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  V 

Sammendrag 

 

 

Forskningen på stemmerettens historie har i liten grad belyst hvorfor fattigunderstøttede 

borgere fikk stemmeretten suspendert i Norge. Det er først i forbindelse med 

hundreårsmarkeringen av opphevelsen i 2019 at denne delen av stemmerettsdebatten har blitt 

undersøkt nærmere. Suspensjon av fattigunderstøttede er forbundet med forestillingen om 

hva som gjør en borger egnet og kvalifisert stemmeretten. I denne studien har jeg undersøkt 

hvorfor fattigunderstøttede fikk stemmeretten suspendert med utgangspunkt i hvordan 

politisk kompetanse ble fortolket og diskutert i stortingsdebattene om paragraf 52 d i 

perioden 1898-1919. Studien viser at paragraf 52 d hadde en betydelig rolle for partiet 

Venstres legitimering av alminnelig stemmerett for menn i 1898. Høyre mente at alminnelig 

stemmerett var et brudd med Grunnlovens bestemmelser. Venstre brukte innføringen av 

paragraf 52 d til å fremstille innføringen av allmenn stemmerett som en forlengelse av 

grunnlovstradisjonen. En lignende situasjon oppstod da Venstre sammen med 

Arbeiderdemokratene forsøkte å oppheve suspensjonsbestemmelsen i 1916. Studien viser at 

de politiske aktørene som ønsket å forandre stemmeretten i 1898 og 1916 fortolket 

stemmerettstradisjonen på en slik måte at forandringen ikke fremstod som brudd med de 

aksepterte holdninger omkring stemmeretten. I 1904, 1908 og 1916 ble 

suspensjonsbestemmelsen utvidet slik at ikke alle årsaker til mottatt fattigunderstøttelse var 

grunn til suspensjon av stemmeretten. Unntakene gjorde paragraf 52 d derimot vanskelig å 

praktisere som var hovedgrunnen til at konstitusjonskomiteen konkluderte at bestemmelsen 

skulle oppheves fullstendig i 1919.   
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Forord 

 

 

Jeg vil gjerne takke veilederen min Håkon Evju for interessante diskusjoner og god hjelp i 

arbeidet med oppgaven. En takk til leder av Manifest Tankesmie, Magnus Marsdal, som ga 

meg ideen til å skrive om denne delen av stemmerettsdebatten da jeg var i praksis på 

Manifest våren 2018. Jeg vil også takke alle i stortingsarkivet som har jobbet med 

stemmerettsjubileet i 2019. Deres engasjement for oppgaven og kunnskaper om 

stemmerettens historie har vært svært oppmuntrende og betydningsfullt for arbeidet. En hel 

gjeng av gode venner må takkes fordi dere alltid viser interesse og glede for det jeg holder på 

med. Takk til Ida, Ingvild og Andreas for gode innspill i sluttarbeidet med oppgaven. En helt 

spesiell takk til Valdemar og Jacob for å ha lagt ned en enestående innsats.  
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1 Innledning  

 

 

Suspensjon av fattigunderstøttede ble innført som ledd d i Grunnlovens paragraf 52 i 1898. 

Paragraf 52 d forteller at alle borgere som innen ett år før valget hadde mottatt eller mottok 

penger fra fattigvesenet skulle få stemmeretten suspendert.1 Det spilte ingen rolle hva som 

var årsaken til at man trengte støtte fra fattigvesenet, eller hvor mye man mottok. Fra 1898 

ble suspensjonsbestemmelsen lempet to ganger før den ble avskaffet fullstendig i 1919. På 

det meste var det ca. 50 000 borgere som ble fratatt stemmeretten på grunn av bestemmelsen 

som rammet flest kvinner i den fattige delen av arbeiderklassen.2 Suspensjon av 

fattigunderstøttede er forbundet med forestillingen om hva som gjør en borger egnet og 

kvalifisert stemmeretten. I denne studien har jeg undersøkt hvorfor fattigunderstøttede fikk 

stemmeretten suspendert med utgangspunkt i hvordan politisk kompetanse ble fortolket og 

diskutert i stortingsdebattene om paragraf 52 d i perioden 1898-1919. Kildegrunnlaget for 

studien er hovedsakelig forslag til lovendringer av stemmerettparagrafen, 

konstitusjonskomiteens behandlinger av lovforslagene og referatene fra stortingsdebattene. I 

tillegg har jeg brukt forskningslitteratur om stemmerettens utvikling i Norge samt nyere 

forskningsartikler om kompetansekravet for stemmeretten.  

 

Begrepet politisk kompetanse er et moderne begrep som ofte brukes i statsvitenskapelige 

undersøkelser av kunnskapsnivået blant deltakere i politiske beslutningsprosesser.3 På 1800-

tallet ble begrepet ”kapasitet” brukt i de europeiske debattene om hvem som burde få delta i 

det politiske.4 I denne oppgaven bruker jeg begrepet politisk kompetanse til å beskrive 

tenkningen om hva som gjør en borger egnet og kvalifisert stemmeretten. Dette er også den 

vanligste anvendelsen av begrepet innenfor den historiske forskningen på stemmeretten i 

Norge.   

                                                 

1 Stortingstiende (1898), Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §er 50 

og 52, dat. 30te April 1898, 6.  
2 Øyvin Kleiven. «Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden 1815» 

(Statistisk Sentralbyrå: Oslo, 2017) https://www.ssb.no/valg/artikler-og-

publikasjoner/stemmeberettigede-valgordninger-og-valgdeltakelse-siden-1815, (oppsøkt 

06.06.19). 
3 Matthias Brinkman, «The Concept of Political Competence» (Critical Review 30: 3-4. 

2019), 163-193.   
4 Alan Kahan, Liberalism in Ninetheenth-Century Europe. The Political Culture of Limited 

Suffrage (New York: Palgrave Macmillian, 2003), 5. 
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På 1800-tallet var de politisk kompetente borgere dem som oppfylte kvalifikasjonsgrunnlaget 

nedfelt i stemmerettsparagrafen. Forestillingen om stemmeretten som en kvalifisert borgerrett 

oppstod i overgangen fra eneveldet til større grad av folkestyre på 1800-tallet i Norge og 

Europa. Borgerne gikk fra å være passive undersåtter av kongen til aktive medborgere som 

skulle ta del i statsstyrelsen. Hensikten med et kvalifikasjonsgrunnlag var å sørge for at 

borgerne i den nye staten tilegnet seg de kunnskaper og ferdigheter som man mente var 

nødvendig for å kunne delta i statens anliggender.5 Kriterier for stemmeretten var en måte å 

sørge for at retten til medbestemmelse ble gitt dem man mente hadde best intellektuelle og 

moralske forutsetninger til å ta politiske avgjørelse som ville komme samfunnet til gode. Det 

var langt viktigere å sikre en kompetent og styringsdyktig politisk administrasjon enn 

prinsippet om individets rett til politisk medbestemmelse.  

 

Denne oppgaven står i forlengelse av tidligere historisk forskning gjort på kompetansekravet  

i den norske stemmerettparagrafen fra 1814. I artikkelen «Røysteretten som mål på politisk 

kompetanse» (2014) har Nils Rune Langeland sett på de større utviklingstrekkene i 

bestemmelsen av kvalifikasjonsgrunnlaget for stemmeretten og hva som kjennetegnet den 

politisk kompetente borgeren fra 1814.6 Marthe Hommerstad analyserer diskusjonene om 

bøndenes politiske kompetanse i artikkelen «Et spørsmål om kunnskap? Politisk kompetanse 

og politisk deltakelse blant bøndene etter 1814» (2014).7 Jeg har brukt Langeland og 

Hommerstads artikler som veiledning i studiet av stortingsdebattene om suspensjon av 

fattigunderstøttede. Jeg har også brukt Alf Kaartvedt og Rolf Danielsens fremstilling av 

stemmerettens historie i firebindsverket Det norske Storting gjennom 150 år,8 og særlig 

Kaartvedts beskrivelse av tankegangen bak kvalifikasjonsgrunnlaget for stemmeretten i 

1814.9  

 

                                                 

5 Marthe Hommerstad, «Et spørsmål om kunnskap? Politisk kompetanse og politisk 

deltakelse blant bøndene etter 1814» i Nils Rune Langeland (red.), Politisk Kompetanse. 

Grunnlovas Borgar 1814-2014 (Oslo: Pax Forlag, 2014), 88-89. 
6 Nils Rune Langeland, «Røysteretten som mål på politisk kompetanse» i Nils Rune 

Langeland (red.) Politisk Kompetanse. Grunnlovas Borgar 1814-2014 (Oslo: Pax Forlag, 

2014), 27-57.  
7 Hommerstad, «Et spørsmål om kunnskap? Politisk kompetanse og politisk deltakelse blant 

bøndene etter 1814», 88-103. 
8 Alf Kaartvedt, Rolf Danielsen og Tim Greve, Det norske Storting gjennom 150 år (Oslo: 

Gyldendal, 1964), bind 1 og 2.  
9 Alf Kaartvedt, Det norske Storting gjennom 150 år,(Oslo: Gyldendal, 1964), bind 1, 54.  
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I norsk stemmerettsforskning har det blitt vist liten interesse for hvorfor fattigunderstøttede 

fikk suspendert stemmeretten. Det var først etter at partiet Rødt i 2017 fikk gjennomslag for å 

markere opphevelsen av bestemmelsen i 2019 at det har blitt gjort mer forskning suspensjon 

av fattigunderstøttede.10 Manglende forskning kan skyldes mange årsaker. Merkverdig i 

denne sammenheng er det at den historiografiske fremstillingen av stemmerettskampen for 

kvinner i liten grad belyser suspensjon av fattigunderstøttede. Dette på tross av at kvinner i 

større grad ble rammet av suspensjonsbestemmelsen enn menn.11 Fraværet av forskning kan 

også skyldes at paragraf 52 d utgjorde en svært liten del av stemmerettsdebatten i Norge etter 

1814. Fattigunderstøttelse ble innført som suspensjonsbestemmelse samme året som 

innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898. Den gang handlet diskusjonen først og 

fremst om hvorvidt stemmeretten skulle utvides for menn og ikke om fattigunderstøttelse 

skulle være grunnlag for suspensjon av stemmeretten.  

 

Til tross for at den utgjorde en liten del av stemmerettsdebatten i Norge, er et hovedpoeng i 

denne oppgaven at paragraf 52 d hadde en betydelig rolle for partiet Venstres legitimering av 

alminnelig stemmerett for menn i 1898. Høyre forstod Venstres stemmerettsforslag som et 

brudd med stemmerettstradisjonen og Grunnlovens bestemmelser fra 1814. Innføringen av 

paragraf 52 d ble brukt av representantene fra Venstre til å fremstille stemmerettsforslaget 

som en forlengelse av den aksepterte forestillingen om stemmeretten. Hvordan Venstre gikk 

frem for å legitimere forandringen av stemmerettsforslaget kaster nytt lys over innføringen av 

allmenn stemmerett for menn i Norge.   

 

At stemmerettsforslaget fra Venstre brøt med Grunnloven var en anklage som ble tatt svært 

alvorlig av representantene fra Venstre i 1898. Partiet havnet en i situasjon hvor de måtte 

forklare hvorfor forandringen av stemmeretten ikke stod i strid med Grunnlovens 

bestemmelser. En lignende situasjon oppstod i 1916 da Venstre sammen med 

Arbeiderdemokratene argumenterte for fullstendig opphevelse av paragraf 52 d. Under 

                                                 

10 Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen fra Oslo byarkiv har i en artikkel om suspensjon 

av fattigunderstøttede beskrevet hvorfor det ikke har blitt gjort systematisk forskning på 

denne delen av stemmerettshistorien. De trekker frem at norsk stemmerettforskning i lang tid 

har vært opptatt av stemmerett for kvinner. Bergkvist og Hovdhaugen mener også at 

stemmerettsforskningen følger en «jubileumskronologi» som er grunnen til at suspensjon av 

fattigunderstøttede først blir forsket på i forbindelse med hundreårsjubileet 2019. «Deres 

stemmeret vil bli suspendert» seks fattige kvinners kamp for allmenn stemmerett» 

(Arbeiderhistorie: 33:1. 2019), 86.  
11 Ibid.  
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stortingsdebatten i 1916 mente Høyre at en opphevelse av suspensjonsbestemmelsen var å 

anse som et brudd med den legitime forståelsen av stemmeretten etter 1898. Venstre og 

Arbeiderdemokratene fremstilte derimot forslaget som en fullbyrdelse av 

stemmerettstradisjonen etter innføringen av alminnelig stemmerett i 1898.  

 

I oppgaven har jeg analysert argumentene til stortingsrepresentantene under debatten om 

suspensjonsbestemmelsen i 1898 og 1916. Et hovedpoeng i analysen er at aktørene som 

ønsket å forandre stemmeretten fortolket stemmerettstradisjonen på en slik måte at forslagene 

ikke fremstod som brudd med det politisk aksepterte. Perspektivet i denne sammenheng er 

inspirert av Cambridgeskolen og spesielt Quentin Skinners artikkel «Moralske Principper og 

Social Forandring» (2009).12  

 

Oppgaven består av tre deler. Den første delen tar for seg tiden før stortingsdebatten i 1898.  

Først beskrives den historiske konteksten som ga opphav til forestillingen om stemmeretten 

som en kvalifisert borgerrett og tankegangen bak kvalifikasjonsgrunnlaget i Grunnloven. 

Dette danner et bilde av hvilken stemmerettstradisjon som ble anvendt og fortolket av de 

politiske aktørene når de forsøkte å legitimere forandringer av stemmeretten i 1898 og 1916. 

Etter dette beskriver jeg Thranebevegelsens krav om alminnelig stemmerett i 1850 og 

innføringen av censusprinsippet i 1884. Begge hendelser forteller hva som ble akseptert og 

ikke akseptert som legitime forandringer av kvalifikasjonsgrunnlaget før 1898. Del to av 

oppgaven handler om debatten om alminnelig stemmerett for menn i 1898 og hvilken rolle 

innføringen av suspensjon av fattigunderstøttede hadde for legitimeringen av Venstres 

stemmerettforslag. Deretter følger en kortere beskrivelse av kritikken som ble rettet mot 

paragraf 52 d etter 1898 og hvordan dette førte til lempelser av suspensjonsbestemmelsen i 

1904 og 1908. Etter dette gikk det mange år før debatten om paragraf 52 d var tilbake i 

Stortinget. Det skyldtes nok at det hadde skjedd andre forandringer av stemmerettsparagrafen 

som allmenn stemmerett for kvinner i 1913. Siden det var flest kvinner som ble rammet av 

suspensjonsbestemmelsen fikk paragraf 52 d større oppmerksomhet. I del tre av oppgaven 

står Stortingsdebatten i 1916 for tur. Spørsmålet denne gangen var om paragraf 52 d skulle 

ytterligere lempes eller oppheves fullstendig. Denne debatten tar oss tilbake til den 

opprinnelige hensikten bak suspensjon av fattigunderstøttede i 1898 og hvordan den ble 

                                                 

12 Quentin Skinner. «Moralske Principper og Social Forandring» i Quentin Skinner. Politik 

og Historie. En tekstsamling. Redigert av Frank Beck Lassen og Mikkel Thorup. Oversatt av 

Morten Visby (København: Hans Reitzel Forlag, 2009), 97-117. 
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fortolket i 1916. Oppgavens siste del beskriver naturlig nok den endelige opphevelsen av 

paragraf 52 d i 1919. Konstitusjonskomiteen konkluderte med at suspensjonsbestemmelsen 

ikke fungerte etter sin opprinnelige hensikt. Uten debatt ble den fjernet av Stortinget like lett 

som den ble innført 21 år tidligere.  
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2 Teori og analytisk inngangsvinkel til stemmerettsdebatten 

 

 

Å «marchere baglæns inn i krigen» - Cambridgeskolen og Quentin Skinner 

Deler av den historiske forskningen på stemmeretten har konsentrert seg om de 

bakenforliggende økonomiske og sosiale maktforholdene som var bestemmende for 

avgrensningen av stemmeretten. Finn Olstad og den tyske idéhistorikeren Jan-Werner 

Mueller reduserer for eksempel stemmerettspørsmålet ned til samfunnselitens forsøk på å 

beholde makten og deres mistillit til arbeiderklassen.13 Dette perspektivet gjør at det kastes 

mindre lys på hvilke ideer som preget argumentene, hvordan aktørene gikk retorisk frem og 

hvordan de selv forstod sin egen innsats. Den analytiske inngangen til stortingsdebattene har 

som mål å vise hvordan argumentene betinges av den polemiske situasjonen og hvordan de 

de blir brukt til å legitimere og overbevise.  

