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Årstall og holdepunkter 

i Norgeshistorien 

Arstall og holdepunkte'( i Norgeshistorien er skrevet for grunn- og 
mellomfagsstudenter ved universiteter og høgskoler, men både elev
er ved videregående skoler og den vanlige, historieinteresserte leser 
vil ha utbytte av boken. 

I tråd med tradisjonell vektlegging i undervisningen øker 
detaljeringsgraden jevnt fram mot vår tid. Unntaket er krigsårene 
1940-45, hvor krigshandlinger og motstandskamp har en domine
rende plass. 

For oppslag og kontroll finnes bakerst et sammendrag over rekke
følgen på stormenn, statsoverhoder og regjeringssjefer og register 
over navn, steder og hendinger. 

Denne utgaven er revidert på grunnlag av utgavene fra 1999 og 
2.002. . Henvendelser med forslag til endringer for senere utgaver 
mottas med takk. 

Oslo aprilww 
Lars Borgersrud 

lars. borgersrud@online.no 
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ARKEOLOGI OG FORHISTORIE 

til8oo 

Kunnskaper og teorier om bosetting og forhistorie er med få unntak 
basert på relativt spinkelt arkeologisk funnmateriale. Enkelte rike 
funn ble tidligere gjort som følge av planmessig og vitenskapelig be
grunnede utgravninger, men i dag blir de fleste funn gjort som følge 
av bygge- og anleggsvirksomhet, bare unntaksvis utfra arkeologiske 
ønsker og prioritet. Denne skjevheten fører imidlertid av og til til 
uventede funn som tvinger fram nytolkninger. Tettstedene sør- og 
østpå og deler av vestlandskysten er best undersøkt. 

Tolkingen av arkeologiske funn er nært knyttet til politiske, na
sjonale og kulturelle forestillinger og endrer seg med disse. 

TEORIER OM FORHISTORIEN 

Teoriene endrer seg med nye funn 

- For ro o år siden mente noen arkeologer og historikere utfra 
datidens kultursyn at Gokstad- og Oseberg/unnet i Vestfold 
viste at Sør-Norge hadde vært et slags urhjem for germanske 
stammer. Krigstiden gjorde slutt på denne forestillingen. 

9 
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ÅRSTALL OG HOLDEPUNKTER 

- For 30 år siden mente enkelte forskere at den første isfrie kyst
stripen ble befolket av et primitivt «Komsafolk» fra ishavs
kysten i øst (etter Komsajunnetved Alta) med ganske grove 
redskaper, og dels av «Fosnafolket» fra det europeiske sør 
(Fosnafunnetved Kristiansund) med mer forfinede redskaper, 
og noen mente at dette var opphavet til henholdsvis samisk og 
indoeuropeisk innvandring. 

- Senere har andre forskere ment at innvandring fra Kola ikke 
fant sted, fordi det er gjort så få funn lengre øst på Kola. 

- Sarnesfunnet ved Nordkapp i 1993, som er utgravd på grunn av 
tunnellarbeider (Fatima-prosjektet), har igjen reist spørsmålet 
om grunnen til få funn i nord og øst rett og slett er lav arkeolo
gisk prioritet. 

- Særlig har det vært få utgravinger i Sapmi/Sameland. Vi har 
få kunnskaper om tidlig samisk bosetting. Ikke minst gjelder 
det utenfor vår tids samiske kjerneområder, og spesielt sørpå. 
Striden mellom samisk reindrift og norsk jordbruk i moderne 
tid har langt på veg lagt føringene for arkeologene. 

- Språkteoriene om norsk {indoeuropeisk), samisk (finsk-ugrisk), 
keltisk, slavisk og germansk er under diskusjon og i endring. 

Tre teorier om jordbrukets gjennombrudd 
(3ooo-4ooo f.kr.) 

I. Et opprinnelig veidefolk tvinges vekk av innvandring av 
nye folk, traktebegerfolk med megaiitgraver (tidlig neoliti
kum ca. 4000 f. kr.), senere stridsøksfolk med enkeltgraver 
(mellomneolitikum 2800-2400 f.kr.), med nye kunnskaper 
(korndyrking). Dette er ikke en vanlig teori idag. 

2. Spredningen av de nye skikkene gjennom lokale flyttinger og 
nyrydding inn i mellom det gamle. Dette er en aktuell teori. 

3· Veidefolkene får nye kunnskaper og går over til jordbruk 
gjennom kulturell diffusjon. Dette er vanligste oppfatning i dag. 

IO 
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ARKEOLOGI OG FORHISTORIE 

Fortsatt stor usikkerhet om korndyrking kommer i mellom
neolitikum (2800-2400 f.kr.) eller senneolitikum (2400-

I8oo f.kr.). 

Teorier om de eldste gårdsnavnene 

1. De eldste (med ending på -a som Landa på Jæren) fra bronse
alder (woo-soo)? 

2. U sammensatte naturnavn som Haug, Eid, Berg eller Vik fra 
eldre romertid (o)? 

3· Bø, By, Bu (gard) fra sen romertid (wo-4oo)? 
4 · Sammensatte navn som slutter med -heim ( -um, -em) (bo

plass), -stad (bostad), -vin (-ve, -e, -n) (natureng) og -land 
(jorde), fra folkevandringstid (4oo-soo)? 

Teorier om folkevandringstid 

Den tidligere teorien om folkevandringer (400 e.kr.) til Sør-Norge 
av horder og ryger fra (nåværende) tysk/polsk område basert på 
skrevne opplysninger (fra Cæsar, Tacitus og Jordanes) er ikke be
kreftet av moderne forsking og regnes ikke som holdbar. 

Begrepet folkevandringstid brukes fortsatt internasjonalt på 
perioden mellom romertid og merovingertid pga. store migrasjon er 
som skjedde på kontinentet og til de britiske øyer. 

Il 
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ÅRSTALL OG HOLDEPUNKTER 

fØR MENNESKET KOMMER 

wo ooo Isen dekker hele (nåværende) Norge. 

40 ooo- Mildere klima (mellomistid) . Funn av mammutknokler 
30 ooo fra Gudbrandsdalen og Mjøstraktene. Ingen spor av 

mennesker. 

30 ooo- Siste istid. Mesteparten av landet unntatt Jotunheimen 
20 ooo og fjellområder på Vestlandet dekket av 2.-3000 meter 

tykk is. Havnivået wo meter lavere på kysten enn i dag. 
I Sentral-Skandinavia er landet presset 8oo meter ned 
av istrykket. I Oslo er den marine grense 221 meter over 
dagens nivå, ytterst på Vestlandet bare 2.1 meter. 

ELDRE STEINALDER 

20 ooo Isen begynner å trekke seg tilbake. 

14 ooo Første isfrie kystland, trolig i sørvest. 

13 ooo Andøya isfri. 

12. ooo Jæren og Boknafjorden isfri, litt senere Mørekysten. 

11 ooo Slutten på istiden. Arktisk klima. Innvandring av jegere 
og samlere (veidefolk) til de isfrie kystområdene fra sør 
(Norskerenna) eller nord (Kola). 

10 ooo Parktundravegetasjon av bjørk og pil. 

9300 Landets tidligste daterte boplass på Sarnes ved Nord
kapp. Blomvågfunnet ved Bergen av dyr, fugl, fisk, skjell 
er kanskje eldre, men er svært omdiskutert. 

9000 Galtajunnet på Rennesøy i Rogaland er eldste sikre 
daterte funn. En kjøligere periode gjør at isen rykker fram 
igjen, og der breetungene smelter, dannes raene. Havet 

når sin høyeste grense. Kystnære bosettinger i hellere 
( Grønehelleren og Skrivarhelleren). 

8700 Stor Myrvatnfunnet i Gjesdal, Rogaland. 

12. 
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ARKEOLOGI OG FORHISTORIE 

82.00 Rask avising av Vestlandet starter, 300 meter pr. år. Sima
vikfunnet i Finnmark. 

8ooo Hele kystlandet er isfritt og kan bosettes. Mildere klima, 
bjørk- og furuskog. Redskapene er av grovt tilhogd flint, 
bein og tre. 

7700 Breene ligger i bunnen ·av Sogne- og Hardangerfjorden. 

7500 Nye redskaper dukker opp: De små og uregelmessig til
hogde flintstykkene erstattes av jevne og mer regelmessi
ge stykker (mikrolitter erstattes av mikrojlekker), de store 
og uregelmessige økse- og spydhodene av flint erstattes av 
regelmessig slipte hoder av flere steinslag (Nøstvetøksen på 
Østlandet, trinnøkser på Vestlandet). 

7000 Det meste av isen er borte. Nordsjøjåstlandet forbinder 
Danmark og De britiske øyer, men Norskerenna (1oo ki
lometer bred) skiller mot sør. Jakt og fangst på høyfjellet. 
Grønnsteinsbruddet på Hespriholmen, Bømlo. Diabas
bruddet ved Stakanes, Florø. Vistehåla på Jæren som fast 
boplass. Høgnipen i Rakkestad og en rekke andre funn 
(tidligere var det en oppfatning at bare Fosna (sørlig) og 
Komsa (nordlig) hadde fast bosetning fra denne perio
den). Sommertemperatur på 13-14 grader. 

6soo Søgnefunnet, de eldste skjelettrester. 

6ooo Havstigning, Nordsjølandet oversvømmes. Skog på Har
dangervidda. Første boplass på vidda datert til 6300. 

sooo Jegere og fiskere har nå befolket hele kysten i 2000 år. 

4500 De første ristningene på landets største helleristningsfelt 
]iebmaluokta/Hjemmeluft vedAlaheadju/Alta og nest 
største i Vingen, Nordfjord. På Ceavccageadgi/Mortens
nes i Unjdrga/Nesseby første spor av fast bosetting, og 
eldste funn av menneskefigur tvers over fjorden (Advik). 
Bergkunsten som trolig har pågått i mange tusen år, er 
fortsatt omdiskutert, og usikkerhetene er svært store. · 

13 
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YNGRE STEINALDER 

4000 Jordbruket sprer seg nordover fra kontinentet. Eldste 
funn av husdyrhold og korndyrking (traktbegerkulturen), 
særlig i sandjordområdene på de store raene. Hvete, bygg, 
storfe, sauer, geiter og gris. Megalittgraver i Østfold og 
Båhuslen. Seterdrift. Alle slags steinredskaper i bruk, 
også ski:ftrredskaper. De første bronsefunnene. 

3000 Jordbruket går tilbake igjen, folk forlater de gamle 
sandjord-boplassene (utvandring?). Veiding og sanking 
viktigste levevei (klimaforverring?). 

2900 Ny jorbrukskultur på kystnære steder (grop keramisk 
tid). Korndyrking sprer seg raskt over hele landet. Nye 
(innvandrende?) stridsøksfolk med forseggjorte redska
per overalt i Østlandsområdet, men bare spredte funn 
nordover til Finnmark. Funn av fiskerlandsby(?) med 90 

hus i Stuorravuotna (Karlebotn) i Varjjat/ Varangerbotn. 
Enkeltgravkulturen dukker opp. Indoeuropeiske språk i 
sør, finsk-ugriske i nord? 

2300 De gamle åpne boplassene forlates for godt. Grophusene 
avløses av de større Gressbakkenhus i Unjarga/Nesseby. 

2000 Kopier av bronseredskaper i stein: flintdolker og flintsig
der. 

BRONSEALDER 

18oo Bronsegjenstander (legering av tinn og kopper) fra vest 
(Wessex-kulturen) og øst (Unetice-kulturen) importeres 
til landet. Kopieres i dagligredskaper av stein. Rav fra 
nåværende Danmark i større mengder enn tidligere. Faste 
åkrer med stedfast bebyggelse. I nord blir klimaet kaldere, 
skogen blir borte fra kysten, og de store Gressbakken
husene forsvinner. 
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1500 Bronsealderens store gravkister og gravrøyser bygges. Bon
dens helleristninger: Skip, skålgroper, geomtriske mønstre 
og fruktbarhetssymboler. Utstrakt handel med flere (særlig 
prakt-) gjenstander. Rikdomsfunn indikerer arbeidsdeling 
(høvdingesamflinn og slaveri). 

no o Urnegraver tas i bruk (branngraver), hvor aske og ben 
samlet i keramikkurne settes i graven (enerådende ca. 
soo). 

1ooo Klimaforverring i Nord-Europa. Kleberstensbrudd i 
Kvikne. 

700 Første funn av jernredskaper, i bosetning på Kjøøy og 
Kjelmøy (Mestersanden) i Bøkfjorden, Øst-Finnmark, og 
av asbestkeramikk (asbest fra Savolax), muligens av samisk 
opprinnelse. 

JERNALDER 

soo Rike offerfunn, store gravfelt, fast bosetting. Jernet 
vanligere.}ernvinna: Produksjon av myrmalm i enkle 
gropovner, senere sjaktovner (3oo). 

o Jernutvinning over hele landet. Den varmekjære eike
skogen går tilbake, lyngheiene brer seg. Bronsealderhus 
på Landa i Forsand erstattes med jernalder hus som er so 
meter lange. Germanske funn i Sør-Norge, trolig nord
germansk språk. 

200 Ringformet tun på Jæren. En ny sterk jorbruksekspan
sjon (til sso), med rike funn. Store hus (Ullandhaug). 
Handel med bronse, glass, gull og sølv. Skipsnaust. 
Bygdeborger over hele Sør-Norge (ufredstider), men stor 
usikkerhet med hensyn til datering og tolkning. 

400 Folkevandringstid (til sso). De eldste runene. Nye gårder 
med navn som ender på -heim, -stad, -vin og -land. 
Innvandring i sør? Indre befolkningsekspansjon? 

IS 
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550 Merovingertid (sv. vendeltid). Folkevandringene er slutt. 
Det er krise i jordbruket, gårder legges øde (klimaforver
ring eller rovdrift). Folk slutter å bo i hellere og huler. 
Enklere gravlegging uten haug. Smykker og våpen med 
enklere utsmykning (dyreornamentikk). Handel med 
edelmetaller til Bysants stopper. Leirkarene forsvin
ner. Kampøks tas i bruk som våpen, og merovingerske 
eneggede sverd erstatter det toeggede romerske sverdet. 
Runeinnskrifter viser at trykksvake stavelser faller vekk 
(synkopetiden soo - 7oo) og u-omlyd forenkler språket 
(HarjawaldaR blir til Haraldr). 

6so Ny vekst (klimabedring), og nye gårder ryddes, med navn 
på -tveit, - stad og -set. 

700 Småriker (høvdingedømmer) oppstår av (trolig) gamle 
stammeland: Raumarrike med maktsenter i Ullensaker 
(Raknehaugen, soo), fem gre~seborger, bygdeborger som 
tilfluktssteder, egne kultsteder. Ellers fra sør: Ranrike 
(senere Båhuslen), Vingulmork (nåværende Østfold), 
Heidmork, Hadaland, Ringarike, Grenland, Te lam ork, 
Rogaland, Hordaland,jamtaland og Hålogaland. 

8oo Storhauger på Østlandet (Borre). Krisetid på Vestlandet. 

www.larsborgersrud.no



MIDDELALDER 

FRA VIKINGTID TIL NYERE TID 

8oo-1soo 
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VIKINGTID 

8oo-1o66 

INDRE EKSPANSJON 

Folketallet økt til IOO-ISO ooo. Fri bondejord og slaveri (trellehold) 
viktigst, innslag av leilendingsvesen i ulike landsdeler. Jordmangel, 
bureising innover dalene og nordover, flere gårder (-stad), mindre 
familier og gårder. Finneskatten vitner om hard beskattning av sa
misk (veide?) befolkning. Varmere klima, lettere tilgang på myr
malm, store stein- og stav hus, og havgående skip. 

YTRE EKSPANSJON 

Plyndring og utvandring fra Viken, Vestlandet og Trøndelag mot 
land og øyer i vest, hvor etter hvert vikingriker etableres. 

