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1 Innledning

Temaet for dette foredraget, nordisk priserett, er i dag en del av rettshisto-
rien og har ikke lenger noen praktisk betydning. Men samtidig forholder 
det seg litt på samme måten til den moderne sjø-, hav- og folkeretten 
som gresk og latin til moderne litteratur. Det var her alt begynte. For 200 
år siden var priseretten simpelthen det viktigste området av den tidens 
praktiske folkerett og en sentral del av sjøretten.

Min inngang til temaet var opprinnelig den internasjonale økono-
miske rettens rettshistorie, og da særlig den folkerettslige beskyttelsen 
av eiendom og utenlandske investeringer.2 Dette var det lite av for et 
par hundre år siden. Den tidens internasjonale økonomi var basert på 
handel og på 16- og 1700-tallet var det kolonihandelen som var tidens 
økonomiske drivkraft. Den var igjen nært knyttet sammen med slaveriet 
og slavehandelen, frem til avskaffelsen på begynnelsen av 1800-tallet.3 
Fra Afrika gikk det en strøm av slaver til de karibiske øykoloniene, som 
sendte sukker til Europa, som igjen sendte våpen, bomull, verktøy og 
alkohol til Afrika i bytte mot slaver.

De økonomiske stormaktene hadde koloni-imperier, og forretningsfolk 
etablerte seg med plantasjer og andre geskjefter i koloniene, men det meste 
av handel skjedde innad i koloni-imperiene. Kolonimaktene forsøkte 
gjerne også å holde andre land ute fra egne kolonier. Dette gjorde at 
det ble lite av egentlig internasjonal handel og investeringer. Handel 
og oversjøisk skipsfart var imidlertid eksponert for en egen form for 
myndighetsinngrep gjennom den tidens såkalte kaperfart, som også 
utvirket en egen folkerettslig respons – priseretten.

Litt enkelt forklart fungerte dette slik at kongene i henhold til folkeret-
ten kunne gi kaperbrev til private krigsskip, som ga autorisasjon til å 
saumfare verdenshavene for å kapre og ta beslag i fiendtlige skip og handel 

2 Se mer inngående og for et mer alminnelig rettshistorisk perspektiv, Ivar Alvik, 
‘Protection of Private Property in the Early Law of Nations’ Journal of the History of 
International Law 20 (2018) s. 217–250.

3 Se om dette for eksempel Adam Hochschild, Begrav lenkene, Pax 2007; og Wilhelm 
G. Grewe, The Epochs of International Law, Walter de Gruyter 2000, s. 554 flg.
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for egen risiko og gevinst. Dette ble kalt kaperfart, og var i mye av denne 
perioden også en blomstrende kommersiell virksomhet. Formålet var å 
lamme fiendens handel, noe som ble ansett som et legitimt formål i krig.

Noe av det som særlig er interessant med priseretten i et mer almin-
nelig folkerettslig perspektiv er at den reflekterer en brytningstid rundt 
overgangen mellom 17- og 1800-tallet. Stikkord her er en humanisering 
av retten, styrket statsmakt og rettslige institusjoner, og økt respekt for 
individet og individuelle rettigheter. Vi ser dette illustrert gjennom tidens 
nye grunnlover, som den franske menneskerettighetserklæringen og 
de amerikanske og norske grunnlovene. Samtidig var tiden rundt den 
franske revolusjon, med den påfølgende revolusjons- og napoleonskrigen, 
også priserettens høydepunkt. I Norge omtales perioden fra 1807–1812 
noen ganger som «kapertiden».4 Dette var i praksis siste gang privat 
kapervirksomhet ble drevet i Norden, siden kapervirksomhet ble forbudt 
gjennom den såkalte Paris-deklarasjonen som en del av oppgjøret etter 
Krimkrigen i 1856.5

