
generelt, før han går over til å

handsame Schlegels encyklopedi

som kom ut i 1825. På fleire vis stad-

fester Björne at Schlegel såg inntoget

til den historiske skulen og dermed

hadde eit val om enten å områ seg

eller å halde fast ved den læra han

hadde dosert til då. Då arbeidet med

encyklopedien tok lang tid, vart det

meir og meir tydeleg at dette var

noko Schlegel måtte ta stilling til.

I gjennomgangen av encyklopedien

syner Björne at Schlegels val om

halde fast på naturrettslæra var

medvite. Men han syner samstundes

en Schlegel som jamt over la mykje

innsats i arbeidet med encyklope-

dien heilt fram til dei siste åra før

utgjevinga.

Det avsluttande kapitlet er skriven

av redaktør Mestad, og heiter

«Linjene vidare til 1814». Dette er

viktig for antologien då den skal

svare på hovudspørsmålet om kva

som forma tenkinga til juristane på

Eidsvoll. Utover å ha sendt inn eit

utkast, vert Schlegel kort nemnt i

eitt av dei andre grunnlovsutkasta

me i dag kjenner til. Hans kopling

til Grunnlova ligg meir skjult, eit

poeng som vert tydelegare undervegs

i antologien. Mestad er klar over

dette, og byggjer dels under det same

standpunktet i si meir fullstendige

handsaming av grunnlovsutkastet

der den konservative statsretts-

teoretikaren Schlegel kjem klarare

til syne. Men det finst også for-

klaringar bak dette. Han sendte

utkastet til Danmarks tronarving,

Kristian Frederik, og kjende truleg at

teorien med eitt var komen nærare

å verte praksis enn då han skreiv

sitt læreverk knappe 20 år tidlegare.

Avslutningsvis syner Mestad at det

var fleire i riksforsamlinga som

«kunne sin Schlegel». Kanskje

viktigast av alt var oppfatninga om

å verta løyst frå truskapseiden ved

Kielfreden, noko som gjorde at

makta i fyrste rekkje gjekk attende

til folket – ei oppfatning som gjorde

riksforsamlinga og endeleg

Grunnlova mogeleg.

Antologien gjev eit godt innblikk i

kva som forma tenkinga til

eidsvollsmennene. Med Schlegel

som hovudperson får ein også fram

fleire nye perspektiv kring så vel kva

studentane lærte som universitets-

professoren si rolle i den offentlege

debatt i Danmark-Noreg. Det

faglege innhaldet i antologien

har fleire dimensjonar, og lese-

motstanden varierer. Dei mange

dimensjonane gjer den uansett til

god lesnad for dei fleste som inter-

esserer seg for Grunnlova og då

særleg tida føre 1814.

Marthe Hommestad

Politiske bønder: Bondestrategene og

kampen for demokratiet 1814–1837

Oslo: Scandinavian Academic Press

2014. 345 s.

Av Mats Hallenberg

Marthe Hommerstads bok Politiske

bønder är baserad på hennes ph.d.

avhandling från 2012 och behandlar

ett av de viktigaste forsknings-

ämnena i norsk historia: fram-

växten av en bondeopposition
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under perioden efter

representationsreformen 1814.

I tidigare forskning (t.ex. Halvdan

Koht och Jens Arup Seip) har

böndernas representanter på Stor-

tinget karakteriserats som svaga och

osjälvständiga, medan 1830-talets

välorganiserade bonderörelse fått stå

för något kvalitativt nytt i norsk

politik. Hommerstad visar hur

bönderna redan från början arbetade

för att stärka sin position i den nya

politiska miljön, men att det tog tid

innan deras strävanden gav konkreta

resultat.

Författaren tar ett samlat grepp på

bondepolitiken. Hon nöjer sig inte

med att studera bönderna på Stor-

tinget utan hon undersöker även den

lokala nivån: bondeledarnas

agitationskampanjer, allmogens

petitioner samt inte minst hur valen

av bonderepresentanter i socknar och

amt gick till. Stortingets handlingar

utgör huvudkälla, men Hommerstad

har också gått igenom tidningar och

lokal valstatistik. Boken erbjuder en

infallsrik och nyanserad

framställning av bondepolitikens

villkor och ger samtidigt en god bild

av det norska politiska systemets

utveckling Den ursprungliga texten

har bearbetats, framställningen är

väldisponerad och lätt att följa. Ett

stort plus är de många och vackra

illustrationerna som inte bara är

trevliga att titta på utan också

skänker djupare förståelse för de

sammanhang boken tar upp. Det är

helt enkelt en fröjd att bläddra i

Politiske bønder!