RIKSSAMLING 

Sagaenes (mytiske) versjon, slik den utformes ved hoffet på l:wo

tallet: Kongenes stamfedre er Hårfagreætten, og før dem gudekon-

19 
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ger fra et myteland langt borte i sør-øst, som via Ynglingeætten (fra 
sveaguden Yngve) kommer til Vestfold fra Sveariket, men fordrives 
før deres kongsdåd starter. Samtidig erobrer Håløygætten Trønde
lagen fra nord og skaper sitt senter på Lade. Disse to mektige ættene 
samarbeider om å erobre vikingrikene vest og sør i landet. Harald 
Hårfagre leder felttoget sørover fra Trøndelag, og rikssamlingen 
sluttføres med slaget i Hafrsfjord. Haralds rike, som styres fra Av
aldsnes ved Haugesund gjennom et system med jarler (i fylkene) og 
herser (i herredene) omfatter Norge fra Gote elv til Finnmark. Lite 
av dette kan verifiseres i dag. 

Historiske kilder forteller: Danekongene tar tidlig Vestfold og Ranri
ke (Båhuslen), antakelig hele Viken, og bringer kristendommen dit. 
Danekongenes krav på områder øst for Lindesnes kan være minst 
like gammelt som rikssamlingen. Vestlandet er senteret for toktene 
mot vest og for rikssamlingen, som bare omfatter Hordaland, Ro
galand og deler av Agder. Opplandene og Viken inngår neppe, eller 
Trøndelagen, som kontrollerer handel i nord (finneskatt) . Nord for 
Trøndelag er det samisk bosetting ispedd enkelte norske gårdsbruk 
(som Melbu, Bjarkøy) nord til Midt-Troms, som også skattlegges av 
rikene i øst. Andreas Holmsen mente (1931) at rikssamlingen ble 
gjennomført av Harald Hårfagre for å hindre vestlandskongene i å 
røve finneskatten. Senere (1970) mente Holmsen at det var Harald 
selv som røvet finneskatten gjennom riksamlingen. 

En ny hypotese går ut på at Viken, deler av (nåværende) sørlige Norge, 
før vikingetiden står under danekongenes kontroll, og at rikssam
lingen skjer fordi danekongenes rike svekkes på 8oo-tallet. Da da
nekongene gjenvinner sin styrke på 900-tallet, tar de tilbake kon
trollen i Viken. En varig rikssamlingen sør i landet skjer først med 
opprettingen av høymiddelstaten etter borgerkrigene. 

20 
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Få dateringer er sikre så tidlig som vikingtiden. Plasseringen av 
mange landsskapsnavn (Viken), riker (Ranrike) og stedsnavn (Svol
der) som brukes i sagaene og andre kilder, er usikker. Tolkingene av 
sentrale hendinger er fortsatt omstridte. 

793 

794-802 

8o6 

813 

Lindiif/trne kloster (nåværende Holy Island, på den 
nord-engelske østkyst) plyndres første gang, tradisjonell 

markering av vikingtidens begynnelse. 

Plyndring av Lindisfarne, Iona, Hebridene. 

Angrep på det irske fastlandet. 

Danekongene i Jylland hersker i Vestfold, og (trolig) 
i Viken. Snorre hevder at Halvdan Svarte og hans 
kongelige ynglingeætt fra Vestfold søkte tilflukt i Opp
landene. Andre mener at Halvdan Svarte og Harald . 
Hårfagre var Opplands-konger. 

Ansgar misjonerer i Birka og Hede by. 

Lystfartøyet Osebergskipet hauglagt i Vestfold med en 
drept trellkvinne og en kvinne av mektig ætt om bord. 

Flåte på 6o skip (Torgils) plyndrer kirkestedet Armagh 
i Irland, senere også langs den skotske nordvestkysten. 
Vikingborg i Dublin. 

En flåte på 67 skip med menn fra «Westfaldi» (Vest
fold) plyndrer Nantes på den franske vestkysten og 
etablerer vinterleir. 

Vikingrike i Irland (Olav Kvite), Man erobres (853), bo
setting på den nord-engelske vestkysten og i Sør-Wales 
(866). 

2.1 
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870 Snorre mener at Håløygjarlene erobrer landet sørover 
til Trondheim.Jarlesetet på Agdenes, senere Lade, tar 
kontrollen med (friser-?) handelen. Ynglingeættens le
der, Halvdan Svartes sønn Harald Hårfagre fra Opplan
dene, skaper i følge sagaene alliansen med Håløygættens 
jarl Håkon Grjotgardsson og aristokratiet på Møre. 

871 Olav Kvite med flåte til Norge (irsk kilde), kanskje mot 
Harald Hårfagres allianse. 

872/9oo? Alliansen seirer i Hafrsfjord, mot en stor flåte (av ukjen
te fiender). Haralds rike ligger (trolig) på Sørvestlandet 
(Hordaland, Rogaland og deler av Agder). Han allierer 
seg med danekongen ved giftemål, legger (trolig) som 
danekongens vasall Viken under seg, men neppe Opp
landene. Harald styrer personlig fra Avaldsnes, Moster 
og Fitjar. Stadige institusjoner finnes ikke. 

874 Ingolf Arnarson og mange av Haralds fiender utvan
drer til Island og til øyene i vest. 

875 Harald herjer Hjaltland (nåværende Shetland) og 
Orknøyene med en flåte, og (underlegger/skattlegger?) 
Varmland. 

88o/89o? Ottar .fra Bjarmland kommmer til kong Alfred i Wes
sex og forteller om kaupangen i Skiringssal (i nåvæ
rende Viksfjord i Vestfold), Nordvegen, samer m.m. 

22 

900 Tradisjonell datering for Yngling atal, trolig skrevet for 
å hylle Hårfagreættens kongerett. Moderne forsking 
antyder 1200 som en mer rimelig dato. Gokstadhaugen 
legges opp over et havgående krigsskip. Bøndene i Sogn, 
Fjordane og Hordaland vedtar Gulatings/ag, noe senere 
følger trønderbøndene etter med Frostatings/ag. Tin
gene organiserer leidangen, uklart etter hvilket mønster 
(kanskje britisk): 

911 Rollo lander i Normandie og etablerer etfoydalt (leilen
dingsvesen med livegenskap) normannisk hertugdømme 
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som vasall under franker kongen. Ifølge Snorre var 
Rollo (Gange-Rolf?) sønn av Mørejarlen. I følge nor
manniske kilder var han høvdingsønn fra Danmark. 

919 Jorvik (nåværende York) i Nord-England plyndres og 
gjøres til vikingrike. 

930 Harald allierer seg med kong Æthelstand av England 
(mot andre vikinger?) og sender en sønn, Håkon 
(senere den gode), til oppfostring der. Selv plyndrer han 
vesterhavsøyene med en flåte. 

932-945? Harald dør. Eirik Blodøks, Haralds sønn medsin da
nedronning, jages fra landet på tross av danen es støtte. 
Det er neppe grunnlag for den tradisjonelle oppfatning 
om at riket går i oppløsning. Viken fortsatt under dane
kongen. Alltinget på Island vedtar landslov etter modell 
av Gulatingsloven. 

955 Eirik Blodøks hersker iJorvik før han (senere) fordrives 
og drepes. Broren Håkon (Adalsteinsfostre) den gode 
beseirer hans sønner, som forsøker å gjenerobre riket 
med danekongens hjelp. Håkon, som er døpt i England, 
forfølger sønnene til Danmark, erobrer i følge Snorre 
Viken, men avstår .fra å påtvinge bøndene i Viken kris
tendommen. Håkons tilknytning til Viken lar seg ikke 
bekrefte historisk og heller ikke om han var kristen ved 
sin død. 

960-961? Eirikssønnene lander på Fitjar med en danehær, dreper 
Håkon og gjør Eiriksønnen Harald Gråfell til konge 
og danekongens vasall. Danekongen Harald Blåtann 
lar seg hylle som konge i Norge og bekrefter det gamle 
daneherredømmet i Viken. Harald Gråfell lar Lade- . 
jarlen og Håkons allierte småkonge i Viken drepe, plyn
drer nord til Bjarmland (ved nåværende Kvitsjøen) og 
slår under segjinneskatten. 

23 
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970 Harald Blåtann døpes. Han besørger Harald Gråfell 
drept (974?) fordi han er for egenrådig og tar tilbake 
Viken. Håkon jarl av Ladeætten blir danekongens vasall 
fra Agder og nordover. Ladeætten er fta nå instrument 
for danekongenes herredømme over Viken og (tidvis) over 
resten av landet. Danene bygger militært støttepunkt 
med kirke i Oslo, for å kontrollere Viken. 

982 Eirik Raude oppdager Grønlands vestkyst. 

985 Håkon jarl setter seg opp mot danekongen Svein Tjuge
skjegg (Tveskæg) og herjer i Viken. Jomsvikingene (daner 
eller vendere?) slått i Hjørungavåg (nåværende Liavåg på 
Sunnmøre?). Trøndelag overtar fra Vestlandet rollen som 
viktigste landskap. 

988 Eirik Raude leder islandske innvandrere til Grønland, 
hvor 300 garder etter hvert blir ryddet. 

991 Olav Tryggvesson (Trygvason, av Hårfagreætten?) med 
i vikinghær som herjer i England, og tar danegeld for å 
slutte plyndringene. 

994 Olav Tryggvesson og danekongen Svein Tjugeskjegg 
raner til seg ny danegeld etter et mislykket angrep på 
London. 

995 Håkon jarl drepes, i følge Snorre etter flere års hardstyre 
(usikkert). Olav Tryggvesson overtar Ladejarlenes rolle 
som trønderkonge, og legger under seg Vestlandet og 
kanskje vesterhavsøyene. Ingenting tyder på at han her
sket i Viken eller på Opplandene. Kunnskapene om Olav 
er svært usikre. 

999 Eirik Raudes sønn Leif seiler til Vinland, som litt senere (i 
en periode) busettes av grønlendere. Norrøne funn er gjort 
ved nåværende L'Anse aux: Meadows, Newfoundland, men 
usikkert om dette er sagaens Vinland. 

1000 Kristendommen til Island. Olav Tryggvesson faller ved 
Svolder (trolig ved Rugen), mof danekongen med allierte 
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fra Svearike og Trøndelag. Ranrike underlegges sveakon
gen, Viken danekongen, og Hålogaland/Trøndelag blir 
danelen. 

1009 Olav Haraldsson deltar i danetokt til England, med 
plyndring av Canterbury (wn), for å oppnå danegeld. 

1013 Danekongen Svein Tjugeskjegg erobrer Danelagen (Nord 
og Øst-England) og grunnlegger det store Nordsjøriket. 

1015- Olav Haraldsson vender tilbake fra viking med stor rik-
1016? dom og starter med slaget ved Nesjar (trolig nåværende 

Brunlanes) erobringen av Viken fra danekongen. Olav 
har som Olav Tryggvesson Trøndelag som basis. Han 
grunnlegger Borg (nåværende Sarpsborg) til vern mot 
svea- og gotekongene og legger Ranrike under seg. Bygger 
kirker. 

1020 (ca.) Olav tar en kongedatter fra Sveariket som dronning 
(allianse med sveakongen OlafSkottkonung?). 

1025 Kristenretten vedtas påMostertinget (nåværende Bømlo), 
på forslag fra Olavs engelske hirdbiskop Grimkel. Kirken 
legges under erkebispesetet i Bremen for ikke å utfordre 
danekongen Knut den mektige. Sendemenn fra Knut 
krever lydighet og avgifter av Olav som danekongens 
vasall. 

1026 Olav og sveakongen herjer i Danmark. Kong Knut 
kommer fra England med en flåte og seirer (trolig) over 
alliansen vedHelgeån i Skåne. Stormenn over hele Norge 
støtter Knuts kongekrav mot Olav. 

1028 Knut lander igjen i Norge med en flåte og blir hyllet som 
konge. Olav rømmer til Gardarike, hvor hans svoger fra 
Svearike er konge. 

1029 Den siste ladejarlen, danekongens viktigste maktinstru
ment i Norge, dør, og Knut sender sin engelske frille Alfiva 
og 13-årige sønn Svein til Norge som vasall. 
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1030 · Olav Haraldsson kommer tilbake, men drepes i slaget på 
Stiklestad. Svein og Alfivas hardstyre legger grunnlaget 
for Olav-kultusen, som starter som politisk bevegelse ca. 
1035, og første gang omtales som relgiøs bevegelse 1040 (i 
Sigvat skalds Erfidrdpa). 

1035 En gruppe stormenn blant Olavs tidligere motstandere 
henter Olavs sønn Magnus hjem fra Gardarike med 
sveakongens støtte. De får Magnus hyllet som konge og 
styrer landet under deler av hans regjeringstid. Alfiva og 
Svein rømmer til Danmark. Nordsjøriket går i oppløs
ning da Knut dør i England. 

1038 Forlik mellom Magnus (senere den gode) og danekongen 
Hardeknut om gjensidig arverett når den første av dem 
dør. Forliket har blitt tolket som den første utenlandske 
anerkjennelse av Norge som" eget rike. 

1041 Olavs bror Harald (senere) Hardråde i østerled. 

1042 Magnus den gode arver Danmark og danenes krav på 
Danelagen etter Knuts Nordsjørike. 

1043 Slaget påLyrskovs hede (trolig) ved Hedeby, hvor en al
lianse av norske, danske og tyske styrker under Magnus 
slår venderne, og (senere) brenner handelsstedet]omsborg 
(trolig nåværende Wollin). 

1047 Etter Magnus den godes død krever Harald Hardråde 
Danmark og Danelagen, herjer i England (1048) og 
brenner Hedeby i Danmark (1049), men må gi opp å ta 
landet. 

1050 Harald grunnlegger i henhold til Snorre Oslo, med 
kongsgård og Mariakirke, «slår mynt» og skaper det 
første kanseli. Opplandene gjør opprør (1061), og blir først 
etter tre års plyndring og terror kuet. I henhold til tradi
sjonell oppfatning er nå rikssamlingen endelig sluttført. 

1062 Haralds hær slår danekongen Sven Estridsson hær ved 
Niså (nåværende Halmstad). 
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1064 Forlik med danekongen. 

1066 Norsk leidangsstyrke (300 skip) slås ved Stanford bru 
(ved York), og Harald drepes. Denne hendingen regnes 
tradisjonelt som avslutningen på vikingtiden. Wilhelm 
av Normandie erobrer England (Hastings). Nye danean
grep slås tilbake (1069). 
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KRIG 

ro66-rr3o 

Det har vært vanlig av historikerne å oppfatte dette som en roligere 
periode, men stabiliteten er under voksende press fra stormenn og 
kongens lendmenn. Samkonger intrigerer om makt og rikdommer, 
men ennå ikke sterkt nok til å bringe bondesamfunnet ut av balanse. 
Innslaget av trellehold og forlening er uklart. Folketallet øker, men 
det er antakelig fortsatt plass for nyrydding. Først i denne epoken 
har historikerne tradisjonelt antatt at rikssamlingen blir stabilisert. 

ThONFØLGERETT 

- Samme rett gjelder for alle kongssønner (ekte/uekte) uansett 
rekkefølge. 

- Bare frie bønder på de gamle stammetingene kan velge konge. 
- Hvis kongen bryter loven, har tingene rett til å velge en annen 

konge (opprørsrett). 
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MAKTFORDELING I FOLKEKIRKEN 

Bispen 

- driver fortsatt indre misjon 
- utnevner prester (norske blir vanlige) 
- bestemmer utdanning og liturgi (latinsk) 
- har påtalemyndighet i kirkelige saker, men bøndene dømmer, 

og bøtene deles likt mellom bøndene, bispen og kongen 
- har plikt til å reise rundt i fylkene (faste sognekirker finnes 

ennå ikke). 

