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Section one

1 OPPGAVE

HI-129 30/05-2016 - generell informasjon
Emnekode: HI 129
Emnenavn: Norge 1814. Selvstendighet, statsdannelse, nasjonsbygging
 
Dato: 30. mai 2016
Varighet: Kl. 09.00-11.00
 
Tillatte hjelpemidler: Ingen
 
Merknader: Alle oppgavene skal besvares
 
-----------------------------
 
Det forekommer av og til spørsmål om bruk av eksamensbesvarelser til undervisnings- og
læringsformål. Universitetet trenger kandidatens tillatelse til at besvarelsen kan benyttes til dette.
Besvarelsen vil være anonym.
 
Tillater du at din eksamensbesvarelse blir brukt til slikt formål?

Ja
Nei
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2 OPPGAVE

Oppgave 1 a)
1)         Det internasjonale bildet
 
a) Gjør kort rede for styresettet i de engelske koloniene i Nord-Amerika
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Nord-Amerika ble kolonisert ifra begynnelsen av 1600-tallet hovedsakelig av engelskmenn. De engelske

koloniene som etter hvert telte 13 i antall hadde stort sett de samme styresettene med små variasjoner. I

perioden fram til den amerikanske revolusjon kan vi hovedsakelig skille mellom to ulike varianter. Kron-

kolonier som var direkte styrt ifra London med kongen som øverste autoritet, og kolonier styrt gjennom

handelskompaniene. Begge disse variantene utvalgte en guvenør som øverste leder, som styrte kolonien

sammen med et råd av utvalgte menn. 

Den var eliten i samfunnet som satt med makten. Menn av nobiliteten, ifra adelen eller borgersakpet som

brakte med seg arven ifra Storbritannia. Samfunnet i koloniene var et klassesamfunn, der det var stor

forskjell mellom personer med makt og rikdom, og fattigfolk og slaver. Det var  stor tilgang på slaver, både

europeere i den tidlige fasen og afrikanske slaver spesielt ifra 1700-tallet og utover.  
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3 OPPGAVE

Oppgave 1 b)
1)         Det internasjonale bildet
 
b)     I mai 1789 var de franske generalstendene kalt sammen til møte i Versailles. Kort etter ble
denne forsamlingen omgjort til en nasjonalforsamling. Forklar forskjellen mellom disse typene av
riksrepresentasjon.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Generalstendene var den tradisjonelle forsamlingen som kongen kunne tilkalle for å rådføre seg med.

Generalstendene var representert ved ved 1. standen, 2. standen og 3. standen som tilsvarte: geistligheten,

adelen og de øvrige samfunnsklassene. Under den franske revolusjon etter at kongen hadde innkalt

generalstendene i 1789 ble denne forsamlingen omgjort til en nasjonalforsamling. Denne forsamlingen var en

grunnlovgivende forsamling som kom til å arbeide med en konstitusjon. 

Under det franske eneveldets tid hadde generalstendene vært en riksforsamling som kongen innkalte når

han ville. I en 150 års periode før den franske revolusjon hadde i realiteten generalforsamlingen vært avløst.

Kongen hadde latt være å inkalle generalstendene. I 1789 så kongen seg nødt til å rådføre seg med

generalstendene etter mye press og etter flere uår med hungersnød og dårlig økonomi. Denne forsamlingen

var bare en rådgivenede forsamling uten noen utøvende makt. All makt lå i kongens hender. 

Nasjonalforsamlingen som ble opprettet under den frankse revolusjon ble noe helt annet. Den ble en

grunnlovsgivende forsamling og dannet en konstitusjon. Denne forsamlingen kom til å ha vesentlig politisk

makt. Kongen ble satt til sid, og mistet makten han hadde hatt i århundre. Nasjonalforsamlingen utarbeidet

en liberal konstitusjon som skulle sikre foket friheter og rettigheter mot maktmisbruk. Folket fikk også sine

representanter i denne riksforsamlingen i form av valg. 
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4 OPPGAVE

Oppgave 2 a)
2)            Norge 1814
 
a)  Gjør kort rede for innholdet i Kiel-traktaten
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Kieltraktaten var fredsavtalen som ble undertegnet 14. januar 1814. Denne traktaten som sikret fred mellom

de krigførende maktene i Europa, kom til å være avgjørende for Norges sjebne. Napoleon hadde blitt tvunget

til å overgi seg og inngå fred etter krigføring i Europa siden 1800. Som en del av den tapende part måtte

danskekongen Kristian VI, som hadde vært alliert med Napoleon siden 1807, gi fra seg Norge til Sverige.