De strømningene som var i tiden, med økt fokus på individuelle 
rettigheter og regulert statsmakt ble også reflektert i priseretten. Det 
var kulminasjonen av dette som førte til forbudet mot kapervirksomhet 
i 1856.6 Men også i tiden før dette var priseretten et av de områder som 
ledet an i en utvikling mot styrket beskyttelse av individuelle rettigheter 
også på det økonomiske området. Også i Norge ser vi disse strømningene. 
Da Danmark-Norge kom i krig med England i 1807 var privat kaperfart 
et anerkjent krigsvåpen med tradisjoner mange hundre år tilbake i tid. 
Samtidig harmonerte ikke det som var essensen i kapervirksomhet, 
konfiskasjon av privat eiendom med våpen i hånd, særlig godt med 
tidsånden på slutten av 1800 tallet. Filosofisk, politisk og rettslig var man 
både i Norge og resten av Europa preget av opplysningstidens idealer om 
rasjonalitet, humanitet og individuelle rettigheter. En av de ideene som 

4 Se særlig Joh. N. Tønnessen, Kaperfart og skipsfart 1807–1814, J. W. Cappelens forlag 
1955.

5 Charles H. Stockton, ‘The Declaration of Paris’ American Journal of International Law 
Vol. 14, No. 3 (1920), s. 356–368.

6 Se for eksempel også slik Norman Bentwich, The Law of Private Property in War, Sweet 
& Maxwell 1907.
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hadde fått sterkest fotfeste var Lockes ide om den private eiendomsretten 
som en naturgitt rettighet for det enkelte individ uavhengig av statsauto-
riteten.7 Lockes tanker var en viktig innflytelse i de nye konstitusjonene 
på 1700 tallet – særlig den amerikanske og den franske, men påvirket 
også teoriene om naturretten og folkeretten. Sett i lys av slike idealer 
ble kaperrettens grunnleggende ide, om at stater i krig hadde rett til å 
konfiskere private fiendeborgeres eiendom, problematisk.

Man tenker jo normalt ikke at sjørett og menneskerettigheter har 
så mye med hverandre å gjøre. Men nettopp på denne tiden, gjennom 
utviklingen av priseretten, var det på mange måter sjøretten som stod i 
begivenhetenes sentrum på dette området. For å sitere den amerikanske 
rettshistorikeren David Bederman var det på mange måter priseretten 
som var folkeretten på denne tiden:

«It would not be extravagant to say that the development of the law 
of maritime prize was paradigmatic of the role of custom and state 
practice in the formative centuries of international law. For many 
of those years, the law of prize was the law of nations.»8

Dermed var det også her vi så den praktiske konsekvensen av nye men-
neskerettighetsideer i folkeretten. I det følgende skal jeg utdype dette 
perspektivet gjennom først å si litt om internasjonal priserett og de 
spenninger og interessekonflikter den rommet. Deretter skal jeg si litt 
mer om hvordan vi i Norge og Norden stilte oss til kapervirksomhet og 
priserett, særlig rundt den såkalte kapertiden i Norge på begynnelsen 
av 1800-tallet.

7 For Lockes teori om eiendomsretten se John Locke, Second treatise of government 
(1690) § 27 flg. i Peter Laslett (ed.), Locke: Two Treatises of Government (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988); og se også for eksempel Richard Schlatter, Private 
Property – The History of an Idea (George Allen & Unwin, London 1951) s. 151 flg.

8 David J. Bederman, ‘The Feigned Demise of Prize’ Emory International Law Review 
9 (1995) s. 31, på s. 33.
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2 Internasjonal priserett

En mulig innvending mot å se priseretten som utslag av noe prinsipp 
om beskyttelse av individuelle rettigheter og eiendom er naturligvis at 
den på mange måter handler om det motsatte av dette – den legaliserer 
konfiskasjon av individuell eiendom uten erstatning. Poenget er imidlertid 
at retten til prisetaking var et unntak fra det som var det alminnelig 
aksepterte folkerettslige utgangspunktet. Og det var også et nokså snevert 
unntak som var nøye regulert. Mot slutten av 1700-tallet var det således 
langt på vei blitt et alminnelig anerkjent, folkerettslig prinsipp at frem-
mede borgeres private eiendomsrett i fredstid hadde krav på beskyttelse. 
Dette bygget i stor grad på to grunnlag.

