en rent faktisk bedre stilling da hun
kunne velge sin egen verge. På den annen side fastsetter CIVNLr i artikkel 3-15 at borgermestere og råd i by og bygd har plikt til å skaffe verger til de som ikke har noen god verge, og enker
trekkes frem som særlig viktig.86 Regelen ble videreført også i CVNL 3-19-42. Likevel kunne
som sagt enken velge seg hvem hun ville til verge. Så selv om enkene heller ikke var helt fri fra
vergemålet, hadde de sannsynligvis stor kontroll.
Innskjerpingen av myndighetslovgivningen kan sies å representere en generell trend som gjaldt
både kvinner og menn; både gifte og ugifte kvinner ble underlagt livslangt formuerettslig vergemål, enker ble underlagt lagverge og menn ble underlagt mindreårighet mellom 18 og 25 år.
Likevel kan ikke syv år mindreårighet sammenlignes med et helt liv som umyndig. Det er derimot viktig å presisere at dette gjelder den formelle rettslige utviklingen. Bestemmelsene vil
ikke nødvendigvis ha utspilt seg slik i praksis. For eksempel hadde en mann mulighet til å
bestride disposisjoner inngått av sin hustru uten hans kjennskap. Det krevdes altså aktiv handling for å begrense konas disposisjoner. Historiker Hilde Sandvik fant i sin avhandling om kvinners rettslige handleevne på 1600- og 1700-tallet at i et samfunn som i stor grad var preget av
kreditt, ville dette vært problematisk, og reglen ble ikke brukt i praksis.87
Den gradvise endringen i ordlyden medførte altså en forverring av kvinners rettslige stilling fra
1270-årene og frem til 1687. Årsaken bak innføringen av kvinnelig umyndighet mener den
danske juristen og statsmannen Anders Sandøe Ørsted særlig skyldtes eldre juristers patriotiske
tilnærming til romersk rett,88 noe vi skal se nærmere på i kapittel 3. Denne tiltrekningen til
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Collett, Den norske Familieret. S. 358.
Se vedlegg 1.
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CIVNLr av 27. februar 1643.
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Sandvik, "Kvinners rettslige handleevne på 1600- og 1700-tallet." S. 257.
88
Ørsted, Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed, Bind 1. S 459f.
85
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romersk rett forklarer noe av hvorfor umyndighetsreglene ble videreført fra CIVNL til CVNL.
Dette er derimot bare én årsak, og den danske rettshistorikeren Inger Dübeck gir en mangefasettert årsaksforklaring i sin teori – hovedsakelig basert på økonomiske, filosofiske og religiøse årsaker, samt naturrett, fremmed rett og statskameralisme.89 Ørsted selv gir også flere grunner til hvorfor retten er som den er og trekker særlig frem den kapitalistiske tankegangen hvor
myndighet over konas formue ga rom for at mannen kunne disponere over større samlede formuer, som igjen åpnet for større investeringer i landet.90
2.3. Kvinner og menns rettslige stilling i 1814: Reskripter og forordninger
I tiden fra CVNL til 1814 utkom det en rekke kongelige forordninger og reskripter som omhandlet vergemål og myndighetslovgivningen. Jeg har lest det som er henvist til i kommentarlitteraturen, og i tillegg tatt Inger Dübeck sitt råd om å se under arv og skifte i registrene til de
trykte samlingene.91 Dessuten har jeg sett på kategorien ekteskap. Jeg har benyttet både Schou
og Fogtman sine samlinger av forordninger. Det utkom ikke noen oversikt fra øvrigheten og
samlingene ble derfor avhengige av forfatterens kunnskap. Det vil si at selv om jeg har forsøkt
å benytte to metoder for å sjekke rettsutviklingen så nøye som mulig, er det godt mulig at noe
forsvinner under radaren. Det finnes en rekke spesialiserte reskripter, forordninger og lignende,
for eksempel om forhold i Danmark eller beskikkelse av verger til barn av avdøde stabsoffiserer,92 men jeg velger å forholde meg til dem som handler om norske forhold og befolkningen
mer generelt.
De mest sentrale reskripter, forordninger og lignende forsøkte hovedsakelig å regulere vergenes
disposisjonsrett over de umyndiges midler, pålegge det offentlige større kontrollvirksomhet og
regulere de umyndiges befatning med gjeld.93 For Sverige sin del peker forskning utført av den
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Dübeck, "Købekoner og konkurrence." S. 45-54.
Ørsted, Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed, Bind 2. S. 192ff.
91
Fogtman og Schou har laget registre, og hverken myndighet, umyndighet, kvinner eller personrett er mulige
oppslagsord. Jeg gjør derfor som Dübeck, og slår opp på arv. Laurids Fogtman og T. Algreen-Ussing,
Alphabetisk register. 2: K-Æ: 1660-1800; Jacob Henric Schou, Alphabetisk Register over de Kongelige
Forordninger og aabne Breve, samt andre trykte Anordninger, som fra Aar 1670 af ere udkomne. Kiøbenhavn:
J. H. Schou, 1795.
92
Reskript 7. januar 1724. Laurids Fogtman og T. Algreen-Ussing, Kongelige Rescripter, Resolutioner og
Collegialbreve for Danmark og Norge. 3: 1699-1730. Kiøbenhavn: Gyldendal, 1793.
93
Et utvalg relevante forordninger, reskripter osv. Vergers disposisjonsrett: Reskr. 12. okt. 1770. Laurids
Fogtman og T. Algreen-Ussing, Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge:
6:1: 1766-1776. vol. 6:1 Kiøbenhavn: Gyldendal, 1786. Kontroll: Frd. 31. mars 1719. Frd. 31. mars 1719. Jacob
Henric Schou, Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve samt andre trykte
Anordninger, 1699-1730; Frd. 19 Aug 1735. Jacob Henric Schou, Chronologisk Register over de Kongelige
Forordninger og aabne Breve samt andre trykte Anordninger, 1730-1746.Gjeld: Frd. 14 mai 1754. Jacob Henric
Schou, Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve samt andre trykte Anordninger
som fra aar 1670 af ere udkomne: tilligemed et nøiagtigt Udtog af de endnu gieldende, for saavidt samme i
90
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svenske historikeren Iréne Artæus, mot en større økonomisk risiko for kvinner som mistet sin
far tidlig.94 Målet var dermed nettopp å minimere risikoen vergene utgjorde gjennom større
kontroll fra det offentlige. Ann Ighe har undersøkt endringene for vergemål i Sverige mellom
1777-82 og1852-57 og utviklingen tilsvarte den norske.95 Når det gjelder de umyndiges egen
befatning med gjeld bør Forordning (Frd.) 26. oktober 1804 og plakat 14. desember 1804 trekkes frem da de eksplisitt blir opphevet i Lov om større myndighet for ugifte kvinner i 1845.
Førstnevnte påla umyndige å inngå kontrakter av økonomisk verdi foran øvrigheten, og plakaten handler om fornyelse av gjeldsbrev – altså forsøkte begge å regulere umyndiges befatning
med gjeld.96 Tre andre reguleringer kan ses som særlig sentrale for denne oppgaven. Frd. av 20.
Februar 1717 I. B. 8) ga umyndige rett til å søke om å bli myndige under kurator, uten å skille
mellom kjønnene.97 Cancellie Promemoria av 18. oktober 1794 likestilte separerte og skilte
kvinner med enker, og omtalte dem som myndige under lagverge.98 Cancellie Promemoria av
24. april 1802 fastsetter at en ugift kvinne over 18 år kunne skrive et gyldig testamente.99 Til
slutt fastsatte resolusjon av 6. oktober 1812 at ugifte kvinner over 25 år kunne bli myndige
under kurator.100 Det er interessant at det knyttes sivilstatus til myndigheten. Enker hadde siden
tidlige tider blitt ansett som nært fullmyndige, men ved å kun gi ugifte kvinner over 25 år mulighet til å søke om myndighet, så peker det mot at institusjonen ikke skulle konkurrere med
mannens interesser, enten det var i form av en ektemann eller far. På denne måten kan man
hevde at de ugifte kvinnene trer frem som et slags «tredje kjønn», 101 hvor de ikke passer inn i
det etablerte samfunnsmønstret.
Det kom ikke nye formelle lover som endret situasjonen fra CVNL, og i 1814 var fremdeles
hovedregelen mindreårighet for menn, lagverge for enker og formuerettslig umyndiggjøring av
kvinner.102 Reguleringene forsøkte å minimere økonomisk risiko innenfor grensene av den eksisterende lovgivningen, men medførte ikke vesentlige endringer i selve institusjonen, foruten
muligheten til å søke øvrigheten om utvidet myndighet.

Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge: forsynet med et alphabetisk Register: 4 :Som
indeholder K. Friderik V Frr. fra 1746 til 1765. 2. utg., vol. 4 Kiøbenhavn: Breum, 1795.
94
Referert i Ighe, I faderns ställe. S. 189f.
95
Ighe, I faderns ställe. S. 248.
96
Jacob Henric Schou og Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge, Chronologisk Register over de
Kongelige Forordninger og aabne Breve samt andre trykte Anordninger, 1804-1808. S. 191ff.
97
Schou, Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne Breve samt andre trykte
Anordninger, 1699-1730. S. 268.
98
Fogtman og Algreen-Ussing, Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve, 1793-1794. S. 557f.
99
Fogtman og Algreen-Ussing, Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve, 1801-1802. S. 560.
100
Ørsted refererer til denne, men det har ikke lykkes meg å finne den. At kun gifte kvinner kunne søke ser ut til
å fremgå av forvaltningskildene, men et alderskrav på 25 år samsvarer ikke med mine funn. Haandbog over den
danske og norske Lovkyndighed, Bind 1. S. 545.
101
Liljewall refererer til den norske forskeren Tone Hellesund. "Mig själv och mitt gods förvalta". S. 31.
102
Respektivt CVNL 3-19-34, 3-19-14 og 3-19-38.

Side 32 av 163

2.4. Utviklingen i kvinners formelle rettslige stilling mellom 1814 og 1845
Før kvinnekampen tok seg opp for alvor var det, som den filosofen Ingeborg W. Owesen sier,
et stort fokus på likestilling mellom menn i Norge.103 Grunnloven berørte politiske og juridiske
rettigheter, men kvinner var utelatt fra av diskusjonene, både som deltakere og sosial gruppe.
Det er derfor ikke overraskende at grunnlovsforsamlingen ikke tok stilling til kvinners myndighet. Eksisterende lovbestemmelser som ikke sto i strid med Grunnloven, fortsatte å være gjeldende, og det var derfor CVNL som regulere kvinners økonomiske handleevne også etter 1814.
Etter 1814 ble det derimot tatt en rekke initiativ for å forbedre kvinners stilling. Men i påvente
av en ny sivillov, som etter Grunnloven §94 skulle foreligge på neste Storting, ble samtlige
reformforslag oversendt lovkomiteen.104 Øvrige lovforslag som ikke omhandlet myndighet,
men som fulgte den liberaliserende trenden og hadde positive konsekvenser for kvinner, var
særlig Håndverksloven (1839) og Handelsloven (1842). Den største fremgangen for kvinnelig
myndighet inntraff imidlertid da Lov om større myndighet for ugifte kvinner ble vedtatt i 1845,
etter det ble klart at noen ny sivillov ikke ville bli vedtatt. Betraktningene gjort under arbeidet
med de forskjellige lovene gir innblikk i samtidens vurderinger. Denne delen presenteres kronologisk, og relevante sider ved lovarbeidene vil bli forsøkt belyst så bredt som mulig. Dette
inkluderer Lag-, Odels- og Stortingsforhandlinger, samt utrykt materiale.
2.4.1. Håndverksloven av 1839 og Handelsloven av 1842
Grunnloven fra 1814 sin §101 lød: «Nye og bestandige Indskrænkninger i Næringsfriheden bør
ikke tilstædes nogen for Fremtiden.»105 I tråd med denne ideen ser man jevn strøm av endringsforslag etter 1814. Håndverksloven av 1839 og Handelsloven av 1842 innførte bestemmelser
som direkte berørte kvinners mulighet til å delta i handel og håndverk. Den norske historikeren
Gerd Mordt redegjør for hvor mye nytt disse lovene egentlig inneholdt.
Lov om handelen i Christiania ble vedtatt i 1833 og §11 rettet seg direkte mot trengende enker
og aldrende fruentimmer; altså ugifte kvinner. En kommisjon av borgere fra Christiania mente
at kvinner hadde større risiko for å falle fattigvesenet til byrde da de hadde færre muligheter
enn menn til å livnære seg.106 Med egen kvinne-paragraf i hovedstaden var noe av veien allerede
banet fram for innføringen av kvinneparagrafene i lovene av 1839 og -42. Christiania-loven sitt
siktemål mot forsørgelse ble videreført i de nye lovene.
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Før Lov angaaende Haandværksdriften ble vedtatt i 1839, finner Mordt at håndverksbevillinger
til kvinner hadde hjemmel i et reskript fra 1761, og Frd. av 23. mai 1800.107 Det ble utferdiget
flere lovforslag, før Håndverksloven endelig fikk kongelig sanksjon den 15. juli 1839.108 Det
var fire paragrafer som var særlig relevante for kvinner; 41, 43, 48 og 49. §41 fastsatte enkers
rettighet til å fortsette næring på ektemannens borgerbrev, mens §43 ga kvinner gift med sjømenn rett til å drive næring når mannen var på sjøen. §48 fastsatte adgang for alle innenfor en
del håndverksfag. §49 ga enker og ugifte kvinner mulighet til å drive håndverk for å «ernære
sig», under visse betingelser.109
I det første offisielle lovutkastet fra 1824 var det kun enkeparagrafen i §41 inkludert. I utkastet
av 1827 er derimot alle fire kvinneparagrafene på plass. Det fremgår ikke i arkivet hvorfor dette
blir inkludert på dette tidspunkt.110 Mordt finner en omarbeidet versjon av §48 i det første uoffisielle lovutkastet fra 1821.111 På Stortinget var det andre paragrafer som blir hardest debattert,
særlig laugsbestemmelsene, og kvinnenes nye rettigheter ser ikke ut til å bli omtalt i større grad,
hverken i Lag-, Odels- eller Stortinget.112 §38 i begge utkast henviser til krav om 25 år, eventuelt myndighetsbevilling for menn som vil bli mestere. Det er interessant fordi jeg ikke kan
finne noen omtale av at kvinners (u)myndighet blir nevnt i forbindelse med kvinneparagrafene.
Heller ikke i alle høringsuttalelsene.113 Det er umulig å si noe om intensjonen, men myndighetsbevillinger var åpenbart i tankene når utkastene ble skrevet og kommentert. Klausulen ser
derimot ikke å ha overlevd til den endelige loven. Det kan hende dette skyldes motsetningene i
å kreve fullmyndighet fra menn, mens kvinner får utvidet rett etter loven uten å være myndige.
Likevel må det anerkjennes at krav om fullmyndighet til mestere, ikke er det samme som å gi
kvinner en begrenset adgang til spesifikke håndverk. Utkastet av 1827 peker på den annen side
i en annen retning da den inneholder både fullmyndighetskravet til menn, og alle fire kvinneparagrafene. I og med at dette var en lov om håndverk er det kanskje ikke så rart at den ikke
tok stilling til kvinners umyndighet. Sannsynligvis understreker dette poenget med at bestemmelsene kun var ment for at kvinner skulle ha tilgang på et respektabelt levebrød, og de skulle
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på ingen måte være noen konkurranse for mennene. Så lenge ikke lovboken stilte krav om
myndighet, var det heller ikke noe i veien for at kvinnene kunne drive håndverk.
§§48 og 49 hadde størst nedslagsfelt.114 Næringskomiteen uttalte eksplisitt under en debatt om
paragrafens innhold at «Hensikten med denne Bestemmelse ingenlunde er at give deslige Fruentimmer Adgang til at kunne underminere de egentlige Haandværkere, men kun til at ernære
sig selv paa en anstændig Maade.»115 Her kommer det også frem et vesentlig poeng, nemlig at
de skulle ernære seg selv, det var ikke forventet at de skulle forsørge noen andre. Dette uttrykker
også komiteen når de sier: «Fruentimmernes Fritagelse for [borgerlige plikter, beskatning og
billigere levekår] end Haandværkere, der have Familie at forsørge (…)». 116 Fruentimmere sikter
her til ugifte kvinner, da man for eksempel i betenkning til Handelsloven kommenterer nettopp
enkenes forsørgeransvar.117
Mordt undersøkte blant annet næringssaker fra Christiania i årene 1825-1840. I hennes materiale utgjør gifte kvinner kun 14,6% av kvinnene som fikk innvilget næringsbevilling, mens
ugifte og før-gifte kvinner utgjorde de resterende 85,4%. Av disse utgjorde enker 67,4%. 118
Mordt fant at magistraten og formannskapet innvilget søknader fra separerte kvinner på lik linje
som skilte kvinner, på bakgrunn av at disse stort sett var like alene som enkene og de ugifte
kvinnene.119 At separerte og skilte kvinner ble behandlet på lik linje med enker var vanlig tolkningspraksis på 1800-tallet.120 Selv om det var stor rettslig forskjell på enker og ugifte kvinner
hadde de til felles at de ikke hadde noen ektemann til å forsørge dem. Bevillingene ble gitt for
å hindre nød og fattigdom,121 hvor disse kvinnene var særlig utsatt. Dette underbygger påstanden om at bevilger ønsket å forhindre at kvinner nettopp havnet i det lovkomiteen til Handelsloven i Christiania kalte en «ulykkelige stilling».122 Liberalisering av lovgivningen med de nye
kvinneparagrafene skyldtes i stor grad økonomiske motiver, ifølge Mordt.123
Mordt fant videre at mangel på myndighet ikke synes å ha vært et problem ved vurdering av
næringsbevillinger. Hun viser til at de ugifte kvinnene måtte søke om myndighet, men at dette
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som regel gikk greit.124 Dersom myndighetssøknadene ble sett på som rutine for de som søkte
håndverk- og handelsbevillinger, ville loven av 1845 forenkle forvaltningens arbeid ved at de
nå kun måtte forholde seg til én problemstilling. I én av sakene fra 1812 bemerker Magistraten
at kvinnen ikke har myndighetsbevilling, men i og med at næringsbevillingen fremdeles ble
utstedt kan jeg ikke se at dette representerer noe brudd mot Mordt sine øvrige betraktninger.125
Hun skriver videre at myndighet ikke ble berørt i saker angående gifte kvinner i hennes materiale, som samsvarer med at jeg heller ikke har funnet noen myndighetssøknader fra gifte kvinner, se vedlegg 3. Det er mulig dette skyldes at kona opererte under mannens myndighet. Mannen kunne gi kvinnen en utvidet myndighet ved å ikke handle mot henne. Samtykke fra mannen
må derfor også sies å omfatte passivitet og dermed stilltiende samtykke. Dette synet støttes av
Dübeck.126 Hun konkluderer med at kvinnene som fikk innvilget næringsbevillinger hovedsakelig var kvinner som hadde rettigheter fra før av som borgerenker, eller som hadde et forsørgeransvar for barn eller foreldre. Kvinner som i lovverket ble ansett delvis myndige, altså enker
og før-gifte kvinner, i samspill med økonomiske hensyn styrte næringsbevillingene.127
Lov om Handelen av 8. august 1842 innførte flere paragrafer rettet mot kvinner: §§2, 3, 7, 16
og 32. §2 ga myndige ugifte og før-gifte kvinner adgang til handelen, og Mordt konkluderer
med at det kun var denne paragrafen som innebar noen egentlig nyvinning. Handelsloven ga nå
kvinner et krav på handelsrett, hvor det tidligere kun var mulighet gjennom bevilling, som ikke
ble gitt særlig ofte.128 Der Håndverksloven stilte krav til kvinnene, ga Handelsloven et relativt
ubetinget krav for kvinnene etter §2.
Handelsloven §2 stilte derimot krav om myndighet. Mordt viser i sin avhandling at enker og
skilte kvinner i praksis ble ansett som myndige, og dette kravet innebar derfor ingen hindring
for dem. De opererte med en tilsynsverge, fremfor en fullverdig verge. Derimot var de ugifte
kvinnene ansett umyndige, og fikk kun tilgang til mindreårig myndighet gjennom bevilling.
Likevel valgte lovkommisjonen å se bort fra denne motstrid i lovverket, og inkluderte ugifte
kvinner.129 Dette tyder på at selvforsørgelse ble vektlagt tyngre enn myndighetsutfordringen.
Formålet med kvinneparagrafene i Handelsloven var ikke at kvinnene på noen som helst måte
skulle regnes som borgere, ifølge Mordts tolkning av lovkommisjonen. Det var det samme som
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i Håndverksloven: «at kvinner skulle få en mulighet til å forsørge seg selv.»130 Dermed kunne
myndighets- og borgerdebatten omgås, slik det ble gjort.
Den nye markedsøkonomien som fulgte Handels- og Håndverksloven førte til at andelen selvforsørgende kvinner økte sterkt mellom 1841 og 1907.131 Mordt hevder i sin hovedoppgave at
det først og fremst var forsørgelsen av embetsstandens, men også borgerskapets, døtre som
motiverte lovendringene.132 Kravet om myndighet etter Handelsloven §2, samt motivene for
kvinneparagrafene gir en pekepinn på hva hvilke premisser som kunne begrunne en myndighetssøknad. Men der Håndverk- og Handelsloven omhandler direkte praktiske anliggender, er
var myndighet i større grad en endring i kvinners grunnleggende juridiske status. Det forutsatte
dermed en endring i kvinnesyn og en klargjøring av grensene for vergemålet av kvinner. Arbeidet med sivilloven foregikk parallelt med Håndverk- og Handelsloven, og avslører noe
denne utviklingen.
2.4.2. Sivilloven
Utgangspunktet for sivilloven lå i Grunnlovens §94, som fastsatte at det skulle utarbeides en
slik lov.133 Sivilloven ville nettopp berøre blant annet den lovgivningen denne oppgaven er
opptatt av; myndighet og personlig handleevne. Arbeidet begynte også med «en diskusjon av
formuesforhold og myndigheten i ekteskapet».134 Allerede på de første Stortingene ble det sendt
inn forslag til kjønnsnøytral arverett og utvidet myndighet for ugifte kvinner, men under påskudd av den nye sivilloven ble forslagene ikke realitetsbehandlet. Et forslag om utvidet myndighet for ugifte kvinner over 30 år ble tatt godt imot, og Justiskomiteen skyldte indirekte på
dansk lovgivning, for umyndiggjøring av kvinnene.135 Siden §94 fastsatte at sivilloven skulle
være utarbeidet til neste eller påfølgende Storting, ble det sannsynligvis ikke sett på som noen
hast å vedta forslaget da dette uansett snart skulle foreligge.
Den unge juristen Claus Winter Hjelm fikk oppdraget med å utforme den nye sivilloven, og han
hadde radikale forslag til endringer i kvinners rettslige status. På Riksarkivet foreligger to fullstendige utkast – et fra 1826 og det andre udatert. I begge forslagene foreslår Hjelm i §19 utvidet
myndighet for kvinner:
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«For Qvindekjønnet medfører Opnaaelsen af fulde sexten Aars Alderen den i næst
foregaaende Stykke136 omtalte Formodning og Raadighed under Tilsynsværgemaal
hvilket fremdeles vedbliver efterat eet og tyve Aars Alderen er opnaaet, uden at
Fuldmyndigheden dermed indtræder, med mindre Fruentimmeret, paa middelbar eller
umiddelbar Maade erhverver Samme gjennem vedkommende offentlige
Myndighed.»137
Ved fylte seksten år skulle altså kvinner bli myndige under tilsynsverge på lik linje med menn,
men slik jeg leser Hjelm ble hun ikke fullmyndig med mindre hun søkte forvaltningen om det.
Det er mulig dette tilsvarer ordningen som Sverige vedtok i 1858, hvor kvinnene kunne oppnå
myndighet helt enkelt bare ved å møte opp med en aldersattest. 138 Sverige forsøkte også på
samme tid å utarbeide en sivillov, men her ble det gått inn for en generell myndighet til ugifte
kvinner over 25 år.139 Hjelm hadde god oversikt over dette arbeidet,140 men gikk altså inn for
en mer konservativ utvidelse av rettighetene. Nå forelå det riktignok en forskjell da kvinner
svenske kvinner kunne bli fullmyndige etter kongelig dispens, mens norske kvinner var henvist
til VS.141 Det var sånn sett kortere vei for våre naboer. I den tilhørende kommentarboken skriver
Hjelm videre om nedsettelsen i myndighetsalderen at dette grunnes i overenstemmelse med
fremmed rett, og kriminalloven. Om §19 skriver han at han: «neppe behøver yderligere at forsvare en Bestemmelse som allerede længe har havt Gyldighed i det daglige Liv». 142 Dette støttes
godt opp av kvinnesynet hans:
«[…] Erfaring har i Almindelighed viist, at Fruentimmer holde ligesaa fornuftigt og
sparsomt Huus med deres Midler som Mandfolk, og sjeldnere forfalde til Skiødesløshed
eller farlig Anvendelse af deres Formue, hvortil ogsaa deres Kjøn giver sparsommere
Anledning. De qvindelige Svagheder ere overhovedet langt farligere for Personen end
for Godset, hvorimot det oftest forholder sig omvendt med Mandkiønnet.»143
Hjelm fikk kritikk for sine radikale forslag, og en markant skikkelse i dette tilfelle var Anders
Sandøe Ørsted. Han mente at ved å gripe inn i denne type lovgivning, ville mannens økonomiske virksomhet og barnas vel bli rammet. Hjelm forsvarte seg, men det var ikke bare støtte
det manglet på. Andre norske jurister unnlot å ytre seg i det hele tatt. Dette kan forklare noe av
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konservatismen i Hjelm sitt forslag, selv om sivilloven åpenbart var mye mer radikal enn juristene i Norge, og Ørsted, følte seg komfortable med. Ifølge historiker Hilde Sandvik peker dette
mot at det ledende juristmiljøet var stilltiende enige i kritikken fra Ørsted. «Der juristene skilte
lag, var i spørsmålet om hustruens medbestemmelse og råderett, og her var det bare Hjelm som
forente et romantisk syn på ekteskap med at kvinnene kunne ha økonomisk innsikt og myndighet i ekteskapet.»144 Med andre ord ble det sett på som en innskrenkning av mannens myndighet
og rettighet dersom kvinnen skulle ha større medbestemmelse og rådighet. I Sverige mente
Högsta domstolen at dersom kvinner skulle få myndighet på lik linje med menn, ville det tilsi
at den som var best skikket burde håndtere felleseiet og dette var rett og slett uhørt. 145 Som vi
skal se i kapittel 3 fikk Ørsted støtte for sine tradisjonelle syn av blant annet jusprofessoren
Peter Jonas Collett.
Kjærlighet og råderett var altså motsigelser, men dessuten var debatten en kjønnskamp i den
forstand at juristene så kvinners eventuelt økende myndighet i ekteskapet, som en begrensning
av mannens. Dette støtter genusteorien som ble redegjort for innledningsvis. Dette ble også
knyttet opp mot borgerskap, som i stor grad var avhengig av økonomiske verdier. Likevel, som
Sandvik påpeker, kan ikke det konservative synet sies å ha funnet gjenklang i det politiske
miljøet.146 Arbeidet med sivilloven ble stoppet ved opphevelse av den nedsatte lovkommisjonen
i kongelig resolusjon av 17. august 1843, men arbeidsområdene ble delt opp i nye kommisjoner.147 Lov om større myndighet for ugifte kvinner er derimot ikke nevnt eksplisitt etter hva jeg
har funnet.
2.4.3. 1845: Utvidet myndighet til ugifte kvinner
Som vi så innledningsvis fordret kvinnesynet på tidlig 1800-tall at kvinner var ventet å holde
til i hjemmet, og ikke innlate seg i den offentlige sfæren. I løpet av 1800-tallet forandret ikke
dette seg stort før mot slutten av hundreåret, men likevel hadde kvinners rettigheter blir utvidet
i lovverket gjennom Håndverk- og Handelslovene, og Hjelm hadde med sitt forlag til kvinnelig
myndighet i sivilloven bidratt til utvikling i tankesettet. Loven i 1845 var likevel en nyvinning
i den forstand at den lovfestet en mer abstrakt rettighet; nemlig myndighet:
«Lov om Større Myndighed for ugifte Fruentimmer […]
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§1. Ugifte Fruentimmer skulle efter det fyldte 25de Aar være myndige under Curator,
saaledes som mindreaarige Mandspersoner er bestemt».148
Loven virker ved første øyekast snever; det var kun ugifte kvinner over 25 år som var omfattet
av lovendringen. De var dessuten underlagt kurator, eller tilsynsverge, slik som unge menn
mellom 18 og 25 år. Særlig henvisningen i lovproposisjonen til forslaget i sivilloven fører til at
dette oppfattes veldig strengt.149 Den svenske historikeren Gunnar Qvist, referert av Ann Ighe,
forklarer motstanden til generell myndighet for ugifte kvinner i Sverige med at det ble brukt
som et redskap for å beskytte mulighetene over- og middelklassekvinner hadde på arbeidsmarkedet.150 Selv om dette ikke spesifikt blir hevdet i proposisjonen, er det mulig dette også gjelder
for Norge. Fedrene til disse kvinnene spilte en stor rolle i reformarbeidet og det var nettopp
selvforsørgelse som ble vektlagt. Til tross for en noe snever regel åpnet lovendringen i det hele
opp for kvinnelig myndighet, noe som ikke hadde vært en realitet siden CIVNL, eller til og med
MLL avhengig av hvordan man vurderer artikkel 4-2 i CIVNL. Som diskutert i innledningen
var det store endringer i likhetstankegangen i løpet av 1700- og 1800-tallet, men denne loven
ble først sanksjonert 50 år etter den franske revolusjon, så hvorfor skjedde dette nå?
Allerede ved Stortinget i 1815 ble det fremmet et forslag om endring av myndighetsstatusen til
ugifte kvinner.151 Men som vist ble de tidligere forslagene lagt på is i påvente av sivilloven. Det
er ikke protokollført noen formelle forslag etter 1815, frem til kirkesanger Jensen på Odelstinget
23 mars 1836, fremsatte et forslag om kjønnsnøytral arverett og myndighet under kurator til
kvinner over 18 år. Forslaget ble sendt videre til Justis- og Politivesenet for utredning.152 Jensens forslag var mer liberalt enn det som ble vedtatt i 1845, og det gikk tre Storting før en
proposisjon til lov forelå. Sannsynligvis fremdeles i påvente av sivilloven. Da denne ble forkastet i 1843 fikk arbeidet med myndighetsendringene ny driv.
Under lovforarbeidene uttalte Justis- og Politidepartementet at: «Denne overordentlige
Indskrænkning i ugifte Fruentimmers egentlige Frihed er […] neppe i nogen Maade tilstrækkelig begrundet».153 Dette viser misnøye med den gjeldende lovgivningen, noe som også ble påpekt under arbeidet med sivilloven. Videre gis muligens begrunnelsen for at kvinners juridiske
stilling var så stabil over så lang tid:
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«thi, om end Qvindens svagere Natur, ringere Styrke og Fasthed i Charakteer, samt
mindre Energie i Villien, i Forbindelse med den Maade, hvorpaa hun sædvanligen opdrages, og de Sysler, hvormed hun væsentlig beskjæftiger sig, nødvendigen medfører,
at Fruentimmer i Almindelighed ville være mindre skikkede for en borgerlig Virksomhet av vanskeligere eller mere omfattende Art»154
Med andre ord uttalte departementet at kvinner var mindre skikkede til borgerlig ansvar, på
grunn av hvordan hun ble oppdratt og hva hun bedrev sin tid med. Dette går langt på vei inn på
forskjellene mellom sosialt og biologisk kjønn. Kvinner blir født med kvinnelige biologiske
forutsetninger, som forsterkes gjennom de sosiale betingelsene. Denne form for argumentasjon
finner vi også i debatten om kvinnelig myndighet under arbeidet med sivilloven i Sverige.155
Proposisjonen bruker derimot også det de mener er biologiske disponeringer for å fremme lovendringen:
«paa den anden Side [ser de] upaatvivlelig ingen Grund til overhoved hos
Fruentimmerne at befrygte større Uklogskab og Letsindighed i økonomiske
Anliggender, end hos Mænderne, og man finder derhos i Almindelighed hos
Fruentimmerne deels en større Ængstelighed og Forsiktighed i deslige Anliggender, der
gjør, at de sjeldnere udsætte sig for Tap ved deslige Foretagender eller overdrevne
Speculationer, deels en større Vindskibelighed og Sparsommelighed, hvorved det
engang Erhvervede saameget sikkrere bevares og forøges.»156
Departementet gikk på bakgrunn av dette videre med å anbefale en utvidelse i kvinners juridiske
rådighet. De hentet også støtte hos lovgivningen i England, Frankrike og Prøysen. Kvinnene
her hadde allerede denne rettigheten, og de valgte sine verger på lik linje med enkene i Norge
– uten at dette hadde fått noen skadevirkninger. Et annet viktig moment for proposisjonen var
at umyndigheten la begrensninger for en «hensigtsmæssig og fordeelagtig Anvendelse af [kvinnens] Formue».157 Dette ble særlig prekært etter kvinnenes nye adgang til handel og håndverk,
hvorpå de viser til at i den nåværende situasjonen var hver enkelt nødt til å søke øvrigheten om
utvidet myndighet.158 Justis- og Politidepartementet gir deretter en begrunnelse for at lovforslaget er innskrenket til mindreårighet:
«Overgang i Forholde af saadan Natur [er alltid] betænkelig, ligesom det paa Grund af
Fruentimmernes naturlige Svaghed og Opdragelse maaskee i sig selv vil være mindre
tilraadeligt ganske at sætte dem ved Siden af Mandspersoner med Hensyn til fri
Raadighed i økonomiske Anliggender, ei for Tiden bør gaae videre». 159
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I Odelstinget redegjorde justiskomiteen for de to forslagene; henholdsvis representant Jensens,
og den kongelige proposisjon. Komiteen støttet proposisjonens forslag av hovedsakelig tre
grunner: (1) De ugifte kvinnene var skikket til å foreta de daglige utgifter, men ikke til de større
transaksjoner, og tilsynsverge synes som en god løsning; (2) enker hadde større mulighet til å
gjøre seg kjent med forretningslivet gjennom sin mann mens han levde, og situasjonen ble derfor ikke beskrivende for ugifte kvinner; og (3) i de andre landene nevnt i proposisjonen hadde
lovene utviklet seg annerledes, slik at kvinnene hadde mer erfaring med forretningslivet og å
håndtere kontraktshabilitet, enn norske kvinner. Hva gjelder spørsmålet om inntreden av myndighet, kom komiteen også her til den strengeste konklusjonen: nemlig at den burde inntre ved
fylte 25 år, da dette samsvarte med §2 i Handelsloven og «Faren for Misbrug er større end de
Fordele, som med Rimelighed kunde ventes af at lade Midlerne i en tidligere Alder udgaa af
Overformynderiets Bestyrelse.»160 Odelstinget bifalt innstillingen og sendte saken til Lagtinget.
Lagtinget forkastet Odelstingets beslutning, da de mente at myndighetsalderen bør være på 21
år, fremfor 25 år, på bakgrunn av fire årsaker: (1) kvinner utvikles tidligere enn menn; (2) det
var ingen grunn til å forvente mer uklokskap eller lettsindighet hos kvinner i økonomiske anliggende enn hos menn; (3) menns myndighetsalder var også ønsket nedsatt til 21 år; (4) enker
hadde uansett større myndighet uavhengig av alder. Med dette sendtes saken tilbake til Odelstinget.161
Odelstinget kom til at Lagtingets bemerkning ikke skulle bifalles med 39 mot 32 stemmer. 162
Ved andre behandling godtok Lagtinget lovforslaget enstemmig og sendte den videre til regjeringen for sanksjonering.163 Justisdepartementet (JD) kom med sine bemerkninger til Stortingets fattede beslutning av 17. juni, over syv og en halv side. Foruten en sitering av selve paragrafene, vurderte de også lovendringene. Den eneste bemerkningen angående utvidelsen av
myndighet handler om at sammenhengen mellom de to paragrafene ikke hørte så godt sammen.
Men de finner selv at på tross av denne «høist uvæsentlige formelle Mangel [kan det ikke medføre noensomhelst betenkelighet] at sanctionere den fattede Beslutning som Lov.»164
I Sverige gikk de inn for en generell myndighet til kvinner over 25 år, men dette ble heller ikke
vedtatt før i 1863.165 Dette var samme år som Lov om kvindens myndighed ble vedtatt i Norge.
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Altså medførte ikke 1845-loven noen forsinkelse i utviklingen av lovverket i forhold til Sverige.
I Danmark fikk kvinner innført generell myndighet for enker, skilte og ugifte kvinner over 25
år i 1857.166 I denne forstand kan man spørre seg om 1845-loven forsinket utviklingen noe, da
Danmark som i stor grad hadde et lovverk som tilsvarte det norske var tidligere ute. Likevel
innebar en myndighet under kurator en stor lettelse for ugifte kvinners mulighet til å inngå
avtaler og disponere over egne midler. Det var jo tross alt dette de søkte øvrigheten om i årene
som ledet opp til 1845. Fordelene av ordningen kommer naturligvis an på hvordan man vurderer
kuratorinstitusjonen, som er et av temaene i kapittel 3. Norske ugifte kvinner måtte kanskje
vente fem år lengre enn danske kvinner på sin fullmyndighet, men det er uansett ikke til å se
bort fra at de vært myndige under kurator i hele 13 år før Danmark moderniserte sin lovgivning.
2.5. 150 år umyndighet – et interludium i norsk historie?
MLL inneholdt regler som begrenset kvinners handlingsrom, men ikke en mer gjennomgripende umyndighet. Den ble innført delvis gjennom CIVNL, CIVNLr og så for fullt gjennom
CVNL. Den første loven som grep direkte inn i kvinners myndighet etter at Norge igjen fikk
kontroll over egen lovgivning ble vedtatt i 1845. Det gikk altså drøyt 30 år fra Grunnloven i
1814, til første lovendring. På veien hadde Håndverks- og Handelsloven bidratt med viktig
drahjelp i form av økonomiske forutsetninger og sivilloven, på tross av at den aldri ble vedtatt,
med viktige formelle prinsipper. Fra 1845 ble det så vedtatt 4 lover som griper inn i myndighet,
på omtrent like mange år; henholdsvis Lov om Kvindens Myndighet (1863), Lov om Myndighedsalderens Nedsættelse (1869) og Lov om formuesforholdet mellom ektefeller (1888). En
grunn til at det kan ha tatt så lang tid å komme i gang med endringene, var ønsket om en ny
sivillov. Etter Grunnlovens §94 var det planer om ny straffelov og ny sivillov. Straffeloven kom
i 1842, men sivilloven ble aldri noe av. At endringene deretter kommer forløpende deretter kan
tyde på at tiden var overmoden for forandring. Den siste bastion var derimot gifte kvinners
myndighet og råderett, da den i stor grad ble sett på som avhengig av ektemannens, som støtter
Britt Liljewall sin teori om at myndighetsendringene var et genusspørsmål. Dersom kvinnen
fikk større myndighet, ble det sett på som et angrep på mannens myndighet. «Bortsett fra noen
viktige reformer i 1888, overlevde store deler av ekteskapsretten i Christian femtes Norske Lov
hele det liberale 1800-tallet, helt fram til ny ekteskapslov i 1927.»167 Det var dermed ugifte
kvinners myndighet som skapte størst debatt i første halvdel av 1800-tallet.
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«Den ugifte kvindes myndighedsposition har været genstand for større svingninger fra det
ene retsområde til det andet, mellem livslangt formynderskab og fuldmyndighed, hvorimod
enkerne næsten undtagelsesfrit har været opfattet som myndige. Hverken de ældre danske
eller de fremmedretlige kilder [herunder Norge], som frakendte den ugifte myndighed,
implicerede med nødvendighed total inhabilitet, og gav desuden plads for en
kompetencetolkning.»168
Inger Dübeck så myndighetsstatusen som flytende gjennom tidene, og åpner gjennom habilitetog kompetansebegrepene opp for en slik tolkning. Likevel må man kunne hevde at tilstanden
formelt var relativt stabil fra 1687 til 1845 uten nevneverdige forskjeller i lovverket. På den
annen side var det åpnet adgang til å søke om større myndighet. Vurderingen av søknadene
foregikk bak lukkede dører, noe som ga rom for skjønn i behandlingen av de enkelte søknader.
Håndverker- og Handelsloven var motivert av en økonomisk nødvendig utvikling på bakgrunn
av forsørgelsesbehovet.169 Proposisjonen til 1845-loven fremmet det faktum at forvaltningen
burde slippe å behandle myndighetssøknader på bakgrunn av de nye rettighetene etter disse to
lovene. Likevel ser jeg det som for enkelt å basere utvidelsen i ugifte kvinners myndighet kun
på administrativ forenkling. Dersom det hadde vært den eneste årsaken hadde man hatt mulighet til å unngå å stille dette som et krav i lovene som ble forfattet bare noen få år i forkant, selv
om kontraktshabiliteten naturligvis kunne ha blitt en utfordring uansett. På bakgrunn av dette
kan man hevde at loven fra 1845 er et uttrykk for en mer abstrakt likhetstankegang. På den
annen side gikk det nesten 20 år før det kom en ny endring i kvinners myndighetsstatus, som
kunne ha talt for det motsatte, hadde ikke lovproposisjonen fastsatt at myndigheten burde økes
i etapper.170 Imidlertid fremmer forarbeidene til 1845-loven også tanken om at kvinners umyndighet ikke var godt nok begrunnet. Lovens praktiske begrunnelse i forarbeidene var kanskje
økonomisk, men den hadde sannsynligvis ikke vært gjennomførbar uten frihets- og likhetstankegangen som strømmet gjennom Europa.
Lovverket viser at det i praksis var vergen som bestemte kvinnens myndighet. Hvordan kvinnen
kunne disponere sin arvekapital i overformynderiet var i prinsippet opp til vergen å bestemme.
Kvinner kunne imidlertid selv motta og disponere over lønnsinntekt. Dermed blir myndighetsforståelsen, slik mange historikere har vist før meg, relativ. Både i forhold til gjenstand, arv
eller lønn, og vergens vurdering. At lov og rettspraksis ikke alltid stemmer overens, er noe både
historikere og jurister er klar over. Jusprofessorene, forvaltningen og befolkningen kan alle
sitte med forskjellig forståelse av hvordan loven skulle tolkes. Det unge kongeriket Norge var
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i 1814 sterkt preget av en liberalisert stat, med gammel og på mange måter vag lovgivning, noe
som ga Justisdepartementet og amtmannen mulighet til å vise en stor grad av skjønn ved utøvelsen av sitt embete. I og med at rettsreglene sin utforming åpnet for subjektiv vurdering førte
dette til variasjon i tolkningen av bestemmelsene. I neste kapittel gir fremtredende jurister av
samtiden sin vurdering.
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3. DEN JURIDISKE KOMMENTARLITTERATUREN
3.1. Innledning
Verkene jeg skal se nærmere på er lærebøker og håndbøker skrevet for juridiske studenter og
praktiserende jurister. Bøkene ga en systematisk fremstilling av rettsreglene og forklarte deres
praktiske betydning.171 Mer detaljert fremgangsmåte ved rettssaker, søknader til myndigheter
og eksempler på standardkontrakter kunne en finne i juridiske formularbøker. Kommentarlitteraturen kan brukes som kilde til utviklingen i den juridiske forståelsen av myndighetsbegrepet
på 1800-tallet. Hensikten med kapittelet er å redegjøre for ledende juristers forståelse av myndighet i første halvdel av 1800-tallet. Forskningsspørsmålene her blir derfor: 1) Hvilke begrensninger lå til grunn for de ulike trinnene av myndighet? 2) Endres synet på myndighetstrinnene
i perioden? 3) Hvilke kriterier lå til grunn for å umyndiggjøre menn? Og 4) Hvilket kvinnesyn
legger forfatterne til grunn i sine bøker?
Kapittelet tar for seg lærebøker skrevet av henholdsvis den danske juridiske professoren Frederik Theodor Hurtigkarl, den danske juristen og statsmannen Anders Sandøe Ørsted, og den
norske juristen Peter Jonas Collett. De to førstnevnte var ledende jurister på starten av 1800tallet, mens Collett skrev den første norske fremstilling av familieretten. Dessuten er forfatterne
valgt fordi de representerer to forskjellige generasjoner, som kan kaste lys over eventuell utvikling i den juridiske forståelsen.
3.2. Hurtigkarl og Ørsted
Frederik Theodor Hurtigkarl (1763-1839) ble professor ved det danske universitet i 1798 og
utga det ufullførte verk Den danske og norske private Rets første Grunde mellom 1813-20.172
Hurtigkarl sier innledningsvis i samlingens Første Deel at han har hatt nytte av blant annet
Lauritz Nørregård og Anders Sandøe Ørsteds skrifter.173 Sistnevnte, som levde mellom 17781860 ble juridisk kandidat i 1799. Det var hans kommentar til Nørregårds forelesninger som
satt ham på det juridiske stjernekartet. Dette ble etterfulgt av seks store bind i samlingen Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed, med stadigt Hensyn til Hr. Etatsraad og Professor Hurtigkarls Lærebog mellom 1822-35.174 Ørsted var 15 år yngre enn Hurtigkarl, og ble
juridisk kandidat året etter at Hurtigkarl hadde blitt professor. At Hurtigkarl, som var kommet
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mye lengere i karrieren, benyttet seg såpass mye av Ørsted peker både mot Ørsted sin grundighet og dyktighet og en viss samstemthet mellom datidens rettsteoretikere. Det hevdes også at
Ørsted sin gjennomgang av gjeldende rett faktisk var mer dyptgående enn Nørregård, noe som
også ser ut til å bli bekreftet av Hurtigkarls anerkjennende nikk.175 Av disse grunner er de presentert sammen.
Hurtigkarl og Ørsted sine verker ble utgitt under det danske eneveldet, som varte til 1849. Dette
indikerer en nødvendig streng respekt og ydmykhet overfor lovgiver.176 Professor i rettshistorie
Dag Michalsen skriver at råd til regjeringen var tillatt, men bud var forbudt.177 Hurtigkarl og
Ørsteds stilling i embetsstanden, samt deres, og deres skrifters, meget offentlige rolle, vil nok
ha virket særlig skjerpende på enhver form for eksperimentering med ytringsfriheten. De lege
ferenda178-diskusjoner vil derfor ikke opptre.
Naturrett var svært viktig på 1700-tall og utover 1800-tallet. Ørsted forklarer naturlover som:
«Det Retssystem, som saaledes har dannet sig selv ved den naturlige Retsfølelse, den sunde
Fornuft, det borgerlige Livs Trang, Retsgjenstandenes og Folkets Sæder, […] Jo mere
derimod den i Staten gjeldende Ret afviger fra den naturlige Tingenes tilstand, […] desto
mindre vil den fremme Folkets Bedste, jo mere ubekjent og fremmed vil den være Folket,
jo mere likegyldig, ja fiendtlig sindet vil den være mod Lovgivningen […]»179
Lovbøkene forsøkte altså å bevare det Kongen, og hans representanter, forstod som det gode
samfunn. Enhver kritikk av lovgivningen ble dermed indirekte kritikk mot Kongen og samfunnet, noe som var ulovlig.
3.3. Peter Jonas Collet
Peter Jonas Collett (1813-1851) valgte etter foreldrenes tidlige død å studere jus som den raskeste veien til økonomisk selvstendighet, og ble uteksaminert med laud i 1835. I 1841 giftet
han seg med Camilla Wergeland, og i 1848 ble han professor. Han gikk blant annet inn for lik
arverett mellom kvinner og menn i forslag til ny arvelov, som ble vedtatt i 1854.180
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Den Norske Familieret er en samling av forelesninger gitt av Peter Jonas Collett, og første
utgave ble satt sammen før hans tidlige død i 1851. Boken fortsatte å bli utgitt i nye reviderte
utgaver etter hans død. Collett var ikke bundet av samme strenge ytringskontroll som Hurtigkarl
og Ørsted, selv om Grunnlovens §100 fremdeles inneholdt visse innskrenkninger. Denne delen
er bygget på 3. utgave som ble utgitt i 1859, og det er lagt til noe etter Colletts død. Jeg forholder
meg imidlertid til lovgivning fra 1845 og tidligere, og det vil derfor sannsynligvis ikke berøre
de delene jeg undersøker i nevneverdig grad.
3.4. Vergemål
På tross av myndighetsbestemmelsene i CVNL, presiserte Collett at «Ikke ethvert Barn faaer
efter vor Lovgivning Værge, men i Regelen kun de, der besidde Formue.»181 Collett får støtte i
Frd. 19. aug 1735 §25 som uttrykkelig sier at sorenskriverne skal rapportere om vergene «som
sættes for de Umyndige paa Skifterne».182 For å sørge for dette skulle myndighetene på stedet
utnevne en verge.
Alle forfatterne deler vergene inn i tre forskjellige trinn eller stadier, som blir kalt: de egentlige
verger, kuratel og lagverger.183 Colletts bok er skrevet etter loven av 16. juli 1845, noe som
innebærer at ugifte kvinner over 25 år nå også faller inn under kuratelet, men utover dette forholder Collett, Hurtigkarl og Ørsted seg til kategoriene fra CVNL.
1) de egentlige verger: der vergen alene har ansvar for disposisjoner og den vergede ikke deltar
overhodet. Omfatter menn under 18 år, kvinner under 25 år, gifte kvinner og umyndiggjorte.
«[…] Værgen administrerer hele den Umyndiges Formue, uden til sine Dispositioner at
tiltrænge Samtykke eller Auctorisation af nogen anden Auctoritet, hvorvel han staaer
under Opsyn af Overformynderne og Øvrigheden, til hvilken han har at aflægge
Regnskab. Ved den i Aarene 1788-1794 gjennemførte Reform, hvorved
Overformynderne fik en mere activ Rolle, var Hensigten ingenlunde at udslette
Værgernes Ombud eller henlægge deres Forretninger til Andre, men kun at berøve dem
Anledningen til at misbruge sin Raadighed».184
Dette gjaldt også foreldre:
«Hvad [barnet] erholder ved Arv, Gave, Løn eller Lykkens Gunst, bliver dets egen
Formue, paa hvilken Forældrene ingen anden Fordring kunne gjøre, [dersom de selv kan
forsørge det185] Faderen er imidlertid, saalænge Barnets Umyndighedsstand varer,
181
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Værge for dette Gods, […] Og er Faderen død, har Moderen, saalænge hun forbliver
ugift, Ret til at overtage Værgemaalet».186
CVNL 3-19-1 oppstiller også en liste over årsaker som kunne føre til at noen ble umyndiggjort.187 Disse vil også falle i kategori med de egentlig umyndige.
2) kuratorer: tilsynsvergen supplerer eller fullstendiggjør mindreåriges egen myndighet. Omfatter menn mellom 18 og 25 år, kvinner som har fått innvilget VS og etter 16. juli 1845; ugifte
kvinner over 25 år. «Tiltrods for den Indskrænkning, hvorunder de Mindreaarige staae, kaldes
deres Retstilstand i Lovgivningen dog undertiden en Myndighedstilstand […], hvilket er af
Viktighed at mærke med Hensyn til enkelte Steder, hvor Lovgivningen alene skjelner mellem
Myndige og Umyndige».188 Collett forutsetter altså at de under kurator vil regnes som myndige,
der loven stiller krav om dette. Kuratelet er derfor av en annen karakter enn de egentlige vergede: «Skulde det hænde, at den Mindreaarige protesterer mod enhver rimelig Anvendelse af
Midlerne […] kan Curator ei forhindre dette, med mindre der skulde være Anledning til i
Medhold af 3-19-1 at sætte ham tilbage i Umyndighedsstanden […]. Skulde det være Curator,
der uden Aarsag modsætter sig den Mindreaariges Forslag, har denne heri Grund til at søge
ham afskjediget.»189 En av konsekvensene av dette er også at «Renterne af Capitalen overlades
til hans frie Raadighed og Anvendelse».190 Collett sier han, men utpeker ingen forskjell for
kvinner som har blitt myndige gjennom VS, eller etter loven av 16. juli 1845. Det kan derfor
tolkes slik at en «mindreårig» kvinne vil ha den samme rådigheten over kapitalen, som en mann.
3) lagverge: fungerer som rådgiver og veileder, omfatter enker, skilte og separerte kvinner.
«Naar en Mand døer og hans Hustru bliver Enke, bliver hendes Retsstilling forsaavidt
uforandret, at Mandens Adgang til Næringsdrift af forskjellig Art i de fleste Tilfælde
gaaer over paa hende. […] Saameget betydeligere er den Forandring, som Mandens Død
har paa den efterladte Kones Myndighed, idet hun, selv under den for hende ugunstigste
Fortolkning af de herhen hørende Bestemmelser, opnaaer en Dispositionsfrihed over sit
Gods, der kommer den myndige Mands temmelig nær.»191
Collett beveger seg så inn på en lengre diskusjon av om enken er pålagt å ta seg verge, en god
stund etter at den dansk-norske Høyesterett i 1813 hadde bestemt at det ikke forelå noen slik
plikt – kun en tillatelse.192 Collett anerkjenner også denne dommen, men fremhever mange
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motsetninger mellom lovverket og Høyesterettsdommen, og kommer gjennom sin tolkning av
lovverket til det motsatte resultat.193 Dette kan ses som et uttrykk for den juridiske konservatismen som var tydelig under arbeidet med sivilloven.
Årsaken bak innføringen av kvinnelig umyndighet mener den danske juristen og statsmannen
Anders Sandøe Ørsted skyldtes eldre juristers patriotiske tilnærming til romersk rett:
«At den romerske Ret […] har givet Anledning til Forskjellen mellem Umyndighed og
Mindreaarighed, Værgemaal og Curatel saa og til 25 aar, som FuldmyndighedsTerminen, er upaatvivleligt, naar man lægger Mærke til Vilkaarligheden i disse […]
Bestemmelser og sammes fuldkomne Forskjellighed fra vor ældre Ret […] alle fra den
romerske Ret optagne Institutioner af nogen Betydenhed [ere kun] optagne med
væsentlige Forandringer. Saaledes […] finder den saare vigtige Afvigelse Sted, at ugifte
Fruentimmer hos os staae under et stedsevarende Værgemaal, medens de, efter den
romerske Ret, endog tidligere, end Mandspersoner, komme under Curatel og til samme
Tid, som disse, erhvervede Fuldmyndighed. […] Ikke Lidet af hvad man pleier at
tilskrive Naturretten, har dog sin sande Oprindelse fra den romerske Ret».194
Ørsted har flere interessante poeng her. For det første omtaler han reglene som vilkårlige, for
det andre forfekter han at lovgiver har mistolket romersk rett og at dette er årsaken til at kvinner
forblir umyndige, for det tredje presiserer han her at mye av det som forstås som naturrett egentlig er romersk rett.
Verger styrte andre menneskers gods, og eventuelt person, mens kuratorer kun hadde et økonomisk tilsyn med andre som selv styrte sitt gods. Vergemålet over det personlige tok slutt ved
fylte 18 år, men godset var vergemålets egentlige gjenstand.195 I og med at lovboken ikke gjør
noen særlig forskjell på vergemål under far, ektemann eller annen verge, ser jeg heller ingen
grunn til å gjøre det.
3.5. Verdien av familie/slekt
Collett fremhever vektleggingen av slektsbånd i alle lands eldre rett «[…] for ikke at tale om
Omfanget af Fædrenemagten i de ældste Tider og den Frihed for offentlig Indblandelse i alle
indre Familieanliggender, som fant Sted lige til den nyere Tid.»196 Sitatet understreker vergens
makt: hvilken frihet en kvinne nøt i praksis var avhengig av hva vergen tillot. Collett mener at
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denne makten ble innskrenket ved utviklingen av overformynderiet, forenkling i salg av jordegods, innførelsen av formuesfellesskap mellom ektefeller og større testasjonsfrihet.197 Ørsted
trekker frem konkrete eksempler som viser vektleggingen av familiens vedlikeholdelse: prinsippet om felleseie og den ulike arveretten for kvinner og menn. Dette gjenspeiles også i det
faktum at mor og far tar lik arvelodd, fordi et barn i prinsippet ikke skal stå for foreldrenes
levebrød er det heller ingen fare for å forspille slektsinteresser i et slikt skifte.198
3.6. Adgangen til venia sexus (VS), veniam ætatis og fullmyndighet:
Kvinner og menn hadde mulighet til å søke øvrigheten om utvidet myndighet. Frd. av 20. februar 1717 fastsatte at umyndige barn kunne søke om å bli myndige under kurator. Begrepsbruken i teorien og forvaltningen varierer mellom VS, myndig under kurator, venia ætatis, fullmyndighet og myndighetsbevilling. De latinske begrepene skapte noe forvirring. Mindreårighet
kaltes venia sexus for umyndige kvinner og venia ætatis for umyndige menn ifølge formularbokforfatter O. H. Rolfsen. 199 Det var i samsvar med Ørsted som mente dette var noe som ble
innvilget menn under 18 år.200 Hurtigkarl var derimot av den oppfatning at den tradisjonelle
forståelsen av venia ætatis innebar å kunne handle uten kurator – altså fullmyndighet.201 Dette
synet støttes av Dübeck, som mener Ørsted og Rolfsens bruk av begrepet er i strid med den
tradisjonelle teoretiske forståelsen i romersk og tysk-romersk rett.202 Det kan se ut til at Hurtigkarl og Dübeck får noe støtte i journalen til Akershus amt for 1835 vedrørende saken til 24 år
gamle Carl Laurentius Roshauw. Her opptrer nemlig venia ætatis i en fullmyndighetssak.203
Likevel er det kun én sak i mitt materiale som benytter begrepet på denne måten, og det er for
lite til å konkludere noe sikkert. For klarhetens skyld vil jeg operere med venia sexus for kvinnelig myndighet under kurator, samt mindreårighet og fullmyndighet for menn.
Adgangen til å søke utvidet myndighet for kvinner fulgte ifølge Ørsted av resolusjon av 6. oktober 1812 som fastsatte at dette ble forbeholdt ugifte kvinner over 25 år.204 For kvinner innebar
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VS, at hun fikk kontroll over midler som tilhørte henne på lik linje med en mindreårig mannsperson. Ørsted påpeker derimot at 5-3-21 forhindret likebehandling av mindreårige kvinner og
menn, da kvinner uavhengig av myndighetsstatus ikke hadde mulighet til å selge jord.205 Det
var med andre ord et lite skille mellom disse to klassene. Inger Dübeck finner også en restriktiv
utvikling for innvilgelse av kvinnelig myndighet. Tidligere hadde kvinner kunnet få innvilget
fullmyndighet, men dette forsvinner fra hennes materiale fra 1750-tallet.206 Ved innvilgelse av
VS ble saken videre behandlet på samme måte som når en mann oppnådde mindreårighet.207
Det vil si at hennes penger ble utbetalt av overformynderiet, og hun ville få utnevnt en tilsynsverge. Hurtigkarl unnlater derimot å behandle kvinner som har oppnådd mindreårighet i delen
om kuratorer og begrunner dette med at langt færre kvinner hadde kuratorer enn menn.208 Dette
gir en pekepinn på at dersom Hurtigkarl ikke ville inkludere temaet i en bok om privatrettslig
teori som blant annet omhandler juridisk myndighet, var det heller særdeles sjelden at disse
reglene fikk anvendelse. Menn kunne på sin side søke øvrigheten om fullmyndighet for full
rettslig handleevne før fylte 25 år.
Ørsted mente at det ikke burde finnes noe krav om at kvinner måtte stille bevis i en myndighetssøknad for at «hendes Paastand stemmede med hendes Vel»209 i kontrast til en fortolkning
han trekker frem av den danske juristen Christian Brorson.210 Mindreårigheten innebar fremdeles viktige innskrenkninger i handlingsfriheten, blant annet ved kjøp og salg av jord. Dette kan
tolkes som at slektens interesser fremdeles sto sterkt, en konservatisme som kan sies å være
viktig for Ørsted, dersom man tenker på hans kritikk av sivillov-forslaget.
Det eneste nye med 1845-loven var ifølge Collett automatikken: «før Loven af 1845
beskikkedes heller ikke nogensinde Curatorer uden for ugifte Qvinder, som havde erholdt
veniam sexus.»211 Han gjør unntak for koner med umyndiggjorte menn, som kunne søke om
venia sexus og styre boet med lagverge,212 men dette har jeg ikke sett eksempler på i mitt materiale. Sannsynligvis er dette en så ekstraordinær situasjon at Collett ser på det som et unntak
fra hovedregelen. Han uttaler videre at bevilling sjelden ble gitt: «uden hvor særegne Grunde
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gjorde det ønskeligt for Vedkommende at opnaae en større Myndighed, f.Ex. hvor hun ønskede
at drive […] Næringsveie, eller oprette Skoler, eller styre Driften af et eller andet arvet Brug».213
Hurtigkarl mente dessuten at dersom vergemål ikke eksplisitt var nevnt i bevillingen, var det
best å tolke den innskrenkende. Kun enker kunne verge, og kun for egne barn. 214 Kvinner ble,
ifølge Collett, aldri gitt veniam ætatis-bevillinger, men gir ingen videre forklaring.215 Det er
vanskelig om han her tolker det som fullmyndighet, eller bare presiserer at dette er den mannlige
versjonen av VS. Han fastsatte også at en kvinne som var bevilget VS ville miste sin rettighet
dersom hun giftet seg på nytt.216
3.7. Avgrensning mellom umyndig barn og myndig voksen:
Foreldre hadde personlig og formuerettslig vergemål for sine barn. Etter CVNL 3-19-34 opphørte dette for menn sin del når de fylte 18 år, og mindreårighet inntrådte. Kvinner forble derimot i sin fars vergemål frem til de giftet seg eller fikk en annen verge, uavhengig av alder.
Ørsted presiserer at kvinner ble myndige over sin person når de fylte 18 år, og det var ikke gjort
forskjell på gifte koner og ugifte voksne piker.217 Collett mente i motsetning til Ørsted at det
ikke kunne fastsettes en klar grense for hvor vergemålet for barna slutter, men at dette måtte
følge av når oppdragelsen var ferdig eller dersom sysselsettingen tilsa det. Dette kunne i noen
tilfeller være før fylte 18 år som ble satt som en slags øvre grense.218 Den personlige myndigheten knyttet til alder og inntrådte for begge kjønn ved fylte 18 år, men menn ble i tillegg mindreårige, mens kvinner fortsatte under det økonomiske vergemål.
Hurtigkarl mente at dersom barna ble i felleseiet etter at de var blitt myndige, eller vergemålet
hadde gått over til noen annen, pekte CVNL 5-2-58, og 59 mot at foreldrene beholdt den samme
rådigheten over godset som tidligere.219 Ørsted presiserte at dersom barna erverver noe eget, vil
dette tilhøre dem særskilt, og vil ikke inngå som en del av et felleseie med foreldrene.220 Dersom
barna fikk sitt eget levebrød trådte de altså ut av felleseiet.
Foruten lønnsinntekten gjorde nødvendigheten av tjenestepiker og –drenger at nødvendige disposisjoner for næringsveien deres ikke bare måtte være lovlige, men også påkrevd for ugifte sin
213