Tinget 

- gir harde straffer og bøter for åsatro 
- pålegger bøndene plikt til å bygge og vedlikeholde kirker 

1067 Samkongedømme mellom Olav Kyrre og broren Magnus 
(dør 1069). 

1070 Olav Kyrre grunnlegger Bjørgvin (nåværende Bergen), 
noe senere bispeseter på Nidarnes, Selja, og ~rolig i Oslo 
og Bergen, Kristkirken med Olavsskrinet i Nidaros 
(1075), Aker kirke i Oslo (108o). 

1093 Olav Kyrre dør. Nytt samkongedømme mellom Olav Kyr
res sønn Magnus Olavsson Berrføtt og Harald Hard
rådes sønnesønn Håkon Magnusson Toresfostre (dør 

1094). 

1095 Mislykket opprør på Opplandene mot Magnus Berrføtt. 

30 

Krig med sveakongen om grensen mellom Ranrike og 
Dalsland. Magnus krever Dalsland. 
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Magnus byr ut leidangen til vester havet og legger Orkn
øyene, Sudrøyene (nåværende Hebridene) og Man under 
kronen. 

Magnus inngår i Konghelle (nåværende Kungalv) med 
hjelp fra danekongen forlik med sveakongen ved å ekte 
hans datter. Magnus får Dalsland som medgift. 

Magnus byr igjen ut leidangen, erobrer Dublin, men 
faller i Ulster (1103). Hans tre mindreårige, uekte sønner 
Sigurd (senere]orsalsfar), Olav og Øystein danner nytt 
samkongedømme. 

De nordiske kirkene blir lagt under det nye danske erke
bispsetet i Lund. Kirke og rorbuer oppsatt i Kabelvåg i 
Lofoten (uos). 

Kong Sigurd seiler med en flåte i korstog (del av I. kors
tog). 

Munkeliv munkekloster grunnlegges i Bergen, senere 
Gimsøy nonnekloster (mo) i Skien ogNidarholm ved 
Nidaros. 

Jemtene sverger troskap til kronen. 

Sigurd Jorsalfar plyndrer Kalmar kysten og kaller det 
korstog. 

Stavanger bispesete innstiftes. 

Kong Sigurd dør uten at riket går i oppløsning. 
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fRA FOLKEKONGERIKE TIL FØYDALSTAT 

Borgerkrigene forvandler det gamle samfunnets institusjoner til 
høymiddelalderstaten. De viktigste jordeiendommene omskapes til 
(geistlige og verdslige) adelsgods. Nye rettsregler og ny tronfølgeren 
sikrer basis for kongedømmet. Danske interesser gjør seg gjeldende 
gjennom lendmanns parti og baglerparti. 

Folketallet øker. Nyrydding av fattigbruk (-rud) og gårddeling. 
Fri bondejord er på retur og dens rettslige overbygning, tingforfat
ningen, er på defensiven. Frie bønder blir under økonomisk press 
forvandlet til leilendinger (bøter, tiende og leidangsskatt) under 
verdslige godseiere (når de fortsetter å drive og bo på solgt, gjeldsatt 
gård), under kongen (nyrydding i allmenning) og under kirken og 
klostre (gaver for sjelebot), mot å betale landsskyld (jordleie). Gods
dannelse ogforlening av jord er på sterk .frammarsj. Systemet skaper 
en adel av kongelige lensherrer (lendmenn) og etter hvert en norsk 
føydalstat av Guds nåde etter europeisk mønster (men trolig uten 
særlig mye stavnsbånd og livegenskap). 

Borgerkrigene starter som maktkamp mellom to partier av mek
tige jordeiere og lendmenn, sorri skyver fram mindreårige kongs-
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emner, og fortsetter med at lendmennene allierer seg med kirken, 
og fra da framtrer som et parti for et verdslig og geistlig aristokrati. 
Det første riksmøtet (n52) i Bergen i forbindelse med kardinal Ni
colaus Brekespears besøk, med representanter for konge, kirke og 
tingmenn (12 vise menn), innfrir kirkekrav mot at kirken støtter 
lendmannspartiet. Det andre riksmøtet (n63), under legat Stephan us 
fra pavestolen, fratar tingene retten til kongevalg og til å dømme i 
kirkesaker. Kongen gir i stedet kroningsed til kirken og mottar sin 
rett fra Gud og St. Olav. Kirken velsigner en ny tronfølgeordning med 
entydig arvefølgerett. Følgen av en slik ordning er barnekonger og 
formynderstyre under mektige menn som Gregorius Dagesson og 
Erling Skakke. Kirken og klostrene blir eiere av mektige gods, som 
de befester (Ilevollene i Nidaros, bispekastellet i Oslo). 

Siste fase av borgerkrigene preges mer av sosiale skillelinjer, og 
det gamle lendmannsartistokratiets styre blir knust (n84) og erstat
tet med et nytt: Kong Sverre og birkebeinerne reiser kampen mot 
de mektige og rike (gul/halsene) og mot pavekirkens indre ekspan
sjon. Menn (uten eiendom) fra hirden blir ny tjenesteadel, et nytt 
embetsverk (syslemenn) med skatteinntekter (leidangsskatt) som 
finansierer en liten, stående hird, borgene Sverresborg (Bergen), Sion 

(Trondheim), Valdisholm (Eidsberg), Mjøskastellet (Steinsholmen 
ved Ringsaker) og Berget i Tunsberg (senere Tunsberghus) skaper en 
ny, sentralisert stat som selv gir lover (lagmenn). Etter Sverres død 
og nye opprørstrusler samler aristokratiet seg om den nye staten, og 
kirken innstiller sin motstand. Hertug Skule er arkitekten for denne 
utviklingen. 
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LENDMANNSOPPRØRET STARTER 

1130 Samkongedømme mellom kong Magnus Sigurdsson (15) 

og (tronkreveren) Harald Gille (Magnus Berrføtts irske 
sønn). 

1134 Magnus starter borgerkrigene ved å angripe Harald Gille 
ved Fyrileiv i Ranrike. Harald flykter til Danmark og blir 
dansk vasall i Halland. De mektigste godseierne i Norge, 
særlig lendmenn i Viken, støtter Harald. 

1135 Harald Gille, som etablerer seg i Viken med støtte av 
lendmenn og danekongen, angriper Magnus med en flåte 
i Bergen. Magnus blir tatt til fange, lemlestet, kastrert, 
blindet og plassert i Nidarholm kloster. 

1136 Vendere (tyskere) brannskatter Konghelle. Sigurd 
Slembe, Berrføtt-sønn fra Strinda, dreper Harald Gille i 
Bergen. Lendmennene sørger for at Haralds sønner Inge 
(z., senere Krokrygg) og Sigurd (4? senere Munn) blir tatt 
til konger. 

1137 Lendmennene fra Viken med barnekongen Inge slår en 
flåte fra Vestlandet under Magnus Blinde ved Minne. Si
gurd Slembe og Magnus Blinde søker støtte i Danmark. 
En svensk-dansk flåte angriper og brenner Oslo, men blir 
drevet ut. Sigurd Slembe og Magnus Blinde flykter til 
Danmark. 

1139 Sjøslaget ved Holmengrå (ved nåværende Stromstad), 
hvor lendmennene fra Viken med barnekongene slår en 
dansk-norsk flåte og dreper Magnus Blinde og Sigurd 
Slembe. 

1142 Trønderne henter Harald Gilles sønn Øystein (12?) 
og hans keltiske mor fra Sudrøyene og hyller ham som 
konge. Lendmennene under landets mektigste godseier, 
Gregorius Dagesson, samler seg om Inge som eneste 
dronningfødte konge, og søker støtte hos kirken. 
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Lysekloster grunnlegges (cistercienserne). 

Første norske erkebiskop vigslet i Roma, men dør før han 
er tilbake. Arbeidene i gang på Nidarosdomen. 

Pavens utsending, kardinal Nicolaus Brekespear (senere 
pave Hadrian 4.), kommer til Nidaros og vigsler erkebis
kop Jon, med ro underlagte bisper, og oppretter erkesetet 
i Nidaros. Deltar i det forste riksmøtet i Bergen sammen 
med Inge, kirken og tingmenn (u vise menn), og vedtar 
kirkereform. 

Kirken oppnår (usikkert om hvor reelt) under kirkere
formen av IIS2. 

- domsrett over geistlige 
- at bispene avgjør preste- abbedvalg 
- forbud mot at lekmenn innsetter eller avsetter prester 

i kirker de har bygd 
- at lekmenn ikke kan tas til kirkelige embeter 
- geistlig eiendomsrett til kirker og klostre 
- øking av gaverett til kirken uten hensyn til arvinger, 

fra 1/ro til 1/4 av selververvet gods 
- skjerp ing av ekteskapslovene 
- innskrenket rett for allmuen til å bære våpen i byene 

Til gjengjeld støtter kirken fra nå av lendmennene og 
deres kong Inge. 

nss/57 Lendmennene og Inge Krokrygg dreper Sigurd Munn 
i Bergen (uss) og Øystein øst i Viken (u57). Øysteins 
flokk under ledelse av Sigurd Håvardsson tar Sigurd 
Munns sønn Håkon Herdebrei (ro) til konge, og søker 
hjelp i Gauteland (nåværende Gotaland). 

II57 Lendmannsflåte under Erling Skakke og Gregorius 
Dagesson slår Håkon Herdebreis styrke ved Gauteelv 
(nåværende Gotaelv). 
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1161 En splittelse i lendmannspartiet fører til at krigslykken 
snur i to år: Gregorius drepes (u6o), og Inge faller i et 
slag på isen ved Oslo. Håkon Herdebrei blir hyllet som 
enekonge, og Inges bisper jages. 

ALLIANSE MED KIRKEN 

1161 

1162 

Lendmannsaristokratiets midlertidige seier: Ledelsen av 
lendmanns partiet overtas av Erling Skakke, som får sin 
sønn Magnus (s) hyllet som konge (SigurdJorsalsfars 
dattersønn) og søker hjelp hos kong Valdemar (senere 
den store) i Danmark. 

Leidangsflåte under Håkon blir slått ved Sekken i Roms
dal, og Håkon drepes. 

Rester av Håkons hær får Sigurd Munns yngste sønn, 
Sigurd Markusfostre, hyllet som konge på Opplandene 
og angriper med basis i Trøndelag, Marker og Oppland
ene lendmannshæren på Re (nåværende Ramnes), hvor 
de blir knust. Deretter blir kong Sigurd selv drept etter et 
angrep på Bergen. 

Riksmøtet i Bergen flirer lendmennenes seier, og Magnus 
Erlingsson krones av erkebiskop Øystein. Kirken, repre
sentert ved den pavelige legat Stephanus, erkebiskopen 
og bispene, står bak den nye tronfolgeordningen, som legi
timerer kongen av Guds (og St. Olavs) nåde, i mangel av 
status som kongssønn. Barnekongen avlegger kroningsed 
med hirden, lendmennene og bonderepresentanter som 
vitne, lover å lyde paven, kanonisk rett og å følge lovene. 
Dette er første kongekroning i Norden. Som motytelser 
får erkebiskopen rett til å kreve bøter etter full sølvkurs 
og andre økonomiske fordeler. 

Krig med Danmark. 
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REFORMER ETTER SEIEREN I 1163 

Tronfølgeordningen av 1163 
- enekongedømme med førsterett for eldste ektefødte 

sønn 
- friere valgrett for yngre og fjernere tronarvinger 
- valgkollegium av bonderepresentanter felles for hele 

riket 
- bispene avgjør hvis bøndene ikke blir enige 
- Riksmøtets vedtak tvinges uendret gjennom i lagrin-

gene, men godtas aldri av bøndene og etterleves heller 
ikke av aristokratiet 

Rettspleie etter 1163 

- kongens lagmenn avløser lovsigemannen 
- kristen domsrett for alle geistlige (klerkemål) 
- bøtene øker for en rekke forbrytelser, også med kon-

fiskasjon ved brudd på rettsforlik i drapssaker 

Staten etter 1163 

- de første kongelige embetsmenn: syslemenn overtar 
funksjonene for årmenn og lendmenn 

- leidangskosten konverteres til statsskatt, som kongen 
bruker til å holde en større hird 

- Kirken slipper leidangsskatt fordi kirken er fri for 
krigstjeneste 
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1165 Hettesveinopprøret i Opp landene og Marker knuses, og 
Erling Skakke lar andre tronkrevere drepe. Danskekon
gen Valdemar tar Oslo og blir hyllet som norsk konge på 
Borgarting. 

1168 Valdemar igjen med flåte i Viken. 

1170 Erling Skakke anerkjenner Valdemar som overherre, og 
Valdemar gjør Erling til jarl, med Viken som len. 

Lendmennenes nederlag i 1184 

1174 Birkebeineropprøret starter i Telemark og Marker under 
ledelse av kongssønnen Øystein Møyla. Han blir hyllet 
på Øyratinget (n76) etter å ha erobret Nidaros. 

1177 Birkebeinerne blir slått av lendmannshæren i slaget på Re, 
og Øystein drepes. Sverre (sønn av Sigurd Munn?) kom
mer til restene av flokken i Varmland og blir hyllet på 
Øyrating etter å ha erobret Nidaros. Birkebeineropprøret 
sprer seg. Sverres tokt til Opplandene, Lærdal, Varmland. 

1178 Erkebiskop Øystein forlater sin stol og slutter seg til den 
overmektige kong Magnus. 

1179 Slaget på Kalvskinnet i Nidaros. Erling Skakke faller og 
Magnus flykter. Krigen fortsetter (Ilevollene II79, Sal
tøysund u8o, Nordnes u8o, Bergen u81, Nidaros u82., 

Bergen u83). 

1183 Erkebiskop Øystein forliker seg med Sverre og kommer 
hjem (dør n88). 

n84 Sverres endelige seier i sjøslaget ved Fimreite, Sogn, hvor Mag
nus og mesteparten av lendmannshæren faller. 
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Nye opprør knuses 

u84 Sverre knuser et nytt opprør, heklungopprøret. Deretter 
reises kuvlungopprøret under ledelse av (Inge Krokryggs 
sønn?) Jon Kuvlung, som tar Tønsberg, Nidaros og Ber
gen. 

1188 Gregorianer-aktivisten Eirik Ivarsson blir ny erkebiskop. 
Kuvlungene knuses i Bergen og Jon Kuvlung faller. Ny 
opprørsflokk reises under Sigurd Brenna (n89) og vårbel
gene under Simon Kåresson (n9o) i Viken. Begge knuses. 

II90 Sverre oppretter johanitterklosteret på Værne. Han 
inngår etter mye strid fred med erkebiskop Eirik, men re
duserer hans hird og beslaglegger hans inntekter og gods. 
Erkebiskopen flykter til erkebiskopsetet i Lund hvor han 
fortsetter å arbeide mot Sverre. 

II9I Et nytt opprør slås ned: breiskjeggene under Torleif Brei
skjegg (n91). Deretter reiser øyskjeggene seg under Sigurd 
Magnusson (n94) som legger under seg Viken og tar 
Bergen. 

II94 Sverres flåte beseirer øyskjeggene i sjøslaget ved Florvåg. 
Sverre lar seg krone i Bergen. Sverre og hans bisper lyses i 
pavelig bann av erkebiskop Eirik fra Lund domkirke. 

u96 Baglerhæren (bagall=bispestav) settes opp av flyktninger 
i Lund og fraktes på danske skip under ledelse av biskop 
Nikolas til Oslo. De tar Viken og Opplandene og hyller 
(Magnus Erlingssons sønn?) Inge på Borgarting. 

II98 Kirken lyser interdikt over Sverres landområder. Bag
lerne vinner trefninger i Trondheimsfjorden og brenner 
Bergen. 

II99 Sverre kommer til Oslo med en stor flåte og slår en 
bondehær nord for byen (12oo). En styrke på 150 engelske 
leisoldater (ribbaldnere) inngår i birkebeinerhæren, som 
er hesteoppsatt. 
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1201 Sverre byr ut leidang mot baglerne i Viken, men oppbu
det vendes mot ham. Birkebeinerhæren slår ned opprøret 
i hele Viken. 

