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Seksjon 1

1

Generell informasjon
E K S A M E N

Emnekode: HI 129
Emnenavn: Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse, nasjonsbygging
Dato: 27. mai 2015
Varighet: Kl. 09.00-11.00
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Samtlige oppgaver skal besvares  

2 OPPGAVE

spørsmål om bruk av eksamensbesvarelse
Kan oppgåva brukast til undervisningsformål?

Velg et alternativ:

Ja
Nei

(Du kan gå tilbake og endre svaret seinare hvis ynskjeleg, så lenge du ikkje har levert eksamen.)
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3 OPPGAVE

Oppgave 1 HI-129 27.05.15
                                        
1)         Det internasjonale bildet

a) Gjør kort rede for styresettet i Frankrike før revolusjonen 1789

b) Den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776 ble et viktig forbilde både for franske
revolusjonære og for politisk opposisjonelle i andre europeiske land, bl.a. Norge. Hvorfor kom
nettopp dette dokumentet til å få så stor betydning?

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppg. 1: Det internasjonale bildet

a) Gjør kort rede for styresettet i Frankrike før revolusjonen 1789:

Før den franske revolusjonen brøt ut, som vi kan si brøt ut i 1789, var Frankrike et enevelde, der makta lå

hos denne eneveldige kongen. Frankrike var i tillegg bygget opp som et stendersamfunn, der 1. standen var

de geistlige, 2. standen var adelen og 3. standen var mer "vanlige" borgere, for eksempel bønder. Det var

ikke noen stemmerett for 2. og 3. standen. Den klart største delen av befolkningen tilhørte 3. standen, men

disse hadde likevel ingen rettigheter. Styresettet som var i Frankrike før revolusjonen var en av grunnene til

at det var misnøye i landet, og revolusjonen brøt ut. Landet hadde vært vant til dette eneveldige styresettet

over tid, og under revolusjonen ble også kong Ludvig avsatt og henrettet. 

I Frankrike var 2. standen misfornøyd med makta de hadde, og 3. standen var det samme. I tillegg hadde

landet vært preget av uår i jordbruk, de slet økonomisk (blant annet som følge av kriger og sløsing ved

hoffet). Dette var også med på å påvirke at misnøyen med styresettet var stor. Noen fikk også med seg det

som skjedde i Nord-Amerika, og ble påvirket av dette.

Noe av det som skjedde under revolusjonen var blant annet at eneveldet ble avskaffet, og

menneskerettighetene ble skrevet. Dette gikk ut på at alle mennesker skulle ha visse rettigheter, og at disse

skulle være like for alle. 
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b) Den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776 ble et viktig forbilde både for franske revolusjonære

og for politisk opposisjonelle i andre europeiske land, bl.a. Norge. Hvorfor kom nettopp dette dokumentet til å

få så stor betydning?

Da den amerikanske uavhengighetserklæringen kom i 1776 hadde amerikanerne lenge vært under britisk

styre, misnøyen hadde begynt å vokse. Både før uavhengighetserklæringen kom, og i den påfølgende

uavhengighetskrigen, måtte amerikanerne kjempe for sine rettigheter. Denne situasjonen kan sammenliknes

med flere andre land, som var vandt til enevelde som styreform, der mange i samfunnet ikke hadde

rettigheter. Da uavhengighetserklæringen kom sa den noe om de rettigheter man skal ha som menneske, at

alle er født frie og like, med visse umistelige rettigheter. Dette kan nok på mange måter ha vært noe også

befolkningen i andre land hadde "lengtet" etter, og i alle fall var enige i. Uavhengighetserklæringen og den

amerikanske uavhengighetskampen var også påvirket av opplysningstiden og mange av dens filosofer når

det gjaldt folks rettigheter og "organsiering" i samfunnet (for eksempel John Locke og sammenhengen

mellom de styrte og de styrende i samfunnet -> de styrende skal styre på vegne av befolkningen, de skal

representere folket, og har blitt delegert makt på vegne av fellesskapet). Dette var nye og mer "moderne"

ideer sammenliknet med eneveldet. Franske revolusjonære og politisk opposisjonelle i andre Europeiske

land, blant annet Norge, så det som skjedde, og ble påvirket av dette. Da Norge fikk sin grunnlov i 1814, var

det også flere land man ble påvirket av, for eksempel Frankrike, Nederland og Sverige, i tillegg til Amerika.