Collett, Den norske Familieret. S. 466.
Hurtigkarl, Den danske og norske private Ret. S. 220f.
215
Collett, Den norske Familieret. S. 370, 484.
216
Som unntak nevnes bevilling til næring som utelukkende drives av kvinner, for eksempel jordmorbevilling.
Collett, Den norske Familieret. S. 132f.
217
Ørsted, Supplement til afdøde Generalauditør Nørregaards Forelæsninger, Bind 2. S. 108, jf. s. 28; Ørsted,
Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed, Bind 1. S. 523.
218
For hele argumentasjonen for når foreldreansvaret slutter, se Collett, Den norske Familieret. S. 274-81.
219
Hurtigkarl, Den danske og norske private Ret. S. 197.
220
Ørsted, Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed, Bind 1. S. 217.
214

Side 53 av 163

del.221 Koner med egen næringsvei ble derimot regnet som del av felleseiet, og Hurtigkarl presiserte at disse fremdeles ikke kunne forplikte fellesboet, som var under mannens bestyrelse.222
Ørsted finner at loven hindret ugifte kvinner å verge for sine barn, noe som støttes av Collett.223
Sannsynligvis skyldtes dette at de mente at vergemål med en økonomisk hensikt ikke ville
kunne utøves av en umyndig kvinne. Collett innrømmet derimot kvinner ellers større myndighet
når det kom til barn. Mødrene hadde krav på barnebidrag fra sine fraskilte menn, og dersom
faren unndro seg oppfostringsplikt, måtte moren også ha «Fædrenemagten». Et foreldreansvar
betydde med andre ord ikke det samme som et vergemål. I konflikt med øvrige verger var det
ønskelig at barn under 7 år, og døtre uavhengig av alder, ble hos sin mor. Collett fremhevet
imidlertid at i en konflikt mellom mor og far måtte de faktiske forholdene tillegg størst vekt, og
at det således ikke fantes et fasitsvar på barnefordeling.224
3.8. Personlig myndighet
Den personlige myndigheten ble oppnådd ved fylte 18 år, og innebar rett for alle kvinner til å
inngå avtaler av ikke-økonomisk art. Blant annet kunne man kontrahere sin arbeidskraft.225
«[…] hvad angaaer personlige Contracter og i det Hele Villiesbestemmelser, der ikke staae
i Forbindelse med Godset, er der vel endogsaa Grund til at antage, at den Umyndige, der er
kommen til Skjels Aar, efter Omstændighederne og hvor Lovgivningens positive Forskrifter
ikke derfor ere til Hinder, kan handle selvstændig, uden at Værgens Samtykke engang er
nødvendigt for at give Handlingen Gyldighed. Med Hensyn til ugifte Fruentimmer har man
idetmindste her aldrig draget i Tvivl, at de, forinden de have opnaaet Mindreaarighed (som
før 1845 aldrig opnaaedes uden Bevilling), kunde undvære Værge, naar der ei handledes
om Formuesanliggender.»226
Tjenestetvangen gjorde det også vanskelig å kreve fullmyndighet for arbeidskontrakter. Dessuten;
«tør man vel endvidere udlede, at de selv ere berettigede til at modtage dette Vederlag
og disponere derover. [Det motsatte] strider ikke alene mod det daglige Livs Tarv, fordi
denne Fremgangsmaade er besværlig og hæmmende for Virksomheden, men modsiges
ogsaa derved, at Lovgivningen upaatalt baade fra Lovgiverens egen og fra Domstolenes
Side alltid er anvendt paa den modsatte Maade.»227
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Retten til å bestemme over seg selv etter fylte 18 år medførte altså rett til å ta seg arbeid og
disponere sin egen lønn. Dette synspunktet ser også Ørsted ut til å støtte.228 Den eneste rettigheten som gjensto for foreldrene var at de måtte samtykke til kvinnenes ekteskap.
3.9. Det økonomiske vergemål
Det økonomiske vergemålet er formålet for alle de tre kategoriene av vergemål, som innebar å
beskytte økonomiske interesser – eller godset – som Collett definerer som penger, obligasjoner,
løsøre og jordegods.229 Hvordan dette utspiller seg i praksis vil redegjøres for nedenfor.
3.9.1. Avtaleinngåelse og rettslig handleevne:
Hurtigkarl trekker frem CVNL artikkel 5-1-2 som eksempel på en naturlov på tross av at ordet
myndig ekskluderte i teorien halve den voksne befolkningen når det kom til disposisjoner over
formuen: «Alle Contracter, som frivilligen giøris af dennem, der er Myndige, og komne til deris
Lavalder, […] skulle holdis i alle deris Ord og Puncter».230 At kontrakter skal holdes vil de
fleste regne som en grunnsetning innenfor jussen, men det synes talende at det ikke tas noe
forbehold når artikkelen erklæres som en naturlov. Ørsted konstaterte faktisk at norsk lovgivning ikke inneholdt like store begrensninger på individets handlefrihet som andre lands lovgivning.231 Hverken Ørsted eller Hurtigkarl problematiserer hva myndighetskravet i artikkel 5-1-2
rent praktisk medfører. Collett uttaler om regelen: «Med Hensyn til de egentlig Umyndiges
Retsstilling opstilles det i Almindelighed som Hovedsætning, at de selv ingen Stemme have i
sine Anliggender, men overalt […] repræsenteres af Værgen». 232 Han spør videre om det
stemmer at umyndige «ikke ved nogensomhelst Contract kan forbinde sig med Hensyn til sit
Gods eller derover øve nogen Raadighed».233 Vi har allerede anerkjent den personlige myndigheten, men å begrense økonomiske avtaler totalt mener Collett blir en urimelig tolkning:
«om den Umyndige end med Hensyn til sine Arvemidler fuldstændig repræsenteres af
Værge og Formynderbestyrelse, saa tør man dog ikke nægte ham al Stemme i hans øvrige
Anliggender, naar han først er kommen til den Alder, hvori der kan være Tale om fornuftig
Selvbestemmelse. Kan man end ikke anerkjende nogen Distinction mellem arvet og
selverhvervet Gods i den Betydning, at det sidste skulde være den Umyndiges
uindskrænkede Raadighed undergivet, saa synes dog Værgen og Formynderbestyrelsen
228
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ikke over dette eller overhoved udenfor Arvemidlerne at kunne træffe de samme
Forføininger som med Hensyn til det Gods, der er indsat eller skal indsættes i
Overformynderiet.»234
Collett gir altså umyndige relativt stor frihet over midler som ikke er arv, likevel sier han senere
at også økning av formuen gjennom gave og gevinster skulle investeres hensiktsmessig. Mindre
beløp kunne imidlertid tilbakeholdes til tilfeldige behov som utgifter ved sykdom. Dessuten
kunne umyndige inngå velgjørende og personlige kontrakter.235
Den bastante hovedregelen til tross åpnet også Ørsted for at umyndige kunne inngå kontrakter.
Han delte kontraktene inn i tre klasser, de som umyndige/mindreårige: 1) kun tjener på; 2) kun
taper på; eller 3) fortjeneste eller tap blir bestemt av omstendigheter. Ørsted konstaterer at
umyndige har mulighet til å inngå den første klassen av kontrakter uhindret. Dette omfatter
gaver, lån av bruksgjenstander, mottak av depositum eller opprettelse av et testament. Den
andre klassen, for eksempel å gi bort en gave, var forbudt for dem. Den tredje klassen, blant
annet salg og kjøp, krevde vergen eller kurators samtykke.236
Salg og kjøp var underkastet svært forskjellige regler. Salg var forbudt for umyndige etter
CVNL 5-3-24.237 Collett forklarer dette med at gjeldskontrakter, eller salg, er problematisk da
det vil være vanskelig å skille mellom arvet gods og selververvet som de umyndige hadde større
råderett over.238 Det absolutte forbudet gjelder dog ikke for kjøp av to grunner, ifølge Collett:
«Først har denne Paastand ingen Hjemmel i Lovstedets Ord, […] Og dernæst ligger den udenfor
Grændsen af Lovstedets Øiemed. Intet er desuden almindeligere, end at der gjælder en anden
Regel for Retten til at afhænde, end for Retten til at kjøbe.»239
En annen vesentlig begrensning angikk umyndiges gjeldsopptak, da de ikke kunne stifte «unyttig» gjeld. Etter en forordning fra 1804 ble det derimot ikke lenger adgang til å spørre etter
gjeldens formål, og umyndiges gjeldsopptak ble nok deretter behandlet relativt pragmatisk.240
Kjøp og salg av jordegods var viktige transaksjoner og disse var derfor underlagt spesielle rettsregler. Loven innskrenket adgangen til slike disposisjoner både for mindreårige, umyndige og
de under lagverge – selv med (tilsyns)vergens samtykke.241 Loven stiller opp noen unntak fra
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begrensningene som hovedsakelig handler om tilfeller der det ikke finnes annen utvei. 242 Collett
mener likevel at dette skyldes en ukritisk oversettelse av gammel rett, og at kvinner ikke har
større rett i dette anliggende enn ellers.243 På tross av dette mener han at unntakene i 5-3-23, 31
og 32 må være rettskraftige:
«[kun] Konens Odelsjord, tillader Arvingerne at løse den igjen, [da] Contracten i
Almindelighed ikke kan omstyrtes af dem, om deres Samtykke ikke er forlangt, eller
skjønt forlangt, dog ikke erholdt, men [har kun] Regres til Huusbonden.»244
Collett ser med dette ut til å gi konen rett til å inngå avtalen, og loven forsøker å beskytte
slektens økonomiske, men ikke fysiske, rettigheter ved at arvingene kan søke regress fra husbonden. Av samme grunn gir Collett også mannen begrenset disposisjonsrett over konas jord.245
Både Ørsted og Collett presiserer at reglene gjaldt arvejord på landet, og jord man hadde ervervet selv var derfor enklere å disponere over. Dessuten kunne enker foreta slike disposisjoner
med slektningers samtykke ifølge Ørsted.246 Ved å begrense frivillig salg, beskyttet også loven
myndlingene fra vergene. Collett forklarer at årsaken igjen var å bevare slektens interesser:
«At det den Umyndige udlagte Jordegods skal forbeholdes denne usolgt (Lovbogens 319-22 og 5-3-21), har sin Grund deels i den historiske Viktighed, man har tillagt fast
Eiendom som Betingelse for Familiernes Anseelse, deels i den Omstændighed, at Jordegodsets Bibeholdelse paa Lovbogens Tid maatte ansees lang meer betryggende, end
dets Forvandling til Penge, der overlades Værgens Redelighed.»247
En siste viktig innskrenkning av kvinners rettslige handleevne var forbudet i CVNL artikkel 19-6 mot å gå i Overhoffretten og Høyesterett alene. Ørsted presiserer at denne bestemmelsen
kun var ment å klargjøre kvinners mulighet til å anlegge sak og å forsvare seg selv.248 Hurtigkarl
mente at dette var en merkelig rettsregel og at den ikke kunne tolkes utvidende ved å inkludere
underrettene. Enker og fraskilte måtte kunne møte for retten, men umyndige, mindreårige og
gifte koner måtte være avskåret fra å møte.249
Ekteskapsinngåelse: Etter CVNL 3-18-5 måtte menn være fylt 20 år, og kvinner fylt 16 år, for
å troloves, og både Collet og Ørsted presiserer at en verge ikke kunne omgå denne reglen med
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et samtykke.250 CVNL 3-18-1 krevde at ugifte kvinner fikk foreldre eller verges samtykke til
ekteskap. Hurtigkarl og Collett anfører at det ikke forelå tilsvarende eksplisitte regel for
menn,251 men Ørsted på sin side mener dette var underkastet noe tvil da flere rettslære har kommet til at mindreårige menn faktisk trengte sin kurators samtykke, da ekteskap var en stor faktisk forpliktelse av formuen.252 Collett fastsatte videre at umyndiggjorte menn og kvinner, inkludert enker, måtte ha verges samtykke.253
Det krevdes skjellig, eller lovlig grunn, for å hindre ekteskap etter CVNL 3-18-1. Collett krevde
en konkret årsak som ville ha ført til et ulykkelig ekteskap. Som eksempler fremhever han: at
brudgommen er drikkfeldig, lider av farlig sykdom, er selvforskyldt skilt, tilhørighet i forskjellige stender eller at han er kriminell. Ung alder var ikke nok i seg selv.254 Foruten dårlig karakter
legger Hurtigkarl til fattigdom hos den utkårede. Forskjeller i stand eller formue anså Hurtigkarl
derimot ikke som tilstrekkelig grunn, men her får han motbør av Ørsted i de tilfeller at forskjellen er så stor at ekteskapet måtte bli ulykkelig.255 Fremfor å se lovhjemmelen som et utslag av
personlig vergemål, begrunner Hurtigkarl den historisk ved at etter eldre lover ville familien
blitt fornærmet om jenta skulle ha giftet seg egenmyndig.256 Tradisjon fikk med andre ord fortrinn over den formuerettslige begrensningen i vergemålet. Samtidig kan man hevde at ekteskapet faktisk var en reell forpliktelse av formuen, særlig da konas gods ville ha falt inn under
ektemannens vergemål. Dette inntrykket blir tydeligere gjennom CVNL artikkel 3-18-2: hvis
en kvinne giftet seg uten vergens samtykke, beholdt vergen formynderskapet og kunne benytte
hennes gods. Vergen «har Administrasionen og oppebærer Værgepenge, men de øvrige Indkomster tilfalde hende og hendes Mand.» 257 Vergens samtykke skulle nettopp blant annet sikre
kvinnen en godt ekteskap. Rettsregelen forsøkte sannsynligvis derfor å forhindre ekteskap hvor
ektemannen var i stand til å sløse bort konas gods, og å bevare hennes gods dersom hun gikk
imot vergens ønske. Kravet om samtykke til ekteskap synes å være et utslag av personlig vergemål, men egentlig var det et utslag av tradisjon og forsøk på å verge godset.
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3.9.2. Vergenes råderett
Vergers råderett var underlagt flere begrensninger: 3-19-20 sikret rask investering av arvemidler og sperret for salg av verdifullt løsøre for kvinner i gifteklar alder, 3-19-22 sperret for salg
av jordegods og 5-2-1 sikret forvaring av avdødes gods dersom det var umyndige involvert i
skiftet. Foruten forordningene i 2.3 legger Collett til noen ekstra innskrenkninger ved at vergen
ikke kan selge godsets «herligheder» eller tillegge det servitutter, ei heller kan han fraskrive
odelsrett eller forpakte eller bortfeste eiendom over myndighetsalder. Og ikke minst: «[…] det
er uden Sammenhæng, at den Auctoritet, der er incompetent til paa egen Haand at forbruge den
Umyndiges Capital til hans Fornødenheder, skulde kunne behæfte den med Forpligtelser paa
andre Maader.»258 Collett spør seg om formynderbestyrelsen utover dette representerer den
umyndige i ethvert rettslig formuesforhold, noe han svarer bekreftende på, foruten begrensningene nevnt tidligere.
3.9.3. Gifte kvinners råderett
At ektemannen var boets og konas verge medførte, ifølge Hurtigkarl, at ektemannen for husstandens vel måtte ha myndighet over henne og hennes gods.259 Dette innebar for eksempel en
plikt for kona å følge mannen dersom han flyttet og forpliktet mannen til å ta imot kona og gi
henne opphold.260 Collett uttalte seg også klokkeklart om ekteskapets innbyrdes forhold: «Konen [skal] ved Ægteskapet indordnes under Manden, der bliver hendes Beskytter og Værge […]
hvis Navn hun antager, hvis Rang og Stand hun erholder […] og hvis Villie hun inden visse
Grændser bliver underkastet.»261 Han forfektet dessuten et totalt sameie mellom ektefellene,
hvor alt løsøre og gods inngikk, inkludert odelsjord.262 Dette fikk stor praktisk innvirkning for
kvinnen da han uttalte at ektemannens:
«Værgemaal ikke sættes ved Siden af det Forhold, som ellers benævnes saaledes.
Manden administrerer nemlige ikke som en anden Værge hendes Formue efter visse til
hendes Betryggelse sigtende Regler, men han bestyrer det med fuldkommen Frihed i
Forbindelse med sit eget og som sit eget […] ligesom han staaer udenfor den sædvanlige
Control af Overformyndere og Øvrighed [konen] træder i Forhold til sin og den fælles
Formue aldeles ikke frem som en særskilt Person, hvilket deels viser sig i directe Forbud
mod, at hun indlader sig i contractsmæssige Forpligtelser (1-21-10, 5-3-22, 23), deels i
den Form, hvori 5-1-13 omtaler Mandens Forpligtelse til at svare til den af hende stiftede
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Gjæld. Hun bliver saaledes paa en Maade eiendomsløs.»263
Denne eiendomsløsheten medførte ifølge Collett at kona var fri fra mannens kreditorer, med
mindre hun selv signerte kjøps- eller lånedokumenter. På den annen side hadde hun få muligheter dersom mannen skjøttet felleseiet dårlig. Hun kunne involvere slektninger, lene seg på
regelen som bestemte at odelsrett ikke kunne fratas henne, eller appellere til øvrigheten og få
sin ektemann umyndiggjort.264 Dessuten vil jeg legge til separasjon og skilsmisse, på bakgrunn
av visse offentlig godkjente betingelser.265 Collett legger også til, under delen om særeie, at
kona ikke kunne gjøres myndig av sin mann. Hun kunne derimot få seg en annen verge, som
han mener ville ha plassert henne i kategori med enker.266 Selv om det i prinsippet ikke er
myndiggjøring, vil kona ha vesentlig større handleevne under lagverge, enn under fullverdig
verge, men det er som vi ser kun over hennes eget gods.
CVNL 5-1-13 utvidet konas handleevne ved å hjemle en tillatelse til å forplikte felleseiet dersom hun hadde mannens samtykke eller det var til udiskutabel nytte og nødvendighet. Dette
kunne gjelde husly, klær og mat, men Collett inkluderer også mer generelt «Ret til Underholdning og Forsørgelse af Manden». 267 Myndigheten som fulgte av 5-1-13 kunne prinsipielt bli
stor da kona under denne bestemmelsen vil kunne skjøtte mannens affærer ved sykdom eller
fravær.268 Utstrekningen av nødvendighet og nytte vil være større i slike tilfeller. Bestemmelsen
setter ingen øvre grense for hvilke summer kona kunne råde over, slik MLL og CIVNL
gjorde.269 Collett mener derfor at dersom det er tvil om handelens nødvendighet og nytte i større
disposisjoner bør hun ta seg en lagverge.270 Sammenholdt med 5-2-19, betød 5-1-13 at felleseiet
under mannen heftet for gyldig gjeld inngått av hustruen.271 Collett trekker også frem noen flere
tilfeller der kona vil nyte større myndighet. Hun kan motta gaver og pådra boet skadeserstatning, men myndigheten får særlig utslag i kontrakter mellom ektefellene selv; for eksempel
ektepakt, gjensidig testamente og avtaler om deling av boet ved skilsmisse. Siden mannen er
medkontrahent vil han ikke kunne autorisere hennes beslutning, og hun må derfor tildeles større
myndighet. Collett mener derimot at testasjonsretten, hva gjelder livsarvingers arverett, må ha
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mannens samtykke.272 En gift kvinne rådet likevel over litt mer enn det Hurtigkarl kalte de
egentlig umyndige.273
CVNL hadde flere bestemmelser som omtaler hustruens jord eller hustruens gods, men kunne
hustruen egentlig besitte eget gods under vergemål? I Hurtigkarl sine bøker kan man se en
tvetydighet vedrørende hans lære om formuesfellesskapet. På den ene siden har han felleseie
som utgangspunkt for ekteskapet, der godset i prinsippet ville tilhøre dem begge, og hvor mannen opptrer som hustruens verge. På den andre siden snakker han om en kvinnes gods. Var dette
en reell motsetning? Kvinner kunne jo også føre økonomiske fordeler inn i ekteskapet – være
seg jord, penger eller løsøre. Sannsynligvis handler tvetydigheten om at slektens interesser sto
sterkt, og i et skifte, eller i en skilsmisse, ville konas formue – eller gods – beholdes i hennes
linje. En form for motsatt særeie i live, felleseie ved død-ektepakt, noe vi kjenner igjen fra
dagens skjevdelingsregler. Ørsted løste denne anomalien i lovgivningen nettopp med å presisere at det var felleseie under ekteskapet, men når ektefellene døde vil det som har kommet fra
de forskjellige slektene, fremdeles tilhøre den slekten.274 Hurtigkarl forventet derimot en likedeling av formuen ved skilsmisse, med mindre annet var bestemt i avtale.275 Hennes gods kan
dermed referere til eiendeler hun hadde testamentarisk rett over etter CVNL artikler 5-4-18, 19
og 20.276 Det kvinnen da testamenterer over, ifølge Ørsteds fortolkning, blir da riktigere å kalle
hennes slekts gods, fremfor hennes gods, da hun i realiteten ikke kunne råde over det før i døden.
Som Ann Ighe presiserer for umyndige i Sverige: både i dag og for to hundre år siden, kunne
kvinner eie eiendom, men ikke disponere over den.277
3.9.4. Kuratel:
Utgangspunktet for kuratelet var CVNL 3-19-34, som fastsatte at menn ved fylte 18 år skulle
motta sitt gods og få en tilsynsverge. Dessuten ble kvinner som hadde fått innvilget venia sexus
å være del av kuratelet. Det er en vesensforskjell mellom en fullverdig verge og en kurator.
Førstnevnte styrte alene den umyndiges formue, men noe overoppsyn fra øvrigheten, mens sistnevnte skulle ha tilsyn med at den mindreårige som selv styrte sin formue ikke sløste den bort.
CVNL 3-19-34278 setter derimot samme begrensning for mindreårige, som for umyndige, hva
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gjelder låneopptak, muligheten til å pantsette, bortsette skjøter og utstede andre skriftlige forpliktelser.
CVNL 3-19-35 åpnet for at mindreårige kunne ta nødvendige skritt for næringsveien sin, uten
kurators stadige samtykke. Ren fornuft peker også mot at det vil være svært ubeleilig å kreve
kurators samtykke i alle disposisjoner dersom man drev sin egen bedrift. Dette innebar dog
ikke større rådighet over godset, det vil si formue eller fast eiendom, fremfor løsøre, enn det
andre mindreårige hadde.279
3.9.5. Lagverge:
Enker, og senere også skilte og separerte kvinner,280 hadde en utvidet rettighet i lovverket,
fremfor ugifte og gifte kvinner. Collett presiserer derimot at «Med Hensyn til den Umyndiggjortes Kone, kunde det synes, at hun ipso jure burde betragtes som Enke, der kunde tage sig
en Lagværge; riktigere er det dog, hvor intet Modsat er fastsat ved Bevilling, at ansee hende
staaende under det samme Værgemaal som Manden, hvorved tillige vil tilveiebringes Eenhed i
Bestyrelsen.»281 Hurtigkarl gir enker relativt vide fullmakter: «[…] Enken, skiøndt at hun ikke
ganske kan sættes i Classe med fuldkommen myndige Mandspersoner […] har temmelig
udstrakt Raadighed over sit Gods[…]».282 Hun har testasjonsrett, kan bestemme husly, slutte
muntlige kontrakter i daglige liv, og drive næring uten lagvergen. 283 Collett slutter at «hendes
Contractsfrihed, naar hun iagttager Budet om Lagværge, er ligesaa ubegrændset som den myndige Mands.»284 Ørsted er derimot mer nøktern i sin vurdering, men det medførte likevel en
større rådighet enn mindreårige menn i enkelte tilfelle.285
Hurtigkarl og Collett mente at lagvergen var en nødvendighet for enken. Førstnevnte hovedsakelig fordi rettsregelen ville vært overflødig uten en slik tvang.286 Collett skriver at vergemålet
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«uden Tvivl» har en permanent karakter, og at enken ikke kunne bytte verge etter sitt velbehag.
Det måtte gode grunner til, basert på hans habilitet eller stilling, før han kunne avskjediges.287
Øvrigheten kunne derimot «beskikke hende en anden, naar den, hun selv har valgt, befindes at
være urolig, processyg eller i anden Maade at paaføre hende Skade.»288 Det skulle med andre
ord også litt til før øvrigheten kunne gripe inn. I 1813 kom derimot Høyesterett til at CVNL 317-41 ga enker en tillatelse, og ikke en plikt, til å ta seg en lagverge. 289 Sannsynligvis er dette
en utvikling i tråd med tiden, men ikke en fortolkning som hadde vært gjeldende siden 1687.
Høyesterettsdommen understreker skillet mellom kuratorer og lagverger; kuratoren skal samtykke, men lagvergen kun rådføre. Dommen representerer en mer liberal lovtolkning enn både
Hurtigkarl og Ørsted legger til grunn. Dette sier litt om hvor vage lovbestemmelsene kunne
oppfattes, når bestemmelser kunne tolkes så ulikt av Høyesterett og ledende juridiske krefter.
Men hva innebærer i så fall lagverges underskrift? Etter lovens bokstav ikke annet enn at enken
hadde rådført seg med ham. Ørsted presiserer derimot at lagvergen ikke burde skrive under
dersom han var helt uenig i enkens disposisjon, hvorpå hans oppsyn ville vært unødvendig.
Øvrighetens lovfestede rett til å gi enken en annen lagverge ser ut til å støtte dette synspunkt da
man kan hevde at en lagverge som skriver under på uansvarlige disposisjoner ikke gjør sin jobb
som rådgiver. Uansett, fortsatte Ørsted, hadde enken større rett enn mindreårige til å inngå avtaler. Blant annet kunne hun uavhengig av lagvergen inngå alle kontrakter som angikk hennes
losji, daglige handel, ekteskap og kontrakter av en slik størrelse at utgiftene kunne komme av
hennes egne inntekter.290 Enker kunne foruten det som er nevnt ha vergemål for egne barn og
deres gods (3-19-14)291, inngå kontrakter med deres selvvalgte verges underskrift (3-19-41),
stille sikkerhet i sivile saker (1-21-11), og verge eget gods (Forordn. 5. mars 1734).292
De før-gifte trenger ikke samtykke for å inngå ekteskap, ifølge Collett – heller ikke fra lagvergen.293 Kvinner som har hatt lagverge, eller oppnådd venia sexus, vil miste sine rettigheter dersom de gifter seg på nytt.294
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3.10. Umyndighet i den juridiske kommentarlitteraturen og årsaker dertil
Collett skriver i introduksjonen om umyndige, at selv etter barndommen vil noen: «kunne være
usikket, enten fordi det er berøvet Fornuftens Brug, eller beherskes af ødeleggende Lidenskaber
og Tilbøieligheder; eller fordi det efter sit Kjøn maa præsumeres at besidde liden Kyndighed i
de borgerlige Anliggender.»295 Collett konkluderer med at de «Umyndiggjorte Personers Stilling maa i det Væsentlige sættes ved Siden af andre Umyndiges», 296 med visse unntak på bakgrunn av lovens taushet.
«Thi skulde Midlerne, - undtagen Jordegodset – ubetinget realiseres og udsættes mod 4
pct. Renter, uden Hensyn til, at den Umyndiggjorte maaskee har Familie og driver en
indbringende Virksomhed, og uden Hensyn til, at den Umyndiggjorte maaskee efter
nogen Tids Forløb atter kan blive skikket til at overtage sine Midler, vilde der ved
Decretet ofte afstedskommes Skade istedefor Gavn».297
Denne forskjellen følger av fornuft. Dersom noen har blitt umyndiggjort vil deres verdier tilhøre
et liv de har valgt og bygget selv, i motsetning til et barn som har arvet foreldrenes liv. Foruten
bestemmelsene angående kjønn regner dessuten CVNL 3-19-1298 opp følgende årsaker til
umyndighet: 1) Alder; 2) Vanvittighet; 3) Ødselhet; og 4) andre årsaker øvrigheten finner tilstrekkelige. Hurtigkarl mener dessuten at følgende også bør innlemmes 5) fengslede; og 6) offentlige stiftelser som har gods å forvalte.299 I dette avsnittet er det lovboken sine årsaker som
er tema; nemlig alder, vanvittighet, ødselhet og andre årsaker.
Alder: Collett mener at «Omsorgen for dem, der paa Grund af Alderdom ikke kunde sørge for
sig selv, betragtedes ikke som et Værgemaal […] Dette er Grunden til, at 3-19-2300 alene
omtaler Værgemaalet for Børn som en Ret og Pligt for Slægten, medens Analogien dog maa
føre til, at det samme Princip opstilles for Værgemaal over de Umyndiggjorte saavelsom for
Curatelet».301 Han henter med andre ord grunnlaget for slutningen sin i at 3-19-2302 kun omtaler
barn. Han forklarer at denne rettsregelen analogisk vil omfatte umyndiggjorte, men forklarer
ikke hvorfor han ikke vil betegne omsorg for eldre som ikke klarer seg selv som vergemål.
Vanvittighet eller det Hurtigkarl kaller sykdom på sjelen, deles inn i tre kategorier: 1) de som
helt mangler fornuft; 2) de som har meget innskrenket fornuft; 3) og til slutt de som midlertidig

295

Collett, Den norske Familieret. S. 319.
Collett, Den norske Familieret. S. 428.
297
Collett, Den norske Familieret. S. 429.
298
Se vedlegg 1.
299
Hurtigkarl, Den danske og norske private Ret. S. 210f.
300
Se vedlegg 1.
301
Collett, Den norske Familieret. S. 28.
302
Omtaler reglene for hvem som skal verge ved mor eller far død.
296