 

Oppgavens formål og analytiske fremgangsmåte er inspirert av Cambridgeskolens inngang til 

politisk idéhistorie. Cambridgeskolens forskningsobjekt er først og fremst språket anvendt av 

politiske aktører innenfor en avgrenset historisk debattsituasjon. Som Thomas Krogh påpeker 

er språk i denne sammenheng forstått som en ressurs som lager rammer for hva en aktør kan 

tenke og uttrykke.14 Språket blir forstått som handlinger og en kilde til informasjon hvor man 

forsøker å fortolke hva aktørene mener med ordene og hva de gjør med dem.15   

En av Cambridgeskolens «frontfigurer», Quentin Skinner (1940-), er også opptatt av hvordan 

politiske aktører går retorisk frem i debattene når de forsøker å overbevise sine 

motstandere.16 I artikkelen «Moralske Principper og Social Forandring» (2009) beskriver 

Skinner hvordan politiske aktører brukte vedtatte språklige konvensjoner til å legitimere en 

                                                 

13 Jan-Werner Mueller, Kampen om demokratiet - politiske ideer i det tyvende århundredes 

Europa. Oversatt av Jacob Rosendal og Bjarke Skærlund Risager (København: Information 

Forlag, 2018). Finn Olstad, Det farlige demokratiet. Om folkestyrets vilkår i Norge gjennom 

to hundre år (Oslo: Aschehoug, 2014).  
14 Thomas Krogh, «Cambridge-skolen: Metodekritikk og forskningsresultater» i Ellen 

Krefting, Espen Schaaaning og Reidar Aasgaard (red.) Grep om fortiden Perspektiver og 

metoder i idéhistorie (Cappelen Damm Akademisk: Oslo, 2017), 53-64. 
15 Frank Beck Lassen og Mikkel Thorup, «Introduktion til Quentin Skinner og Intellektuell 

Historie» i Quentin Skinner. Politik og Historie. En tekstsamling. Redigert av Frank Beck 

Lassen og Mikkel Thorup. Oversatt av Morten Visby (København: Hans Reitzel Forlag, 

2009), 27. 
16 Ibid., 33.  
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handling som ble ansett for å være problematisk innenfor rammen av det aksepterte.17 Målet 

for disse aktørene var å overbevise motstanderne om at handlingen ikke nødvendigvis måtte 

forstås som et brudd med politisk konsensus.18 Politiske aktører som ville noe annet enn det 

allment aksepterte måtte «marchere baglæns inn i krigen» skriver Skinner når han beskriver 

fremgangsmåten til nyskapende aktører.19  

 

Når jeg har gått til stortingsdebattene om paragraf 52 d har jeg forsøkt å identifisere debattens 

problemstillinger og hvordan aktørene forsøkte å løse oppgavene. Under stortingsdebatten i 

1898 og 1916 måtte stortingsrepresentanter fra ulike partier forsvare forslag til endringer av 

stemmerettsparagrafen fordi de ble anklaget for å bryte med de aksepterte forestillingene av 

stemmeretten. Forsvarene forsøkte å tilbakevise kritikken ved å benytte en fremgangsmåte 

der stemmerettstradisjonen ble fortolket og tøyd på en måte slik måte den legitimerte 

handlingen. Istedenfor å begrunne forandringer av stemmeretten ut fra en kritikk av 

Grunnloven, fremstilte de forslagene som forbedringer.  

 

 

  

                                                 

17 Skinner, «Moralske Principper og Social Forandring», 97-117. 
18 Ibid., 101-104. 
19 Ibid., 103. 
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3 Stemmeretten som en kvalifisert borgerrett 

 

 

Hvordan skal stemmeretten avgrenses? 

Et kvalifikasjonsgrunnlag for stemmeretten kan forstås i lys av en meritokratisk tradisjon 

hvor grunntanken er at makt og autoritet skal fordeles etter evner og ferdigheter blant 

samfunnets medlemmer.20 I denne studien blir forestillingen om at borgeren måtte gjøre seg 

kompetent stemmeretten forstått i lys av overgangen fra eneveldet til begrenset monarki i 

Norge og Europa på 17-1800-tallet. Grunnloven av 1814 slo fast at Norge ikke skulle være et 

demokrati, men et «innskrenket» monarki.21 Kongens makt ble innskrenket fordi den ikke 

lenger skulle utgå fra monarken alene, men også utgå og utøves av «folket». I den nye 

statsformen av 1814 var stemmeretten uttrykket for den nasjonale allmenviljen representert 

av de folkevalgte i nasjonalforsamlingen. Når det var klart at folket skulle ta del i statens 

anliggender ble det stilt spørsmål ved hvor stor del av befolkningen som skulle ha stemmerett 

og hvem som var egnet en slik oppgave.  

 

Ifølge den amerikanske historikeren Alan S. Kahan kan ideen om et kvalifikasjonsgrunnlag 

for stemmeretten knyttes til retorikken liberalistiske partier tok i bruk under 

stemmerettsdebatten i England, Frankrike og Tyskland etter den franske revolusjon.22 Kahan 

mener at stemmeretten forstått som en kvalifisert borgerrett var liberalismens retoriske 

posisjonering mellom to radikale holdninger i stemmerettsdebatten på 1800-tallet.23 

Stemmerettsdebatten på dette tidspunktet handlet om hvorvidt stemmerett skulle forstås enten 

en som en menneskerettighet eller en borgerrett forbeholdt en mindre samfunnselite.24 På den 

ene siden stod en gruppe aristokrater og embedsmenn som mente at stemmeretten skulle være 

en rettighet forbeholdt enkelte klasser og stand. På den andre siden ble stemmeretten i høyere 

grad forstått som en rettighet alle mennesker skulle ha tilgang til uavhengig stand og sosial 

bakgrunn.25  

 

                                                 

20Store Norske Leksikon, s.v. «meritokrati», https://snl.no/akrati, (oppsøkt 25.04.19). 
21 Jens Arup Seip, Utsikt over Norges Historien (Gyldendal: Oslo, 2002), 41. 
22 Kahan, Liberalism in Ninetheenth-Century Europe, 5. 
23 Ibid., 4. 
24 Ibid., 2-3. 
25 Ibid., 4-5. 
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De liberalistiske partiene var ifølge Kahan positive til eneveldets fall og større grad av 

folkestyre. Samtidig var de først og fremst opptatt av å beskytte individet fra eneveldets 

maktovergrep og ikke individets rett til politisk medbestemmelse.26 Det som skilte 

liberalistenes holdning fra de mer demokratisk orienterte var at stemmeretten ikke skulle 

fordeles universelt, men begrenses til et mindretall av befolkningen. Ifølge Kahan må 

liberalistenes skepsis til universelle rettigheter forstås i lys av terroren som fulgte 

revolusjonen i Frankrike.27 De fryktet at allmenn stemmerett ville destabilisere samfunnet 

fordi det muliggjorde flertallets despoti.28 

 

Liberalistene mente det var bedre å avgrense stemmeretten ut fra en forestilling om hva som 

gjør en borger egnet til politisk medbestemmelse. Ifølge Kahan kan forestillingen om 

stemmeretten som en kvalifisert borgerrett forstås som et kompromiss mellom de to 

motstridene posisjoner i stemmerettsdebatten.29 Stemmeretten som en kvalifisert borgerrett 

kunne brukes av eliten til å inkludere seg selv og ekskludere dem man ikke ønsket skulle 

delta. Det kunne gjøres ved å bestemme et kvalifikasjonskrav som begrenset stemmeretten til 

et sett av betingelser som bare gjaldt dem selv. For eksempel ble kvalifikasjonsgrunnlaget 

bestemt til eierskap av jord og eiendom som ikke nødvendigvis gjaldt flertallet av 

befolkningen. Samtidig ville ikke en kvalifisert stemmerett fremstå som en direkte 

ekskludering av alle andre borgere fordi de kunne i prinsippet oppfylle kravene på sikt.30 

Dette gjaldt som regel kun myndige menn fordi barn og kvinner ikke fikk muligheten til å 

kvalifisere seg.  

 

Ifølge Kahan var kvalifikasjonstanken en måte for samfunnets elite å beholde makten etter  

etter eneveldets fall.31 Å forstå stemmerettens utforming som et uttrykk for makt og kontroll 

er typisk innenfor deler av forskningen på stemmerettens historie. Den tyske idéhistorikeren 

Jan-Werner Mueller mener at avgrensingen av stemmeretten til de politisk kvalifiserte hadde 

som formål å holde massene ute og sikre det bestående samfunnet fra revolusjon.32 Finn 

Olstad har en lignende holdning når han oppsummerer stemmerettsdiskusjonene på 1800-

                                                 

26 Rolf Hobson, Europeisk Politisk Historie 1750-1959 (Oslo: Cappelen Damm, 2014), 19.  
27 Kahan, Liberalism in Nineteenth-Century Europe, 1-2. 
28 Ibid., 2. 
29 Ibid., 5. 
30 Ibid., 4. 
31 Ibid.  
32 Mueller, Kampen om demokratiet, 30-33.  
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tallet; «Hovedmålet for politikerne – uansett konservatisme eller mer radikale holdninger i 

stemmerettssaken – var å bevare det bestående. Det tilsa en viss forsiktighet med hvor mange 

og hvem man ga stemmerett».33 I motsetning til Mueller og Olstad har jeg i denne studien 

forsøkt å studere ideen om politisk kompetanse som noe utover et spørsmål om makt og 

kontroll. Når eliten skulle definere et kvalifikasjonsgrunnlag for stemmeretten måtte de også 

fylle den med et innhold som ga mening. Kompetansekravet for stemmeretten ble bestemt ut 

fra tidens forestillinger om intellekt, kjønn, klasse og politikk.34 Om man unngår å redusere 

forestillingen om politisk kompetanse til makt, er kvalifikasjonsgrunnlaget i 

stemmerettparagrafen et interessant studieobjekt for å forstå hvordan samfunnseliten 

legitimerte sin egen rett til medbestemmelse.  

 

«Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere...»35  

Den 8. og 9. mai 1814 ble stemmerettsparagrafen forhandlet frem på Eidsvoll. Det første 

utkastet bestemte kvalifikasjonsgrunnlaget for stemmeretten  negativt.36 Det betyr at utkastet 

i høyere grad beskrev hvem som ikke skulle få stemmerett framfor hvem som skulle få delta. 

I utkastet var mottatt fattigunderstøttelse en av flere negative begrensinger av 

kvalifikasjonskravet.37 Forslaget ble forkastet fordi flertallet av eidsvollsmennene ønsket en 

stemmerettsparagraf som fortalte hvilke samfunnsgrupper som var egnet stemmeretten og 

hva som gjorde dem politisk kompetent.38 Da forhandlingene om stemmerettparagrafen tok 

slutt satt man igjen med et kvalifikasjonskrav som beskrev hva en borger måtte yte i positiv 

forstand;  

 

§ 50. Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som have fyldt 25 Aar, have været bosatte i Landet i 

5 Aar, og enten a. ere, eller have været Embedsmænd, b. paa Landet eie eller paa længere Tid end 5 Aar 

have byxlet matriculeret Jord, c. ere Kjøbstadborgere, eller i Kjøbstad eller Ladested eie Gaard eller 

Grund, hvis Værdie i det mindste er 300 Rigsbankdaler Sølvværdie.39 

                                                 

33 Olstad, Det farlige demokratiet, 78. 
34 Kahan, Liberalism in Nineteenth-Century Europe, 8.  
35 https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Grunnloven-

fra-1814/, (oppsøkt 30.05.19). 
36 Eli Fure, Eidsvoll 1814 Hvordan grunnloven ble til, (Oslo: Dreyer Forlag, 2013), 206. 
37 Ibid., 213-215. 
38 Ibid., 207.  
39 I tillegg paragraf 50 ble det også formulert to stemmerettparagrafer som beskriver 

omstendigheter og årsaker som gjorde at man fikk stemmeretten suspendert eller mistet den 

for godt. Mottatt fattigunderstøttelse ble ikke en del av suspensjonsparagrafen 52 etter at den 

ble fjernet i det første utkastet til paragraf 50 i 1814. 
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Det var stort sett embedsmenn, bønder, handels- og håndverksborgere som oppfylte kravene 

til leie av jord, eiendomsbesittelse, formue og embete.40 Ca. 45 % av alle menn over 25 år  

oppfylte et av disse kvalifikasjonskravene i 1814 som var et svært høyt tall sammenlignet 

med andre stemmerettparagrafer i Europa.41 Det var typisk både for stemmerettsparagrafen i 

Norge og Europa at politisk kompetanse ble avgrenset til klasser og samfunnsgrupper. Det 

var også mulig å argumentere for et individs egnethet om man kunne vise at han tilhørte en 

av de riktige klasser.42  

 

Myndige menn som oppfylte enten de økonomiske, materielle eller sosiale kriteriene ble 

forstått som frie, aktive og innsiktsfulle borgere i 1814 skriver Alf Kaartvedt.43 Dette var 

borgere som i kraft av sitt intellekt og sin moralske styrke kunne styre staten på best mulig 

måte. Besittelse av eiendom og leie av matrikulert jord ble brukt som grunnlag for 

stemmeretten fordi dette var skattefundamentet i 1814. Å betale skatt var et uttrykk for at du 

var en aktiv borger som bidro til det felles anliggende.44 Det var en allment akseptert 

holdning at de som betalte skatt også hadde rett til innflytelse over hvordan pengene ble 

forvaltet.45 Skatteytere var «nyttige» borgere i motsetning til de som «bidraget litet eller 

indtet til Statens Tarv» som det ble sagt under debatten om stemmeretten i 1814.46  

 

Ifølge Nils Rune Langeland hadde ikke eidsvollsmennene noen umiddelbare tradisjoner å 

trekke på når de skulle bestemme kompetansekravet fordi dette ikke hadde vært en aktuell 

problemstilling før stemmeretten ble innført i 1814.47 Langeland har rett når det kommer til 

bestemmelsen av kvalifikasjonsgrunnlaget for den representative stemmeretten, men det er 

også mulig å tenke forestillingen om den politiske kompetente borger i lys av et eldre 

borgerideal. Kravet til jord og eiendom var også en del av det republikanske borgeridealet 

                                                                                                                                                        

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Grunnloven-fra-

1814/, (oppsøkt 30.05.19).  
40 Kaartvedt, Det norske Storting gjennom 150 år, 51. 
41 Ibid.   
42 Kahan, Liberalism in Nineteenth-Century Europe, 24-25. 
43 Kaartvedt, Det norske Storting gjennom 150 år, 53-54. 
44 Ibid., 54. 
45 Marthe Hommerstad, «Grenser og hindre for stemmerett på 1800-tallet», upublisert 

fagartikkel som skal utgis i en planlagt antologi om suspensjon av fattigunderstøttede høsten 

2019. (Stortingsarkivet: 2019), 3.  
46 Eli Fure, Eidsvoll 1814 Hvordan grunnloven ble til, 207.   
47 Nils Rune Langeland, «Grunnlovas politiske borgar» i Nils Rune Langeland (red.), Politisk 

Kompetanse. Grunnlovas Borgar 1814-2014 (Oslo: Pax Forlag, 2014), 13. 
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slik det har blitt fortolket av J.G.A. Pocock og anvendt av Håkon Evju i hans forskning på 

debattene om odelsretten på 1800-tallet.48 Forholdet mellom eiendomsbesittelse og borgerdyd 

var essensielt i det republikanske borgeridealet fordi besittelse av eiendom fikk frem de gode 

egenskaper hos borgerne.49 En borger som produserte maten sin selv, stod for egne våpen og 

på alle andre livsområder var uavhengig og selvstendig hadde også tid og overskudd til å vie 

livet sitt til det allmennes beste.50  

 

At den stemmeberettigede skulle være økonomisk uavhengig var en essensiell betingelse for 

stemmeretten.51 Det var viktig at en borger som skulle delta i politiske avgjørelser ikke var 

bundet av økonomiske omstendigheter som ville påvirke ens politiske vurderingsevne.52 For 

eksempel fikk ikke fabrikkarbeideren stemmerett i 1814 fordi han stod i økonomisk 

avhengighet til arbeidsgiveren.53 Fra stemmerettsdiskusjonene i Frankrike finner man en 

lignende tankegang hvor det ble sagt at borgere som på ulike måter var bundet til arbeid ikke 

bare manglet evnen til å delta i politikken, men mest sannsynlig ikke hadde kapasitet til å ta 

del i det allmenne.54   

 

Kvalifikasjonsgrunnlaget fra 1814 gjorde det opplagt at borgere som mottok 

fattigunderstøttelse ikke var egnet stemmeretten. Det var ikke nødvendig å nevne dem i 

stemmerettparagrafen fordi kvalifikasjonsgrunnlaget ekskluderte dem indirekte. Forholdet 

mellom økonomisk uavhengighet og politisk kompetanse legitimerte hvorfor 

fattigunderstøttede ikke skulle få delta. Fattigunderstøttede ble nok ikke forstått som frie og 

selvstendige borgere fordi de stod i avhengighet til fattigvesenet. Det var også en ganske 

utbredt oppfattelse at borgere fra lavere økonomiske klasser ble lettere påvirket av følelser og 

instinkter enn de som ikke var avhengig av lønnsarbeid for å overleve. Hvis borgeren var fri 

fra arbeidsgiveren eller fattigvesenet kunne man med større sikkerhet anta at  

                                                 

48 Håkon Evju, «En klassisk republikaner det tidlige 1800-tallets Norge. Christian Magnus 

Falsen og hans «Norges Odelsret, med hensyn paa Rigets Constitution» i Odd Arvid 

Storsveen, Bård Frydelund og Amund Pedersen(red.), Smak av Frihet 1814 og Grunnloven. 

