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Liberale og radikale 
krefter i andre land 
brukte den norske 
grunnloven som 
våpen i demokrati-
kampene på 
1800-tallet. Det 
viser ny forskning 
ved Universitetet i 
Oslo.

1814–2014
Av Haakon Flemmen (tekst) og 
Christopher Olssøn (foto)

– For oss er dette helt nye 
funn, sier professor Karen 
Gammelgaard, som leder fors-
kningsprosjektet «Textuali-
zing Democracy» ved Univer-
sitetet i Oslo.

Forskerne har avdekket 
lenge ukjente oversettelser av 
og debatter om den norske 
grunnloven. Funnene viser at 
den var en viktig politisk in-
spirasjonskilde for 1800-tal-
lets radikalere i Europa. 

– Det er lenge blitt påstått 
at den norske grunnloven 
var viktig i andre land. Nå 
kan vi dokumentere det nøy-
aktig. Vi vet nå hvordan den 
ble oversatt, hvem som leste 
den og hvilke direkte følger 
den fikk.

Gammelgaard, som selv er 

tsjekkiskekspert, har oppda-
get at Grunnloven ble over-
satt og heftig debattert i 1848 i 
Böhmen, som det vestlige 
Tsjekkia het den gang. Dette 
var en tid med uro i det øster-
rikske keiserdømmet, som 
Böhmen da var en del av.

Flere nasjoner, én stat
– I denne situasjonen forsøkte 
den tsjekkiske eliten å innfø-
re en ny grunnlov. Som vanlig 
var i tidens nye konstitusjo-
ner, skulle den sikre mennes-
kerettighetene, prinsippet om 
at all legitim statsmakt stam-
mer fra folket selv, og makt-
fordelingsprinsippet. Det vil 
si at statsmakten skulle deles 
mellom den lovgivende, utø-
vende og dømmende makt. 
Men i Böhmen hadde man 
også et annet ønske. Man ville 
være en selvstendig nasjon, 
nærmere bestemt en av flere 
selvstendige nasjoner under 
én stat. Det var dette som gjor-
de Norges grunnlov så aktuell 
– vel å merke Grunnloven fra 
4. november 1814, sier Gam-
melgaard.

Inspirert av Norge
Grunnloven ble undertegnet 
17. mai 1814, men revidert no-
vember samme år på grunn av 
den nye unionen med Sverige. 

– Det spesielle med den 
norske novembergrunnloven 
var at den la til rette for at to 
selvstendige nasjoner kunne 
leve sammen under én kon-
ge. Dette var hovedgrunnen 
til at den ble en så viktig in-
spirasjonskilde for tsjekker-
ne. Den viste at det var mulig 
å danne et moderne konstitu-
sjonelt demokrati bestående 
av flere nasjoner.

Mens revolusjonene herjet 
Europa i 1848 forsøkte liberale 
krefter å redusere den øster-
rikske keiserens makt. En for-
samling ble satt til å skrive en 

ny grunnlov, og dette arbeidet 
ble inspirert av den norske 
grunnloven, ifølge Gammel-
gaard.

«Det eneste demokrati»
– Det er spennende å lese dis-
kusjonene fra grunnlovsfor-
samlingen i det østerrikske 
keiserdømmet. Det refereres 
flere ganger til den norske 
grunnloven. Blant annet vises 
det til forbudet mot munkeor-
dener. «Selv en av de mest li-
berale konstitusjoner i ver-
den, nemlig den norske, tole-
rerer ikke munkeordener», 
sies det i en diskusjon om 

trosfrihet og religiøse institu-
sjoners privilegier. En liberal 
avis i Wien skrev i juli 1848 at 
«Norge er i øyeblikket det 
eneste demokrati i Europa», 
forteller professoren. 

Men keiseren grep inn og 
hindret at landet fikk en nor-
skinspirert grunnlov. 

– I skjul hadde han og hans 
nærmeste ministre forberedt 
en helt annen grunnlov, for-
teller Gammelgaard.

Forskerne har også oppda-
get en tysk oversettelse fra 
1848, men den har de ikke 
rukket å granske ennå.   