Side 64 av 163

mangler fornuften. Førstnevnte gruppe skulle settes under vergemål. De kunne ikke inngå kontrakter, inngå ekteskap eller verge for andre, men avtaler som ble inngått før sykdommen var
fremdeles bindende, men det kunne være gyldig skilsmissegrunn.303 Dette åpner for at kvinner
søker skilsmisse, fremfor myndiggjøring av seg selv og umyndiggjøring av sin mann, for å
unngå problemer. På den annen side står ekteskapet i samtiden veldig sterkt, noe som innebærer
et sterkt insentiv til å bli. Britt Liljewall skiller mellom kvinners rang og status. Førstnevnte
refererer til deres formelle rettigheter, mens sistnevnte refererer til hvor godt ansett de er i samfunnet. Gifte kvinner hadde kanskje høy rang, men de hadde høy status i samtiden – kun slått
av enker.304 Mulighet til å klare seg økonomisk kan også ha vært en bestemmende faktor. Dessuten var kvinner i stor grad en del av den private sfæren, og det kan ikke ha vært enkelt for en
kvinne å kjempe sin egen sak for øvrigheten. Som nevnt ble skilte kvinner og enker regnet som
å ha de samme rettighetene, som blant annet ga tilgang til mannens næringsvei. Samtidig var
det ikke forventet at kvinner skulle forsørge familie, noe som gjorde flere aspekter av myndiggjøringen komplisert. De med meget innskrenket fornuft var ikke nødvendigvis bundet til vergemål, men det kunne ilegges. Sistnevnte kategori mener Hurtigkarl at disse bør dømmes etter
deres tilstand i handlingsøyeblikket; som gal eller fornuftig.305 Sistnevnte kategori vil sannsynligvis ha mer verdi som et argument i en straffesak, enn i en søknad om umyndiggjøring.
Ødselhet har jeg ikke sett omtalt eksplisitt hos Hurtigkarl eller Collett. Ørsted skriver at dette
kan være aktuelt der det var fare for at personen kunne havne i fattigdom, 306 men presiserer
ikke på hvilken måte. Det kan lett tenkes å handle om sløsing på spill, alkohol eller andre fornøyelser. Det finnes faktisk også eksempler på at JD trekker frem ødselhet som moment i myndighetssøknader.307 Selv om begge disse supplikantene fikk medhold i sin søknad, var ødselhet
noe som ble vurdert dersom det var en frykt for det.
Andre årsaker: Collett regner følgende forhold som årsaker til umyndiggjøring: drikkfeldighet
(det vi i dag vil kalle alkoholisme), de kranglevorne og prosessyke, og «enhver Sædhed, der,
uden just at kunne regnes til Vanvittighed, er skikket til at styrte Vedkommende i Armod.»308
Uavhengig av hvilken årsak som ble anført i søknaden for å umyndiggjøre noen, var resultatet
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alltid avhengig av en konkret vurdering fra amtmannen.
3.11. Kvinnesynet i den juridiske kommentarlitteraturen
I Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed ønsker Ørsted å trekke frem grunnsetninger som nå kunne sies å være i strid med 1800-tallssamfunnet, og han roser CVNL for sin:
«høi[e] Grad af Agtelse for borgerlig Frihed og Lighed, ved en mild og human Aand,
[…] et sundt og skarpt Blik […] Christian den 5te har søgt at formilde den forrige
Tilstand, og skaffe de af sine Undersaatter, som Omstændighederne endnu ikke tillode
at sætte i et frit borgerligt Forhold, en saa taalelig Stilling som muligt.»309
Ørsted var mest opptatt av hvordan dette fortonet seg for leilendinger og festebønder, og omtaler ikke kvinner med et ord. Historiker Hilde Sandvik begrunner unngåelsen av en kjønnsdebatt
i litteraturen med at det ble vanskelig å forklare enkenes store myndighet i forhold til øvrige
kvinner.310 Særlig da forfatterne begrunnet den kvinnelige umyndigheten med at kvinner ikke
forsto borgerlige anliggender. Unnlatelsen av en eksplisitt refleksjon rundt kjønnsdimensjonen
hos både Hurtigkarl og Ørsted, er interessant. Er utelatelsen grunnet i respekten for eneveldet?
Eller var ikke kvinner i tankene deres når de behandlet det? Svaret er nok en blanding. For
Ørsted sin del omtaler han i sitatet bare de tilfeller der rettsstillingen faktisk har blitt bedre, noe
som peker mot at respekten for lovgiver var stor nok til å ikke påpeke områder der forandring
ikke hadde skjedd. Selv om Ørsted selv trakk frem likhet, var samtidig likhetstanken en relativt
ny idé. Som vist i innledningen underbygget samtidens borgerlige kvinnesyn at menn var hovedforsørgere, og kvinnen skulle ta seg av familien og holde seg til privatsfæren. Collett på sin
side er mer eksplisitt om kjønnsdimensjonen i delen om umyndige:
«Merkelig er derhos den Indflytelse, Kjønsforskjellen øver. Thi medens Mandspersoner
formodes at have saamegen Oversigt over de borgerlige Anliggender, at de efter at have
naaet 18 Aars Alderen ikkun tiltrænge Tilsyn og Samtykke af en Curator, og efter at
have naaet det 25de Aar, kunne undvære al fremmed Bistand, opnaae Piger først den
attenaarige Mandspersons Uafhængighed i det 25de Aar, og den fuldstændige
Myndighed ingensinde; ja før L. 16 Juli 1845 forbleve de endog sit hele Liv i alle
Formuesdispositioner ligesaa umyndige som Børn. Den Mistillid, som Loven, især
tilforn, har viist til Qvindens Indsigt i de borgerlige Forhold, har dog ikke afholdt den
fra at tillægge Enker næsten samme Myndighed som Mænd, og det uden Hensyn til
Alder.»311
Han spesifiserer også på hvilke måter kvinnen er underkastet mannen: 1) Ektemannen kan velge
bosted; 2) Ektemannen kan velge næring; 3) Ektemannen kan forby kona å drive en viss be-
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skjeftigelse eller bestilling; 4) Ektemannen kan reise sak på vegne av kona dersom hun er injuriert 5) Ektemannen bestemmer over barnas oppdragelse, døtres giftemål og tjenestefolk, men
Collett fremhever at loven synes å forutsette råd og samtykke fra kona i disse tilfelle. Men han
oppstiller også grensene for denne underkastelsen: 1) Ektemannen kan ikke inngå arbeidsavtale
for kona; 2) Ektemannen kan ikke disponere over hennes person eller krefter; 3) Ektemannen
kan ikke reise sak på vegne av kona mot hennes ettertrykkelige nei; 4) Kona kan reise sak på
egne vegne dersom mannen nekter.312
Hurtigkarl begrunner med andre ord sitt kvinnesyn antitetisk både biologisk og sosialt. Han
forklarer for eksempel at blant annet offentlige embeter var forbeholdt menn på grunn av deres
oppdragelse og naturlige evner.313 I forbindelse med CVNL 6-13-9 og 31, som begge er straffebud for løsaktighet, uttaler han at kvinner straffes strengere enn menn for løsaktighet «uden
Tvivl paa Grund af Gierningens større Moralitet.»314 Kvinner hadde med andre ord et større
moralsk ansvar for å unngå løsaktighet enn det menn hadde. Hans syn får støtte i lovgivers bruk
av begrepene beryktet og uberyktet kvinne for å fastsette forskjellige reaksjoner, da det ikke
settes slike skiller for menn. På den annen side mente Hurtigkarl at kvinner kunne gifte seg
tidligere enn menn, blant annet på bakgrunn av deres tidligere modning. Husets bestyrelse
krevde imidlertid ikke lik innsikt som mennene behøvde i borgerlige anliggender. Kvinners
plass var i hjemmet, og modenhet innbefattet ikke intellekt, i Hurtigkarl sin oppfatning. Dette
ser vi også når han begrunner vergemål av enker med «Kiønnets Svaghed og Uerfarenhed i
borgerlige Forretninger».315 Uerfarenheten var en sosial faktor, som i prinsippet kan bøtes på,
men det forutsetter at man ikke har en biologisk forståelse av kvinnekjønnet som en bestemt
type – som for Hurtigkarl var den naturlige, eller medfødte, svakhet.
Hurtigkarl mener at ekteskapslovene var fundamentert i naturretten, og kvinnesynet vil derfor
være avhengig av deres ekteskapsstatus.316 Det handler om en juridisk pragmatisme som i dette
tilfellet betyr at rettighetene til kvinnen er avhengig av hvordan lovgiver vurderer positive og
negative konsekvenser. Motviljen mot å utvide kvinnenes rettigheter var ikke først og fremst
basert på et motvilje mot kvinner, men mot hvordan dette kunne innvirke på samfunnet. For
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eksempel var det frykt for at lik arverett mellom kjønnene kunne ført til at menn ville ha vanskeligere med å stifte familie og investere i samfunnet.
Collett representerer likevel et tradisjonelt kvinnesyn, på tross av hvor klar han er over forskjellene mellom kjønnene. Dette er tydelig når han presiserer: «Meningen er, at den indgangne
Forbindelse er lige virksom for begge og tillægger Enhver de samme Rettigheder, alene med
de Modificationer, som Qvindekjønnets mindre Dyktighed i de borgerlige Anliggender og dets
deraf flydende Umyndighed under Ægteskabet medfører.». 317 Gjensidig avhengighet var ikke
noe nytt, men antakelsen om kvinnens udyktighet hører i stor grad til det borgerlige kvinnesynet. Kona skyldte dessuten «Manden en Lydighed […] Dog har Manden ingen Revselsesret
mod Konen».318 Kravet om lydighet gjenkjenner vi fra Bibelen. At mannen ikke kunne refse
kona setter henne imidlertid litt høyere enn umyndige barn.
Dersom myndighetsalderen ble satt opp eller ned, skriver Ørsted at kun den: «som har den
fornødne Modenhed til at gjøre Brug af sin Myndighed, er denne et Gode, for den Umodne vil
den være til Fordærvelse; og umoden maa den dog ansees at være, der ei har de Egenskaber,
som Lovgiveren nu finder for godt at Gjøre til Betingelse for Myndigheden.»319 Med andre ord
mener Ørsted at umyndige, som jo innbefattet kvinner, ville ta skade av større myndighet. Likevel må de kunne sies å ha borgerlig aktelse, på tross av at de ikke ble regnet som statsborgere
som forutsatte myndighet – et premiss han ikke problematiserte. Dette på tross av at han mente
at borgerskap ikke fortapes ved umyndiggjørelse, og kona i dette tilfellet ville ha tatt over næringen til han eventuelt ble myndiggjort igjen.320
3.12. Myndighetsbegrepet i den juridiske kommentarlitteraturen
Som vist gjennom argumentasjonen er grensene mellom de forskjellige trinnene for myndighet
ikke helt klare. Ørsted bemerker selv den tvetydige forståelsen av begrepene umyndig og
verge.321 Det er lett å forestille seg umyndig som det antitetiske forholdet til myndig, men dette
synes ikke å være tilfellet for første halvdel av 1800-tallet. Etter Store Norske Leksikon sin
definisjon som ble presentert innledningsvis, kan det klart hevdes at kvinner må regnes som
umyndige under CVNL som forutsetter vergemål. Mindreårighet ble derimot regnet som en
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form for myndighetsstand. Så hva siktet Hurtigkarl til da han snakket om de «egentlig umyndige»? 322 Etter presentasjonen over kan man se at selv om kvinner var underlagt vergemål, så
hadde koner visse rettigheter som ikke umyndige hadde; for eksempel åpnet CVNL 5-1-13 for
at koner kunne gjøre nødvendige innkjøp til familien.323 Umyndige hadde ikke denne retten, og
dette setter dermed koner i en familieforsørgerrolle på nærmere linje med sin ektemann enn
sine barn. Hilde Sandvik presiserer at man må snakke om et relativt myndighetsbegrep på 1700tallet.324 Lovteksten åpner for en god del skjønn, og sammenholdt med trinndelingen var ikke
myndighet et ja/nei-spørsmål – heller ikke for samtidens teoretikere.
Forfatterne av doktrinen vi her har gjennomgått representerer et øyeblikksbilde av gjeldende
rettstilstand. Tekstene inneholder et rettspolitisk aspekt, ikke slik jeg ser det gjennom direkte
de lege ferenda-argumentasjon, men gjennom en utførlig argumentasjon av ulike alternativer.
Slik får de frem et viktig poeng, nemlig at kvinners umyndighet ikke var like total som lovverket
kan gi inntrykk av. Særlig for enkers del, noe som samsvarer med Dübeck sine funn.325
Både kvinner og menn kunne søke forvaltningen om utvidet myndighet. Inger Dübeck finner
at praksisen med å innvilge kvinner fullmyndighet blir strengere, for så å forsvinne etter 1750.
Ørsted og Collett er, som vist, uenige om den oppfatning at kvinner ikke skulle behøve en god
begrunnelse for å få innvilget større myndighet. Ørsted mener det ikke trengs noen grunn, mens
Collett fremhever at det behøves særdeles gode grunner. Det er som vist i 3.6 litt forskjellige
tolkninger av venia ætatis-begrepet, som varierer mellom fullmyndighet og mindreårighet for
menn. At sistnevnte ikke er i bruk på 1800-tallet, uavhengig av tolkningen, bekreftes av Collett.
Umyndiggjøringen av menn behandles for så vidt likt blant forfatterne, og oppfattes som et
avvik fra normaltilstanden, som vil si at de igjen kan bli myndiggjort. Dette påvirker hvordan
verger kan håndtere gods og formue. Samtidig er det interessant å se at det kreves vesentlig
gode grunner for å umyndiggjøre en mann, mens den kvinnelige umyndighet blir begrunnet og
utforsket i svært liten grad. En av grunnene som blir oppgitt er mangel på borgerlig forståelse,
noe som er en sosial årsak man kan bøte på. Hurtigkarl er imidlertid inne på kvinnelig svakhet,
og biologiske årsaker, eller det som oppfattes som kjønnsspesifikke trekk, er nok derfor også

322

Hurtigkarl, Den danske og norske private Ret. S. 174f.
CVNL av 15. april 1687. Se vedlegg 1.
324
For en utførlig diskusjon av myndighetsbegrepet se Sandvik, ""Umyndige" kvinner i handel og håndverk." S.
20; Dübeck, "Købekoner og konkurrence."
325
Dübeck, "Købekoner og konkurrence." S. 55.
323

Side 69 av 163

implisitt viktige i forståelsen av den kvinnelige umyndighet, som vi også så i lovproposisjonen
til 1845-loven i kapittel 2.
Selv om det er en nesten to generasjoner mellom Hurtigkarl/Ørsted og Collett er det stor samklang i jusfortolkning og kvinnesyn. I og med at de alle opererer med samme lovverk er dette
kanskje ikke så overraskende. Likevel er det interessant at begge epoker konkluderer med enkers plikt til å ta seg lagverge, på tross av at det utkommer en høyesterettsdom som sier nøyaktig
det motsatte. Dette samsvarer med den juridiske konservatismen Hilde Sandvik fant i arbeidet
med sivilloven, som arbeidet med noen av de samme problemstillingene.326
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4. FORVALTNINGSPRAKSIS
4.1. Innledning
Supplikkinstitusjonen var lovfestet i CVNL 1-24-1, men lovteksten ga ingen retningslinjer for
behandlingen av forskjellige type saker. Hverken lov eller forordning kom til for å klargjøre
situasjonen, og en av hovedtemaene i dette kapittelet vil derfor være å se på hvor konsekvent
forvaltningen egentlig var i behandlingen av myndighetssaker. Myndighetssaker forstås både
som saker hvor det ble søkt om utvidet myndighet, saker hvor det ble søkt om å umyndiggjøre
noen og saker der det ble søkt om å gjenvinne egen myndighet for de som ble fradømt den.
Kapittelet vil organiseres rundt følgende tema og forskningsspørsmål: 1) Redegjøre for forvaltningens organisering; 2) Forklare hvordan man finner myndighetssaker i Akershus amt, og hvor
mange slike henvendelser som ble behandlet mellom 1835 og 1845; 3) Presentere myndighetssakene fra perioden ved gjennomgang av både Akershus amt og Justisdepartementets (JD) protokoller; 4) Hvilke faktorer spilte inn i vurderingen av søknadene? 5) Hvor mye korrespondanse
var vanlig i forbindelse med en myndighetssak? 6) Hvor lang behandlingstid kunne man forvente i forbindelse med en myndighetssak?
4.2. Forvaltningens organisering
I Akershus amt sine journalregistre finner vi myndighetssaker både under kategoriene Andragende, Ansøgninger, Justits Departementet og Christiania Magistrat. Enten var ikke amtet så
nøye med hvilken kategori de førte sakene under, eller så betyr det at supplikantene sendte
søknadene sine til forskjellige instanser. Etter CVNL 1-24-1 skulle supplikantene levere sine
søknader til geistlig eller verdslig øvrighet, men presiserer ikke hvilken. Plakat av 6. mai 1800
gjentar regelen om at supplikker til Kongen først skal leveres til vedkommende øvrighet.327
Amtene fungerte som riksadministrativ lokalenhet og amtmennene «var over-øvrighet og styrte
med magistratene som underordnet øvrighet i byene og fogdene i landdistriktene.»328 Jeg har
ikke sett søknader bli sendt inn fra geistligheten eller fogdene. Supplikker skulle videre forfattes
og underskrives av sorenskrivere, byskrivere eller prokuratorer, og deretter også leses og signeres av amtmannen.329 I byene trådte Magistraten inn i amtmannens sted. Dette for å forhindre
at øvrigheten skulle overlesses med grunnløse og mangelfulle søknader, og at supplikanten
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skulle få resolusjon så fort som mulig.330 JD hadde ansvar for resolusjon i myndighetssøknadene, men ikke sivil administrasjon i den forstand:
«Departementene var regjeringens og de enkelte statsråders stabsorganisasjon for saksforberedelse og ekspedisjon av beslutninger. Den direkte iverksettelse hvilte på det lokale byråkrati, over- og underøvrighetspersoner som ble bistått av et korps av bestillingsmenn, ombudsmenn og private betjenter. Bare gjennom dette underordnede lokale
apparat kunne sentraladministrasjonens beslutninger faktisk bli realisert.»331
Amtmannen var pliktig å uttale seg i myndighetssøknadene og de supplikkene som er listet opp
under JD i registrene stammer trolig fra at søknaden er blitt sendt dit uten amtmannens erklæring eller at det mangler andre erklæringer som amtmannen må innhente. Magistraten og amtmannen sto med andre ord for den sivile administrasjonen i myndighetssakene.
Figur 1. Forvaltningens organisering i myndighetssøknader
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Det er en liten forskjell for de forskjellige myndighetssakene som må redegjøres for. Sakene
som omhandlet utvidet myndighet for umyndige kvinner, umyndige (etter ung alder) eller mindreårige menn ble realitetsbehandlet i JD. Ansvarsområdene i forvaltningen var rester fra det
sterkt sentraliserte eneveldets tid, med noen viktige unntak.332 Sentral saksbehandling var å
forvente, men likevel ser vi en kime til desentralisering da departementene og amtmannen tok
over rollen som bevilger i en rekke person- og næringsspørsmål etter Frd. Av 23. mai og 4. juli
1800.333 Herunder nettopp myndighetssøknadene som ble behandlet i JD etter førstnevnte forordning §2 d), og søknader om umyndiggjøring som ble delegert helt ned til amtmannsnivå.334
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Frd. 3. april 1771. Jacob Henric Schou, Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og aabne
Breve samt andre trykte Anordninger som fra aar 1670 af ere udkomne: tilligemed et nøiagtigt Udtog af de
endnu gieldende, for saavidt samme i Almindelighed angaae Undersaatterne i Danmark og Norge: forsynet med
et alphabetisk Register. 5: Som indeholder K. Christian VII Frr. fra 1766 til 1774. Kiøbenhavn: Breum, 1795.
331
Per Maurseth, Sentraladministrasjonens historie: Bind 1: 1814-1844. Oslo: Universitetsforlaget, 1979. S.
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Jeg har tross iherdig leting i både Schou og Fogtman sine samlinger ikke funnet noen forordning som fastsetter dette, og det er ikke nevnt i frd. 23. mai eller 4. juli 1800. At det er tilfellet ble tydelig gjennom primærkildene. Resolusjonene om umyndiggjøring er skrevet i amtet sin kopibok, og det er ingen korrespondanse med JD.
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Umyndighetssakene kom først inn til sorenskriveren som hørte erklæringer for hvorfor en
umyndiggjort skulle umyndiggjøres, eller ikke, før saken ble sendt til amtmannen for resolusjon. Et unntak er at menn som ble fratatt myndigheten måtte appellere til amtmannen eller JD.
For eksempel forsøkte Ole Hansen Schøje forgjeves å gjenvinne sin myndighet, men alle hans
henvendelser til JD ble enten henlagt eller sendt til amtet.335 Nicolay H. Hellerud fikk sin sak
om gjengivelse av myndighet realitetsbehandlet i JD, men ble begge ganger avvist.336 Fordelingen mellom JD og amtmannen er i og for seg ikke overraskende, da det er logisk at det er
nødvendig med større autoritet for å gi utvidede rettigheter, mens det ikke krevde like stor makt
for å innskrenke rettigheter. JD ga altså utvidet myndighet, mens amtmannen fratok myndighet.
Magistratene var en videreføring av eneveldets sivile administrasjon for byene, og dette var
nærmeste verdslige øvrighet i Christiania. Hovedstaden var riktignok underlagt Akershus amt
frem til 1842, da den ble et eget amt. Akershus og Christiania delte imidlertid fremdeles amtmann. I perioden ser det også ut til å være litt forvirring over de navngivingen av de administrative enhetene. Akershus amt sine journaler er prydet i samtidens håndskrift som Christiania
amt, også før 1842. Om dette gjenspeiler hovedstadens økende betydning eller ikke, medfører
egentlig ingen praktisk betydning for oppgaven på grunn av felles amtmann. For myndighetssøknadene er det derfor en naturlig slutning at menneskene som bodde utenfor Christiania
sendte sine søknader til amtmannen, mens innbyggerne i byen sendte sine søknader til magistraten. Den norske professoren i rettsvitenskap, Torkel Halvorsen Aschehoug, forklare institusjonen slik:
«Byens og dens invåneres beste skal være hovedgjenstanden for magistratens omsorg
og bestrebelser. Den skal våke omhyggelig for alt det, der vedkommer byens økonomi,
den skal verge for byens eiendommer og rettigheter, samt nøye påse at der føres god
husholdning med dens kasses inntekter, og at der avlegges riktig og ordentlig regnskap
både for disse og for de utgifter der utkreves til byens nytte og fornødenheter.»337
Magistraten var derimot ikke autorisert til å fatte vedtak i myndighetssakene, og de ble sendt
videre til enten JD eller amtmannen - avhengig av om det var en utvidelse eller innskrenkning.
Akershus amt var ett av totalt fire stiftamt. Disse inneholdt et bispesete og hadde i visse tilfeller
innflytelse over de øvrige amt i stiftet, men allerede fra 1700-tallet så man at amtene i større
grad ble likestilt. Som nevnt over måtte amtmannen uttale seg i saker der det ble søkt om utvidet
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myndighet. Dette forklarer myndighetssakene jeg fant i Akershus amt sine journaler, som stort
sett var fra Akershus og Christiania. Saker fra amt som var underlagt Akershus stift, for eksempel Buskerud, ville ha gått til den respektive amtmann. Likevel skjer det innimellom at saker
fra andre amt finner veien til Akershus amt. Dette kan nettopp skyldes Akershus sin rolle som
stiftamt. I disse sakene ble supplikkene derimot sendt videre til søkerens bostedsamt.
Etter 1837 lovfestet Formannskapsloven et nytt administrativt organ som fikk innvirkning på
myndighetssakene. Det hadde blant annet ansvar for å gi råd, opplysninger og betenkninger til
øvrigheten dersom de ønsket det. Representantene skulle tale folkets sak og ble valgt inn, men
valgforretningen ble styrt av fogden/magistraten og formannskapet. Det var kun de som var
stemmeberettiget ved stortingsvalg som kunne avgi stemme.338 Formannskapet, etter det ble
opprettet i 1837, ga nemlig enten sin tilslutning eller innsigelser til myndighetssøknadene. Dette
kunne i sterk grad påvirke JD sin avgjørelse.
Behandlingen av myndighetssaker skjedde enten i amtet eller i JD. I sakene om utvidet myndighet ga både amtmannen, overformynderiet og formannskapet sin betenkning, men det var
JD som tok den endelige avgjørelsen. Amtmannen tok på sin side av seg sakene som omhandlet
umyndiggjørelser, og eventuell reversering av slike resolusjoner.
4.3. Myndighetssakene
Sakene som angår denne oppgaven ble i registrene eller journalene omtalt som myndig under
kurator, myndighedsbevilling, venia(m) sexus eller veniam ætatis. Registrene som har vært utgangspunkt for denne undersøkelsen er ikke alltid detaljert beskrevet og noen ganger kan det
for eksempel bare stå: «Andragende fra …» og ikke hva det gjelder. I disse tilfellene sjekket
jeg saken mot journalen for å se om den var relevant for oppgaven. I de (få) sakene hvor journalen ikke ga et klart svar, er saken unnlatt.
Det finnes saker hvor man beveger seg inn på myndighetens område, men som faller utenfor.
For eksempel måtte man være 25 år for å vinne borgerskap som næringsdrivende etter Loven
av 1818 og dispensasjon fra aldersbestemmelsen måtte søkes separat. En slik søknad var nødvendig for mindreårige menn i de sakene der borgerskap var oppgitt som formål for søknaden,
dersom de skulle ha håp om å bli innvilget myndighetsbevilling. Det finnes mange søknader
«… om dispensation fra alderen» etter 1818-loven i kildene jeg har undersøkt, men dette var
ikke det samme som en myndighetsbevilling. I amtet sin journalinnførsel 3070 fra 1840339 er
338
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myndighedsbevilling faktisk krysset ut til fordel for dispensasjon. Det var en innholdsmessig
forskjell da myndighet ga utvidet rettslig og økonomisk handleevne, mens dispensasjon fra alderen kun ga fritak for en spesiell lovregel. Jeg har ikke sett spesielt på dispensasjonssakene da
de ikke berører myndighetslovgivningen. Deres forbindelse med myndighetssøknadene handlet
først og fremst om begrunnelsen for søknaden. Det samme gjelder saker der kvinnen søker om
å bli utbetalt sin arv, som heller ikke medførte en større myndighet. Ingeborg J. Colstad sin sak
understreker dette. Her uttaler JD at de ikke kan innvilge hennes søknad om å være rådig sin
arv dersom målet er å oppnå venia sexus.340 Flere av sakene i mitt materiale handlet eksplisitt
om arv, men for å faktisk kunne disponere over den måtte man få innvilget utvidet myndighet,
og det måtte begrunnes godt.
4.4. Akershus amt
Amtmannen var beslutningstaker i amtet. Likevel var det ønskelig å unngå en for fri stilling i
den lokale forvaltningen, da det kunne virke oppsplittende på riksenheten, noe som var viktig
å unngå for det unge kongeriket. Det kunne også true konformiteten i forvaltningen. Denne
frykten preget også utformingen av de nye kommunelovene i 1837, som ikke endret på saksområdene i den kommunale virksomheten. JD beholdt også resolusjonsansvaret for myndighetssøknader, mens amtmannen beholdt vedtaksmakten i umyndighetssaker.
Amtet holdt journaler for alle innkommende henvendelser, både fra enkeltpersoner, departementer og andre instanser. Det ble også utferdiget registre til alle journalene, bortsett fra for
1845. Jeg har hovedsakelig benyttet registrene, bortsett fra journalen fra 1845 som er gjennomlest i sin helhet frem til loven om større myndighet for ugifte kvinner trer i kraft 16. juli 1845.
Journalene fra amtet gir ikke bare innblikk i myndighetssøknadene som fant sin vei til vedtak
hos JD, men også om hvor stor del disse søknadene utgjorde i forvaltningen, hvor lang saksbehandlingstiden var og hvor mange henvendelser det var i hver sak. De to sistnevnte kan gi en
pekepinn på hvor entydig forståelsen var av dette rettsområdet.
Amtet sine journaler var de første primærkildene jeg undersøkte, og det var ved gjennomgangen
av journalen fra 1845 at jeg ble oppmerksom på at myndighetssaker ble sendt inn til amtet både
fra enkeltpersoner, JD og Christiania Magistrat. Sakene fra enkeltpersonene ble ført i registrene
under Ansøkninger eller Andragende. Undersøkelsen av registrene for de øvrige årene ble dermed konsentrert rundt disse fire kategoriene. Registrene ble sannsynligvis benyttet av skriverne
hos amtmannen for å holde tråden i sakene, dermed vil de også selv ha hatt nytte av å holde så
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gode registre som mulig. Likevel ser det ikke ut til å være noen logisk sammenheng for hvordan
(u)myndighetssakene er ført i registeret. Alle type saker kunne forekomme i alle fire kategorier.
Registrene er svært nyttige, men dels upålitelige. Som nevnt foreligger det ikke noe register for
1845 i det hele tatt, og registeret for 1844 er kun ført til 11. april. For årene der det foreligger
et komplett register er disse også svært ujevne i hvor god gjennomføringen var. For å illustrere
dette vises det til tabell 2. Her ser vi at for de årene hvor det er ført register for hele året varierer
det mellom 11,5 sider til 29,5 sider. Det er noe variasjon i håndskrift, men ikke i nærheten av
hvor stor reell variasjon det er i sideantall.
Tabell 2: Antall saker behandlet av amtet per år og registersider under Ansøgninger, Andragende, Justits
Departementet og Christiania Magistrat341
Totalt antall saker be- Ansøkninger
Andragende Justits Dep. Christiania Totalt
handlet i amtet
Magistrat

1845*
1844**
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835

1291
2434
2182
1883
1771
5829
7875
7809
7321
6246
6428
51069

0,25
1,5
2
2
4
4,5
6
5
3,5
5

0,5
2
1,75
2
4,5
5
8
7,5
4,5
0

1,5
5,5
5
5
12
8
9,5
9
7
11

0,75
2,5
3
3
4
4,5
6
5,5
2,5
4

3
11,5
11,75
12
24,5
22
29,5
27
17,5
20

*1291 saker frem til 16. juli og loven trer i kraft. (2510 saker for hele året.)
**Foreligger kun register frem til 11/4-44.

Som vi kan se av tabell 2 er det en sammenheng mellom antall saker behandlet av amtet og
registersidene. Likevel er ikke denne sammenhengen alltid konsekvent. For eksempel er det en
liten økning i antall saker som ble behandlet i 1839, fremfor 1838, men det er 7,5 side færre
registersider enn i 1838. Noe av dette kan forklares gjennom økning i sakstyper som denne
undersøkelsen ikke har inkludert, men når forskjellen er såpass stor peker det også mot at registrene ikke nødvendigvis alltid var så nøyaktig ført.
Etter å ha gått igjennom registrene for disse årene fant jeg ingen umyndighetssaker, noe jeg ble
skeptisk til. For å kontrollere registerføringen leste jeg derfor igjennom alle resolusjoner i kopibøkene til Akershus amt fra 1841 og 1842. Her fant jeg kun én resolusjon fra 1841 som ikke
var ført i registrene i de kategoriene jeg har undersøkt, og det er saken til Torger Hansen Braaten.342 Altså ser det registrene ut til å være relativt godt ført for disse sakene. Det ser derimot ut
341
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til å ha vært en litt mer ujevn føring av myndighetssøknadene. Ved gjennomlesing av JD sine
registre har jeg funnet 38 myndighetssaker tilhørende Akershus amt, som ikke er nevnt i registrene. Sannsynligvis har registrene blitt skrevet i etterkant da de er ført i samme jevne hånd. Ved
at én person har skrevet ned registre over tusenvis av saker i etterkant øker naturligvis risikoen
for feilnoteringer og utelatelser som anses irrelevante for videre saksbehandling.343 JD sine
journalregistre og emneregistre har derimot også sørget for tilgang på saker, for å forhindre at
saker blir oversett. Emneregistret er dessverre ikke så nøyaktig ført for mitt utvalg, så denne
har fått begrenset betydning.344 I tillegg henviser journalinnførslene i både JD og amtet til andre
henvendelser i samme sak, som bidrar til et klarere inntrykk av mengden korrespondanse i sakene. Ved hjelp av amtet og JD sine journalregistre antar jeg at man vil finne de fleste relevante
saker og eventuelle ikke-intensjonelle forbigåelser vil dermed være mine egne.
I og med at det var JD som fattet vedtakene om utvidet myndighet kan man hevde at det ville
vært svært tidsbesparende å kun lese seg igjennom JD sine registre og protokoller. Hadde jeg
gjort det ville imidlertid flere viktige aspekter ikke vært mulige å vurdere: umyndighet, antall
henvendelser, saker som ikke førte til vedtak og saksbehandlingstid. Samtidig har jeg valgt å
benytte resolusjonene som kilde for kapittel 4 og 5, og ikke de enkelte saksdokumenter. JD la
frem en fremstilling av saken, dens argumenter og viktige poeng fra erklæringene i hver sak.
Med tanke på oppgavens omfang har jeg ikke sett behov for å se at JD sin fremstilling er objektivt riktig.
Departementet hadde ikke den initiale kontakten med innbyggerne og de meddelte heller ikke
vedtaket, som fører til at amtet sine journaler gir et bedre inntrykk av saksbehandlingstiden.345
Jeg dobbeltsjekket denne hypotesen ved å sammenligne dateringen i begge instanser sine journaler i en del saker fra 1845, og fant at behandlingstiden konsekvent var lengre om man benyttet
amtet sine journaler. For eksempel noteres Mathea Gruusgaards søknad om å bli myndig under
kurator å ha kommet til amtet 11.01.45, mens JD sin datering er 22.01.45. For vedtaket er amtet
sin datering 08.04.45, mens den i JD er 22.03.45.346 Ved å benytte amtet sine dateringer, gir
dette et bedre inntrykk av hvordan Mathea opplevde saksbehandlingstiden.
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Amtet sine journaler og registre inneholder dessuten sakene som ble tilbaketrukket eller henlagt. Dette kan også gi informasjon om folks oppfatning av systemet. For eksempel var det krav
om at alle erklæringer måtte foreligge før søknaden ble sendt til avgjørelse, og supplikanten
kunne forvente en henleggelse dersom vedlegg manglet.347 Ikke bare mangel på erklæringer,
men også kritiske erklæringer kunne føre til at supplikanten selv trakk tilbake saken sin. Dette
er trolig det som har skjedd i saken til Jomfru Lovise Glad.348 Hun ba om å få se uttalelsene i
saken hennes før den ble avgjort, men jeg kan ikke se at saken dukker opp igjen i amtet eller
JD i de fem påfølgende årene. Jeg tolker dette som at minst én av uttalelsene ikke gikk i hennes
favør, som tyder på at saken ble trukket tilbake eller bedt henlagt før vedtaket var fattet. Både
mangel på og kritiske erklæringer kunne føre til at supplikken aldri fikk resolusjon.
4.5. Justisdepartementet og realitetsbehandlingen av myndighetssøknader
Amtene og magistraten utførte viktige oppgaver for den sivile administrasjonen, men de hadde
begrenset beslutningsmyndighet. Den norske historikeren Per Maurseth forklarer utviklingen
slik: «Den store sanering av eldre kollegier i årene like etter 1814 konsentrerte praktisk all sivil
sentraladministrasjon i Norge innenfor regjeringens departementer. […] I den sivile sektor ble
konsentrasjonen til departementene i all hovedsak bevart gjennom tidsrommet frem til
1844.»349 For hele min undersøkelsesperiode var det Sivilkontoret C som hadde ansvaret for
myndighetssøknadene.
Myndighetssøknadene ble bevilget i form av resolusjoner. Det var tre forskjellige typer resolusjoner: 1) JD hadde selv mulighet til å vedta resolusjoner; 2) regjeringen i Christiania vedtok
det som ble kalt høyeste resolusjon uten Kongen tilstede; 3) eller Kongen kunne vedta, med
regjeringen tilstede, en kongelig resolusjon.350 En delegering av beslutningsmyndighet var nødvendig da Kongen hadde sitt sete i Sverige. Myndighetssøknadene var vanlige resolusjoner, så
JD behøvde ikke regjering eller Kongen for å fatte disse vedtakene.
Undersøkelsen av JD sine kilder bidrar til å gjennomføre målet om en undersøkelse av myndighetssøknader under Akershus amt. Ved å lese igjennom journalregistre, og registrene i protokollene, fant jeg mange relevante saker. Det virker heller ikke alltid å være en sammenheng
med hvilke saker som havner i journalens registre og ikke. For eksempel er den første saken
om Barchlay-søstrene notert i amtsjournalen, men den andre opptrer kun i JD sin journal.351 Det
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er med andre ord også litt ujevn registerføring for JD, men som nevnt over utfyller amtet og JD
sine journaler og protokoller hverandre.
I journalregistrene har jeg har sett på sakene under Akershus amt og fra 1842; også Christiania
amt. Selv om dette nå utgjorde sitt eget amt, delte de fremdeles amtsmann med Akershus, og
det blir derfor naturlig å inkludere dette nye amtet da begge amt vil ha vært tilstede i amtet sine
journaler fra 1842. Myndighetssakene fra andre amt er derimot holdt utenfor. På grunn av problemet med kvaliteten på registrene har jeg også undersøkt registrene i de enkelte referatsprotokollene. I disse tilfellene vil saker kun opptre der det faktisk har blitt fattet et vedtak. I det
følgende vil resultatet fra undersøkelsen av forvaltningen presenteres, og både amtet og JD sine
kilder ligger til grunn om ikke annet er spesifisert.
4.6. Resultat
Tabell 3 omfatter alle myndighetssaker som ble avsluttet i amtet eller JD i løpet av de enkelte
år. Avsluttet i dette tilfellet betyr at den konkrete henvendelsen ble avsluttet. Det vil for eksempel kunne komme klager eller lignende i etterkant, men dersom det er fattet vedtak, eller saken
blir avgjort på annen måte, eller forsvinner fra kildegrunnlaget anser jeg den som avsluttet.
Dersom en person opptrer flere ganger vil de bli talt for hver avsluttede sak. Sakene som ble
henlagt, trukket tilbake eller av annen grunn ikke realitetsbehandlet er regnet med. I noen saker
er det flere søkere, som regel søstre, men jeg velger å behandle de her som individer.352 Jeg har
tatt disse valgene fordi poenget med tabell 3 er å illustrere hvor stor, eller i dette tilfelle hvor
liten, del av forvaltningen myndighetssaker utgjorde.
Tabell 3: Myndighetssaker i Akershus (og fra 1842 Christiania) amt. Totalt per år, og fordelt på kjønn.

1845
1844
1843
1842
1841
1840
1839
1838
1837
1836
1835
Totalt

352

Antall myndighetssaker

Hvorav umyndighetssaker

Myndighetssaker
angående kvinner

Myndighetssaker
angående menn

18
32
23
14
9
17
15
15
16
18
12
189

0
0
1
0
2
0
3
3
4
8
3
24

11
16
14
8
5
9
8
4
5
5
6
91

7
16
8
6
2
8
4
8
7
5
3
74

Dette samsvarer med Liljewall sine funn i Sverige. Liljewall, "Mig själv och mitt gods förvalta". S. 98.
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Tabell 3 viser oss at antallet saker som ble behandlet mellom 1835 og 1845 var relativt stabilt i
perioden, med en liten økning fra 1842. Tatt i betraktning at materialet for 1845 kun er gjennomgått til 16. juli, utgjør myndighetssakene en forsvinnende liten del av forvaltningens arbeidsområde. I tabell 2 fremkommer det at Akershus amt behandlet 7875 henvendelser om forskjellige saker i 1839. Tilgjengeligheten kan altså ikke ha vært problemet. Det lave og relativt
stabile saksomfanget tyder på at behovet for myndighet var knyttet til spesifikke situasjoner.
Muligheten til å få utbetalt arven sin uten å måtte søke myndighet kunne bøte på noen av utfordringene. 54 av de kvinnelige supplikantene i mitt materiale ber spesifikt om å bli rådig
arvemidler, så å få utbetalt pengene var ikke alltid nok, da utbetaling av arven ikke medførte
noen større evne til å kontrahere. Til gjengjeld oppga bare 2 menn at arvemidler spilte en rolle
i søknaden, noe som tyder på at dette i noen grad var knyttet til kjønn. Menn fikk jo større
tilgang på sine midler når de ble mindreårige. Myndighet var knyttet til rådighet over formue
og kontraheringsevne, og kvinner i størst grad ble rammet av begrenset rådighet, mens kontraheringsevnen kunne ramme begge kjønn.
Ann Ighe har undersøkt antall myndighetssøknader fra kvinner i Justitierevisionen i Sverige for
hvert tiende år mellom 1750 og 1850. Hun gjennomførte en stikkprøve, så tallene er ikke nødvendigvis nøyaktige, men finner at tallet både 1830 og 1840 ligger på rett over 140 søknader.353
Britt Liljewall finner i sin undersøkelse av myndighetssøknader i 1825 og 1850 at det kom
henholdsvis 149 og 298 søknader til Justitsierevisionen.354 Ighe sine tall må derfor trolig justeres noe opp. Mitt materiale utgjør sakene fra ett av 19 amt i 1840, men omfatter også hovedstaden frem til 1843. I 1840 ble det behandlet 9 myndighetssøknader fra kvinner i Akershus amt.
Om vi ganger opp dette med 19 amt, kommer vi opp i 171 saker. Antallet ser dermed ut til å
ligge omtrent på samme linje som Sverige. Likevel vil sannsynligvis ikke 171 saker være korrekt på bakgrunn av befolkningskonsentrasjonen i de forskjellige amtene. Samtidig må Sveriges
større befolkning tas i betraktning ved sammenligning av tallene. Ved utgangen av 1835 var det
nesten 1,1 millioner mennesker i Norge,355 mens tilsvarende tall for Sverige var rett over 3
millioner mennesker.356 Det vil si at i forhold til befolkningen ser det ut til at Sverige og Norge
har ligget på relativt samme, lave, nivå i perioden. Det foreligger ikke materiale hos Ighe og
Liljewall som gjør det mulig å sammenligne tall for eventuelle mannlige supplikanter. Antallet
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myndighetssaker fra kvinner utgjorde altså ikke en stor arbeidsoppgave i forvaltningen, og det
blir dermed særlig interessant i kapittel 5 å se på hva som motiverte de enkelte søknadene mellom 1835 og 1845.
Tabell 2 viser en markant endring i henvendelser behandlet i amtet mellom 1839 (7875) og
1842 (1771). Dette ser ut til å være en administrativ endring, sannsynligvis kommunereformen
av 1837, da vi ikke ser en tilsvarende endring i behandlede myndighetssaker. Bunnmålet for
myndighetssaker er fra 1841 hvor jeg kun har funnet 9 saker, hvorav to er umyndiggjørelser.
Etter dette kommer en økning, og fra 1843 går sakene for første gang opp i dobbelt antall saker
per kjønn. Endringen sammenfaller med vedtak av Handelsloven i 1842. Det er interessant at
vi ikke ser tilsvarende økning etter vedtak av Håndverksloven av 1839. Antallet myndighetssaker som ble behandlet var stabilt, men ser ut til å korrespondere med vedtak av Handelsloven.
Håndverks- og Handelsloven av 1839 og -42 bringer også med seg en mer markant kjønnsforskjell. Som vist i kapittel 2 åpnet lovene for nye muligheter for begge kjønn som gjenspeiles i
en økning i antall myndighetssøknader. Likevel ser det ut til at særlig de nye kvinneparagrafene
har hatt en reell innvirkning. Fra og med 1839 kommer det nemlig flest myndighetssøknader
fra kvinner, unntatt i 1844 hvor antallet er likt mellom kjønnene. Dette reflekterer ikke funnene
fra årene jeg har undersøkt før Håndverksloven trådte i kraft. I og med at dette kun gjelder fire
år, er det for lite materiale til å konkludere, men at saksantallet går fra 14 (1842) til 32 (1844)
på to år peker mot en ytre årsak. Større kontraktsfrihet ville vært hensiktsmessig i håndverkeller handelsnæring og noe av økningen kan derfor ha bakgrunn i lovendringene. Hvordan
supplikantene selv motiverer søknadene sine er tema i kapittel 5.
For hele perioden mellom 1835 og 1845 ser vi at 91 myndighetssøknader fra kvinner og 74 fra
menn var innom Akershus amt og/eller innsendt JD fra Akershus amt. Umyndighetssakene er
noe tilstede, med et totalt antall på 24, men basert på mine funn utgjør begge sakstyper en
marginal del av forvaltningens arbeidsoppgaver. At litt flere kvinner, enn menn, søker om myndighet har nok noe sammenheng med automatikken i menns myndighet og at en myndighetsbevilling kun ville være relevant for mindreårige menn. Kvinner var derimot bundet til å søke
om utvidet myndighet hvis de trengte større kontraktsfrihet, uavhengig om de var 21 eller 61 år
gamle. Dessuten medførte mulighetene etter Håndverk- og Handelsloven nye rettigheter som
kan ha gitt kvinner større insentiv til å søke om myndighet til å drive for seg selv. Lovfestet
aldersuavhengig umyndighet og de nye mulighetene i lovverket fra 1839 og -42 ga kvinner i
noen grad større insentiv til å søke utvidet myndighet enn menn.
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Totalt har jeg funnet 141 myndighetssøknader med tilknytning til Akershus amt som kom til
resolusjon hos JD mellom nyttår 1835 og 16. juli 1845. De øvrige 24 myndighetssøknader ble
enten trukket tilbake av supplikanten, eller henlagt. Av de 141 sakene fikk 103 medhold og 38
avslag. Altså fikk ≈73% medhold i sine myndighetssupplikker. Frd. av 3. april 1771 §4 fastsatte
at dersom øvrigheten fant en supplikk ugrunnet eller lovstridig skulle søkeren advares mot dette,
men det var fremdeles supplikantens valg.357 Dette kan forklare hvorfor bevillingsprosenten er
såpass høy, men ikke 100% - om en søknad var ugrunnet var jo også en skjønnssak. En bevilling
var altså ikke så vanskelig å skaffe seg, men de ≈27% som fikk avslag viser også at det var en
reell og ordentlig vurdering av saken. Jeg skal nå redegjøre for noen av de overordnede faktorene, altså det som var felles for vurderingene i JD, som spilte inn på avgjørelsen. En tilsynelatende avslappet holdning til kravet om godt begrunnede supplikker kan også forklare hvorfor
bevillingsraten i Sverige var så høy i forhold til Norge. Av 94 søknader i 1825, fikk 88 medhold.
Tilsvarende tall for 1850 er 175 medhold av 188 søknader. Dette gir en bevillingsprosent på
≈93,5% for 1825 og ≈93% for 1850. Diskrepansen blir enda tydeligere ved at Liljewall kun ser
på kvinner. Som vi skal se i 4.6.2 trakk nemlig kvinner ned bevillingsraten. For å forklare den
høye bevillingsprosenten i Sverige trekker hun frem at det var svært få myndighetssøknader
med innsigelser som ble sendt videre til avgjørelse hos Kongen. Hun mener dette kan skyldes
at dersom det fantes innsigelser unnlot kvinnene i det hele tatt å sende inn supplikken.358 Saken
til Jomfru Glad kan tolkes i denne retning da hun ber om å få se erklæringene i sin egen sak, og
den ikke kommer til resolusjon i de årene jeg har sett på.359 Dette kan tyde på at en av årsakene
til det lave saksantallet skyldes at kvinner som skjønte at de ville få dårlige erklæringer, unnlot
å sende inn søknader. Innsigelser ser ut til å ha bli tatt hensyn til av supplikantene i Sverige,
men hvordan forholdt forvaltningen i Norge seg til dette?
4.6.1. Søknadens vedlegg og de forskjellige attester
Alle sakene som ble behandlet i JD inneholdt forskjellige anbefalinger for å bygge opp under
søknaden. Dette var erklæringer som regel fra verge/kurator og respektive lokale myndigheter.
Sistnevnte innebar Overformynderiet, (Stift)amtmannen, Formannskapet og dersom vedkommende bodde i en by; Magistraten. Litt sjeldnere ser vi også anbefalinger fra den respektive
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sorenskriver, tidligere arbeidsgivere, sjelesørgere, menn innenfor det yrket man ønsket borgerskap i, og naboer. Det viktigste med anbefalingene var å dokumentere at søker var en dyktig,
arbeidsom, ansvarlig person, som var moden for alderen.
Erklæringene som fulgte søknaden kunne ha mye å si for resultatet av supplikken. Bekjente
som uttalte seg om en supplikant var som regel svært positive, men de lokale myndighetene var
mer objektive i sine vurderinger, selv om de også ofte kjente sine subjekter. Jeg har gått igjennom alle myndighetssøknader hvor det foreligger en avgjørelse og sett på erklæringene og eventuelle innsigelser. Umyndighetssakene ble avgjort hos amtmannen, men selve saksbehandlingen foregikk hos Magistraten og Sorenskriveren. Jeg har ikke undersøkt vedlegg og erklæringer i disse sakene. Sakene som ble henlagt, og umyndighetssaker er holdt utenfor. Dessuten
ble saker om gjengivelse av myndighet holdt utenfor, da deres saksbehandling skilte seg fra de
vanlige myndighetssøknadene. Innsigelser betyr i dette tilfelle enhver erklæring som forelå før
den havnet hos JD som talte imot at bevilling skulle utstedes. Av 141 saker foreligger 101 saker
uten innsigelser. Dette kunne også innebære direkte positive erklæringer på vegne av supplikanten. I Sverige finner Britt Liljewall at det var svært få myndighetssøknader med innsigelser
som ble sendt videre til avgjørelse hos Kongen. Hun mener dette kan skyldes at dersom det
fantes innsigelser unnlot kvinnene i det hele tatt å sende inn supplikken.360 Med tanke på at 40
av sakene som ble avgjort hos JD hadde innsigelser ser dette ikke ut til å stemme for Norge sin
del. Samtidig ber Jomfru Sofie Glad om å få se erklæringene i sin sak, uten at jeg kan finne
noen videre behandling av saken.361 Jeg tolker det som at hun trakk saken, sannsynligvis på
grunn av minst én kritisk erklæring, noe som betyr at man var klar over betydningen av vedleggene. Samtidig blir ¼ av sakene sendt inn med innsigelser, så det ser ut til å ha vært mer kutyme
i Norge. Noe av forklaringen kan muligens ligge i at det her var JD som fattet vedtaket, mens
det i Sverige gikk helt til Kongen frem til 1858. Av sakene i mitt materiale uten innsigelser fikk
92 medhold og 9 avslag. Dette utgjør henholdsvis ≈91% og ≈9%. I de resterende 40 saker som
ble realitetsbehandlet i JD, var det innsigelser i én eller flere erklæringer. I disse sakene fikk 12
medhold og 28 avslag. I prosent utgjør det henholdsvis 30% og ≈70%. Det var altså mulighet
for å få innvilget saken sin, selv med innsigelser, men det var mye større sannsynlighet for å få
avslag dersom det var innvendinger mot søknaden enn dersom det ikke var det.
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Det kan virke som at erklæringene hadde mye å si for om en sak ble innvilget eller ikke, men
det var flere andre overordnede faktorer som også var viktige; kjønn, alder, forsørgelsesbehov
og lovendringer.
4.6.2. Resultat fordelt på kjønn
Forholdet mellom kjønnene er relativt stabilt gjennom perioden, med hovedvekt på kvinner.
Det er 91 saker hvor kvinner har søkt om myndighet, men 74 saker for menn sin del. Diskrepansen er derimot mindre enn man skulle tro. Menn ble jo automatisk mindreårige ved fylte 18
år, og myndige ved fylte 25 år. At de skulle behøve utvidet myndighet så sterkt i løpet av de få
årene at de så seg nødt til å søke forvaltningen, peker mot et lovverk som la adskillige begrensninger på umyndige og til og med mindreåriges handleevne.
Av myndighetssøknadene som gikk helt til JD angikk 66 menn og 88 kvinner. Av mennene fikk
49 medhold, 11 avslag og 6 saker ble henlagt. Av kvinnene fikk 54 medhold, 27 avslag og 7
saker ble henlagt. Saker ble henlagt både på forvaltningen og supplikanten sitt initiativ, så for
å avdekke JD sine innstillinger, legges kun sakene med resolusjon til grunn for det følgende.
Hele ≈81,5% av menn fikk innvilget myndighetssøknadene sine, mot ≈66,5% kvinner. I Sverige
var tilsvarende tall for kvinner rundt 93% både i 1825 og 1850. Det er overraskende at en mindre
sentralisert saksbehandling, samt en mer begrenset rettighet skulle medføre en strengere tolkning av reglene. Kvinner i Norge ble jo tross alt «bare» myndige under tilsynsverge. Tidligere
så vi at ≈74% totalt sett fikk medhold, som vil si at kvinner trakk dette snittet en del ned, og
menn trakk det en del opp. Det var altså en merkbar forskjell i innvilgede bevillinger til kvinner
og menn i perioden 1835-1845.
20 av sakene som angår menn er umyndighetssaker, men kun fire for damer. Dette samsvarer
altså med antakelsen, da kvinner jo i utgangspunktet var umyndige. Likevel er det interessant
at fire umyndighetssaker angår kvinner og man kan tenke seg at dette kan være aktuelt i saker
mot enker, eller kvinner som hadde fått innvilget venia sexus. Av de fire sakene er det kun én
sak hvor JD faktisk tok stilling til søknaden. Det er konsul Arentz som ønsket å få oppnevnt en
ny verge til hans kone. Kildene jeg har sett på sier ikke noe om motiveringen. Som vist i 3.9.3,
mente Peter Collett at å utnevne en annen verge for kona satt henne på linje med en enke. Dette
vil altså i teorien ikke ha vært en umyndiggjøring, men ved at han ikke lot henne operere under
hans myndighet, så vil vergemålet i prinsippet i langt større grad ha blitt avhengig av hvem hun
fikk som verge, og om hun faktisk ville ha blitt behandlet som en enke. Utover Collett har jeg
ingen holdepunkter for at dette var tilfellet, men heller ikke for det motsatte. Jeg velger uansett
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å tolke saken som en umyndiggjørelse, da konsulen ønsket å styret valget av verge. Saken ble
imidlertid avvist, da JD ikke kunne se noen hensikt med dette.362 To andre saker som også gjaldt
koner ble henlagte, men det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon til å si noe om årsaken.
Den fjerde saken gjaldt en enke, men også den saken ble henlagt.363
Av de 20 mennene som ble forsøkt umyndiggjort ble én av sakene henlagt, i to av sakene har
jeg ikke klart å spore opp noe vedtak, mens resten gikk i supplikantens favør. Det ser dermed
ut til at det kan ha vært enkelt å få igjennom slike vedtak. Nå ble imidlertid disse sakene behandlet hos Magistraten og Sorenskriveren, slik at det mulig en del av sakene som ikke ble godt
nok begrunnet her, aldri ble sendt til avgjørelse hos amtmannen. Umyndighetssaker traff i det
hele mye oftere menn, enn kvinner.
4.6.3. Alder
I absolutt alle sakene som er behandlet i JD er det en fast konstant som alltid blir oppgitt og det
er alder på supplikantene. Dette står i sterk kontrast til Sverige, hvor de kvinnelige supplikantene kun blir omtalt å være i moden alder, men Liljewall finner ved en nærmere undersøkelse
at de aller fleste var over 30 år.364 Alder kan dermed sies å ha vært mer vektlagt i forvaltningen
i Norge, men resultatet ble det samme da supplikantene fremdeles var forventet å være over en
viss alder. Sammenhengen mellom alder og myndighet er ikke er overraskende da hele det
trinnvise myndighetssystemet var bygget opp rundt alder – foruten enkestatus. Dette fremkommer også i referatsprotokollen. I saken til Ove Nicolay Lund uttaler Overformynderiet at de
ikke vil anbefale søknaden på bakgrunn av hans unge alder på litt over 20 år. JD fastsetter
således at supplikanten ikke har fremlagt tilstrekkelig bevis på erfaring og modenhet som tilsier
at man kan se bort fra alderen og avslår søknaden.365 I saken til Jess Christian Borgen trekker
amtmannen frem supplikantens unge alder av 22 år, men her erklærer JD at søker er vesentlig
nærmere sin fullmyndighet- enn sin mindreårighetsalder og velger likevel å innstille til å innvilge søknaden.366 På bakgrunn av den kjønnsdelte myndighetsstigen, noe 1845-loven understreker ved at den ga kvinner mindreårighet ved 25-årsalder og ikke ved 18-årsalder som menn,
behandler jeg dem også separat her. Det er interessant å se om det er noen grense for hva som
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synes å være høy nok alder for å få innvilget søknaden og om det er noen forskjell mellom
kjønnene.
Det er 60 saker med mannlig supplikant hvor det kom til resolusjon i JD. Den yngste personen
i undersøkelsesmaterialet var en gutt på 15 år som søkte seg myndig under kurator, men fikk
avslag på bakgrunn av alder og et økonomisk risikabelt yrkesvalg.367 Den yngste som søkte om
fullmyndighet var nettopp den 20 år gamle Ove Nicolay Lund omtalt over, som også fikk avslag. Dessuten fikk 21 år gamle Hans H. Lund avslag på sin søknad og alder blir trukket frem
som avslagsgrunnlag.368 Derimot fikk begge søkerne på 21 ¾ år medhold i sine søknader.369
Fra og med denne alderen er det både medhold og avslag. Vi ser likevel en økning rett før
fullmyndighet oppnås ved alder og av søkerne som er 24 år eller eldre, fikk alle medhold, bortsett fra én.370 Med tanke på JD sine bemerkninger angående alder, var det altså et viktig moment
hvor gammel supplikanten var, men det var ikke avgjørende. I og med at menn på samme alder
kunne få medhold og avslag om hverandre peker det mot at det var andre momenter som ble
lagt til grunn for vurderingen.
I de 77 sakene jeg har kartlagt kvinnenes alder er den yngste 21 og de eldste nesten 70. Felles
for de fire sakene som angår kvinner fra 21 til og med 25 år er at myndighet under kurator blir
innvilget.371 Det er interessant da ingen menn, i mitt materiale, under 21 ¾ fikk medhold i sine
myndighetssøknader. At den 21 år gamle Inger Hauland fikk medhold, kan imidlertid ikke ses
på som en handlingsregel da Mathea Urne Badom sin sak omtaler et avslag på bakgrunn av
nettopp alder, da hun var 21 år gammel.372 Kvinner kunne i motsetning til menn få avslag i alle
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Reg. 501-628. Nr. 225. RA/S-1038/A/L0225. 1837; Sak nr. 543. Referatprotokoll BC. Reg. 409-578. Nr. 210.
RA/S-1038/A/L0210. 1835. Avslag: Sak nr. 542. Justisdepartementet, Referatprotokoll C. Reg. 427-906, 1-33b.
Nr. 288. 1845-1846.
371
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aldre; fra 21 til 69 år.373 Likevel kan man utlede noe av at vi ikke ser noen saker som angår
kvinner under 21 år. Det later altså å være kutyme å ikke sende inn søknader noe særlig tidligere
enn dette. For kvinnene later altså andre grunner enn alder til å være særlig bestemmende.
Økonomiske årsaker ble vektlagt under utarbeidelsen av 1845-loven, og kjønn og alder kan ikke
sies å være de eneste faktorer som ser ut til å påvirke JD sine avgjørelser. Av denne grunn er
det interessant å se på hvordan medhold og avslag forholdt seg før og etter Håndverksloven av
1839 og Handelsloven av 1842. Dersom økonomiske årsaker lå til grunn for vurderingen kan
noe av årsaken til forskjellen mellom kjønnene skyldes at menn hadde større adgang til næring
og handel enn kvinner før lovene av 1839 og -42.
4.6.4. Forsørgelsesbehov
I kapittel 2 ble det tydelig at noe av bakgrunnen for lovendringene var forsørgelsesbehov; enten
selvforsørgelse, familieforsørgelse eller forsørgelse av andre. På en måte kan man hevde at alle
sakene i en viss grad angår selvforsørgelse, da vergemålet er økonomisk, men det er ikke alle
som skriver det eksplisitt. Igjen er det sakene som er behandlet i JD, med et vedtak, som ligger
til grunn for analysen. I vedlegg 3 er økonomiske faktorer notert som et moment i 54 av sakene.
Økonomiske faktorer i denne forstand kan for eksempel være at de lever under trange kår, må
sikre seg selv anstendig levevei, hjelpe til å forsørge yngre søsken eller aldrende foreldre og
lignende. Det gjelder ikke for eksempel saker hvor det blir hevdet at søknaden er sendt inn for
å unngå gebyrer i et arveskifte. Sykdom er et poeng i flere søknader, noe vi også ser i Sverige.374
Med tanke på begrunnelsen av de nye kvinneparagrafene i Håndverks- og Handelsloven kan
det synes overraskende at forsørgelse ikke er brukt oftere som argumentasjon overfor forvaltningen. Britt Liljewall finner at for Sverige i år 1850 var forsørgelse det vanligste argumentet.375
Dersom forsørgelse hadde vært et viktig moment i Norge, utover rettferdiggjøring av ny lovgivning, burde vi ha sett denne argumentasjonen oftere. Dette kan muligens ha sammenheng
med hvilken type mennesker som søkte bevilling, som jeg kommer tilbake til i 5.3.
I 38 av de 54 tilfellene ble søknaden innvilget, som tilsvarer ≈70,5%. Dette er faktisk litt under
bevillingsraten totalt sett som lå på ≈74%. I sakene med økonomiske motiver var 45 kvinner,
hvorav 31 fikk medhold (≈69%). 9 var menn, hvorav 7 fikk medhold (≈78%). Flere kvinner
som hevder økonomiske behov får medhold enn det totale tallet for kvinner som ligger på
373