1202 En baglerhær kapitulerer i Tønsberg. Sverre blir syk og 
dør i Bergen. Hans sønn Håkon blir konge og inngår 
forlik med kirken. Dermed sprenges alliansen mellom 
baglerne og kirken. Baglerkongen Inge drepes av Opp
landsbøndene, men Erling Steinvegg (død 1207) fører 
opprøret videre med dansk hjelp. Kong Håkon dør etter 
to år. Sverres brorsønn Guttorm (4) dør også (u.o4). 
Sverres søstersønn Håkon jarl blir ny regent. 

FORLIK OG RIKSDELING 

1208 Fred mellom bagler- og birkebeinerrikene fram til 12.17, 

da baglerne godtar Sverres sønnesønn Håkon Håkons
son jarl (13) som konge i det han blir myndig. Ivar Bodde 
er forste kongelige kansler med et kanselli under seg. Ny 
bondeuro. Godseierne i begge riker søker sammen. 

1209 Opprør på Orknøyene og Sudrøyene blir knust. 

1212 Inge Bårdsson og Håkon jarl inngår tronfolgeavtale. 

1213 Bondeopprør i Trøndelag. 

1217 Bøndene i Follo vender tingbud om til hærbud. Håkon 
Håkonsson blir konge. Skule Bårdsson blir jarl med 1/3 
av riket. 

1218 Slittungopprøret i Mark-er. 

1220 - Ribbungreisningen under Sigurd Ribbung behersker Øst-
1226 landet, men lykkes ikke med å spre seg videre. Arnbjørn 

Johnsson bygger borgen Valdisholm i Glomma (trolig) 
for å kue opprøret. Kongen har nå faste rådgivere. 

1222 Siste norske plyndringsferd til Bjarmland. 
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1223 - Forlik mellom regimet (Skule jarl) og Sigurd Ribbung. 
1224 Høvdingmøtet i Bergen (fortsatt med bonderepresenta

sjon) fastlegger Håkons kongsrett. Første kjente handels
avtale med England. 

1226 Kong Håkons felttog mot ribbungene i Varmland 
mislykkes. Ribbungene tar Oslo. Kong Håkon henter 
forsterkinger på Vestlandet. Sigurd Ribbung dør av 
sykdom. En ribbunghær blir slått ved Oslo. Håkon drar 
en flåte opp i Mjøsa og ødelegger ribbungenes flåte der 
under junker Knut. Junker Knut rømmer til Varmland. 

1227 Junker Knut forliker seg med kongedømmet. Ribbunge
ne fortsetter kampen under Magnus Bladstakks ledelse. 
Magnus blir drept i Varmland. 

1233 Riksmøte i Bergen setter Skule utenfor riksstyret. 

1236 Det fjerde opprøret: vårbelgene i Elvsysle (Sør-Båhuslen). 

1238 Snorre skriver på Heimskringla (fra ca. 12.30), vår viktigste 

middelalderkilde, hos hertug Skule. 

1239 Skule tar kongsnavn på Øyrating med støtte i vårbelgene, 
trøndske stormenn og bønder på Opplandene og i Viken. 
Skules hær slår en kongshær på Låke på Romerike og tar 
Oslo. 

1240 Kong Håkon byr ut leidang mot hertug Skule. Skule 
blir overrasket i Oslo av Håkons flåte. Han flykter til 
Trøndelag og drepes ved Elgseter kloster. Borgerkrigene er 
dermed slutt. Sammenhengende norsk skatteland fra nå
værende Gota elv til grensetraktene øst i Finnemarken er 
fra denne hendingen underlagt en og samme statsmakt. 
Først nå er rikssamlingen endelig sluttfØrt. 
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SVENSK-NORSK KONGEDØMME 

Flere kaupanger (noen kortvarige) og byer, med nye borgere: hånd
verkere, småhandlere og huseiere. Erkebiskopen i Nidaros er i første 
del av perioden den største norske handelsmann og skipsreder, med 
privilegium på eksport av skinnvarer fra Jemtland og salg av korn 
til Island. 

Staten vokser i makt og prakt og stabiliserer militært, finansielt 
og ideologisk godseiernes herredømme, men trues av voksende in
dre og ytre oppløsningskrefi:er. Kongsmaktens inntekter: jordleie 
(landskyld), skatter (leidang,Jinneskatt) og bøter samt inntekter på 
kongens eget gods (krongods). 

LENSOPPLØSNING, BONDEURO OG TRUSSEL FRA HANSAEN 

Indre trusler: Lensoppdelingen skaper lensherrer, som er mer opp
tatt av å øke egne inntekter enn statens, og dermed av en svak sen
tralmakt eller fullstendig oppløsning av den (føydal oppløs'ning). 
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Men bare to adelsborger bygges i Norge (Hegranes og Isegran). Norske 
lensherrer allierer seg stadig oftere med svenske, danske og (etter 
hvert) tyske adelsmenn, særlig i grenseområdene. Resultatet blir mi
litære oppgjør mellom lensherrer og med kongemakten. Det går ut 

over bøndene, som klager og lager uro. 

Ytre trussel: Gjennom disse konfliktene styrker Lubeck sine posi
sjoner, kjØper stadig mer (fisk, kjøtt, skinn), selger korn i alle kjøp
steder. Norske kjøpmenn skyves ut, og Lubeck framstår som en 
formidabel trussel mot staten. I siste del av perioden skaper byen 
Hansaforbundet, som overtar all norsk handel med utlandet, arbei
der mot norsk sentralmakt og for en nordisk adelsallianse under sin 
ledelse (Mecklenburgerne). 

STATSMAKTEN SVEKKES 

Kongsmakten prøver, men mislykkes i, å motvirke oppløsningen 
innenlands: ved politiske reformer for byer og handel (med bylov), 
ved organisering av føydalstyret (gjennom hirdskråen), ved å innføre 
et fast kongsråd (riksråd), ved å slå ned på adelsopprør og å alliere seg 
med kirken. Riksrådet blir istedet et organ for adelen mot kongs
makten. 

Utenlands søker kongsmakten etter allierte mot Hansaen og de 
mest aggressive lensherrene i nabolandene, men ender med å kjøpslå 
med Hansaen om mer vidtgående privilegier og utsletting av den 
norske statsmakten. 

Svartedauen øker tempoet i statsoppløsningen i Norge mer enn i 
nabostatene. Den norske staten er fattigere og mer utsatt enn de an
dre nordiske. Tilbakegangen etter 1350 stimuleres av flere pestbølger 
og et klimaskifte: det blir kaldere og fuktigere. 
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1241 Snorre Sturlason, som har fått lendmannsverdighet, 
myrdes på Island. 

1247 Under riksmøtet i Bergen kroner pavens utsending, 
kardinal Vilhelm av Sabina, Håkon i domkirken i 
Bergen. Rettarbot som fastlår at kirken har domsrett i 
geistlige saker, og kongen i verdslige. Håkon beslagleg
ger danske og ven diske (tyske) skip og bygger borgen 
Ragnhildarholm ved Konghelle. 

1250 Første handelsavtale med Lubeck. Byene i Norge får 
faste rådmannsmøter (byråd). Kongen omtaler første 
gang «Vi og vårt råd» (riksråd). 

1256 Krig med Danmark. Håkon invaderer Halland. 

1260 Kongen avskaffer gjennom tronfolgeloven på Frostating 
tingenes rett til kongevalg og lovgiving. 

1261 Nordboerne i Grønland godtar å svare skatter og bøter 
til kongen. Riksmøte med kroning av Magnus (senere 
Lagabøte). Videre kolonisering i Finnmark strekker seg 
til Malangen. Nordligste kirke på Trondenes (nåvæ
rende Harstad). 

1262-64 Island blir norsk skatteland. 

1263 Håkon byr ut leidangen for å ta Skottland, men dør av 
sykdom. Leidangsbøndene reiser hjem. Kongen avstår 
Man og Suderøyene (12.66) til skotske vasaller, men 
beholder Orknøyene og Hjaltland (Shetland). 

1264-65 Islendingen Sturla Tordsson forfatter Håkonssagaen 
ved hoffet. i ' ,.\, 

1268 Jon Raude blir ny erkebiskop (til 12.82.). 
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1273 Jon krever på riksmøtet i Bergen full kirkelig doms- og 
bøterett. Magnus Lagabøtes landslov legges fram, og vedtas 
på Frostating (12.74), Gulating (1275) og Eidsivating (1277), 
men ikke på Borgarting. Kongen gir ny by lov og hirdskrå. 

1276 Magnus advarer islendingene mot å følge kirkens krav 
om kristenrett. 

1277 Vedsættargjerden i Tunsberg oppnår kirken 
- domsrett i kirkesaker (klerkemål) 

rett til utnevnelser (kall) 
leidangsfrihet (skattefrihet) for 100 av erkebiskopens 
menn og for 40 av hver av biskopenes menn (fritatte av 
høy rang fikk rett til ytterligere fritak for hver av sine 
menn, fritatte av lavere rang fikk rett til fritak for yt
terligere 1) 
utvidelse av tiende til nesten all næringsvirksomhet 
stadfestelse av utvidet rett til bøteinntekter i enkelte 
andre saker, men må gi avkall på kravet fra u63 om at 
kirken skal velge konge 

1280 Magnus Lagabøte dør. Formynderstyre av riksrådet som 
består av baroner (tidligere lendmenn) for Eirik (13). 
Kirken benytter kroning og vigsel til å stadfeste sine ret
tigheter, men settes utenfor riksrådet. 

1280 Etter kroningen kongelig rettarbot som avviser bispenes 
krav om 
- bøter i åndelige saker 
- leidangsfrihet for kirkens verdslige tjenere og leilen-

dinger 
- tiende av all næring og inntekt. 

Jon Raude bannsetter baroner og riksråd, som svarer med å 
- skattlegge kirkegodset i Trøndelag 
- frata erkebiskopen rett til å slå mynt 
- sette kristenretten ut av kraft 
- dømme Jon Raude utleg (landsforvisning). 
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1281 Norsk kongelov vedtas av det islandske Alltinget. 

1282 Eirik Magnusson myndig. Riksrådet forsøker å begrense 
tyskernes (Lubeck) rettigheter i Bergen. Østlandet blir 
eget hertugdømme. 

1283 Baron Alv Erlingsson (Mindre-Alf) arver Borgarsysla og 
starter fra den nye borgen Isegran (nåværende Fredrik
stad), med beskyttelse av enkedronning Ingeborg, en uof
fisiell sjøkrig mot Lubeck og Danmark. Fehirde Audun 
Hugleiksson bygger borgen Hegranes vedJølstervannet i 
Sunnfjord. 

1284 Lubeck blokkerer norske havner. Riksrådet tvinges til å 
gi deres privilegier tilbake. 

1285 Oslo blir hovedstad for hertugdømmet. En domstol i 
Kalmar tilkjenner Lubeck erstatning for Alvs krigføring. 
Alv utnevnes til jarl for å forberede krig mot Danmark. 

1287 Dronning Ingeborg dør. Alv angriper Oslo, brenner 
bispeborgen og dreper hertug Håkons høvedsmann. 
Kong Magnus kommer hertug Håkon til unnsetning. 
Alv flykter til Sverige. Hertug Håkon oppretter et fast 
kanselli med arkiv, trolig i Mariaklosteret, grunnlegger 
et fransiskaner (eller minoritt)-kloster, starter bygging av 
borgen Akers borg (senere Akershus). Bøndene på Ringe- . 
rike og Hadeland gjør opprør. 

1289 Kong Eirik byr ut leidangen og herjer i Danmark dette 
og neste år. Borgene på Hjelm (Jylland) og Hunehals 
(Halland) bygges for å støtte angrepene. 

1290 Forlik mellom stat og kirke. 

1299 Kong Eirik dør. HåkonS· Magnusson (29) blir konge og 
gifter seg standsmessig med en tysk grevedatter (Eufe
mia). Baron Audun fengsles og henges (1302). 

1302 Kongsrådet blir fast. Håkon allierer seg med svenske
kongen Birger mot Russland og Danmark. Den svenske 
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hertug Erik troloves med Håkons datter Ingebjørg (1). 
Tronloven tilpasses henne. 

1304 Hertug Erik flykter til Norge og får Elvesysle (Båhuslen) 
og Nord-Halland i len. Han intrigerer for å ta makten i 
alle de nordiske riker. . 

1308 Kong Håkon forsøker å bremse føydal oppløsning ved å 
- avskaffe jade- og lendmannsverdigheten 
- tilbakekalle lensprivilegier (mislykkes) 
- legge statsfinansene under faste embeter,fthirdene 

- opprette kongelig kapellgeistelighet utenom bispekir-
ken. 14 kapeller inngår, med Apostelkirken i Bergen 
og Mariakirken i Oslo som basis. Begge gis store gods 

- opprette landets forste skoler, ved Apostelkirken og 
Mariakirken, for å rekruttere boklærde til kongens 
tjeneste 

- legge kanslerstillingen fast til Mariakirkens preste
skap 

- bygge ut borgeneAkershus, Bagahus (senereBåhus), 
Tunsberghus, Bergenshus og Vardøhus, med faste mili
tære besetninger 

1308 Håkon S· erklærer Erik krig. Erik tar kongsmakt i Sve
rige, får støtte av østnorske adelsmenn. Borgene Båhus og 
Akershus beleires, men bare Båhus erobres. 

1310 Håkon tvinges til forlik med Erik, lar ham ekte Inge
bjørg (1312), og støtter til sin død (1319) den svenske 
adelsreaksjonen. Erik myrdes (1318), og den svenske adel 
gjør opprør. 
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SvENSK-NORSK KONGEDØMME 

1319 Magnus Eriksson (3) blir norsk og svensk konge, med 
hertuginne Ingebjørg som formynder, etter avtale mel
lom det svenske og det norske riksråd (nå nevnt første 
gang). Ridder Knut Porse, dronningens hallandske 
elsker, utøver regjeringsmakt og ruinerer statsfinansene 
på tre år. 

1323 Riksrådet fratar Knut Porse makten og utnevner Erling 
Vidkunsson som drottsete (regent). Karelsk (?) herjings
tokt i nord. 

1326 Erling slutter fred med Danmark og inndrar Ingebjørgs 
norske len da hun gifter seg med Knut (1327). 

1326 Norsk plyndringstokt i Kvitsjøen. 

1331 Bispene tas inn igjen i riksrådet. Geistlig og verdslig 
aristokrati står sammen mot kongsmakten. 

1332 Magnus Eriksson (16 år og umyndig) tar makten, bringer 
riksseglet ut av landet, lar kanslerembetet stå ubesatt og 
bruker statsfinansene og lån fra Lubeck til å kjøpe Skåne. 
Adelen i Norge gjør opprør under Erlings ledelse. Kongen 
inngår forlik (1333) og bringer riksseglet hjem. 

1338 Nytt adelsopprør. Magnus, som bare oppholder seg i 
Sverige og Skåne, inngår forlik. 

1340 Lubeck skyver Valdemar Atterdrag opp på den danske 
trone. 

1342 Magnus støtter den holstenske adel i krig mot Lubeck, 
men må etter de lubske leietroppenes seier (1343) fornye 
alle de lubske privilegier. 

1343 Magnus lar etter krav fra riksrådet sin sønn Håkon få 
kongsnavn, og ved hans hylling (1344) utnevnes egen 
norsk kansler, fehirde i Oslo og formann .for riksrådet. 

1347 Krig mot Russland, Magnus lar tropper herje der (1348), 

og russerne herjer i Hålogaland (1349 ). 
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1348 Lubeck har gjennom Det tyske kontor i Bergen (opprettet 
1343), fått kontroll over all eksport og import til Norge, all 
utenlandshandel fra Bergen (landets største) by, direkte 
kontroll over den største bydelen i Bergen, kontroll over all 
handel på Nord-Norge. 