For det første, siden den såkalte Westfalerfreden i 1648, som man 
ofte har sett som fødselen av den moderne folkeretten, hadde man etter 
hvert fått et omfattende nettverk av bilaterale traktater, som beskyttet 
retten til handel og skipsfart, og privat eiendomsrett.9 Dette var for-
løperne til de såkalte «friendship, commerce and navigation treaties» 
som florerte utover 1800-tallet, og som i vår tid igjen har blitt erstattet 
av bilaterale handels- og investeringstraktater og etter hvert også mer 
omfattende multilaterale handels- og investeringsregimer.10 Gjennom 
disse traktatene forpliktet de fleste land i Europa seg til å respektere 
andre nasjoners eiendom og gjeld på sine territorier. Sentralt for vårt 
tema er at disse prinsippene i noen grad også ble gitt gjennomslag i 
krig. De fleste traktatene hadde såkalte «winding up clauses», som ga 
utenlandske handelsmenn en viss tid etter krigsutbruddet til å gjøre 
opp sine affærer og forlate fiendestatens territorium uhindret. Dette 
tidsvinduet kunne være fra 6 måneder og opp til to år. Formålet var å gi 
utenlandske handelsmenn en mulighet til å sikre sin eiendom og verdier 
i tilfelle krig. Klausulene fungerte dermed som en forlengelse en viss tid 
inn i en krig av den beskyttelse av eiendomsretten som gjaldt i fredstid. 

9 Se generelt H. Neufeld, The International Protection of Private Creditors from the 
Treaties of Westphalia to the Congress of Vienna (1648–1815), A.W. Sijthoff 1971.

10 Se Ivar Alvik, ‘Investor-stat tvisteløsning (ISDS) i internasjonale investeringstraktater’ 
Lov og Rett (2015) årg. 54 nr. 10, s. 581- 601.
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Av og til hadde man også tilsvarende bestemmelser for skip som lå i 
fiendehavn når krig brøt ut.

For det andre hadde man en særdeles innflytelsesrik folkerettslig teori, 
bygget på naturrettslige tanker der ideen om individuelle rettigheter var 
sentral. Særlig viktig her var den sveitsiske folkerettsjuristen Vattel. På 
begynnelsen av 1800-tallet var hans verk om folkeretten, Le droit des gens, 
eller folkenes rett, nærmest å regne som en folkerettslig rettskilde i seg 
selv.11 Han skrev blant annet at for en suveren å tilta seg rett over frem-
mede borgeres eiendom både var en krenkelse av den private borgeren 
og hans hjemstat.12 Dette kombinerte naturrettens ideer om individuelle 
rettigheter med en mer realistisk betraktning av hjemstatens økonomiske 
interesse i å beskytte sine borgeres eiendom og økonomiske rettigheter.

Her var det likevel en viktig forskjell på krig og fred. Fra gammelt 
av var det en rettslig tradisjon for at krig brøt alle rettslige bånd, både 
mellom de krigførende landene og deres undersåtter. En praktisk viktig 
konsekvens var retten til å konfiskere fiendens eiendom i krig, inkludert 
privates eiendomsrettigheter. Utover på 1700-tallet ser man likevel en 
innsnevring og presisering av dette utgangspunktet, i takt med generelle 
tendenser mot økt fokus på individuelle rettigheter.

Et generelt prinsipp som nå utviklet seg som en slags forløper til 
dagens menneskerettigheter, og i kjølvannet av slike «winding-up clauses» 
som er beskrevet over, var at private borgere hadde individuelle rettigheter 
også i krig, og ikke automatisk kunne identifiseres med sin hjemstat. Selv 
om to stater var i krig, betød ikke det lenger at krigen brøt alle rettslige 
bånd til og mellom statenes undersåtter. Rousseaus berømte formulering 

11 Se Emer de Vattel, The law of nations: or, Principles of the law of nature applied to the 
conduct and affairs of nations and sovereigns, with three early essays on the origin and 
nature of natural law and on luxury, Béla Kapossy/Richard Whatmore (ed.), India-
napolis, Liberty Fund 2008. Og se også Albert De Lapradelle, i hans ‘Introduction’ til 
1916 Carnegie utgaven av Vattels verk: Law of Nations, The Classics of international 
law: 42: Le droit des gens : ou principes de la loi naturelle : appliqués à la conduite et 
aux affaires des nations et des souverains, Carnegie Institution of Washington 1916.