Romantikk og litteratur
I England sto den norske 
grunnloven høyt på agenda-
en allerede i 1814. Liberale og 
reformistiske grupper mente 
den norske løsningen gjorde 

det mulig å forene demokrati 
og monarki, forteller post-
doktor Tone Brekke, som 
også deltar i grunnlovspro-
sjektet. 

– Disse kretsene kjempet 
for reformer av det engelske 
systemet, spesielt utvidelser 
av stemmeretten. Dette var en 
fortsettelse av radikalismen 
fra 1700-tallet, der også av-
skaffelse av monarkiet var 
sentralt. Nå hadde mange re-
formister begynt å tone ned 
kampen mot kongemakten, 
og for dem representerte den 
norske grunnloven en demo-
kratisk løsning som lot seg 
forene med monarki. Den ble 
sett på som et alternativ til de 
mer radikale, revolusjonære 
ideene fra Frankrike, sier 
Brekke.

Det var særlig de to liberale 
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Grunnloven av 1814:
n Var et viktigere debattema i 
andre land enn tidligere antatt.
n Kjent for sine radikale 
prinsipper om folkesuverenitet, 
maktfordeling og individers 
frihet. 
n Oversatt i to numre av et 
tsjekkisk tidsskrift i august 
1848.
n Oversatt til tysk samme år og 
utkom som hefte i Swinemünde 
og Stettin i dagens Polen.
n Dukket opp i flere oversettel-
ser i England allerede i 1814.
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«Norge er i øye blikket det eneste 
 demokrati i Europa.» 

AVISA «DIE PRESSE», 1848
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avisene The Examiner og 
Morning Chronicle som satte 
den norske konstitusjonen på 
dagsordenen. Begge 
avisene argumentere 
for politisk reform 
også i England.

 – The Examiner 
var drevet av brødre-
ne John og Leigh 
Hunt og knyttet til en 
interessant radikal, 
litterær sirkel. Her 
finner vi blant andre 
dikteren Percy B. 
Shelley og essayisten William 
Hazlitt, som kjempet for et 
romantisk politisk prosjekt. 
Det romantiske var for dem 
noe i retning av å tenke visjo-
nært og ubundet av tradisjo-
nen

Norges grunnlov passet 
inn i dette prosjektet, noe 

som viser hvor radikal den 
faktisk var. 

Det ble spesielt lagt vekt på 
frihetstanken i Grunn-
loven, noe de også 
skrev litterært om. 
Charlotte Wardles dikt 
«Norway. A Poem» er 
et godt eksempel på 
hvor visjonært og my-
tologisk friheten i 
Grunnloven ble tolket, 
sier Brekke.

En litterær sjanger
Liberalerne så konstitusjonen 
av 1814 som et uttrykk for et 
undertrykt folks kamp for fri-
het.

– Noen år tidligere hadde 
forfatteren Mary Wollsto-
necraft i sine reisebrev beskre-
vet nordmenn som det mest 
frie folket hun hadde sett – i 

kontrast til skrekkveldet 
franskmennene hadde opp-
levd etter revolusjonen. Nord-
mennene ble idealisert som et 
fritt folk, uberørt og ukorrum-
pert av samfunnets strukturer.  

Brekke mener det er viktig 
å forstå hvilken betydning 
grunnlover har og har hatt 
som litterære tekster.

– Konstitusjonen er inter-
essant som litterær sjanger, 
fordi den ble sett på som be-
slektet med den politiske 
pamfletten. Sjangeren er 
nært knyttet til vestlige re-
volusjoner og demokrati, og 
den er fortsatt høyaktuell. 
Tenk bare på arbeidet med 
en ny grunnlov i Egypt, og på 
fredsprisvinner Liu Xiaobos 
initiativ til en ny demokra-
tisk grunnlov i Kina. 

haakon.flemmen@klassekampen.no
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Årsstudium
Inkluderer 6 ukers studieopphold og praksis i Tanzania.

Året du aldri glemmer!
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Bachelor
Inkluderer studieopphold i Tanzania 

& studietur til Midt-Østen.

Master
Ett semester i Oslo i samarbeid med PRIO. 

Resten i Sør-Afrika/Australia.

Lik oss på facebook:
facebook.com/bjorkneshoyskole

bjorkneshoyskole.no