Historisk virkning og sosial forankring (Oslo: Scandinavian Academic Press, 2015), 139-176.  
49 Ibid., 146-48. 
50 Ibid., 140. 
51 Kaartvedt, Det norske Storting gjennom 150 år, 53-54. 
52 Ibid. 
53 Ibid., 54.  
54 Lucien Jaume, «Citizen and state under the French Revolution», i Quentin Skinner og Bo 

Stråth (red.), States and Citizens (Cambridge; Cambridge University Press, 2003), 136-37. 
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hans politiske beslutning var fullt og helt hans egen.55  

 

Det var ikke bare eiendom, jord og formue som bestemte kompetansekravet for stemmeretten 

i 1814. Embedsmenn fikk stemmerett på grunn av deres antatte intellektuelle kompetanse.56 

På en side var det klart at embedsmannen var egnet stemmeretten på grunn av hans kunnskap 

og dannelse, men det var også grunn til å stille spørsmål ved hans uavhengighet.57 Siden 

mange embedsmenn var utnevnt av kongen kunne man mistenke at de stod i et 

avhengighetsforhold som kunne diskvalifisere dem fra stemmeretten. Dette ble drøftet i 1814, 

men det førte ikke til at embedsmannen mistet stemmeretten. Embedsmennene mente at de 

ikke var mindre uavhengige fordi kongen ikke kunne avsette han uten lov og dom slik 

Grunnlovens paragraf 22 fra 1814 slår fast.58 På bakgrunn av paragrafen kunne 

embedsmennene argumentere for at kongen ikke trengte å ha noen innvirkning på hans 

beslutninger. Kaartvedt skriver at det hadde vært en sensasjon om embedsmannen oppga 

stemmeretten i 1814.59 Diskusjonen om embedsmannens uavhengighet er likevel interessant 

fordi det forteller at kvalifikasjonsgrunnlaget fra 1814 kunne fortolkes og utfordres. Bonden 

Teis Lundegaard problematiserte kvalifikasjonskravene til jord og eiendom; «Brugerne af 

større jord kan have mindre Forstand end den, der har mindre jord, og at det er Manden men 

ikke jorden, som skal tale paa Storthinget».60  

 

Frem til innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898 var det mindre enn 10% av 

befolkningen som oppfylte kvalifikasjonsgrunnlaget i Grunnloven.61 Ettersom Grunnloven 

ikke slo fast at Norge skulle være et demokrati, var ikke embedsmennene forpliktet til å 

utvide stemmeretten.62 Utover 1800-tallet begynte politiske bevegelser utenfor Stortinget å 

                                                 

55 Kaartvedt, Det norske Storting gjennom 150 år, 54. 
56 Hommerstad, «Grenser og hindre for stemmerett på 1800-tallet», 3. 
57 Kaartvedt, Det norske Storting gjennom 150 år, 54. 
58 Paragraf 22 i Grunnloven av 1814 sier at embedsmannen er beskyttet av loven og ikke kan 

avsettes av kongen uten en vurdering av Stortinget og dom fra domstolene. 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Lover-og-instrukser/Grunnloven-fra-

1814/, (oppsøkt 01.07.19). 
59 Kaartvedt, Det norske Storting gjennom 150 år, 54. 
60 Fure, Eidsvoll 1814 Hvordan grunnloven ble til, 214. 
61 Statistisk Sentralbyrå, «Stemmeberettigede ere de norske Borgere»– Historisk utvikling i 

stemmerett, valgdeltakelse og valgte 1814–2009» (Statistisk Sentralbyrå: Oslo, 2010, 3) 

https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/_attachment/295978?_ts=15a651488e8 

(oppsøkt 01.07.19). 
62 Mona R. Ringvej, Marcus Thrane Forbrytelse og Straff (Oslo: Pax Forlag, 2014), 92-93. 
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kreve retten til politisk representasjon. Ifølge Langeland kunne selv de mest konservative 

profilene i norsk politikk ikke se bort ifra at alle samfunnsinteresser hadde rett til å bli 

representert i styringsverket.63 Revolusjonene i Europa på midten av 1800-tallet viste også at 

stemmerettsaken kunne føre til opptøyer om kravet til politisk representasjon og deltakelse 

ble avvist av myndighetene. Hendelsene i Europa aktualiserte stemmerettsdebatten i Norge 

og inspirerte Thranebevegelsen til å fremme krav om allmenn stemmerett i Norge.64  

 

Marcus Thrane – Allmenn stemmerett  

Marcus Thrane (1817-1890) stod bak organiseringen av de første Arbeiderforeningene som 

på svært kort tid nådde et medlemstall på 30 000 fordelt på 300 foreninger.65 Thrane var 

frontfiguren for Arbeiderforeningene, og ifølge Mona Ringvej var bevegelsens langsiktige 

mål alminnelig stemmerett.66 I 1850 ble kravet om allmenn stemmerettsregler fremlagt i en 

petisjon til kong Oscar I.67 I petisjonen argumenterte Thrane for at det var langt flere borgere 

som i realiteten var egnet stemmeretten enn det stemmerettparagrafen fra 1814 tilsa. Han 

problematiserte at leger og ingeniører ikke fikk stemmerett når de som regel var like mye 

utdannet som embedsmannen.68 Ifølge Thrane var den eneste forskjellen at embedsmannen 

var utnevnt av kongen som ikke trengte å bety at legen var mindre egnet til å ta del statens 

anliggender ifølge Thrane. I petisjonen til kongen pekte han på større likheter mellom de 

kvalifiserte og ekskluderte borgere.69 Han var blant annet svært opptatt av å likestille 

husmannens politiske kompetanse med gårdsbrukeren. Ifølge Thrane var ikke eiendom godt 

nok bevis på om en borger var egnet stemmeretten eller ikke.70 Thranes argument for 

alminnelig stemmerett var at det ville gjøre slutt på ekskluderingen av borgere som i 

realiteten kunne anses som opplyste, aktive og selvstendige borgere.  

 

                                                 

63 Langeland, «Røysteretten som mål på politisk kompetanse», 41.  
64 Kaartvedt, Det norske Storting gjennom 150 år, 57.  
65 Store Norske Leksikon, s.v. «Marcus Thrane», https://snl.no/Marcus_Thrane, (oppsøkt 

30.05.19). 
66 Ringvej, Marcus Thrane Forbrytelse og Straff, 93. 
67 Ibid. 
68 Marcus Thrane, Petitionen fra 1850: Thrane-foreningenes bønnskrift til kongen (Oslo: 

Arbeidernes Opplysningsforbund, 1957), 14-15.  
69 Ibid.  
70 Thrane, 14-15. 
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Mona Ringvej har i sin forskning kommet frem til at Marcus Thrane diskuterte motvillig 

hvordan grensene for stemmeretten skulle defineres.71 Man kan forstå det som han ikke var 

imot et kvalifikasjonsgrunnlag for stemmeretten fordi han så nok for seg at den 

stemmeberettigede måtte oppfylle et visst kompetansekrav skriver Ringvej.72 Ifølge Thrane 

måtte en større del av befolkningen opplyses og dannes slik at deres stemme ville være nyttig 

for samfunnet og politikken.73 I motsetning til tankegangen fra 1814 påstod Thrane at politisk 

kompetanse ikke nødvendigvis måtte komme forut for stemmeretten. Thrane mente at 

politisk deltakelse var opplysende og ville motivere borgeren til videre dannelse.74 Han 

snudde dermed opp ned på ideen om at stemmerett måtte betinges av en viss kompetanse. 

Dette later til å bryte med den aksepterte forståelsen av stemmeretten som en kvalifisert 

borgerrett. Thranebevegelsens krav om allmenn stemmerettsregler var for radikal for sin tid 

og i 1851 slo myndighetene ned på bevegelsen. Thrane ble satt i fengsel anklaget for å 

forsøke å gjennomføre revolusjon i Norge.75  

 

Censusprinsippet 1884 

Etter 1814 skjedde det store økonomiske og sosiale forandringer i Norge. Industrialiseringen 

av samfunnet fra 1840-tallet løftet deler av befolkningen økonomisk, men på tross av dette 

økte ikke antall borgere som oppfylte kravene til eiendom og formue. Handelsfolk, fiskere, 

ingeniører og arbeidere skattet ikke på eiendom slik det var i 1814, men på inntekt og 

formue. Da inntekt ble det viktigste skattefundamentet på 1860-tallet vokste også kravet om 

politisk innflytelse fra de nevnte yrkes- og samfunnsgruppene.76 At skatteborgere ikke var 

garantert stemmeretten ble tatt alvorlig av stortingspolitikerne. Grunntanken fra 1814 var at 

skatteytere hadde rett til innflytelse over hvordan pengene skulle forvaltes i samfunnet. I 

1873 konkluderte konstitusjonskomiteen enstemmig med at det var nødvendig å tilpasse 

stemmerettsreglene slik at de som i realiteten var kvalifisert stemmeretten ikke falt utenfor.77  

På tross av dette skulle det gå over ti år før reform ble gjennomført. Et annet og mer akutt 

problem var den såkalte «myrmannssaken». Bakgrunnen for problemet var at 

                                                 

71 Ringvej, Marcus Thrane Forbrytelse og Straff, 94-96. 
72 Ibid.  
73 Ibid., 99.  
74 Ibid., 98.  
75 Store Norske Leksikon, s.v. «Marcus Thrane». https://snl.no/Marcus_Thrane, (oppsøkt 

30.05.19). 
76 Kaartvedt, Det norske Storting gjennom 150 år, 58. 
77 Rolf Danielsen, Det norske Storting gjennom 150 år (Oslo: Gyldendal Norsk Forlag,1964), 

bind 2, 27.    
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stemmerettsparagrafen fra 1814 ikke hadde ikke satt noen nedre verdigrense for fast eiendom 

og matrikulert jord. Dette betød at hvem som helst kunne kvalifisere seg til stemmerett ved å 

kjøpe eller leie billig verdiløs jord. Da flertallet i Stortinget i 1878 godkjente mindre 

myrlapper i Trondheim som stemmerettsfundament var det flere som mente at man måtte 

forhindre denne type manipulering av stemmeretten. Myrmannssaken ble på en måte 

«beviset» på at stemmeretten av 1814 trengte fornyelse for å sikre Grunnlovens legitimitet. 

Venstre mente at man kunne forhindre manipulasjon av stemmerettsreglene ved å knytte 

stemmeretten til skatt på inntekt.78 

 

I 1884 ble kvalifikasjonsgrunnlaget for stemmeretten endret. Det skjedde etter at Venstre vant 

valget og Johan Sverdrup ble valgt som statsminister i 1884. For regjeringen var 

stemmerettssaken en prioritert sak og det var den første Johan Sverdrup tok opp som 

statsminister 2. juli 1884.79 Med 81 mot 31 stemmer vedtok Stortinget at stemmeretten skulle 

gjelde alle myndige menn som betalte skatt over en minsteinntekt på 800 kr i byene og 500 kr 

på landet.80 Innføringen av censussystemet doblet antall stemmeberettigede i byene, men på 

landet var økningen langt mindre.81 Meningen var at utvidelsen av skattekravet skulle løse 

stemmerettsproblemene, men den nye ordningen viste seg å ha en rekke problemer. På grunn 

av økonomiske nedgangstider var skattegrensen uoppnåelig for mange arbeidere og 

handelsfolk. Fra midten av 1870-tallet falt inntekten og nedgangen fortsatte utover 1890-

tallet.82 I de mer liberale delene av Venstre var reformen av 1884 mislykket. Etter 

innføringen av censusprinsippet vokste det frem et krav fra Venstre om alminnelig 

stemmerett som i mye mindre grad knyttet kompetansekravet til økonomiske og materielle 

kriterier.83  

 

 

                                                 

78 Rolf Danielsen, Det norske Storting gjennom 150 år, 31-33.  
78 Langeland, «Røysteretten som mål på politisk kompetanse», 44. 
79 Ibid., 36-37. 
80 Ibid., 37.  
81 Statistisk sentralbyrå, «Stemmeberettigede ere de norske Borgere» – Historisk utvikling i 

stemmerett, valgdeltakelse og valgte 1814–2009» (Statistisk Sentralbyrå: Oslo, 2010), 

https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/_attachment/295978?_ts=15a651488e8, 

(oppsøkt 13.06.19), 5.  
82 Langeland, «Røysteretten som mål på politisk kompetanse», 44. 
83 Ibid., 48.  
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4 Allmenn stemmerett for menn 1898 

 

 

I 1888 gjorde Arbeiderpartiet allmenn stemmerett til sin kampsak i kommunevalget.84 Presset 

fra Arbeiderpartiet truet med å stjele stemmer fra Venstre. Dette var en betydelig grunn til at 

Venstre tok til kamp for allmenn stemmerett i Stortinget fra 1891.85 Stortingsrepresentantene 

fra Høyre stemte imot alminnelig stemmerett, men også representanter fra Venstre var kritisk 

og stemte imot.86 Ifølge Finn Olstad var alminnelig stemmerett en komplisert sak for Venstre 

fordi det var et brudd med den gamle linjen som mente at stemmeretten skulle utvides gradvis 

og langsomt.87 Fra 1891 økte oppslutningen om allmenn stemmerett betraktelig i partiet, og 

etter et svært godt stortingsvalg i 1897 kunne partiet alene sørge for flertall bak forslaget.88 

Den 30. april 1898 ble allmenn stemmerettsregler innført for alle myndige menn;  

 

§ 50. Stemmeberettigede ere de norske Borgere, som have fyldt 25 Aar, have været bosatte i Landet i 5 

Aar og opholde sig her. § 52. Stemmeret suspenderes: a) ved Anklage til Thinge for forbrydelser, der 

kunne medføre saadan Straf, som i § 53 a er nævnt; b) ved Umyndiggjørelse; c) ved Opbud eller Fallit, 

der ikke foraarsaget ved Ildsvaade eller utilregnelig og bevislig Uheld, intil skyldneren enten ved fuld 

Betaling til Fordringshaverne eller ved Akkord igjen er bleven raadig over sit Bo; d) ved at nyde eller i 

det sidste Aar før Valget at have nydt Understøttelse af Fattigvæsnet.89 

 

Stemmerettsparagrafen av 1898 gjorde bare norsk statsborgerskap, fylte 25 år og fem års 

opphold i landet til kvalifikasjonsgrunnlaget for stemmeretten. De tre suspensjonsgrunnene 

fra 1814 bestod og fattigunderstøttelse ble innført som ny suspensjonsbestemmelse.90 

Stemmerettsforslaget ble vedtatt med 78 mot 36 stemmer i 1898.91 Kun én representant fra 

Venstre stemte i mot.92 

 

 

                                                 

84 Ibid., 45.  
85 Ibid. 
86 Olstad, Det farlige demokratiet, 100-107. 
87 Ibid., 101. 
88 Ibid. 
89 Stortingstiende (1898), Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §er 

50 og 52, dat. 30 april 1898., 6.  
90 Tiltale ved forbrytelser, umyndiggjørelse og konkurs hadde eksistert som grunnlag for 

suspensjon siden 1814.   
91 Stortingstidende (1898), 21. april – ang. Stemmeretten, 508-509.  
92 Danielsen, Det norske Storting gjennom 150 år, 46. 
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«Alle borgere, som ikke ligger Samfundet til byrde»93 

Etter vanlig prosedyre var stemmerettsforslaget fra Venstre først til behandling i 

konstitusjonskomiteen før det skulle til avstemming i Stortinget. Ikke uventet var Høyre og 

venstrerepresentantene i komiteen uenige om hvilke konsekvenser alminnelig stemmerett for 

menn ville ha for samfunnet og for stemmeretten. Komiteflertallet mente at alminnelig 

stemmerett måtte gjennomføres av «Hensyn til Retfærdighed, Klogskab og 

Hensigtsmæssighed».94 Det var rettferdig ovenfor de borgere som de mente var aktive, 

selvstendige og hederlige borgere, men som likevel ikke falt inn under 

kvalifikasjonsgrunnlaget.95 Allmenn stemmerettsregler var også klokt og hensiktsmessig 

fordi de fryktet at det ville bryte ut opprør hvis Stortinget valgte å ignorere kravet.  