12 Vattel, The law of nations (2008) på s. 315: «The property of an individual does not cease 
to belong to him on account of his being in a foreign country; it still constitutes a part 
of the aggregate wealth of his nation (§ 81). Any power therefore, which the lord of the 
territory might claim over the property of a foreigner would be equally derogatory to 
the rights of the individual owner, and to those of the nation of which he is a member.»
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av dette skulle etter hvert også få et visst gjennomslag i folkerettslig teori 
og praksis:

«War then is a relation, not between man and man, but between 
State and State, and individuals are enemies only accidentally, not 
as men, nor even as citizens, but as soldiers; not as members of their 
country, but as its defenders.»13

Den samme tanken fikk også konkret gjennomslag i tilknytning til 
beskyttelse av privat eiendomsrett. Mot slutten av århundret var det 
blitt alminnelig anerkjent som et folkerettslig prinsipp, lagt til grunn i 
flere dommer fra nasjonale domstoler på denne tiden, at konfiskasjon av 
fiendeborgeres private eiendom, som befant seg innenfor den krigførende 
stats eget territorium ved krigsutbruddet, var i strid med folkeretten. 
I Ware v. Hylton kalte USAs Høyesterett denne praksisen for «a relic of 
barbarism»,14 og i den senere saken United States v. Percheman uttalte 
domstolen følgende om private eiendomsrettigheters krav på beskyttelse 
under folkeretten i et område okkupert av en annen stat:

«The modern usage of nations, which has become law, would be 
violated; that sense of justice and of right which is acknowledged 
and felt by the whole civilised world would be outraged, if private 
property should be generally confiscated, and private rights annul-
led. The people change their allegiance; their relation to their 

13 Jean Jacques Rousseau, Contrat social (1762), Bok I kapittel IV, som sitert av Bentwich 
(1907) på s. 11, hvor han også siterer følgende utdrag fra den såkalte «United States 
Instructions to their Armies in the Field» fra slutten av 1800-tallet (på s. 12–13): «Public 
war is a state of armed hostility between sovereign nations or governments. It is a law 
and requisite of civilized existence that man lives political societies forming organized 
units called States or nations, whose constituents bear, enjoy, and suffer, advance and 
retrograde, together in peace and in war. (21) The citizen or native of a hostile country 
is thus an enemy as one of the constituents of the hostile State, and as such is subject 
to the hardships of war. (22) Nevertheless, as civilisation has advanced during the last 
centuries, so has likewise steadily advanced, especially in war on land, the distinction 
between the private individual belonging to a hostile country and the country itself 
with its men in arms. The principle has been more and more acknowledged that the 
unarmed citizen is to be spared in person and property as much as the exigencies of 
war will admit.»

14 3 US 199 (1796), Justice Patterson på s. 254.
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ancient sovereign is dissolved; but their relations to each other, and 
their rights of property, remain undisturbed.»15

Det som forblir et unntak og en levende realitet er imidlertid prise- eller 
kaperretten – retten til å ta priser på det åpne hav. Den reelle begrun-
nelsen for å skille mellom privat eiendom på land og til havs var de 
krigførende statenes interesser – behovet for å kunne angripe og ramme 
hverandres handel i en krigssituasjon.16 Også priseretten fikk imidlertid 
i denne situasjonen en styrket eksistensberettigelse, som en beskyttelse 
av internasjonal shipping, handel og individuelle eiendomsrettigheter.

