
1814: Grunnloven og demokratiet

Riksforsamlingen på Eidsvoll våren 1814 var Norges første folkevalgte nasjonalforsam-

ling. Den grunnla en selvstendig, norsk stat. 17. mai-grunnloven var samtidig spiren til 

et moderne demokrati i Norge. Grunnloven delte makten i tre mellom den lovgivende, 

utøvende og dømmende makt: Stortinget, regjeringen og domstolene. Det viktigste prin-

sippet var folkesuvereniteten: Makten ligger i utgangspunktet hos folket. 

I 1814 var mye udemokratisk sett med vår tids øyne. Bare et mindretall fikk stemmerett, 

kongen beholdt ganske stor makt, og religionsfrihet fantes ikke. Men Grunnloven kunne 

forandres! Samfunnsutviklingen har tvunget fram endringer i det politiske systemet. 

Ofte har det skjedd gjennom konflikter og politisk kamp.



1837: Lokaldemokratiet

Før 1837 styrte statens embetsmenn lokalsamfunnene i Norge. Regjeringen bestod også 

av embetsmenn, og de hadde makten i Stortinget. Den norske staten i tiårene etter 1814 

er derfor blitt kalt ”embetsmannsstaten”. Etter hvert begynte bøndene å kjempe mot 

embetsmennenes innflytelse. De valgte inn sine egne ledere på Stortinget. Der ble for-

mannskapslovene vedtatt i 1837. Slik oppstod lokalpolitikken. Siden da har folkevalgte 

representanter styrt i lokale saker rundt i bygder og byer. 

 

Gjennom kommunepolitikken fikk mange flere mennesker politisk erfaring. Folk ble 

mer interesserte i politiske spørsmål, nye ledere kom fram, og noen tok skrittet over 

i rikspolitikken. Kommunepolitikken ble en demokratiskole som skapte bredde i det 

politiske livet.



1884: Partier og parlamentarisme

På 1870- og 1880-tallet var det harde konflikter om det politiske systemet. Kongen og 

regjeringen stod mot flertallet i Stortinget. Etter 1814-grunnloven var regjeringen under- 

lagt kongen. Nå ville opposisjonen, kalt ”Venstre”, utvide demokratiet ved å gjøre  

regjeringen avhengig av det folkevalgte Stortinget. Dette kalles parlamentarisme. De 

konservative, ”Høyre”, holdt på den maktfordelingen Grunnloven hadde fastsatt. 

Venstre seiret i 1884. Riksretten, en spesialdomstol satt sammen av Høyesterett og Lag-

tinget i Stortinget, avsatte regjeringsmedlemmene ved dom. I praksis ble parlamentaris-

men innført i perioden 1884-1905, men prinsippet kom først inn i Grunnloven i 2007.

De politiske partiene var et resultat av denne striden. De første var Venstre (1884), Høyre 

(1884) og Arbeiderpartiet (1887). I tiåra etter 1814 var ”partivesenet” uønsket.  I dag 

spiller partiene en hovedrolle i politikken.



1905: Unionsoppløsning og folkeavstemninger

I åra fram mot 1905 nådde den norske nasjonalismen et høydepunkt. Selv om Norge 

hadde stor frihet i unionen med Sverige, skapte enkelte saker misnøye og ble brukt 

politisk i kampen mellom Venstre og Høyre. Det som veltet unionen til slutt, var en lov 

Stortinget vedtok om eget norsk konsulatvesen i utlandet. Da kongen nektet å godta 

loven, søkte den norske regjeringen avskjed. 7. juni erklærte Stortinget ensidig at un-

ionen var oppløst fordi kongen ikke kunne gi landet en ny regjering. Norge måtte likevel 

godta forhandlinger med Sverige. 

Høsten 1905 ble de to første folkeavstemningene i norsk historie avholdt. Den første 

gav full støtte til unionsoppløsningen, den andre avgjorde at Norge skulle være et 

kongedømme, ikke republikk. Kvinnene hadde ikke stemmerett, men organiserte sin 

egen store underskriftsaksjon. 1905 var et år for politisk massemobilisering.



1913: Allmenn stemmerett

Norge var blant de første land i verden som innførte full, allmenn stemmerett for kvinner. 

Det skjedde i 1913 etter at kvinnebevegelsen hadde kjempet for dette i mange år. Norsk 

Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884, og fra første stund var stemmeretten en viktig 

kampsak. To egne organisasjoner ble opprettet for kravet: Norsk Kvinnestemmeretts-

forening i 1885 og Landskvinnestemmerettsforeningen i 1898.

I et moderne demokrati har alle myndige borgere stemmerett på lik linje. Det er ingen 

selvfølge. På 1800-tallet var stemmeretten et privilegium. Tanken var at noen var bedre 

egnet enn andre til å ta del i styre og stell. De som hadde eiendom og betalte skatt, hadde 

mest rett til å bestemme hva statens penger skulle brukes til. Men i Norge som i andre 

land sloss folk for demokratiske rettigheter. Likhetstanken fikk et gjennombrudd da all-

menn stemmerett for menn ble innført i 1898.