 

Komiteflertallet mente at en justering av de økonomiske kravene ikke var løsningen på 

stemmerettsproblemet. For at stemmeretten skulle gjelde de menn som var kompetent 

oppgaven var det nødvendig med en større forandring av kvalifikasjonsgrunnlaget;  

 

Stemmeretten ogsaa ma udstrækkes over de nuværende Grænser og lægges i Hænderne paa alle dem, 

som hjælper sig selv, alle dem – enten deres Fortjeneste er stor eller liden –, som dog har en Fortjeneste 

stor nok til, at de klarer sig. Flertallet finder ikke, at der kan trækkes nogen anden Grænse for 

Selvhjulpenheden end den, som opptrækkes ved den offentlige Fattigunderstøttelse; enhver anden er 

mere eller mindre vilkaarlig og leverer ingen paalidelig Maalestok for, hvad der her bør være det 

bestemmende.96  

 

Komiteflertallet argumenterte imot de økonomiske-materielle betingelsene fra 1814. De 

mente politisk kompetanse ikke trengte å bli målt i formue og eiendom, men om borgeren var 

«selvhjulpen» eller ikke. Forestillingen om den selvhjulpne borger kan forstås som en 

fortolkning av den politiske kompetente. Ifølge komiteflertallet var den selvhjulpne borger 

dem som «...ikke ligger Samfundet til Byrde, men ved sit Arbeide yder sit, om en end nok saa 

ringe Bidrag til at vedligeholde og fremme en god Samfundsordning og en fornuft 

Statshusholdning(...)».97  

 

 

                                                 

93 Indst. S. XXIV. (1898) Indstilling fra Konstititionskomiteen angaaende de paa Storthinget i 

1895 fremsatte forslag til Forandringer i Grundlovens Betingelser for Stemmeret, 8.  
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Ibid., 7. 
97 Ibid.  
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Beskrivelsen av den selvhjulpne borger lignet beskrivelsen av den stemmeberettigede i 1814.  

Den selvhjulpne var de myndige statsborgere som ytet positivt til samfunnet og var 

økonomisk selvhjulpne. I motsetning til 1814 inkluderte den nye stemmerettparagrafen den 

arbeidene klasse. Det innebar et visst brudd med det republikanske borgeridealet fordi 

borgeren ikke måtte besitte eiendom for å bli regnet som kvalifisert.  

Sitatet fra komiteflertallets innstilling forteller hva den selvhjulpne borger oppfylte av 

kompetansekrav og ikke hvorfor fattigunderstøttede ikke var egnet stemmeretten utover at 

han var en byrde for samfunnet. Den fattigunderstøttede ble i større grad fremstilt som den 

negative motsatsen til den stemmeberettigede.  

 

«Ofte findes disse Betingelser hos de besiddelsesløse»98 

Innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898 var den største forandringen av 

stemmeretten siden 1814. På dagen eksploderte antall stemmeberettigede fra 180 000 til 

400 000.99 Ifølge Nils Rune Langeland var det radikale med den nye stemmerettsparagrafen 

at den bygget på en annen forståelse av hva som gjør en borger kvalifisert stemmeretten.100 

Venstres forestilling om hva som gjorde en borger selvhjulpen løsrev 

kvalifikasjonsgrunnlaget nesten fullstendig fra kravene av 1814. Eiendom, jord, formue og 

skatt hadde vært den tradisjonelle måten å bestemme om en borger var egnet stemmeretten. 

Etter gjennomslaget i 1898 var det kun suspensjon av fattige og konkursrammede som var 

begrunnet i økonomiske kriterier for stemmeretten. Det oppstod splid mellom Venstre og 

Høyre om en slik forandring av kvalifikasjonsgrunnlaget kunne garantere en kvalifisert 

velgermasse.  

 

Selv om suspensjon av fattigunderstøttede var et økonomisk begrunnet kriterium for 

stemmeretten mente komiteflertallet at det var flere grunner til å løsrive 

kvalifikasjonsgrunnlaget i større grad fra økonomiske-materielle kriterier. Tankegangen bak 

denne forandringen bygget på en kritikk av hvordan politisk kompetanse hadde blitt 

avgrenset siden 1814;  

 

 

                                                 

98 Indst. S. XXIV (1898), 7. 
99 Langeland, «Røysteretten som mål på politisk kompetanse», 48.  
100 Ibid.  
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Det er nemlig ikke saa, at alene Embedsstilling, fast Eiendom eller Skatteerlæggelse af en vis Indtægt 

giver Sikkerhed for, at man har de Betingelser, der giver gyldig Adkomst til at være Stemmeberettighet. 

Ligesaa ofte findes disse Betingelser hos de besiddelsesløse og i Samfundet underordnede. Også disse 

udgjør viktige Bestandele af «Folket», hvem Grundloven hjemler den lovgivende magt.101 

 

Komiteflertallet mente at problemet med de økonomiske og materielle kriteriene var at de 

ikke inkluderte borgere som i realiteten var egnet stemmeretten. I 1814 var det stort sett 

embedsmannen og de som tilhørte høyere økonomiske klasser som var utdannet. Dette hadde 

forandret seg i løpet av 1800-tallet på grunn av innføringen av allmueskoleloven i 1860 og 

folkeskoleloven i 1889 som ga alle barn rett til syv års skolegang;  

 

Heller ikke kan man invende at den store stemmeretsløse Mængde har for faa Kundskaber og for lidet 

skjøn til at kunne stilles i samme Række som de nuværende stemmeberettigede; thi for den største Del af 

Befolkningen er dog Udannelsen og Undervisningen den samme gjennem den for alle fælles 

Folkeskole[...].102 

 

De nye skolelovene gjorde det mulig for komiteflertallet å argumentere for at en langt større 

del av befolkningen var intellektuelt egnet stemmeretten. Framgangsmåten i argumentasjonen 

lignet hvordan Marcus Thrane gikk frem i petisjonen til kong Oscar I 40 år tidligere. I likhet 

med Thrane mente flertallet i konstitusjonskomiteen at stemmeretten hadde blitt tatt igjen av 

samfunnsforandringene. Det var ikke lenger like store utdanningsforskjeller mellom de ulike 

samfunnsklassene og yrkesgruppene. Derfor kan man se for seg at det var lettere for Venstre 

å fremstille arbeideren som en politisk kompetent borger enn det var for Marcus Thrane i 

1850.  

 

Komiteflertallets konklusjon i 1898 uttrykker en sterk overbevisning om at allmenn 

stemmerettsregler var i tråd med tiden og folkeviljen. De mente at grunnen til at Venstre 

hadde gjort et svært godt stortingsvalg i 1897 var at allmenn stemmerett hadde «grebet flere 

og flere» og at en gjennomførelse hadde «flertall blandt urvælgerne».103 Komiteflertallets 

overbevisning ble møtt med kritikk av Høyre-representantene som utgjorde mindretallet i 

konstitusjonskomiteen. De mente at venstrerepresentantenes konklusjon stod i strid med 

prinsippene for stemmerettsparagrafen i Grunnloven. 

 

                                                 

101 Indst. S. XXIV (1898), 7. 
102 Ibid. 
103 Ibid. 
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«Vil denne forandring være forenlig med vor Grunnlov?»104  

I 1898 var Venstre og Høyre uenige om det foreslåtte kvalifikasjonsgrunnlaget fra Venstre  

kunne forstås som en legitim forandring av stemmeretten i lys av Grunnloven og 

stemmerettstradisjonen fra 1814. Nils Rune Langeland forstår forandringen av 

kvalifikasjonsgrunnlaget som et brudd i lys av hvordan politisk kompetanse hadde blitt 

definert siden 1814.105 Langeland ser bort ifra at Venstre ikke nødvendigvis forstod og 

fremstilte alminnelig stemmerett som et brudd med tradisjonen. Med henvisning til 

innføringen av censusprinsippet i 1884 mente flertallet i konstitusjonskomiteen at allmenn 

stemmerett for menn var en forlengelse og fullbyrdelse av hva Stortinget hadde blitt enige om 

i 1884;   

 

Allerede ved den sidst foretagne Utvidelse af Stemmeretten i 1884 ble det sagt, at dette skridt kun var en 

Begyndelse, beregnet paa den kortest mulige Tid, at et videregaaende Skridt snart maate tages, og at 

Maalet først var naaet ved Indførelsen af almindelig Stemmeret.106 

 

 

Ifølge komiteflertallet var målet med innføringen av censusprinsippet i 1884 å inkludere så 

mange myndige, selvhjulpne og hederlige menn som mulig.107 Det samme motivet mente 

venstrerepresentantene lå bak innføringen av allmenn stemmerett i 1898. Forsøket på å 

likestille innføringen av allmenn stemmerett med reformen av 1884 var et forsøk på å vise at 

de nye stemmerettsreglene ikke var et brudd med den aksepterte måten å tenke stemmeretten. 

I sitatet fra innstillingen mente komiteflertallet at Stortinget hadde blitt enige om at det 

endelige målet var allmenn stemmerett. Høyrerepresentantene i konstitusjonskomiteen kunne 

ikke være mer uenig i Venstres fremstillingen av den politiske konsensus. De mente 

alminnelig stemmerett stod i kontrast med hva som hadde blitt bestemt i 1884 og i det hele 

tatt hva som skulle bestemme om en borger var egnet stemmeretten;  

 

Mindretallet kan derfor ikke andet end fastholde den Opfatning, at et moderat og forstandig afveiet 

Censussystem saaledes som det findes i de fleste Lande og saaledes, som det i 1884 tilsigtedes 

gjennemført hos os, om end ikke i ethvert enkelt Tilfælde rammende riktigt, dog i det Store og Hele taget 

bidrager væsentlig til at lægge Statsstyrelsen i Hænderne paa et dertil skikket Vælgerkorps.108 

 

                                                 

104 Indst. S. XXIV (1898), 12. 
105 Langeland, «Røysteretten som mål på politisk kompetanse», 44-51.  
106 Indst. S. XXIV (1898), 6. 
107 Ibid., 7-8. 
108 Ibid., 12.  
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Representantene fra Høyre mente at innføringen av censusprinsippet i 1884 var en legitim 

forandring av stemmeretten. Økonomiske betingelser i form av skatteytelse var den beste 

måten å garantere en kvalifisert velgermasse. Det var slik Grunnloven hadde bestemt 

kvalifikasjonskravet siden 1814 og det var slik det ble gjort i de andre europeiske landene 

ifølge Høyre. Siden Venstre ville fjerne mange av de økonomiske-materielle kravene mente 

Høyre at Venstres stemmerettsforslag brøt med stemmerettstradisjonen fra 1814. Derfor 

kritiserte de Venstre for å gjennomføre en forandring som ikke var forankret i Grunnlovens 

bestemmelser;   

 

Vil denne forandring være forenelig med Vor Grundlov, saaledes som den forøvrig er, og hvilke Følger 

for Statsstyrelsen i det Hele vil almindelig Stemmeret med vor Statsforfatning forøvrigt maatte paaregnes 

at medføre? Disse Spørgsmål kan Mindretallet ikke finde fyldesgjørende besvaret i Flertallets 

Indstilling.109 

 

Høyre mente at Venstres stemmerettsforslag satt samfunnet og statsforfatningen på spill. 

Allmenn stemmerett ville være et brudd med ideen om stemmeretten som en kvalifisert 

borgerrett ifølge Høyre. Det store spørsmålet for Høyre var om allmenn stemmerett bygget på 

en menneskerettslig tankegang. Å legge politiske avgjørelser i større grad i «massenes 

Hænder» ville bety slutten på en politikk som var styrt av de med best forutsetninger.110 Man 

kan se for seg at det var viktig for Venstre å tilbakevise kritikken. Som Øystein Sørensen 

påpeker ble Grunnloven behandlet som et «hellig dokument» og som Norges viktigste 

nasjonalsymbol.111 Fra 1814 var det ikke mange endringer som hadde blitt gjort av 

Grunnloven og foreslåtte forandringer ble ofte møtt med stor motstand.112 Man kan se for seg 

at Venstre av den grunn stod ovenfor en svært utfordrende oppgave i 1898. De måtte 

overbevise Stortinget om at endringen av stemmeretten ikke var et brudd med Grunnlovens 

bestemmelser.     

 

Ifølge Rolf Danielsen og Nils Rune Langeland var et grunnlovsmessig flertall bak Venstres 

stemmerettsforslag det eneste hinderet for innføringen av allmenn stemmerett.113 Danielsen 

og Langeland reduserer debatten om allmenn stemmerett til et spørsmål om makt og flertall. 

                                                 

109 Indst. S. XXIV (1898), 12.  
110 Ibid. 
111 Ibid., 81.  
112 Øystein Sørensen, «Ideene fra 1814» i Trond Berg Eriksen og Øystein Sørensen (red.) 

Kampen om Norges sjel – Norsk idéhistorie, bind 3. (Aschehoug: Oslo, 2001), 79-81.  
113 Danielsen, Det norske Storting gjennom 150 år, 46. og Langeland, «Røysteretten som mål 

på politisk kompetanse», 51.  
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Et slikt perspektivet forteller lite om de ideene og argumentene som ble brukt til å kritisere og 

legitimere allmenn stemmerett. Danielsen og Langelands fremstilling av stemmerettsdebatten 

i 1898 gir inntrykk av at Venstre var garantert gjennomslag etter brakvalget i 1897. Selv om 

Venstre hadde grunnlovsmessig flertall i Stortinget var det ikke sikkert at flertallet ville stå til 

mål. Som nevnt hadde representanter fra Venstre snudd og stemt imot allmenn stemmerett 

flere ganger på 1890-tallet.  

 

Stortingsdebatten mellom Høyre og Venstre i 1898 kan tenkes som en «kamp» om hvorvidt 

Venstres stemmerettsforslag hadde legitimitet i Grunnloven og stemmerettstradisjonen. 

Debattsituasjonen ligner den Quentin Skinner beskriver i artikkelen «Moralske Principper og 

Social Forandring». Ifølge Skinner var oppgaven for de politiske aktørene å velge en retorisk 

fremgangsmåte som fremstiller forandringen «...på en sådan måde, at det bringer dem, der 

misbilliger den, til at indse, at den alligevel ikke har fortjent deres misbilligelse».114  

Man kan tenke seg at dette ble Venstres oppgave i 1898. De måtte forklare hvorfor 

stemmerettforslaget var i tråd med Grunnloven. Det kan godt være at representantene fra 

Venstre egentlig mente at forandringen av stemmeretten faktisk var et brudd med 

Grunnloven. Uansett la de ned stor innsats for å tilbakevise Høyres påstander og legitimere 

forslaget i stemmerettstradisjonen da partiene møttes til stortingsdebatt.  