Men den amerikanske uavhengighetserklæringen av 1776 fikk såpass stor betydning fordi den var tidlig ute

med å støtte opp om folks rettigheter, og på mange måter rettferdighet i samfunnet. Dette påvirket som sagt

både Frankrike og andre land, og var på mange måter med på å bane vei for den utviklingen som skjedde i

andre europeiske land.
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4 OPPGAVE

Oppgave 2 HI-129 27.05.15
2)         Forklar begrepene

a) Konstitusjonalisme
b) Politisk liberalisme

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppg. 2: Forklar begrepene

a) Konstitusjonalisme

Konstitusjonalisme er det som er med på sikre befolkningen i et land visse rettigheter og på mange måter

befolkningens rettferdighet. Man kan for eksempel snakke om konstitusjonelt monarki. Da har man en konge,

men i motsetning til tidligere, hvor kongen haddde vært eneveldig, ville et konstitusjonelt monarki si at

befolkningen var sikret visse rettigheter i samfunnet, og muligheter for å være med på å bestemme. På

mange måter det vi i dag kan kalle en større grad av demokrati i samfunnet (men et konstitusjonelt monarki

på denne tiden, for eksempel under den franske revolusjon, var ikke det samme som det vi forbinder med et

demokrati i dag). 

b) Politisk liberalisme

Politisk liberalisme handler om en større politisk "frihet" enn det man hadde vært vandt til. For eksempel vil

man som borger få flere muligheter til å være med på å bestemme hvis graden av politisk liberalisme øker. Et

enevelde har liten grad av politisk liberalisme, mens et moderne demokrati har stor grad av politisk

liberalisme. Det politiske systemet og samfunnet vil da også være organsiert på en måte som er mer

sammensatt, slik at ingen for eksempel har eneveldig makt. Det vil også være organsiert på en måte der en

større del av befolkningen har mulighet til å være med og bestemme og å påvirke. Både den amerikanske og

den franske revolusjon, samt den utviklingen som også skjedde i andre europeiske land som følge av dette,

førte til at den politiske liberalismen vokste i mange land på denne tiden. 
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5 OPPGAVE

Oppgave 3 HI-129 27.05.15
3)         Norge 1814

a) Hvordan foregikk valgene til riksforsamlingen på Eidsvoll?
b) Kommenter påstanden: Den norske grunnloven av 1814 var en demokratisk  grunnlov. 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Oppg. 3: Norge 1814

a) Hvordan foregikk valgene til riksforsamlingen på Eidsvoll?

Da Kieltraktaten ble kjent i Norge, kalte den danske kongens stattholder i Norge, prins Christian Fredrik, inn

representanter fra Norges elite til stomannsmøte på Eidsvoll. Man ble her enige om å avvise Kieltraktaten, og

at man skulle danne en REPRESENTATIV forsamling som skulle samles på Eidsvoll. Prosessen med å finne

ut hvem som skulle være med i riksforsamlingen på Eidsvoll, begynte med at alle måtte avlegge ed om at de

skulle "kjempe" for Norge. Det skulle deretter holdes valg rundt ved forskjellige kirker/bedehus i landet. Noen

valgmenn skulle være med å bestemme hvem som skulle stille på riksforsamlingen på Eidsvoll, og det ble

valgt. Det ble ikke noe oppstyr rundt hvem som skulle få lov til å være med som "valgmann". Menn over 25

år, som hadde gård til 300 riksdaler, eller eide eller bygslet jord, fikk være med å stemme (disse reglene kan

også minne om stemmerettsreglende som senere ble gjeldende). Av de som ble valgt inn i riksforsamlinga på

Eidsvoll, var over halvparten embetsmenn. Det var også bønder og andre representert. 

b) Kommenter påstanden: Den norske grunnloven av 1814 var en demokratisk grunnlov.

