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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

De 13 koloniene som hadde dannet seg på det nord-amerikanske kontinentet, lå i 1776 formelt under den

britiske kongen George III. Han bestemte hva som skulle skattlegges av de amerikanske varene, og var i

realiteten kolonienes øverste leder. Koloniene var underlagt lovene som ble vedtatt i det britiske parlamentet,

men de hadde ingen representanter som satt i parlamentet, og dermed ingen måte å påvirke politikken på.

Siden det var langt til Storbritannia, og siden kommunikasjonen og transporten på den tiden var både treg og

usikker, var det ikke nyttig å ha de reelle styremaktene så langt unna. Derfor ble det heller innsatt en

representativ forsamling i hver av koloniene, som skulle kunne gi midlertidige lover. Det ble også innsatt en

guvernør, som skulle fungere som en slags regjering. Begge hadde en viss grad av politisk makt, men kunne

gjøre lite uten samtykke fra den engelske kronen. 
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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 i Frankrike hadde vært tilstede lenge, men under eneveldet hadde de ikke blitt kalt

sammen. Dette endret seg i 1789, da kong Louis XVI ble tvunget til å innkalle generalstendene etter press fra

folket.

Generalstendene representerte hver sin stand. Frankrike var på denne tiden delt inn i tre stender: adelen var

første-standen, de geistlige var andre-standen, og bønder og de borgelige næringsdrivende var

tredjestanden. De som sett i generalstendene satt som representanter for sin stad, og skulle verne om og

argumentere for sin stands interesser. 

Etter at generalstendene ble innkalt i 1789, krevde de å ikke lenger være representanter for sin stand. Nå

ville de heller være en nasjonalforsamling, en forsamling som representerte Frankrike som nasjon.

Nasjonsbegrepet var ganske nytt på slutten av 1700-tallet, og det fikk massiv innvirkning på revolusjonen.

Representantene ville nå representere hver sin region, og argumentere for interessene til de som bodde i

den regionen, enten de var bonde eller adelsmann. Endringen fra generalstenderforsamling til

nasjonalforsamling ga franskmennene et tettere samhold på tvers av sosiale skiller - de var en del av et

fellesskap i kraft av det å være franske. 
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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

Kiel-traktaten ble inngått den 14. januar 1814. Det var i denne traktaten den danske kongen mistet retten til å

være konge over Norge, og heller måtte overføre retten til  landet til den svenske kongen. Sverige hadde gått

inn i Napoleonskrigen med det løftet at hvis Frankrike tapte krigen, skulle Sverige få Norge som krigsbytte.

Noen år før hadde Sverige mistet Finland til Russland, og den nylig-valgte svenske kronprinsen, Karl

Johan, ville dermed ha Norge som "erstatning" for tapet sitt. I følge traktaten skulle Norge da gå fra å være

en realunion med Danmark, til å bli en mye løsere dannet personaunion med Sverige - Norge skulle bli et

selvstendig rike underlagt den svenske kongen. 

 

I Kiel-traktaten ble det bestemt at den danske kongen Fredrik VI med en gang skulle si fra seg retten til den

norske tronen, at hans arveprins Kristian Fredrik skulle legge fra seg embetet sitt som stattholder, og at

grensefestningene i Norge skulle bli gitt til Sverige. 

 

I følge Kiel-traktaten fikk Fredrik VI et valg om hvordan han ville avstå Norge til svenskene. Han kunne velge

mellom å overlevere hele landet med en gang, mot at han selv fikk det svenske området Pommern og en

pengesum ved siden av, eller at han skulle avstå først bare området Trøndelag, og deretter litt etter litt av

landet. Fredrik takket ja til det første tilbudet. 

 

Det er viktig å merke seg at Norge ifølge Kiel-traktaten først skulle overgis til "Sverige", men at Karl Johan

fikk presset det gjennom at landet heller skule overgis til "den svenske kongen". Ettersom Karl Johan ikke var

bunnet av blodsbånd til den sittende kongen Karl XIII, var han redd for at noen andre kunne komme og gjøre

et mer rettmessig krav på å bli svensk konge, og dermed også gjøre krav på Norge. Ved å binde Norge til

"den svenske kongen", sikret han at retten til Norge ville følge Bernadotte-slekta videre. 
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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