1349- Karelsk (?)plyndringstokt i Nord-Norge. Svartedauen 
1350 kommer til landet. Svartedauen halverer(?) befolkningen 

og forårsaker et katastrofalt økonomisk og politisk 
tilbakeslag for statsmakten på kort sikt ved at 
- jordprisene faller dramatisk 
- over 6o% av jordarealet legges øde (kontraksjon) 
- skatter, jordleie og avgifter til kongsmakt og jordeiere 

reduseres katastrofalt 
- kongsmakten pålegger bøndene dobbel skatt (leidang) 

for å motvirke inntektssvikten 
og på lang sikt ved at 

- bøndene i økende grad pantsetter gårdene og blir 
leilendinger 

- kirken og klostrene overtar mer og mer jordegods og 
blir landets største godsherre 

- lavadelen ikke klarer å betale jordleie til høyadelen og 
skatter til kongen, og synker ned i bondestanden 

- høyadelens ikke klarer å holde sine forpliktelser til 
kongen (militære og økonomiske), og erstattes av 
svensk og dansk (og senere tysk) adel 

- den kongelige administrasjon skrumper inn og kon
gene selv flytter til Sverige 

- riket faller fra hverandre i len 
- før-føydale rettstradisjoner gjenopplives med bonde-

ting og bondelagmenn. 

1352 Oslo brenner. 

so 
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Utenlandsk adel inn i len og riksråd 

1359 

1371 

1374 

q8o 

Håkon 6. bringer danske og svenske adelsmenn inn i 
norske len og i riksrådet og tvinges til å godta broren Erik 
(1362.) som svensk konge. 

Koppeepidemien Barnedauen raser. Blant ofrene er kong 
Erik, hans dronning og barn. 

Svensk adel allierer seg med Lubeck (heter fra nå Den 
tyske Hansa) og går til krig mot Danmark for å gjener
obre Skåne. 

Forlik. Håkon gifter seg med danskekongen Valdemars 
datter Margareta. Den svenske adel avsetter Magnus og gir 
adelsætten folk ungene håp om kongsmakt i alle tre land. 

Svensker overtar kapellgeistligheten og de kongelige em
beter i Norge. Albrecht av Mecklenburgvelges til svensk 
konge. Norsk hær slås ved Gata ved Malaren, og Magnus 
fanges. Håkon inngår forlik med Valdemar. Hansaen 
støtter mecklenburgerne. 

Hansaen står bak Kolnerforbundet av 77 byer, med støtte 
av mecklenburgerne og holsteinerne, erklærer Danmark 
og Norge krig og iverksetter handelsblokade. Valdemar 
erobrer Skåne og Visby (hansaby). Tyske flåter herjer i 
Danmark og Norge. 

Forlik med Hansaen. Håkon rykker inn i Sverige, Mag
nus kjøpes fri og får tilbake sine len. 

Pestepedimien Drepsotten herjer i Viken. 

Magnus dør. Ny krig med Albrecht av Mecklenburg om 
svenske len. 

Håkon byr ut leidang, herjer i Sverige, men dør. Hans og 
dronning Margaretas sønn Olav (w), som med Hansa
ens støtte ble dansk konge etter Valdemars død (1375), 
arver tronen og er dermed konge i begge land. Hansaens 

privilegier stadftstes. 

SI 
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STATSOPPLØSNING OG BONDE

KRIGER 

Norge er i økonomisk stagnasjon, avbrutt av perioder med tilbake
gang, som underminerer kongemaktens statsapparat. Kirken blir 
landets største godsherre. Kronisk finanskrise i Norge som følge 
av krigene, skjerpet av pest og agrarkrise. Landet er hardere ram
met enn Sverige og Danmark. I Sverige og Danmark er lenene i stor 
utstrekning pantsatt til tysk adel, og tyskeren Albrecht av Mecklen
burg er svensk konge. 

Kalmarunionen 

Svensk, dansk og nordtysk adel kjemper om nordiske len, mot han
delsinteressene til hansaforbundet. Hansaen splittes, og Mecklen
burg, Rostock og Wismar med sine allierte kommer i konflikt med 
Lubeck om innflytelsen i Norden. Løsningen blir unionsmøtet i 
Kalmar i 1397 med en nordisk personalunion. Statsunion blir imid
lertid forkastet. Margrete ønsker bare en sterk kongemakt i Norden, 
og at Norge og Sverige undero~dnes hovedlandet Danmark. 

53 

www.larsborgersrud.no



ÅRSTALL OG HOLDEPUNKTER 

Fordeler for adelen ved unionen 

- reduserte kostnader til årvisse hærtokter 
- reduserte militære utgifter til stående hird 
- slutt på herjinger av gård og grunn 
- arbeidskraften beholdes i et utpint jordbruk 
- slutt på et uproduktivt mann eta p i krig 
- reduserte utgifter til kongelig hoff (bare ett nordisk hoff) 
- kreftene kan samles mot tysk adel og mot hansaen. 

Unionsbrevet i Kalmar (som ikke vedtas) er basert på en illusorisk 

likestilling mellom rikene (konstitusjonalistisk), mens realitetene er 
at Norge økonomisk er svakere fordi 
- agrarkrisen rammer langt hardere 
- folketallet er lavere 
- avkastningen av jordbruket er lavere, 

militært ikke har nytte av en gjensidig hjelpeavtale fordi 
- Norge ikke alene er truet av nabostater 
- Norge ikke trenger militær hjelp mot indre fiender 
- Danmark og Sverige driver egne endeløse kriger mot naboland, 

ville miste finansielle og administrative institusjoner 
- som kanselli og sentraladministrasjon 
- må regne med overføring av statsinntekter til utlandet (mest 

sannsynlig København) hvor Margrete allerede har etablert sitt 
hoff, kanselli og det norske rikssegl. 

Erik av Pommern fortsetter Margretes politikk med å svekke norsk 
adel og oppløse den norske stat, ved at riksrådet ikke lenger kalles 
inn, drottsete- og kansler-embetet forsvinner, og kanselli og segl blir 
overført til København. Den danske Oslo-bispen overtar utsteding 
av rettsdokumenter med eget domssegl. Restene av norsk adel gifter 
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seg utenlandsk, og deres eiendommer kommer på utenlandske hen
der. På borger og i len plasserer Margrete og Erik danske, svenske 
og tyske adelsmenn. Både i Sverige og i Norge gjør bøndene opprør, 
med støtte av lavadelen. 

Endringer i slutten av perioden sikrer standsmessig underhold og 
borganlegg for færre og mektigere føydalherrer. Skattetrykket øker. 
I Båhuslen blir utfarleidang årlig skatt. 

Leiesoldater erstatter bondeoppbud. Landets 45-50 sysler er
stattes av 4 hoved/en (tidligere fehirdsler), under lensherren som er 
høvedsmannen (tidligere fehirden og sysselmannen). Han utforer 

alle kongelige oppgaver mot andel av inntekt på lenet. Han har også 
inntekt etter regnskap på andre områder, som kalles regnskaps/en, 

etter 1500 slottslen. Futen (fogden) er lensherrens stedlige represen
tant (etter 1536 er det i alt 54 fogderier). 

Hansaen svekkes og dansk adelsmakt styrkes 

Liibecks og Mecklenburgs kontroll over eidet mellom Østersjøen og 
Nordsjøen mister betydning, fordi større skip går via Øresund di
rekte fra de baltiske byene til flamske og engelske byer. Tømmer blir 
en handelsvare i Norge. Etter Grevefiiden (1533-36) svekkes Lubeck 
varig militært, og motstand mot den danske adels makt iN orge feies 
bort. Reformasjonens økonomiske betydning: Kirkegodset, 40 % 

av alt gods i Norge, legges under kronen og forlenes til adelen, som 
styrker sine inntekter tilsvarende. Norsk språk forsvinner fra kirke 
og stat. Norge blir redusert til et dansk landskap. 
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1381 Dronning Margretes formynderstyre sikrer at sønnen Olav 
(n) hylles i Norge. Personalunion med Danmark, siden han 
er dansk tronarving. 

1384 Byborgerne får handelsmonopol i byenes omland. 

1385 Karelsk (?) herjingstokr i Nord-Norge. 

1387 Olav 4· dør (17 ), og Margrete mister sitt rettsgrunnlag som 
riksstyrer. Mot dansk arverett velges hun til dansk riks
styrer. Så velges hun til norsk riksstyrer (1388) i strid med 
norsk lov (tillater ikke kvinnelig riksstyrer), og fratar kong 
Albrecht av Sveriges arverett til den norske krone. Erik av 
Pommern (6) velges til norsk tronearving, og beordres fra 
sitt gods i Polen til Danmark av Margrete. Margrete blir 
midlertidig riksforstander 1 Sverige, med adelens støtte. 
Siste norske drottsete dør. 

1389 Slaget på Falen i Vastgotaland, hvor Albrecht, som nå kaller 
seg norsk og svensk konge, i spissen for en tysk hær knuses 
av Margretes internordiske hær. Albrecht og hans sønn, 
fanges. Tyskerne hersker fortsatt i Stockholm og organise
rer hdttebrodernas terror mot byborgerne. Byen under be
leiring av Margretes tropper. Erik av Pommern tas til norsk 
konge, (trolig) i strid med norske ønsker. Siste fullstendige 
norske riksrådsmøte avholdes. 

1390 Dansk språk får øket innflytelse i norske skrifter. 

1393 Vitalienerne (-brødrene), leiesoldater som verves av Meck
lenburg (1391) med støtte fra Rostock og Wismar, herjer 
Bergen med 18 skip og 9oo bueskyttere for å lette presset på 
de beleirede tyskerne i Stockholm. 

1395 Vitalienerne angriper Bergen for andre gang. Kong Al
brecht kjøpes fri av Mecklenburg og beholder Stockholm. 
Erik av Pommern velges til dansk konge. 

1396 Margrete får Erik av Pommern hyllet i Danmark og Sve
rige. 
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1397 Kalmarunionen inngås mellom Norge, Sverige og Dan
mark, ved at (den nå myndige) Erik av Pommern krones. 
Forslag om et nordisk statsforbund ikke vedtatt, men Mar
grete hersker nå i alle rikene. 

1398 Kansler Arne Sigurdsson tar riksseglet til Danmark for godt. 
Margretes inntog i Stockholm. Den tyske orden tar Visby 
fra vitalinerne. 

1399 Forlik med hansaen. Kverner og saltkokeri omtales i Moss. 

1400 (Ca.) Biskop Øystein Aslaksens jordebok (Røde bok) med 
fortegnelse over kirkegodset i Oslo bispedømme. Viktig 
historisk kilde. Et skipsvrak påAnholts rev viser at skipska
noner nå er i bruk i Norden. 

1405 Erik av Pommerns eneste besøk i Norge. 

1406 Rostock og Wismars privilegier i Bergen fornyes. Aslak 
Bolt biskop i Bergen. Siste biskop sendes til Gardar (Grøn
land). 

1410 Grønlands-knarren kommer tilbake til Bergen for siste 
gang. Dette er siste sikre datering av norrøn gårdsdrift i 
Grønland. Fram til 1486legges bygdene der av ukjente 
årsaker øde. 

1411 Karelsk (?)plyndringstokt i Nord-Norge. 

1412 Margrete dør. 

1415 Erik skriver ut en krigsskatt istedenfor leidang og fengsler 
svenske adelsmenn. 

1419 Norsk ekspedisjon herjer karelske bosettinger i Kvitsjøen. 

1420 Karelsk (?)plyndringstokt i Nord-Norge. 

1425 Øresunds-tollen innfØres for å finansiere Eriks stadige kriger. 
Hansaforbundet protesterer. 

1428 Tyske skip plyndrer Bergen og stjeler årets fiskelaster, som 
selges i Wismar. 
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1429 16 store skip fra Wismar med 6oo mann angriper igjen 
Bergen. Leidangsfl.åten med wo skip blir slått. Dette er 
siste gang vi hører om leidangsjlåten. 

1434 Enge/brekt-opprøret bryter ut i Sverige mot Kalmarunio
nen, tyske menn og adelsvelde. Det svenske riksrådet stil
ler seg på opprørets side og ber om støtte fra det norske 
riksrådet og fra Hansaforbundet. 

1436- 37 Amund Sigurdsson Bolts opprør seirer på Østlandet, men 
danskene legger senere landet under seg med små styrker, 
(trolig) på grunn av nye ildvåpen. Engelbrekt snikmyrdes 
(1436). Amund Bolt isoleres i Oslo og må inngå forlik 
(1437). Kongen forplikter seg til å gjeninnsette norsk 
drottsete, norsk regent, frakte riksseglet til Oslo, og 
fjerne utlendinger fra borger og len, mot at han fortsatt 
anerkjennes som norsk konge. Erik livnærer seg som 
sjørøver på Gotland mens han intrigerer for å gjenerobre 
sine tapte troner. 

1438 Hallvard Gråtopps opprør i Norge knuses, mens opprøret 
i Sverige vinner fram og Sverige bryter ut av unionen. 
Bondeopprøret sprer seg til Danmark. 

1439 Erik allierer seg med Nederlandene. Han lar et riksmøte 
innkalle i Norge og innsetter et drottsete og en kansler, 
som lar en norsk hær beleire Elfs borg. 

1440 Det danske riksrådet ber Kristoffer av Bayern om å slå 
ned bondeopprøret og stoppe en nederlandsk flåte. Flåten 
blir stoppet og herjer istedet i Viken og Agder. Kristof
fer velges til dansk konge. Erik avsettes som norsk konge 
fordi han ikke kommer landet til hjelp fra sin piratborg i 
Vis by. 

1441 Nederlandske skip herjer på norskekysten. Kristoffer 
velges også i Sverige og Norge. 

1443 Første privilegier til nederlandske kjøpmenn i Bergen. 

1444 Karelske herjinger i Nord-Norge. 
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1445 Norsk ekspedisjon plyndrer i Kvitsjøen. 

1447 Kristoffer tvinger norske rådsherrer til å godta tyskernes 
sær rettigheter på bekostning av norske og nederland
ske handelsmenn, og godta at deres makt blir utvidet til 
Tunsberg og Oslo. 

1448 Ved Kristoffers død· tar Karl Knutsson Bonde makten i 
Sverige, og Kristian 1. velges til konge i Danmark. Begge 
vil ha Norge. Erkebiskop Aslak Bolt stiller seg i spissen for 
opprør til fordel for Karl, men knuses av danske leiesolda
ter. 

1449 Opprøret fortsetter. Karl kommer med hær til Norge, 
hylles på Hamar og krones i Nidaros, men angriper uten 
hell Akershus. Den folkevalgte Karls håndfestning er 
skrevet på norsk. Aslak Bolt dør. 

1450 Det svenske riksrådet avstår Norge til Danmark over 
hodet på Karl. Kristian 1. kommer med en stor flåte av 
danske og tyske skip til Bergen og krones i Nidaros av 
en medbrakt tysk bisp. Unionsavtale mellom (formelt 
likestilte) Norge og Danmark skrevet på dansk. 

1455 Hanseatenes hovedmotstander i Norge, rådmann Olav 
Nilsson, hans sønn, bror, Bergensbispen og 6o andre 
myrdes i Munkeliv kloster i Bergen av tyskerne, og klos
teret brennes ned. Kristian I. gjør ingenting for å straffe 
morderne. 

1468-69 Kristian I. pantsetter Orknøyene og Shetland til Skott
land. 

1476 Kristian 1. sender ekspedisjon til Grønland. 

1481 Kristian 1. dør. Riksrådet overtar styret i Norge til 1483, 
da kong Hans velges til konge. 

1496 Allmuen på Sunnmøre dreper lensherren Arild Kane og 
hans sveiner. 
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1497 Kong Hans angriper Sverige og tvinger seg til kroning 
med støtte av høyadelen. Romeriksbøndene slår futen 
Lasse Skjold ihjel. 

1498 Romeriksbøndene sender budstikke, og Knut Alfson 
forsøker å dempe opprøret. 

1501 Stureopprøret i Sverige og Knut A?fions opprør i Norge. 
Knuts bondehær tar Akershus og T unsberghus, og belei
rer Båhus. 