Når det gjelder påstanden om at den norske grunnloven av 1814 var en demokratisk grunnlov, vil jeg på

mange måter si at påstanden stemmer. Man kan si at den norske grunnloven av 1814 var demokratisk sett i

lys av tiden den ble til, det kan poengteres at den ikke hadde blitt sett på som like demokratisk om den hadde

kommet i Norge i dag. Skal man imidlertid se Grunnloven sammenlignet med andre land på den samme

tiden, kan man se på punkter som viser til at den norske grunnloven var demokratisk for sin tid.

For eksempel kan man se på de stemmerettsreglene som kom med Grunnloven. Rundt 45% av menn over

25 år fikk stemmerett. Man måtte altså være 25 år eller mer, være embetsmann eller eie gård for 300
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riksdaler eller mer, eller ha eid eller bygslet matrikulert jord de siste fem årene for å få stemmerett. Kvinner

hadde altså ikke stemmerett. Sett ut i fra sin tid og hva man var vant til, kan disse stemmerettsreglene sies å

være demokratiske. 

Andre punkter man kan se på da Grunnloven kom er at eneveldet altså ble avskaffet, og kongen fikk

innskrenket makt (skjedde da Norge brøt ut av unionen med Danmark, men Grunnloven "videreførte" og

bekreftet dette), og de som satt i riksforsamlingen på Eidsvoll var valgt til det, og skulle representere resten.

Grunnloven hadde ikke noen egen menneskerettighetserklæring, men den hadde flere punkter som handlet

om dette og tok opp dette. Disse sa noe om de rettigheter alle mennesker skulle ha, og at man var født frie. 

Andre punkter man kan se på i grunnloven er at makten skulle utgå fra folket (påvirket av

folkesuvereniteteten og Rousseau) og den maktfordelingen som kom til (påvirket av maktfordelingsprinsippet

til Montesque). Disse punktene kan man også ha fått inn gjennom påvirkning av det som hadde skjedd i noen

av de andre landene (Frankrike, Nord-Amerika, Nederland og Sverige). Når det gjelder å se

folkesuvereniteten i Grunnloven, kan man vise til stemmerettsreglene som ble gjeldende, folket fikk i større

grad enn tidligere makt. De som ble valgt skulle styre på vegne av folket, makta skulle ligge hos folket.

Maktforelingsprinsippet gjaldt mellom den uttøvende, dømmende og lovgivende makt hos Motesque, og

hvordan disse ble "avhengige" av hverandre for å ha makt. Dette gjorde at ingen kunne gjøre som man ville,

man var avhenige av de andre. I Norge hadde kongen og regjeringen delt uttøvende makt, men etter at vi

gikk inn i unionen med Sverige og Novembergrunnloven kom, ble kongemakten noe innskrenket. Det var

imidlertid kongen som valgte satsråder og styrte mye av utenrikspolitikken. Stortinget var lovgivende

myndighet, og ble valgt av folket. 

I tillegg til disse punktene ga også Grunnloven trykkefrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet i landet, noe som

også var viktige steg mot demokratiske tegn. Grunnloven sa at Norge var et "fritt, selvstendig og uavhengig

rike". (Da novembergrunnloven kom ble det i tillegg til dette lagt til at man var i union med Sverige under

svensk konge).

For å oppsummere vil jeg si at man på mange måter kan argumentere for at Den norske grunnloven av 1814

var demokratisk. Den var demokratisk for sin tid, og det kan eksemplene jeg har visst til i oppgaven vise.

Stemmerettsreglene, økt makt til folket, og maktfordelingen viser dette, i tillegg til at det ble innført

trykkefrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet. Kongens makt ble også innskrenket. Norge var vandt til å være

underlagt den eneveldige danske kongen. Likevel vil jeg understreke at disse punktene må sees i

sammenheng med den tiden Grunnloven av 1814 kom. Selv om vi fortsatt har den samme Grunnloven i

Norge i dag, er det gjort endringer på den Grunnloven som er gjeldende i dag fra den som kom i 1814. Den

som kom i 1814 hadde nok ikke blitt sett på som like demokratisk den dag i dag, som det den ble den gang. 
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