
Oppgave 1:  

Gjør rede for de politiske institusjonene i den romerske republikken og drøft hvordan disse forandret 

seg i overgangen til keiserdømmet.  

 

Sensorveiledning 

Studenten må kjenne til de viktigste romerske politiske organene og forholdet mellom disse: senatet 

var en rådsforsamling bestående av rike og innflytelsesrike menn, i utgangspunktet tidligere 

tjenestemenn og hadde liten formell makt, men i praksis stor innflytelse. Folkeforsamlingene var 

lovgivende forsamlinger bestående av alle byens borger som også valgte embedsmenn. 

Centurieforsamlingen valgte embetsmenn med imperium, mens tribusforsamlingen valgte tribuner 

og lavere embetsmenn. Studenten bør også kjenne til de viktigste embetene, særlig konsuler og 

preatorer, og være i stand til å skille mellom embeter med imperium, det vil i hovedsak si makt til å 

kommandere i krig, og embeter uten. Embetene var ettårige, og oftest fylt av mer enn én person av 

gangen (for eksempel to konsuler), samt ordnet hierarkisk.  

I overgangen til det imperiet kan det legges vekt på både kontinuitet og brudd. Brudd fordi i 

oppløpet til innføringen av imperiet blir normene som har vært viktige i republikken stadig brutt: 

embeter holdes for lenger tid av gangen og embetsmenn (f.eks. Gracherne) bruker sin myndighet på 

nye måter. Overgangen fra borgerhærer til klienthærer gir også større makt til hærførere som kan 

kommandere personlig lojalitet, på bekostningen av de tradisjonelle republikanske institusjonene.  

Dette legger til rette for at én mann kan ta all makten i Romerriket, noe som i seg selv er et betydelig 

brudd på de republikanske normene om tidsavgrenset og delt makt. Men det er også kontinuitet. 

Keiser Augustus bruker bevisst de etablerte romerske institusjonene for å konseptualisere sin makt. 

Først som innehaver og konsulmyndighet, deretter tribunmyndighet. Augustus spiller også aktivt på 

farsrollen og på sin auctoritas, eller personlige autoritet.  

 

 

Oppgave 2: 

Gjør rede for befolkningsutviklingen i Europa i høymiddelalderen, og drøft de økonomiske, sosiale og 

politiske konsekvensene av denne utviklingen.  

 

Sensorveiledning 

Studenten må gjøre rede for at befolkningstallet i Europa i høymiddelalderen steg kraftig, kanskje 

med så mye som en tredobling. Studenten må videre være bevisst på at denne utviklingen hadde 

svært utstrakte konsekvenser. Flere munner å mette gjorde det nødvendig med et mer intensivt 

jordbruk, med bruk av jernplog, hest og trevangsbruk. Befolkningsveksten førte altså til en betydelig 

økonomisk vekst. Her kan studentene også drøfte, med utgangspunkt i Bagge, om det eventuelt var 

slik at den økonomiske vekst kom forut for befolkningsvekten og på den måten la til rette for den.  

En betydelig større europeisk økonomi la videre til rette for sentrale utviklingstrekk innenfor den 

sosiale og politiske sfære. Når arbeidskraft ble lettere tilgjengelig ble land mer verdifullt og 

produktivt, som igjen førte til at eliten som eide land ble mer velstående og skapte et marked i 



handel med luksusvarer. Den økonomiske veksten og befolkningsveksten la også grunnlaget for 

urbanisering, hvor byer ble produksjonssentra for håndverksvarer som landsbygda konsumerte.  

Politisk la en større befolkning til rette for statsutviklingen som fant sted i høy- og senmiddelalderen. 

Kongemakt og kirke fikk et betydelig bedre inntektsgrunnlag fra bøter og skatter (tiende i kirkens 

tilfelle) som muliggjorde byråkratisering og krigføring. Bagge legger også vekt på at befolkningsvekst 

fører til flere interne konflikter i en befolkningsgruppe, som igjen legger til rette for at aktører med 

myndighet til å dømme i slike konflikter (som pave/biskop og kongemakt) utvider sin makt.  

Det er også positivt om studenten drøfter hvordan økonomisk ekspansjon og urbanisering 

muliggjorde kulturelle innovasjoner som universitetene, men dette er dårlig dekket i pensum og kan 

ikke være noe krav.  

 