1502 Knut Alfson myrdes av Henrik Krummedike etter løfte 
om fritt leide. Akershus overgir seg. For å spre frykt ligger 
Knuts lik på steile i mange år (Knuts tårnet på Akershus) . 

150 5 Krig med Sverige. Fred 1508. 

150 6 Hertug Kristian sendes til Norge for å styrke kongemak
ten, overføre alle len til dansker, frata riksrådet all makt 
og få kontroll med kirken. 

150 7 Kristian tar den borgerlige nederlandske Dyveke Villems
soon i Bergen til elskerinne. Hun og hennes mor Sigbrit 
blir viktige rådgivere for Kristian, som ønsker et kongelig 
enevoldsregime i allianse med det nye borgerskapet. 

150 8 Herlog Hudfat reiser bøndene på Hedmark. Kristian slår 
opprøret ned, henretter lederne og fengsler Hamarbis
pen. 

1510 Hansaen går til krig mot Danmark. Kong Hans oppret
ter en stående orlogsflåte og bygger de første spesialiserte 
krigsskipene i Danmark,Engeln ogMarien. De første 
bøker trykkes i Norden. 

1514 Kristian 2. blir konge, etter å ha gitt like retter til embe
ter for norske menn i en håndfestning. 

1517 Kristian 2. forsøker å gjenerobre Sverige. 

1518 Mislykket beleiring av Stockholm med leieflåte. Ulovlige 
skatter for å betale leiesoldatene utløser opprør i Norge. 
Opprøret knuses og lederne hen_ rettes. 
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1520 Kristian slår svenskene vedAsunden, tar Stockholm og 
krones til svensk konge. Kroningsgjestene fengsles og 
82 svenske adelsmenn og borgere henrettes (blodbadet 
i Stockholm). Gustav Vasa reiser opprør fra Mora med 
dalkarlene. 

1521 Vasa-opprøret i Sverige allierer seg med Lubeck. 

1522 Høyadelen i Jylland gjør opprør mot Kristian. 

1523 Opprøret seirer i Sverige. Gustav Vasa velges til konge. 
Sverige for alltid tapt for Danmark. Kristian flykter til 
Nederlandene for å leie soldater. Olav Engelbrektsson 
erkebiskop i Norge. Adelsreaksjon i Danmark: Adelen 
velger Fredrik I. til ny konge, oppgir den svenske krone 
og allierer seg med svensk adel mot Kristian. Fredrik 
velges til konge av det norske riksrådet (1524). 

1524-25 Den tyske bondekrigen. Olav Engelbrektsson bygger bor
gen Steinviksholm. 

1529 Forbund mellom Olav Engelbrektsson og Kristian 2., 
som kommer med en stor flåte til Norge (1531). Kristian 
beleirer Akershus og forsøker å fordrive svenskene fra 
Båhuslen. 

1533 Kristian 2. fengsles. Fredrik dør. Riksrådsmøtet på Bud 
under Olav Engelbrektssons ledelse er det siste som hol
des. Det består av danske adelsmenn. 

1534-36 Greveftiden: Den jydske adel velger lutheraneren Kristian 
3· til konge, mot Kristian 2.s allianse med byborgerne i 
København og Hansaen. En liibsk hær og flåte beseires, 
og København kapitulerer. Adelsmannen Vincent Lunge 
prøver å få Kristian 3· valgt i Norge. 

1536-37 Olav Engelbrektsson dreper Lunge, fengsler riksrådene 
for ulovlig kongevalg og maner til opprør mot Danmark. 
I Danmark fengsles bispene, kirkegodset konfiskeres 
og Luthers lære (reformasjonen) innføres. Både i 1536 og 
1537 sendes mange leiesoldater til Norge. Olav flykter 
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til Nederlandene. Hamarbispen fengsles, og de andre 
bispene oppgir kampen. Kirker og klostre i Norge plyn
dres og brennes. Kirkegodset, som utgjør 40 %av all jord, 
konfiskeres. I kongens håndfestning blir Norge gjort til et 
dansk landskap (Lydrikeerklæringen). Ny kirkeordning 
innføres med dansk kirkespråk. Utslettelsen av den nor
ske stat fullbyrdes i Danmark og i Norge. 

1538 Olav dør i Nederlandene. 
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REFORMASJON OG ADELSVELDE 

1537-166o 

Norske statsorganer avvikles reelt og formelt, selv om betegnelsen 
« Norges rike» beholdes i enkelte dokumenter. Dansk skriftspråk i 
stat og kirke. Norge styres fra København, og danske embetsmenn, 
prester og adelsmenn overtar fullstendig. Økonomisk tilbakegang 
siden midten av 1300-tallet avløses av framgang fra ca. 1500. Engel
ske, skotske, nederlandske og norske handelsmenn utfordrer tysker
nes dominerende kontroll over skipsfarten til og fra Bergen. Bergen 
og andre byer tar stadig større del av handelen. Rosenkrantztårnet 
bygges for å kontrollere tyskerne. Kongemakten overfører handelen 
på de gamle skattelandene fra Bergen til København. 

Reformasjonens økonomiske og 
politiske betydning 

Reformasjonen betyr økonomisk at det kirkelige adelsgodset eks
proprieres av kongen og forlenes til den verdslige, danske adelen. For 
adelen betyr det større eiendommer og for kongen større inntekter. I 
tillegg betyr reformen at kongen øker sine inntekter gjennom plynd
ring av kirker og klostre. Sølibatet oppheves. 
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Endringene ønskes ikke velkommen i Norge, i motsetning til i Dan
mark. Kirkebygninger forfaller fordi uvillige bønder holder tilbake 
tiende og boikotter kirkelige tjenester. 

Kirken blir statens religionsvesen, og presteskapet en del av em
betsverket. På 16oo-tallet gjennomfører myndighetene en teologisk, 
moralsk og juridisk ensretting. Den lutherske ortodoksi blir den 
ideologiske drivkraft i disiplineringen. Heksebrenning blir vanli
gere og rammer nærmest epidemisk i Finnmark (samiske sjamaner?). 
I alt brennes til sammen ca. 300 i årene 1610-so. 

KRIGENE OM LAND VIKTIGERE MED STIGENDE JORDRENTE 

Rundt 16oo trapper fyrstene i Norden opp maktkampen og maksi
merer sine uttak av skatter, avgifter og soldater. I Norge eier kongen 
52. % av jorda, adelen 8 % og bøndene 19 %. Krigene fører til nesten 
uavbrutt øking av skattetrykket, til avslutningen av Den store nor
diske krig (172.0). 

Krigene blir blodigere enn før, og lensadelen fyller ikke sine mi
litære forpliktelser. Det danske riksrådet ønsker en bondehær under 
adelens kontroll, men bøndene unndrar seg, særlig i Norge. Kongen 
leier i stedet knekter i utlandet. Fra 162.0-årene blir det organisert 
en statlig bondemilits i Norge. Sverige ekspanderer mot øst og nord 
ved kriger mot Russland om blant annet retten til skattlegging av 
samene (den nordiske 25-årskrigen I570-I595). Under Krabbekrigen 
og Karl Gustav-krigene (1657-6o), besettes sentrale deler av Danmark 
av svenske tropper, og hver 6. voksne mann i Norge tvangsinnkalles. 
Dansk lande- (og skatte-) tap erstattes med fordobling av skattene i 
Norge. 
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ADELSSTATENS SAMMENBRUDD OG INNFØRINGEN AV ENE

VELDE 

For å øke utnyttingen av ressursene i Norge i de stadige krigene or
ganiseres post-, toll- og bergvesen i Norge, og til slutt også et militært 
innkallingsvesen, under strengt oppsyn av offiserer som stort sett er 
utlendinger (danske og tyske) av borgerlig herkomst. Krigene tapper 
Norge for store verdier, og mange menneskeliv går tapt, særlig i den 
danske flåten, men også i de nyorganiserte hæravdelingene. 

Den danske adelsstat er i oppløsning under trykket av svenske 
angrep, korrupsjon og statsbankerott. Kongemakten søker sin ytre 
redning i militærhjelp fra Nederlandene og indre i en allianse med 
det priviligerte borgerskapet. Ved et kupp oppløser kong Frederik 3· 
det adlige riksrådet og innfører et kongelig enevelde av Guds nåde 
(arverett) i r66o. Lensadelen, som ikke yter noe til staten, skyves ut 

av statsstyret. 

1537 Gullnes kopperverk (i Seljord) i Telemark startes. Det nor
ske riksrådet avskaffes. 

1538 Hansaen mister sine privilegier i Oslo. Oslo Hospital 
opprettes. 

1539 Den danske kirkeordinansen, med egen paragraf om 
Norge, gjøres gjeldende i Norge. 

1540 Bergordning. Kongen tar alle rettigheter til malm og 
metall, men gir finneren fri rett til å drive gruver. Første 
jernverk (r543): Fossum verk i Gjerpen. Bondeopprør i 
Telemark, mot bergverksdrift ved Gullnes og andre berg
verk, slås ned med leieknekter. Fem henrettelser og bøter. 
Også uroligheter i Nedenes, og senere i Vestfold, hvor to 
predikanter reiser Maria-vekkelsen og brennes (rsss). 
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IS47 Første danske kansler i Norge for å holde orden på retts
vesenet. 

IS48 Norges gamle status som eget rike framheves ved hyl-
lingsstendermøte i Norge (hertug Fredrik). 

ISSO Kristian 3.s danske bibel 

ISS9 Fredrik 2..s håndfestning 

IS63 Den brutale nordiske sjuårskrigen starter. Danskene tar 
Alvsborg, vinner ved Axtorna i Vastgotaland og brenner 
Norrkoping og Soderkoping. Svenskene herjer i Trøn
delag og beleirer Akershus. Oslo, Sarpsborg og Hamar 
brenner. Fredrikstad anlegges som festningsby (1567). Den 
danske flåte slås ved (Hands odde (1564) og Bornholm 
(Is6s), for deretter å lide forlis ved Gotland (1566). Adels
opprør i Sverige avslutter krigen ved å avsette Erik 14. 

IS67 Hamar domkirke brennes av svenske tropper. 

IS69 Det kreves at prester fortrinnsvis må studere i Køben
havn. 

IS70 Freden i Stettin. Sverige innløser Elvsborg for 150 ooo 
riksdaler og gir opp krav i Norge. Jemtland til Trond
heims stift. Sverige oppnår gjennom krig mot Russland 
(den nordiske 25-årskrigen, varer til 1595) retten til skatt
legging av samene fra Osterbotten til Varangerfjorden. 

IS7I Lensherren i Trondheim, Ludvik Munk, tar ulovlige 
skatter og utløser bondeuroligheter. 

IS72. Første danske stattholder i Norge for å holde orden på 
rettsvesen, skatteinngang og økonomiske saker (Povel 
Huitfeldt). 

IS73 Bøndene i Gauldalen klager på Ludvig Munk til kongen, 
s dømmes fra gods og liv for opprør (1574) og henrettes i 
Trondheim (1575). 

IS77 Lensherre «bondeplager» Ludvig Munk avløser Huit-
feldt som stattholder. ' 
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1578 Herredagene i Oslo, Bergen og Trondheim dømmer 
bondeopprørere. I Trondheim dømmes Munk til å betale 

erstatning til enkene etter de fem henrettede for uriktig 

dom. 

1581 Magnus Heinesøns ferd til Grønland. 

1583 Ludvig Munk fratas stattholderembete. 

1589 Det russiske Petsjengaklosteret på Kola, med 50 munker 

og 200 legbrødre, som siden 1533 har drevet misjon og 
skattlegging av skoltesamene, ødelegges av svensk hær. 

1590-91 Bygdeting etableres som fast førsteinstans i rettsvesenet 

og sorenskriverembetet innføres. Kristian 4· hylles som 
konge (1591). Hele hans regjeringstid preges av ønsket om 
å erobre Sverige tilbake til treriksunionen. 

1599 Kristian 4· «Fredriksens» uoffisielle Finnmarksreise. 

1601 Sverige krever skatterett øst for Alta. 

1605-07 Kristian 4· sender tre ekspedisjoner til Grønland. 

16o6 Kloster-Lasse (jesuitten Laurits Nilssønn) forsøker å vinne 
innpass med motreformasjon i Danmark og Norge, men 

blir utvist. Kristian 4 · skriver til høvedsmannen på Vardø
hus at han skal bruke dødsstraff mot samiske trollmenn 
for å få fart i koloniseringen i nord. 

1611 Norsk studentforening i København. Heksehysteri i 
Stavanger. Kongen griper inn for å hindre at overklasse
kvinner brennes. 

1611 Kalmarkrigen. Kristian 4· tar Kalmar med leiesoldater, 
men ikke Jonkoping og Stockholm. Han beordrer innfall 
i Sverige fra Norge, og hver 6. voksne mann innkalles. 
Men bondesoldatene nekter og reiser istedetfor hjem. 
200 leieknekter herjer imidlertid i Dalsland. 

1612 woo nederlandske leieknekter i svensk tjeneste kommer 
i juli i skip til Stjørdal, og marsjerer til Stockholm. 400 

skotske knekter går i land i Romsdal og blir nedkjempet 
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av bøndene ved Kringen 26. august. Bare 18 overlever. Ny 
innkalling av bondehæren til Svinesund mislykkes. Bøn
dene reiser hjem igjen. Kongen bruker engelske knekter i 
Båhuslen. Kongelv og Oddevold (nåværende Uddevalla) 
brennes av svenske tropper. Freden i Knærød oppgir 
Sveriges krav på kysten i nord, men ikke på fjellsamenes 
rike. Harde bøter (1613) mot bøndene i Norge som satte 
seg mot krigstjeneste. 

1613 Forordning med strengere straff for papisteri (katoli
sisme). 4 prester landsforvises. 

1614 Bærum jernverk i gang. 

1616 Dansk Ostindia Kompagni stiftes. Kongen forordner 
dødsstraff for trolldom. 

1617 Forordning mot løslevnet innfører straff for ugifte mødre. 

1618 Kristian 4· sender 4 skip til Ceylon for å opprette en 
koloni, men avvises. Istedet lykkes det å få overdratt 
Trankebar som koloni på den indiske østkysten. 

1619 Jens Munks forsøk på å finne Nordvestpassasjen med 
tre skip ender i katastrofe i Hudson Bay. Bare tre mann 
vender hjem. 

1623 Sølvverket på Kongsberg settes i drift. Forordning med 
straff for brudd på helligdagsfreden. 

1624 Oslo brenner, og Kristiania anlegges under Akershus' 
murer. Jesuitter og munker nektes adgang til riket under 
trussel om dødsstraff 

1625 Kristian 4· går inn i 30-årskrigen (Keiserkrigen Ilf25-29) 

og lider katastrofalt nederlag ved Lutter am Baren berg 
(1626). Nederlaget tolkes som Guds straffedom mot 
gudløshet, løslevnet og umoral og brukes aktivt i indre
politiske forordninger. 

1627 Fire festningsgarnisoner opprettes i Norge. Jylland ok
kuperes av svenske tropper. 
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1628 Det første norske stendermøtet bevilger 2-årig frivil-
lig skatt for å finansiere 300 vervede knekter fordelt på 
Bergenshus, Båhus, Trondheimsgård, Akershus (og fra 
1630) Flekkerøy festninger, og oppretter en utskreven 
bondemilits med 6200 mann (norsk krigsordinans). Of
fiserene er utlendinger. Kongen vil ikke bruke ordinære 
statsinntakter på militsen. 

1629 Obligatorisk prestestudie i København. Som ledd i Guds 
straffedom over tapene i krigen vedtas en forordning om 
kirketukt for å skjerpe kampen mot vranglære og umoral. 