 

 

 

                                                 

114 Ibid., 103-104. 
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5 Stortingsdebatten 1898 

 

 

«Vore fædre paa Eidsvold»115  

En av de mest iherdige motstandere av alminnelig stemmerett i 1898 var 

hovedstadspolitikeren Emil Stang (1834-1912) fra Høyre. Stang var med å danne partiet på 

1880-tallet og var statsminister i perioden 1889-1891 og fra 1893-95. I 1898 var han medlem 

av konstitusjonskomiteen hvor han argumenterte for at Venstres stemmerettsforslag var et 

brudd med den aksepterte måten å forstå stemmeretten siden 1814. For Stang var alminnelig 

stemmerettsregler et forsøk på å forandre stemmeretten fra å være en kvalifisert borgerrett til 

å bli en universell menneskerett;  

 

Ingen Mand har Ret til, har Billighedskrav eller Retferdighedskrav paa Stemmeret, hvis det ikke stemmer 

med det hele Samfunds Tarv, at han faar den. Vor pligt er at give – som vore fædre paa Eidsvold tænkte 

at give det[...]og det var ikke dengang deres Mening og kan ikke nu være vort Udgangspunkt, at disse 

spørgsmål forenkles derigjennom, at Mennesker har Ret til at være stemmeberettiget, saa der er ikke 

mere å snakke om. Det er ikke saa heller, at dette er Oppfatningen i andre lande. Og pluraliteten i 

komiteen har ikke kunne gjennomføre en sådan tankegang, thi den har staaet betydelig av paa 

Menneskerettigheten[...]116 

 

Ifølge Stang skulle ikke Stemmeretten være en menneskerettighet og han begrunner dette ved 

å vise til hva grunnlovsfedrene mente på Eidsvoll i 1814. Han mente at Venstres 

stemmerettsforslag satte individets rett til politisk deltakelse foran samfunnets rett til en 

kvalifisert velgerklasse. Stangs påstand fikk Venstre-representantene til å reagere. Om det var 

grunn til å tro at Venstres motivasjon var noe annet enn det som var politisk akseptert, kunne 

det skape tvil om forslagets legitimitet. Daværende statsminister Johannes Steen (1827-1906) 

fra Venstre, og flere andre stortingsrepresentanter fra partiet, gikk ut mot Stang for å forsvare 

stemmerettsforslaget.117 En av disse var Hans Saakvitne (1839-1910) som i likhet med Emil 

Stang var medlem av konstitusjonskomiteen som ordfører. Saakvitne ønsket å tydeliggjøre 

hva som var intensjonen og tankegangen bak partiets stemmerettsforslag;    

 

 

 

                                                 

115 Stortingstidende (1898), 21. april – ang. Stemmeretten, 486 
116 Ibid.   
117 Ibid., 485-506.  
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«...komiteens flertal har ikke kaldt Stemmeret for Menneskeret, den har ikke brugt det Udtryk, og jeg 

mener, at man heller ikke kan bruke dette udtrykk om stemmeret – den er ikke en menneskeret, men en 

Borgerret  - og at Stemmeret for enhver annen Ret maa have en rimelig og fornuftig Begrænsning, det er 

ingen i tvil om. Spørsmålet er bare, hvor den skal ligge. Komiteens flertal har i likhed med saa mange 

andre ment, at Stemmmerettens begrænsning skulde ligge i økonomisk selvhjulpenhet».118 

 

 

Saakvitne mente at Stang tok feil da han påstod at Venstre satte individets rett til politisk 

medbestemmelse over kravet til kompetanse. Han garanterte at alminnelig stemmerett fortsatt 

var en avgrenset stemmerett. Spørsmålet var hvor grensene skulle gå. Saakvitne argumenterte 

i forlengelse av komiteflertallets konklusjon som slo fast at allmenn stemmerett skulle 

garantere stemmerett til de politisk kompetente borgere. Alminnelig stemmerett for menn var 

ifølge Saakvitne ikke et brudd med bestemmelsen om hva stemmeretten skulle være og hvem 

den skulle gjelde. Det er nettopp i denne sammenheng at suspensjon av fattigunderstøttede 

fikk betydelig rolle for legitimeringen av allmenn stemmerett i 1898. Suspensjon av 

fattigunderstøttede, sammen med ekskluderingen av alle kvinner, «beviste» at Venstre 

fortsatt tenkte stemmeretten som en kvalifisert borgerrett. I sitt motsvar til Stang gjorde 

Saakvitne det klart at Venstres stemmerettforslag var en fortolkning av stemmerettens grenser 

og ikke en opphevelse av kvalifikasjonsgrunnlaget. Økonomisk selvhjulpenhet var den mest 

rimelige og fornuftige avgrensingen av kompetansekravet for stemmeretten ifølge Venstre. 

Derfor ble ikke paragraf 52 d bare brukt til å forsvare Venstres stemmerettforslag, men også 

fremstille stemmerettsforslaget som en forbedret utgave av en kvalifisert stemmerett.    

 

Det var kanskje ikke tilfeldig at fattigunderstøttede fikk suspendert stemmeretten samtidig 

som Venstre forsøkte å gjennomføre den største forandringen av kvalifikasjonsgrunnlaget 

siden 1814. Paragraf 52 d viste at Venstre holdt seg innenfor den aksepterte politiske 

diskursen om stemmeretten. Suspensjon av fattigunderstøttede kunne få stemmerettsforslaget 

til Venstre til på fremstå som en ny avgrensing av kvalifikasjonskravet samtidig som de 

fjernet mange av de gamle kravene til stemmeretten.  

 

«Hvis ikke Betingelsen ene og alene var at være til»119  

Suspensjon av fattigunderstøttede var en økonomisk avgrensing av stemmeretten og kunne 

derfor fremstilles i tråd med den økonomiske-materielle tankegangen bak utformingen av 

kvalifikasjonsgrunnlaget fra 1814. Men slik ble ikke paragraf 52 d fortolket av Emil Stang.  

                                                 

118 Ibid., 491.  
119 Stortingstidende (1898), 489. 
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Stang kunne argumentere for at Venstre brøt tradisjonen fra 1814 fordi stemmerettsforslaget i 

høyere grad stilte negative krav til stemmeretten. Ideen med de økonomiske-materielle 

kravene var å inkludere dem som bidro positivt til samfunnet i form av skatt. Borgeridealet 

fra 1814 var knyttet til ytelse og ikke fravær av økonomisk hjelp fra fattigvesenet. Stang 

mente at en Venstres stemmerettsparagraf ikke forventet noe mer av borgeren enn at han bare 

skulle «være til»;  

 

Men saa har vi en klasse, som vi ikke kan sige Tallet paa, men som ikke er ringe, som aldrig vil komme 

til at opfylde nogensomhelst Betingelse for Stemmeret, hvis ikke Betingelsen ene og alene var at være til 

og ikke have faaet Understøttelse av det offentlige Fattigvæsen det sidste aar.120 

 

Emil Stang var ikke imot at fattigunderstøttede skulle miste stemmeretten. Han kritiserte ikke 

paragraf 52 d i seg selv, men brukte den til å kritisere legitimiteten til den nye 

stemmerettsparagrafen. Fraværet av positive betingelser var et brudd med hva man hadde 

blitt enige om i 1814. Grunnen til at eidsvollsmennene gikk bort fra et negativt bestemt 

kvalifikasjonsgrunnlag var fordi stemmeretten skulle anvendes av de som på forskjellige 

måter bidro til det allmennes vel.  

 

Ifølge Stang var innføringen av paragraf 52 d ikke et uttrykk for en strengt avgrenset 

stemmerett slik Hans Saakvitne hadde ment tidligere i debatten. Stang mente færre positive 

betingelser ville åpne politikken for borgere som ikke var egnet. I motsetning til Emil Stang 

og Høyre ønsket Venstre alminnelig stemmerett fordi de mente at flertallet av myndige menn 

var å anse som egnet stemmeretten. Dette var grunnen til at lederen for 

konstitusjonskomiteen, stavangermannen Søren Årstad (1861-1928) fra Venstre, 

argumenterte for en stemmerett som i høyre grad inkluderte enn ekskludere;  

 

Disse store masser av nye Stemmeberettigede, som kommer til, betraktes fra den anden kant som fast 

konglomerat af ensartede elementer, som vil styrte sig over os og ødelægge os. Vi på den anden Side 

betragter det ikke på denne maade; vi ser fuldt vel, at alle disse nye er kjød og blod med os selv og at i alt 

væsentlig deler vor Betraktning, og det er så langt fra, at vi vil, det her skal sættes en grense for for at 

holde de flest mulige ude, at vor Opfatning snarerer er den, at vi bør finde grænsen ud som mulig for at 

saa mange som mulig kan være med os i andsvaret for og arbeidet for det hele Samfundets vel og 

trivsel.121 

 

Årstad mente at stemmeretten i høyere grad måtte peke på mindretallet av ikke-kvalifiserte 

myndige menn siden flertallet av disse var å anse som egnet stemmeretten. Argumentet 

                                                 

120 Ibid.  
121 Ibid., 499. 
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bygget videre på konstitusjonskomiteens kritikk av de økonomiske og materielle kravene som 

komiteflertallet mente ikke klarte å fange opp flertallet av kvalifiserte borgere. Det var 

grunnen til at komiteflertallet mente at de gamle stemmerettsreglene var urettferdig og at det 

var behov for en bredere stemmerett i form av alminnelig stemmerett. Emil Stang og Høyre 

stod på den andre side. De mente at flertallet av myndige menn i Norge ikke var egnet 

stemmeretten. Derfor ønsket de å beholde en positivt formulert stemmerett som i høyere grad 

ekskluderte enn inkluderte. For Venstre var det legitimt med en negativt formulert stemmerett 

så lenge flertallet av alle myndige menn kunne vurderes som økonomisk selvhjulpne. Slik 

ville ikke allmenn stemmerett være et brudd med tradisjonen fordi de kunne garantere at 

utvidelsen kun gjaldt de som i realiteten var egnet.  

 

Stortingsdebatten i 1898 forteller at var viktig for Venstre å forankre stemmerettsforslaget 

innenfor en forståelse av stemmeretten som en kvalifisert borgerrett. Det var dette som var 

ansett for å være i tråd med Grunnlovens bestemmelser. Den selvhjulpne borger besatt ikke 

eiendom eller formue, men kunne likevel anses som egnet. Utdanningsreformene på 1800-

tallet var et av de viktigste argumentene for at en større del av befolkningen oppfylte 

kompetansekravet slik det hadde blitt tenkt siden 1814. Flere var utdannet og opplyst ifølge 

Venstre. Partiet fikk igjennom et kvalifikasjonsgrunnlag som løsrev kompetansekravet nesten 

fullstendig fra økonomiske og materielle betingelser. Suspensjon av fattigunderstøttede kan 

forstås som en fortolkning av politisk kompetanse som videreførte et økonomisk 

kvalifikasjonsgrunnlag for stemmeretten. At forandringen av stemmeretten i 1898 både 

opphevet gamle økonomiske avgrensinger og innførte en ny som suspensjonsbestemmelse 

ble senere utgangspunktet for en debatt om hva som egentlig skjedde i 1898.  
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6 Kritikk og lempelse av paragraf 52 d 1900-1914 

 

 

Stortingsvalget i 1900 var det første valget hvor fattigunderunderstøttelse fungerte som 

grunnlag for suspensjon. I 1900 var det 23 500 menn som fikk stemmeretten suspendert på 

grunn av paragraf 52, de aller fleste på grunn av mottatt fattigunderunderstøttelse.122 Etter 

1898 ble suspensjon av fattigunderstøttede kritisert av de mindre sosialliberale partiene. 

Bestemmelsen ble kritisert for å ikke gjøre forskjell på hvor stor støtte man hadde fått eller av 

hvilke grunner som gjorde en borger understøttet. Med andre ord traff 

suspensjonsbestemmelsen altfor for bredt fordi det var grunn til å tro at ikke alle 

fattigunderstøttede var mindre selvhjulpen enn de som ikke ble rammet.123 Dette var grunnen 

til at det ble fremlagt forslag som utvidet suspensjonsbestemmelsen. Suspensjon av 

fattigunderstøttede ble også mer problematisert på grunn av nye sosiale reformer som i større 

grad forpliktet staten til å ta vare på dem i nød og fattigdom.124 Kritikkene rettet mot 

suspensjonsbestemmelse var grunnen til at den ble lempet i formannskapsloven i 1904. Fire 

år senere ble den samme forandringen gjort med stemmerettsparagrafen i Grunnloven slik at 

reglene for kommunevalg og stortingsvalg var de samme. Lempelsen i 1904 og 1908 skjedde 

enstemmig og uten debatt.   

 

I 1904 ble forslaget om lempelse av suspensjonsbestemmelsen fremlagt av De forenede 

norske Arbeidersamfund som senere skiftet navn til Arbeiderdemokratene.125 Johan Castberg 

(1862- 1926) fra Oppland var partileder for Arbeiderdemokratene og en gjennomgangsfigur i 

debatten om stemmerett for fattigunderstøttede fra 1904. Castberg hadde deltatt i diskusjonen 

om allmenn stemmerett for menn på 1890-tallet og var en av de mest markerte 

                                                 

122 Statistisk sentralbyrå, «Stemmeberettigede ere de norske Borgere» – Historisk utvikling i 

stemmerett, valgdeltakelse og valgte 1814–2009» (Statistisk Sentralbyrå: Oslo, 2010), 

https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/_attachment/295978?_ts=15a651488e8., 

(oppsøkt 13.06.19). 
123 Stortinget, «Paragraf 52 d – suspensjons av fattige», (Stortinget.no: Oslo, 2019), 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stemmerettsjubileet-

2019/stemmerettens-historie/artikkel-om-stemmerettens-historie/., (oppsøkt 13.06.19). 
124 Bjørn Arne Steine, «Den, der ude af Stand til at Sørge for Sig Selv – Argumentene for og 

mot suspensjon av fattigunderstøttede 1874-1898». Upublisert fagartikkel som skal utgis i en 

planlagt antologi om suspensjon av fattigunderstøttede høsten 2018. (Stortingsarkivet: 2019), 

11-12. 
125 Tillæg til dokument nr. 6., Forslag fra fællesstyret for de forenede norske arbeidersamfund 

til forandring i formanskablovens § 2, (1903/04), 1-2. 
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sosialpolitikerne i Norge på starten av 1900-tallet.126 Sammen med hedmarksmannen Thor 

Myrvang (1858-1938) la de frem forslag om lempelse av suspensjonsbestemmelsen på vegne 

av partiet.127 Arbeiderdemokratene bestod av politikere som tidligere hadde tilhørt Venstre, 

men som brøt med partiet på 1890-tallet. Partiet stod for en mer liberal linje en Venstre når 

det gjaldt allmenn stemmerett.128  

 

I forslaget fra Arbeiderdemokratene i 1904 kritiseres suspensjonsbestemmelsen for å ramme 

for bredt og urettferdig. Problemet var at den rammet alle tilfeller av mottatt 

fattigunderstøttelse. Arbeiderdemokratene mente at suspensjonsbestemmelsen måtte gjøre 

unntak ut fra hva som var årsakene til mottatt understøttelse;  

  

Denne suspensjonsregel har vistnok sin Grund i den Betragtning, at den Mand(eller Kvinde), som ikke 

magter selv at underholde sig og sin Familie, ikke besidder den moralske styrke eller den Uafhægighed, 

som bør kræves for Udøvelsen af en saa vigtig og ansvarsfuld Borgerett som Stemmeretten[...] Det vil 

saaledes utvilsomt erkjendes af alle, at nævnte Betragtning ikke kan gjøres gjældene overfor den 

Understøttelse, som ydes i Anledning af Sygdom, særlig til Lægehjælp og Medicin.129  

 

Som Bjørn Arne Steine påpeker utfordret ikke Arbeiderdemokratene grunnpremisset i 

suspensjonsbestemmelsen.130 Det var klart at det skulle settes krav til borgerens uavhengighet 

og moralske karakter i tråd med forestillingen om stemmeretten som en kvalifisert borgerrett.  

Arbeiderdemokratene argumenterte ikke mot fattigunderstøttelse som kvalifikasjonskrav, 

men for en mer optimalisert grensedragning. Castberg og Myrvang mente at det var forskjell 

på den moralske evnen til de som mottok støtte på grunn sykdom og de som mottok støtte på 

grunn av årsaker de ikke kunne stå til ansvar for.131 Utgifter knyttet til medisiner og legehjelp 

mente Castberg og Myrvang skulle forstås som «ulykker» og ikke mangel på dyd og 

uavhengighet.132  

 

                                                 

126 Store Norske Leksikon, s.v. «Johan Castberg», https://snl.no/Johan_Castberg, (oppsøkt 

03.06.19). 
127 Wikipedia, s.v. «Thor Myrvang», https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Thore_Myrvang, 

(oppsøkt 03.06.19). 
128 Store Norske Leksikon, s.v. «Johan Castberg», https://snl.no/Johan_Castberg, (oppsøkt 

03.06.19). 
129 Tillæg til dokument nr. 6., 1.  
130 Steine, «Den, der ude af Stand til at Sørge for Sig Selv – Argumentene for og mot 

suspensjon av fattigunderstøttede 1874-1898», 8.  
131 Tillæg til dokument nr. 6., 1-2. 
132 Ibid.  
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Skillet mellom uforskyldte og selvforskyldte årsaker til fattigunderstøttelse forandret debatten 

om suspensjon av fattigunderstøttede. Understøttelse i seg selv var ikke nødvendigvis et bevis 

på manglende politisk kompetanse (selvhjulpenhet). En borger som i perioder trengte penger 

til lege eller til medisiner trengte ikke å være mindre selvhjulpen enn andre fordi de ikke 

kunne noe for at de hadde blitt syke.133 Castberg og Myrvang så en mulighet til å fortolke 

politisk kompetanse på en måte som gjorde at stemmeretten ble utvidet for de 

fattigunderstøttede.  