Priserettens grunnleggende prinsipp, og viktigste eksistensberettigelse 
og formål, var jo nettopp å beskytte nøytrale skip og last. Unntaket den 
ga til å ta priser i en krigssituasjon var begrunnet i krigens oppløsning av 
normale relasjoner. Men dette gjaldt ikke for nøytrale skip og last, som 
dermed hadde samme krav til beskyttelse som i fredstid.17

Et utgangspunktet var for det første at skip under nøytralt flagg ikke 
var legitimt krigsbytte. Men også last som var eid av borgere fra et nøytralt 
land var som utgangspunkt immun mot konfiskasjon, selv om den ble 
fraktet under fiendtlig flagg. Imidlertid kunne nøytrale skip og last være 
lovlige priser dersom de hadde begått brudd på prise- og nøytralitets-
retten. Nøytrale kunne for eksempel ikke forsyne en krigførende med 
krigsviktige forsyninger, kontrabande, og de kunne ikke bryte en blokade. 
I så fall måtte de tåle konsekvensene, som var å bli ansett som alliert med 
den krigførende de hadde hjulpet – og dermed lovlig prise.

15 32 US 51 (1833); Chief Justice Marshall på s. 86–87.
16 Jf. betraktningen hos den amerikanske admiralen og marinehistorikeren A.T. Mahan 

i hans verk Sea Power in Its Relation to the War of 1812 (Little Brown and Company 
1905), som sitert av Bentwich (1907) på s. 87: «Private property fixed locally and at a 
standstill is one thing; private property upon ships and in process of transportation is 
another. It is in the latter case not only private property but also a part of the national 
commerce, and it is in this, its national character, that it is confiscated. It is exactly 
equivalent to money in circulation, and it is the life-blood of a nation’s prosperity, upon 
which, in the end, war depends. It is national in its employment, only in its ownership 
is it private. This is the crux of the whole question, and it should be fairly recognised 
that maritime capture is directed not against private property but against national 
commerce.»

17 Alvik (2018) s. 243–244.
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Det som særlig gjorde at priseretten fungerte som en reell beskyttelse av 
nøytrale skip og eiendom – en «rule of law for prizes and privateers» – var 
de relativt strenge vilkårene den satte for kapervirksomheten og for at noe 
skulle være en lovlig prise.18 En kaperreder eller -kaptein måtte for det 
første ha kongelig tillatelse, en kaperkonsesjon, og selve virksomheten var 
i praksis nokså strengt regulert. Kaperkapteinen eller rederen måtte for 
eksempel stille sikkerhet som skulle dekke eventuelle erstatninger for skade 
på nøytrale skip og eiendom. Videre tilfalt ikke prisen automatisk den 
enkelte kaperreder, det var et krav under folkeretten at den måtte bringes 
inn for en domstol for pådømmelse av om det forelå en lovlig prise i hvert 
enkelt tilfelle. Dette gjorde at priseretten utviklet seg som en særegen form 
for rett, i skjæringspunktet mellom nasjonal rett og folkerett og håndhevet 
av nasjonale prisedomstoler, som beskyttet individuelle rettigheter. Et 
noe høystemt uttrykk for hvordan disse prisedomstolene så på sin rolle 
er en berømt setning fra den engelske prisedommeren Sir William Scott, 
eller Lord Stowell som han etter hvert ble, i den kjente saken the Maria:

«I consider myself as stationed here, not to deliver occasional and 
shifting opinions, to serve present purposes of particular national 
interest, but to administer with indifference that justice which the 
law of nations holds out without distinction to independent states, 
some happening to be neutral and some to be belligerent.»19

Når man likevel kan mene at denne selvforståelsen kunne fortone seg noe 
skinnhellig er det naturligvis fordi engelske prisedomstoler ikke unnlot å 
vise en særlig forståelse for engelske, nasjonale interesser. Det forhindrer 
likevel ikke at prisedomstolene også sørget for en viss reell rettssikkerhet 
for nøytrale skip og last. Særlig engelske prisedomstoler, som forega å 
anvende folkeretten direkte, opptrådte tross alt med en betydelig og reell 
autonomi i forholdet til utøvende myndigheter, og utviklet priseretten 
på en så sofistikert måte at det ikke kan anses som noe annet enn et 
bemerkelsesverdig bidrag til folkerettshistorien.