1631 Kvikne kopperverk opprettes. 

1632 Tollvesenet organiseres. Fogdenes embetsførsel granskes 
(Bjelkekommisjonen). 

1637 Konflikt med Nederlandene om toll (skjerpet igjen i 
1640). 

1639 Stendermøte gjør nye vedtak om bondemilitsene. 

1641 Vedtak om organisering av 6 infanteriregimenter, tre 
dragonkompanier og trostjeneste etter militsordningen 
av 1628. Kristiansand grunnlagt. Sognepresten i Snåsa 
pålegges å kristne samene i området. 

1642 Hannibal Sehested stattholder. Danmark i konflikt med 
Nederlandene om Øresundtoll, trelasttoll i Norge, og 
med Sverige om innflytelse i Tyskland. 

1643 Hannibalsftiden {svenske Torsteinssonfeiden). En svensk 
hær besetter Jylland (1643). Sehested leier i konkurranse 
med svenskene 272 offiserer i Nederlandene og går med 
bondemilitsen inn i svenske grensetrakter (1644-45). 
Vanersborg brennes. Bøndene unndrar seg krigen. 

1644 For å organisere krigsfinansene utnevner Sehested Nils 
Lange til første generalkrigskommissær. 

164s Freden i Brømsebro. Sverige tar Jemtland, Herjedalen, 
Idre og Særna. 
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1646 Sehested oppretter Generalkrigskommissariatet i 
Christiania (oppløst 1652) for ytterligere å styrke hær- og 
finansvesenet. Røros kopperverk i drift. 

1647 Norsk postvesen (23 år etter Danmark). Skattleggingen 
omorganiseres for å øke inndrivingen. En ny skatte
matrikkel (kontribusjonsmanntallet), den første full
stendige oversikt over all jordeiendom utarbeides som 
grunnlag for en ny landsskatt (kontribusjonen), som 
erstatter flere mindre skatter. 

1648 Forordning om skyssvesen og veier i Norge. Fredrik 3· 
konge ved Kristian 4.s død. 

1651 Sehested avsettes for korrupsjon. 

1657 Krabbekrigen (svenske 1. Karl Gustavkrig) starter med 
dansk invasjon i Vastgotaland, som gis opp fordi bonde
soldatene deserterer. Jemtland og Herjedalen gjenerob
res. Sverige besetter Fyn og mesteparten av Sjælland, og 
tvinger Fredrik 3· til å avstå Trondheims len med Møre 
og Romsdal og Båhuslen (freden i Roskilde februar 1658). 

Den danske stat - hvori opptatt Norge - står i fare for 
utslettelse. 

1658 2. Karl Gustavkrig. Svenske styrker landsettes på Sjælland 
fra Kiel og beleirer København. De svenske lensmyndig
hetene i Trondheim oppgir byen etter at en rytteravde
ling på soo mann nedkjempes i Verdalen (2. oktober), og 
avmarsjerer uten kamp (17. desember). En svensk styrke 
angriper Halden (september). Må uten resultat trekke seg 
tilbake til Goteborg, før de igjen angriper med samme 
resultat (februar 1659). Arbeidene iga-\lg på Creetzenstein 
(senere Fredriksten) i Halden. Dansk plyndring i Båhus
len (høsten 1659), følges av nytt mislykket svensk angrep 
på Halden (januar 166o). Stormaktene England, Frank
rike og Nederlandene dikterer (Haag-konsertene) at 
Trondheims len med Romsdal hører til Norge (freden i 
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København 166o). Under militær tvang innfører kongen 
med støtte fra danske storborgere enevoldsstyre (kongelig 
arverett) og oppløser adelsveldet (riksrådet). 
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ENEVELDE r66o-r8r4 

Innføringen av eneveldet skjer i en situasjon der Danmark står over
for faren for å bli utslettet som stat. Staten trenger akutte økonomis
ke og militære reformer. En videre øking av kostnader til hær, flåte 
og hoff kan ikke drives inn fra en allerede tungt beskattet befolk
ning, så lenge som lensadelen med sin priviligerte økonomi slipper 
unna. De stadige krigenes mennesketap lar seg ikke erstatte. Lens
adelen, som egentlig skulle svare for kongen med et lensoppbud, har 
forlengst utspilt sin militære rolle. 

DEN BYRÅKRATISKE EMBETSSTAT SKYVER ADELEN UT 

Svaret blir en byråkratisk embetsmannsstat som skyver adelsmen
nene ut av sivile og etter hvert militære posisjoner. Istedenfor ut
nevnes embetsmenn til honorære (embets-) adelstitler, nært knyttet 
til kongen, men uten privilegier. Adelen fratas sin skattefrihet. Den 
enorme stats gjelden må betales for å få økonomien på fote . Løsnin
gen blir å selge krongodset (52 % av all jord) til kreditorer (bybor
gere). Skattesystemet omdannes slik at staten baserer sin inntekt på 
skatt av all jord istedenfor på den jordrenten som det gamle jord
leiesystemet framskaffet (landsskyld). 

75 

www.larsborgersrud.no



ÅRSTALL OG HOLDEPUNKTER 

Ikke noe av dette endrer Norges stilling som den danske konges 
arverike. Men rettssikkerheten øker ved at danske adelsmenns og 
deres klienters muligheter til å berike seg privat som lensherrer i 
Norge reduseres. Istedenfor lenene kommer nå amtene, og lensher
rene avløses av amtmennene, en ren kongelig embetsmann (fylkes
mann) som hverken er militær- eller skattemyndighet. 

Under krigene innføres særegne administrative tiltak i Norge, 
og stattholderen blir militær leder. Ellers drives statlig virksomhet 
i Norge av danske statsinstitusjoner. Selv om hæren og flåten har et 
utskrivingsvesen i Norge, finnes det ingen norsk hær, men en dansk 
hær i Norge med norske soldater og en dansk flåte med norske ma
troser. Begge har tysk som kommandospråk og er underlagt kongens 
admiralitets- og krigskollegium i K~benhavn. 

DANSKEKRIGENES STORE TAP AV MENNESKELIV OG LAND 

Krigsperioden avsluttes med Den store nordiske krig. Det nye em
betssystemet gjør det mulig å drive skatter og avgifter til nye høyder i 
Norge, en nødvendighet fordi inntektene i Danmark reduseres som 
følge av landtapene til Sverige. 

Krigen er et blodbad. I det som er igjen av Norge, bor det om lag 
440 ooo (166s). Det fødes 7000 guttebarn hvert år, men bare 4000 

vokser opp, hvorav 3000 innrulleres, 2000 til hæren og 1000 til flå
ten. Utskrivingen av soldater og matroser i Norge er trolig høyest i 
hele Europa og langt høyere enn i Danmark. Tapsprosenten er høy, 
vesentlig på grunn av sykdom. Norge mister over halvparten i alle 
årskull mellom I66o-1720 i form av militære utskrivinger. 

Adskillelsen med Herjedalen, Jemtland, Idre og Serna og særlig 
Båhuslen (omdøpt til Bohuslan), en folkerik, sentral landsdel, er 
permanent og smertefull. Befolkningen der utsettes for en hard-
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hendt forsvensking. I Bohuslan (som i Skåne) reises opprørsflokker 
(snapphaner) som skånselsløst nedkjempes. 

MERKANTILISME. NYE OPPRØR 

Etter krigens herjinger følger to tiår med økonomisk stagnasjon og 
tilbakegang. Handelen reguleres til fordel for København og dan
ske godseiere (merkantilismen). Fra 1740-tallet snur utviklingen. 
Handelen og skipsfarten øker sterkt som følge av krigene i Europa 
og Amerika 1756-I783, men bremses av de føydale eiendomsforhol
dene i jordbruket i Danmark, hvor hoveriet fortsetter til 1782. Først 
høykonjunkturen fra 1780-tallet og de påfølgende revolusjons- og 
Napoleonskrigene bryter ned de føydale samfunnsforholdene i det 
kontinentale Europa. 

Liberaliseringen under oppgangstiden skaper forventninger i 
Norge som kommer til uttrykk i sosial uro i Strilekrigen (r76o-tal
let) og Lofthusopprøret (r78o-tallet), i nye borgerlige selskaper og i 
en voksende nasjonal bevissthet. Den geografiske adskillelsen fra 
landområdene i Norge gjør dansk kontroll avhengig av flåten, men 
da denne ødelegges i r8oi og 1807, ligger de militære forhold for 
første gang siden middelalderen til rette for at et opprør kan lykkes 
i Norge. 
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166o Krongodset pantsettes til barikierfamilien Marselis. 

1661 Kongelig kunngjøring om innføringen av eneveldet 10 

måneder tidligere leses opp og undertegnes på et hyl
lingsmøte i Christiania (august). Slik stadfestes innfø
ringen av eneveldet i Danmark for adelsmenn, lagmenn, 
geistelige, borgere og bønder i Norge. Kongen er ikke til 
stede. Det danske slavefortet Christians borg settes opp i 
Accra (nåværende Ghana, selges til Storbritannia i 1850). 

En landkommisjon nedsettes for å registrere alle jord
eiendommer med tanke på økte skatter. 

1662 Len avløses av amt, og lensherre av amtmann (stiftamt
mann der det er bisp). Ledelse av hær og fl.åte under 
krigskollegiet. 

1663 1096 gårder krongods og kirkegods legges ut for ryttere 
og offiserer i et kavalleriregiment i Norge og 2.04 gårder 
for offiserer i infanteriet. Det meste av det øvrige kron
godset avhendes til kreditorer. Kjøperene er i hovedsak 
byborgere (Marselis og Irgens) og embetsmenn. 

1664 Ulrik Fredrik Gyldenløve stattholder i Norge (uekte 
sønn av Fredrik 3.). 

1665 Halden omdøpes til Fredrikshald. En engelsk fl.åte angri
per nederlandske skip på Bergens våg. Den danske konge
lov utarbeidet av Peder Schumacher gjelder som norsk 
grunnlov til 1814. En ny matrikkel utarbeides for å øke 
skatteinntektene (ferdig 1669, gjelder til 1838). Manntall 
tas opp for å kartlegge grunnlaget for hær og fl.åte 
(440 ooo innbyggere, 30 ooo i byene). 

1666 Danmark allierer seg med Nederland og Sverige med 
England. Engelsk skip angriper igjen nederlandske 
skip på Bergens våg. Mange norske skip tas som priser. 
Arbeideruroligheter i Røros. Byrdene ved utskrivingen 
til hæren i Norge fordobles ved at utskrivningsenheten 
(!egden) reduseres fra 4 til 2 gårder. 
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1667 To fort bygges på Nordnes i Bergen mot engelske angrep 
(Fredriks berg og Katten). 

1670 Reorganisering av den danske enevoldsstat, med geheim
konseil (regjering), kanselli (forvaltning), admiralitets
og krigs- og skattekollegier (departementer) på toppen. 
Arkitekten bak reformen, kanselliråd Peder Schumacher, 
adles som Griffenftld. 

1671 Norge delt i 4 hoved- og 8 underamt. Ny dansk adel, i 
Norge med grevskap (Laurvigen og Jarlsberg, tildeles 
Gyldenløve), baroni (Rosendal i r678) og ridderordener. 
Kolonien St. Thomas opprettes (Karibiske hav) for å 
delta i slavehandelen, senere for produksjon (sukker, 
bomull, indigo). 

1672 Munkholmen festning i Trondheim ferdig. 

1673 Den danske slavehandel starter (avvikles 1792). 

1674 Uår, sult og uroligheter (også r675). 

1675 Danmark angriper Sverige for å ta igjen Skåne. (Gylden
løvefeiden l Den skånske krig, til I079 ). Gyldenløves trop
per tar Uddevalla og Bohuslan. Halve hæren blir syk og 
må trekke seg tilbake. 400 aktive snapp haner i Bohusla.n. 

1676 Dansk hær lander i Skåne, gjenerobrer med støtte fra 
skånske snapp haner Blekinge og Skåne, men lider neder
lag i slaget ved Lund, det siste virkelige blodige slag i 
nordisk militærhistorie med til sammen ca. 9500 falne. 
Den danske flåten tar Gotland. Griffenfeld styrtes i 
København og plasseres i fangenskap på Munkholmen 
(Trondheim). 

1677 Den svenske flåte slås i Køgebukt. Gyldenløves trop
per besetter igjen Bohuslan, men klarer ikke å ta Båhus 
(Bohus) festning. 

1679 Freden i Lund (uten landavståelser). 

79 

www.larsborgersrud.no



ÅRSTALL OG HOLDEPUNKTER 

168; Hæravdelinger fra Norge sendes til Tyskland for å delta i 

Kristian s.s felttog mot hertugen av Gottorp (senere også 
i 1686). 

1687 Kristian s.s norske lov. 

1688 Regulering av sagbruksnæringen på Østlandet og Agder. 

1700 Den store nordiske krig starter (fred I70I-o9). Den grego-
rianske kalender innføres. 

1704 Moss jernverk startes. Slottsloven, en regjeringskommi-
sjon for Norge, opprettes på Akershus festning. · 

1709 Danmark allierer seg med Russland. Den store nordiske 
krig gjenopptas. Kong Frederik 4· vil invadere Sverige fra 
Norge, men det finnes ikke mat, og mannskapene reiser 

hjem. En dansk hærstyrke går i land i Skåne, men slås 
tilbake. Den svenske arme utslettes ved Poltava. 

1710 En svensk flåte slås i Køgebukt. 

1711 Kongen sender Woldemar Løvendal til Norge for å få i 
stand angrep på Sverige. 

1712 Løvendals felttog til Uddevalla bryter sammen etter tre 
uker. Kongen skriver ut en ny hard krigsskatt (krigsstyr), 
beordrer at alle oppsetsige skal straffes og embetsmenn 
som ikke gjør sin plikt, skal avsettes. Nye utskrivinger av 

soldater til innsats i Tyskland, og press gjenger fra flåten 
tvangsinnrullerer mannskaper langs kysten. Innkreving 

av de nye skattene fører til uroligheter og skattestreik. 
Dragoner slår ned opptøyer rundt i landet. Ledere fengs
les og dømmes til døden (Nils Hvithovet), men protes
tene fortsetter. 

1713 ssoo nye soldater sendes til Holstein mot ventet russisk 
angrep. Selbu kopperverk startes. 

1714 Bønder på sørvesdandet klager til kongen på krigsskatten 
og oppnår reduksjoner. En hovedkasse for statsinntek
tene i Norge opprettes i Kristiania (zahlkassen). 
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1715 Bergens monopol på Finnmarks-handelen suspenderes. 

1716 Svensk angrep på Norge (mars), Kristiania besettes og 
Akershus festning beleires. Det lykkes ikke å tvinge 
forsvarerne til avgjørende kamp. tvfindre trefninger 
finner sted ved Krokkleiva, Norderhov og Moss. I juli 
angripes Fredrikshald, og Fredriksten festning beleires. 
Karl 12. beordrer (juli) hæren tilbake til Sverige etter at 
beleiringsskyts og forsyninger går tapt i slaget i Dyne
kilen (Tordenskiold) ved Stromstad. Thomas von Westen 
starter misjon mot samene. 

1717 Den danske flåte angriper Stromstad, Marstrand og Gote
borg. Von Westen teller 1720 samer i Finnmark. Kongelig 
reskript øker legdshæren i Norge ved at en fullgård skal 
stille og utruste en soldat (fra 8400 til 15 6oo mann). 
14 jernverk er i drift. Kolonien St. Thomas utvides ved 
anneksjon av naboøya St. John og kjøp av St. Croix fra 
Frankrike. Ludvig Holberg blir professor i København. 

1718 Karl 12.lar (august) krigsskip slepe over land fra Strom
stad til Iddefjorden og angriper Fredriksten festning med 
30 ooo mann. General Armfeldt rykker inn i Verdalen 
mot Trondheim med 7000 mann. Karl 12. faller ved 
Fredriksten (november), og felttoget avbrytes. Nærmere 
3000 av Armfeldts menn fryser ihjel i Tydalsfjellene 
(januar 1719). Von Westens 2 .. misjonsreise mot samene. 
Amtmann i Mandal og Lister, PovelJuel, avsettes. Han 
anklages for å ville rive Norge løs fra Danmark. 