26: Sak nr. 538. Justisdepartementet, Referatprotokoll BC. Reg. 440-576. Nr. 203. 1834-1835; 69: Sak nr.
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Se for eksempel sakene til Berte M. Dæhlie og Otto Bugge i vedlegg 3; og Liljewall, "Mig själv och mitt gods
förvalta". S. 121.
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Liljewall, "Mig själv och mitt gods förvalta". S. 117.
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≈66,5%. For menn er det derimot litt færre som hevder økonomisk behov, som mottar bevilling
enn det totale tallet – henholdsvis 81,5%. Dette peker mot at forsørgelse som moment ble mer
vektlagt i sakene som angikk kvinner, enn dem som angikk menn. Som vist innledningsvis lå
kvinnene oftere enn menn, det offentlige til byrde. I og med at mennene i mitt materiale var
under 25 år, var det de færreste som hadde forsørgeransvar. Likevel var selvforsørgelse også
viktig for menn, men de hadde mange flere muligheter på arbeidsmarkedet enn det kvinner
hadde. Det betyr ikke at forsørgeransvar eller selvforsørgelse ikke ble vektlagt i sakene som
angikk menn, det betyr bare at andre faktorer ble tillagt større vekt. I sakene der det ble hevdet
at det var risiko for fattigdom, imidlertid ofte gjennom et mer implisitt ordvalg, så var det ofte
et positivt resultat.376
Økonomiske motiver kunne spille en viktig rolle, og det var dessuten uenighet om hva som
kunne karakteriseres som trengende. I saken til Marte K. Smedstad finner vi et interessant tilfelle der supplikanten ikke hevder økonomiske motiver. Vergen hennes uttaler imidlertid til
skriveren at han ikke kan skjønne hvorfor supplikanten har behov for myndighetssøknad for å
kunne etablere en detaljhandel, da han selv tjener nok til å forsørge dem begge. Saken ender
med avslag.377 Det er for øvrig tydelig i flere saker i vedlegg 3, at hva som kan karakteriseres
som trengende varierer fra søker til søker, og mellom søker og forvaltning. Hva gjelder søkerne
varierer det fra de som ikke har midler innestående hos overformynderiet overhodet, til dem
hvor arven utgjør mange tusen spesidaler. Forskjellen mellom supplikant og forvaltning kommer klart frem i saken til Berthe M. Olsen som mente hun ikke kunne klare å leve av rentene
hun får fra arven på 1300 spd., noe de lokale myndighetene og JD var helt uenige i.378 Vedlegg
3 viser i tillegg at supplikantene ofte omtalte sine midler som ubetydelige. Dette samsvarer med
Britt Liljewall sine funn i Sverige.379 Forskjellen er jo at i Norge var det mye større kontroll
med de umyndiges midler, slik at ved en myndighetssøknad kunne overformynderiet opplyse
om nøyaktig hvor mye disse «ubetydelige midlene» besto av. I tillegg ser vi flere eksempler på
at kvinner fremmer at de selv har opptjent midlene de ønsker å etablere seg med.380 Dette skillet
mellom arvede og selververvede midler samsvarer også med Liljewall sine funn. 381 Risikoen
for å havne det offentlige til byrde ser ut til å ha hatt vekt særlig i sakene som angikk kvinner,
men JD bestemte selv hva de mente kunne betegnes som trengende.
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4.6.5. Resultat etter lovendringene 1839 og 1842.
Håndverksloven av 1839 ga flere rett til å drive håndverk. Lovendringen innebar imidlertid
ingen utvidet myndighet. Selv om det ikke var krav til myndighet for å drive næring, ser vi
faktisk en økning i saker i 1840. Dette kan være tilfeldig da det er snakk om så få saker, eller
ha sammenheng med at regelverket var kronglete og medførte kostnader. Et tydelig eksempel
på dette er at alle de ugifte kvinnene i Gerd Mordt sitt materiale som får bevilling etter de nye
lovene av 1839 og -42, som samsvarer med min undersøkelsesperiode finnes igjen i mitt materiale,382 men ikke omvendt. I 1841 blir der derimot færre saker igjen, for så å øke fra 1842.
Handelsloven kommer ut dette året, som gir rettighet til å drive visse typer handel. Her utpeker
samme trend seg som etter 1839; en økning i antall saker. Handelsloven ønsket blant annet å
imøtekomme behovet for anstendig arbeid som vi så i kapittel 2. Bærthe M. Dæhlie383 hadde
hatt tjeneste i 12 år, men på grunn av sviktende helse var dette ikke lenger et alternativ for
henne. Hun ønsket derfor utvidet myndighet for å kunne etablere en høkerhandel i Christiania.
I behandlingen av saken i 1842 uttaler JD nettopp at §2 i Handelsloven sikter seg inn mot tilfeller som hennes. Større rett til å drive håndverk eller handel kan ha gitt flere insentiv til å
appellere til myndighetene for bevilling, men da loven ikke medførte noen utvidet myndighet
kan det ha ført til at flere søkte om slik bevilling for å benytte seg av de nye mulighetene.
Håndverksloven trådte i kraft 15.07.1839 og i mitt undersøkelsesmateriale ble 40 saker behandlet i JD før det. Av disse fikk 30 medhold, som utgjør ≈75% som er rett over snittet for hele
perioden som lå på ≈74%. Mellom Håndverks- og Handelsloven, som trådte i kraft 08.08.1842,
ble det behandlet 28 saker hvorav 14 fikk medhold som utgjør 50%. Dette er en markant nedgang fra perioden før, men også en som sammenfaller med en markant nedgang i saker fram
alle saksfelt totalt sett for Akershus amt, som vi så i tabell 2. Dessuten er det snakk om et så
kort tidsspenn at det ikke er mulig å trekke noen sikre slutninger på bakgrunn av dette. I perioden fra Handelsloven er vedtatt ble det behandlet hele 73 saker frem til 16.07.1845. Av disse
fikk 59 medhold, som vil si at ≈81% fikk innvilget større myndighet. Håndverksloven skapte
nye muligheter ved å avskaffe laugene som i lang tid hadde regulert konkurransen i markedet.
Dette var i tråd med liberaliseringen i Grunnloven.
Forvaltningen hadde anledning til å begrense konkurransen gjennom myndighetsbevillingene,
og ikke bare i handel- og næringsøyemed. I saken til Wictor Winther finner JD at argumentet
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Mordt, "Kvinner og næringsrett." S. 174.
Sak nr. 597. Justisdepartementet, Referatprotokoll C. Reg. 284b-787. Nr. 271. 1842.
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om at han ikke vil klare å tjene nok på et boktrykkeri ikke er tilstrekkelig grunn til å avslå
søknaden.384 Et annet eksempel som ikke handler om næring er saken til Martinus Bratlie, hvor
amtmannen anfører at antallet kommisjonærer burde begrenses. Søknaden ble avslått, men JD
legger tilsynelatende vekt på at supplikanten ikke har bevist sin evne til å skjøtte slike forretninger, ei heller vist en nødvendig rettskaffen og fast karakter. Argumentasjon på bakgrunn av
konkurranse var ikke ukjent i forvaltningen, likevel kan man ikke sette likhetstegn mellom disse
vedtakene hvor JD vurderer konkurranse, mot de tidligere lovhjemlede laugsreglene som skulle
beskytte mot konkurranse. For det første ble konkurranse kun et moment i avgjørelsen i myndighetssaker, og ikke en skranke som i lovgivningen. For det andre kunne øvrigheten kun gripe
inn i myndighetssøknaden i de få tilfeller der dette var nødvendig. For det tredje ser det ut til å
ha vært en vesensforskjellen ved at laugene ville sikre de allerede eksisterende håndverkerne,
mens argumentasjonen i forvaltningen først og fremst tok sikte på å gripe inn for å sikre at
supplikanten faktisk kunne livnære seg i det valgte yrket. Den nye lovgivningen ser ikke ut til
å ha hatt en stor eller varig effekt på hvor stor andel av sakene som fikk medhold. Håndverksloven ser ikke ut til å hatt en særlig stor innvirkning i det hele tatt, men Handelsloven ser derimot ut til å ha medført en økning i antall saker etter loven ble sanksjonert. Håndverksloven
forutsatte kunnskaper til å lage noe, men Handelsloven forutsatte kun kapital til å etablere en
virksomhet. Det er derfor ikke så overraskende at Handelsloven ga et mer umiddelbart resultat
på søknader om myndighet. Bevillingene fulgte i noen grad saksomfanget, men vi ser at det gis
flere bevillinger etter at Handelsloven trådte i kraft.
Bortsett fra den korte perioden mellom de to lovene ser det ut til å ha vært en rimelig konsekvent
statistikk i perioden jeg har undersøkt med bevillinger tildelt i rundt 70-75% av sakene. Dette
er uten å ta hensyn til for eksempel kjønn og alder. Det er også andre faktorer som kan gi oss
en indikator på hvor konsekvent forvaltningen egentlig var i disse sakene. Dette er henholdsvis
behovet for kontakt med supplikantene i forbindelse med saksbehandlingen og saksbehandlingstiden.
4.7. Antall journalinnførsler per sak
Amtet tok seg av den direkte kontakten med supplikanten, og i denne delen har jeg derfor kun
tatt utgangspunkt i sakene jeg fant i amtet sine journaler. Jeg har i tillegg kun sett på sakene
som har tilstrekkelig informasjon fra denne kilden, og som har gått til avgjørelse hos enten JD
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eller amtmannen. Det utgjør 102 av 189 saker, hvorav 9 er umyndighetssaker. Antallet journalinnførsler kan si noe om hvor mye kommunikasjon det var i forbindelse med hver sak. Dette
kan så fortelle noe om hvor godt innsenderne kjente til hva som var nødvendig i en slik sak.
Dersom det for eksempel manglet dokumenter som amtmannen eller JD så på som nødvendige
for saksbehandlingen ville det naturligvis medføre mer kontakt. Grunnlaget ligger i alle henvisninger jeg har klart å finne til de forskjellige sakene i amtet sine journaler. Utgangspunktet har
vært innførslenes egne henvisninger og journalregistrene. Som vi så over er registrene av ujevn
kvalitet og det er derfor sannsynlig at visse innførsler ikke har blitt registrert av amtet eller av
meg. Særlig tyder de ni sakene hvor jeg bare har funnet én henvendelse på dette. Likevel trekkes
spennet opp til 6 innførsler, med mange saker med over to henvendelser, så noe kan vi utlede
av resultatene.
Gjennomsnittet for myndighetssøknadene er på 2,5 innførsler per sak, og spennet går fra 1 til
6. Medianen ligger på 2. Altså har de aller fleste saker kun registrert mottak av søknad og mottak av vedtak fra JD i journalen. Gjennomsnittet for umyndighetssakene er 2,2 innførsler per
sak. Også her går spennet fra 1 til 6 og medianen ligger på 2. I og med at umyndighetssakene
ble behandlet hos sorenskriveren eller magistraten, før de ble sendt til avgjørelse hos amtmannen er det ikke overraskende at snittet ligger litt lavere her.
At det ofte bare er to henvendelser per sak (søknad + vedtak) peker mot at saksbehandlingen i
disse sakene var ganske klar for både folk og forvaltning. I visse tilfeller var det riktignok prokuratorer eller verger som sendte inn, men som vi får se i kapittel 5 tilhørte dette sjeldenhetene.
4.8. Behandlingstid
Amtsjournalene viste at henvendelsene angående myndighetsstatus kom både fra Christiania
Magistrat, JD og enkeltpersoner. Det vil derfor være en viss slingringsmonn på hvor nøyaktige
datoer journalene gir oss i forbindelse med vurdering av behandlingstid. Likevel uttalte amtmannen seg i alle sakene, og det er derfor sannsynlig at saken vil ha blitt oversendt han ganske
raskt innen den var mottatt i en annen forvaltningsgren dersom det var tilfellet. Sakene som ble
henlagt eller tilbaketrukket og av den grunn ikke ble behandlet på vanlig vis er holdt utenfor
vurderingen. Derimot vil en person som har flere saker, for eksempel en umyndiggjøring og et
eller flere forsøk på å gjenvinne myndigheten, bli regnet som individuelle saker, da hver sak
krevde eget vedtak. For alle sakene som fulgte et normalt behandlingsmønster vil dateringen på
første innkomne henvendelse, og dateringen for mottak av vedtaket gir en indikasjon på hva
1830- og 40-tallets supplikanter kunne forvente seg.
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For myndighetssøknadene var gjennomsnittlig behandlingstid 80,5 dager. Det tilsvarer omtrent
11,5 uker eller 2,6 måneder. Spennet er derimot stort: 2 dager for statssekretær Schouboes fire
døtre og 449 dager da Nicolay H. Hellerud forsøkte å gjenvinne myndigheten sin. Det er derfor
noen saker som trekker snittet veldig opp, og noen som trekker det veldig ned. Av den grunn
har jeg regnet ut medianen, som her er 52 dager. Dette tilsvarer omtrent 7,5 uker eller 1,7 måneder. At de fleste som søkte måtte vente rundt 52 dager virker ikke veldig lenge. Særlig hvis
man regner med postforsendelser, innhenting av dokumenter hvis nødvendig, videresendelse til
JD, realitetsbehandling i JD og tilbakesendelse til amtet for forkynning.
Av de tilgengelige umyndighetssakene ligger gjennomsnittet på 35,5 dager og medianen på
26,5 dager. I og med at saken ble behandlet i amtet kan vi regne med en kortere behandlingstid
enn for saker som måtte sendes ut av amtet. Det ble for eksempel ikke brukt tid på postforsendelse frem og tilbake til JD, og man kan sannsynligvis forvente strengere krav for å dokumentere behov for utvidet myndighet enn for å innskrenke den.
52 dagers saksbehandling av myndighetssøknader, og 26,5 dager for umyndighetssaker gir inntrykk av et relativt effektivt administrativt apparat. Det bidrar også til inntrykket om at de fleste
supplikantene visste hvilke dokumenter som måtte sendes inn, eller oppsøkte hjelp for å finne
ut dette - før søknaden ble sendt inn. Dette tyder også på at saksbehandlingen var noe standardisert med tanke på hva slags dokumentasjon som skulle legges til grunn, og hva slags argumenter som ble vektlagt.
4.9. Konsekvent forvaltning?
Utgangspunktet for min undersøkelse startet i Akershus amt sine journaler og det viste seg at
søknadene kom fra flere grener av forvaltningen. Myndighetssakene var hovedsakelig konsentrert rundt (Stift)amtmannen, Overformynderiet, Formannskapet, eventuelt Magistraten og Justisdepartementet. Resolusjonene for myndighetssøknader ble fattet i JD, mens umyndighetssakene ble avgjort hos amtmannen. Totalt sett er 189 myndighetssaker, med tilknytning til Akershus amt, journalført enten i amtet eller JD. Bevillinger ble utstedt i ≈74% av sakene i perioden
jeg har undersøkt.
Som vist var det flere overordnede faktorer som kan ha hatt innvirkning på vurderingen i JD.
Dette gjaldt først og fremst om søknaden var anbefalt av lokale myndigheter. Innvendinger på
en søknad hadde mye å si for hvorvidt søknaden ble innvilget. Dessuten kan det se ut til at kjønn
spilte en rolle, og at alder spilte en særlig rolle for menn. Alder ser derimot ikke ut til å ha spilt
så stor rolle for kvinner, bortsett fra det faktum at ingen kvinner i mitt materiale var under 21
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år da de søkte utvidet myndighet. Dette ser derimot ut til å ha vært gjeldende for begge kjønn,
da jeg kun har to menn i kildene som er yngre enn 21 da de sender inn søknad. Økonomiske
motiver ser ut til å ha blitt vektlagt i saker angående kvinner, men ikke i like stor grad når det
kom til menn. Lovgivningen trekker i ulike retninger, da Håndverksloven ikke ser ut til å ha
hatt noen tydelig effekt, om mulig enn i en negativ forstand da færre ble innvilget større myndighet mellom 1839 og 1842. Tidsspennet er derimot for kort til å kunne si noe sikkert. Med
Handelsloven ser vi på den annen side en økning i antall saker, selv om nivået på å innvilge
søknader ligger på omtrent der det lå før 1839. Ulike overordnede faktorene ble altså vektlagt,
men det var fremdeles JD som bestemte den relative vekten av disse argumentene, da de ikke
kunne sies å utgjøre en absolutt grense.
Den minimale kontakten mellom amtet og supplikantene, samt saksbehandlingstiden, peker
mot at de involverte parter var relativt klar over sine oppgaver i forbindelse med en myndighetssak. Men i og med at de de overordnede faktorene ikke var absolutte grenser, og det store
spennet i behandlingstiden, peker det også mot at det var andre faktorer som var viktige.
Den danske juristen Fredrik Theodor Hurtigkarl beskrev lovgiver som forsiktig med definisjoner i Christian den femtes lov (CVNL), noe han mener kunne motvirke utspekulert omgang
med loven. Han mente også at den norske loven faktisk var «tydeligere og nøiaktigere end [den]
Danske lov».385 Juristen Anders Sandøe Ørsted var derimot av stikk motsatt oppfatning når det
gjaldt bruk av definisjoner, da han mente at jo mer tydelig lovteksten var, jo enklere var det å
omgå lovens bokstav.386 Uansett om definisjoner ble ansett som positive eller negative ga i alle
fall færre definisjoner definisjonsmakten til utøvende myndighet og åpnet lovteksten for skjønn.
Dette innebar at forvaltningen og domstolene hadde mer makt i tolkning av lovteksten. Likevel
kan det også hevdes at i et samfunn som bygger på positiv rett, så vil det være nødvendig med
rom for tolkning i lovbestemmelsene. En lovhjemmel kan fort bli for snever i et samfunn som
er preget av rask utvikling og kreative tilfeller. Det er vel også dette som er poenget til Hurtigkarl, selv om han ikke sier det like eksplisitt. I og med at myndighetslovgivningen var så gammel og lite detaljert hadde JD mulighet til å tolke reglene slik de mente var riktig. Dette kunne
også føre til innskrenkninger som ikke er intensjonelle. Et eksempel på dette er Inger Dübeck
sitt funn, hvor hun finner at fullmyndighetsbevillinger til kvinner var en mulighet tidligere, men
noe som forsvinner fra 1750-tallet. Men det ga også rom for å gi bevilling til en 21 år gammel
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kvinne i en vanskelig økonomisk situasjon, og ikke den 21 år gamle mannen med gode anbefalinger som fremdeles ble ansett for ung.387 Denne tolkningspraksisen var naturligvis mer formbar enn for eksempel et eksplisitt aldersforbud i loven, men det gjorde også praksis mer avhengig av den enkelte lovkyndige.
Rom for en større grad av subjektivt skjønn i vedtakene, vil føre til mer variert praksis. Vi ser
flere tilfeller hvor lokale myndigheter uttaler seg om supplikanter på en særdeles fordelaktig
måte og også tilfeller der de uttaler at de ikke kjenner vedkommende og dermed er redusert til
å peke på mer overordnede forhold slik som alder. Når høytstående embedsmenn ikke hadde
innvendinger, eller til og med positivt anbefalte søknaden kunne det så absolutt være en fordel
ved vurderingen av søknaden, da JD som vist i 5.6.1 innvilget hele 91,5% av sakene uten innvendinger. Dessuten hendte det at JD påpekte sin egen usikkerhet, men valgte å støtte seg på de
lokale myndigheters vurderinger.388 Dette var likevel ikke en vanntett plan, da JD også kunne
velge å innstille at en bevilling ikke burde utstedes på tross av at søknaden ikke inneholdt noen
innsigelser.389
Vi har nå sett på noen av de overordnede forholdende i forvaltningen. For å forklare hvorfor en
søknad til en mann på 23 blir innvilget, og en annen mann på 23 sin søknad blir avslått må vi
gå inn i selve søknadene og avgjørelsene i JD da det overordnede ikke kan gi oss et godt nok
svar. Med tanke på at de fleste søknadene ble behandlet såpass raskt og uten for mye korrespondanse tyder det på at argumentasjonen var vesentlig. Både supplikanter og forvaltning later
til å vise at de visste hva som burde fremkomme i en søknad. I neste kapittel skal vi derfor se
på hvilke årsaker forvaltningen la til grunn når de innvilget eller avslo myndighetssøknader på
et individuelt nivå.

387

Henholdsvis sak nr. 831 i Justisdepartementet, Referatprotokoll C. Reg. 334-849, 1-130. Nr. 282. 1844-1845;
og sak nr. 638 i Referatprotokoll BC. Reg. 625-159. Nr. 220. 1836-1837.
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For eksempel i saken til Wolff-søstrene, der JD er skeptiske til alderen, men innvilger på bakgrunn av
anbefalingene. Sak nr. 326 i Justisdepartementet, Referatprotokoll BC. Reg. 153-346. Nr. 215. RA/S1038/A/L0215. 1836.
389
For eksempel i saken til Marthe C. Mausaas, hvor lokale myndigheter støtter søknaden, men JD avslår på
bakgrunn av egne betraktninger. Sak 146 i Justisdepartementet, Referatprotokoll C. Reg. 810-836, 1-318. Nr.
279. RA/S-1038/Aa/L0279. 1843-1844.
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5. SØKNADER OM MYNDIGHET OG UMYNDIGHET
5.1. Innledning
For å bli myndig utover lovens allmenne regler måtte man søke øvrigheten. Det samme gjaldt
dersom man ønsket å umyndiggjøre noen. Kapittel 4 viste at Justisdepartementet avgjorde myndighetssøknadene, mens det var amtmannen som avgjorde umyndighetssakene. Hvordan man
skulle forfatte en myndighetssøknad var tema i flere formularbøker. Her ble det vist hvordan
man best skulle forfatte en søknad og hvilke vedlegg som burde følge med. Supplikantene vil
gis en fremtredende rolle i dette kapitlet for å redegjøre for argumentasjon benyttet i søknadene.
Det er viktig å huske på at argumentasjonen er preget av formålet med supplikken, og kildene
røper ikke eventuelle behov som supplikanten forsto at ikke ville ha blitt tatt tilfølge.
Det er mange relevante spørsmål til dette kapittelet som vil være førende for strukturen i kapitlet. Først og fremst vil jeg se på hvordan formularbøkene mente at myndighetssøknadene skulle
se ut. Deretter tar jeg utgangspunkt i Dübeck sine spørsmål til etableringsretten,390 som leder til
følgende spørsmål: 1) På hvilke måter kunne myndighetsbevillinger oppnås? 2) Hvem kunne,
og antitetisk hvem kunne ikke, oppnå myndighetsbevilling? 3) Hvilke betingelser måtte oppfylles for å få innvilget utvidet myndighet? 4) Hvilke begreper bruker supplikantene og forvaltningen for å beskrive myndigheten det blir søkt om?
5.2. Formularbøkene
For hjelp til å skrive en god myndighetssøknad fantes formularbøkene. Sjangeren var populær
alt på 1700-tallet, da Johan Hendrich Bärens over noe tid publiserte hele 9 utgaver av sin
bok.391Anders Sandøe Ørsted publiserte også selv to utgaver i henholdsvis 1817 og 1855. Jeg
har valgt å benytte et verk skrevet av den norske juristen O. H. Rolfsen i 1838, da boken ble
utgitt tidlig i min undersøkelsesperiode.392
Rolfsen starter med å presentere de to typer myndighetsbevillinger som kan innvilges; fullmyndighet og mindreårighet – begge koster 10spd.393 Dübeck finner i sitt materiale fra perioden
1600-1900 at kvinners myndighetssøknader beveger seg fra fullmyndighet til mindreårighet.
Hun sier videre at begrepet «egen verge» helt forsvinner i kvinnesakene fra siste halvdel av
1700-tallet.394 Dette samsvarer med funnene mine. I journalene og registrene jeg har sett på fra
390

Selv om Dübeck skriver om næringsrett er det mange spørsmål som også er relevante for myndighetslovgivningen sin del. Spesielt med tanke på det økonomiske perspektivet. Dübeck, "Købekoner og konkurrence." S. 293.
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Sandvik, "Kvinners rettslige handleevne på 1600- og 1700-tallet." S. 187; Frantz Dahl, "J. H. Bärens" i Dansk
Biografisk Leksikon.
392
Det kom en ny utgave av boken i 1839, men denne er likelydende for myndighetssøknadene sin del.
393
Rolfsen, Formularbog. S. 337.
394
Dübeck, "Købekoner og konkurrence." S. 239, 242f.
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amtet og JD, er det aldri nevnt fullmyndighet i forbindelse med en sak som angår en kvinne.
Dette er uansett et prinsipp i praksis i 1838 da Rolfsen skriver i en anmerkning til fullmyndighetssaker: «Fuldmyndighedsbevillinger tilstaaes aldrig Fruentimmere». 395 Det er altså en mer
konservativ begrepsbruk vi ser fra siste halvdel av 1700-tallet, med påfølgende konservative
bevillingspraksis. Dette skjer på tross av fokuset på individers rettigheter i Grunnloven og at
samfunnet er i en overgangsfase fra familieøkonomi til merkantilisme/kapitalisme som nettopp
er mer individorientert. Likevel er det helt i tråd med det borgerlige kvinnesynet som utvikler
seg i perioden. Fullmyndighet på 1800-tallet var forbeholdt menn.
Uavhengig av om man kaller det mindreårighet for menn, eller venia ætatis, mente Rolfsen at
disse bevillingene hadde utspilt sin rolle:
«Der er vel ingen Tvivl om at venia ætatis i ældre Tider har været bevilget, men i den
senere Tid ere Ansøgninger derom altid afslaaede, saa at saadanne, naar der ikke ellers
skulde være høist talende Omstændigheder forhaanden, uden Tvivl ikke nu ville være
til nogen Nytte.»396
Den eneste venia ætatis-saken jeg har funnet i mitt materiale, etter Rolfsens fortolkning, er
saken til 15 år gamle Hans Christian Jacobsen. Han ønsket å bli myndig under kurator for å
kunne investere sin arvekapital. Saken blir avslått, så på dette punkt har Rolfsen rett. Likevel
innlater erklæringene og JD på en behandling av saken på bakgrunn av flere momenter. Overformynderiet anfører nemlig at de i tillegg frykter at han gjennom sitt arbeid har blitt tilbøyelig
til risikable disposisjoner som han ikke er moden nok til å forstå.397 Alder var et viktig moment,
og modenhet blir trukket frem i flere saker.398 Oppfatningen ser også ut til å være utbredt da
slike søknader, bortsett fra denne ene saken, er fraværende fra mitt materiale. Selv om Rolfsen
ser ut til å ha rett i at venia ætatis ikke lengre er en reell mulighet, viser behandlingen av saken
at dette er noe som har vokst frem i praksis som må forsvares, fremfor å være et resultat av
retningslinjer. Kvinner kunne altså få innvilget mindreårighet og menn fullmyndighet, men ikke
motsatt.
For å få innvilget fullmyndighet måtte menn oppfylle visse kriterier. Rolfsen bekrefter praksis
rundt alder som vist i kapittel 4. Menn måtte være fylt 21 ½ år og dermed være nærmere fullmyndighetsalderen enn mindreårighetsalderen. Dette kunne bare i særegne tilfeller fravikes. De
måtte i tillegg opplyse om at bevillingen hadde et konkret formål som ville være til gunst for
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dem hvor myndighet var en forutsetning.399 Dette kunne for eksempel være handelsvirksomhet
eller annen borgerlig stilling hvor utvidet kontraktsfrihet var nødvendig. Likevel vil ikke enhver
slik beskjeftigelse fordre myndighetsbevilling, da CVNL 3-19-35 gir hjemmel for å drive virksomhet med kurators alminnelige samtykke, for eksempler eie eller drift av landeiendom eller
en fabrikk. Kun der driften stadig kom i strid med lovverket, og da særlig Frd. av 26. oktober
1804 og Plakaten av 14. desember 1804, ville en utvidelse av myndigheten vurderes. Søknaden
bør være vedlagt kurators erklæring, der en slik er beskikket, samt erklæring fra Magistraten (i
byene) og Overformynderiet. Ved oppnåelse av fullmyndighetsbevilling vil supplikanten ha
tilgang til å inngå alle disposisjoner der lovverket krever fullmyndighet, men ikke disposisjoner
der loven krever 25 år, for eksempel Lov av 8. juni 1818 §1.400 For å oppnå rettigheter som
fullmyndig, må søker generelt være over en viss alder og ha bruk for myndighetsbevilling på
grunn av virksomhet som ellers blir vanskeliggjort av loven.
For å få innvilget venia sexus måtte kvinnene oppfylle visse kriterier. Dette handlet særlig om
å bevise at bevillingen ville ha gunstige konsekvenser, som ikke ville være mulige å oppnå uten
den utvidede myndigheten. Kravet for behov var ifølge Rolfsen, enda sterkere for kvinner enn
menn. Dersom hun har oppfylt denne grunnen og har nådd en moden alder, som Rolfsen setter
til 25 år, kunne man vente å få innvilget søknaden. Eksempel på formålstjenlig bevilling kunne
være hvis kvinnen ønsket å starte næring med hjemmel i lov, eller egen særskilt bevilling fra
forvaltningen. Andre tilfeller kunne også være tilstrekkelige dersom den var nødvendig eller
hadde synlige fordeler som fordret en større selvstendighet med rådighet over hennes midler.
Det anses ikke tilstrekkelig at supplikanten har behov for en del, eller hele, sin arv. Heller ikke
om disse skal benyttes til å kjøpe en eiendom eller på annen måte disponeres på en måte som
er i strid med Forskriften om behandlingen av umyndiges midler. Dette kan nemlig innvilges
av JD uten at venia sexus er nødvendig. Bevilling tilstedes heller ikke der hensikten er å unngå
offentlig skifte for falt, eller forventet, arv. Rolfsen gjør imidlertid unntak for de sakene der
supplikanten kan oppnå en fordel, som likedeling av arv med brødre, dersom bevilling utstedes.401 For kvinnelige supplikanter ser årsaken til myndighetsbevillingen ut til å være det viktigste, selv om Rolfsen også ser ut til å forutsette en nedre grense på 25 år, og det er i høy grad
regulert hva disse årsakene kan være.
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Rolfsen har i tillegg utformet maler for hvordan mannlige og kvinnelige supplikanter kan forfatte søknaden sin. Det er flere fellestrekk. Begge opptrer som undersåtter, med ord som nådigst
og underdanigst hyppig brukt.402 De starter søknaden med hvorfor de behøver bevilling, som i
begge malene er å starte handel. Foruten dette stadfestes arven, tjenestetiden og erfaringen de
har med yrket. Selv om ikke malen for venia sexus sier det eksplisitt, forutsettes det også anbefalinger fra verge/kurator, Magistraten (hvis de bor i by) og Overformynderiet. Dette kan utledes av forslag til maler for disse instansers svar på myndighetssøknader. For menn er det dessuten lagt vekt på hvordan de økonomisk skal klare å etablere handelen, at de har eksamen i
faget og at de i tillegg søker dispensasjon fra alderen etter 1818-loven. For kvinner er det lagt
særlig vekt på at bevillingen vil hjelpe dem med å forsørge seg selv og at de av denne grunn
behøver større kontraktsfrihet og tilgang på sin ubetydelige arv. Malene er stort sett en gjentakelse av anmerkningene Rolfsen gjorde, hvor argumenter for at søknaden bør bevilges er det
viktigste,403 etterfulgt av anbefalinger om egnethet.404
5.3. Hvilke type mennesker søkte om myndighetsbevillinger?
Det mest åpenbare med primærmaterialet jeg har undersøkt er at gifte kvinner og enker er totalt
fraværende. Sannsynligvis kunne gifte kvinner operere under sin manns myndighet dersom de
hadde virksomhet utenfor hjemmet. Enker på sin side hadde lagverge, som fungerte som en
type rådgiver. At enker hadde større myndighet og råderett over egne affærer ble tydelig i kapittel 3. Den myndigheten de gifte kvinnene og enkene hadde, uavhengig av årsaken, var åpenbart ansett tilstrekkelig av lovgiver for å unngå å måtte søke om venia sexus.
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At skrivemåten var viktig kan vi lese av en note til Cancellie Promemoria av 24. november 1793 hvor
prokurator får en kraftig advarsel for skrivemåten. Fogtman og Algreen-Ussing, Kongelige Rescripter,
Resolutioner og Collegialbreve, 1793-1794. S. 585.
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Dette var også tilfellet i Sverige. Ighe, I faderns ställe. S. 148.
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På dette tidspunkt utvikler dansk og norsk rett seg ulikt, men det er likevel interessant å se på Ørsted sine formularbøker. Hans utgave fra 1817 gir kun en meget kort mal på en søknad for venia sexus. Begrunnelsen han
benytter som eksempel er at vedkommende ønsker å være myndig i et forestående skifte. Det er flere eksempler i
vedlegg 3 på at JD ikke anerkjenner dette som en tilstrekkelig grunn mellom 1835-45. Malen for den mannlige
supplikanten er derimot likere mellom utgavene, og i 1855 samsvarer Ørsted og Rolfsen i mye større grad. Det er
mulig at dette er et uttrykk for konservatismen som ser ut til å vokse frem blant den juridiske eliten. For de
mannlige supplikantene fremhever Ørsted familiære årsaker, som ikke er overraskende med tanke på hans konservatisme, se f.eks. delen om sivilloven; 2.4.2. Etter frd. 23. mars 1837 behandlet amtmannen i Danmark søknader fra menn over 22 år som ville bli fullmyndige, og søkander fra kvinner over 18 år som ville bli myndige under kurator. Var man yngre måtte man søke JD, men bevilling ville ikke utstedes til de under 18 år med mindre
særlige grunner tilsa det og man var nær 18-årsalderen. Anders Sandøe Ørsted, Formularbog, indeholdende
formularer til de vigtigste, i det borgerlige liv, forefaldende kontrakter, og andre dokumenter, tilligemed
udførlige anvisninger til de rets- og forsigtigheds-regler, som ved slige dokumenters affatning bør iagttages. 4.
opl., betydelig forøget og forbedret. utg. København: Coldings Forlag, 1817. S. 455; Anders Sandøe Ørsted, A.S.
Ørsteds formularbog: indeholdende Formularer til de vigtigste i det borgerlige Liv forefaldende Kontrakter og
andre dokumenter, tilligemed udførlige Anviisninger til de Rets- og Forsigtighedsregler, som ved slige
Dokumenters Affatning og Udstedelse bør iagttages. Kjøbenhavn 1855. S. 364f.
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Supplikker skulle skrives og underskrives av sorenskrivere, byskrivere eller prokuratorer, og
deretter leses og signeres av amtmannen.405 I byene var magistraten pliktig til å ansette skrivere
for å hjelpe innbyggerne med supplikker. Utenfor byene hadde sorenskriveren dette ansvaret.
Dersom det ikke fantes noen sorenskriver i nærheten, var amtmannen forpliktet til å ansette
minst to skrivere til denne hensikt.406 Supplikker som omfattet utvidelse av rettigheter skulle
leveres på stemplet papir, ifølge Frd. av 4. februar 1771.407 Rolfsen skriver at dersom han ikke
presiserte at supplikken kunne skrives på annet papir, skulle den skrives på førsteklasses stemplet papir og han har ikke presisert noe for myndighets-søknadene sin del.408 CVNL 1-24-1 bestemte at supplikker skulle utferdiges gratis, men gebyrer ble altså innført etter hvert blant annet
gjennom stemplet papir, og det kostet i tillegg 10 spd. å få utferdiget en myndighetsbevilling,
med mindre man kunne godtgjøre at man var uformuende.409 Likevel var det mulig å innvilget
gratis bevilling av økonomisk situasjon. Uansett førte kravene om stemplet papir og risiko for
utferdigelsesgebyr på 10 spd. til en mer komplisert og fordyret prosess, slik at lavere samfunnslag muligens ble ekskludert.
Mange av kvinnene i mitt materiale må kunne ses på som velstående. Av totalt 82 saker hvor
det ble fattet et vedtak, var tilgang til, og rådighet over, arv et moment i hvert fall 54 av sakene.410 Det vil si at kvinnene hadde arvemidler innestående hos overformynderiet i hvert fall i
≈66% av sakene det ble fattet avgjørelse i. Reskript av 7. februar 1794 bestemte at arv under 20
spd. ikke skulle settes inn under overformynderiet.411 Det vil si at alle kvinnene som anførte
tilgang på arvemidler i sine supplikker hadde mer enn dette innestående. Ifølge Statistisk Sentralbyrå var gjennomsnittlig årslønn i 1850 for en tjenestepike i byen 48kr, tilsvarende 12 spd.
eller 40kr på landet, tilsvarende 10 spd.412 Det bør presiseres at en del av lønnen til en tjenestepike var kost og losji, og derfor kan man ikke si at de har en dobbel årslønn i bevaring. Likevel
dreier sakene i materialet seg stort sett om arv på flere hundre, og ofte flere tusen, spesidaler.
Dette samsvarer med funn i Sverige, hvor Gunnar Qvist mener at myndighetssøknadene først
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og fremst tjente overklassen,413 mens Liljewall trekker borgerskapets ugifte kvinner frem som
dominerende.414 Verger hadde rett til å ta ut og disponere over arvemidler, dersom det var nødvendig for myndlingens ve og vel. Så det faktum at de hadde mulighet til å ha midler innestående på rente tyder på at de enten kunne leve av rentene på arven, eller at de var i en økonomisk
situasjon som tilsa at de ikke kunne hadde noe behov for å få dem utbetalt før nå.
Selv om en del av kvinnene i mitt materiale kan sies å ha vært i en fordelaktig økonomisk
situasjon, ser vi også eksempler på det motsatte og mange begrunner søknaden med et behov
for å forsørge seg selv. Som vi så var det viktig å begrunne søknaden sin godt nok og selvforsørgelse var definitivt et godt argument. Gerd Mordt sin hovedoppgave undersøker håndverkog handelsbevillinger utstedt i første halvdel av 1800-tallet. I hennes oversikt finner jeg 6 saker
som opptrer både i hennes og mitt materiale.415 Kun én av sakene opptrer før Handels- og Håndverksloven trer i kraft. Vi vil se nærmere på dette i 5.5.1.
Et påfallende trekk ved mennenes myndighetssøknader som ble behandlet i JD er at samtlige
menn, bortsett fra 8, driver eller ønsker å drive med handel. De øvrige søkerne er henholdsvis
boktrykkere, bokhandler, student, funksjonærer, jurist eller ønsker å bli brennevins- og ølbryggerborger.416
I kapittel 4 ble tall presentert som viste at myndighetssøknader ikke var noen stor del av forvaltningens arbeidsområde. Det er uansett grunn til å anta at de færreste av kvinner faktisk søkte
om myndighet, og at dette var forbeholdt de mer privilegerte kvinnene, men som nå var kommet
i en situasjon at de ønsket å forsørge seg selv på en annen måte. Dette kan man slutte på bakgrunn av at saksomfanget var så lite, at så mange ønsket kontroll over arvemidler under overformynderiet og begrunnelsene i søknadene som vi skal se nærmere på nedenfor. En forandring
i lovtekst forandret ikke nødvendigvis på det.
5.4. I søknadene om myndiggjøring; hvem søkte?
Det kom totalt 165 myndighetssøknader til Akershus amt og JD angående dette amtet mellom
1835 og 1845. Alle mennene søkte på egen hånd. Av de 91 kvinnene søkte 75 på egen hånd,
mens 16 kvinner hadde andre som søkte for seg. I rake motsetning hadde kvinnene i Sverige
ikke mulighet til å søke selv under dispenstiden.417 Ikke bare kunne norske kvinner søke selv,
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de kunne i tillegg få medhold i søknaden sin selv med innsigelser fra slekt eller lokale myndigheter. Liljewall skriver om den svenske situasjonen at det selvfølgelig forekom at kvinnen
hadde støtte fra sin familie, men: «De ogifta kvinnornas civilrättsliga myndighet fremstår under
dispenstiden i hög grad som villkorad av män.»418 Dette var altså ikke i like stor grad sant for
norske kvinner. Likevel er det en vesensforskjell i det at svenske kvinner etter dispens ble myndige, mens norske kvinner kun ble mindreårige. Tilsynsvergen og myndighetsstatusen kunne
slik ivareta slektens behov på en annen måte enn det som ville ha vært mulig i Sverige. Dersom
de norske kvinnene ikke søkte selv, var det fedre, prokuratorer og verger som stod for arbeidet.
Det er et interessant moment i seg selv at kvinner i så stor grad tok ansvar i egne saker. I en tid
som flere ganger har vært betegnet som De stummes leir419 viser det seg at kvinner slett ikke
var stumme når det kom til å føre saker i forvaltningen.
I Sverige fant Britt Liljewall at det var mange kvinner som først søkte myndighet etter at deres
far hadde avgått med døden. Hun mener at det å søke mens faren fremdeles var i livet, omtrent
syntes å være tabubelagt.420 I Norge finner jeg tvert imot visse tilfeller hvor faren søkte for sin
datter, eller døtre. Det mest spesielle tilfellet er saken sendt inn av Statssekretær Schouboe, som
søker om myndighetsbevilling for sine fire døtre i januar 1845. 421 Hans navn opptrer nemlig
også i forbindelse med utarbeidelsen av den kongelige proposisjonen til 1845-loven.422
Umyndighetssakene som dukker opp i materialet er både motivert av vedkommende selv og av
andre. Det fremkommer ikke alltid hva slags relasjon supplikanten har til den som ønskes
umyndiggjort, men i de tilfellene det gjør det er det både svigersønner, koner og fedre. Det er
relativt interessant at koner kunne begjære sin mann umyndiggjort, og få medhold, uten at hennes egen myndighetsstatus ble noen utfordring.423
5.5. Hvilken type myndighet søkes og gis?
Fra vedlegg 3 kan vi utlede at supplikantene søkte om fullmyndighetsbevilling, myndighetsbevilling, myndighet under kurator, venia sexus og venia ætatis. Som regel skrives bare myndighetsbevilling i både amtet og JD sine journaler. Dette kan henvise til alle de øvrige kategoriene. Som vist i 5.2 var venia sexus etter Rolfsen sin forståelse likestilt med myndig under
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Liljewall, "Mig själv och mitt gods förvalta". S. 110, 196.
Tittel på et opprørsskrift av Camilla Collett, og tittel på et kapittel skrevet av Hagemann, "De stummes leir?".
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Liljewall, "Mig själv och mitt gods förvalta". S. 109.
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Sak nr. 56 i Justisdepartementet, Referatprotokoll C. Reg. 334-849, 1-130. Nr. 282. 1844-1845.
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Proposition til en Lov om større Myndighed for ugifte Fruentimmer, 2. april 1845.
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Det finnes flere slike saker i vedlegg 3, se for eksempel Randine Spenning om ektemannen.
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kurator og jeg kan heller ikke se av dokumentene at det er noen innholdsmessig forskjell mellom disse begrepene som brukes om hverandre vedrørende kvinnelige supplikanter. Venia ætatis ser ikke bare ut til å ha forskjellig tolkning i juridisk teori, men også i praksis da det som vist
fantes eksempler på at begrepet ble brukt i saker om fullmyndighet. I tiårsperioden jeg har undersøkt er det ingen kvinner søker om fullmyndighet, kun én mann søker om mindreårighet og
kun én mann som søker før han har fylt de 21,5 årene formularboken forutsetter. Det ser altså
ut til at det har vært en svært god forståelse mellom lovgiver, forvaltning og befolkning.
Forvaltningen hadde i prinsippet adgang til å innvilge alle de forskjellige former for myndighet.
Likevel ser vi en begrensning av hvilken myndighetsstatus kvinner kunne oppnå, da de bare
kunne bli myndige under kurator. Det samme gjelder for øvrig for menn under 18 år, som i
realiteten var avskåret fra venia ætatis, som ifølge Rolfsen, hadde vært brukt en del tidligere.
Her var det kun snakk om fullmyndighet til mindreårige menn på visse betingelser. Det var
ingen matrise som bestemte hvordan slike supplikker skulle vurderes i JD, og foruten de overordnede faktorer vi var inne på i kapittel 4, koker det derfor ned til begrunnelsene gitt i søknadene. Øvrigheten var imidlertid begrenset til å enten innvilge, avslå eller henlegge søknaden og
på grunn av begrensningene ved kjønn og alder, var det ikke rom for å gi «litt» myndighet.
En myndighetsbevilling, uavhengig av hvilken type, medførte en økonomisk og en sivilrettslig
utvidelse av rettigheter. Den økonomiske råderetten innebar en mulighet til å få utbetalt midlene
sine av overformynderiet og mulighet til å disponere disse. Men for å kunne disponere dem, var
det også nødvendig med den sivilrettslige utvidelsen som ga en større mulighet til å inngå avtaler. Som vist i kapittel 3 ble både kvinner og menn personlig myndige ved fylte 18 år, med
mindre det forelå en umyndiggjøring. Avtalene som myndighetsbevillingen ga større tilgang til
var derfor avtaler av en økonomisk karakter, for eksempel kjøp og salg. Den økonomiske og
sivilrettslige myndigheten ga dermed mulighet til å disponere over egne midler og inngå større
skriftlige økonomiske avtaler.
5.6. Hvilke begrunnelser benyttes for å oppnå bevilling?
De umyndige og mindreårige manglet rådighet over arvede midler og var underlagt begrensninger som hindret kontraktsinngåelser. Det at vergene var underlagt så streng kontroll i forbindelse med den umyndiges midler, medførte også at eventuelle disposisjoner som den umyndige ønsket å gjøre ikke var mulige selv med vergens velsignelse. Dette gjaldt særlig kontroll
over arvemidler og handel med jord. Å få utvidet myndighet var den eneste muligheten man
hadde til å bedre situasjonen. Som Rolfsen påpekte var det nødvendig med en god grunn til å
oppnå bevilling, da dette ble sett på som et unntak fra hovedregelen.
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Tabell 4 viser en oversikt over hvilke grunner supplikantene ga for å oppnå myndighet. Sakene
er organisert etter året den ble avgjort og det er kun sakene som ble behandlet i JD som ligger
til grunn. For 1845 er det bare saker som dukker opp, eller blir avgjort før 16. juli som er inkludert. I dette tilfellet ville det vært poengløst å diskutere begrunnelser der JD aldri engang så
søknaden, og det ikke foreligger noe vedtak. Årsaken til at saken ble henlagt eller tilbaketrukket
kan være så mangt og trenger ikke ha noe med begrunnelsen å gjøre. I tillegg er sakene om
gjengivelse av myndighet utelatt, da dette ikke fordrer noen begrunnelse av samme sort som en
vanlig myndighetssøknad. Avgjørelsene her er inndelt etter begrunnelse i søknaden og vist slik
at det første tallet representerer hvor mange som fikk innvilget saken sin, og det andre tallet
hvor mange som fikk avslag. Dette betyr naturligvis ikke at begrunnelsen var det utslagsgivende. Som vist var det også andre forhold som kom i betraktning.
År

Tabell 4: Innvilgelser/avslag fordelt etter årsak for søknader 424
Handel og
Mottak av penger
annen næring*

(arv eller gave)

Eiendomssaker

Annet

Totalt

1845

6/3

4/0

2/1

0/0

12/4

1844

21/3

3/1

4/3

0/0

28/6

1843

12/1

0/0

1/3

0/0

15/2

1842

7/0

0/3

1/0

0/1

8/4

1841

2/1

2/0

0/0

0/0

4/1

1840

4/1

0/4

1/0

1/0

6/5

1839

4/0

0/4

2/2

0/0

6/6

1838

6/0

0/1

1/0

1/0

8/1

1837

7/0

1/0

0/0

1/1

8/1

1836

0/1

0/0

3/2

0/0

3/3

1835

3/1

0/2

0/1

0/0

3/4

Tot.