1935: Kriseforliket

1930-tallet var krisetid for demokratiet i mange land. Fascisme og nazisme sto mot stalin-

isme. Mange mistet troen på at partier og parlamenter var egnet til å løse de store sam-

funnsproblemene. 

Som motvekt oppstod nye allianser. I 1935 dannet Arbeiderpartiet regjering med støtte fra 

erkefienden Bondepartiet. Den første Hovedavtalen for arbeidslivet ble inngått mellom 

Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon og Norsk Arbeidsgiverforening. Tidligere hadde 

store deler av arbeiderbevegelsen ment at økonomisk og politisk makt måtte erobres 

gjennom klassekamp og revolusjon. Men så ble Norge rammet av krise i verdensøkono-

mien. Massearbeidsløshet, nød og utrygghet ble en del av folks hverdag. Utfordringen 

ble å få hjulene i gang igjen. 

Arbeiderpartiet la grunnlaget for sin dominerende plass i norsk politikk med paroler 

som “Hele folket i arbeid” og “By og land – hand i hand”.



 

1940-1945: Krigen styrker demokratiet

9. april 1940 ble Norge invadert av Tyskland. Under okkupasjonen som fulgte, ble all 

normal politisk virksomhet forbudt, inkludert den frie, folkelige organisasjonsvirksom-

heten og den åpne debatten. Nazistpartiet Nasjonal Samling var det eneste tillatte. Mot-

stand kunne føre til fengsel, mishandling og i verste fall til døden. Jøder ble arrestert av 

norsk politi og sendt til utryddelsesleirer.

Motstandskampen rettet seg mot fremmedstyret, men også mot diktatur. Folk kjente 

på kroppen hva det betydde å miste demokratiet og rettssikkerheten. De opplevde 

ufrihet i stort og smått. Det nordmenn opplevde under krigen, førte til samling rundt 

demokratiske verdier i den første etterkrigstiden. Så godt som hele samfunnet støttet 

nå parlamentarisme, partimangfold, organisasjonsfrihet og vern om sivile og politiske 

rettigheter.



1989: Sametinget

Demokrati er ikke bare et spørsmål om flertallsstyre. Det handler også om minoritetenes 

rettigheter. I Norge har samene en spesiell folkerettslig stilling som urfolk. Åpningen av 

det første sametinget 9. oktober 1989 var en seier for deres krav om anerkjennelse og 

medbestemmelse. 

Den norske staten førte lenge en hardhendt fornorskingspolitikk overfor samer og an-

dre minoriteter. En samisk motbevegelse ble særlig sterk på 1970-tallet. Kampen om 

Alta-vassdraget ble et vendepunkt. På 1980-tallet ble samenes rettigheter slått fast i 

Sameloven og i Grunnlovens § 110a.

I tillegg til samene finnes flere historiske minoriteter i Norge, som kvener og reisende. 

Dessuten har det alltid kommet folk til landet med ulik etnisk bakgrunn. Det nasjonale 

fellesskapet rommer et stort mangfold. 

 



1994: Norge og Europa

Forholdet til Europa har vært omstridt i Norge. Både i 1972 og i 1994 stemte et knapt 

flertall mot medlemskap i den europeiske unionen. Ja-sida hevdet at fellesmarkedet 

ville fremme økonomisk vekst, og at unionen bidrog til fred i Europa. Nei-sida mente at 

EU-byråkratene hadde for stor makt, og at avstanden mellom de som styrte og de som 

ble styrt, ble altfor stor. Motstanderne ville også beskytte norsk jordbruk og fiske og be-

vare nasjonal kontroll med landets ressurser. 

Norge har likevel forpliktet seg til å gjennomføre EUs bestemmelser på mange områder 

– uten at norske velgere og folkevalgte har noen innflytelse. Slike dilemmaer oppstår 

stadig: Beslutningsmakten finnes ofte andre steder enn der folkeviljen kan komme til 

uttrykk. Demokratiet ble utviklet innenfor nasjonalstaten. Det gir utfordringer i ei tid da 

mye avgjøres på tvers av landegrensene.



2064: Framtid for demokratiet?

Det er lett å ta demokratiet for gitt. Men det er en styreform som bare har eksistert i en 

kort historisk periode. Demokratiske rettigheter er vunnet gjennom strid, med mange 

tilbakeslag. Fortsatt lever en stor del av menneskeheten i samfunn der demokrati og 

menneskerettigheter står svakt. Folkestyret kan også trues innenfra, av likegyldighet og 

passivitet. Et levende demokrati trenger deltakere.

Vil demokratiet vare, eller vil nye generasjoner se tilbake på det som en avsluttet epoke? 

Vil det fornye seg og tilpasse seg en verden i rask endring? Vil partier og nasjonale parla-

menter bli erstattet av … noe annet? Kan demokratiet løse de største problemene – som 

miljøutfordringene og de globale økonomiske krisene? 

Hvordan ser det ut i 2064: Hvem bestemmer – og hvem bryr seg?