18 Ibid. s. 236.
19 The Maria, (1799), 1 Rob. 340.
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3 Nordisk priserett

De nordiske landenes forhold til priseretten i dette bildet kan antagelig 
best karakteriseres som ambivalent. Både Sverige og Danmark-Norge 
utstedte kaperkommisjoner som virkemidler i egen krigføring. I den 
store nordiske krig på begynnelsen av 1700-tallet var kapervirksom-
het en integrert del av sjøkrigen mellom de nordiske landene.20 Både 
den svenske og den danske kongen utstedte også egne reglementer for 
kapervirksomheten. På denne tiden virker det som man særlig var 
inspirert av nederlandsk priselovgivning og priserett. Illustrerende for 
den nederlandske innflytelsen er en del ord og uttrykk som har gått inn 
i dagligtalen. Et eksempel er uttrykket lurendreier og lurendreieri, som 
visstnok var det nederlandske, priserettslige uttrykket for et fiendtlig 
skip som utgir seg for å være nøytralt.21

I Norge var det særlig på Sørlandet og i Oslofjorden at kapervirksom-
het var en stor geskjeft. En av dem som fikk føle på norsk kapervirksomhet 
på Sørlandskysten var den senere amerikanske presidenten John Quincy 
Adams. Under sjøreisen fra USA da han var på vei til å bli ambassadør 
i St. Petersburg ble skipet han var på kapret og bragt til Kristiansand. 
I dagbøkene sine forteller han om at mens han var i Kristiansand opp-
daget han at det også lå 36 andre kaprede amerikanske skip i byen, med 
400 amerikanske sjøfolk om bord.22 I prinsippet var dette litt ugreit, 
siden USA var nøytralt i krigen, noe som kunne tyde på at heller ikke den 
norske priserettspleien alltid var helt i samsvar med folkerettens krav.

I det internasjonale bildet er det likevel som representant for og 
forsvarer av nøytrale rettigheter at Norden særlig har hatt en stemme. 
To sentrale danske forfattere, som også fikk internasjonalt ry, er de to 
jusprofessorene Hübner og Schlegel.23 Begge ble i sin samtid oppfattet 

20 Se Ola Teige, ‘Kaperfarten i Norge under den store nordiske krig, 1709–1720’ Sjøfarts-
historisk årbok (2010) s. 7–128.

21 Ibid. s. 24.
22 Tønnessen (1955) s. 191.
23 Se særlig Ola Mestad, ‘Schlegel mot Sir William Scott i 1800: Schlegels internasjonale 

priserettsstudie’ i Ola Mestad (red.), Frihetens forskole: professor Schlegel og eidsvolls-
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som de kanskje fremste forsvarere av nøytrales rettigheter i priseretten. 
I en amerikansk høyesterettsdom fra 1815 ble de to sammen omtalt som 
«the champions of neutrality».24 Det var i og for seg ingen grunnleggende 
uenighet i datidens folkerett om at nøytrale skip og last hadde krav på 
beskyttelse. Det som var samtidens store stridstema var derimot om 
skipets nøytralitet også beskyttet lasten. Her hevdet Hübner og senere 
Schlegel prinsippet om fritt skip – fri last, som de fremste forsvarere av 
dette prinsippet internasjonalt.25 Særlig engelske jurister hevdet derimot 
at fiendtlig last om bord på nøytrale skip var god og lovlig prise. Det 
var dette som var stridstemaet i the Maria, som Schlegel kritiserer i sin 
avhandling.