72/11

10/15

16/12

3/2

101/40

*Spesifisering av annen næring: kommisjonærforretninger, boktrykkeri, brennevinsbrenner

Kategoriene er relativt grovt skissert. Begrunnelser basert på handel- og næringsinteresser er
slått sammen. Dette skyldes at vurderingen i disse tilfellene vil være ganske lik da begge handler
om økonomisk virksomhet. Sakene om fruentimmerarbeid er inkludert i denne kategorien, som
var basert på handel eller håndverk. Det er mange kvinner som søker handelsbevilling uten å
spesifisere nærmere hvilken type handel de ønsker å drive med. Dette kan i realiteten dreie seg
om fruentimmerarbeid, som lovene åpner for etter 1839 og -42, men dette er ikke mulig å utlede
av mitt materiale. Dette er uten tvil den største kategorien, noe som også samsvarer med Britt
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Hele tabellen og den påfølgende diskusjon av enkeltsaker er utledet av vedlegg 3.
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Liljewall sine funn for kvinnelige myndighetssøknader i Sverige i 1850. Hun skriver videre at
dette kan peke mot en endring i typen kvinner som søkte myndighet, da det ikke lenger handlet
om å få tilgang på arvemidler, men å etablere nye leveveier. 425 Hvilken type mennesker som
søkte bevilling i det forelagte materiale var tema for 5.3 og kan altså ikke sies å gjelde det
norske materialet helt ennå. Likevel peker begrunnelsene mot en mulig endring i de kvinnelige
supplikantenes klassetilhørighet. Videre gjelder pengesakene arvemidler og pengegaver. Å få
utbetalt arv var ikke betinget av venia sexus, men å kunne disponere større midler i form av arv
eller gave måtte søkes om. Dessuten kunne man unngå offentlig skifte dersom alle arvingene
var myndige, men dette falt særlig i god jord hos JD som jeg skal vise nedenfor. Eiendomssaker
refererer her til kjøp av eiendom, overtakelse av arvet eiendom og drift av jord. Kategorien
favner sakene som ikke passer i de øvrige kategoriene. På bakgrunn av kategoriene vil det være
mulig å få et inntrykk av de vanligste årsakene og begrunnelsene for å søke myndighet.
Den største kategorien er handel og næring, mens den minste kategorien er det jeg har valgt å
kalle «annet». Søknadene lar seg enkelt kategorisere, noe som viser at de egentlig er svært
ensartede. Dette kan tyde på at supplikantene var svært klar over hva de gjorde da de sendte inn
søknaden. Supplikantene benytter seg i tillegg ofte av tidligere arbeidserfaring dersom det er
relevant for søknaden, men mange – nesten utelukkende kvinner – unnlater å trekke frem hva
de har livnært seg av frem til supplikken ble sendt. Dette samsvarer med Britt Liljewall sine
funn i Sverige.426 I eiendomssakene var det også litt større mulighet til å få bevilling, mens den
var negativ for pengesakene sin del. Likevel er det tydelig at det var mulig å få bevilling under
alle de fire kategoriene, så hva fører da til at noen fikk avslag?
Noen av avslagene handler om de overordnede kriteriene som var tema for kapittel 4; alder,
kjønn, lovendringer og innsigelser i erklæringene. Ove Nicolay Lund (20), Jens G. Jensen (22),
Martin L. Smedberg (22,5), Hans H. Lund (21) og Hans Chr. Jacobsen (15)427 ble hovedsakelig
erklært for unge til å motta bevilling. For Anne og Marie Samuelsdøtre Krakkelsrud (69 og 61)
er det derimot høy alder som fører til avslag. 7 av 40 avslag er med andre ord basert på alder.
Rolfsen anbefalte at man burde være vesentlig nærmere fullmyndighet enn mindreårighet når
man søkte; altså over 21 ½ år. Likevel ser vi at to stykker får avslag på tross av at de er vel over
dette. JD bruker det faktum at noen er vesentlig nærmere fullmyndighet enn mindreårighet som
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Liljewall, "Mig själv och mitt gods förvalta". S. 120.
Liljewall, "Mig själv och mitt gods förvalta". S. 107.
427
I saken til Hans Chr. Jacobsen hjalp det sannsynligvis heller ikke at han ønsket å innlate seg på forretninger
som ble betegnet som spekulative, og at det så ut til at supplikanten hadde skrevet sin egen erklæring på vegne
av faren.
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et argument i saken til Jess G. Borgen (22) som får medhold. Det vises for øvrig til diskusjonen
i 4.6.3. Alder var vesentlig, men ikke avgjørende. Når det gjelder kjønnsdimensjonen ble ikke
det at noen var kvinne eksplisitt brukt som begrunnelse for å avslå en søknad. Som vist i 4.6.2
fikk ≈81,5% menn og 64,5% kvinner medhold i sine myndighetssøknader som ble behandlet i
JD, noe som tyder på at en kjønnsdimensjon i alle fall implisitt kan ha hatt betydning. Det
nærmeste man kommer en forutinntatthet hos JD i de enkelte saker er saken til Maria M.M.
Bruun (41) hvor JD konkluderer: «om man end vil indrømme et ugift Fruentimmer nok saamegen Erfaring og Kyndighed, er det formeentlig dog klart, at hun ikke kan formodes at være i
Besiddelse af den Indsigt, som udfordres for at betrygge hende for skadelige Beslutninger under
Boets Behandling»428. Det er derimot vanskelig å si om det er kjønnet eller sivilstanden som er
det største problemet, eller en kombinasjon av de to.
Utilstrekkelige opplysninger om erfaring og modenhet kunne imidlertid også benyttes som argument overfor menn, for eksempel i den første saken til Jens G. Jensen, gjerne i kombinasjon
med alder. Likevel ser vi at tilsvarende argumenter ble brukt i proposisjonen til 1845-loven mot
å tillate kvinner å bedrive borgerlig virksomhet. På den måten blir kvinnens sysler som er bestemt av hennes kjønn, både betingelse og konsekvens for hennes uerfarenhet. For menn sin del
ble jo denne erfarenheten og innsikten selvsagt ved fylte 25 år, mens Maria M.M. Bruun ikke
ble anerkjent dette i en alder av over 41 år. Hva gjelder lovendringene i 1839 og -42 viste 4.6.4
at særlig Handelsloven førte både til flere myndighetssøknader og at flere søknader ble innvilget. Mathea Gruusgaard og Schou-søstrene får, i henholdsvis 1845 og 1843, alle medhold etter
eksplisitt å ha referert til den nye lovgivningen. Dessuten får Maren M. Stiansen i 1837 medhold
der hun ønsker å drive med fruentimmerarbeider. Selv om disse sakene utgjør et for lite utvalg
til å konkludere noe sikkert er det i hvert fall tydelig at den nye lovgivningen ble brukt som
argument, og vellykket som sådan. Innsigelsene hadde mye å si for om en søknad ble bevilget
eller ikke, se 4.6.1. Disse innsigelsene kunne ha bakgrunn i de faktorer vi nettopp har sett på,
eller en hel mengde andre årsaker. Alder, kjønn og lover kunne ha mye å si for den enkelte
søknad, men det kom fremdeles innsigelser som var mer spesifikke og som jeg nå skal se nærmere på.
Den største kategorien er uten tvil handel og næring. Ikke bare utgjør disse sakene ≈59% av
myndighetssøknadene, det er også her vi ser at supplikantene hadde størst mulighet for å få
medhold fra JD. Hele ≈71% av de positive vedtakene kommer fra denne gruppen. Det er grunn
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Sak 202. Justisdepartementet, Referatprotokoll BC. Reg. 74-224. Nr. 206. RA/S-1038/A/L0206. 1835.
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til å spørre seg slik Britt Liljewall gjør, om denne argumentasjonen egentlig var reell. 429 For
menn sin del er de fleste handelsbetjenter fra før av, så argumentasjonen følger logisk for dem.
For kvinner er det mulig å sammenligne med Mordt, som viser at alle de ugifte kvinnene som
har fått bevilling etter lovene av 1839 og -42 dukker opp i materialet jeg har undersøkt, men
ikke omvendt.430 Altså er det mulig at noen av de kvinnelige supplikantene kun ønsket muligheten til å eventuelt benytte seg av den nye lovgivningen, uten at det noen gang kom til et reelt
behov. Forvaltningen synes imidlertid å ha vært opptatt av at begrunnelsen skal ha vært reell da
de i flere tilfeller etterlyser dokumentasjon fra Finansdepartementet om at handels- og næringsbevillinger faktisk hadde blitt søkt.431
Handels- og næringskategorien viser uansett at yrkesvalget hadde betydning. Faktisk angir hele
50 av mennene at de er handelsbetjenter, eller søker om handelsbevilling. Vedlegg 3 forteller
at 8 av disse hadde handelseksamen, og 7 av disse fikk medhold i sin søknad. 11 av handel- og
næringssakene resulterte i avslag. Martinus Bratlie var 24 år og hadde de lokale myndigheter
på sin side, bortsett fra amtmannen, som mente at antallet kommisjonærer bør begrenses. Han
fikk avslag, ikke på grunn av innvendingen, men fordi JD mener at han ikke hadde bevist sin
egnethet til slik virksomhet som bød på så mange fristelser. Dette på tross av at han bare hadde
ett år igjen av mindreårigheten. Lignende begrunnelse finner vi i saken til Gulbrand Olsen Bakken som heller ikke hadde bevist sin modenhet. Han hadde dessuten ikke gitt noen grunn til
hvorfor det var viktig for ham å bli fullmyndig før tiden. I saken til 22,5 år gamle Tollef Torkelsen gikk de lokale myndigheter imot søknaden da de mente han ikke var i besittelse av noen
særlig dannelse eller handelskunnskaper som skulle tilsi en innvilgelse. Amtmannen påpekte
dessuten at det ikke forelå tilstrekkelige grunner til å avvike lovverket. Dette til tross for at faren
til og med ville stille midler til rådighet så hans sønn kunne starte for seg selv. Marte K. Smedstad ønsket å starte en liten detaljhandel, men vergen hadde uttalt til skriveren at han ikke
skjønte hvorfor myndlingen søkte, da han hadde mer enn nok inntekt til å forsørge henne.
Marthe Andersdatter fikk avvist sin søknad, på bakgrunn av at de hadde fått avslag på næringsbevillinger de hadde søkt. Uten slik bevilling var det ingen grunn til å gi utvidet myndighet. I
Severine Bjerk og Kari Fredriksdatter Lundsdalen sitt tilfelle, hadde ikke Finansdepartementet
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Liljewall, "Mig själv och mitt gods förvalta". S. 121.
Mordt, "Kvinner og næringsrett." S. 174f.
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Se for eksempel saken til Peder Halvorsen og den første saken til Severine Bjerk i vedlegg 3.
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i det hele tatt mottatt noen søknad, slik at JD ikke så noen grunn til å engang behandle myndighetssøknaden hennes.432
Søkte man JD om utvidet myndighet på bakgrunn av pengesaker var sjansen stor for å få nei.
Fire av dem som fikk tilgang på arvemidlene sine var Statssekretær Schouboes døtre, som ble
behandlet i samme sak. Dessuten er to andre søstre som får medhold representert av advokat,
som man kan tenke seg kjente til forvaltningens retningslinjer, som presentert i Rolfsen. Videre
har Stuwitz-søstrene, som også får medhold, Høyesterettsjustitiarius Bull som karaktervitne og
potensiell kurator. Dette vil si at de 10 som får medhold i slike saker er fordelt på bare 5 saker.
Som sagt var ikke JD så imøtekommende i saker der supplikanten oppga at hele, eller deler av,
motivasjonen var å unngå offentlig skifte. Dette er årsaken til at søknadene til Nicoline A. Glad
og Arne H. Haugerud, for sine tre døtre, blir avslått. Det fantes imidlertid unntak for saker der
søker kunne få en fordel, som for eksempel i saken til Anniken F.S. Egeberg hvor brødrene sa
seg villige til å gå i lik arv med søsteren dersom hun ble innvilget venia sexus. JD var klar over
den strenge bevillingspraksisen og uttaler i saken til Marthe C. Mausaas at hennes søknad rett
og slett mangler den nødvendige begrunnelsen som: «i den senere Tid stadigen har været gjort
til Betingelse for Meddelelsen af deslige Bevillinger»433. Ofte var det nemlig at søknaden ikke
var godt nok begrunnet og det er flere eksempler på det i materialet; Eggertz-søstrene, Berthe
M. Olsen, Krakkelsrud-søstrene, Magdalene M.N. Delphin, Peter J. Jørgensen og Mathea Urne
Badom. I noen tilfeller er det ikke oppgitt noen særlig årsak i det hele tatt, mens i andre saker
det vage planer eller at planene ikke krever utvidet myndighet ifølge JD.
Mange av sakene som dukker opp i mitt undersøkelsesmateriale handler om dem som arvet fast
eiendom og ønsket å drifte den eller de som ønsket å benytte arvemidler til å kjøpe seg en
eiendom og drifte. Det var litt større sannsynlighet for å få medhold enn avslag på bakgrunn av
slike årsaker. Der det likevel resulterte i avslag var dette av flere grunner. For Inger Knudsdatter
Berg ble konklusjonen det ikke var nødvendig med venia sexus for å overta og drifte en eiendom. For Barchlay-søstrene, Anne, Gunnild og Christiania Holmsen, Gunild og Fredrikke
Holmsen og Cathrine M. Nielsen som anførte lignende årsaker var det også et argument at
bevilling i alle fall ikke var nødvendig før de faktisk kjøpte en gård. Thora Pedersdatter oppgir
lignende grunn, men her noterer skriveren at søknaden egentlig sikter seg mot å unngå offentlig
skifte, noe JD prinsipielt er imot.
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Se vedlegg 3.
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Det var totalt 5 saker som ikke passer inn i de øvrige tre kategorier. Det var tre som fikk medhold; John E. De Coninck, William Newton Steen og Niels C. Tønsberg. Coninck fikk medhold
da han i sin mindreårighet hadde mottatt flere lukrative tilbud, som han ikke kunne nyttiggjøre
seg av uten fullmyndighet. Han går derimot ikke i detalj om hva disse tilbudene er for noe.
Steen ønsket å overta vergemålet for sin slektning Enkemadam K. Young. Tønsberg er derimot
kontorist, som har bedrevet litt forskjellig virksomhet den siste tiden. Han blir av magistraten
omtalt som ødsel og uforsiktig med penger, men da han ikke har innestående arvemidler og
ikke kan sies å bruke mer enn han tjener ser ikke JD dette som noe hinder. Og så var det to som
fikk avslag; Helene M.C. Heidekker og Clemet Halvorsen på vegne av Marthe Clemetsdatter.
Heidekker fikk avslag på bakgrunn av at hun ikke oppgir noen årsak til søknaden og supplikanten hadde heller ikke midler innestående hos overformynderiet. Halvorsen unnlater å begrunne
hvorfor hans datter behøver venia sexus, og JD ser derfor ikke grunn til å utstede bevilling.
5.7. Funn og tidligere forskning
Gerd Mordt har undersøkt virkningen for kvinner av Håndverks- og Handelsloven av 1839 og
-42. Det er tre saker i mitt materiale som oppgir fruentimmerarbeid eksplisitt, men foruten disse
kan det være flere som aktet å innlate seg på økonomisk virksomhet som var hjemlet i de nye
lovene. Av de 83 søknadene som oppgir handel- eller næringsvirksomhet er det 32 som angår
kvinner. 7 av sakene stammer fra før lovene trer i kraft, 6 etter at Håndverksloven trer i kraft,
men bare en av disse relaterer seg til håndverk, nemlig saken til Marie Rummelhoff. Hele 19
saker er fra etter 08.08.1842 da den nye handelsloven er virksom. Det er disse 19 sakene, pluss
saken til Rummelhoff som er mest relevant for sammenligning med Mordt sin liste over kvinner
som har søkt bevilling til å drive handel eller håndverk. Av de 20 kvinnene er det fem som
dukker opp i både hennes og mitt materiale. Dette gjelder henholdsvis; Berthe M. Dæhlie, Frederikke Thrane, Karen Holt, Marie Valeska Ellefsen og Berthe Gulliksdatter. Dette utgjør faktisk samtlige av de ugifte kvinnene i Mordt sitt materiale som faller innenfor min undersøkelsesperiode.434 Mordt ser i motsetning til meg, kun på Christiania, og det er derfor ikke så rart at
ikke alle 20 kvinnene dukker opp. Det er likevel påfallende at alle de fem ugifte kvinnene i
Mordt sitt materiale fra mellom 1835 og 16.07.1845, sammenfaller med mitt materiale. Dette
peker mot at befolkningen var klar over de nye tilgangene som kom i 1839 og -2, men at det
forelå vesentlige innskrenkninger på umyndiges håndtering av en slik bedrift som førte til behov
for utvidet myndighet.
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Inger Dübeck legger til grunn i sin analyse at det danske kanselliets vektlegging av sosio-økonomiske forhold var vesentlig når det kom til å innvilge myndighetssøknader og andre bevillinger som ga utvidet myndighet. Hun konkluderer med at frykten for at kvinnene skulle bli så
fattige at de måtte ha fattighjelp fra sognet, og dermed bli en belastning for det offentlige, var
av største viktighet.435 Selv om Norge ble uavhengig av Danmark i 1814, var det stor juridiske
likhet på dette området og som vist i 5.6 var økonomiske faktorer viktige også i Norge.
Gerd Mordt fant videre at myndighet var en nødvendighet for ugifte kvinner som ville drive en
økonomisk virksomhet, men at dette for begynnelsen av 1800-tallet ikke ser ut til å ha vært noe
problem. Hun viser særlig til en sak fra 1810 der hun finner at Magistraten anså en myndighetssøknad som en formalitet.436 Mordt sin undersøkelse strekker seg til midten av 1800-tallet, men
hun gir ikke noen indikasjon på at dette gjennomgikk en innskjerping i løpet av perioden hun
undersøker. At venia sexus ser ut til å ha vært et krav blir understreket av at alle de fire ugifte
kvinnene som søkte om bevilling etter Håndverk- eller Handelsloven finnes i både Mordts og
mitt eget materiale. Her samsvarer Mordt sine funn med mine egne. At myndighet derimot
skulle blitt ansett som en formalitet dersom næringsbevilling ble utstedt strider med mine egne
funn. Kapittel 4 og 5 har vist at det absolutt var mulig å oppnå bevilling, men selv i tilfeller der
det dreier seg om håndverk- og handelsvirksomhet var det mulig å få avslag. Om dette skyldes
en endring fra 1810 til min undersøkelsesperiode, eller om Magistraten var litt vel ivrig, må
være gjenstand for videre forskning. Venia sexus var altså et krav fra øvrigheten der ugifte
kvinner ville drive næringsvirksomhet, men det var ikke selvsagt at bevilling ville utstedes.
5.8. Betingelser i praksis for utvidet myndighetsstatus
Gjennom undersøkelsen i kapittel 4 og 5 er det mulig å si noe om hvilke faktorer som ville gjøre
det mer sannsynlig at myndighetsbevilling ville utstedes. Dette samsvarer i noen grad med
Rolfsen sin formularbok, men det er også forskjeller. Foruten et underdanig språk har jeg funnet
9 faktorer som hadde betydning ved vurdering av myndighetssøknader: kjønn, alder, innsigelser, lovverk, økonomisk og sosial status, faglig kompetanse, karakterbeskrivelse og begrunnelse for søknaden.
Så hvordan oppnådde man myndighet i forvaltningen mellom 1835 og 1845? Først og fremst
var det større sannsynlighet for å få medhold i søknaden dersom man var mann (≈81,5%), fremfor kvinne (64,5%). Menn måtte i perioden være over 21 ¾ år for å få innvilget fullmyndighet,
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som samsvarer med Rolfsen. Likevel var ikke dette alltid tilstrekkelig og vedlegg 3 viser at
flere fikk avslag også etter å ha fylt 21 ¾ år. Sakene med kvinnelige supplikanter ser ikke ut til
å vektlegge alder i like stor grad, da til og med 21 år gamle Inger Hauland får medhold i sin
søknad. Videre var det svært utslagsgivende hvorvidt man hadde erklæringer som talte imot
søknaden. Av søknadene uten innsigelser ble hele ≈91,5% innvilget, men kun ≈23,5% av sakene med innsigelser fikk medhold. Innsigelsene kunne vedrøre hvilke som helst av faktorene,
men som vi så var ikke forvaltningen konsekvent i vektleggingen av faktorene, så en innsigelse
hadde derfor mye å si. Økonomiske motiver kunne bidra til innvilgelse for kvinnelige supplikanter, selv om det ikke kan sies å være like viktig for mannlige supplikanter. Sivilstand er også
av betydning da det kun var ugifte kvinner som hadde tilgang til venia sexus. For menn ser ikke
dette ut til å ha hatt noen større betydning, utover der mannen som følge hadde et forsørgeransvar. Yrkesvalg hadde derimot noe å si, da vi ser at den gruppen som fikk innvilget større myndighet, var dem som var involvert i handel og næring. Behovet for denne gruppen er også tydelig da hele 50 av mennene som søker om utvidet myndighet er handelsbetjenter, eller ønsker å
bli handlende/kjøpmenn. Vi ser også i vedlegg 3 at forvaltningen ser ut til å ha lett etter visse
karakteristikker; duelighed, flid, sparsommelighed, orden. Dette samsvarer også med Britt Liljewall sine funn i Sverige.437 Faktorene ble vektet i hver enkelt sak, og det var dermed ikke
sikkert at utvidet myndighet ble bevilget – selv med alle disse tingene på plass.
5.9. Betingelser for å bli umyndiggjort
Som nevnt over var det Magistraten og Sorenskriveren som tok seg av saksbehandlingen i
umyndighetssakene. Dette gjør at kildegrunnlaget jeg har sett på ikke gir et tydelig inntrykk av
hva som skal til for at noen skulle bli kjent umyndig. Britt Liljewall har sett litt på umyndiggjørelser av menn i Sverige på starten av 1800-tallet og konkluderer med at begrunnelsene var
varierte.438 Som regel omtales vedkommende i umyndighetssakene jeg har sett på, kun som
uskikket til å styre sine egne midler. I de få sakene der amtmannen faktisk oppgir en konkret
årsak, dreier dette seg om ødselhet, alkoholisme og sinnsvakhet. Sistnevnte ofte på bakgrunn
av alderdom.439 Stort sett henviser alle resolusjonen imidlertid til CVNL 3-19-1, og der årsakene er oppgitt samsvarer det i stor grad med de fire årsakene jeg redegjorde for under 3.10.
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5.10.

En fleksibel og forstandig forvaltning?

Kapittel 4 viste at myndighetssøknader utgjorde en svært liten del av alle henvendelsene amtet
mottok mellom 1835 og 1845. Foruten de overordnede faktorene som alder, kjønn, innsigelser,
forsørgelsesbehov og lovverk, var det altså flere andre faktorer som fikk betydning på det individuelle plan; sivilstand, yrkesvalg, personkarakteristikker og en god begrunnelse. Det fantes
visse skranker for innvilgelsene, men undersøkelsen viser at forvaltningen stort sett var svært
fleksibel i vektingen av de ulike momentene.
Både menn og kvinner kunne få utvidet myndighetsstatus mellom 1835 og 1845, og de absolutte
skrankene relaterte seg til kjønn og alder. Menn kunne ifølge Rolfsen ikke bli innvilget mindreårighet før tiden, noe som samsvarer med mine funn. For å bli fullmyndige måtte de hovedsakelig være 21 ¾ som igjen støttes opp både av Rolfsen og primærmaterialet. Ugifte kvinner
kunne oppnå venia sexus, som tilsvarte mannlig mindreårighet, men de kunne ikke bli fullmyndige. Det var heller ikke mulig for gifte kvinner eller enker å oppnå hverken venia sexus eller
fullmyndighet. Begge disse gruppene var også deltakende i det økonomiske liv, da det motsatte
ville være absurd, så den eneste logiske slutning må være at de har operert under en annen type
myndighet. Ann Ighe skriver om Sverige, men det kunne like gjerne ha vært Norge: «Såväl
ogifta som gifta och änkor har varit ekonomiskt aktiva, fremförallt inom försäljning, men det
är uppenbart att dessa verksamheter definierades av kvinnornas civilstånd och av de regleringer
som fanns.»440 For gifte kvinner sin del var altså denne myndigheten sannsynligvis basert på
ektemannen, mens enker i kraft av å ha vært gift, fikk lagverge som ga en myndighet som gjorde
venia sexus overflødig. Den yngste kvinnen som dukker opp i mitt materiale er 21 år og hun får
innvilget sin søknad sammen med søsteren på 25. Selv om en sak er for lite å konkludere med,
så peker det i alle fall i retning av at aldersbegrensningen for kvinner kunne gå helt ned til 21
dersom særlige hensyn tilsa det. Det er derimot sannsynlig at denne fleksibiliteten ikke vil ha
strukket seg under 18 år, da dette var alderen da menn ble mindreårige. Det var jo tross alt denne
mindreårigheten som ble innvilget kvinnene. Menn kunne ikke bli tilkjent mindreårighet, eller
bli fullmyndige dersom de var under 21 ¾ år, mens ingen kvinner kunne bli tilkjent fullmyndighet og ingen koner, enker eller ugifte kvinner under 18 år, kunne oppnå venia sexus.
Foruten kjønn, alder og sivilstand, var det egentlig bare én betingelse for at myndighetssøknaden skulle bevilges – og det var en god begrunnelse. Hvorvidt begrunnelsen var god nok baserte
seg på en veiing av flere momenter. Fantes det innsigelser, var det noe forsørgelsesbehov, hva
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sa lovverket, var utvidet myndighet nødvendig for yrkesutøvelsen, hvilke personlige egenskaper hadde supplikanten? Det var størst mulighet for å få innvilget søknaden etter Håndverk- og
særlig Handelsloven trådte i kraft og dersom det ikke fantes innsigelser, man befant seg i trange
økonomiske kår, yrket innebar en god del avtaleinngåelser og håndtering av penger og supplikanten ble omtalt med rosende ord, som «duelig, ordentlig, flittig» osv. Man kan vel egentlig
ikke snakke om momenter som betingelser i den vanlige forstand fordi vektingen var så ulik i
de enkelte saker som vist over.
Dersom myndighetsbevilling ble utstedt, dreide dette seg hovedsakelig om mindreårighet for
kvinner og fullmyndighet for menn. Mindreårighet for menn, som Rolfsen forstår som venia
ætatis, mistet sin plass på 1800-tallet og slike rettigheter fulgte dermed bare av alderen. Det var
således ikke mulig for menn å søke om dette. Kvinner som søkte om mindreårighet, kalte dette
ente venia sexus eller myndig under kurator. Det fantes noen tilfeller der den mannlige supplikanten søkte om venia ætatis i de tilfeller han søkte om fullmyndighet, så det ser ut til å ha vært
noe forvirring rundt begrepsbruken blant supplikantene og eventuelt skriverne i JD, men denne
forvirringen fikk ingen innholdsmessig betydning i praksis. Generelt sett virker det som at grensene var ganske klare for hvilken myndighet det ble søkt om og hvilken som ble bevilget – og
også hva som skulle til for å få den innvilget.
Undersøkelsen på det individuelle planet har vist at de aller fleste søknadene kom på bakgrunn
av nærings- eller handelsinteresser. Selv om begrunnelsen var viktig for å bli innvilget utvidet
myndighet, tyder det lille antallet saker på at det ikke fungerte motsatt. Med andre ord ser det
ikke ut til at myndighet har vært nødvendig i enhver form for handel-, næring-, eiendom- eller
pengevirksomhet, da antallet saker ville ha vært høyere. Av dette kan man slutte at det ikke
virker som at myndighet var noe stort problem i praksis for de aller fleste. Det er vanskelig å si
hvorfor dette var tilfellet. De enkleste forklaringene henger sammen med at menn rett og slett
ved å bli eldre ville bli fullmyndige. Det kostet 10 spd. å få utstedt en bevilling, med mindre
man fikk innvilget den gratis, noe også mange fikk. Likevel vil man tro at dersom en slik bevilling var så prekær, ville flere ha søkt. Gifte kvinner ser på sin side ut til å kunne ha operert
under ektemannens myndighet, mens enker opererte under sin egen større myndighet. Det var
altså bare ugifte kvinner som var nødt til å søke venia sexus. Innledningsvis ble det fortalt at i
1850-årene var over halvparten av alle kvinner i Christiania mellom 15 og 49 år ugifte. Selv
om antallet ugifte kvinner var stigende, så var fremdeles samfunnets forventing at kvinnene
skulle være en del av et hushold med et mannlig overhode – enten det var som datter, slektning,
tjenestepike eller kone. Det eneste unntaket var enkene. Så selv om noen kvinner ikke fulgte
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det forventede livsløpet med ekteskap, og på mange måter opererte alene, hadde de like mye
kontroll over arvemidler som om de skulle vært en ungpike hos foreldrene. Videre bør det også
tas med i betraktningen at ikke alle nødvendigvis vil ha fått utnevnt verger etter foreldrenes
død, da dette stort sett ble gjort i forbindelse med arveskifter der det var verdier å skifte.
I og med at vergemålet for alle over 18 år var økonomisk, er det heller ikke så rart at begrunnelsen for å oppnå utvidet myndighet i stor grad også var økonomiske. De umyndige var underlagt strenge regler for kontrahering og håndtering av egne midler. Likevel kan man hevde at
kjøp og salg ikke var underlagt noen kontrollvirksomhet så lenge det foregikk med tilgjengelige
midler. Rettsteoretikerne hevdet også at lønnsmidler burde være den enkeltes disponible midler.
Dette på tross av at lovboken forbød kjøp og salg med umyndige helt eksplisitt, og sanksjoner
overfor dem som valgte å handle med dem var strenge. Samtidig har det flere steder blitt hevdet
at det var arvemidlene som var vergemålets egentlige gjenstand. Disse midlene sto under overformynderiet og slektens interesser var dermed ivaretatt. Det eneste som var mulig å «sløse»
bort var eventuelle renter som ble utbetalt av arv, lønnsmidler og andre pengegaver. Det var
derfor kanskje ikke behov for å innføre noen særlig større kontrollvirksomhet enn sanksjoner
mot medkontrahenter og å sette inn midler i overformynderiet. Likevel, det faktum at bare et
titalls mennesker søkte utvidet myndighet hvert år i Akershus amt, som var det befolkningsmessige største amtet, betyr enten at umyndige og mindreårige menn aldri kontraherte uten
verge eller kurator, eller at det ble sett litt gjennom fingrene ved sanksjoneringen av reglene.
Her kan det likevel være grunn til å skille mellom store og små kjøp og salg. Skulle en umyndig
eller mindreårig mann kjøpe noe hos landhandleren «på hjørnet» er det usannsynlig at noen
ville tatt en slik sak til retten. Sto kjøpet eller salget derimot om jordeiendom, så er det svært
sannsynlig at slike transaksjoner ble inngått i samsvar med verger eller kuratorer i den grad
lovverket åpnet for det i det hele tatt. Dette blir understreket av at det er mulig å skille ut en
egen kategori om eiendomssaker. Generelt sett er begrunnelsene myntet på større bedrifter, som
å kjøpe og drifte en gård, etablere en økonomisk virksomhet eller på annen måte kunne skaffe
seg anstendig levebrød.
«De bag bevillingerne liggende reale hensyn synes ikke reellt ændrede [i perioden]. Der
var i hele perioden tale om sociale og fiskale interesser. Den merkantilistiske stats
konstante kapitalmangel måtte begunstige afgørelser, som befriede det offentlige for
sociale udgifter og/eller forøgede dets indtægter.»441

441

Dübeck, "Købekoner og konkurrence." S. 248.