 

I forslaget skriver Castberg og Myrvang at lempelse av suspensjonsbestemmelsen var «...det 

meste, som i dette Punkt for tiden kan ventes opnaaet».134 Som Steine påpeker var det nok av 

strategiske grunner til at Arbeiderdemokratene ikke gikk for fullstendig opphevelse av 

suspensjonsbestemmelsen i 1904.135 Fullstendig opphevelse kunne forstås som en mer radikal 

handling fordi bestemmelsen bare var noen år gammel. En lempelse av 

suspensjonsbestemmelsen kunne derimot forstås som en optimalisering av hensikten bak 

suspensjonsbestemmelsen – å skille de kvalifiserte selvhjulpne fra resten. Det var nok 

grunnen til at lempelse ikke ble kritisert fra noen hold i 1904 og 1908.   

 

Forslaget fra Arbeiderdemokratene fikk full oppslutning av konstitusjonskomiteen i 1904.136 

Omstendigheter knyttet til sykdom, medisin og legehjelp skulle være unntak fra suspensjon 

slik Arbeiderdemokratene hadde foreslått, men konstitusjonskomiteen ønsket å gå lenger. 

Også utgifter knyttet til innleggelse på sykehusinstitusjoner samt utgifter til barns skolegang 

var omstendigheter ikke skulle føre til suspensjon ifølge komiteen.137 Veien fra endringen i 

de kommunale stemmerettsreglene til en endring av paragraf 52 D i Grunnloven var ikke 

lang. Ni dager etter at forslaget fra Arbeiderdemokratene fikk gjennomslag i 1904 foreslo 

Johan Castberg sammen med flere representanter fra Venstre samme endring av Grunnlovens 

                                                 

133 Jannike Wehn Hegnes, «...idet jeg bestemt nedlægger protest: Stortingets behandling av 

klager fra de suspenderte». Upublisert fagartikkel som skal utgis i en planlagt antologi om 

suspensjon av fattigunderstøttede høsten 2018. (Stortingsarkivet: 2019), 8.  
134 Tillæg til dokument nr. 6. (1903/04), 2. 
135 Steine, «Den, der ude af Stand til at Sørge for Sig Selv – Argumentene for og mot 

suspensjon av fattigunderstøttede 1874-1898», 8. 
136 Indst. O.X. (1903/1904), Indstilling dra konstitution angaaende forslag til forandring i 

formandskabsloven § 2., 17. 
137 Ibid.  
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stemmerettsparagraf 52.138 I 1908 fikk forslaget oppslutning i konstitusjonskomiteen og i 

Stortinget. Det skjedde også enstemmig og uten debatt.139 At Venstre var med på forslaget 

forteller at motstanden mot suspensjonsbestemmelsen ikke bare gjaldt de mindre og mer 

radikale partiene.  

 

Bjørn Arne Steine mener at det viktige med forandringen av suspensjonsbestemmelsen i 1904 

og 1908 var at den gikk fra å være knyttet til understøttelse i seg selv til årsakene for mottatt 

fattigunderstøttelse.140 Paragraf 52 d skilte ikke lenger mellom de kvalifiserte selvhjulpne fra 

de ikke-kvalifiserte fattigunderstøttede, men mellom verdig og uverdig fattigunderstøttede.141 

Dette åpnet opp for en debatt om de understøttedes politiske kompetanse og hvem som burde 

suspenderes og ikke.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

138 Dokument nr. 72 (1903/1904), Forslag fra J. Castberg, H. Bothner m. fl. til forandringer i 

grundlovens § 23 eller i dens §§ 23 og 52., 7.  
139 Sag. Nr. 2. (1908), Indstilling fra konstitutionskomiteen angaaende forslag fra Aa. 

Bryggesaa, M. Bjørnaalie m. fl. til forandring av grundlovens § 52d., 2999-2300.    
140 Steine, «Den, der ude af Stand til at Sørge for Sig Selv – Argumentene for og mot 

suspensjon av fattigunderstøttede 1874-1898», 9.  
141 Ibid.  
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7 Stortingsdebatten 1916 

 

 

Økt interesse for paragraf 52 d 

Etter lempelsen av paragraf 52 d i 1908 gikk det åtte år før suspensjon av fattigunderstøttede 

igjen ble en sak for Stortinget. I 1904 og 1908 hadde lempelsene av 

suspensjonsbestemmelsene blitt vedtatt enstemmig og uten debatt. Da saken kom opp igjen i 

1916 var dette den første og siste gangen suspensjon av fattigunderstøttede ble debattert i 

Stortinget.  

 

Man kan se for seg at allmenn stemmerett for kvinner var en av årsakene til at suspensjon av 

fattigunderstøttede kom på dagsorden igjen. De aller fleste som fikk fratatt stemmeretten på 

grunn av mottatt fattigunderstøttelse var kvinner. Ifølge Johanne Bergkvist og Unn 

Hovdhaugen var kvinner – særlig enker og ugifte mødre – overrepresentert i 

fattigdomsstatistikken fordi de tjente mye mindre enn menn.142 Siden kvinner var mer 

avhengig av fattigvesenet, økte antall suspenderte med det dobbelte etter innføringen av 

allmenn stemmerett for kvinner i 1913.143 Eksplosjonen av antall suspenderte samt et større 

krav om kvinnens rett til deltakelse kan ha vært grunnen til økt interesse for 

suspensjonsbestemmelsen.144 

 

En annen grunn til økt oppmerksomhet var opphevelsen av en annen 

suspensjonsbestemmelse i 1914 – paragraf 52 c som suspenderte borgere som hadde gått 

konkurs.145 I likhet med suspensjon av fattigunderstøttede bygget paragraf 52 c på 

forestillingen om at den stemmeberettigede måtte være økonomisk uavhengig. Da konkurs 

ble opphevet som suspensjonsbestemmelse i 1914 ble det stilt spørsmål ved suspensjon av 

fattigunderstøttede.  

                                                 

142 Ibid., 87. 
143 Stortingsvalget i 1912 var det 17.692 som stemmeretten suspendert. I 1915 steg dette tallet 

til 47.692. Av de 47.692 suspenderte var 30.354 kvinner. (Statistisk Sentralbyrå, 

«Stemmeberettigede ere de norske Borgere» – Historisk utvikling i stemmerett, 

valgdeltakelse og valgte 1814–2009». Skrevet 02.12.2010, 8.) 

https://www.ssb.no/valg/artikler-og-publikasjoner/_attachment/295978?_ts=15a651488e8 
144 Bergkvist og Hovdhaugen, «Deres stemmer vil bli suspendert» Seks fattige kvinners kamp 

for allmenn stemmerett», 98. 
145 Steine, «Den, der ude af Stand til at Sørge for Sig Selv – Argumentene for og mot 

suspensjon av fattigunderstøttede 1874-1898», 10.  
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Opphevelse av paragraf 52 c i 1914 betød at suspensjon av fattigunderstøttelse var den siste 

økonomiske/sosiale avgrensningen av kvalifikasjonsgrunnlaget for stemmeretten. Da Venstre 

foreslo opphevelse av paragraf 52 d ville det bety slutten på en tradisjon hvor politisk 

kompetanse ble knyttet til økonomiske betingelser.  

 

Opphevelse eller ytterligere lempelse? 

I desember 1914 foreslo Venstre at suspensjon av fattigunderstøttede skulle oppheves 

fullstendig.146 Opprinnelig ble kravet fremlagt på et kommunalmøte i Verdalen. Venstre-

representantene fra Trøndelag mente at det burde «vedtas lovforandringer, som har til hensigt 

at ophøve det inhumane forholdt, at uheldige stillede samfundsborgere, som på grunn av nød 

maa nyde fatthjælp, taper sine borgerlige rettigheter».147 I likhet med representantene mente 

regjeringen at suspensjon av fattigunderstøttede ikke lenger kunne forsvares. Venstre hadde 

støttet Arbeiderdemokratene i 1908 da de sammen med Johan Castberg stod bak kravet om 

lempelse av suspensjonsbestemmelsen i 1908.  Denne gangen mente Venstre-regjeringen at 

den beste løsningen ikke var ytterligere lempelse av paragraf 52 d. Lempelse hadde ført til 

færre suspensjoner, men det hadde også ført til en uthuling av bestemmelsen. Med andre ord 

hadde det blitt mer komplisert å praktisere paragraf 52 d siden omstendigheter knyttet til for 

eksempel sykdom og legehjelp kunne fortolkes ulikt.148  

 

Samtidig som Venstre la frem sitt forslag til opphevelse i 1914 foreslo Arbeiderpartiet 

ytterligere lempelse av paragraf  52 d.149 Det kom som en overraskelse for Stortinget at 

Arbeiderpartiet ikke representerte den mest radikale posisjonen. Arbeiderpartiet var ikke imot 

Venstres forslag, men de hadde mer tro på at det ville ble flertall for lempelse i Stortinget. I 

likhet med Johan Castberg og Tore Myrvangs var nok forslaget strategisk begrunnet. Det var 

bedre med en liten forandring enn ingen forandring som Arbeiderpartiets 

stortingsrepresentant Magnus Nilssen sa under debatten i 1916.150Arbeiderpartiets strategi 

                                                 

146 St. prp. nr. 157 (1914), Kongelig proposition om forandring eller ophævelse av 

forskjellige paragrafer i grundloven., 5-6.  
147 Indst. S. nr. 142, Tilraading fraa konstitutionsnemdi vedkomande grunnlovsframlegg IV 

og 5 C i dok nr. 51 1914 – forandring av § 52 d u grunnlovi – tap for ei tid av røysteretten 

ved fattighjelp., 218. 
148 Hegnes, «...idet jeg bestemt nedlægger protest: Stortingets behandling av klager fra de 

suspenderte», 3. 
149 Indst. S. nr. 142, 218-19.  
150 Stortingstiende (1916), Efterm. 19. mai – Om forandr. av grundlovens § 52 d: suspension 

av stemmeret ved fattigunderstøttelse, 1178.  
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forteller at forslag til utvidet stemmerett fortsatt var en radikal holdning i norsk 

stemmerettsdebatt. Lempelse framfor avskaffelse var fortsatt den mest aksepterte politiske 

handlingsformen når det gjaldt endring av suspensjonsbestemmelsen. Arbeiderpartiets 

strategiske valg viste seg å være riktig. Da avgjørelsen skulle tas i 1916 var det bare en 

stemme som gjorde at paragraf 52 d ikke ble opphevet fullstendig. Det ble flertall for 

ytterligere lempelse med 73 mot 35 stemmer.151 Arbeiderpartiets forslag gjorde invaliditet, 

alderdom og arbeidsledighet til nye unntak i suspensjonsbestemmelsen;  

 
Understøttelse som er mottaget i Form af Indlæggelse paa Sygehus eller Asyl eller ved Dækkelse af 

Udgifter ved anden Sykebehandling eller Ophold under Sygdom eller Arbeidsledighed og Understøttelse 

som gives til Invalider eller Uføre og til gamle, alderdomssvage Personer, samt Understøttelse som er 

foranlediget ved abnorme Børns Undervisning, ved anordnet særskilt Undervisning for Skolebørn eller 

Skolebørns Forsyning men Undervisningsmidler, medførers dog ikke Stemmerettens suspensjon.152 

 

Nye posisjoner og kjente strategier 

Stortingsdebatten i 1916 forteller at holdningene i spørsmålet om opphevelse eller lempelse 

gikk på tvers av partilinjer i Stortinget. I tillegg til opphevelse eller lempelse var det også en 

noen som ikke ønsket noen forandring. Posisjonene i debatten har jeg for enkeltheten og 

oversiktens skyld delt inn i tre; den konservative, reformvillige og den radikale. Nils Skaar 

(1852-1948) og Wollert Konow (1847-1932) fra Venstre var imot enhver forandring av 

paragraf 52 d. Det kom overraskende på Stortinget i 1916 at det var representanter var 

Venstre som inntok den mest konservative posisjonen. Den liberale og reformvillige 

posisjonen ble holdt av Axel Thallaug (1866-1938) og Hans Petter Norløff (1867-1947) fra 

Høyre. De var imot fullstendig opphevelse av paragraf 52 d, men positiv til lempelse. De 

stemte for Arbeiderpartiets. Den tredje posisjonen var den radikale som argumenterte for 

fullstendig opphevelse av paragraf 52 d. Den bestod av representanter fra regjeringen 

(Venstre), Arbeiderdemokratene og Arbeiderpartiet.  

 

I likhet med stortingsdebatten i 1898 ble det igjen et spørsmål om stemmeretten skulle være 

en «gave» til de mest egnede eller en rettighet for alle. Det skyldes nok at flertallet 

konstitusjonskomiteen i konstitusjonskomiteen argumenterte for opphevelse ut fra alle 

menneskers rett til stemmerett.153 Opphevelse av paragraf 52 d ville bety at enda et 

kvalifikasjonsgrunnlag for stemmeretten ble fjernet i Grunnloven. Både den konservative og 

                                                 

151 Ibid., s. 1188-89.  
152 Ibid.  
153 Indst. S. nr. 142, 219. 
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mer liberale linje fortolket opphevelse som et forsøk på å fjerne alle betingelser for 

stemmeretten. De mente at stemmeretten skulle være en kvalifisert borgerrett. Spørsmålet om 

opphevelse var legitimt i forhold til Grunnloven og stemmerettstradisjonen gjentok seg. Den 

radikale posisjonen gikk til forsvar på lignende måte som Venstre gikk frem i 1898.  

 

Den konservative posisjonen  

Nils Skaar og Wollert Konow fra Venstre mente at utformingen av stemmeretten i 1898 

fortsatt var en fungerende og legitim avgrensing av stemmeretten. Nils Skaar trakk på sin 

lange erfaring med stemmerettssaken da han åpnet stortingsdebatten i 1916. Han ville gjøre 

Stortinget klar over at det siden 1880-årene hadde vært «...en given forutsætning fra alle hold 

i salen og i den offentlige diskussion utover landet, at man maate krævde den økonomiske 

selvhjulpenhet som betingelse for statsborgerlig og desuten for kommunal stemmeret».154 

Skaar var først og fremst imot enhver forandring av paragraf 52 d fordi Stortingets beslutning 

i 1898 hadde avsluttet en lang og svært krevende diskusjon. Ifølge Skaar ville en ny 

diskusjon om kvalifikasjonsgrunnlaget for stemmeretten destabilisere stemmerettsparagrafen 

fordi den allerede hadde blitt gjort så mange forandringer; «Litt stabilitet maa man bede om 

at faa ha i disse forhold. Nogen aar i det mindste burde den samme grundlovsparagraf faa lov 

til at være i fred».155 Skaar ville unngå en forandring av noe som hadde blitt «fastholdt med 

stor bestemthet» i 1898 fordi han fryktet hyppige forandringer av betingelsene for 

stemmeretten ville oppleves som et «narreri» for befolkningen.156 Det var kanskje viktig for 

Skaar at Stortinget ikke signaliserte en slags letthet når det kom til å oppheve betingelser for 

stemmeretten i Grunnloven.  

 

Axel Thallaug  fra Høyre kalte Skaars holdning for det «mest konservative standpunkt» fordi 

han var imot forandring av suspensjonsbestemmelsen.157 Skaars holdning kan forstås som en 

grunnlovskonservatisme lignende den Høyre og Emil Stang stod for i 1898. I motsetning til 

Skaar ble ikke Stang kritisert for å være imot forandring av stemmerettsparagrafen. Det kan 

bety en viss forskyvning i holdningen til grunnlovsendringer. En forandring av 

stemmerettsparagrafen ble kanskje lettere akseptert i 1916 enn i 1898. Man kan også forstå 
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det som en erkjennelse av at Grunnloven ikke var fullkommen i seg selv, men tilpasses tiden 

og samfunnet slik at dens bestemmelser ble bevart.   

 

Skaars partifelle, Wollert Konow, tok hans holdning i forsvar.158 Konow mente at stemmerett 

for fattigunderstøttede ikke var et spørsmål om borgernes rett til politisk deltakelse, men om 

en slik bestemmelse var i overenstemmelse med samfunnsinteressen;   

 

Det essentielle ved dette er ikke det, at en mand ikke skal ha stemmeret, fordi han er fattig; men det er 

det, at man netop for at bevare samfundets interesser og for at bevare retfærdigheten mot alle de 

selvhjulpne, vil trække visse grænser, så man avskjærer stemmeretten for visse individer, som i det store 

og hele ikke følger med, ikke har interesser.159  

 

Konow argumenterte imot komiteflertallets forståelse av stemmeretten som en menneskerett. 