Den posisjonen de nordiske juristene inntok som nøytralitetens for-
svarere er naturligvis ikke helt uten sammenheng med at dette samstemte 
med nordiske interesser. I de mange krigene som fant sted i siste halvdel 
av 1700-tallet var de nordiske landene antagelig de viktigste og mest 
konsekvent nøytrale handelsnasjonene i Europa. De inngikk også i de 
såkalte væpnede nøytralitetsforbundene med Prøysen og Russland på 
1700-tallet, som var ment å forsvare nøytraliteten.26

Dette gjør at tidsånden i Norge og Norden rundt begynnelsen av det 
vi kaller kapertiden i Norge i utgangspunktet er reservert. Den erfaringen 
man har med priserett er som nøytrale handels- og skipsfartsnasjoner som 
lider under prisetaking og restriksjoner på handel. Og i tillegg til dette 
er vi på denne tiden, særlig i Norge, i tidsånden og strømningene som 
leder frem til Grunnloven i 1814 med fokus på individuelle rettigheter 
og begrenset statsmakt.

Et godt uttrykk for dette finner vi hos den unge juristen Christian 
Krohg. Han er mest kjent for sin senere rolle rundt og i tiden etter 1814, 
men i sine forelesninger over folkeretten fra 1803 skriver han også om 

mennenes læretid i København, Pax Forlag, 2013; og Nora Naguib Leerberg, The legal 
politics of neutrality in the Age of Privateering: Martin Hübner’s law of neutrality and 
prize, Dreyer Akademisk 2015.

24 The Nereide, 13 US 388 (1815), jf. Mestad (2013) s. 321–322.
25 Se Grewe (2000) s. 375, som særlig fremhever Hübner.
26 Se Carl Jacob Kulsrud, Maritime Neutrality to 1780: A History of the Main Principles 

Governing Neutrality and Belligerency to 1780, Little, Brown & Co. 1936.
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individuelle rettigheter og priserett. I en passasje som åpenbart må være 
inspirert av Rousseau skriver han blant annet følgende:

«Krig føres mellom stat og stat. Den begyndes ikke efter de enkelte 
private undersaatteres vilje (…) At betragte en Nations enkelte 
medlemmer, som Gienstand for ringeakt blot fordi Nationen er vor 
fiende, er en handlemaade, hvortil der ingen retfærdighetens 
Grund findes. Krigeren forsvarer fædrenelandet, men den fiendt-
lige krigsmand, der angriber ham, er ei hans personlige uven »27

De rettslige konsekvensene av dette for Krohg er at den alminnelige eller 
naturlige folkerett forbyr å «overfalde angripe, eller mishandle private 
og vergeløse borgere af den fiendtlige stat, så længe disse forholder 
seg fredelig.»28 Og videre fremholder han at «denne indskrænkning 
finder ogsaa i almindelighed sted med hensyn til saadanne personers 
eiendom.»29 Men samtidig anerkjenner også Krohg, dog uten synderlig 
begeistring at det av «den positive folkeret» følger visse unntak fra denne 
regelen, «forsaavidt som den tillader at fiendtlige staters handelskip som 
antreffes på sjøen kan anholdes opbringes, og prisedømmes.»30 Men for 
å stå under folkerettens beskyttelse må de enkelte kapere selv sørge for 
å ikke overtre folkerettens regler. Skjer dette, skriver han, «da kunne de 
Skyldige ei allene vente at straffes haardt av deres egen Regjering, men 
ogsaa af andre Nationer at behandles som ulovlige fiender og søerøvere».31

I 1807 var imidlertid Danmark-Norge alliert med Napoleon mot 
England. Ett år tidligere hadde den engelske marinen begått det såkalte 
flåteranet på havnen i København, som langt på vei hadde desimert den 
dansk-norske marinen. Danmark-Norge må i denne situasjonen ty til 
andre midler for å ramme engelsk handel, og det man tyr til er priseretten 
og kapervirksomhet. Det er nesten 100 år siden sist, men igjen blir det 

27 Christian Krohg, Forsøg til en Ledetraad ved Forelæsninger over Folke-Retten, Oslo 
1803, s. 171–172.

28 Ibid. s. 181.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Ibid. s. 195.
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utstedt kaperkommisjoner, og en livlig og omfattende kapervirksomhet 
brer om seg på den norske sørlandskysten.32