Hadde Kristian Fredrik fått beholde sin posisjon, hadde det nok ikke vært stort håp om norsk selvstendighet,

hvertfall ikke i nærmeste fremtid. Når en stiller spørsmålet om Kristian Fredrik hadde fått beholde sin

posisjon, kan det være nyttig å skille mellom de ulike tidene da hans posisjon faktisk har vært truet. Allerede

ved Kielfreden i januar skulle ikke lenger Danmark ha råderett over Norge. Men likevel mente Kristian Fredrik

på den tiden at Norge var en del av hans arverett, og at stormaktene dermed ikke hadde noe med å overføre

Norge fra én konge til en annen. Kristian Fredrik skulle bli konge av Norge fordi det var hans "odelsborne

rett", det var en rett han var født til. Hadde Kristian Fredrik fått fortsatt å være norsk konge rett etter Kiel-

traktaten, og heller ikke vært under en trussel om å miste landet til svenskene, hadde han fortsatt denne

tankegangen, og dermed hadde heller ikke eneveldet blitt oppløst. Norge ville fortsatt å være i en realunion

med Danmark, et underordnet lydrike under en sterkt sentralisert kongemakt.

 

Hadde derimot Kristian Fredriks posisjon som konge blitt truet først etter at Norge hadde fått sin egen

grunnlov, hadde situasjonen blitt en helt annen. Etter notabelmøtet i februar, hadde arveprinsen fått streng

beskjed om at han ikke lenger kunne vise til arveretten sin som grunn for at han skulle bli konge i Norge.

Nesten alle rådgiverene hans sa at han heller burde la seg velge til konge av det norske folk, etter at

nordmennene hadde fått utviklet sin egen grunnlov. Hvis Kristian Fredrik kunne vise til at han var valgt til

konge av nordmennene, ville det styrke hans posisjon betraktelig. Han ville ikke lenger bare være kongene

fordi loven tilsa det, altså bare være konge legalt, han ville da blitt en legitim konge, en konge med støtte i sitt

eget folk. Dette ville avskaffe eneveldet i Norge. 

 

Hadde nordmennene fått lov til å utforme sin egen grunnlov, og likevel beholdt Kristan Fredrik som konge,

ville Norge fortsatt ikke blitt selvstendig, hvertfall ikke på lang sikt. Men muligheten for selvstendighet hadde

definitivt blitt betydelig større. Akkurat i tiden mellom at Kristian Fredrik ble valgt til konge, og den danske

kong Fredrik 6. døde, ville Norge vært et mer eller mindre selvstendig land, med egen grunnlov og en

folkevalgt leder. Men så snart Fredrik 6. døde ville arveprinsen Kristian Fredrik bli dansk konge, og dermed

ville Norge bli ført inn i union med Danmark igjen. I Danmark hadde fremdeles ikke eneveldet blitt avskaffet,
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og Kristian Fredrik ble faktisk eneveldig konge i Danmark. Ettersom Norge hadde hatt en grunnlov å vise til,

hadde ikke Kristian Fredrik kunne blitt eneveldig konge i Norge igjen, med mindre nordmennene selv ønsket

det. Det er da mulig at Kristian Fredrik hadde måttet finne en måte å balansere det å være eneveldig monark

i Danmark og konstitusjonell monark i Norge, altså en monark underlangt en grunnlov. Men det er også mulig

han hadde latt danskene forme sin egen kontitusjon, og heller avskaffet eneveldet der og.

 

Hadde Norge fått lov til å få seg en grunnlov, og så velge seg en konge, ville det ført til at monarkens makt

over undersåttene ville vært betydelig mye svakere enn under eneveldet. Dermed kunne nordmennene hatt

tid til å øve seg på hvordan en skal styre en stat, så selv om Norge hadde blitt en del av Danmark igjen da

Kristian Fredrik ble dansk konge, er hadde nok mange sett på Norge som sterke nok til å stå alene, noe de

ikke hadde vært i 1814. Norsk nasjonalisme og ønske om en selvstendig stat kunne da har ført til raskere

selvstendighet for Norge, enn hvis landet hadde fortsatt å være underlagt en eneveldig konge. Så alt i alt

hadde nok innenlandse krefter sørget for selvstendighet til slutt, men det kan ha blitt en forskjell i hvor lang

og strabasiøs denne veien ville vært, avhengig om Norge hadde fått en konstitusjon eller ikke. 
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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" er et syn på det som skjedde i 1814 som særlig historikeren Jens Arup Seip forfekter. Dette

synet går ut på at det ikke var på grunn av nordmennene, eller på grunn av norsk nasjonalitet at Norge fikk

en grunnlov 17. mai 1814. De argumenterer heller for at grunnloven var et resultat av storpolitikken, og at

sentrale aktører som Karl Johan og Kristian Fredrik grep muligheter når de kunne. Grunnloven i 1814 var

derfor heller en del av noe utenforstående grupper nærmest hadde påført Norge, ikke noe nordmennene selv

hadde ønsket. 