Han stod på det som var hensikten bak innføringen av paragraf 52 D i 1898 – at suspensjon 

av fattigunderstøttede skulle fungere som en grense for å skille ut de kvalifiserte selvhjulpne 

fra resten.160 Venstremannen Konow argumenterte ut fra den samme tankegangen som Emil 

Stang og Høyre hadde representert i 1898. Fattigunderstøttede var ute av stand til å gjøre opp 

en selvstendig mening fordi de ikke hadde gode nok intellektuelle evner.161 Konow var imot 

opphevelse fordi han mente at det bare åpnet stemmeretten for flere «defekte individer» og 

«sykelige utvekster».162   

 

Den reformvillige posisjon 

Skaar og Konows holdning til paragraf 52 d var ikke det eneste som kom overraskende på de 

andre stortingsrepresentantene i 1916. Axel Thallaug og Hans Petter Norløff  fra Høyre  

hadde som medlemmer i konstitusjonskomiteen anbefalt Stortinget å stemme for 

Arbeiderpartiets forslag til lempelse av paragraf 52 d.163 Thallaug kritiserte Skaar og Konows 

grunnlovskonservatisme. Han mente at stemmerettsparagrafen måtte tilpasses tidens mer 

«humane og liberale» forståelse av fattigunderstøttede og omstendigheter rundt fattigdom.164  

I motsetning til Høyre og Emil Stang 1898 klart for Thallaug at en borger som mottok 

fattigunderstøttelse på grunn av omstendigheter knyttet til alderdom og sykdom ikke skulle 
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straffes med suspensjon. Thallaugs standpunkt under debatten i 1916 indikerer en mer 

sosialliberal linje fra Høyre sammenlignet med 1898. Ifølge Thallaug måtte det fremstå 

ganske merkverdig at en representant fra Høyre støttet Arbeiderpartiets forslag.165 Det var 

som regel representanter fra Høyre som hadde inntatt den mest konservative holdningen i 

stemmerettsdebatten. Thallaugs standpunkt var forankret i forestillingen om at stemmeretten 

skulle være forbeholdt de selvhjulpne borgerne som ikke utgjorde en byrde for samfunnet.166 

Som vi har sett hadde Høyre gått hardt ut mot en slik avgrensning av 

kvalifikasjonsgrunnlaget i 1898. Det Emil Stang mente var et brudd med 

stemmerettstradisjonen ble i 1916 fremstilt av Thallaug som den viktigste «hovedregelen» for 

stemmeretten.167 I likhet med Skaar og Konow mente Thallaug at suspensjon av 

fattigunderstøttede fortsatt hadde en viktig funksjon som kvalifikasjonsgrunnlag for 

stemmeretten.  

 

Hans Petter Norløff delte Thallaugs betraktninger. Norløff la vekt på at flertallet i 

konstitusjonskomiteen ville avskaffe paragraf 52 d fordi stemmeretten skulle være en 

rettighet for alle myndige menn og kvinner over 25 år; «Men efter flertallets mening skal der 

ikke følge noen forpligtelse med at opnaa stemmret, og de paaroper sig også i saa henseende 

dok. nr 12, som kalder stemmeret for en menneskeret».168 Norløff mente flertallets innstilling 

ville få alvorlige konsekvenser for verdien av stemmeretten. Om det ikke fulgte visse 

betingelser for stemmeretten i form av negative eller positive kvalifikasjonskrav ville ikke det 

å stemme være en særskilt hendelse lenger. Det som gjorde stemmeretten spesiell ifølge 

Norløff var at det var en rettighet en borger måtte gjøre seg fortjent. Han mente det var et 

gode å forvente en viss politisk kompetanse av borgerne.169  

 

Den radikale posisjonen  

Ifølge Skaar, Konow, Thallaug og Norløff brøt regjeringens forslag med den politiske 

konsensusen om stemmeretten – at stemmeretten skulle avgrenses gjennom en økonomisk 

garanti (fattigunderstøttelse) og at stemmeretten skulle være en kvalifisert borgerrett. 

Justisminister Lars Kristian Abrahamsen fra Venstre, Olaus Islandsmoen og Johan Castberg 
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fra Arbeiderdemokratene forsvarte opphevelse av paragraf 52 d mot innvendingene fra den 

konservative og reformvillige posisjonen. Representantene for den radikale posisjonen hadde 

samme mål, men gikk frem på to forskjellige måter. Islandsmoen og Abrahamsen gikk frem 

slik Hans Saakvitne og Venstre gjorde i 1898. En fullstendig opphevelse av 

suspensjonsbestemmelsen ble forankret i forestillingen om stemmeretten som en kvalifisert 

borgerrett. Johan Castberg argumenterte i tråd med flertallet i konstitusjonskomiteen som 

mente retten til å stemme ikke skulle være en kvalifisert borgerrett, men i en menneskerett. 

Det merkverdige med Castberg er hvordan han gikk frem under debatten. I motsetning til 

Islandsmoen og Abrahamsen var han ikke opptatt av å legitimere handlingen innenfor den  

 

«Ein sams rett for alle»170 - Castbergs oppgjør med 1814   

Flertallet i konstitusjonskomiteen mente at det var på tide å forstå stemmeretten som en 

menneskerettighet;   

 

Den eldre uppfatning av røysteretten bygde helst på paa den grunnsetning, at den sosciale stilling vog 

mest, naar grunnlovi skulde gjeva fyreskrift um desse ting. Men etterkvart fekk den tankegangen meir 

magt, at røysteretten, retten til aa tala med og hava ansvar i samfundslivet, var ein sams rett for alle, som 

er frie menneskje og medlemmer av samfundet, og som ikkje hev gjort seg skuldige i strafbare 

handlingar. Nemdi ser spursmaalet um forandring av grunnlovens § 52 i samanheng med dette.171 

 

Ifølge konstitusjonskomiteen hadde forestillingen om stemmeretten som en kvalifisert 

borgerrett blitt tatt igjen av historien. Stemmeretten skulle ikke lenger være en «gave» 

borgeren gjorde seg fortjent og verdig, men en rettighet for alle frie mennesker og 

medlemmer i et samfunn som ikke var straffedømt. I 1898 var det viktig for representantene 

fra Venstre at forandringen av stemmerettsparagrafen ikke betød en opphevelse av 

stemmeretten som en kvalifisert borgerrett. Det var en av grunnene til at fattigunderstøttelse 

ble innført som ekstra suspensjonsbestemmelse samtidig som alminnelig stemmerett for 

menn. Paragraf 52 d skulle sørge for at stemmeretten var begrenset til de borgere som var 

egnet stemmeretten. Denne funksjonen mente komiteflertallet ikke lenger var en legitim 

forståelse av stemmeretten slik det fremkommer i sitatet fra innstillingen.  

 

                                                 

170 Indst. S. nr. 142, 219. 
171 Ibid. 



 39 

Johan Castberg mente at hovedgrunnen til å avskaffe paragraf 52 d var fordi det var en 

rettferdighetssak at folket i sin helhet fikk stemmerett.172 I likhet med tidligere politiske 

aktører presenterte han også en fortolkning av stemmerettstradisjonen, men ikke den som ble 

anvendt av de konservative, reformvillige, og Islandsmoen og Abrahamsen. Castberg mente 

at stemmeretten som en kvalifisert borgerrett ikke bygget på en ide om hvem som burde delta 

i statens anliggender. Med andre ord mente Castberg at avgrensningen av stemmeretten aldri 

hadde handlet om å sørge for at borgerne i et samfunn tilegnet seg de nødvendige ferdigheter 

og kunnskaper.173 Stemmeretten som en kvalifisert borgerrett var et middel til makt ifølge 

Castberg;  

 

Hvem er denne «man», som har fundet det «hensigsmæssig» at gjøre de andre «delatige i utviklingen av 

vore offentlige anliggender. I 1814, da vi fik vore første stemmerettsregler, var der vel ikke nogen 

«man». De, som fik stemmeret da, det var de, som ga sig selv den.174  

 

Castberg mente at det var politiske maktbeslutninger og ikke prinsipper om 

hensiktsmessighet som var årsaken bak forandringene av stemmeretten fra 1814. Ideen om en 

kvalifisert stemmerett var en måte å ekskludere alle andre enn de som satt på Eidsvoll. Ifølge 

Castberg måtte Stortinget gå bort fra kvalifikasjonstanken som rammeforståelse for hvem 

som skulle ha stemmerett. Innlegget til Castberg var den mest radikale av de som 

argumenterte for opphevelsen av paragraf 52 d i 1916. Det var kanskje heller ikke så 

merkelig. Som en av de få i debatten i 1916 hadde han kritisert suspensjonsbestemmelsen helt 

siden han og Thore Myrvang fremmet forslag til lempelse i 1904. Castbergs posisjon kan 

forstås som den mest radikale fordi han i likhet med flertallet i konstitusjonskomiteen brøt 

direkte med hvordan stemmeretten hadde blitt forstått siden 1814.   

 

Man skulle kanskje tro at innføringen av allmenn stemmerett for kvinner 1913 i større grad 

legitimerte en menneskerettslig tankegang i 1916. Men det er gode grunner til å tro at 

stemmeretten forstått som en menneskerettighet fortsatt var en radikal posisjon. Alminnelig 

stemmerett for kvinner ikke ble argumentert frem fordi stemmeretten skulle være en 

menneskerett. Ifølge Bjørn Arne Steine dreide kampen for kvinnestemmerett om krav til like 
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demokratiske rettigheter ut fra like kvalifikasjoner som menn.175 Med andre ord skulle 

kvinner ha lik mulighet som menn til å kvalifisere seg til stemmeretten. Som Eirin Larsen 

påpeker var argumentet for kvinnestemmerett knyttet til hva kvinner kunne bidra med til 

politikken og ikke til deres likerett til medbestemmelse.176 Derfor var ikke kravet først og 

fremst stemmerett til alle kvinner, men til de selvhjulpne kvalifiserte. Det var kanskje 

grunnen til at kravet om stemmerett for kvinner i 1913 ikke inkluderte de fattigunderstøttede. 

 

En ny fortolkning av 1898 - Islandsmoen og Abrahamsen   

Opplandspolitikeren Olaus Islandsmoen mente at beslutningen om å gå bort fra paragraf 52 c 

i 1914 – suspensjon av konkurserklærte borgere – hadde de-legitimert økonomiske og sosiale 

kvalifikasjonskrav for stemmeretten.177 Siden begge suspensjonsbestemmelsene bygget på 

den samme forestillingen om økonomisk selvhjulpenhet skulle det ikke være noen grunn til å 

ikke gå bort fra suspensjon av fattigunderstøttede. Islandsmoen forsøkte å likestille 

avgjørelsene slik at det ville fremstå inkonsekvent å ikke oppheve paragraf 52 d. 

Islandsmoens fremgangsmåte ligner den representantene fra Venstre brukte i debatten om 

allmenn stemmerett 18 år tidligere. I 1898 forsøkte Venstre-representantene i 

konstitusjonskomiteen å legitimere allmenn stemmerett ved å likestille denne avgjørelsen 

med innføringen av censusystemet i 1884. Slik prøvde Venstre å overbevise Høyre om at 

allmenn stemmerett var en forlengelse av det som var allment akseptert.   

 

Et forsøk på å likestille de to suspensjonsbestemmelse gjorde det mulig å bruke begrunnelsen 

for opphevelsen av paragraf 52 c fra 1914 til å legitimere en opphevelse av paragraf 52 d i 

1916. Under Stortingsdebatten trakk Islandmoens frem et av argumentene som 

konstitusjonskomiteen i 1914 hadde brukt som begrunnelse for å fjerne konkurs som 

suspensjonsbestemmelse. Han mente denne begrunnelse legitimerte opphevelse av 

suspensjon av fattigunderstøttede;  
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Komiteen sa millom anna dette her: «Grundloven av 1814 vilde ved sine stemmeretsregler sikre en 

økonomisk uavhængig vælgermasse»... men «utviklingen har efterhaanden forlatt grundlovens 

oprindelige stemmeretsrelger. Den almindelige stemmeret av 1898 bygger på en anden vurdering av 

vælgerne og deres vilkår og har fjernet de økonomiske skranker for stemmerettens erhvervelse».178  

 

Ifølge Islandsmoen hadde Stortinget avskaffet konkurs som suspensjonsbestemmelse fordi 

dette var i tråd med hva som hadde skjedd med kvalifikasjonsgrunnlaget for stemmeretten 

1898. Islandsmoen mente at innføringen av allmenn stemmerett i 1898 handlet om å gå bort 

fra økonomiske betingelser for stemmeretten og siktet nok til opphevelsen av kravene knyttet 

til eiendom, formue, jord og skatt. Islandsmoen la deretter til; «Eg trur at det er den 

tankegangen, som der hev hav faatt ord hjaa konstitutionskomiteen fraa 1914, det er nettupp 

den tankegangen, som og ligg til grunn for den kongelige proposition(...)».179 

 

Siden suspensjon av fattigunderstøttelse stod som den siste økonomiske betingelsen for 

stemmeretten mente han at en opphevelse av paragraf 52 d ville være i tråd med det som ble 

påbegynt i 1898. Islandsmoens fremstilte ikke forandringen av stemmeretten i 1898 som en 

forlengelse av stemmerettstradisjonen slik Hans Saakvitne og Venstre gjorde under debatten i 

1898. For han var nok det viktige å unngå at opphevelsen av paragraf 52 d ble forstått som et 

brudd med bestemmelsen fra 1898 slik den konservative og reformvillige posisjonen mente. 

Ved å tenke 1898 som en brudd-situasjon kunne opphevelse av suspensjonsbestemmelsen 

fremstå som en legitim handling i lys av en slik fremstilling.    

 

Islandsmoen fortolkning av hva som skjedde med kvalifikasjonsgrunnlaget for stemmeretten 

i 1898 fikk full oppslutning av justisminister Lars Abrahamsen fra Venstre. Dette er 

merkverdig siden han representerte partiet som hadde lagt ned stor innsats for å ikke 

presentere allmenn stemmerett som et brudd med stemmerettstradisjonen. Abrahamsen mente 

at stemmerettens utvikling var en historie om hvordan økonomiske og sosiale begrensinger 

hadde blitt opphevet en etter en.180 Og nå stod paragraf 52 d for tur. Fortolkningen av 1898 

hadde enten forandret seg i Venstre eller så var dette en fortolkning av tradisjonen som tjente 

regjeringens formål – å legitimere opphevelse av fattigunderstøttelse som 

suspensjonsbestemmelse.  
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Islandsmoen og Abrahamsen stod ikke for den samme radikale posisjonen som 

konstitusjonskomiteen. De mente ikke like direkte at alle fattigunderstøttede burde ha 

stemmerett ut fra prinsippet om alle menneskers rett til politisk bestemmelse. Islandsmoen og 

Abrahamsen mente at en fullstendig avskaffelse av paragraf 52 d betydde å gi stemmerett til 

en liten gruppe fattigunderstøttede som ikke fortjente stemmeretten.181 Islandsmoen la frem 

tall fra SSB som fortalte at av de 72 000 menn og kvinner som mottok fattigunderstøttelse i 

1916 var det 1750 som hadde mottatt fattighjelp på grunn av «dovenskap» og «drykk».182 De 

dovne og drikkfeldige fortjente ikke stemmeretten fordi dette var selvforskyldte årsaker til 

fattigunderstøttelse ifølge Islandsmoen. Abrahamsen måtte også medgi «at det i mange 

tilfælde kan være støende at døgenigter, drukkenbolter og arbeissky individer paa den maate 

skal kunne faa stemmeret...».183 På tross av dette var opphevelse det riktige fordi det viktigste 

var at suspensjonsbestemmelse ikke fikk negative konsekvenser for de som var verdig 

stemmerett. I denne sammenheng handlet opphevelse av paragraf 52 d fortsatt om å beskytte 

de verdige trengende. Slik fremstod deres posisjon ikke som et brudd med tanken om 

stemmeretten som en kvalifisert borgerrett.  