Dette skjedde ikke uten diskusjon, for som allerede antydet var 
det mange i juridiske og politiske kretser som både hadde juridiske og 
moralske anfektelser mot kapervirksomhet. Dette gjaldt også de som 
selv hadde eierinteresser i virksomheten og som forsvarte den. Grev 
Wedel Jarlsberg, som selv hadde andeler i kapervirksomhet, skal for 
eksempel ha bemerket om dette: «den enhver fedrelandsvenn så naturlige 
uvilje over dette skjendige røveri som forderver nasjonens moralitet, 
dreper all industri og skaper en skadelig luksus.»33 At kapervirksomheten 
ikke ble ansett helt juridisk og moralsk uproblematisk ser man også i 
de flere nokså omfattende og til dels panegyriske forsvarsskrift for å ta 
opp kaperfart mot nettopp England –«det troløse Albion».34 Far og sønn 
Falsen – Enevold og Christian Magnus, var blant dem som kastet seg ut 
i et heftig forsvar av kapervirksomhet. I bladet Tiden skrev blant annet 
Christian Magnus Falsen om hvordan det var «mer umoralsk å sitte 
hjemme og lese lærde avhandlinger om kaperiets uoverensstemmelse med 
folkeretten, enn å bruke den eneste måte å føre krigen på som fiendene 
har levnet oss.»35 Han var senere også involvert i kapervirksomheten 
både som prisedommer og som kaperreder. Jacob Aall, en annen kjent 
Eidsvollmann, hadde derimot moralske anfektelser, men involverte seg 
i virksomheten, angivelig av økonomisk nød.36

Den som likevel utviklet det mest omfattende juridiske forsvaret 
av virksomheten var antagelig Løytnant Wincents Sebbelow, som også 
senere gjorde seg bemerket ved å utarbeide et grunnlovsutkast til riks-
forsamlingen på Eidsvoll i 1814 og som stortingsrepresentant. Gjennom 
en folkerettslig avhandling ga han en forholdsvis inngående rettslig 
begrunnelse for kaperiets lovlighet i den aktuelle situasjon.37 Det som 

32 Tønnessen (1955).
33 Ibid. s. 453–454.
34 Ibid. s. 37–38
35 Ibid. s. 42
36 Ibid. s. 43.
37 W. Sebbelow, Om Kapere og Priser, Kristiansand 1808.
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er mest interessant med denne avhandlingen er nok hvor inngående 
forsvaret for lovligheten av virksomheten er, at den var begrunnet i den 
aktuelle situasjon som en form for gjensidighetshandling mot England, 
og hvordan han også bestrebet seg på å begrunne hvordan de enkelte 
engelske skipene og handelsfolkenes individuelle rettigheter ikke stod i 
veien for kaperiets lovlighet.

4 Avslutning

Avslutningsvis kan det bemerkes at mer interessant i et rettshistorisk 
perspektiv enn selve det faktum at kapervirksomhet ble ansett som et 
tillatt og nødvendig virkemiddel i situasjonen Danmark-Norge stod 
overfor i 1807, er diskusjonen dette foranlediget. Med all tydelighet viser 
den hvordan kapervirksomhet også i Norge og Norden stred mot en 
oppvåknende rettsbevissthet og rettighetstenkning, som peker fremover 
mot dagens moderne folkerett og menneskerettigheter.

Både i et internasjonalt og nordisk perspektiv ser vi i den gamle prise-
retten en konflikt mellom individuelle rettigheter og det som da fremstod 
som prekære nasjonale interesser og behov. Fortsatt i dag blir man slått 
av hvor levende denne konflikten fremstår, og hvordan spenningene også 
bidrog til en dynamisk rettsutvikling. Det er på en måte den moderne 
folkeretten med internasjonale menneskerettigheter og internasjonal 
«rule of law» som her ligger i støpeskjeen. Og det interessante i denne 
sammenhengen er jo at det var sjøretten, og til og med i noen grad nordisk 
sjørett, som var støpeskjeen.
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