Side 113 av 163

Inger Dübeck snakker riktignok her om næringsbevillinger, men det er likevel et interessant
strukturperspektiv i hennes vurdering. Hun ser ut til å forutsette at forvaltningen la sosiale og
økonomiske statsinteressene til grunn ved hver enkelt vurdering. I den liberale perioden på
1800-tallet som også markerte et brudd med eneveldets merkantilisme var disse hensynene
fremdeles viktige. For myndighetssøknadene i Norge mellom 1835-1845 bærer heller vedtakene preg av en skikkelig realitetsbehandling i hver enkelt sak. Myndighet utover lovens rammer var unntaket, og måtte i hver enkelt tilfelle sammenfalle til et tilstrekkelig grunnlag for å
avvike lovbestemmelsene. Noe så enkelt som at en mann var 21, i stedet for 21 ¾ kunne være
utslagsgivende. Økonomiske hensyn ble vektlagt, som vi kan se ved at saker særlig bevilges
der levebrød er målet, og planen for hvordan dette skal gjennomføres er god. Sosiale årsaker
som forsørgelse er også relevant. Dübeck sin henvisning til fiskale og sosiale årsaker er også
være relevante her, men til forskjell fra Danmark, ser det ut til at vurderingen JD legger til grunn
i de enkelte saker går mer på prinsipper. Et eksempel her er der kvinner som søker om myndighet på bakgrunn av at de ønsket å kjøpe en jordeiendom og drifte den fikk avslag, særlig der
gården ikke var kjøpt ennå. Vi ser derimot at dersom gården er kjøpt inn, får kvinnene ofte
bevilling uten problemer. Det er mulig dette oppfattes strengere fordi det her nettopp handler
om et utstrakt mulighet til å kontrahere og kontrollere egne midler, og JD derfor er strengere i
bevilging av slike søknader enn Dübeck fant for handels- og næringsbevillingene. Vi ser innimellom at forhold som konkurranse kan bli trukket frem i konkrete vurderinger, men stort sett
ser JD sin vurdering ut til å handle om myndighetsbevillingen vil medføre den enkelte noe
positivt. Dersom de ikke fant at det stemte, ville søknaden også bli avslått. Spørsmålet blir vel
om man i dette tilfellet rett og slett kan si at forvaltningens og enkeltaktørens interesse sammenfaller. Det vil jo nettopp være i begges interesse at den enkelte klarer seg så godt som
overhodet mulig på egen hånd. Justisdepartementets realitetsbehandling av sakene understreker
det faktum at myndighetsbevillinger kun ble utstedt til dem som virkelig trengte dem, i alle fall
i forvaltningens øyne.
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6. KONKLUSJON
Lov om større Myndighed for ugifte Fruentimmer av 16. juli 1845 var det første skrittet mot
borgerlige rettigheter for kvinner, på lik linje med menn. Formålet med oppgaven har vært todelt: Først å forklare hvordan myndighetsbegrepet ble forstått teoretisk og i praksis ved å redegjøre for fire nivåer; lovgivning, juridisk kommentarlitteratur, forvaltningspraksis og myndighetssøknader. Deretter å se på hvilke hensyn som førte til lovendring i 1845. Loven var et kompromiss mellom motstridende økonomiske interesser og hadde en ideologisk forankring.
Foruten den overordnede problemstillingen stilte jeg innledningsvis fire spørsmål: Hvordan utviklet kvinner og menn sin juridiske myndighetsstatus seg fra MLL til 1845, med særlig vekt
på myndighetslovgivningen i tiden fra 1814-1845? Hvordan tolker den juridiske kommentarlitteraturen rettsreglene om myndighet og umyndighet, og hvilket kvinnesyn legges til grunn?
Hvordan forholdt forvaltningen i Akershus amt og Justisdepartementet seg til lovverket i saker
angående myndiggjøring og umyndiggjøring i undersøkelsesperioden? Hvordan ble det argumentert i søknader for å gi myndighet, eller å umyndiggjøre noen i undersøkelsesperioden? Den
moderne definisjonen av myndig er hentet fra Store Norske Leksikon (SNL): «[en] person som
har full rettslig handleevne, slik at vedkommende kan inngå avtaler og disponere over sine
midler uten samtykke av verge.» Som påpekt innledningsvis er det derimot behov for en mer
relativ begrepsforståelse da kun menn over 25 år som ikke var umyndiggjort, ville ha vært
myndige etter denne definisjonen. Analysen har dessuten vist at samtiden må ha operert med
en annen definisjon av myndig, da mindreårige og enker ble regnet å ha en form for myndighet.
Lovendringene fra Magnus Lagabøtes Landslov (MLL) til Christian den femtes norske lov
(CVNL) medførte innskrenkning av rettslig handleevne både for menn og kvinner. Vergemålet
innebar at kvinner aldri ville kunne regnes som myndige personer etter SNL sin definisjon, da
de ikke kunne inngå rettslig bindende avtaler eller styre sine egne midler uten verge. Kvinner
kunne i formell forstand få utvidet myndighet gjennom enkestand, eller ugifte gjennom venia
sexus. Mindreårige menn hadde mulighet til å søke seg fullmyndige. Enker, mindreårige og
fullmyndige menn ble regnet som myndige i samtiden, mens fullmyndige menn var den eneste
tilstanden som kan regnes som myndig etter SNL sin definisjon.
Lovbøkene og modifiseringene frem til 1814 kan ses som forsøk på å ivareta arvemidler og
formue, og slik sett er reglene et uttrykk for slektens økonomiske interesser. Dette understrekes
blant annet av reglene om kjøp og salg av umyndiges jord og forordningen som bestemte at all
arv til umyndige over 20 spd. skulle settes inn på rente i overformynderiet. I tillegg kan man
legge til de kjønnsspesifikke reglene, for eksempel at kvinners umyndighet var underlagt bolken
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om arv i Christian den fjerdes norske lov (CIVNL), brorloddet og foreldres samtykke til ekteskap. Samtidig var det mulig å gjennomføre visse disposisjoner dersom den umyndige var i
nød, koner kunne kjøpe nødvendigheter til familien og bevillingsordningen åpnet også for en
viss fleksibilitet. Modifiseringene forsøkte altså å begrense økonomisk risiko uten å gå på bekostning av livets nødvendigheter, men de endret ikke vergemålets karakter om å ivareta familiens økonomiske grunnmur og ga ingen generell myndighet.
De nye lovene fra første halvdel av 1800-tallet kan sies å representere klassesamfunnets individualisering, som bidro til å sette den rådende myndighetsstrukturen for kvinner under press.
Blant annet ga egne «kvinneparagrafer» utvidet tilgang på levebrød. §2 i Handelsloven inneholdt imidlertid et krav om myndighet, som var knyttet opp mot muligheten til å kontrahere.
Mindreårige kvinner og enker hadde muligheten til å drive virksomhet gjennom sine verges
generelle samtykke. Gifte kvinner ser ut til å ha kunnet operere under mannens myndighet, da
de ikke hadde mulighet til å søke venia sexus – noe som understrekes av deres fravær i materialet jeg har undersøkt. Kildene gir ikke grunnlag til å vurdere deres eventuelle utfordringer
med myndighet. Stortinget ser ut til å ha fokusert på kvinner uten forsørgere – altså enker og
ugifte - i Håndverks- og Handelsloven. Bekymring for kvinners forsørgelse var tydelig på flere
måter, både av familiære årsaker og frykt for offentlige utgifter. Behovsprøvet adgang til nye
levebrød førte til en økning av næringsdrivende kvinner utover 1800-tallet i Christiania.442 De
umyndige, og særlig uforsørgede, kvinnene ble i større grad ble sett som individer med behov
utenfor det tradisjonelle familiehusholdet. Slektens interesser måtte vike for individet. Likevel
skal man ikke undervurdere familiens fortsatte betydning – kvinners bestemmelse var fremdeles
«at giftes, ikke at blive lykkelige».443 Bevillingspraksisen bekrefter også dette ved å gjøre unntakstilstand av kvinnene som ikke kunne bli forstrukket myndighet av en ektemann eller far.
Samtidig var ordningen også en anerkjennelse av behovet for å kunne disponere over eget gods
og kontrahere utenfor den myndighet man kunne få gjennom vergemålet. Familiære interesser
ble på den annen side fremdeles ivaretatt i den forstand at kvinner ikke kunne bli fullmyndige.
Oppvurderingen av individet på bekostning av slekten kan ses som et uttrykk for de nye europeiske idestrømningene om frihet, likhet og demokrati. I lovproposisjonen henviste også Justisog Politidepartementet nettopp til andre europeiske land med en mer liberal lovgivning. Myndighetssøknadene ble i alle fall behandlet individuelt, uten at slektens interesser eksplisitt blir
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brukt som et moment hverken for eller imot. Likevel var jo selvfølgelig hele vergemålsinstitusjonen et tegn på at slektens interesser fremdeles hadde betydning. Dessuten kan man, som Ann
Ighe444, spørre seg hvem som egentlig ble karakterisert som et individ i samtiden. Kvinner var
under store deler av 1800-tallet øyensynlig utelukket fra offentligheten, borgerlige plikter, og
enhver økonomisk virksomhet. Vurderer man begrepet individ blir det dermed lett å ignorere
kvinner på bakgrunn av kjønnets begrensninger, og særlig deres tilsynelatende marginale økonomiske rolle i et samfunn som i stadig større grad anerkjente arbeidsinnsats som resulterte i
pengeinntekt. Den liberalistiske strømningen gjennom Europa ga utvidede rettigheter både for
menn og kvinner, men den påvirket menn sin myndighetsstatus mer enn kvinners – som jo
hadde en lengre vei å gå.
Frederik Theodor Hurtigkarl, Anders Sandøe Ørsted og Jonas Peter Collett representerte en
merkbart samstemt juridisk oppfatning, på tross av at det skilte 50 år mellom førstnevntes og
sistnevntes fødsel. Faktisk var de så samstemte at det eneste tegnet på den liberaliserende europeiske idestrømningen – Høyesterettsdommen fra 1813 som fastsatte at enker ikke hadde plikt
til å ta seg lagverge – ble totalt avfeid av Collett slik at han kom til samme konklusjon som sine
kolleger. Nye ideer og verdier om frihet og likhet, fant altså ikke gehør hos samtidens rettsteoretikere når det gjaldt myndighetsinstitusjonen.
Forfatterne fastsatte en personlig myndighet for begge kjønn ved fylte 18 år, som innebar en
kontraktshabilitet for personlige forhold, som for eksempel å ta seg arbeid. Dessuten kunne
både umyndige og mindreårige disponere sin egen inntekt, ifølge Ørsted og Collett. Sistnevnte
mener at alle midler som ikke var arv kunne den umyndige i stor grad disponere. Videre fremhever sistnevnte at mindreårighet er en form for myndighetsstand, da tilsynsvergen ikke kunne
utføre disposisjoner i strid med den mindreåriges ønsker, og kunne bli avskjediget dersom han
gjorde urimelig motstand. Den mindreårige måtte likevel ha sin kurators underskrift på alle
disposisjoner av økonomisk karakter. Myndighetsbegrepet har altså endret betydning fra 1800tallet til i dag. Det er jo ikke så rart da man tidligere ble oppfattet som myndig på tross av at
man eventuelt hadde tilsynsverge, mens nå som norsk lov har gått bort fra den trinnvise myndigheten er vergemål i større grad tilknyttet det vi i dag kaller mindreårige og umyndiggjøring.
Hurtigkarl, Ørsted og Collett var alle enige i at kvinner manglet de nødvendige egenskaper for
borgerlig virksomhet på bakgrunn av oppdragelse og erfaring. Kun Collett tar stilling til kjønnsmotsetningene i en oppstilling som påpeker alle de måtene kvinner var underordnet menn. Han
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trekker særlig frem den åpenbare motsetningen om at lovgiver unnlater å innrømme kvinner
rettigheter i store deler av livet, for så å bli tilnærmet fullmyndig i enkestand. Han var altså
svært klar over forskjellene, men han gir ikke uttrykk for noe endringsbehov. Det borgerlige
kvinnesynet rådet sterkt hos alle forfatterne.
Justisdepartementet (JD) behandlet myndighetssøknadene, mens amtmannen hadde ansvar for
umyndiggjørelsene. For de fleste tok det 52 dager, eller under to måneder, å få behandlet myndighetssøknaden sin. Med tanke på at så mange menn søkte i en alder av 24 år, forutsetter også
at dette var en rask prosess, hvis ikke ville det jo ikke ha vært noe poeng. Tilsvarende tall for
umyndighetssaker var 26,5 dager. De fleste myndighetssakene hadde kun to journalinnførslene
– søknad og avgjørelse – noe som hentyder til ganske klare forventninger hos supplikant og
amt/Justisdepartementet. Nå hadde jo også skriveren ansvar for å sikre at søknadene ble levert
komplett, så dette kan ha en sammenheng.
Myndighetsbevillingene som ble utstedt mellom 1835 og 1845 hadde to hensikter; å tildele
rådighet over egne midler og gi en større kontraktsfrihet. Jeg har funnet 165 myndighetssøknader og 24 umyndighetssaker vedrørende Akershus amt i undersøkelsesperioden. 91 av myndighetssøknadene stammet fra kvinner, mens 74 var fra menn. At nesten halvpart av sakene hadde
mannlige supplikanter er det funnet jeg selv ble mest overrasket over. Umyndighet ser altså ut
til å ha vært hemmende for begge kjønn i nesten like stor grad. Likevel ser det ikke ut til at
mangel på myndighet har vært et stort problem for de aller fleste, da det befolkningsmessig
største amtet kun produserer 165 saker i løpet av de ti årene. Dette ser i hvert fall ut til å stemme
for de 24 umyndighetssakene fordelt over 10 år. Myndighetssaker utgjorde altså ikke noe særlig
stort saksfelt for hverken amtmannen eller justisdepartementet.
Av de 165 myndighetssøknadene ble 141 realitetsbehandlet i JD, resten ble av ulike årsaker
henlagt. ≈73% fikk medhold i sine søknader, så bevilling var absolutt oppnåelig. Fordelt på
kjønn ser vi at kvinnene trakk snittet noe ned da ≈66,5% fikk medhold i sine supplikker, mot
≈81,5% av mennene. Selv om kjønn ikke eksplisitt ble brukt som et argument i JD, kan man
utlede at det implisitt må ha hatt betydning ved en sånn skjevdeling. Man kan kanskje hevde at
noe av årsaken kan ha vært at kvinner ikke argumenterte godt nok i søknadene sine. Jeg kan
ikke se noen grunn til dette, da begge kjønn benyttet seg av skrivere og formularbøkene gjorde
det som var nødvendig svært tydelig. Kjønnsforskjellen kan derfor i mine øyne begrunnes på
to måter; 1) som et genusspørsmål, hvor kvinnens myndighet ble sett på som en konkurranse til
mannen; eller 2) som et kjønnsspørsmål, hvor kvinner som hovedregel ble ansett som inkapable
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til å håndtere ansvaret, selv under tilsynsverge. Det er mulig at kjønnsbiaset kan ha sammenheng med at kvinner etter det borgerlige kvinnesyn, egentlig ikke var ment å fungere som et
husholdsoverhode som forsørget seg selv eller familie.
Kvinner var avhengige av menn i alle etapper av sin søknad; som skrivere, erklærere og verger.
De var derfor også mer avhengig av menn som kunne godta en slik type utvidet myndighet fra
kvinner som etter det borgerlige kvinnesynet ikke skulle jobbe i en hvilken som helst jobb eller
være offentlige subjekter. Man kan spørre seg om dette kvinnesynet berørte brorparten av befolkningen, men som vist var de kvinnelige supplikantene ofte en del av den borgerlige klassen.
Dessuten var alle mennene som fungerte som skrivere og erklærere fra borger- eller embetseller den geistlige klassen. I denne sfæren vil nok det borgerlige kvinnesynet ha stukket dypt.
Hva betyr det egentlig at det var så få myndighetssøknader? Først og fremst at de rett og slett
var et unntak fra hovedregelen om umyndighet og at det ikke var noen vanlig affære. For det
andre at de færreste menn og kvinner søkte. For det tredje at umyndighet ikke ser ut til å ha
vært et stort nok problem til å søke forvaltningen om økt myndighet for de fleste.
I kapittel 4 ble det vist at mange av kvinnene som søkte om myndighet var velstående og ønsket
kontroll over arvemidler. Med tanke på kostnadene som kunne påløpe med en myndighetssøknad er det trolig at også mennene klarte seg godt økonomisk. Av argumentasjonen fremgår det
at supplikanten av forskjellige årsaker ønsket å forsørge seg selv på annen måte enn de hadde
gjort, som førte til myndighetssøknaden, selv om kildene ikke røper en eventuell bakenforliggende motivasjon. For kvinner er det en interessant motsetning mellom lovgivers argumentet
for selvforsørgelse og hva slags type kvinner som søker. Antallet saker ser også ut til å være for
lite til å kunne representere den økende gruppen av uforsørgede selvstendige kvinner. Det er
usannsynlig at alle de ugifte kvinnene som ikke søkte ble totalt forsørget av andre. Man vil tro
at dersom en slik bevilling var så prekær, ville flere ha søkt. Kvinnelig selvforsørgelse har dermed enten blitt overvurdert som argument, eller kun vært et påskudd.
Myndighetssakene ble individuelt vurdert av øvrigheten, men det var visse overgripende kriterier. Den mest bestemmende faktoren var innsigelsene, men også: kjønn, alder, lovhjemmel,
forsørgelsesbehov, økonomisk og sosial status, faglig kompetanse, karakterbeskrivelse og søknadens begrunnelse, ble tillagt betydning. Likevel åpnet alle vurderingskriteriene for skjønn,
og det kan innimellom oppfattes vilkårlig om JD eller en amtmann hevdet at en 22 år gammel
mann var for ung eller gammel nok. Av søknadene som ble sendt inn uten innsigelser fikk hele
≈91,5% bevilling. Av søknadene som inneholdt erklæringer som trakk egnetheten på noen måte
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i tvil fikk derimot ≈76,5% avslag. Den yngste mannen som fikk innvilget myndighetssøknad
var 21 ¾ og kvinnen faktisk bare 21 år, men modenhet måtte dokumenteres. Forsørgelsesbehov
ser ut til å ha blitt vektlagt for kvinnelige supplikanter, men ikke mannlige. Håndverksloven av
1839 ser ikke ut til å ha gjort noe særlig inntrykk på antallet søknader, men Handelsloven av
1842 ser derimot ut til kombineres med en liten oppsving. Økningen sammenfaller derimot med
en høyere bevillingsrate enn tidligere, noe som peker på at JD rettet seg etter de nye bestemmelsene. Selv om det ikke er mange eksempler på at det blir henvist direkte til de nye lovene,
ble de benyttet suksessfullt i de tilfeller de gjorde det. Men hvis de fleste klarte seg som umyndige, hvorfor var det så viktig for de som søkte? Dette kan muligens besvares ved å se på argumentasjonen i de enkelte supplikkene. Dessuten bar jo hele institusjonen preg av å favorisere
dem med mer penger og kontakter. Det kostet å sende inn en supplikk om man ikke fikk innvilget det gratis, og erklæringer fra prominente menn kunne definitivt hjelpe på søknaden, selv
om jeg ikke har sett spesifikt på akkurat dette. Faglig kompetanse i form av for eksempel handelseksamen kunne dermed slå positivt ut i vurderingen. Begrepene dyktig, flittig, arbeidsom,
forstandig og sparsommelig blir gjentatt såpass ofte i søknadene, at det tyder på at befolkningen
visste hvilke egenskaper som burde vektlegges i en slik søknad. Til slutt var begrunnelsene
absolutt viktig for å få innvilget søknaden. Hele 83 av supplikantene i mitt materiale henviser
til handel- og næringsvirksomhet, hvorpå 72 får medhold (≈87%). At så mange ble myndige på
bakgrunn av roller i næringslivet, tyder på at et økonomisk perspektiv var viktig i forvaltningen.
Dessuten kunne søknader basert på eiendomsdrift eller lignende føre frem, mens saker som
omhandlet penger var vanskeligere å få igjennom.
Kildene jeg har sett på gjør det ikke mulig å si noe om hvordan de gifte kvinnene opplevde sin
umyndighet. Ved å se på de ugifte kvinnene kan man derimot slutte noe om grensene for den
kvinnelige myndigheten, om man da kan snakke om en sådan. Ved at det foreligger så få myndighetssøknader totalt sett, og at sakene fordeler seg nesten likt på kjønnene, ser det ut til begrensningene egentlig ikke var avhengig av kjønn eller sivilstand. Særlig det faktum at nesten
alle mennene drev med handel kan peke mot at det var rettsreglene om kjøp og salg som opplevdes mest hemmende i det daglige liv. Særlig høres Frd. av 1804, som fastsatte at kontrakter
som omhandlet penger måtte inngås foran en notarius publicus, tidkrevende og kostbar ut.
Ann Ighe sammenfatter kvinner rettsstilling med at: «kvinnors myndighet rent faktisk var en
komplicerad sak med följdverkningar på många plan.»445 Det Ighe her skriver om Sverige,
kunne like gjerne ha vært skrevet om Norge.
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6.1. De overgripende spørsmålene og undersøkelsens betydning
Myndighetsbegrepet i første halvdel av 1800-tallet innebar at man kunne disponere over egne
midler og at man kunne kontrahere. Lovverket hadde utviklet seg i en stadig mer konservativ
retning fra 1604, med unntak for resolusjonen som fastsatte rettigheten til å søke om utvidet
myndighet. For å oppnå dette måtte man søke øvrigheten, som vurderte en rekke momenter.
Det var en mye mer omfattende oppgave å bli myndig enn å bli umyndiggjort. Den vedtatte
umyndigheten var i stor strid med den kvinnelige umyndigheten i perioden, noe lovgiver også
anerkjente i proposisjonen til 1845-loven. Dette kan nok i noen grad skyldes kvinnesynet i samtiden, som i stor grad var internalisert hos den konservative juridiske eliten.
Menn søkte om å bli fullmyndige på grunn av begrensningene som ble lagt på deres arvemidler
og kontraheringsevne. Den økonomiske argumentasjonen passer godt på denne gruppen, da de
fleste var drevet av næringsspørsmål.
Britt Liljewall skriver om de svenske kvinnene at: «myndigheten för et stort antall kvinnor
varken var en avgränsad materiell fråga eller en fråga om utåt avläsbart rollbyte. Förklaringarna
måste också sökes på ett inre plan. Myndigheten tillfredställde ett behov att känne sig oberoende
och att uppfatta sig som självständig. Myndigheten hade blivit en identitetsfråga.»446 Med tanke
på at så få kvinner i mitt materiale dukker opp i Gerd Mordts undersøkelse av næringsbevillinger tyder på at dette også kan være tilfellet i Norge. Liljewall antar at myndighetsbevillingene
muligens kunne være tilstrekkelig som en sikkerhetsventil, uten at de nødvendigvis benyttet seg
av den.447 Dette kan forklare hvorfor ikke flere av kvinnene i mitt materiale er å finne i materialet Mordt har undersøkt.
Det er ingen tvil om at økonomiske faktorer spilte en rolle i forbindelse med utarbeidelse av
lovverk, argumentasjon i søknader og også som en reell utfordring for enkelte kvinner, spesielt
i forbindelse med handels- og næringsvirksomhet. Likevel var brorparten av kvinnene som
søkte ikke de som var mest utsatt økonomisk. Liljewall hevder at «För de egendomslösa
kvinnorna handlade myndigheten huvudsakeligen om andra saker, om uppbrott från
traditionella livsmönster och om självständighet och ökad självkänsla.»448 For disse kvinnene
var det åpenbart ikke tilgang på arvemidler som var det prekære, men evnen til å kunne kontrahere kunne være viktig for denne klassen. Identitetsargumentet synes jeg kommer klarere
frem gjennom kvinnene som opptrer i Akershus amt, der det ofte er snakk om formuer som
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betyr at selvforsørgelse ikke er et problem. Hva er det som motiverer disse kvinnene til å søke?
De kunne jo i tillegg bare oppnå mindreårighet gjennom supplikkinstitusjonen. At det ikke var
behov for selvforsørgelse, kan i mine øyne i større grad underbygge en påstand om supplikkene
som et kvinnespørsmål.
Aktørperspektivet kommer frem gjennom fokuset på de enkelte supplikker. At supplikkene
kunne kategoriseres i fire kategorier peker mot at supplikantene var sterkt preget av strukturen.
Det avslører likevel ikke om denne påvirkningen var underbevisst, eller om formularbøkene
sørget for tilstrekkelig kunnskap til at skriverne visste hva som måtte til for å få søknaden innvilget. Samtidig kan man også hevde at lovgivningen anerkjenner at mennesker opererte utenfor
familieinstitusjonen til en viss grad. For eksempel ved at det blir gitt spesielle tilganger til kvinner i en vanskelig økonomisk situasjon.
Vergemålsinstitusjonen var preget av mange motstridende interesser. Som et borgerlig mannlig
spørsmål kan man trekke frem ønsket om å ivareta menns økonomiske interesser. Dette kunne
være rådighet over kvinnelig kapital for investering, beskytte næringene for konkurranse og
slektens interesser mot det både lovgiver, juridiske krefter og forvaltning kaller mangel på innsikt hos det kvinnelige kjønn. Sistnevnte innebærer en forståelse av kjønn der kvinner ikke var
ansett som økonomiske individer. Men spørsmålet er jo hva som drev denne endringen. Man
kan forklare noe av bakgrunnen for 1845-loven med at den demografiske endringen som førte
til flere ugifte kvinner, som igjen medførte at flere døtre til den styrende eliten sto utenfor samfunnets organisering; altså som hustru til en mann som forsørget henne. Dette bidro som vi så i
kapittel 1 til at fedrene i større grad kom på banen for sine døtre. Samtidig må man vel kunne
hevde at det er en relativt stor formell endring og innføre myndighet under kurator for alle
kvinner på bakgrunn av noen få embetsmannsdøtre. Men forsørgelsesproblemet gjaldt jo naturligvis kvinner i flere sosiale klasser, og dersom disse kvinnene ikke kunne forsørge seg selv,
eller ble forsørget gjennom familien, ble de det offentliges ansvar. En endring i myndighetslovgivningen som imøtegikk disse utfordringene var i tråd med at endringene ble drevet frem som
nettopp et mannlig borgerlig spørsmål. Samtidig ble det fremmet i lovproposisjonen at en av
årsakene til at loven burde vedtas var for å spare JD for unødvendig mye arbeid i forbindelse
med Håndverks- og Handelsloven som hadde blitt vedtatt noen år tidligere. På denne måten var
endringene også et kvinnespørsmål, i den forstand at kvinnene gjennom supplikkinstitusjonen
bidro til å sette lyset på et voksende sosialt problem. Uavhengig av om dette var intensjonelt
for å forårsake forandring. Det finnes neppe grunnlag for å hevde noen form for kvinnelig aktivisme. Likevel var antallet søknader såpass lite, og på denne måten kan man spørre seg om
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myndighet rett og slett var et ikke-spørsmål. Noe som opptok de få, fremfor de mange. Det
faktum at lovendringen i det hele tatt finner sted tyder på at dette ikke er en tilstrekkelig begrunnelse. Britt Liljewall konkluderer i sin bok om myndighetsendringene i Sverige på 1800tallet at det var genusspørsmålet som sto sentralt. Det er flere uttrykk for dette. Menn var skeptiske til å utvide kvinners rett over egne midler, da de så det som en innskrenkning av deres
egen makt og evnen til å investere. Ekteskapet ble vurdert slik at det var ett overhode, og det
var mannen. Ved å gi kvinnen større rettigheter, ville denne balansen bli utfordret. Dessuten
kan man trekke frem nettopp det faktum at kvinner ble forstått som uegnet til å inneha slike
posisjoner.
Ideen om husholdsoverhodet kan være anvendelig i dette henseende. Ved at en større del av
den kvinnelige befolkningen forble ugifte førte dette også til et behov for å forsørge seg. At
enker hadde større myndighet hadde vært et godtatt faktum i flere hundre år. De hadde riktignok
hatt mulighet til å lære av mannen sin gjennom ekteskapet, men i den nye demografiske sammensetningen ble begrepet om husholdsoverhodet utvidet. Ugifte kvinner måtte også finne en
måte å forsørge seg på utenfor familien. Abstrakte rettigheter som myndighet var enklere å
tildele kvinner som ikke sto i konkurranse med en pater familias, og kan slik oppfattes som et
genusspørsmål.
Samtidig er det vanskelig å komme utenom at antallet myndighetssøknader var lite. Dette peker
mot at myndighet rett og slett ikke ble oppfattet som et så stort problem i det daglige liv. Så da
sitter vi igjen med to mulige forklaringer; enten var lovgiver i forkant av bølgen med myndighetssøknader som ville komme fra de uforsørgede kvinnene, som ellers ser ut til å være det mest
potente argumentet; eller så hadde mentalitetsendringen på 1800-tallet og likhetstankegangen
medført at forskjeller som i myndighetslovgivningen nå måtte begrunnes på en ny måte. Dette
understrekes også av Justis- og Politidepartementet da de føler behov for å rettferdiggjøre den
store forskjellen i kvinners rettigheter i Norge versus i andre europeiske land. Tidligere måtte
altså kvinner begrunne hvorfor de skulle bli myndige, men nå måtte lovgiver i større grad begrunner hvorfor kvinner ikke var myndige.
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———, Kopibok 113 1836. SAO/A-10386/B/Ba/L0113.
———, Kopibok 114 1837. SAO/A-10386/B/Ba/L0114.
———, Kopibok 115 1838. SAO/A-10386/B/Ba/L0115.
———, Kopibok 116 1839. SAO/A-10386/B/Ba/L0116.
———, Kopibok 117 1840. SAO/A-10386/B/Ba/L0117.
———, Kopibok 118 1841-1842. SAO/A-10386/B/Ba/L0118.
———, Kopibok 119 1843-1844. SAO/A-10386/B/Ba/L0119.
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Vedlegg 1: Lovregler som begrenser kvinners myndighet og råderett449
Myndighet

MLL

CIVNL av 1604

CVNL av 1687

4-10-2: En gal mann blir sin arvings myndling

3-8: Utvider regelen i MLL for gal
slektning til økonomisk ansvar for
handlinger, og plikt til forvaring.

5-2-4: Ingen ugift kvinne skal råde
over eget gods før hun er 20 år. Er
hun gift med venners råd, skal ektemannen råde over hennes gods
til hun blir 20 år.

4-2: Ingen ugift kvinne skal råde
over sine penger450 før hun er 20
år. Dog med hennes «vergis forsiun»: selv om arven er tilfalt
henne. Hvis hun er gift med slektningers råd, skal ektemannen råde
over henne og pengene hennes.

1-17-7: Finner noen en gal mann,
skal han tilbys til sine frender, så
fremt de har midler til det.
6-6-17:
3-19-1: De som ikke kan ta vare
på seg selv på grunn av alder, vanvittighet, ødselhet eller andre årsaker skal ha verge.
3-19-38: Far kan ikke holde tilbake morsarven dersom sønnen er
fylt 18 år og vil forlate hjemmet,
men en datter er underlagt farens
vergemål til hun får en annen
verge eller ektemann.

5-14-1: Både mann og kvinne kan
bli verge for umyndige.

4-14: Både mann og kvinne kan
bli verge for umyndige.

5-22-1: En mann i myndlingskifte
blir myndig når han fyller 20 år.
(MLL = ór ómegð)

4-21: En mann er ikke lenger
umyndig når han fyller 20 år, og
skal ha sitt gods og sine penger.

7-54-1: Om ikke husbonden er
hjemme skal, i rekkefølge; hans
hustru, fullmyndige sønn, voksne
datter, gårdskaren eller den beste
mann på gården ta imot beskjeden453
7-54-4: Det er budfall når budet
blir gitt til umyndig.454

6-52: Bud skal leveres til bonden,
eller hans hustru om han ikke er
hjemme, eller hans fullmyndige
sønn, voksne datter eller hans tjenestefolk.
6-52: Det er budfall når budet blir
gitt i umyndiges hender.

449

3-19-41: Enke kan selv velge sin
verge for å bistå henne.451
3-19-42: Myndighetene kan gripe
inn dersom vergen ikke er god nok
3-19-2: Lister opp verger for
umyndige etter morens død – kun
mannlige slektninger.
3-19-14: En mor kan være verge
for sine barn og deres gods, men
en annen lovlig verge må ha tilsyn.
3-19-17: Gifter mor seg på nytt
skal barn over 7 år gå til andre
verger, med mulighet til å søke
unntak. Barnas gods skal uansett
til ny verge.
3-19-34: Når man er 18 år gammel
skal man motta hele sitt gods, men
vergen skal fremdeles ha tilsyn,
som en kurator, frem til 25 år.452
1-3-9: Bonden skal ha budet, men
hvis han ikke er hjemme skal hans
hustru ha det, eller hans sønn eller
datter, eller tjenestefolk dersom de
er vitneføre.
1-3-9: Omgår budfall ved at budet
skal legges i bondens stol om
ingen er hjemme, eller bindes på
døren om døren ikke er åpen.

Tabellen er basert på Tarangers oversikt i hans oversettelse av MLL. I tillegg er CIVNL og CVsNL benyttet
for å vise rettsutviklingen. MLL av 1274-1276; Kong Christian den Fjerdes norske Lovbog (CIVNL) av 4.
desember 1604; CVNL av 15. april 1687.
450
Penger referer sannsynligvis til arv, og ikke f.eks. lønnsarbeid. Rosenbeck, Melby, og Pylkkänen, Ægteskab i
Norden fra Saxo til i dag, 1999:14. Dette har også støtte hos samtidens rettsteoretikere som vist i kapittel 3.
451
Denne bestemmelsen får en del betydning i praksis, da vergen kan råde over disposisjoner gjort av umyndige.
Siden enken kan velge sin egen verge, kan hun velge en som handler i tråd med hennes egne ønsker.
452
Innfører mindreårighet for menn mellom 18 til 25.
453
Skiller mellom fullmyndig sønn og voksen datter.
454
Umyndige skilles ut som egen kategori, hustruer og voksne døtre er inkludert i artikkel 7-54-1.
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Ekteskap
5-1-1: Foreldre skal råde sin datter
i ekteskap.

4-1: Foreldre skal råde sin datter i
ekteskap.

3-18-1: En mann skal spørre jentas
foreldre eller verge om henne,
men det kreves hennes «Ja og
Villie.»
3-18-2: Om en jente gifter seg
uten sin verges vilje, kan han råde
over hennes gods, mens hun lever.
3-18-3: En hemmelig trolovelse
skal ikke holdes dersom det er
imot foreldres, eller vergers, vilje.
Dette gjelder derimot ikke om de
ikke har en lovlig eller god grunn.
3-18-4: Verger skal ikke holde
kvinner over 18 år hos seg for
egen vinning, om de kan gifte seg.
3-18-5: Trolovelse forutsetter at
partene er edru, myndige og i sin
rette fornuft og forstand. Menns
myndighet fastsettes til 20 år, og
16 år for kvinner.

5-2-1: Om en kvinne gifter seg
uten sin mor, far eller brors råd,
mister hun krav på fremtidig arv.

4-2: Om en kvinne gifter seg uten
sin mor, far eller brors råd mister
hun krav på all fremtidig arv.

5-2-2: Men enke kan gifte seg med
hvem hun vil med en eller annen
venns råd.
5-5-1: Om en kone er utro, og ektemannen tilbyr fortsatt samliv, og
hun nekter, kan han forvalte hele
boet. Det samme hvis det er gjentatte tilfeller av utroskap.

4-2: Enke kan gifte seg med hvem
hun vil, dog med noen av hennes
slektningers råd.
4-5: Ved utroskap mister man sin
rett på løsøre. Den uskyldige får
bruksrett til odelen så lenge den
lever. Hvis det fins barn deles
odelsretten mellom barna og den
uskyldige.

455

4-7: Sønner tar helt lodd, mens
døtre tar halvt lodd.
4-7: Mor og far må ikke gi mer
medgift enn at alle barna kan få
like mye, ellers utjevnes det i arv,
så langt det er mulig.
4-13: Gods skal deles mellom
umyndige og kone. Hvis det ikke
rekker, skal hustruen miste sine
penger og sin tilgave. Mannlige
kreditorer fra før ekteskapet ble
inngått skal ha betalt før hustruen.

5-2-29: Menn tar to lodd, mens
kvinner tar en, i all arv.
456
5-4-5: Far, mens han og mor lever, kan ikke gi barna sine noe
uten at alle får likt.457

3-18-8: Hvis man har omgang med
en annen mens man er gift, kan
man ikke gifte seg med denne, om
ektefellen dør.
3-18-15: Horeri kan resultere i
skilsmisse.

Arv og gave
5-7-2: Sønner arvet 2/3, mens
døtre arver 1/3.
5-7-9: Døtre og sønner skal ha like
mye i medgift. Hvis ulikt skal det
utjevnes i arveskiftet, så langt som
mulig.
5-13-1: Gods skal deles mellom
umyndige og kone.458 Hvis det
ikke rekker, skal hustruen miste
sine penger og sin tilgave. Mannlige kreditorer fra før ekteskapet
ble inngått skal ha betalt før hustruen.

455

5-2-24: Kreditorer skal ha betalt
før boet skiftes. 5-2-25: Hvis nok
beholder enke morgengave, så
fremt hun avstår fra broderlodden
hun har krav på etter sin mann.
5-2-26: Hvis boet ikke er tilstrekkelig mister den gjenlevende vederlag for begravelse og hustruen
sin morgengave.

Bestemmelsen videreføres ikke i CVsNL, men i og med at en enke kan velge sin egen verge etter 3-19-41, vil
ikke bestemmelsen ha så mye å si i praksis for enker.
456
Bestemmelsen er ikke videreført i CVsNL, men både artikkel 5-2-15 og 5-2-16 henviser til henholdsvis redelighet og rettferdighet. Det er mulighet for at CIVNL ble videreført i praksis gjennom disse bestemmelsene.
457
Rettsregelen retter seg ikke direkte mot medgift, men er underlagt kapittelet om «Gave og bebrevelse». Etter
ordlyden vil medgift muligens bli omfattet av denne bestemmelsen.
458
Igjen skilles det her mellom umyndige og ektefeller, i likhet med artikkel 7-54-1 og 7-54-4.
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5-7-3: Odel går til sønner, mens
døtre arver utjord og løsøre.

4-7: «Har faren odelsjorder, da får
eldste bror hovedbølet, og de
andre søsken tar like odelsjorder
på sin lodd, så de er jevnt gode. Er
ikke broder eller brodersøn til, da
eier eldste søster hovedbølet»

3-14-11: En enke tar over leieretten til jord når hennes mann dør.
Om hun giftes på nytt tar ny mann
over
5-2-63: Om far har odelsgods og
det ikke er sønner eller sønnesønner eller sønner, eier eldste datter
hovedbølet

5-4-6: En far som eier en «Sædegaard» kan gi dobbelt så mye arv
til én sønn, eller dersom han ikke
har sønner, til én datter enn de
andre barna. Dette skal nytes i
samme setegård. Faren må også
tilskrive arvtakeren bygningene.
5-4-13: Får alle søsken jord eller
gave av andre enn foreldre og oldeforeldre, og eierandel ikke er
spesifisert, får alle like mye; enten
det er mann eller kvinne.
5-4-14: Mann, og enke, uten livsarvinger kan testamentere bort
halvparten av sitt hovedlodd.
5-4-18: Husbonds hustru, som har
barn sammen, må ikke testamentere bort sin halve hoved-lodd til
gudelig bruk, og ingen stor gave
uten husbondens tillatelse.
5-4-19: Husbonds hustru, som
ikke har barn sammen, må gi sin
halve hovedlodd til gudelig bruk,
med mannens underskrift/segl.

Jord, gods og odel

5-3-1: En mann kan ikke føre sin
kones gods ut av landet uten samtykke. Han råder eller over hele
felleseiet til deres behov.

4-3: En hustrus penger kan ikke
føres ut av landet uten hennes
vilje. Men ektemannen råder over
hele felleseiet, til deres begge
nytte og gavn.
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5-3-22: Husbondens hustru, eller
sønn og datter som er i felleseie
med sin far, må ikke selge hans
gods uten hans viten og vilje.
5-3-23: Hvis en kvinne bortskjøter
eller avhender sitt gods, uten ektemannens og arvingenes samtykke
og vilje, må ektemannen betale 3
mark, fordi hans hustru har handlet uten hjemmel, og han visste
det, og tålte det.
5-3-31: Hvis noen i et felleseie
kjøper gods med felles penger og
midler hører godset til begge.
5-3-32: Mann må ikke selge kones
jord, uten at han har barn med
henne og han legger igjen tilsvarende verdi.
5-3-32: Hvis husbonden selger
hustrus gods, eier kjøperen det,
men arvinger kan kreve den utløst
om det er odelsjord. Hvis det ikke

6-1: Kvinner kan følge odelen,
men ikke overta den.

5-2: Kvinner kan følge odel, om
det ikke finnes menn til å ta den.

6-13-2: Enke eller myndig mø
som eier jord må få seg ombudsmann av samme stand som vergeren og søke som andre søker.

5-9: Har enke eller fullmyndig mø
tilbud på jord, skal de ta ombudsmann av samme stand og søke sin
rett etter loven, som mann skulle
søke fra dem.
6-1: Enke kan beholde forpaktet
jord etter sin manns død, så lenge
hun holder forpliktelsene.

7-21-1: Mø skal ta landnam etter
sin far, og enke etter avdød mann.

er odelsjord, men hustruen og arvingen vil tale for det, må de
stevne husbonden og hans arvinger. Dette gjelder også pantsettelse, makeskift eller innførsel i
hustruens jord.
5-3-14: Barn kan løse odelsgods
som far, eller mor, har solgt i deres
umyndige år, når de blir myndige.
Tar ikke direkte stilling til det,
men: 5-5-1: Henviser til "ejermanden" 5-5-2: "Odel skal blive hos
hans gren". Av disse to bestemmelsene kan man anføre at loven
følger CIVNL. Odel skal følge
grenen, men det finnes kun eiermenn. Allikevel viser 5-3-1 til at
når noen skal selge odel, skal de si
fra til de odelsbårne, være seg
«Mands- eller Qvindis-personer».
Videre sier 5-3-2 at formyndere
må søke odel for umyndige. Odel
forutsetter med andre ord myndighet.
5-3-19: Enke kan både kjøpe og
selge jord med slektningers råd.

5-2-19/20: Gjenlevende kan beholde hovedgård og tilliggende
jord som de brakte med seg inn i
ekteskapet, ved å løse ut barn/arvinger.
5-4-20: Ektefolkene kan avtale
uskifte etter den enes død. Dette
må respekteres av arvingene og
gjelder begge veier.

6-19: Mø tar landnam etter sin far,
og enke etter den første mann hun
skulle ha tatt.
5-3-21: Pikebarn må aldri selge sin
jord, med mindre hun trenger det
for å overleve. Hun må kun selge
med slektningers råd, og kun så
mye at hun kan leve av det ett år.
Trenger hun å betale gjeld, kan
hun kun selge slik at det blir nok
til å betale gjelden.
5-3-44: Dersom noen eier jord før
ekteskapet, men skjøtet ikke blir
utstedt før ekteskapet er inngått,
eies jorden av begge. Dette gjelder
både mann og kvinne.

Rettigheter på tinget
1-21-9: Kvinner og mindreårige
kan ikke stille som kautionister i

Side 134 av 163

7-56-2: Fastsetter at enker kan
reise til tinget hvis de vil.459

6-54: Enker kan søke tinget bare
om de vil.

8-8-4: Kvinne kan føre sin egen
sak om hun står alene. En mann
trenger hennes fullmakt for å ta
over saken.

7-8: Mann skal søke for kvinne
som for mann. En kvinne kan
velge representasjon innenfor
samme stand eller lavere. Han må
søke hennes sak som sin egen.

rettsaker som angår liv, ære eller
lemmer.
1-3-9: Den som blir tilkalt tinget,
må bøte, utenom enke og vanfør
1-9-6: Kvinner kan ikke gå i Overhoffretten eller Høyesterett med
mindre saken hennes, hennes
mann eller barns sak angår ære eller liv.

Økonomiske rettigheter

8-21-2: Umyndige kan ikke råde
over noen kjøp. Koner kan råde
over kjøp av ulik verdi avhengig
av stand.
- Bondekone: 1 øre
- Haulds kone: 2 øre
- Barons kone: ½ mark
Ektemannen kan kansellere konas
kjøp i en måned etter han fikk
kunnskap om det.461
5-3-2: Ingen kone kan nekte sin
mann felleseie. Skjevdeling av
verdier tatt med inn i ekteskapet,
resten deles likt. Dersom boet har
økt får mannen 2/3, og konen 1/3.

7-21: Umyndige kan ikke gjøre
noen kjøp. Koner kan råde over
kjøp av ulik verdi avhengig av
stand.
- Bondekone: ½ mark
- Haulds kone: 2 mark
- Adelskone: så mye som
hennes mann samtykker i
Ektemannen kan kansellere konas
kjøp i en måned etter han fikk
kunnskap om det.
4-3: Ingen kvinne bør nekte sin
mann fellesseie, dersom han vil
legge deres penger jevnt. Med
dette vilkår må de ha felleseie.

5-1-2: Alle kontrakter, som frivillig inngås av de som er over 25 år
og myndige; kjøp, salg, gave,
makeskifte, pant, lån, leie, forpliktelser, løfter m.m., som ikke er
ulovlig eller strider mot ærbarhet
skal holdes.460
5-1-13: Husbond er ikke pliktig til
å svare for gjeld eller kontrakter
stiftet av hans kone eller barn
mens de er i felleseie med ham.
Med mindre det kan bevises at
husbond visste om det, eller også
at kjøpene/kontrakten er til felles
nytte og udiskutabel nødvendighet.

462

1-21-10: Hustru, som har husbond,
eller sønn som har felleseie med
sin far, kan ikke stille sikkerhet.
1-21-11: Enke kan stille sikkerhet
i saker som gjelder seg selv.
1-21-12: Ingen som ikke har fylt
25 år kan være forpliktet eller tillatt, til å svare for noen heftelse de
har gjort innen og utenfor riket.

459

Altså en rettighet, fremfor den plikten det er å møte i tinget for menn omfattet av regelverket.
Om tolkningen av denne bestemmelsen, se oppgavens hoveddel kapittel 3.
461
To ting bør påpekes i denne paragrafen: Først og fremst har de her kommet inn på hustruer i en paragraf som
egentlig omhandler umyndiges kjøp. For det andre nevner ikke artikkelen enker. Hilde Sandvik har undersøkt
regelen for 1600- og 1700-tallet sin del og vist at dette er en lovregel som ikke har stor betydning i praksis:
"Kvinners rettslige handleevne på 1600- og 1700-tallet." Se blant annet konklusjon i kapittel 14.
462
Det finnes ingen likelydende bestemmelse i CVsNL, men artikkel 5-1-13 ser ut til å forutsette felleseie. I og
med at fullvoksne sønner også kunne ha felleseie sammen med sine foreldre kan det muligens argumenteres for
at felleseie har vært knyttet til ideen om husholdsøkonomi.
460
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1-21-13: Hvis noen mindreårige er
i forløfte med noen andre, som er
over 25, så skal de ikke være forpliktet til å betale for den mindreårige, med mindre de er in solidum
ansvarlig.
5-4-1: Om mannen bruker konas
eiendeler til å kjøpe jord, skal
dette godtgjøres ved arveskiftet.
5-1-10: En mann kan ikke avhende
sine midler uten hustruens samtykke.

Rettigheter i straffesaker, inkludert erstatning
4-4-1: Fastsetter straff om en
mann tar en kvinne uten tillatelse
fra kvinnens formynder etter loven

3-2: Straff for menn som tar hustru
eller kvinne med vold, uten tillatelse fra formynder og verge463

4-30-4: Arving eller ektemann tar
imot en kvinnes bøter, og verge tar
imot for umyndige.

3-25: En mann, og ikke en kvinne,
skal ta imot bøter for kvinnen. Er
arvingen et barn, eller for gammel
til å svare for seg selv, skal dennes
arving igjen ta imot bøtene.
3-25: Kvinne uten mann, tar selv
bøtene om hun blir utsatt for hugg
eller slag.

4-30-5: Kvinner tar selv imot sin
bot om hun blir banket og ikke har
ektemann.

3-9: En hustru har rett på bøter fra
drapsmann dersom ektemannen
blir drept.

6-9-9: Tar en mann noens hustru
(m.fl.) og fører dem bort med vold
og urett må han betale bøter.
6-13-16: Om noen voldtar en ærlig
mø eller enke, må han bøte med livet eller bli fredløs dersom de ikke
ektes med hennes og hennes slektningers vilje.
6-13-22: Hvis noen med vold og
tvang bortfører en manns hustru,
datter eller enke, mister han livet.

1-22-5: Har noen uten husbond og
tjeneste krav på botspenger, da tar
Kongen bøtene som husbond.
6-6-20: Bøter går til avdødes arvinger.464
6-5-4: Om en hustru slår sin mann
skal hun dømmes som en fremmed
6-5-7/8: Om en mann behandler
sin kvinne tyrannisk og ukristelig
skal han straffes hardt etter hans
stand og vilkår. Kvinnen blir sendt
til spinnehuset.

463

CIVNL legger her til «og verge» i bestemmelsen.
Arvebolken skiller mellom arvinger og hustrue, derfor vanskelig å si om noe av boten vil tilfalle enken. Hvis
boten derimot blir en del av det ordinære arveskiftet, vil deler av det tilfalle hustruen.
464
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Forklaring til Vedlegg 2
Type sak: M.B. = Myndighetsbevilling. M.K. = Myndighet under kurator (omfatter også saker hvor det bes om venia sexus). V.A. = Venia ætatis. U.M. = Umyndiggjøring. G.M = Gjengives myndighet.
Resultat: M = Medhold. A = Avslag. H = Henlagt.
Angjeldende: fylles kun ut dersom saken berører en annen enn supplikanten selv.
Yrke = følger ofte av journalen.
BS i sakene fra 1840 betyr Bysaker. Det har nok gått litt fort i svingene, og siste del av journalen er derfor bysaker. Det finnes en egen liten journal med resten av amtssakene, men ser ut som de har blitt ført litt hulter til bulter. JD = Justisdepartementet.
Under navnene der det er flere saker, kan det være at de får avslag på søknad om myndighet og søker igjen, eller at noen først søker de umyndiggjort før den angjeldende søker om å få gjengitt myndigheten.
Tabellen er organisert kronologisk etter avgjørelsesdato, eller etter dato søknaden er mottatt dersom jeg ikke finner en avgjørelse. Dersom det er
flere saker som angår én person er det gjort unntak.
Supplikant
Håkon A. Ellefsen
Anne Michelsen
Anne Brastad
Martinus Bratlie
Ove Nicolay Lund
Georg C. Thorsted
Ole Haxmark
Inger Knudsdatter Berg
Emil Jacobsen
Mathea Gruusgaard
Tollef Torkelsen
Adv. Rolfsen (verge)
Ulrik F. A. Schouboe
Karen og Anne Marie Gulbrandsdøtre Nordbye
Christiane Wyller

Angjeldende

Henriette Samuelsen
For sine fire døtre

Journalinnførsler (saksnummer/år)
991/45, 1401/45, 1612/45
729/45, 1403/45
907/45, 1009/45, 1404,45
1168/45, 1402/45
909/45, 1341/45
1133/45, 1272/45
667/45, 1027/45
255/45 i JDP 284
497/45, 776/45
68/45, 595/45
68/45 i JDJ
191/45 i JDJ
97/45
2703, 2704/44 i JDJ.
2717/44 i JDJ.
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Yrke
Handelsbetjent

Kommisjonær
Handlende
Handelsbetjent
Handelsbetjent
Handelsbetjent
Handelsbetjent

Sak
M.B.
M.K.
V.S
M.B.
M.B.
M.B.
M.B.
M.K.
M.B.
M.K.
M.B.
V.S.
M.B.
V.S.

Mottatt
06.06.45
28.04.45
23.05.45
28.06.45
23.05.45
23.06.45
19.04.45
20.02.45
27.03.45
11.01.45
11.01.45
28.01.45
16.01.45
07.12.44

Avgjort
19.08.45
29.07.45
29.07.45
29.07.45
22.07.45
12.07.45
13.06.45
14.05.45
06.05.45
08.04.45
05.02.45
05.02.45
18.01.45
15.01.45

Resultat
M
H
H
A
A
M
M
A
M
M
A
M
M
M

V.S.

10.12.44

27.12.44

M

Adv. Rolfsen

Andrea og Inger Hauland

Berthe Gulliksdatter
Frederik Bryn
Eilert Dreier
Ingeborg Johannesdatter Steensengeie
Marie Valesca Ellefsen
Jess Christian Borgen
Gulbrand Olsen Bakken
Sophie Wisløff
Fredrik Lønseth
Jens G. Jensen

2541/44 i JDJ.
2598/44 i JDJ.
2306/44 i JDJ.
2276/44 i JDJ.

Anne & Jenny Barchlay
Martin Olsen
Petra Bøyesen
Berthe Eggertz
Bolette C. Eggertz (mor)
Jens Holm
Ferdinand Holst
Otto Bugge
Hakon Benneche
Oluf Ousum
Karen K. Andersen
Peter F. Lunde
Marthe C. Mausaas
Peder Pedersen Berger (far)
Poul F. F. Ring
Kaja Bøyesen
Martin L. Smedberg
Susanne Wedøe
Ole Hansen Schøje
465

2544/44 i JDJ.

Berthe og Anniken

Thora Pedersdatter

Handelsbetjent
Handelsbetjent

2276/44 i JDJ.
2274/44 i JDJ.
2221/44 i JDJ.
1792/44 i JDJ.
1520/44 i JDJ.
882/44, 1154/44 og 1214/44 i JDJ.
179/44, 438/44
1233, 1234/44 i JDJ.
1782/39, 3874/39, 6341/39.
1215/44 i JDJ.
1306/44 i JDJ.
1258/44 i JDJ.
1866/40, 4173/40
1212/44 i JDJ.
1213/44 i JDJ.
1064/44 i JDJ.
1020/44 i JDJ.
1021/44 i JDJ.
542/44, 813/44
543/44, 812/44
2145/43, 137/44, 439/44. 300/44 I JDJ.
207/44 i JDJ.
164/44 i JDJ.
2807/43 i JDJ
2157/43465, 169/44
115/43, 1824/42
1887/43, 1760/43, 60/44
2439/43 i JDJ 99

Står oppført i journalen som 2157/44, men skal altså være 2157/43.
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Handelsbetjent
Handlende
Handelsbetjent
Handelsbetjent
Handelsbetjent

Handelsbetjent

Handelsbetjent
Handelsbetjent
Handelsbetjent
Handlende
Handelsbetjent
Handelsbetjent

Handelsbetjent
Handelsbetjent
Handelsbetjent

V.S.

13.11.44

07.12.44

M

V.S.
M.B.
M.B.
V.S.

11.11.44
19.11.44
10.10.44
05.10.44

05.12.44
27.11.44
23.10.44
19.10.44

M
M
M
M

V.S.
M.B.
M.B.
V.S.
M.B.
V.A.
M.B.
V.S.
M.K.
M.B.
V.S.
V.S.
M.K.
M.B.
M.B.
M.B.
M.B.
M.B.
M.K.
V.A.
M.K.
V.S.
M.B.
V.S.
M.B.
M.B.
M.K.
G.M.

05.10.44
05.10.44
27.09.44
05.08.44
25.06.44
21.05.44
30.01.44
24.05.44
26.03.39
24.05.44
01.06.44
28.05.44
24.03.40
24.05.44
24.05.44
07.05.44
30.04.44
30.04.44
27.03.44
27.03.44
21.12.43
10.02.44
25.01.44
28.12.43
23.12.43
21.12.42
18.10.43
01.11.43

19.10.44
19.10.44
10.10.44
24.08.44
06.07.44
25.06.44
13.03.44
18.06.44
24.10.39
15.06.44
15.06.44
15.06.44
25.06.40
08.06.44
08.06.44
22.05.44
11.05.44
11.05.44
09.05.44
09.05.44
13.03.44
11.03.44
24.02.44
24.02.44
27.01.44
24.01.43
09.01.44
01.11.43

M
M
A
M
M
M
A
M
A
M
M
M
A
M
M
M
M
M
M
M
A
A
M
M
M
A
M
H

Ole Hansen Schøje

Elen Andrea Larsdatter
Hagen A. Dunker
Karen Holdt
Severine Bjerk
Fredrikke Thrane
Poul C.A. Balchen
G. Meldahl
Emilie Monsen
Maren Green
Marie S. og Cathrine R.
Mordt
Mads Selvig
Anne, Gunild og Christiane
Holmsen
Marie E., Else F. og
Magdalene D. Schou
Torvald M. Hansen
Marte Kirkestue Smedstad
Carl C. A. Bolle
Christian A. Prydtz
Emil T. Petersen
Andreas Ouren
Andreas D. Wulfsberg
Anne Fehrmann
Berthe M. Dæhlie
Helene M. C. Heidekker
Berthe M. Olsen

Ole Hansen Schøje467

Linuts Hadelen

633/43, 1793/43 i JDJ 99
2700/42 i JDJ 97
5397/40466, 2800/40 i JDJ 93, 392/41 i JDJ
95 og 2173/41 i JDJ 95.
2671, 3615/35
1664/43, 1802/43
1624/43, 1803/43
2098/43 i JDJ
1900/35, 4383/35
1297/43, 1578/43
1337/43, 1654/43
1273/43, 1560/43
1440/43 i JDJ.
1419/43 i JDJ
710/43
965/43 i JDJ
707/43 i JDJ

Handelsbetjent

Handelsbetjent

Handelsbetjent

675/43, 805/43
224/43, 357/43
281/43 i JDJ
1678/42, 1816/42, 114/43
1248/42, 1493/42
1326/42, 1494/42
1123/42, 1265/42
1124/42, 1266/42
1911/42 i JDJ
541/42468, 927/42, 1214/42
902/42, 1216/42
245/42, 716/42

466

Handelsbetjent
Handelsbetjent
Handelsbetjent
Handelsbetjent
Handelsbetjent
Bokhandler

G.M.
G.M.
G.M.

27.03.43
10.12.42
05.10.40

15.07.43
10.12.42
12.08.41

H
H
H

U.M.
M.B.
M.K.
V.S.
M.K.
M.B.
M.B.
U.M.
V.S.
V.S.
M.K.

23.05.35
02.10.43
23.09.43
10.09.43
11.04.35
03.08.43
10.08.43
01.08.43
27.06.43
21.06.43
03.05.43

28.07.35
25.10.43
25.10.43
09.10.43
01.08.35
16.09.43
28.09.43
28.08.43
19.07.43
24.06.43
01.06.43

M
M
M
M
H
M
M
M
M
M
H

M.B.
V.S.

02.05.43
04.04.43

20.05.43
20.05.43

M
A

M.K.

27.04.43

18.05.43

M

M.B.
V.S.
M.B.
M.B.
V.A.
M.B.
M.B.
V.S.
M.K.
M.K.
M.K.

18.02.43
14.02.43
26.11.42
06.09.42
21.09.42
13.08.42
13.08.42
24.08.42
06.07.42
01.07.42
24.01.42

13.03.43
04.03.43
24.01.43
25.10.42
25.10.42
08.09.42
08.09.42
07.09.42
01.09.42
01.09.42
26.05.42

M
A
M
M
M
M
M
M
M
A
A

Referansen henviser til et brev mottatt 13.11.1840 fra hans kone, Andrea L. Barhaug, som også ber om at han må gjengives sin myndighet.
Etternavnet staves på forskjellige måter i sakene, og noen ganger brukes Hansen Barhaug. Jeg følger journalenes henvisninger, som bør sikre at det gjelder samme person.
468
Finans Departementet uttaler at Dæhlies søknad om høkerbevilling ikke kan behandles før hun har ervervet venia sexus.
467
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Hattemager Eckmann
Anne og Marie Samuelsdøtre
Krakkelsrud
Elenora Stabell
Niels Langaard
Magdalene og Dorothea
Stuwitz
Amalie Gleditch
Peder Halvorsen
Fredrikke Andersen
Torger Hansen Braaten470
Kari Fredriksdatter Lundsdalen
Hans C. Hassel
Anne K. Jacobsen (kone)
Bolette Marie Waarum
John E. De Coninck
Magdalene M.N. Delphin
H. Sørensen
Randine Spenning (kone)
Lovise Glad
Nicolay H. Hellerud

Albertine Blikstad

Halvor N. Hellerud
Marie Rummelhoff
Sophie L. Vogt
Søren J. Lexau
Adolph M. Thorp
Peter C. Jørgensen
Casper C. Brevig

Nicolay H. Hellerud

447/42
3431/41 i JDJ 95
61/41, 200/41
1604/41, 61/42, 213/42
1251/41, 1554/41
1127, 1304, 1458, 1680/41
1174/41, 1238/41
957/41, 1209b/41
1036/41471
2428/40 i JDJ 93 og 177 i JDJ 95

N. Jacobsen

Fullmektig Spenning
Fullmektig Spenning

4968/40, 4/41
5293/40, 1425/41, 1429/42472
BS4429/40, BS4813/40
BS4518/40, BS4812/40
4594/40, 4798/40
BS4645/40
3454, 3912, 4174, 5015, 5489/39
4613/40
2108, 4975, 7159/39, 1689, 4314/40
142/37, 932/37, 2906/37, 6904/37
5153, 5219, 5381,5475,5752/36, 94/37
3094/40, 4167/40
385/40, 2740/40
1507, 1904, 1937, 2646, 3071/40
1704, 1705, 2647, 2000, 3070/40
1200/40, 2453/40
6906/39

469

Handelsbetjent

Handelsbetjent

Handelsbetjent
Snekker
Handelsbetjent

Handelsfullm.
Handelsbetjent

M.K.
V.S.

09.04.42469
30.12.41

?
28.02.42

?
A

M.K.
M.B.
M.K.

15.01.41
26.11.41
10.09.41

12.02.42
14.01.42
16.11.41

M
M
M

M.K.
M.B.
M.K.
U.M.
M.K.