Sverige hadde vært en del av den krigførende innsatesen mot Napoleon og ble gitt Norge som seierspris.

Dett hadde vært et ønske ifra svenske prinsen Carl Johan etter at Sverige hadde tapt Finland til Russland.

Kristian IV undertegnet denne avtalen 14. januar, og Norge ble senere i 1814 offisielt i union med Sverige.
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5 OPPGAVE

Oppgave 2 b)
2)            Norge 1814
 
b)   Kontrafaktisk: Sett at prins Kristian Fredrik hadde fått beholde sin posisjon som konge i Norge
- Hvilke framtidsutsikter ville det i så fall vært for landet, med tanke på selvstendighet?
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Kristian Fredrik ble 17. mai 1814 kronet til Norges konge som en del av det grunnlovsarbeidet som hadde

blitt utarbeidet ifra 10. april. I grunnloven fikk kongen en ganske sterk posisjon som Norges regent. Han

hadde tildligere på året mistet arven til å bli Norges neste enevoldshersker, etter at Kristian VI hadde

resignert og gitt Norge til Sverige som en del av Kieltraktaten. Likevel da han ble valgt i mai som Norges

monark av riksforsamlingen fikk han relativt stort spillerom og stor utøvende makt. Grunnloven hadde også

en paragraf som sa at Norges monark kunne bli kronet til konge over andre nasjoner også, noe som nok

hadde medført til at Norge igjen hadde blitt en del av Danmark etter Kristan VI´s død. Dette var Kristian

Fredriks ønske og også en del av eidsvoldsmennenes ønske. Norge hadde dog likevel sikret seg en

konstitusjon som begrenset kongens makt. Norge hadde blitt et innskrenket monarki istedet for et

enevoldsmonarki. Dette ville først til at vilkårne uansett ville vært forandret om en evt. gjenforening med

Danmark. Selvstendigheten som nasjon hadde nok blitt satt på spill tross konstitusjonelt monarkisk styre.
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6 OPPGAVE

Oppgave 3 a)
3)            Faglig debatt
 
a)    «Friheten i gave» - Uttrykket viser til en omstridt helhetsoppfatning av bakgrunnen for de
politiske omveltningene i Norge 1814. Gjør kort rede for hva dette historikersynet går ut på.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

"Friheten i gave" sikter mot om Norge fikk friheten i gave gjennom stormannpolitiske realiteter i 1814. Norges

frihet og selvstendighet av 1814 som medførte til grunnloven av 17. mai var et resultat utelukkende av

stormannsnasjonenes vilje, først og fremst Storbritannia som seiersherre og mektigste najson i Europa.

Friheten var en gave gitt av stormaktene under kieltraktaten. Denne helhetsoppfatningen av de politiske

omveltningene i Norge 1814 gir liten plass til en norsk najsonalistisk reisning. Historikere som har

argumentert for denne oppfatnigen er blant annet Jens Arup Seip. 
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7 OPPGAVE

Oppgave 3 b)
3)            Faglig debatt
 
b)    Historikerne Knut Mykland og Ole Feldbæk har ulike syn på den danske kongens rolle under
den norske selvstendighetsreisningen 1814. Gjør kort rede for disse historikernes motstridende
synsmåter.
 

Skriv ditt svar her...

BESVARELSE

Knut Mykland argumenterer for at kong Kristian VI drev et dobbeltspill under selvstendighetsreisningen av

1814. Selv om kongen rådførte og ga instrukser til Kristian Fredrik om fredfull overgivelse etter kieltraktaten,

var dette egentlig bare en taktikk ovenfor stormaktene for å skjule sin involvering. Han argumenterer for at

kongen egentlig støttet og selv var arkitekten bak Kristian Fredriks rolle i selvstendighetsreisningen, men at

dette måtte holdes hemmelig og være skjult ovenfor stormaktene. Et av bevisene for denne

argumentasjonene mener Knut Mykland ligger i kongens instrukser til Kristian Fredrik i forkant av

Kieltraktaten, der kongen i brev skriver og taler om en evt. oppreisning i Norge. 

Ole Feldbæk argumenteret i mot denne forklaringen og mener at dankekongen ikke hadde noe med

selvstendighetsresningen og gjøre. Selv om kongen kanskje hadde håpet og sett for seg en slik situajson i

forkant av 1814, var det ingenting som antydet en slik tanke eller plan etter Kieltraktaten 14. januar. En slik

selvstendighetsreisning hadde ført til at Danmark hadde blitt truet med krig og blitt invadert. Dette innså

kongen selv var altfor risikabelt spill.
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