Marthe Hommerstad tar avstamp

i teorier om sociala rörelser. Med

inspiration från den svenska

historikern Karin Sennefelt vill

Hommerstad applicera Bert

Klandermans modell för att förstå

den norska bonderörelsens

utveckling. Klandermans pekar på

tre avgörande faser för politisk mobi-

lisering: 1) etablering av konsensus,

där aktörer sluter sig samman och

skapar en kollektiv tolkningsram för

att legitimera sina krav, 2) mobi-

lisering av konsensus, där rörelsen

sprider sin uppfattning till andra

grupper för att skapa medvetenhet

om gemensamma intressen, 3) mobi-

lisering till handling, där

anhängarna förmås att agera

gemensamt för att uppnå de mål som

rörelsen identifierat. Hommerstad

vill använda modellen för att

förklara samspelet mellan den lokala

och centrala nivån. Upplägget

fungerar i stort sett väl, men det går

att ifrågasätta om de norska

bönderna verkligen formade en

enhetlig rörelse av detta slag. Teorin

fokuserar på konkreta och

tidsbegränsade missnöjesyttringar,

medan Hommerstad vill använda

den till att förklara norska bönders

politiska handlande under drygt

tjugo år.

Boken börjar med en

undersökning av böndernas valda

representanter. Stortingsmännen

tillhörde som regel bondeeliten och

hade varit kyrkvärdar, skollärare,

medlemmar av kommissioner och

liknande. Bönderna valde män med

den erfarenhet och formulerings-

kompetens som krävdes för

att föra fram lokala krav på den

nationella nivån. Bondepolitikerna
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ingick dessutom i vidare nätverk som

innefattade politiskt intresserade

storbönder, ämbetsmän och andra

prominenta personer i

lokalsamhället. Sådana grupper

kunde ibland ta formen av

informella partigrupperingar som

det så kallade Mjøsapartiet eller

gruppen kring tryckpressen i Ekset.

Flera av böndernas stortingsrepre-

sentanter var också aktiva i

haugianernas väckelserörelse.

Därefter undersöker Hommerstad

den agitation som bedrevs på lands-

bygden inför stortingsvalen.

Källmaterialet består av

dagstidningar och politiska

småskrifter (katekismer) men

författaren har även kartlagt spåren

av muntlig agitation. Bondeledare

som Jon Nergaard genomförde flera

agitationsresor i Trøndelagen och

närliggande områden. Syftet var att

förmå bönderna att rösta fram sina

egna representanter hellre än att

välja ämbetsmän, samt att

argumentera för minskade

statsutgifter och därmed sänkta

skatter. Hommerstad studerar också

bonderepresentanternas agerande

vid stortingen. Hemliga

nätverksmöten och «aftenstorthing»

hade stor betydelse för agitationens

innehåll och vilka politiska mål

bönderna valde att driva.

Nästa avsnitt behandlar de

konkreta resultaten av böndernas

mobilisering: i vilken mån ledde

agitationen till att fler

bonderepresentanter röstades fram

till Stortinget? Det indirekta

valsystemet – där väljarna i varje

prästgäll först röstade fram valmän,

som sedan samlades distriktsvis för

att välja stortingsrepresentanter

– missgynnade till en början

bönderna. Hommerstad har gjort ett

imponerande detektivarbete och kan

visa på ett kraftigt ökat

valdeltagande under perioden 1829–

1835, vilket också resulterade i att

fler bonderepresentanter blev valda.

De regionala skillnaderna var dock

mycket stora: i distrikt där stor-

bönder dominerade valdes som regel

fler bönder till stortingsmän. I andra

områden, som de runt Oslofjorden,

var valdeltagandet ofta lågt och den

borgerliga eliten förblev tongivande

under hela perioden. I en

specialstudie av Kristians amt visar

Hommerstad en snabb ökning av

valdeltagandet 1832 (upp till 94 %

av de röstberättigade bönderna).

Hon tolkar detta som en direkt följd

av Jon Jergaards agitationsresor i

området, vilket verkar fullt rimligt.

Även om Hommerstad kan visa flera

fall där bondeagitationen varit

framgångsrik visar hon också dess

uppenbara begränsningar.

Böndernas mobilisering till

handling var effektiv i vissa delar av

landet, medan andra områden

knappast berördes alls. Någon

enhetlig nationell bonderörelse var

det knappast fråga om vid denna tid.

Marthe Hommerstad undersöker

också böndernas agerande i några

viktiga politiska sakfrågor. I flera fall

var bonderörelsen djupt kluven. När

det gällde försäljningen av

frälsegodsen var många

bonderepresentanter positiva,

medan arrendebönderna

(leilendingarna) protesterade genom
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suppliker till Stortinget. Här fanns

också regionala skiljelinjer:

storbönderna i Hedemarken ställdes

mot bonderepresentanterna från

västkusten som visade större

förståelse för landböndernas krav på

besittningsrätt. I brännvinsdebatten

var bönderna genomgående mycket

aktiva, och rätten till

husbehovsbränning kom att

betraktas som ett egenintresse som

förenade bönderna. Likväl fanns det

nykterhetskämpar bland bönderna

som ifrågasatte de liberala lagarna.

Stor enighet rådde däremot när det

gällde den för bönderna betungande

land- och köpstadsskatten. Här

lyckades också

bonderepresentanterna påverka

politiken i önskad riktning och det

var på deras initiativ som skatten

avskaffades 1837.