 

Ifølge den konservative og mer reformvillige posisjonen var hovedgrunnen til å bevare 

paragraf 52 d at den sørget for å holde de ikke-egnede fra stemmeretten. Lars Abrahamsen 

avviste kritikken som mente at fullstendig opphevelse av suspensjonsbestemmelsen ville bety 

at det ikke var kompetent borgere som deltok i statens anliggender.184 Abrahamsen mente at 

de ikke-kvalifiserte fattigunderstøttede ikke ville «øve nogen avgjørende indflytelse paa 

samfundets utvikling i den ene eller anden retning».185 Siden «drukkenboltene» og 

«døgeniktene» kun utgjorde et mindretall av fattigunderstøttede ville ikke stemmerett til 

denne gruppen påvirke samfunnsinteressen slik forsvarerne av paragraf 52 d mente.186 

Abrahamsen mente at stemmerett til ikke-kvalifiserte borgere ville motivere dem til å 

oppfylle kompetansekravet.187 I sitt innlegg til Stortinget trakk han frem erfaringene fra sitt 

engasjement i forbudsarbeidet hvor «drukkenboltene har vært de ivrigste til at faa væk den 
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kilde, hvorfra de stadig har skaffet sig anledning til at tilfredstille sin lidenskap».188 Å gi 

stemmerett til drukkenboltene og døgeniktene ville motivere dem til å tilegne seg den 

nødvendige kompetanse.189 Abrahamsen snudde opp ned på forholdet mellom kompetanse og 

stemmerett slik Marcus Thrane argumenterte for i 1850.  
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8  «Grundlovens § 52 bokstav d ophæves» 

 

 

Motstanderne av paragraf 52 d tapte i 1916, men kun med en enkel stemme. Det var tydelig 

at suspensjonsbestemmelsen ikke lenger hadde stor oppslutning i Stortinget. I 1917 var det 

Arbeiderparti-representantene Håkon Finstad (1860-1943), Christopher Hornsrud (1859-

1960) og Magnus Nilssen (1871-1947) som fremla forslaget til opphevelse av paragraf 52 

d.190 Arbeiderpartiet hadde siden dannelsen av partiet hatt allmenn stemmerett som en av sine 

viktigste politiske kampsaker. Bergkvist og Hovdhaugen skriver at allmenn stemmerett for 

kvinner var det viktigste målet for Arbeiderpartiet sammen med nedjustering av 

stemmerettsalderen fra 25 til 21 på starten av 1900-tallet.191 Avskaffelsen av paragraf 52 d 

kunne forstås som et skritt i retning av allmenn stemmerett. At partiet fremmet forslaget på 

dette tidspunktet var kanskje ikke tilfeldig. Det var en god anledning for partiet å vise 

handlekraft på Stortinget ifølge Bergkvist og Hovdhaugen.192 

 

I 1919 ble forslaget fra Arbeiderpartiet behandlet av konstitusjonskomiteen som enstemmig 

kom fram til at det ikke var «tilstrækkelig, reelle grunde for længer at opretholde en 

grundlovsbestemmelse, som i sine følger har særdeles liten betydning for samfundet og mot 

hvilken der kan gjøres praktiske og teoretiske indvendinger(...).193 Konstitusjonskomiteen var 

ikke lenger uenig i om det var riktig å oppheve paragraf 52. Heller ikke 

stortingsrepresentantene var uenige.194 Paragraf 52 d ble opphevet av Stortinget uten debatt 

og motstand 17. juli 1919.  

 

I innstillingen mente konstitusjonskomiteen at det ikke var i tråd med en «moderne og 

human» samfunnsoppfatning at nasjonens lovgivere fratok de fattige stemmeretten.195 

Fattigdom skulle ikke straffes med innskrenkning av medborgerlige rettigheter fordi nød var 
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en stor nok «byrde» fra før ifølge komiteen.196 De moralske innvendingene mot 

suspensjonsbestemmelsen var viktig, men komiteen var langt mer interessert i spørsmålet om 

paragraf 52 d fungerte etter sin hensikt.197 Lempelsene av suspensjonsbestemmelsen i 1908 

og 1916 hadde gjort praktiseringen av bestemmelsen vanskelig. Som Hegnes påpeker ble det 

åpnet opp et enda større rom for skjønnsmessige vurderinger etter innføringen av nye unntak 

i 1916.198 For eksempel skulle ikke mottatt fattigunderstøttelse på grunn av alderdom føre til 

suspensjon etter 1916, men bestemmelsen sa ingenting om hvilken alder som gjorde en 

person gammel.199 Når ikke valgdistriktene kunne operere med mer konkrete instrukser ble 

det opp til deres eget skjønn å bestemme om hvem som var kvalifisert.  Erfaringene med 

praktiseringen av suspensjonsbestemmelsen var viktig for konstitusjonskomiteen fordi dette 

betydde at den ikke fungerte etter sin opprinnelige hensikt – å skille ut de kvalifiserte 

selvhjulpne borgere fra resten. Ifølge komiteen var det heller ikke grunn til å tro at man 

kunne formulere en suspensjonsbestemmelse som kun rammet de uforskyldte 

fattigunderstøttede.  

 

I forbindelse med hundreårsmarkeringen har det blitt sagt og skrevet at det å stemme ble en 

menneskerett da paragraf 52 d ble opphevet 1919.200 På en måte markerer opphevelsen av 

paragraf 52 d alle menneskers rett til demokratisk deltakelse uavhengig av økonomiske og 

sosiale betingelser. Samtidig beskrev ikke konstitusjonskomiteen stemmeretten som en 

menneskerett. Komiteen argumenterte heller ikke for alle fattigunderstøttedes rett til 

medbestemmelse i 1919. I likhet med Islandsmoen og Abrahamsen holdninger i 1916 mente 

komiteen at det viktige var å forsvare flertallet av verdige understøttede framfor et 

«ubetydelig» mindretall av uverdige understøttede.201 Det var først og fremst at den ikke 

fungerte som en avgrensning av kvalifikasjonsgrunnlaget som gjorde at den ikke lenger 

kunne forsvares som en legitim suspensjonsbestemmelse for konstitusjonskomiteen i 1919.202  

 

                                                 

196 Ibid.  
197 Ibid.  
198 Hegnes, «...idet jeg bestemt nedlægger protest: Stortingets behandling av klager fra de 

suspenderte», 3-4. 
199 Ibid.  
200 Se for eksempel Stortingets informasjonsside om stemmerettsjubileet 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stemmerettsjubileet-2019/rett-til-a-stemme.-stemmerett-

for-alle-i-100-ar/, (oppsøkt 08.06.19) eller Tone W. Trøens avisartikkel om suspensjonsbestemmelsen 

https://www.dagsavisen.no/debatt/da-retten-til-a-stemme-ble-en-menneskerett-1.1291621, (oppsøkt 09.06.19). 
201 Indst. S. nr. 279 (1919)., 434. 
202 Ibid.  
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Historien om suspensjon av fattigunderstøttede var ikke avsluttet da Stortinget fjernet 

bestemmelsen 17. juli 1919. I 1932 fikk Bondepartiregjeringen gjennomslag for å begrense 

stemmeretten for fattigunderstøttede ved kommunevalg.203 Regjeringen problematiserte at en 

fattigunderstøttet kunne velges inn til kommunestyret samtidig som han eller hun mottok 

understøttelse fra fattigvesenet. Representantene måtte være selvhjulpen ifølge regjeringen. 

Ifølge Trine Berg Kopperud var det mellomkrigstidens økonomiske nedgangstider som 

aktualiserte spørsmålet om hvem som var egnet tillitsverv i kommunene. Omtrent 10 % av 

befolkningen på starten av 1930-tallet mottok penger fra fattigvesenet. Dette gjorde det 

sannsynlig at noen av de som stilte til kommunevalg var understøttet.204 I 1932 ble 

regjeringens forslag møtt med stor mostand fra Arbeiderpartiet, men med støtte fra Høyre 

fikk regjeringen gjennomslag i Stortinget. Da Arbeiderpartiet tok regjeringsmakten i 1933 

fikk de suspensjonsbestemmelsen opphevet året etter.205 At suspensjonsbestemmelsen ble 

gjeninnført for en kort periode i forteller at forestillingen om den uavhengige og selvstendige 

stemmeberettigede ikke var fraværende i stemmerettsdebatten nesten 15 år etter at paragraf 

52 d ble opphevet.  

 

 

 

 

                                                 

203 Gjeninnføringen av suspensjonsbestemmelsen i 1932 ble oppdaget for sent i 

arbeidsprosessen til å undersøkes nærmere i denne oppgaven. I den planlagte antologien om 

paragraf 52 d høsten vil hendelsen heller ikke utgjøre et eget bokkapittel på grunn av samme 

årsak. Det var Trine Berg Kopperud i Stortingsarkivet som tilfeldigvis kom over 

gjeninnføringen av suspensjonsbestemmelsen våren 2019. Siden det ikke var tid til å gjøre 

det til en del av antologien holdt hun et foredrag på et seminar 7. mai på Stortinget i 

forbindelse med hundreårsmarkeringen. Min utleggelse av bygger på Kopperuds foredrag 

som kan ses i sin helhet på Stortingets hjemmeside; https://www.stortinget.no/nn/om-

stortinget/stemmerettsjubileet-2019/aktuelt2/apent-seminar-om-stemmerettsjubileet/ 

(foredraget begynner fra ca. 00.33 - 00.45 min.) 
204 Ibid.  
205 Ibid.  



 47 

9 Avslutning 

 

 

Grunnloven av 1814 slo fast at enhver borger som skulle utøve stemmerett måtte oppfylle et 

kompetansekrav. Politisk kompetanse kan i sammenheng med stemmeretten forstås som en 

fortolkning av de egenskaper og evner en borger måtte besitte for å kunne delta i statens 

anliggender. Kravene ble nedfelt i stemmerettsparagrafens kvalifikasjonsgrunnlag som 

fortalte hvem som var egnet og hvorfor. Stemmeretten var derfor ingen ubetinget rettighet, 

men en kvalifisert borgerrett forbeholdt de mest egnede. Hensikten med 

kvalifikasjonsgrunnlaget for stemmeretten var å sørge for at borgerne i et samfunn tilegnet 

seg de evner og kunnskaper som var nødvendig for å delta i politikken. I denne oppgaven har 

jeg sett på hvordan suspensjon av fattigunderstøttede var forbundet med hvordan politisk 

kompetanse ble fortolket i 1814 og under stortingsdebattene om paragraf 52 d fra 1898-1919. 

En borger som mottok penger fra fattigvesenet var ikke å anse som en uavhengig, aktiv og 

hederlig borger av stemmerettsparagrafen fra 1814. I perioden mellom 1898 og 1919 skjedde 

det mye med forståelsen av stemmeretten og statens ansvar for mennesker i nød og fattigdom. 

I takt med disse endringene gikk fattigunderstøttede gradvis fra å være et opplagt eksempel 

på ikke selvhjulpne borgere til å bli likestilt med de som ikke fikk stemmeretten suspendert.   

 

Et hovedpoeng i oppgaven er at det ikke var tilfeldig at paragraf 52 d ble innført samtidig 

som alminnelig stemmerett for menn i 1898. Høyre mente at Venstres stemmerettsforslag 

utgikk av en forståelse av stemmeretten og kompetansekravet som ikke var legitim sett i lys 

av Grunnlovens bestemmelser og stemmerettstradisjonen fra 1814. Ifølge Emil Stang fra 

Høyre var forslaget et brudd med stemmeretten forstått som en kvalifisert borgerrett. 

Debatten i 1898 forteller at det var viktig for Venstre at stemmerettsforslaget ikke ble forstått 

som et brudd med denne tankegangen. I forsøket på å legitimere forandringen av 

stemmeretten fikk den nye suspensjonsbestemmelsen en betydelig rolle for Venstre. Med 

innføringen av et nytt økonomisk kvalifikasjonskrav, paragraf 52 d, kunne Venstre fremstille 

den nye stemmerettsparagrafen som en forlengelse av kvalifikasjonstankegangen fra 1814. I 

1898 ble suspensjon av fattigunderstøttelse ikke bare presentert som en ekstra 

suspensjonsbestemmelse, men også som en forbedret avgrensning av kompetansekravet i 

stemmerettsparagrafen. Den skulle skille ut de selvhjulpne menn fra resten slik at 

stemmeretten fortsatt lå i hendene på de borgere som kunne og ville det beste for samfunnet.  
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Funksjonen til paragraf 52 d var kanskje grunnen til at debatten i 1916 ikke bare kom til å 

handle om suspensjonsbestemmelsens betydning, men også om hva stemmeretten skulle 

være. Da paragraf 52 d endelig ble opphevet i 1919 er det grunn til å tro hovedgrunnen ikke 

var større gjennomslag av menneskerettslig tankegang i stemmerettssaken. 

Konstitusjonskomiteens vurdering konkluderte med at det ikke var grunn til å beholde 

bestemmelsen fordi den ikke fungerte etter sin opprinnelig hensikt. Det sier kanskje noe om 

hvor «sterk» ideen om stemmeretten som en kvalifisert borgerrett var i Norge. 

Gjeninnføringen av bestemmelsen i 1932 kan også forstås som et utrykk for dette. Som 

debattene fra 1898 til 1919, viser var det bare noen ytterst få som mente at stemmeretten 

skulle være en rettighet forbeholdt alle fattigunderstøttede. 

 

I oppgaven har jeg vært spesielt interessert i hvordan politiske aktører som ønsket en 

forandring av stemmeretten gikk frem i debattene om paragraf 52 d fra 1898-1919. 

Utgangspunktet for debattene var lovforslag til forandring av stemmerettsparagrafen i form   

av innføring, lempelse eller opphevelse av paragraf 52 d. Innføringen av paragraf 52 d i 1898 

og forsøket på å oppheve den i 1916 ble kritisert for å bryte med det som ble regnet som den 

aksepterte forståelsen av stemmeretten. Dette gjelder anklagene rettet mot Venstre i 1898 fra 

Høyre og anklagene rettet mot Venstre og Arbeiderdemokratene da de forsøkte å oppheve 

paragraf 52 d i 1916. Den radikale posisjonen ble kritisert av de mer konservative posisjoner 

for å gjøre stemmeretten til en menneskerettighet. Da suspensjonsbestemmelsen ble foreslått 

lempet i 1904, 1908 og 1916 ble det ikke møtt med kritiske innvendinger. Historien om 

lempelsene av paragraf 52 d forteller at det var lettere å forandre suspensjonsbestemmelsen 

når handlingen ikke ble forstått som et brudd med stemmeretten som en kvalifisert borgerrett.  

 

Det som blant annet karakteriserer fremgangsmåten til de politiske aktørene i 1898 og 1916 

er måten de forsøkte å legitimere en forandring av stemmeretten ved å fortolke handlingen 

innenfor de aksepterte holdninger til stemmeretten. I 1898 mente Venstre at innføringen av 

censusprinsippet i 1884 var det første skrittet mot alminnelig stemmerett. Derfor kunne de 

påstå at det var de samme motivene bak allmenn stemmerett som det var bak reformen av 

1884. Alminnelig stemmerett var derfor ikke et brudd, men en fullbyrdelse av 

stemmerettstradisjonen ifølge Venstre. Den samme fremgangsmåten ligner hvordan Olaus 

Islandsmoen og Lars Abrahamsen gikk frem i 1916. Da var målet en fullstendig opphevelse 

av paragraf 52 d. I Stortinget fortolket de innføringen av alminnelig stemmerett i 1898 som et 

brudd med økonomiske kvalifikasjonskrav for stemmeretten. Derfor mente de at paragraf 52 
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d måtte oppheves fordi den utgjorde den siste resten av denne tradisjonen. Det som er spesielt 

merkverdig er at dette var en helt annen fortolkning enn den som ble presentert av Venstre 18 

år tidligere. I 1898 ble Venstres stemmerettsforslag ikke fortolket som et brudd slik 

Abrahamsen og Islandsmoen påstod i 1916. De fortolket 1898 på en slik måte at den 

legitimerte deres eget forslag.   

 

Argumenter for og imot suspensjon av fattigunderstøttede kunne fremstilles både som et 

brudd eller en forlengelse av stemmerettstradisjonen avhengig av aktørenes mål og 

intensjoner. Diskusjonen om paragraf 52 d skapte debattsituasjoner hvor det var viktig at 

forandringene av stemmeretten ble forstått som legitime innenfor rammen av det aksepterte. 

Dette krevde nok en viss vurdering av hvordan man skulle gå frem for å legitimere forslagene 

til endring. Historien om paragraf 52 d er ikke bare en historie om en maktkamp mellom 

konservative og radikale posisjoner i Norge på starten av 1900-tallet. Det er også en historie 

om valg av argumenter og retoriske strategier hos de aktørene som kjempet mot hverandre i 

stemmerettsdebattene.  

 

Perspektivet på debattene er inspirert av Quentin Skinners artikkel «Moralske Principper og 

Social Forandring» som viser at studiet av aktørenes fremgangsmåte kan være et interessant 

forskningsobjekt innenfor politisk idéhistorie. Jeg har anvendt Skinners artikkel som en 

inngang til å forstå de ulike posisjonene i debattene om suspensjon av fattigunderstøttede. 

Aktørene som deltok fra 1898 til 1919 forsøkte å forandre stemmeretten ved å fremstille 

handlingen som noe motstanderne kunne kjenne igjen i tradisjonen, og i Grunnloven som de 

var satt til å beskytte. I likhet med allmenn stemmerett for andre samfunnsgrupper, var veien 

til stemmerett for alle fattigunderstøttede langsom og preget av konflikt mellom ulike 

samfunnsinteresser. Historien om paragraf 52 d er en viktig del av kampen for allmenn 

stemmerett i Norge og opphevelsen av økonomiske rammer for politisk deltakelse. Jeg håper 

denne oppgaven kan vekke interesse og nysgjerrighet for videre undersøkelser av denne lille, 

men betydningsfulle hendelsen i norsk demokratihistorie. 
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