De viser til det faktum at nordmennene ikke hadde noe å si når det kom til det å bli overført fra Danmark til

Sverige. Da den danske arveprinsen hadde fått vite at hans stilling i Norge var truet, hadde han selv begynt

en reisning blant nordmennene. Han hadde latt seg velge til konge fordi han tenkte det var den beste

måten å sikre sin egen posisjon, ikke fordi nordmennene hadde presset ham til det. 

Sverige hadde lenge hatt ambisjoner i Norge, og siden 1812 hadde de drevet propaganda for å få

nordmennene til å heller ønske union med Sverige. Likevel var mange av nordmennene kongetro, så mange

ønsket heller å stå med sin danske konge. Karl Johan var derfor veldig forsiktig da han skulle overta makten i

Norge, for overtakelsen måtte på ingen måte virke som en invasjon. Mellom Kiel-traktaten og slutten av juli

holdt Karl Johan dermed svenske tropper utenfor Norge. 

Etter Kiel-traktaten hadde Fredrik VI gitt fra seg makten over Norge, og hadde trukket den danske

administrasjonen vekk. Men Karl Johan var ikke rask nok til å sette inn en ny, svensk administrasjon. Tiden

etter Kiel-traktaten skapte derfor et maktvakuum i Norge, som Kristian Fredrik utnyttet til å sette igang en

reisning mot Kielfreden og mot svensk overtakelse av landet. Her fikk nordmennene spillerom til å dannse sin

egen grunnlov, og det var nettopp det de gjorde. Men muligheten kom bare som et resultat av storpolitikken,

ikke som et resultat av nordmennenes kamp for egen selvstendighet. 
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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

Debatten mellom Mykland og Feldbæk står mellom synet på at den danske kongen støttet oppom den norske

reisningen eller ikke. Ifølge Mykland drev Fredrik 6. et dobbeltspill - han støttet den norske reisningen og var

fullt klar over hva Kristian Fredrik drev med i Norge, men han måtte få det til å se ut som han prøvde å

overholde Kiel-traktaten, så han ikke skulle få de andre stormaktene mot seg. Argumentene Mykland bruker

er at han blant annet bestemte seg for å gi fra seg hele Norge med én gang, ikke bare Trøndelag, som han

egentlig fikk tilbud om. Dette var kanskje fordi han ville sette alle nordmennene i samme bås. I tillegg skrev

han i januar at de måtte få skipet ut alt av det livsviktige kornet til Norge, "medens der endnu er tid". Han

viser til at Fredrik 6. holdt tilbake informasjon for Kristian Fredrik, så han ikke skulle være fullt underrettet om

hva det stod i Kiel-traktaten, og dermed skulle sette i gang en reisning på egen hånd. I tillegg viser han til den

danske kongens krav om at svenske tropper raskt skulle trekkes ut av Holstein, så det ikke skulle være noen

fare for svensk invasjon hvis det skulle vise seg at Danmark ikke kom til å overholde traktaten. Til slutt

kommer det psykologiske elementet at en gjerne vil forsøke å vinne tilbake noe en har tapt. 

 

På den andre siden står Ole Feldbæk og forfekter synet om at Fredrik 6. ikke var helt klar over hva som

skjedde i Norge, under ledelse av Kristian Fredrik. Han argumenterer heller for at siden Fredrik 6. ga fra seg

retten til Norge allerede noen dager etter at Kiel-traktaten var inngått, og at han dermed løste nordmennene

fra deres troskapsbånd til den danske kongen, hadde ikke han noe håp om å vinne Norge tilbake. Gang på

gang skrev han til Kristian Fredrik og ba ham legge fra seg embetet sitt som stattholder, men uten særlig hell.

Den danske kongen visste det ville bli for dyrt og for farlig å prøve å beskytte Norge mot de militært

overlegne svenskene, som i tillegg hadde stormaktene på sin side. 
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