En viktig slutsats är att bönderna

inte bara argumenterade utifrån sitt

snäva egenintresse, vilket tidigare

forskning ofta hävdat. Hommerstad

visar övertygande att

bonderepresentanterna hänvisade

till såväl statsnyttan,

fosterlandskänslan som till

grundlagens bestämmelser när de

talade för sin sak. Däremot är hennes

slutsats att näringspolitiska frågor

underlättade mobiliseringen väl

optimistisk. Resultaten visar snarare

att bonderörelsen i flera av dessa

frågor var djupt splittrad, och varken

nådde fram till konsensus eller

någon gemensam handling.

Hommerstad vill också koppla

samman 1800-talets bondepolitik

med de moderna medborgaridealen.

I debatterna om utökat skolväsen

samt de så kallade

formannskapslagarna (lokala

självstyrelseorgan) argumenterade

flera bondeledare för behovet av att

upplysa och utbilda allmogen. När

det gällde formannskapet hävdade

man att dessa församlingar skulle

fungera som en «dannelseskola» för

allmogen och fostra bönderna till

upplysta, ansvarsfulla

samhällsmedborgare. Kapitlet ger

starka belägg för att bönderna tog till

sig den nya medborgardiskursen och

formade den efter sina egna syften.

Författaren stärker därmed sin tes

om att bönderna var strategiskt

medvetna och kapabla att utnyttja

den nya politiska situationen.

Bokens sista empiriska kapitel

diskuterar hur böndernas

handlingsrepertoar och den politiska

kulturen utvecklades efter

representationsreformen 1814. Förf.

konstaterar att bönderna på lokal

nivå utnyttjade traditionella

metoder som suppliker och

protestskrivelser, men att dessa

formulerades i en allt mindre

underdånig ton. Bonderepresentant-

erna på Stortinget drev i sin tur sina

krav självständigt, men lierade sig

med ämbetsmän när möjligheten

fanns. Hommerstad urskiljer två

tydliga faser: perioden fram till 1827

var en lärdomstid där bondemännen

måste tillägna sig elitens politiska

kultur för att få respekt för sina krav.

Efter 1827 var bondemännen oftare

på offensiven och hade enligt

Hommerstad med framgång lärt sig

att spela det politiska spelet. Hon

hänvisar främst till formannskapet

samt brännvinslagarna som
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exempel. Här menar jag att hennes

resultat kan nyanaseras: bonde-

opinionen var i många fall splittrad

och frågan om vilka bondegrupper

som förmådde göra sig gällande och

vilka som saknade inflytande kunde

ha diskuterats ytterligare.

I slutkapitlet konstaterar Marthe

Hommerstad att de norska bönderna

tidigt insåg betydelsen av den nya

konstitutionen. Hon menar att

bondepolitikerna måste ses som en

progressiv kraft som sökte engagera

bredare folkgrupper i händelserna

på Stortinget. Genom målmedveten

agitation lyckades den lokala eliten

sprida och vinna gehör för sin

uppfattning på nationell nivå.

Böndernas företrädare lärde sig att

tala på elitens arenor och i takt med

att fler valdes in ökade deras

politiska inflytande i sakfrågorna.

De drev opinion i näringspolitiska

frågor men också vad gällde

utbildning och politisk inflytande.

De norska bondepolitikerna spelade

därmed en avgörande roll för det

norska samhällets utveckling i

demokratisk riktning. Hommerstads

resultat är väl underbyggda men jag

hade gärna sett att hon återknutit

till teorin om sociala rörelser. Det

hade kunnat ge större förståelse för

bondepolitikens begränsningar såväl

som för dess framgångar.

För en svensk läsare framstår det

norska bondeståndets framgångsrika

mobilisering fram till 1800-talets

mitt som anmärkningsvärd. Liksom

sina norska ståndsbröder hade de

svenska skattebönderna tillgång till

lokala arenor där de kunde agera

och formulera protestskrivelser. Men

de svenska bönderna hade dessutom

stämma och röst på riksdagarna

redan under 1500-talet. Trots detta

tog det lång tid innan

bonderepresentanterna förmådde

göra sig gällande på riksdagarna. När

de svenska bönderna under

1800-talet blev en dominerande

kraft på riksnivå så förde man i

huvudsak en konservativ politik som

motsatte sig liberala reformer. De

norska bönderna hade också sedan

lång tid tillbaka tillgång till lokala

arenor, men i rikspolitiken var de

nybörjare. Hommerstad visar

övertygande hur bönderna snabbt

anpassade sig till att utnyttja de

möjligheter den nya konstitutionen

erbjöd. Till skillnad från sina

svenska bröder drev de norska

bönderna en politik som

– åtminstone på viktiga punkter

– kan kallas progressiv och utgjorde

därmed en drivkraft för samhällets

demokratisering.

Mona R. Ringvej

Marcus Thrane. Forbrytelse og straff

Oslo: Pax forlag 2014, 321 s.

Av Eyvind Urkedal York

Marcus Thrane burde vere kjent for

dei fleste. Han er ein av dei store

figurane i norsk 1800-talshistorie og

blir ofte sett på som ein forløpar

til den organiserte arbeidarrørsla i

Norge. Likevel er det langt mellom

historiebøker som tek for seg
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