13.08.41
24.08.41
13.07.41
?
26.08.40

23.09.41
08.09.41
03.09.41
02.06.41
13.03.41

M
H
M
M
H

V.A.
U.M.
M.K.
M.B.
M.B.
G.M.
U.M.
M.K.
G.M.
G.M.
U.M.
M.K.
M.K.
M.B.
M.B.
M.B.
G.M.

05.10.40
03.11.40
17.07.40
29.07.40
10.08.40
19.08.40
12.06.39
07.08.40
11.04.39
11.01.37
31.10.36
12.05.40
20.01.40
09.03.40
16.04.40
24.02.40
16.10.39

02.01.41
?
14.09.40
14.09.40
11.09.40
19.09.40
21.09.39
16.09.40
03.07.40
27.05.37
07.11.36
25.06.40
27.04.40
23.04.40
23.04.40
15.04.40
04.40

H
?
M
M
A
A
M
H473
A
A
M
M
M
M
M
A
A

Bes om oppnevnelse av kurator da hun har mottatt arv. Saken blir sendt til Buskerud amt, og det finnes ikke videre henvisninger i hverken Akershus amt og JDs journaler
og registre jeg har undersøkt. I registrene har jeg undersøkt under Akershus og Buskerud, og under navn på de to involverte.
470
Denne saken fant jeg ved å lese igjennom hele kopiboken fra Akershus amt for 1841.
471
Denne referansen er hentet fra Akershus amt sin kopibok, men stemmer ikke overens med journalen. Jeg har på nytt lett i registrene, men finner den ikke i journal.
472
Journalinnførsler 1425/41, 1429/42 stemmer ikke overens med denne saken. Nærliggende år med samme saksnummer stemmer heller ikke. Jeg har sett igjennom alle
resolusjonene fattet i 1841 og 1842, men jeg har bare funnet én umyndiggjørelse, og den gjaldt ikke Jacobsen.
473
Saken ble sannsynligvis tilbaketrukket, da Jomfru Glad ønsket å se uttalelsene i saken hennes før den ble avgjort, ifølge 2640/40 i JDJ 93.
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Christian Brevig (far)
Marthe Andersdatter
Ingeborg J. Colstad
Svend Grydeland
Peder Enersen
Nicoline A. Glad
Søren Thorne
Arne H. Haugerud (far)

Casper C. Brevig

Søren Enersen

Karen, Dorthea og
Elisabeth

Jens A. Andrea
Catharine Løken
Anne M. H. Nordlie
Wictor Winther
Adam S. Hjorth
Anders S. Østbye
Anders S. Østbye
Josepha Meyer
Ole Ruud m.fl.
Hans W Sætre
Hans P. Thorsen
Jacob E. F. Waitz
Hans Chr. Jacobsen
Lovise H. Hansen
Olaus Brinch
Peter H. Smith
Janette M. Køpp
Rasmus Johnsen (far)
William Newton Steen

John J. Feiring

Michael Rasmussen

1178/39
5098, 5794, 7248, 7579/39, 1124/40
7345,7618/38,3975,5499,5570/39,187/40
2913/39, 5297/39, 1240/40
5624/39
4097, 5496/39 i AJ, 2355/39 JDJ 91475
6985/37, 380, 2054/38
3303, 4067, 4700, 5784/39
1490/39 i JDJ 91
7769/38, 1365/39
2397/39
6608/38, 7656/38476, 2278/39
7801/38, 2128/39
6999/38, 206/39
3583/38, 6123/38, 6826/38
6328/35, 218/36
5597/38, 7448/38
6363/38, 5055/39
4341/38
3140/38, 3908/38
2736/38, 3116/38, 3238/38
6725/37, 414/38, 2939/38
2523/38
31/38, 767/38, 2402/38
1698/38, 2180/38, 2436/38
751/38, 2154/38
431/38, 961/38
218/38, 528/38, 1206/38

474

Gårdbruker

Handelsbetjent

Handelsbetjent

Boktrykker
Handelsbetjent

Bøssemaker
Handelsbetjent
Handelsbetjent
Meglerkontor
Handelsbetjent
Handelsbetjent

Cand. Jur.

U.M.
M.K.
M.K.
G.M.
U.M.
M.K.
M.K.
M.B.
V.S.

27.02.39
28.08.39
12.12.38
06.09.39
19.09.39
14.08.39
14.12.37
06.06.39
13.06.39

16.03.39
17.02.40
10.01.40
04.01.40
24.10.39
09.10.39
16.04.38
26.09.39
29.08.39

M
A
H474
A
M
H
A
M
A

M.B.
M.K.
M.K.
V.A.
M.B.
G.M
U.M.
M.K.
U.M.
U.M.
M.B.
M.B.
M.K.
M.K.
M.B.
M.B.
M.K.
U.M.
M.B.

29.12.38
02.11.38
09.11.38
31.12.38
24.11.38
26.06.38
23.12.35
21.09.38
27.10.38
31.07.38
06.06.38
17.05.38
02.12.37
04.04.38
03.01.38
30.03.38
12.02.38
24.01.38
15.01.38

08.08.39
22.04.39
18.04.39
11.04.39
11.01.39
24.12.38
18.01.36
14.12.38
06.11.38
06.08.38
11.07.38
09.06.38
23.05.38
04.05.38
30.04.38
21.04.38
20.04.38
11.03.38
07.03.38

M
M
M
M
M
M
M
M
M
H477
M
M
A
M
M
M
M
M
M

Justits Departementet opplyser om at de ikke kan innvilge Colstads søknad om å «være raadig sin Arv under Curator», dersom målet er å oppnå veniam sexus. Rådighet
over økonomiske midler vil in facto medføre en utvidelse av myndighet for kvinner i denne perioden. Jeg velger derfor, som Justits Departementet, og tolke dette som en form
for myndighetsutvidelse uten en konkret søknad om dette. I og med at det heller ikke gis noen utvidelse i myndighet, definerer jeg saken som et avslag.
475
Følger av Justisdepartementets journal at saken blir henlagt, men det presiseres ikke årsak til dette.
476
Står oppført i journalen som 7656/39, men skal altså være 7656/38.
477
Sætre sin sak beskrives slik: «om at sættes i Umyndighedsstand». Det er uklart hva som er hensikten her; vil han bli umyndig, eller har han blitt umyndig og vil ha opplysninger? Uansett noteres det i amtets kopibok at saken utgår, og siden det ikke dukker opp flere henvendelser, regner jeg saken i kategorien henlagt.
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Niels O. Young

52/38, 920/38

Adolph F. Fluh
Ellef J. Toverud
Ellef Gulle m.fl.
Maren M. Stiansen
Johannes Thomle
Anniken F. S. Egeberg
Clemet Halvorsen (far)
Erik Eriksen
H. F. Løkke
Christine Nielsen

5930/37, 6544/37, 6694/37
5754, 6478, 6579/37
3835/37
5008/37, 6340/37
5031b/37, 5638/37, 6232/37
5374/37, 6236/37
6079/36, 2210, 2503, 3175, 4811/37
1558/37, 2996/37, 3583/37
2694/37, 3585/37
1045/37, 1878/37
2107/37
5029/40, 68/41478
1529479, 1781/37, 2012/37
1398, 2172, 2212, 2749/37480
3811, 5686/36, 318/37
3756/36
4606, 5012/36
1276, 1977/36
5975/35
3775, 4164/36
3653/36, 4073/36, 4222/36
3661/36
2770/36, 3586/36
2400/36
2016/36, 2980/36
3081/35, 1574/36, 3438/36
2230/36, 2325/36, 2847/36
1699/36, 2761/36
991/36
954/36

Ellef J. Toverud

Marthe Clemetsdatter

Thomas Ring
Niels C. Tønsberg
Jens Glende, Jens Bjerke
Baltzer Brekken (svigersønn)
Karen S. A. Rosenkrantz
Hans H. Lund
Amund G. Borgen (far)

Jens Larsen Holm
Jacob H. Sanne
Lisbet Sørensdatter (kone)
Andreas P. Holt
Kristine Henriksdatter
Andrea og Pauline Wolff
Anne N. Løhren
F. C. H Arentz (ektemann)
Clemet Ole Holmsen (far)
Saabye (ektemann)
Wanelius og hustru

Anne N. Bjastad
Hans H. Wold

Jacob A. Borgen

Hans N. Friholt
Andreas P. Holt

Fru Arentz
Gunild, Frederikke
Alvilde Marie

478

Brennevin- og
ølbryggerborger
Handelsbetjent

Student

Handelsbetjent
Handelsbetjent
Kjøpmann
Funksjonær

Handelsbetjent

Bokbinder

Bødker

M.B.

03.01.38

20.02.38

M

M.B.
G.M.
U.M.
M.K.
M.B.
M.K.
M.K.
M.B.
M.B.
M.K.
U.M.
V.A.
U.M.
U.M.
M.K.
M.B.
G.M.
G.M.
U.M.
U.M.
M.B.
U.M.
G.M.
U.M.
M.B.
M.K.
U.M.
M.K.
U.M.
U.M.

26.10.37
17.10.37
14.07.37
08.09.37
09.09.37
25.09.37
28.04.37
28.03.37
22.05.37
01.03.37
22.04.37
23.08.37
08.04.37
18.03.37
09.08.36
06.08.36
29.09.36
18.03.36
03.12.35
08.08.36
30.07.36
01.08.36
11.06.36
20.05.36
30.04.36
19.06.35
11.04.36
13.04.36
01.03.36
26.02.36

22.11.37
18.11.37
21.07.37
13.11.37
08.11.37
07.11.37
26.08.37
01.07.37
30.06.37
03.06.37
27.04.37
22.04.37
19.04.37
?
20.01.37
27.12.36
26.10.36
04.05.36
05.12.35
27.09.36
25.08.36
09.08.36
04.08.36
25.05.36
22.06.36
16.06.36
14.06.36
10.06.36
03.03.36
29.02.36

M
A
M
M
M
M
A
M
M
M
M
M
H
?
M
A
A
A
M
M
H481
M
A
M
M
M
A
A
H
H

Fritas senere for å løse myndighetsbevillingen han ble tildelt.
Johan Bjastad ber om at det burde settes i gang en undersøkelse av de reelle forhold, dersom det skulle bli sendt inn krev om umyndiggjørelse av hans mor.
480
2749/37 i journalen stemmer ikke overens med Brekken-saken.
481
Saken ble trukket tilbake, ref. 4222/36.
479
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Marthe M. Knudsdatter
Bartolomeus Wellergreen
Carl Laurentius Roshauw
Cathrine M. Nielsen
Maria M. M. Bruun
Engel Sophie Dalen
Hans Henry Parr
Sogneprest Bodom (far)
Ole Olsen Tokerud m.fl.

482
483

Mathea U. Bodom
Ole P. Frogner

6180/35
4756/35, 5863/35, 6357/35
1883/35, 4265/35, 5636/35
2510/34, 5795/34,482 2639/35, 4621/35
1626/35, 2604/35
5704/34, 5988/34, 1007/35
5670/34, 6029/34, 1008/35, 1293/35
3981/34483, 446/35
5312/34, 200/35

Handelsbetjent
Boktrykker

Handelsbetjent

M.B.
M.B.
V.A.
M.K.
M.K.
M.K.
V.A.
M.K.
U.M.

Står oppført i journalen som 2510/35, men skal altså være 2510/34. Journalinnførsel 5795/34 stemmer ikke overens med denne saken.
Står oppført i journalen som 3981/35, men skal altså være 3981/34.
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16.12.35
21.09.35
10.04.35
21.05.35
28.03.35
16.12.34
12.01.35
27.04.34
10.11.34

21.12.35
25.11.35
12.11.35
08.09.35
19.05.35
21.02.35
21.02.35
26.01.35
15.01.35

H
M
M
A
A
M
M
A
A

Oversikt over vedtak fattet i Akershus amt og Justisdepartementet
Lokale myndigheter betyr i dette tilfelle (Stift)amtmannen, overformynderiet, formannskapet og, hvis det gjelder en by, Magistraten.
AJ = Amtets journal, JDJ = Justisdepartementets journal
JD = Justisdepartementet, FD = Finansdepartementet
VS = Venia sexus, M.B. = Myndighetsbevilling, M.K. = Myndig under kurator
M = Medhold, H = Henlagt, A = Avvist
Avgjort

Sak

Håkon A. Ellefsen

19.08.45

M.B.

Vedtak
M

Anne Michelsen484
Anne Brastad485
Martinus Bratlie

29.07.45
29.07.45
29.07.45

M.K.
V.S
M.B.

H*
H*
A

Ove Nicolay Lund

22.07.45

M.B.

A

Georg C. Thorsted

12.07.45

M.B.

M

Ole Haxmark

13.06.45

M.B.

M

484
485

Årsak
Søker er 21 ¾ år og vil bli handelsborger i Chra. Etter 3 år i tjeneste har han vist seg kyndig, ettertenksom, forsiktig
og dyktig, med innsikt i handelsforretninger som må heve enhver tvil om hans egnethet. Han har støtte hos lokale
myndigheter. Stiftamtmannen presiserer at supplikanten har vist nødvendig erfaring og modenhet. Sak nr. 584 i
Referatprotokoll (Ref.prot.) C: 286.
Er nevnt i JDJ (nr. 989), ikke protokollført, da saken blir henlagt på grunn av 1845-loven.
Er nevnt i JDJ (nr. 638), ikke protokollført, da saken blir henlagt på grunn av 1845-loven.
Søker er 24 år gammel, og hans kommisjonsforretninger fører til kostnad i både tid og penger ved bruke av kurator.
Han blir omtalt som flink, flittig, ordentlig kontorist, og fullkommen kvalifisert. Søknaden er anbefalt av kurator og
Magistraten. Overformynderiet og formannskapet har ingen innvendelser. Stiftamtmannen mener derimot at antallet
kommisjonærer bør begrenses og vil ikke innvilge. JD mener at supplikanten ikke har «tilveiebragt nogen fyldestgjørende bevidnelse over sin Evne til at forestaae en udbredt Pengevirksomhed og ligesaalidt om at han har den
Retskaffenhed og Fasthed i Characteren» som er i «høi Grad ønskelig» så ikke supplikanten skal la seg forlede i et
yrke som byr på mange fristelser. Opphevelsen av forordningen av 26. oktober 1804 gjorde også ting lettere. De
finner dermed ikke tilstrekkelig grunn til å innvilge søknaden. Sak nr. 542 i Ref.prot. C: Reg. 288. (Supplikanten
får også avslag på ny søknad i oktober. Sak nr. 734 i Ref.prot. 289a.)
Supplikanten er litt over 20 år gammel og vil bli handlende. Overformynderiet anfører at på grunn av hans unge
alder vil de ikke anbefale søknaden. Dette støttes av formannskapet og Magistraten, samt Stiftamtmannen som
legger til at det ikke er fremlagt bevis på erfaring og modenhet som tilsier at man kan se bort fra alderen. Sak nr.
481 i Ref.prot. C: 286.
Søker er 24,5 år, vil bli handlende. Supplikanten har vært i verges tjeneste i flere år, med godt skussmål. Støtte hos
lokale myndigheter. Sak 495 i Ref.prot. C: 287.
Supplikanten er 24 år, vil bli handlende i Drammen. Har vært i tjeneste i 8 med særlig godt skussmål. Søknaden er
anbefalt av lokale myndigheter. Sak 386 i Ref.prot. C: 285.

Henlagt etter loven av 16. juli 1845.
Henlagt etter loven av 16. juli 1845.

Side 144 av 163

Inger Knudsdatter Berg

14.05.45

M.K.

A

Emil Jacobsen

06.05.45

M.B.

M

Mathea Gruusgaard

08.04.45

M.K.

M

Tollef Torkelsen

05.02.45

M.B.

A

Adv. Rolfsen (verge) ang.
Henriette Samuelsen

05.02.45

V.S.

M

Ulrik F. A. Schouboe
ang. hans fire døtre

18.01.45

M.B.

M

Karen og Anne Marie
Gulbrandsdøtre Nordbye

15.01.45

V.S.

M

Christiane Wyller

27.12.44

V.S.

M

Søker er 29 år gammel, ønsker myndighet for å kunne motta en arv fra hennes avdøde bror. I tillegg sitter moren på
så mange faste eiendommer at supplikanten vil få mulighet til å ta over en av disse dersom myndighet innvilges.
Vergen uttaler at han ikke finner grunn til at søknaden ikke skal innvilges. Amtmannen uttaler at mindreårighet ikke
er nødvendig for at søker kan overdras en eiendom og drifte den, og ser derfor ikke grunn til å innvilge. Sak nr. 255
i Ref.prot. C: 284.
Supplikanten er 24,5 år, vil bli handlende. Søknaden er anbefalt av Overformynderiet, Formannskapet, Magistraten
og Stiftamtmannen i Chra. Sak nr. 34 i Ref.prot. C: 284.
Søker er 45 år, og har mistet begge foreldrene sine nylig. Hun har mottatt arv som hun ønsker å starte en levevei
kvinner har tilgang på etter loven. Søknaden er anbefalt av vergen og hennes sjelesørger som beskriver henne som
et «særdeles fruentimmer». Søknaden er anbefalt av lokale mydigheter. Sak 110 i Ref.prot. C: 282
Supplikanten er 22,5 år gammel, og ønsker å erverve borgerskap som handlende – da dette er hans eneste mulighet
til å ernære seg. Faren beskriver han som flittig og «duelig» og skikket til å styre sine egne saker. Faren vil også
stille penger til rådighet så sønnen kan starte sin egen virksomhet. Sorenskriveren sier at han ikke har hørt annet om
søker, som selger øl og matvarer, enn at han er ordentlig og påpasselig, men samtidig mener han at supplikanten
ikke er i besittelse av noen særlig dannelse eller «synderlige handelskunnskaper» for å kunne erverve borgerskap
som handlende før han oppnår myndighetsalderen. Sorenskriveren mener at søker mangler de særlige grunner som
burde foreligge ved avvik fra lovverket. Amtmannen har etter denne erklæring heller ikke funnet grunn til å anbefale
søknaden. Sak nr. 82 i Ref C: 282.
Vergen søker om venia sexus for sin myndling, som har arvet en avdød kjøpmanns etterlatenskaper – blant annet
4000 tønner korn. Det er av denne grunn viktig at supplikanten kan benytte seg av den nye loven som gir næringsadgang til ugifte kvinner som har fått innvilget venia sexus. Hvis hun innrømmes retten kan hun få betalt en ikke
ubetydelig gjeld, og fortsette driften av avdødes handelsvirksomhet. Hun er i moden alder (41 år) og av aktverdig
karakter, «særdeles forstandig og vindskibelig», og innviet i forretningslivet. Sognepresten tilskriver henne alle de
nødvendige personlige egenskaper, og mener en bevilling vil være gavnlig. Søknaden er også anbefalt av Sorenskriveren og amtmannen i Akershus. Sak nr. 95.17 i Ref.prot. C: 282.
Statssekretæren søker om myndighet for sine fire døtre som er henholdsvis 42, 40, 35 og 31 år gamle. De akter å
flytte til Danmark, hvor to av dem har skrevet seg inn i kloster, og de har en gift søster og deres familie på morssiden.
Det vil være gavnlig at de kan bestyre sin ubetydelige arv, og eventuell inntekt. Kvinnene beskrives som ordentlige,
økonomiske og forstandige. Søkerne er i en moden alder, og søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr.
56 i Ref.prot. C: 282.
Søkerne er henholdsvis 41,5 og 37 år gamle. De har kjøpt en jordeiendom og mener at deres manglende myndighet
vanskeliggjør driften, samt påvirker deres «Velfærds Befordring». De ønsker å kunne forvalte det «Ubetydelige, de
have erhvervet sig» med kurators tilsyn. «For Forstandighed, Orden og Huusholderskhed» har supplikantene gode
skussmål, blant annet fra sognepresten og broren som verger for dem. Sistnevnte mener at deres modne alder, sparsommelighet, orden og driftighet gjør dem fullkomment i stand til å bevilges venia sexus. Søknaden støttes av
amtmannen. Sak nr. 47 i Ref.prot. C: 283.
Supplikanten er 62 år gammel og har fått arv etter sin bror. Hun har pådratt seg gjeld, og ønsker utbetalt arven for
å nedbetale denne, samt å gjøre arven inntektsbringende slik at hun kan leve av den. Dersom arven står på renter vil
det ikke være nok til å beskytte henne mot mangel på hennes gamle dager. Hun ønsker derfor å starte husnæring
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Adv. Rolfsen ang. Andrea og Inger Hauland

07.12.44

V.S.

M

Berthe Gulliksdatter

05.12.44

V.S.

M

Frederik Bryn

27.11.44

M.B.

M

Eilert Dreier

23.10.44

M.B.

M

Ingeborg Johannesdatter
Steensengeie

19.10.44

V.S.

M

Marie V. Ellefsen

19.20.44

V.S.

M

Jess Christian Borgen

19.10.44

M.B.

M

Gulbrand Olsen Bakken

10.10.44

M.B.

A

eller en liten handel. Søker har gode skussmål for forstand, sparsommelighet og husholderskhet deriblant fra hennes
verge som mener en bevilling vil være gavnlig. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr. 845 i Ref.prot.
C: 282.
Supplikantene, som er henholdsvis 25 og 21 år gamle, søker ved prokurator om venia sexus for å få tilgang på et
større gavebeløp. Søkerne selv er i en vanskelig økonomisk situasjon, og myndighet er betinget for å komme seg ut
av den. Søknaden er anbefalt av en av overformynderne i Chra, som anser supplikantene for kvalifisert til å motta
bevilling. Formannskapet, Magistraten og Stiftamtmannen ser ingen grunn til å fravike dette synspunkt på tross av
deres unge alder. Sak nr. 831 i Ref.prot. C: 282.
Supplikanten er 42 år gammel, og ønsker å drive handel. Oppstartskostnadene har hun spart seg opp selv. Hun
omtales som en dyktig, arbeidsom og ordentlig kvinne, som antas å kunne styre kun ved hjelp av kurator. Søknaden
støttes av lokale myndigheter. Sak nr. 822 i Ref.prot. C: 282.
Søkeren er 23 år gammel, og ønsker å erverve borgerskap som handlende i Christiania. Han har vært i tjeneste i 5
år og har gode skussmål for orden og dyktighet. Søknaden er anbefalt av hans verge og lokale myndigheter. Sak nr.
809 i Ref.prot. C: 282
Søker er 23,5 år gammel, og ønsker å erverve borgerskap som handlende i Fredrikshald. Dette er svært viktig da
han for tiden kan få assistanse – en mulighet som kan forsvinne senere. Dessuten er det ingen andre som driver med
lignende handel, og noen kan komme han i forkjøpet hvis han må vente til han fyller 25. Søker har vært i tjeneste i
8 år, og skussmålene viser flid, orden og dugelighet. Søknaden er anbefalt av hans kurator og de lokale myndighetene. Sak nr. 745 i Ref.prot. C: 283.
Supplikanten er 25 år, og ønsker å drive en liten handel, slik at hun også kan bidra til yngre søskens forsørgelse.
Vergen beskriver henne som et «dueligt Fruentimmer af fast Characteer», og en kjøpmann hun har gått til i noe tid
uttaler at hun er i besittelse av «fuldkommen Skjønsomhed og Indsigt til for egen Regning at kunne etablere en liden
handel, hvortil hun agter at anvende en Capital af omtrent 300 spd. som hun ved sin egen Stræbsomhed har lagt sig
til [?]». Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak 726 i Ref.prot. C: 284.
Søker er over 27 ½ år gammel, og ønsker å drive hennes avdøde mors handel videre for på sikt å kunne forsørge
sine uforsørgede brødre. Hun beskrives med flid og skjønsomhet, og roses for i flere måneder å ha tatt vare på
moren, handelen og husholdningen under morens sykdom. Søknaden er anbefalt at hennes verge og lokale myndigheter. Sak 728 i Ref.prot. C: 284.
Supplikanten er 22 år gammel, og ønsker å vinne borgerskap som handlene i Chra da hans mors sykelighet utgjør
en risiko for at de må stenge handelen hun har drevet med. Han beskrives som ordentlig og særdeles skikket til å
bedrive handel, som med trygghet kan overlates sine midler. Søknaden anbefales av kurator, personen har vært i
tjeneste hos i syv år, overformynderiet, formannskapet og magistraten i Chra. Stiftamtmannen kan derimot ikke
anbefale søknaden på bakgrunn av supplikantens unge alder, og at begrunnelsen ikke er tilstrekkelig. JD innvilger
søknaden da han er nærmere myndighetsalderen, enn mindreårighetsalderen, omstendighetene han søker under og
hans gode skussmål. Sak nr. 733 i Ref.prot. C: 284.
Søker er 23,5 år gammel, og ønsker å oppnå borgerskap som handlende i Chra. Søknaden er anbefalt av hans kurator
og overformynderiet. Formannskapet, Magistraten og Stiftamtmannen i Chra finner derimot ikke nok grunnlag til å
anbefale søknaden. De anfører at supplikanten ikke har bevist sin modenhet, eller begrunnet hvorfor det er viktig
for ham å vinne borgerskap som handlende. Sak nr. 714 i Ref.prot. C: 283.
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Sophie Wisløff

24.08.44

V.S.

M

Fredrik Lønseth

06.07.44

M.B.

M

Jens G. Jensen

25.06.44

M.B.

M

13.03.44

M.B.

A

18.06.44

V.S.

M

24.10.39

M.K.

A

Martin Olsen

15.06.44

M.B.

M

Petra Bøyesen

15.06.44

V.S.

M

Anne & Jenny Barchlay

Supplikanten har i lang tid bodd i Danmark, og befinner seg i trange kår. JD skrivet at hun 5. mars 1816 ble bevilget
venia sexus. I og med at den dukker opp på nytt, er det mulig hun aldri utløste den. Søknaden anbefales av lokale
myndigheter. Sak 602 i Ref.prot. C: 281.
Søker er over 24 år gammel, og ønsker å vinner borgerskap som handlende i Chra. Han er svært nær myndighetsalder
og har hatt tjeneste hos sin verge i omtrent 10 år. Søknaden er anbefalt av hans kurator og lokale myndigheter. Sak
nr. 492 i Ref.prot. C: 280.
Supplikant har på nytt sendt søknad, og den er støttet av overformynderiet, formannskapet og magistraten i Chra.
Stiftamtmannen finner ikke grunn til å fravike sin opprinnelige mening, og anbefaler heller ikke søknaden. Søkeren
er over 22 år gammel og er nærmere fullmyndighet enn mindreårighet. Han presiserer i søknaden at han behøver
borgerskap som handlende, for å benytte seg av et sikkert håp om fordelaktige forretningsforbindelser. Dersom dette
ikke blir innvilget ham, vil muligheten kunne gå tapt da andre kan ta hans plass. Hans kurator anbefaler søknaden
og tilskriver han de nødvendige evner og åndsmodenhet til å skjøtte seg selv. JD finner dermed at de opprinnelige
innvendelser er bortfalt. Sak nr. 422 i Ref.prot. C: 280.
Søker er 22 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Han har tatt handelseksamen og har vært i tjeneste i
rundt 5 år. Søknaden er anbefalt av overformynderiet, formannskapet og magistraten. Stiftamtmannen trekker derimot frem søkerens unge alder, og mener at søkerens argument med at det er vanskelig å finne tjeneste ikke er godt
nok. Hans attester inneholder heller ikke opplysninger om at han besitter den nødvendige erfaring og modenhet for
å styre egen handel. Sak nr. 148, Ref.prot. 279.
Supplikantene er henholdsvis 49 ¾ og 43 ¾ år gamle, og har mottatt en jordeiendom de akter å drifte sammen. Til
dette er det nødvendig med større kontraktsfrihet. De søker gratis bevilling. Verge og sjelesørger har gitt fordelaktige skussmål for orden, arbeidsomhet, innsikt og sjelden dyktighet i jordbruk. Søknaden er støttet av overformynderiet, men med formue på flere tusen bør bevilling utstedes gratis, noe som tas til etterretning. Sak nr. 443 i
Ref.prot. C: 281.
Søkerne er henholdsvis 45 og 39 år gamle og ønsker å kjøpe seg en landeiendom for å sikre anstendig levevei.
Vergen, sjelesørgeren og overformynderiet anbefaler søknaden og omtaler søstrene som flittige, ordentlige og arbeidsomme. Stiftamtmannen anfører at gårdskjøp ikke er tilstrekkelig grunn til å anbefale søknaden. JD uttaler dette
vil kunne være nyttig når de først har kjøpt gården og drifter den selv. Ved kjøp av en landeiendom må være ønskelig
med verges og overformynderiets bistand. De har derfor ikke godtgjort hvorfor bevilling er nødvendig, dessuten
trenger de eventuelt dispensasjon også fra annen lovgivning. Sak nr. 505, Ref.prot. C: 240.
Supplikanten er 22 ¼ år gammel og ønsker å oppnå borgerskap som handlende. Søknaden er anbefalt av hans far,
overformynderiet, formannskapet og magistraten. Stiftamtmannen finner det betenkelig å anbefale søknaden på
bakgrunn av supplikantens unge alder. JD presiserer derimot at søker er nærmere fullmyndighet enn mindreårighet,
at han i hans 7 år i tjeneste har mottatt gode skussmål og hans far og kurator ikke er tvil om at søker vil klare å
skjøtte seg selv og gir medhold. Sak nr. 421 i Ref.prot. C: 280
Søkeren er over 34 år gammel og ønsker å drive en liten handel med moren. Til dette trenger hun større kontraktsfrihet. Søknaden anbefales av vergen og en annen troverdig mann. Skriverne i Romerriket har alle anbefalt søknaden. Hun omtales som sjelden forstandig, dannet og erfaren. Dessuten vil det «kun tilfalde hende henved 400 Spd.».
Sak nr. 437 i Ref. prot. C: 281.
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Berthe Eggertz

15.06.44

V.S.

M

Bolette C. Eggertz ang.
datter Anniken og Berthe
M.A. Eggertz

25.06.40

M.K.

A

Jens Holm

08.06.44

M.B.

M

Ferdinand Holst

08.06.44

M.B.

M

Otto Bugge

22.05.44

M.B.

M

Hakon Benneche

11.05.44

M.B.

M

Oluf Ousum

11.05.44

M.B.

M

Karen K. Andersen

09.05.44

M.K.

M

Peter F. Lunde

09.05.44

M.B.

M

Marthe C. Mausaas

13.03.44

M.K.

A

Søker er 42 år og har i over 20 år hjulpet til i morens handel. En bevilling vil gi henne mulighet til for egen regning
å drive handel. Sognepresten omtaler henne godt; som flittig, arbeidsom og et godt forhold forøvrig. Søknaden er
også støttet av Magistrat og stiftamtmann. Sak nr. 429 i Ref.prot 280.
Moren søker om utvidet myndighet for sine to døtre, som er henholdsvis 39,5 og 38,5 år gamle. De har de siste 12
årene hjulpet i morens handel, som har vært deres levevei. Da moren begynner å bli gammel ønsker hun å sikre
leveveien. Hun antar at døtrene ikke kan regne med å finne forsørgelse i ekteskap. Hun mener også at døtrene vil
tjene på det om det unngås å realisere alle midler å sette pengene på rente i et eventuelt offentlig skifte. Presten
anbefaler søknaden og roser søstrene for flid, arbeidsomhet og sedelige forhold. Søknaden er anbefalt av sorenskriveren og amtmannen. JD mener derimot at det ikke er oppgitt noen konkret grunn til at venia sexus er nødvendig,
da en realisering av midlene på skiftet kan unngås. Sak nr. 344, Ref.prot. C: 245.
Søker er 23 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Han har vært i tjeneste i 4 år. Søknaden er anbefalt av
faren og de lokale myndigheter. Sak nr. 412 i Ref.prot. 280.
Supplikant er 23 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Han har godt skussmål fra der han har hatt
tjeneste. Søknaden er anbefalt av hans kurator og lokale myndigheter. Sak nr. 413, Ref.prot 280
Søker er noe over 24 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Dette er viktig da hans mor, som han har
bodd hos, nå befinner seg i trange kår og han må finne seg et arbeid som ikke blir hindret av hans svake syn, eller
som fører til en forverring av synet. Søknaden er anbefalt av overformynderiet og magistraten, hvor sistnevnte
omtaler søker som ordentlig og ved å hjelpe moren med sin handel har ervervet innsikt og erfaring. Sak nr. 356 i
Ref.prot. 280.
Supplikant er noe over 24 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Søknaden er anbefalt av hans far og
lokale myndigheter. Sak nr. 347, Ref.prot. 280.
Søker er straks 24 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Han har gode skussmål fra der han har hatt
tjeneste i 10,5 år og søknaden er støttet av lokale myndigheter. Sak nr. 349, Ref.prot. 280.
Supplikanten er over 38 år gammel, og har i mange år styrt en nå avdød høkers handel. Hun har blitt testamentert
handelen, og ønsker derfor å fortsette driften. Søker har særdeles gode skussmål fra verge og troverdige menn på
hennes forstand, orden og arbeidsomhet og søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr. 313, Ref.prot. 279.
Søker er 22,5 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Han har fordelaktige skussmål fra kurator, sogneprest og der han har hatt tjeneste i seks år. Søknaden er anbefalt av overformynderiet og magistraten. Stiftamtmannen mener derimot at søker er for ung til at han kan støtte søknaden. JD mener at alderen er vesentlig nærmere
fullmyndighet enn mindreårighet og innvilger. Sak 312, Ref.prot. 279.
Supplikanten er 45 år gammel og ønsker venia sexus for å bedre kunne investere en panteobligasjon på 1000 spd.
og en bankobligasjon på 150 spd. På grunn av hennes alder er det mer enn nødvendig for å sikre anstendig levevilkår.
Flere menn gir henne fordelaktige vitnesbyrd. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. JD finner derimot at
søknaden ikke kan innvilges da søker ikke oppgir noen konkret plan for bevillingen som «i den senere Tid stadigen
har været gjort til Betingelse for Meddelelsen af deslige Bevillinger, [og de kan heller ikke se at denne] umiddelbart
vil bringe Vedkommende nogen bestemt væsentlig Fordeel» Sak nr. 146, Ref.Prot. 279.

Side 148 av 163

Peder Pedersen Berger
ang. datter Thora Pedersdatter

11.03.44

V.S.

A

Poul F. F. Ring

24.02.44

M.B.

M

Kaja Bøyesen

24.02.44

V.S.

M

Martin L. Smedberg

27.01.44

M.B.

M

24.01.43

M.B.

A

Susanne Wedøe

09.01.44

M.K.

M

Ole Hansen Schøje

01.11.43

G.M.

H

15.07.43

G.M.

H

10.12.42

G.M.

H

12.08.41

G.M.

H

28.07.35

U.M.

M

Elen A. Larsdatter ang.
ektemann Ole Hansen

Thora er 28 år gammel, og det ønskes utvidet myndighet slik at hun når den tid kommer kan benytte foreldrenes arv
til å kjøpe en jordeiendom. Skriveren uttaler at den egentlige hensikten er å spare familien for utgifter på skiftet.
Han finner at supplikantens påskudd å være uten betydning og finner ingen grunn til å anbefale søknaden. JD stiller
seg bak antakelsen. Sak nr. 149.14 i Ref.prot. C: 279.
Søker er 22,5 år gammel og ønsker å etablere seg som handlende. Søknaden er anbefalt av hans far, hvor han har
hatt handelstjeneste i 6 år, samt lokale myndigheter. Sak nr. 90 i Ref.prot. C: 279.
Supplikant er over 38 år gammel og har til nå jobbet i tjeneste for andre. På grunn av hennes økende alder har hun
kjøpt en gård for å kunne livnære seg når hun ikke lengre kan ta tjeneste. Hun håper å kunne drive gården uten hjelp
fra det offentlige. Hennes umyndighet gjør det vanskelig da hun ikke får signert pantebrev til den som låner henne
pengene til gården. Sognepresten, som hun har tjent for i 18 år, uttaler at hun har god moral, er dyktig, forstandig
og har et godt omdømme. Skriveren mener at han ikke kan se at det er nødvendig med venia sexus for de transaksjoner omtalt av søker, men ser at det er uleilig med umyndighet i hennes stilling. Han trekker også frem hennes
modne alder og hennes attester på orden og dyktighet. Amtmannen anbefaler søknaden. Sak nr. 115, Ref.prot. 278.
Søker er 23,5 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Fra kurator og der han har hatt tjeneste, har han
særdeles gode skussmål og søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr. 52, Ref.prot. 279.
Supplikanten er 22,5 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Virksomheten vil bli finansiert av dels selververvede og dels lovede midler. Han har fordelaktige skussmål fra de han har hatt tjeneste hos. Overformynderiet
vil ikke anbefale søknaden på bakgrunn av hans unge alder, og at han ikke har godtgjort sin modenhet. De øvrige
myndigheter stiller seg bak dette. Sak nr. 55, Ref.prot. C: 272.
Søker er 55 år og ønsker å bruke noen arvemidler på å kjøpe en liten gård. Her vil hun drive husnæring i form av
lysstøperi for å skaffe seg livsopphold hvilket renten av hennes arv ikke er tilstrekkelig. Hennes verge og sogneprest
omtaler henne som ordentlig, påpasselig og omhyggelig. Søknaden er også anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr.
832 i Ref.prot. C: 278.
2439/43 i JDJ 99. JD skriver følgende i journalen: «Ole Skoi klager fremdeles over at han erklæren umyndiggjort
m.v.». Saken realitetsbehandles ikke og henlegges samme dag den kom inn.
I 633/43 i JDJ 99 henviser JD kun til 1739/43, hvor de skriver følgende i journalen: «Ole Schøye af Nittedals
Præstegjæld klager paany over at han er bleven umyndiggjort». Saken realitetsbehandles ikke og henlegges samme
dag den kom inn.
2700/42 i JDJ 97. JD skriver følgende i journalen: «Ole Schøye af Nittedals Præstegjæld klager over at han er bleven
gjort umyndig». Saken realitetsbehandles ikke og henlegges samme dag den kom inn.
2800/40 i JDJ 93 og 392/41 i JDJ 95. Klage over å være gjort umyndig. JD sender sakene til amtet. 2173/41 i JDJ
95. JD skriver følgende i journalen: «Ole Hansen Skoje klager fremdeles over at være bleven gjort umyndig». Saken
realitetsbehandles ikke og henlegges samme dag den kom inn.
Kona søker om umyndiggjørelse av mannen, hvilket han selv også ønsker ifølge sak 2671 i Akershus stiftamt sin
journal fra 1835. Vedkommende bli erklært umyndig på bakgrunn av at han ansees uskikket til å styre ekteparets
felles midler, og ble deretter forhindret i å styre sitt gods og formue. Sak 3670 i Kopibok 112.
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Supplikanten er 24 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Han har hatt tjeneste som handelsbetjent i 3,5
år, og har gode skussmål. Hans kurator har uttalt at det ikke er noen tvil om at søker kan håndtere sine egne affærer.
Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr. 723, Ref.prot. C: 276.
Søker er 40 ¾ år gammel og ønsker å starte en handelsvirksomhet. Hun har i lengre tid hatt tjeneste innen handelen,
til dels som husholderske for forskjellige familier som alle gir henne gode skussmål. Vergen beskriver henne som
ordentlig og arbeidsom, i trange økonomiske kår. Søknaden er anbefalt av sognepresten og lokale myndigheter. Sak
nr. 698, Ref.prot. C: 276.
Supplikant er 51 år og ønsker å bruke arvemidler på å etablere en liten handel for å skaffe seg en levevei. Verge,
sogneprest og sorenskriver attesterer alle fordelaktig for hennes orden, forstand og arbeidsomhet. Sak nr. 679,
Ref.prot. C: 276.
I 816/35 JDJ 83 sender JD søknaden til FD. FD skriver tilbake i 1843/35 JDJ 83 at de ikke har mottatt noen søknad
fra Bjerk om å drive småhandel. Ingen protokollhenvisning, og saken ser med dette ut til å bli henlagt.
Søker er 50 år og ønsker å starte en liten handel, et yrke hun i 11 år har arbeidet i. Søknaden er anbefalt av lokale
myndigheter. Sak nr. 617, Ref.prot. C: 276.
Søker er 22,5 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Han har hatt tjeneste hos sin verge i syv år som gir
han særdeles gode skussmål. Vergen anbefaler også søknaden, og bemerker at søkers stilling som familieforsørger
gjør det prekært at han kommer i egen virksomhet. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak 658, Ref.prot.
C: 276.
Sett igjennom alle nærliggende saksnummer i kopiboken fra 1843, men finner ikke resolusjonen.
Supplikant er 26,5 år gammel, og ønsker å etablere en liten handel for å skaffe egen levevei og på den måten lette
foreldrenes forsørgelsesbyrde som hun hittil har bodd hos. Faren anbefaler søknaden og uttaler at søker har hjulpet
han i de fem årene han har vært kjøpmann og at hun besitter den nødvendige erfaring og innsikt. Søknaden er støttet
av formannskapet og amtmannen, samt skriveren som sier at alle attester han har innhentet vitner om en aktverdig
og arbeidsom kvinne. Sak 542, Ref.prot. 275.
Søker er 40 år gammel og ønsker å selge en gård hun arvet fra broren, for å kunne kjøpe en gård som tilhørte hennes
avdøde mor. På gården ønsker hun å drive med salg av melk og fløte, og på denne måten skaffe seg levevei. Både
verge og sogneprest gir godt skussmål, og søknaden er anbefalt av amtmannen og overformynderiet. Sak nr. 467,
Ref.prot. C: 276.
Finner ikke noen henvisninger til saken i JD sine kilder, hverken journal eller protokoller. Sannsynligvis fordi den
ble tilbaketrukket før registrering og realitetsbehandling.
Supplikanten er 22 ¾ år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Han har hatt tjeneste i handelen i 8 år, med
særdeles godt skussmål og har tatt handelseksamen. Søknaden er anbefalt av amtmannen og overformynderiet. Sak
nr. 367, Ref.prot. C: 274.
Søkerne er henholdsvis 32, 31 og 28 år gamle. De ønsker å benytte arvemidler til å kjøpe seg jordegods, for slik å
skaffe levevei. Dette er særlig viktig for de to eldste, som på grunn av svakt helbred ikke kan ta tjeneste hos andre.
Søstrene har godt skussmål som arbeidsomme og god oppførsel og deres erfaring som dels husjomfruer og husbestyrere anses for å ha gitt dem nødvendig innsikt og erfaring. Amtmannen uttaler derimot at han mener de ikke er
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tjent med alene å få tillatelse til å bruke deres arv på denne måten, da en slik disposisjon vil medføre utilbørlige
vanskeligheter dersom midlene skulle bli stående i overformynderiet. JD finner derimot at etter de gjeldende regler
vil ikke en bevilling være aktuell før supplikantene har funnet et passende jordbruk. Sak nr. 322, Ref.prot. C: 275.
Supplikantene er henholdsvis 39, 29,5 og 28 år gamle. Foreldrene døde rett etter hverandre og de er nå tvunget til å
sørge for seg selv. Arven består kun i fast eiendom og er ikke ventet å være så betydelig at de kan leve av rentene
som kommer fra overformynderiets bestyrelse av umyndiges midler. De ønsker å etablere en virksomhet som den
nye lovgivningen åpner for. På denne måten vil de sikre sitt utkomme og sørge for at eiendommene ikke må selges
under dagens dårlige priser. Samtidig vil det i fellesskap kunne være fordelaktig å fortsette en ikke ubetydelig og
flersidig virksomhet etterlatt av foreldrene, som etter de siste års erfaring vil sikre at formuen deres fortsetter å øke.
Sognepresten bemerker at kvinnene har fått en særlig god oppdragelse, og har vist orden, flid og huslighet siden
barndommen. Søknaden er anbefalt av vergen, overformynderiet og magistraten. Sak nr. 342, Ref.prot. C: 274.
Søker er 24 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. De lokale myndigheter har ingenting å innvende på
søknaden. Sak nr. 116 Ref.prot. C: 273.
Supplikanten er 48 år og ønsker å etablere en detaljhandel, en virksomhet hun har hatt mulighet til å få innsikt i.
Skriveren har notert at vergen har uttalt til ham at han ikke kan skjønner hvorfor supplikanten søker, da han selv
har rikelig med sikker inntekt til å forsørge dem. På bakgrunn av dette finner ikke skriveren eller amtmannen grunn
til å anbefale søknaden. Sak nr. 118, Ref.prot. C: 273.
Søker er nesten 24 år gammel og ønsker borgerskap som handlende. Han har hatt tjeneste som handelsbetjent i 9 år
og har særdeles gode skussmål som både dyktig og innsiktsfull i handelen. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr. 35, Ref.prot. C: 272.
Supplikanten er over 24 år gammel og vil etablere seg som kjøpmann. Fra sin tid i tjeneste, inkludert hos sin kurator,
har han godt skussmål for troskap, orden, flid og dyktighet. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr.
697, Ref.prot. C: 271.
Søkeren er 24 år gammel, og ønsker å etablere seg som handlende i Christiania. Hans far mener han kan håndtere
ansvaret, at det vil være godt for ham, og anbefaler søknaden. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. JD
fremhever at det bare er ett år igjen av mindreårigheten. Sak nr. 698, Ref.prot. C: 271.
Supplikanten er 23,5 år gammel. Hans arbeidsgiver har ikke lenger behov for ham, og da han nærmer seg fullmyndighet har han ikke håp om å bli engasjert fordelaktig. Han ønsker derfor å etablere egen handel for å sikre seg og
sin trengende bror en levevei. Det er viktig å motta bevillingen nå, da han for tiden har hjelp som kan gå tapt om
ting trekker ut. Hans kurator de siste to år anbefaler med trygghet søknaden og han har gode skussmål fra der han
har vært i tjeneste. Søknaden er også anbefalt av lokale myndigheter. JD bemerker at det kun er 1,5 år til han fyller
25. Sak nr. 596, Ref.prot. C: 271.
Søkeren er 22,5 år gammel, og har de siste to årene ved det Wulfsbergske Bogtrykkeri hatt borgerskap til Christiania.
Han ønsker bevillingen for å lette arbeidet med pengetransaksjoner, kommisjoner og forretninger innen- og utenbys
og utenlands, i forbindelse med yrket sitt. JD uttaler at det kun er to år til søker oppnår lovbestemt myndighet og
han har de beste vitnesbyrd som erklærer driftighet, orden og sparsommelighet. Søknaden er støttet av lokale myndigheter. Sak nr. 585, Ref.prot. 271.
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Supplikanten er 38 år gammel og ønsker å etablere en motehandel. Hun har i 12 år hatt tjeneste hos forskjellige
motehandlerinner og ved en tilfallen arv på 100 spd. har hun nå mulighet til å starte en egen virksomhet for å sikre
et utkomme som vil holde til alderdommen. Hun har særdeles fordelaktige skussmål for flid, orden, arbeidsomhet,
beskjedenhet og sparsommelighet. Vergen, sognepresten og de lokale myndigheter anbefaler alle søknaden. Sak nr.
620, Ref.prot. C: 271.
Søkeren er 48 år gammel og ønsker å etablere en høkerhandel i Christiania for å sikre en levevei og unngå å falle
fattigvesenet til byrde. De siste 12 år har hun hatt tjeneste hos andre, men på grunn av sviktende helbred og nær
total lammelse i venstre arm er dette ikke lenger mulig. Hun gis et særdeles fordelaktig skussmål for troskap, orden
og dyktighet. Søknaden anbefales av lokale myndigheter. JD henviser direkte til Handelsloven §2 som sikter mot
slike tilfeller. Sak nr. 597, Ref.prot. C: 271.
Søkeren er 57 år gammel. Sorenskriveren uttaler at han kjenner supplikanten som en særdeles aktverdig kvinne, og
sammen med formannskapet anbefaler han søknaden. Overformynderiet påpeker imidlertid at søker ikke har oppgitt
noen årsak til behovet for myndighet, og det er heller ikke vist at hun eier midler som kan bestyres. Magistraten og
amtmannen stiller seg bak denne bemerkningen, og ingen av de tre vil anbefale søknaden. JD fremhever også at
søkeren ikke har gitt noen grunn til hvorfor det er viktig eller nødvendig for henne å oppnå større rådighet over
hennes gods. Sak nr. 574, Ref.prot. C: 270
Supplikanten er 53 år gammel og ønsker kontroll over sine midler i frykt for at de ikke skal være tilstrekkelige til å
forsørge henne uten nødvendige foranstaltninger. Hennes sjelesørger gir et alminnelig godt vitnesbyrd for orden,
arbeidsomhet og sparsommelighet. Overformynderiet anfører at rentene av hennes arv (omtrent 1300 spd.) er tilstrekkelig for å sikre et utkomme, og de fremhever at det ikke er opplyst på hvilken måte søkeren vil være tjent med
utbetalingen. Synspunktet får støtte hos øvrige myndigheter. Sak nr. 303, Ref.prot. C: 268.
Finner ikke denne saken. Det finnes ikke videre henvisninger i hverken Akershus stiftamt og JDs journaler og
registre jeg har undersøkt. I registrene har jeg undersøkt under Akershus og Buskerud, og under navn på de to
involverte.
Supplikantene er henholdsvis 69 og 61 år gamle og ønsker å få utbetalt en arv etter foreldrene. De mener dette bør
skje av flere grunner: summen er ubetydelig, deres høye alder, for å slippe å plage verge og overformynderiet med
dette hvert år og til sist for å unngå offentlig skifte dersom den ene skulle falle fra. Vergen og overformynderiet
finner ingenting å innvende. Amtmannen mener derimot at deres høye alder taler mot innvilgelse og ingen av de
øvrige grunner er tilstrekkelige. Sak nr. 106, Ref.prot. C: 266.
Søker er noe over 30 år gammel og har kjøpt en gård av sin mor som er enke. Gården skal sørge for anstendig
underholdning i søkers alderdom. Det er viktig å motta bevillingen nå mens moren fremdeles er i livet for å råde og
veilede henne. Søknaden er støttet av lokale myndigheter. Sak nr. 30, Ref.prot. 250.
Supplikanten er 24 år gammel og ønsker borgerskap som kjøpmann. Han har gode skussmål for orden, flid, dyktighet og redelighet. Lokale myndigheter anbefaler søknaden. Han mangler kun 10 måneder til han er 25 og trenger
bevilling for å forsørge sine trengende foreldre. Sak nr. 810, Ref.prot. 258.
Søkerne er henholdsvis 46 og 42 år og i en etterlatt arv fra moder er det krav om venia sexus. De har gode skussmål
som huslige og sparsommelige fra deres mor, og hoffpredikant og residerende kapellan omtaler de som særdeles
bra kvinner, som har både evne og vilje til å styre sin arv under kurator til deres eget gavn. I tillegg uttaler Høyesterettsjustituarius Bull at han har kjent kvinnene i over tyve år og kjenner dem som utmerket aktverdige, ordentlige
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og sparsommelige kvinner og han er overbevist om at de kan skjøtte seg på en god måte. Han er dessuten rede til å
påta seg kuratellet for dem. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr. 680, Ref.prot. C: 257.
Supplikanten er 49 år gammel og ønsker å starte en høkerhandel. Hun har allerede mottatt dispensasjon fra lovgivningen om handelsrett. Hun har hatt tjeneste hos sin avdøde svoger og ønsker å starte handel for å forsørge seg selv
og tre uforsørgede tantebarn. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter og to borgere som omtaler henne som
særdeles ordentlig og sparsommelig. Sak nr. 550, Ref.prot. C: 254.
Står ikke referanse på sak 2343/51 JDJ, men i sak 2120 i kopibok fra 1841 uttaler JD at for å kunne etablere seg
som handlende i Sarpsborg, som søker ønsker, må han ha dispensasjon fra 1818-loven. De kan ikke se at FD har
blitt søkt om dette, og da faller grunnlaget for søknaden bort. Brev nr. 2120, Kopibok C: 119.
Søker er 51 år gammel og har arvet en handel etter sin far. Umyndighetsstanden hennes gjør det derimot vanskelig
å skjøtte denne på en god måte. Vergen, som ifølge sognepresten fortjener tiltro, gir søker ros for orden, flid og
arbeidsomhet, og er ikke i tvil om at hun kan skjøtte egne forretninger. Overformynderiet støtter seg til hennes
søknad og trekker også frem at det ikke finnes formue å forringe. Magistraten og stiftamtmannen anbefaler søknaden. Sistnevnte uttaler at søker er kjent for ham som en forstandig og arbeidsom kvinne. Sak 470, Ref.prot. C: 255.
Supplikanten selv, samt de øvrige erklæringer, finner han uskikket til å styre sine egne midler. Det oppgis ingen
konkret årsak, men det henvises til CVNL 3-19-1. Kopibok 1841, sak 294.
2428/40 i JDJ 93 viser mottak av myndighetssøknaden, men finner ingen henvisning til ref.prot. Saken ble ifølge
journalen videresendt til FD for å spørre om hun hadde mottatt bevilling til salg av mat og drikke. 177 i JDJ 95 gir
JD beskjed om at næringsbevilling ikke er innvilget. Behovet for myndighet er dermed ikke lenger tilstede og JD
kan ikke anbefale søknaden. Saken ser dessuten ut til å henlegges, da det ikke foreligger noen henvisninger til
resolusjon. Sak nr. 404, Kopibok C: 119.
JD mottar saken i 2834/40 JDJ 93 og sender den videre til FD, som gir avslag i 20/41 JDJ 95 på søknad om dispensasjon fra alderen for å få bevilling. Henlegges deretter på supplikantens begjæring.
Amtets journal viser til Resolusjon sak 5097 i kopibok, men dette stemmer ikke overens med kopiboken for 1840,
-41 eller -42. Har bladd igjennom alle sakene i kopiboken fra 3.11.40 da saken kommer inn, til 31.12.40, hele 1841
og -42, men finner ingen resolusjoner for denne saken.
Supplikanten er 36 år gammel og har hittil blitt forsørget av sin verge. Denne støtten har nå opphørt og hun må
sørge for seg selv. Hun har dårlig helse og ønsker derfor å starte en liten handel med brødbaking og spisevarer som
loven tillater, siden kvinner «ellers ikke ere berettigede til at drive Handel.» For å starte opp vil hun benytte sin
morsarv. Hennes verge gir godt skussmål for orden, flid og arbeidsomhet og uttaler at hun er en særdeles forstandig
jente. Han har ingen tvil om at hun vil skjøtte sine behov og affærer godt. Søknaden er også anbefalt av sognepresten.
Overformynderiet finner derimot ikke grunn til å anbefale søknaden. JD finner derimot med amtmannen at på grunn
av søkers modne alder og gode skussmål er det ingen grunn til betenkelighet med å bevilge søknaden. Sak nr. 569,
Ref.prot. C: 248.
Søkeren er 23 år gammel og har i fem år vært i tjeneste hvor han gjennom sine forbindelser fått flere lukrative tilbud.
For å kunne akseptere er det derimot nødvendig med myndighet. Hans prinsipal gir det beste skussmål for orden,
flid, dyktighet og sedelighet. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. JD støtter dette da han er to år unna
fullmyndighet og bevilling nå er viktig. Sak nr. 568, Ref.prot. C: 248.
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Supplikanten er 34 år gammel, og har siden 1828 styrt sin nå avdøde mors hus. Hun håper å kunne bestyre sin
ubetydelige arv etter foreldrene under kurator for slik å kunne skaffe seg en levevei. Uten denne innvilgelsen vil
ikke dette være mulig. Hennes myndige bror har uttalt at han ønsker en likedeling av arven med sine søstre. Søkers
sjelesørger omtaler henne som forstandig, praktisk dyktig, av god moralsk karakter og han er ikke i tvil om at hun
vil skjøtte sine affærer godt under kurator. Hennes onkel påpeker også hennes gode forstand, praktiske dyktighet
og fast karakter. Han akter hennes moralske karakter høyt, og er selv villig til å overta kuratellet. Søknaden er
anbefalt av lokale myndigheter. Søker har senere sendt et brev som fastsetter at hun akter å sette pengene på livrente,
da vanlig rente ikke er nok til å leve av. JD kan derimot ikke se at myndighet er nødvendig eller spesielt gavnlig, da
vergen kan skaffe livrente, slik forholdende bør være dersom man skal avvike fra lovgivningen. Sak nr. 571,
Ref.prot. C: 248.
Amtet finner ikke tilstrekkelig grunn i de nye opplysningene, slik de foreligger nå, til å gjengi fullmektig Spenning
sin myndighet. Kopibok 1840, sak 4618.
Saken oversendes til Buskerud amt da supplikanten bor på Kongsberg, ifølge sak 3979 i kopiboken. Men i sak 4321
blir det klart at de bor på Grønland og slik faller inn under Akershus stiftamt sin jurisdiksjon. Det fremkommer ikke
konkret årsak til umyndiggjørelsen, kun at han er uskikket til å styre sitt bo. Kopibok 1839, sak 3979, 4321, 5708.
Saken ble sannsynligvis tilbaketrukket, da Jomfru Glad ønsket å se uttalelsene i saken hennes før den ble avgjort,
ifølge 2640/40 i JDJ 93. Jeg kan ikke se at det har kommet flere henvendelser i hennes sak, innen min undersøkelsesperiode. Jeg tolker det dithen at minst en av erklæringene ikke talte i hennes favør, og at hun derfor trakk saken.
Supplikanten har på nytt sendt søknad om gjengivelse av myndighet. Den er i stor grad basert på de samme grunner
som saken fra 1837, men inneholder en attest fra 28. mai 1838 fra en kandidat i legevitenskapen som uttaler at så
vidt han kan spore fra søkers tale er han i besittelse av sin sunne fornuft. Supplikantens svigersønner anbefalte først
søknaden, men de har nå tilbaketrukket denne støtten. Han viste tegn til bedring, men nå er blitt dårligere igjen og
de mener det er hensiktsmessig at han fortsatt sitter i umyndighetsstand. Hans verge uttaler angående legeattesten
at man i en kort samtale med supplikanten ikke vil kunne spore sinnsvakheten, men at denne blir tydelig ved litt
nærmere bekjentskap. Han omtaler den 80 år gamle mannen som urolig, trettekjær og hevngjerrig. Hvis han igjen
skulle bli myndig vil han bruke opp midlene sine og falle det offentlige til byrde. Hans sønn gir sin far gratis losji,
og vil fortsette med dette om faren oppfører seg. Sønnen uttaler også at farens argumenter er usanne. Både overformynderiet og amtmannen mener på bakgrunn av dette at myndighet ikke bør være på tale. JD støtter dette, og mener
også at hans alder tilsier at han trenger verge. Sak nr. 328, Ref.prot. C: 245.
Supplikanten klager over forurettelser påført hans formue av hans barn og over dårlig behandling i hans eldste sønns
hus hvor han nå bor. JD undersøkelser viser at søkers klager er helt uriktige. Spesielt nevnes et gårdskjøp han
gjennomførte 1,5 år før umyndiggjørelsen. Hans sønner har gode skussmål for å være bra menn som behandler sin
far med omtenksomhet. Skriveren har dessuten erklært det helt utilrådelig å innvilge søknaden, da han etter flere
samtaler med søker er fullstendig overbevist om riktigheten av hans opprinnelige uttalelse. Sak nr. 245, Ref.prot.
C: 223.
Søker er over 80 år gammel og har fra julen 1835 vist betydelig sinnsvakhet. Han er i konstant bevegelse natt og
dag, er forvirret og usammenhengende i talen og forsøker stadig å inngå avtaler med sin lille formue som åpenbart
ville ha vært skadelige for ham. Vedkommende skriver anså ham også som aldeles uskikket til å bestyre sine midler.
Kopibok 1836 (113), sak 5260.
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Supplikanten er 45 år gammel og ønsker å drive med salg håndarbeider. Større kontraktsfrihet og tilgang til hennes
arv vil hjelpe henne i næringsveien. Hun har særdeles godt skussmål for orden, flid og arbeidsomhet fra sin verge
og han har ingen tvil om at hun vil skjøtte sine affærer godt. Søknaden er støttet av lokale myndigheter. Sak nr. 350,
Ref.prot. C: 245.
Søker er 39 år gammel og har arvet en gård med sine søsken, som vil gi dem en bedre levevei enn ved å selge den
og leve på rentene. Hennes nåværende stilling hos broren er ikke lenger ønskelig på grunn av hennes dårlige helse.
Dersom hun mottar venia sexus vil hun få en vesentlig større del av gården enn hennes arvelodd tilsier. Hennes
medarvinger har signert på søknaden hennes. Søknaden anbefales av vergen, hennes sjelesørger, vedkommende
skriver og amtmannen. Sak nr. 250. Ref.prot. C: 243.
Supplikant er litt over 24,5 år gammel og ønsker deretter å få dispensasjon fra alderen og tjenestetiden for å vinner
borgerskap som kjøpmann i Christiania. Han har hatt tjeneste i ca. 9,5 år, har tatt handelseksamen og har skussmål
som ordentlig og dyktig. Flertallet i formannskapet finner ikke grunn til å innvilge søknaden, mens magistraten
mener det er overveiende grunner til å innvilge. Stiftamtmannen mener det ikke er angitt grunner til hvorfor det er
viktig med bevilling nå, når det kun er få måneder til fullmyndighet inntrer uansett. FD uttaler at han vil oppnå
dispensasjon fra alderen dersom han mottar en fullmyndighetsbevilling. JD kommer til at siden det kun er et halvt
år til fullmyndighet, hans gode skussmål og uttalelsen fra FD bør søknaden innvilges. Sak nr. 242, Ref.prot. C: 243.
Søker er 24 år gammel og ønsker å vinne borgerskap som kjøpmann i Christiania. Han har hatt tjeneste i 11 år, tatt
handelseksamen og har godt skussmål for orden, dyktighet og aktverdighet. Søknaden har støtte fra lokale myndigheter. FD uttaler dessuten at han har gode muligheter for dispensasjon fra alderen. Sak nr. 239, Ref.prot. C: 243.
Supplikanten er over 23,5 år gammel og har tidligere i året mottatt en arv fra sin mor. Summen er slik at det ikke er
mulig å leve av rentene med mindre han skaffer høyere renter. I den virksomhet er det til hinder at han må benytte
kurator, og dessuten ha underskrift av Notarius Publicus som koster penger. Hans kurator og avdøde mors lagverge,
støtter begge søknaden, og uttaler at han er et særdeles ordentlig og påpasselig ungt menneske, og sistnevnte at
søker i en tid passet på morens behov med omtanke. At han besitter tilstrekkelig modenhet og innsikt støttes av
overformynderiet, magistraten og amtmannen. JD finner derimot at i en sak om diskontering, som krever stor forsiktighet og erfarenhet, vil det være tjenlig for søker å ha en kurator. Samtidig kan de ikke se at mindreårigheten i
dette tilfelle er til stort hinder. Det er heller ikke gitt andre grunner som tilsier at søknaden burde innvilges. Sak nr.
226, Ref.prot. C: 244.
Fremkommer ikke avgjørelse av kopiboken, men finner i Brevprotokollen sak 34 og 47 hvor det fremgår: «Amtet
meddeler at det ikke findes tilstrækkelig Grund til at indlade sig paa Casper Christiansen Brevigs Andragende om
at sættes i Myndighedsstand.» Står kun ekspedert i april. SAO/A-10274/O/Oa/L0002. Kopibok 1840, sak 1145
Faren søker sin sønn umyndiggjort på bakgrunn av «Ødselhed og [mangel på] Fornuftens fulde brug». Kopibok
1839, sak 1651.
Søker er 31 år gammel og ønsker å drive husnæring. For å etablere seg ønsker hun å bruke en tilfallen arv. Hennes
verge, sogneprest, overformynderiet og en embetsmann hun har hatt tjeneste hos har alle omtalt henne som ordentlig, flittig og sparsommelig – klart i stand til å skjøtte egne affærer. Søknaden har også støtte fra amtmannen. Magistraten finner derimot ikke tilstrekkelig grunn til å gi søker dispensasjon til å drive husnæring etter Lov av 20.
august 1833 §11. JD mener at det ikke kan gis bevilling uten særlig grunn, og denne bortfaller med Magistraten.
Sak nr. 97, Ref.prot. C: 244.
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466/39, 2321/39 JDJ 91. Begge blir oversendt amtet. JD opplyser at de ikke kan innvilge Colstads søknad om å
«være raadig sin Arv under Curator», dersom målet er å oppnå venia sexus. Rådighet over økonomiske midler vil
in facto medføre en utvidelse av myndighet for kvinner i denne perioden. Jeg velger derfor, som Justits Departementet, og tolke dette som en form for myndighetsutvidelse uten en konkret søknad om dette. I og med at det heller
ikke gis noen utvidelse i myndighet, definerer jeg saken som en henleggelse. Ingen henvisning til formelt vedtak.
Amtet finner på bakgrunn av de nye opplysninger ikke anledning til å gjengi Svend Grydeland sin myndighet. Det
sendes inn en ny supplikk etter avslaget av 04.01.40, men amtet henviser kun til dette den 11.03.40. Kopibok 1840,
sak 25 og 1512.
Det ble ved tingsvitner erklært for Nedre Romerike Sorenskriveri den 02.09.39 at Søren Enersen er sinnssvak og
således ikke i stand til å bestyre sitt gods og sin formue. Sak 6458 Kopibok 116.
Henlegges etter 2355/39 JDJ 91 – uvisst av hvilken grunn da dette ikke fremkommer hos JD eller amtet.
Søker er over 48 år gammel og ønsker myndighet for å kunne bli sin arv rådig. Med denne vil hun utføre nødvendige
bekostninger og fordi hun da vil kunne dele med sine myndige søsken når hennes 78 år gamle far avgår med døden.
Sognepresten og fogden anser henne som en hederlig og forstandig pike og anbefaler søknaden. Skriveren og amtmannen anbefaler også søknaden. JD uttaler at hensikten med å unngå offentlig skifte taler imot søknaden, heller
enn for den, og at bevilling ikke vil gis før farens død. Sak nr. 155, Ref.prot. C: 226.
Supplikant er omtrent 22 år gammel og ønsker deretter dispensasjon fra alderen før han søker om borgerskap som
kjøpmann. Han har handelseksamen og har vært i tjeneste i 10 år. Kurator og Son formannskap har uttalt at han
besitter nødvendig innsikt og åndsmodenhet for å motta bevilling, de støtter søknaden sammen med Christiania
formannskap og Magistrat. Sak nr. 441, Ref.prot. C: 238.
Supplikanten søker om myndighet for sine tre døtre for å slippe et offentlig skifte. Sognepresten og sorenskriveren
anbefaler søknaden. Amtmannen uttaler at søker kan skifte privat med slektninger uten bevilling, og om meningen
er å skifte hele boet inneholder ikke søknaden noen opplysninger om hvordan dette er tenkt gjennomført. Skulle de
betraktninger ikke være til hinder for søknaden støtter amtmannen søknaden. JD uttaler at dersom årsaken er å undra
seg offentlig skifte, som er innført for de umyndiges eget beste, finner de ikke grunn til å innvilge søknaden. Søker
kan skifte med slektninger, eller dersom han ønsker å skifte hele boet, må det bli offentlig skifte som er iverksatt
for å beskytte de umyndige. Sak nr. 369, Ref.prot. C: 239.
Søker er noe over 24 år gammel, og ønsker etter å ha fått dispensasjon fra 1818-loven og vinne borgerskap som
handlende. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr. 11, Ref.prot. C: 232.
Supplikanten er 41 år gammel og er anbefalt som en ordentlig, flittig og økonomisk pike. Hun ønsker å kunne bruke
sin arv på omtrent 400 spd. til å kjøpe en gård på Grønland i Christiania. Foruten gratis losji vil hun, etter mange år
som sykelig, kunne skaffe seg en liten inntekt som vil gi større nytte enn den «simple Rente» hun får fra overformynderiet. Hennes sjelesørger, verge og lokale myndigheter anbefaler søknaden. JD bemerker at det ikke finnes
hjemmel for å kjøpe en gård med midler innestående i overformynderiet, og at en utvidet myndighet vil være gunstig
for henne. Sak nr. 72, Ref.prot. BC: 233.
Søker er 26 år gammel og har arvet en gård etter sin far. Som eldste barn anser hun seg selv som odels- og åsetesberettiget. Hun planlegger å gifte seg innen kort tid, og mener at man ikke med fordel vil kunne forpakte bort gården
for så kort tid. Hun ønsker derfor å kunne drive selv frem til dette. Vedkommende sogneprest har fortalt at hun de
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siste årene har hatt totalt ansvar for sin fars gård. Søknaden er også anbefalt av hennes verge og lokale myndigheter
for orden, dyktighet og huslighet. Sak nr. 65, Ref.prot. BC: 233.
Supplikanten er 23,5 år gammel og ønsker å etablere et boktrykkeri i Tønsberg. Han har gjennomført tjenestetiden
og er nå svend. Han har godt skussmål for dyktighet, orden og moralsk oppførsel. En annen fikk bevilling til å
opprette boktrykkeri i Tønsberg for litt over to år siden, men denne er nå tapt da han ikke har startet trykkeriet. Både
Tønsberg Formannskap og Magistraten anbefalte søknaden fra 1836, men sistnevnte bemerket at da det allerede
eksisterer et boktrykkeri i Larvik, er det ikke et så stort behov for slike tjenester i Tønsberg og det kan bli vanskelig
å tjene tilstrekkelig. JD anerkjenner innspillet, men mener det ikke er tilstrekkelig motiv for å avslå søknaden, særlig
siden bevillingen fra 1836 nå er ugyldig. Lokale myndigheter anbefaler søknaden, han er nærmere fullmyndighet
enn mindreårighet og hans forhold for øvrig er anbefalt. Sak nr. 41, Ref.prot. BC: 233.
Søker er 22 år gammel, har tatt handelseksamen og ønsker etter i tillegg å blitt dispensert fra 1818-loven og etablere
seg som handelsborger. Han har gode skussmål for dyktighet, orden og sedelige forhold. Søknaden er anbefalt av
lokale myndigheter. Sak nr. 671, Ref.prot. BC: 233.
Amtet beslutter på bakgrunn av de nye opplysningene å sette Østbye tilbake i sin tidligere myndighetsstand som gir
han mulighet til å selv styre sine midler med verge. Han ser dermed ut til å ha vært «mindreårig» før umyndiggjørelsen. Kopibok 1838, sak 7514.
Supplikanten erklærer seg selv uskikket til å styre sine egne midler, og det er opplysninger og erklæringer som
støtter dette synet. Det fremkommer ingen konkret grunn, men henvises til CVNL 3-19-1. Kopibok 1836, sak 247.
Supplikanten er 35 år gammel og ønsker å etablere en motehandel, etter i lang tid å ha fått undervisning i slikt
arbeid. For å sikre seg økonomisk ønsker hun en friere rådighet over sin ubetydelige arv, som ifølge Overformynderiet er på 300 spd. Lokale myndigheter anbefaler søknaden. Sak 604, Ref.prot. BC: 233.
Ole Ruud, Knud Niels og Søren Wallerud anfører at John J. Feiring på grunn av alder og forvirret sinn, er uskikket
til å skjøtte sitt gods og formue. Han er på bakgrunn av umyndiggjørelsen forbudt enhver handel eller annet som
vedrører hans gods eller formue. Sak 6719 Kopibok 115.
Sætre sin sak beskrives slik: «om at sættes i Umyndighedsstand». Det er uklart hva som er hensikten her; vil han
bli umyndig, eller har han blitt umyndig og vil ha opplysninger? Er ingen gjennomgang av saken, det står kun at
Sorenskriver Ellefsen bes om erklæring. I margen på amtet sin kopibok er det notert at saken «udgaaer». Det dukker
heller ikke opp flere henvendelser i amtets journaler, så jeg regner saken som henlagt. Sak 4382 Kopibok 115.
Søker er 23,5 år gammel og ønsker etter å ha fått dispensasjon fra 1818-loven, å vinne borgerskap som kjøpmann.
Søknaden er anbefalt av verge og lokale myndigheter. Sak nr. 325, Ref.prot. C: 229.
Søker er 23 år gammel, og ønsker etter å ha fått dispensasjon fra 1818-loven å vinne borgerskap som kjøpmann i
Christiania. Søknaden er støttet av lokale myndigheter. FD uttaler at intet virker å være til hinder for å oppnå dispensasjon når myndighetsbevillingen er på plass. Sak nr. 263, Ref.prot. C: 227.
Supplikant er 15 år gammel og ønsker å bli myndig under kurator. Han har de siste to årene vært ansatt ved et
meglerkontor og ønsker nå å investere sin arvekapital á 300spd. i handelen. To menn fra byen har gitt han godt
skussmål for å være ordentlig, arbeidsom og påpasselig. Hans formynder har erklært sin fulle tiltro til at søker vil
kunne skjøtte sine affærer godt under en kurator. Overformynderiet motsetter seg søknaden på grunn av supplikantens unge alder og fordi de frykter at han gjennom sin korte ansettelse har blitt tilbøyelig til spekulasjoner som han
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ikke har nødvendig forstand til å innlate seg i. De forteller også at vergen ikke anbefaler søknaden og hans vedlagte
erklæring synlig er ført av søkeren. Overformynderiet støttes av de øvrige lokale myndigheter. Sak nr. 229, Ref.prot.
C: 227.
Søker er 34 år gammel. Fogden som hun har oppholdt seg hos de siste årene, og sorenskriveren har begge anbefalt
søknaden og uttalt at hun er et særdeles forstandig, ordentlig og ivrig pike. Vergen opplyser at hun akter å ta over
1/3 av en gård, og at det vil være et tap om gården ble stående uskiftet, og anbefaler således søknaden. Overformynderiet mener derimot at arven på 1786spd. vil kunne komme til skade om hun får rådighet over den på tross av
vitnesbyrdene. Slik jeg leser det ser det ut til at størrelsen på arven er det utslagsgivende. Amtmannen uttaler at det
finnes mangfoldige eksempler på at kvinner i den alderen vanligvis er like skikket som menn til å være myndige og
støtter søknaden. Sak nr. 234, Ref.prot. C: 227.
Supplikanten er omtrent 23 år gammel og ønsker å vinne borgerskap som brennevinsbrenner. Han har selv, og
gjennom et forestående ekteskap, tilstrekkelige midler til å etablere seg, men mindreårigheten er ham til hinder. Han
har gode skussmål fra forskjellige han har vært i tjeneste hos de siste 7 år. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr. 195, Ref.prot. C: 227.
Søker er 24,5 år gammel og ønsker etter å ha fått dispensasjon fra alderen og tjenestetiden, å vinne borgerskap som
kjøpmann i Christiania. Søknad er anbefalt av lokale myndigheter. FD uttaler at det ikke ligger noe i veien for å få
den nødvendige dispensasjon, men myndighetsbevilling er først nødvendig. JD fremmer at søker kun mangler omtrent et halvt år før han blir fullmyndig. Sak nr. 187, Ref.prot. C: 225.
Supplikanten er over 30 år, og har i over 16 år tjent i handelen. Hun ønsker å etablere seg i Christiania for å sikre
seg selv og sin 73 år gamle mor en levevei ved å ta imot losjerende og ha spisekvarter. For å klare dette må hun ha
tilgang på sine arvemidler. Husmødrene hun har hatt tjeneste hos, sognepresten og hennes verge anbefaler søknaden
og har gitt gode skussmål for orden, grundighet og sedelighet. Søknaden er også støttet av lokale myndigheter. JD
uttaler at hennes alder og bakgrunn taler for den nødvendige erfaring og klokskap, og at bevilling vil være praktisk
i næringsveien. Sak nr. 173, Ref.prot. C: 226.
Faren søker om å umyndiggjørelse av sønnen på bakgrunn av «drikfældighed og Ødselhed» som fører til at han ikke
håndterer sine midler på en god måte. Kopibok 1838, sak 1223.
Supplikanten er 23 ¾ år og ønsker å gå i sin far sted som lagverge for sin slektning Enkemadam K. Young. Søknaden
er anbefalt av enken, hans far og to handelsmenn som omtaler søker som rettskaffen, ordentlig, sedelig og i alle
henseende et aktverdig menneske. Lokale myndigheter anbefaler søknaden. JD uttaler at innvilgelse ville vært tilfelle om det gjaldt umyndige barn, og setter likhetstegn. Sak nr. 53, Ref.prot. 226.
Søker er 21 år 8,5 måneder gammel og ønsker å kunne benytte sin arv for å etablere seg som brennevins- og ølbryggerborger. Han vil drive en gros og ikke detaljhandel. I hans forretninger må han ofte slutte kontrakter og det
blir dyrt å hele tiden ha kurator tilgjengelig og måtte benytte Notarius Publicus. Vergen anbefaler søknaden og
beskriver søker som ordentlig, nøyaktig, dyktig i forretninger og moden nok til å ikke betvile hans evne til å skjøtte
seg selv. To handelsmenn har uttalt at søker er i besittelse av en aktverdig karakter og en særdeles forretningsdyktighet. Han har utført sin nå avdød fars forretninger. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. JD er enige, men
påpeker at søkers store arv kan vekke bekymring for forødsling. Likevel er han noe over 21,5 år som «hidtil sedvanligen har været anseet som en passende Maalestok ved Afgjørelsen af Spørgsmaal om hvorvidt Myndighedsbevillingen, naar andre Omstendigheder tale for deres Meddelelse, burde forundes». Sak nr. 51, Ref.prot. C: 226.
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Adolph F. Fluh
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M.B.
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Ellef J. Toverud

18.11.37

G.M.

A

Ellef Gulle m.fl. ang. Ellef J. Toverud
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U.M.

M

Maren M. Stiansen

13.11.37
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M

Johannes Thomle

08.11.37
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M
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07.11.37

M.K.

M

Clemet Halvorsen ang.
datter Marthe Clemetsdatter
Erik Eriksen

26.08.37

M.K.

A

01.07.37

M.B.

M

Supplikanten er 24 ¼ år gammel, har tatt handelseksamen og ønsker å vinne borgerskap som kjøpmann. Han har
allerede søkt om dispensasjon fra 1818-loven. Han har i 9 år vært i tjeneste og fått gode skussmål. Søknaden er også
støttet av amtmannen. Sak nr. 589, Ref.prot. C: 225.
Det står bare at på bakgrunn av opplysninger sendt inn av sorenskriveren, finner amtmannen ikke grunn til å sette
Toverud tilbake i myndighetsstand. Sak 6494 i Kopibok 114.
Resolusjon 21.07.37. Gulle søker om at Toverud må bli umyndiggjort på grunn av alderdomssvakhet, som gjør han
udyktig til å styre sin formue. Han blir gjort umyndig, som betyr at han «for Fremtiden ei er berettiget til selv at
foretage nogen Handel og indgaae nogen Forpliktelse eller i andre Maader foretage sig Noget, hans Gods og Formue
Antreffende.» Sak nr. 3996 i Kopibok 114.
Søker er 39 år og har jobbet som kammerjomfru i omtrent 19,5 år. Fra de to familier hun har tjent hos har hun gode
skussmål for flid, dyktighet, sparsommelighet, redelighet og rosverdig forhold. Hun ønsker å etablere seg innen
fruentimmerarbeider for å sikre seg levebrød. JD skriver at hun for å drive slik arbeid ikke behøver myndighetsbevilling, men de ser det som fordelaktig med en større rådigheter over sine midler i en bedrift med kjøp og salg.
Søknaden er anbefalt av amtmannen. Sak nr. 577, Ref.prot. C: 225.
Søker er 23,5 år og kan på grunn av dårlig helse ikke fortsette som student. Han ønsker, etter å ha mottatt dispensasjon fra 1818-loven, å etablere seg som kjøpmann i Arendal. Hans far og fødte verge mener søker kan skjøtte sine
affærer godt. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. FD uttaler at intet ser ut til å være til hinder for dispensasjon. Sak nr. 575, Ref.prot. C: 225.
Søker er 22 år gammel. Hennes mor sitter i uskiftet bo og hennes 6 brødre har uttalt at de vil gå i lik arv med henne
om hun oppnår venia sexus. Sognepresten og overformynderiet har anbefalt søknaden. Magistraten fraråder derimot
bevillingen og anfører at dette ikke er nødvendig for å likedele arv. Dersom brødrene ikke vil likedele med henne
uten bevilling, vil ikke den alene medføre noen større rettigheter for henne til at dette skal skje. Hennes brødre er
alle myndige, og ved å innvilge søknaden kan skifte etter moren når hun dør holdes utenfor det offentlige. Amtmannen sier at de ikke kan uttale seg om brødrenes grunn til å likedele arven, men uavhengig av dette vil søkeren tjene
mye på dette. Familien er en av de beste i Christiania og har et særdeles aktverdig handelshus. Han mener et fremtidig skifte vil skjøttes på beste måte. Om det er for å unngå skifteomkostninger vil han ikke spekulere i. Så lenge
hun forblir ugift vil midlene dessuten bli stående i handelshuset. Han anbefaler således søknaden. JD bemerker
hennes unge alder og støtter Magistraten i at dette synes å være et forsøk på å unngå offentlig skifte. Selv om dette
vanligvis ville tilsi at bevilling ikke skal gis, tiltreder JD her amtmannens innstilling. Dette på grunn av at hun kan
motta lik arv som sine brødre, som etter familiens situasjon utgjør en god del. Frykten for at hun skulle lide tap i et
selvskifte ser i dette spesielle tilfelle ikke å gjelde etter amtmannens beretning. JD henviser til tidligere lignende
saker hvor bevilling ble gitt. Sak nr. 554, Ref.prot. C: 225.
Søker ønsker VS for sin 47 år gamle datter, men oppgir ingen årsak til hvorfor dette er nødvendig. Hun har flere
myndige søsken. Hun er anbefalt av to sognemenn. Årsakene er ifølge JD ikke tilstrekkelig for å bevise den nødvendige erfarenhet og modenhet. Sak 423, Ref.prot. C: 224.
Supplikant er over 22,5 år gammel og ønsker etter å ha fått dispensasjon fra alderen å vinne borgerskap som kjøpmann. Søker har vært i tjeneste i 9,5 år og har gode skussmål. Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Han er
nærmere fullmyndighet enn mindreårighet. Sak nr. 241, Ref.prot. C: 223.
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Niels C. Tønsberg486
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Diverse ang. Anne N.
Bjastad
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U.M.

H

Baltzer Brekken ang. svigerfar Hans. H. Wold

?

U.M.

?

Karen S. A. Rosenkrantz

20.01.37

M.K.

M

Søker er 24,5 år gammel og ønsker myndighet for deretter å få dispensasjon for alderen og deretter vinne borgerskap
som kjøpmann i Christiania. Han har hatt tjeneste i 11 år med gode skussmål og søknaden er anbefalt av lokale
myndigheter. Sak nr. 343, Ref.prot. C: 222.
Supplikanten er 50 år gammel og ble i 1812 bevilget til å drive handel med damepynt. Hun har siden 1807 jobbet
hos en handlerinne hor hun har fått nødvendig erfaring og innsikt. Ved dennes død har hun nå arvet forretningen
som hun ønsker å drive videre. Overformynderiet anbefaler søknaden og sier hun er en grundig og arbeidsom dame.
Magistraten og amtmannen støtter også søknaden av vesentlig samme grunner. Sak nr. 256, Ref.prot. C: 221.
Magistraten opplyser om at Ring er satt i umyndighetsstand, hvorpå amtet videresender informasjonen til FD
27.04.37. Står ingen grunn til hvorfor, eller Magistratens rolle. Kopibok 1835, sak 2157.
Søker er 23 ¾ år gammel og driver kontorforretninger for forskjellige embedsmenn. Dessuten har han i det siste
livnært seg på oppdrag der han har fungert som tilsynsverge for små dødsbo. Større myndighet vil være hensiktsmessig da han kan handle med større frihet, få større tillit og få et bedre livsgrunnlag. Han har særdeles gode skussmål fra hans 10 år i tjeneste for forskjellige embedsmenn, for orden, flid, dyktighet og rettskaffenhet. Sognepresten
har intet å utsette på søknaden. Overformynderiet uttaler at han ikke har hatt midler hos dem, men er kjent som en
rettskaffen og dyktig mann. Magistraten ser behovet for større myndighet, men omtaler søker som ødsel og uforsiktig i formuesanliggender. Stiftamtmannen mener at så lenge han ikke bruker mer enn han kan tjene, ser de ikke
at dette kan være et argument og anbefaler søknaden på bakgrunn av at det kun er 1 ¼ år til søker blir fullmyndig
og han har særdeles gode skussmål. JD er enige med amtmannen, da det ikke fremkommer at søker har levet over
evne eller tapt eiendom eller lignende. Dessuten har han ikke arvet, og midlene han på lovlig vis har ervervet seg
selv bør han kunne bruke. Sak nr. 497, Ref.prot. C: 224.
01.04.37 ber Anne N. Bjastad sin sønn, Johan Bjastad, om at det burde settes i gang en undersøkelse dersom det
skulle bli sendt inn krev om umyndiggjørelse av hans mor. 15.04.37 uttaler amtet at de utsetter avgjørelsen til etter
man vet om enken bestemmer seg på egen hånd for å skifte. Amtet mottar en bekreftelse på dette 19.04.37, som
gjør umyndighet overflødig. Kopibok 1837, sak 1605, 1874.
Baltzer Brekken ønsker å umyndiggjøre sin svigerfar, da han stadig kjøper ting på kausjon som han ikke har midler
til å betale for. Siden den siste journalinnførselen ikke stemmer, ref. vedlegg 2, har jeg forsøkt å lete i kopiboken,
men har ikke funnet avgjørelsen. Kopibok 1835, sak 1477, 2288.
Supplikant er 45 år gammel og har siden 1825 vært i sin høyt respekterte onkels hus. Etter hans død ønsker hun en
sikrere levevei uten å være bundet av umyndighetsbånd. Hun mener hun kan skjøtte hennes midler med en dyktig
manns veiledning. Søknaden er anbefalt av hennes sjelesørger og lokale myndigheter. JD bemerker at det ikke er
oppgitt noen konkret grunn i søknaden til at myndighet er nødvendig og gir henne noe hun ikke kan oppnå på annen
måte og det er derfor spørsmål om søknaden bør innvilges. JD finner likevel at de bør tiltrede lokalautoritetenes
anbefaling og mener det er sannsynlig at en pike av hennes stand og stilling og dannelse, vil kunne sikre sin fremtid
bedre ved å ha en utvidet disposisjonsrett. Sak nr. 18, Ref.prot. C: 220.

486

Supplikanten bor i Bergen når han søker om myndighetsbevilling, men opptrer også i Akershus amt senere da han ber om å slippe å løse inn bevillingen. Jeg har derfor
valgt å inkludere saken, selv om den til dels faller geografisk utenfor undersøkelsesområdet.
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M
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A

Kristine Henriksdatter
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M

22.06.36

M.B.

M

487

Supplikant er 21 år gammel og ønsker etter å ha fått dispensasjon fra 1818-loven, å vinne borgerskap som kjøpmann
i Mandal eller en av de mindre stedene på Vestlandet. Hans kurator, og en kjøpmann han har hatt tjeneste hos i fire
år, gir han de beste skussmål for å være ærlig og ordentlig, og å være i besittelse av den nødvendige kunnskap,
dyktighet og stødighet til å bestyre en handel i en mindre stad. Søknaden er anbefalt av Magistraten som fremmer
hans gode moralske forhold og hans stødige og ettertenksomme karakter. Amtmannen i Lister og Mandal amt uttaler
at søker er ukjent for ham og at han syns å være altfor ung til å motta en slik bevilling. JD påpeker at søker er
nærmere mindreårighet enn fullmyndighet. Sak nr. 638, Ref.prot. C: 220.
Borchsenius sender ny erklæring den 29.09.36. Amtet mener fremdeles at den fremlagte dokumentasjon er tilstrekkelig for å gjengi myndighet. Kopibok 1836, henholdsvis sak 4606, 5105.
26.03.36 ber amtet Øvre Romerike overformynderi om erklæring. Den 04.05.36 opplyser amtet at de ikke kan innvilge søknaden på å gjengi myndighet på bakgrunn av de nye opplysninger. Kopibok 1836, henholdsvis sak 1429,
2120.
Amund G. Borgen søker sin sønn umyndiggjort på grunn av drikkfeldighet som medfører at han er uskikket til å
bestyre sine midler. Amtet fatter resolusjon den 03.12.35, og Jacob er fremover «uberettiget til selv at foretage og
indgaae nogen Handel eller Forpligtelse hans Gods og Formue betræffende.» Kopibok 1835, sak 5760.
Supplikanten ønsker selv å bli satt i umyndighetsstand, men det fremkommer ikke av resolusjonen av hvilken årsak
annet enn at han anser seg selv uskikket til å styre sine egne midler. Kopibok 1836, sak 4645.
Magistraten blir bedt om erklæring 15.08.36. Ny kontakt med Magistraten den 30.08.36, før saken blir trukket
tilbake. Kopibok 1836, sak 3920 og 4162.
Amtet fatter resolusjon om at Hans N. Friholt skal settes i umyndighetsstand på bakgrunn av sinnsvakhet som fører
til at han ikke han bestyre sine midler. Kopibok 1836, sak 3832.
13.06.36 oversendes saken til Sorenskriver Ellefsen for å innhente opplysninger og erklæringer. 04.08.36 bestemmer amtet at det for tiden ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger og erklæringer som tilsier at han bør gjengis
sin myndighet. Kopibok 1836, henholdsvis sak 2843 og 3753.
Amtet fatter vedtak om umyndiggjøring på bakgrunn av opplysninger og erklæringer. Det kommer ikke frem av
hvilken årsak, bortsett fra at det er i tråd med CVNL 3-19-1. Kopibok 1836, sak 2459.
Supplikantene er begge i en alder av nesten 70 år. De har de siste årene hjulpet sin nå avdøde søster, enkefrue
Olmsen, med å skjøtte gården Blindern. De mener derfor å være i besittelse av nødvendig innsikt og erfaring for å
kunne skjøtte egne anliggender som vil være dem til gavn. Hoffpredikant og kapellan gir godt skussmål og sier
innvilgelse er av den største viktighet. Overlærer Döderlein har blitt bedt om å være kurator dersom søknaden blir
innvilget. Han uttaler at i de syv årene søsteren var i enkestand var det de som stod for arbeidet, da søsteren var
sykelig og stort sett oppholdt seg på rommet. Rentene av arven på 3700 spd. som skal deles mellom dem og deres
bror vil ikke være nok til å beholde gården. De er også i god form på tross av deres høye alder. Søknaden støttes av
lokale myndigheter. JD er skeptisk til alderen, men på grunn av den gode attesten innvilges søknaden. Dessuten;

Saken hører egentlig til under Christiansand stiftamt, men saken opptrer i Akershus amt sine kilder og jeg har derfor valgt å inkludere den.
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M.K.

M

F. C. H Arentz ang. sin
kone
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M

Carl Laurentius Roshauw
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V.A.

M

Cathrine M. Nielsen

08.09.35

M.K.

A

skulle supplikantene «misbruge Bevillingen til skadelige Foretagender for deres oeconomiske Forfatning, er Adgang til overeenstemmende med de i Lovens 3-19-1 indholdte Forskrivter igjen at gjøre dem umyndige». Sak nr.
326, Ref.prot. C: 215.
Søker er omtrent 42,5 år gammel og før-arvet i 1830 en del av en gård fra sine foreldre. Foreldrene har fortsatt å
drive gården, men er nå av en så moden alder at hun heller vil bli sin arv rådig for deretter å kunne drive gården
selv. Sognepresten sier søker har utmerket seg som sedelig, ordentlig, stille, rosverdig, arbeidsom og for god forstand. Søknaden er anbefalt av verge, overformynderi og amtmann. Sak nr. 352, Ref.prot. C: 217.
Ingen protokoll-henvisning. I sak 1125 i kopiboken (RA/S-1038/B/L0109) uttaler JD at de ikke ser noen omstendigheter som tilsier at de gå imot Magistraten som har beskikket fru Arentz en verge, og tiltrå ordningen med verge
som Arentz foreslår.
Faren søker for sine to døtre som er henholdsvis 58 og 42,5 år. De har ved siden av sin arv ved flid og sparsommelighet opparbeidet seg en liten kapital. På grunn av deres alder er det vanskelig å få tjeneste og de ønsker derfor å
bruke sine midler til å kjøpe et lite jordbruk. Far, to naboer, overformynderiet og amtmannen gir skussmål for de
nødvendige egenskaper og anbefaler søknaden. JD finner derimot at de ikke kan tiltrede dette, da søstrene ikke har
funnet, eller kjøpt, en hensiktsmessig gård. De kan få utbetalt sin arv uten myndighetsbevilling, og etter at de har
ervervet gården, søke om bevilling på nytt. Sak nr. 317, Ref.prot. C: 215.
03.03.36 skriver amtet at saken oversendes Magistraten for behandling. I og med at vedtakene sannsynligvis ble
fattet av amtmannen og jeg ikke ser videre henvendelser, antas saken henlagt. Kopibok 1836, sak 1073.
29.02.36 skriver amtet at hvis målet er å umyndiggjøres overlates saken til Magistraten. I og med at disse vedtakene
blir fattet av amtmannen og jeg ikke kan se videre henvendelser, antas saken henlagt. Kopibok 1836, sak 1012.
21.12.35 sendes det brev til Magistraten, hvor det bes om erklæring i anledning saken. Kopibok 1835, sak 5981.
Jeg kan ikke se at det foreligger flere henvendelser i saken hverken i JD eller i amtet sine kilder. Tolker derfor saken
som henlagt.
Søker ønsker myndighetsbevilling og dispensasjon fra 1818-loven. 30.09.35 sendes det brev til FD om at søknaden
er mottatt. Hverken Magistraten, borger-representantene eller amtmannen finner anledning til å anbefale søknaden.
27.11.35 foreligger en sak som bekrefter utstedelse av bevilling 25.11.35, men jeg har ikke klart å finne vedtaket i
JD. Kopibok 1835, henholdsvis sak 4684 og 5662.
Søker er over 24 år gammel og ønsker å etablere seg som boktrykker. Sognepresten uttaler at søker har god moral.
Hans prinsipal de siste 2,5 årene sier søker har nødvendig erfaring og innsikt til å starte for seg selv. Lokale myndigheter anbefaler søknaden. Sak nr. 543, Ref.prot. C: 210.
Supplikantens far sendte søknad for begge sine døtre i 1829, men for Cathrine sin del ble denne avslått. Det ble
sendt ny søknad i oktober 1834, som ble avgjort ved kongelig resolusjon. Søker skrev at hun aktet å kjøpe seg en
landeiendom som hun kunne leve av. Bevillingen ble derimot avvist da hun ikke hadde kjøpt, eller hadde noen
spesiell gård i sikte. Supplikanten har nå i en alder av 28 år flyttet til Christiania og sendt inn en ny søknad. Hun
ønsker å bli rådig sin arv på omtrent 1000 spd. for å gjøre arven mer inntektsbringende, slik som er innvilget hennes
søster. Søknaden er anbefalt av faren og to naboer. Amtmannen uttaler derimot at det ikke er lenge siden forrige
gang saken ble behandlet, og at han ikke kan se noen grunn til å anbefale innvilgelse. JD er enig med han. Sak nr.
421, Ref.prot. C: 209.
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Supplikanten er noe over 41 år gammel og ønsker å blir rådig sine arvemidler for å investere de bedre enn det som
er mulig å gjøre med umyndiges midler etter loven. Hun mener hennes alder tilsier at hun besitter nødvendig kunnskap og innsikt, og at hun akter å bli i sin far hus og kan benytte hans veiledning. Søkers verge, sjelesørger, far og
overformynderi anbefaler alle søknaden og uttaler at hun innehar de nødvendige egenskaper. Sistnevnte forteller at
arven utgjør omtrent 5000spd. Magistraten uttaler at en verge vil beskytte sin myndling bedre enn en kurator, og
«om man end vil indrømme et ugift Fruentimmer nok saamegen Erfaring og Kyndighed, er det formeentlig dog
klart, at hun ikke kan formodes at være i Besiddelse af den Indsigt, som udfordres for at betrygge hende for skadelige
Beslutninger under Boet Behandling» som i dette tilfellet utgjør en stor sum. Det er mulig pengene kan investeres
med større avkastning, men risikoen vil også være større. Hun vil dessuten kunne leve godt av rentene av 5000 spd.
Dessuten er faren hennes gammel og syk, og hun vil derfor sannsynligvis snart være i besittelse av dobbelt så mye,
som gjør innvilgelse enda mer betenkelig. Magistraten vil derfor ikke anbefale søknaden, særlig før arven etter
moren er ferdig skiftet, og det da kan være snakk om å gjøre den inntektsbringende. Amtmannen stiller seg bak
denne vurderingen. Sak nr. 202, Ref.prot. BC: 206.
Søker er noe over 43 år gammel, og ønsker myndighet for å kunne starte landkremmer, en bevilling allerede meddelt
henne. Sogneprest og overformynderiet erklærer at søker besitter den nødvendige klokskap, sindighet og kyndighet
for å styre sine egne midler. Sistnevnte opplyste at søker ikke har midler innestående hos dem. JD og amtmannen
legger vekt på at det er prekært for søker å få myndighetsbevilling for å kunne benytte seg av landhandelbevillingen.
Sak nr. 63, Ref.prot. C: 205.
Supplikant er noe over 23 år gammel. Han har tatt handelseksamen og ønsker etter å ha fått dispensasjon fra 1818loven og etablere seg som kjøpmann. Søker har godt skussmål fra sin fra hvor han har vært i tjeneste i seks år.
Søknaden er anbefalt av lokale myndigheter. Sak nr. 57, Ref.prot. C: 205.
Det ble søkt om bevilling i 1829, men da Mathea kun var 21 år gammel på det tidspunkt ble søknaden avvist. Nå
har hun blitt 26 år og ønsker å bli sin arv rådig – omtrent 250spd. Verge, sjelesørger og overformynderi anbefaler
søknaden slik at hun kan skaffe seg en levevei. Særlig nå som det er så vanskelig for kvinner å finne seg et passende
hus å ta tjeneste i. Hun trenger derfor sin arv for å skaffe seg nødvendigheter da rentene ikke vil være nok. JD og
amtmannen finner ikke grunn til å utvide myndighet. Utbetaling av arv er heller ikke betinget av myndighetsstatus.
Sak nr. 538, Ref.prot. C: 203.
Det ble søkt om umyndiggjørelse av Ole Poulsen Frogner på bakgrunn av alderssvakhet, men amtmannen finner
ikke anledning til å innvilge søknaden på bakgrunn av de gitte opplysninger. Kopibok 1835, sak 215.
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