1720 Fred mellom Danmark og Sverige. Moss blir kjøpestad. 
Losvesen organiseres. 

1721 Hans Egede kommer til Grønland og starter misjoner
ing blant inuitene. Von Westens 3· misjonsreise blant 
samene. 

1723 PovelJuel henrettes. Holberg utgir bl.a. «Jeppe paa 
bjerget» og «Erasmus Montanus». Forslag til nytt 
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matrikkelverk for Norge framlegges, men blir skrinlagt 
etter bondeprotester. D.e fleste norske landskirkene med 
tilhørende jordegods selges for å skaffe kongen inntekter 
etter krigen. 

1729 Kongen overfører Finnmarks- og Grønlandshandelen fra 
Bergen til København. Importforbud på råjern. 

1733 Slavene på St. John gjør opprør og brenner plantasjene, 
men drepes av innleide tropper. 

1735 Kirkegang påbys hver søndag, og unndragelser bøte
legges. Danske godseiere får monopol på innførsel til 
Østlandet og Agder. Kongsberg og Risør nye kjøpesteder. 
Sukkertoll for å stoppe all import unntatt fra St. Thomas 
og St. Croix. 

1736 Pliktig kristendomsopplæring innføres (konfirmasjon) 
med Pontoppidans katekismus (fra 1738). 

1739 Skoleplikt for barn over 7 år. Importforbud på glass 
sikrer ny glassindustri. Juridisk embetseksamen innføres 
ved universitetet i København og gjøres til betingelse for 
å oppnå dommerembete eller sakførerbevilgning. 

1741 Statlig religiøst monopol beskyttes ved forbud mot å 
utbre og praktisere lekmannsreligioner (konventikkelpla
katen). 

1742 Kristiansund og Molde kjøpsteder~ 

1749 Første frimurerlosje (St. Olaus i Oslo) 

1750 Første høgskole i Norge (Den frie mathematiske skole i 
Christiania). Poteten er nå så smått i bruk i Norge. Vallø 
saltverk i drift. 

1751 Grensetraktat mellom Norge og Sverige med tillegg for 
samene (Lappekodisillen av IJ5I), fastsetter samenes rett 
til å krysse grensen, statsborgerskap, land og vann, nøy
tralitet i krig, intern forvaltning og (begrenset) rettspleie. 
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1752 Husmannsforordning. Husmenn i innmark har ikke rett 
til kontrakt og regnes som tjenestefolk. For rydnings
menn har bøndene 10 års skatte- og landsskyldsfrihet. 
Skole for samiskopplæring av lærere i Trondheim. 

1754 Det hanseatiske kontor i Bergen oppløses. Forbud mot 
løsgjengeri innføres. 

1755 Hurdal glassverk startes. 

1756 Sildefiskeriene har stor ekspansjon. 

1758 Koppeepedemi i Nord-Norge. 

1760 Det første vitenskapelige selskap i Norge stiftes (Det 
trondhiemske Selskab). Nye jernploger og harver kom
mer i bruk. Samiske boplasser blir ført inn i matrikkelen 
og blir skyldsatt (årlig avgift) som annen jord. 

1762 Hadelands glassverk startes. En ekstraskatt innføres mot 
store protester i Norge. 

1763 Norges første avis (Norske Intelligenz-Seddeler). 

1765 Skattestreiker over Vestlandet, leder til store uroligheter i 
Bergen (Strilekrigen) og i Sta~anger. 

1766 Det blir lettere for (circumferens-) bønder å handle i den 
kjøpstaden de ønsker. 

1767 Forordning om leiermål (samleie): Bøtefrihet hvis parfol
ket gifter seg før fødselen. Ugifte foreldre kan sone med 8 

dagers tukthus istedenfor offentlig skriftemål i kirken. 

1769 Forordning om at bønder kan pålegge arvingene å dele 
opp gården hvis den kan forsørge flere familier. Den før
ste landsomfattende folketellingen (72.3 618 innbyggere). 
Det kongelige danske landhusholdningsselskap stiftes for 
å stimulere jordbruket (fjsiokratisme) . 

1772 Stattholderembetet oppheves. Ekstraskatten fra 1762. 
oppheves etter alle protestene i Norge, men beholdes i 
Danmark. 
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1785 Det første bibliotek åpner i Norge (Deichmanske i Kris
tiania). Handelen med salt frigis. 

1786 Kristian Lofthus i København med klage på embetsmen
nene og borgerne fra bøndene på Sørlandet. 

1787 Lofthusbevegelsen vokser og blir farlig for myndighetene. 
Tropper settes inn, og Lofthus fengsles. 

1788 Svenske kong Gustav 3· angriper Russland, og danske 
prins Karl av Hessen leder innfall med norske tropper i 
Bohuslan (Tyttebærkrigen). Ett"er en trefning (Kvistrum 
bro, nåværende Munkedal), trekkes styrkene tilbake og 
mer enn 1500 av de 10 ooo soldatene dør av sykdom. 
Den operetteaktige måten krigen ble ført på, og den 
dårlige behandlingen av soldatene stimulerer misnøyen 
med danskestyret. De første utvandrerne til Målselv fra 
Østerdalen. Kornmonopolet opphevet. 

1789 Trolig stor støtte til revolusjonen i Frankrike etter 
Lofthus-opprøret og Tyttebærkrigen. Finnmarkshande
len frigis. Storflom på Østlandet (Stor-Ofsen) stimulerer 
utvandringen til Målselv. 

1792 Lofthus dømmes tillivstidsstraff. Husmannsforordning 
gir rett til kontrakt (etterleves ikke). Frihandel på St. 
Croix. 

1794 Frihandel på jern innføres. 

1795 Opptøyer og uroligheter over hele Østlandet på grunn av 
økte kornpriser. Alle hogstforbud avskaffes. Bøndene til 
tømmerkjøringsstreik. Kongen avslår søknad om norsk 
universitet. 

1796 Haugianerbevegelsen starter. Allmuen i Finnmark får 
begrensede handelsrettigheter. 

1797 Tollsatsene settes ned. Lofthus dør i slaveriet på Akershus 
festning. Hauge fengsles. 
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18oo Danmark inngår nøytralitetsforbund med Preussen, 
Russland og Sverige. Fregatt oppbringes av britiske skip 
i Den engelske kanal. Britisk flåte tvinger Danmark til å 
avstå fra konvoiering. T ukthusstraff for leiermål opp
heves. 

1801 Engelske flåtestyrker besetter St. Thomas, St. John, St. 
Croix og Trankebat', angriper København (Slaget på 
Københavns red), og ødelegger deler av den danske flåten. 
Danmark tvinges til å tiltre engelsk-russisk konvensjon. 
Den første landsomfattende folketelling med registre
ring av navn, alder, sivilstand og yrke (første nominative 
folketelling). 

1803 Kjerraten i Åsa anlegges av Peder Anker (Bogstad). Egen 
biskop i Nord-Norge. 

1806 Gjensidig engelsk-fransk handelsblokade. 

1807 En engelsk flåte landsetter tropper på Sjælland og beleirer 
København. En marinekommando, en regjerings- og en 
provianteringskommisjon opprettes i Kristiania under 
ledelse av prins Kristian August. Engelske krigsskip 
blokkerer Norge. Frivillige militæravdelinger dannes. 
København bombarderes (september). Engelsk angrep 
på Kristiansand og Flekkerøy. Den danske flåte føres 
til England (flåteranet), og marineverftet i København 
ødelegges. Over 1/3 av den norske handelsflåte tas av 
engelske kapere. Danmark i allianse med Frankrike, og 
lover å delta i et fransk-russisk angrep på Sverige. Engelsk 
krigserklæring. 

1808 Krig med Sverige. Norge er isolert og uten forsyninger. 
Det er uår i jordbruket. Linjeskipet Prins Kristian Fred
rik senkes av engelske krigsskip ved Sjællands odde, med 
en stor del av sin norske besetning. Svenske raid i V er
dalen, mot Røros, mot Kristiania (tar Blaker skanse) og 
videre over Hadeland (april). I Solør blir en svensk styrke 
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overmannet (Trangen). Også i Vestmarka og sør for 
Fredrikshald (Prestbakke) er det trefninger. Etter 2 mnd 
trekkes de svenske styrkene tilbake. Angrep fra engelske 
krigsskip ved Kristiansund, Bergen, Farsund og Kristi
ansand. Prinsen beordrer innfall i Bohuslan, Varmland 
ogJamtland, som stoppes etter trefninger ved Magnor og 
Berby. Våpenstillstand avtales med Sverige (desember). 
Russiske styrker kaster svenskene ut av Finland. 

1809 I Sverige avsettes kong Gustav 4., ny grunnlov skrives 
ut, danskeprins Kristian August velges til tronfølger, og 
det sluttes fred med Russland (som beholder Finland) og 
Danmark (ingen avståelser). Utsikter til nordisk union. 
Selskapet for Norges Vel opprettes. Engelske krigsskip 
herjer Troms- og Finnmarkskysten for å stoppe kornhan
delen med Arkhangelsk. Hasvik og Hammerfest angri
pes og plyndres. 

I8Io Kristian August dør i Sverige under mistenkelige for
hold. Krigstrette svensker tror han er myrdet. Napoleon 
slutter fred med Sverige, mot at Sverige tar hans marskalk 
Jean Baptiste Bernadotte til svensk tronarving under 
navnet Karl Jo han. 

18n Universitetet i Kristiania grunnlegges. 

1812 Sverige går i allianse med Russland mot Napoleon, og får 
løfte om Norge. Karl Johan samler tropper i Skåne. Den 
nybygde, danske fregatten Najaden senkes i Lyngør av 
engelske krigsskip, med tap av 130 norske sjøfolk. Korn
høsten og fisket slår feil, det er sult og uår. Leier måls
bøter avskaffes. Dermed er seksualitet utenfor ekteskap 
avkriminalisert. 

1813 Karl Johans svenske arme angriper Jylland etter at 
Napoleon er slått (Leipzig), og slår danskene (Bornhø
ved). Arveprins Kristian Fredrik sendes til Norge som 
ny stattholder. Danmark er statsbankerott, næringslivet 
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er i krise, og hær og marine er ødelagt. I Norge er det 
knapphet på korn og matvarer. Uroligheter og opptøyer 
over hele landet. Tropper som flere steder settes inn mot 
matopptøyer, utløser sterke protester, stimulerer opprørs
vilje og patriotisme. 

Freden i Kiel (januar). Danmark avstår Norge til kongen 
av Sverige mot å få svensk Pommern og dekning av dansk 
statsgjeld. 

Motstand mot avståelsen leder til opprørsliknende til
stander i Norge. Prins Kristian Fredrik innkaller 2.1 stor
menn (13 av dem danskfødte) til rådslagning på Eidsvoll 
(februar), avstår fra sin arverett til tronen, og innkaller en 
riksforsamling på Eidsvoll. 

Svenske sendemenn avvises i Kristiania. 

På en felles bededag (mars) velges representanter til Eids
voll. 

Riksforsamlingen samles (w. april) med 112. represen
tanter fra hele landet (unntatt Nord-Norge). To partier: 
Selvstendighetspartiet (Christian Magnus Falsen, Georg 
Sverdrup) har flertall, og Grev Wedels parti, som er for 
union med Sverige med et norsk konstitusjonelt styre, er 
i mindretall. Flertall for å opprette en uavhengig norsk 
stat med .fri, borgerligforfotning, med monarki, egen hær 
og marine vedtas IJ. mai. Vedtak om adelsforbud utsettes 
(vedtas først 182.1). 

Kristian Fredrik velg~s til norsk konge 17. mai. 

En svensk hær med Karl Johan i spissen angriper (2.6. 

juli) og besetter Østlandet øst for Glomma på 3 uker 
uten avgjørende militære sammenstøt (Kattekrigen). Stor 
misnøye i Bergen og Kristiania med måten krigen føres 
på. 
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Fredsforhandlinger (konvensjonen i Moss, 14. august). 
Den svenske konge godtar grunnloven mot at Kristian 
Fredrik frasier seg tronen og reiser fra landet. 

Stortinget vedtar 4· november union med Sverige og 
gjør de nødvendige endringer i grunnloven (November
grunnloven). Karl 13. velges til norsk konge. Fire høye of
fiserer anklages og tiltales som ansvarlige for det militære 
sammenbruddet. Under patriotiske oppløp i Kristiania 
kreves dødsstraffer for landsforræderi. 

www.larsborgersrud.no



DET MODERNE NORGE 

I8If-2.009 

www.larsborgersrud.no



www.larsborgersrud.no



EMBETSSTAT OG NASJONALSTAT 

1815-1905 

Den økonomiske krisen etter N apoleonskrigene ruinerer det aristo
kratiske storborgerskapet (plankeadelen, handelspatrisiatet), og re
duserer dets politiske makt. Embetsstanden, som i 1814 måtte bryte 
sine lojalitetsbånd til den danske konge, overtar den politiske ledel
sen av den nye norske staten. De forsøker å forene norsk selvstendig
hetslinje med lojal utøvelse av den svenske kongemakten. 

Folketallet øker kraftig, men finner ikke utkomme i tilsvarende 
produksjons- og velstandsøking. Derfor kommer politisk opposi
sjon og uro, som i første del av århundret blir slått hardt ned på og 
setter i gang en masseutvandring som tar hele fødselsoverskuddet. 

Krimkrigen (1853-56) og Den amerikanske borgerkrigen (186o-
64) fører til konjunkturoppgang fram mot den første store interna
sjonale depresjonen fra 1875· Industrialiseringen skjer sakte, med 
etablering av de første moderne sagbruk, bergverks- og mekaniske 
bedrifter basert på vannkraft og damp, på 18so-tallet. Deretter sky
ter den fart på slutten av århundret med etablering av papirindus
trien og den kjemiske industri, men først med elektrifiseringen etter 
århundreskiftet skjer den virkelige industrielle revolusjonen. Utvik
lingen skjer ikke jevnt. En stor økonomisk krise i 1875 etterfølges av 
nye kriser, avbrutt av perioder med høy~onjunktur. 
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Nye driftsforhold og nye arbeidsbesparende maskiner i jord
bruket frigjør arbeidskraft for industrien, og endrer jordbruket 
selv (hamskiftet), skaper nye samfunnsforhold både på landsbygda 
og i byene (fra standssamfunn til klassesamfunn) og er med å legge 
grunnlaget for de store politiske endringene (parlamentarismens 
gjennombrudd). 

Kongemakten ønsker - i strid med embetsmannsregimet i årene 
etter 1814- å smelte Norge sammen med Sverige (amalgamasjon) 
først gjennom grunnlovsendringer, direktestyre (svensk statthol
der) og senere ved hjelp av frihandel (mellomriksloven). Opposisjon 
søker å bygge opp egne norske institusjoner, forsvare grunnloven 
(Torgslaget), etablere kommunalt demokrati (formannskapslovene) 
og utvide stemmeretten. 

fiRE VIKTIGE FOLKEBEVEGELSER: 

Haugianerbevegelsen 1796-1840 

1796 Hans Nielsen Hauge (1771-24) starter en religiøs, 
pietistisk vekkelsesbevegelse i Tune i Østfold og stifter 
vennesamfunn over hele landet, på det meste anslått til 
flere titusener (3o-so ooo?) medlemmer. Driver økono
misk samarbeid og vekkelse mot umoral, ugudelighet og 
embetsstatens privilegier. 

1804 Hauge i fengsel (til 18u), tiltalt for økonomiske og reli
giøse brottsverk. Bevegelsen kjøper store eiendommer og 
starter bedrifter for felles midler. 

1813 Hauge dømmes til 2 års fengsel, men straffen reduseres til 
bøter. 

Resultat: Bevegelsen er den første fra bondestanden som ut fra en 
indre organisering formulerer bondepolitiske interesser i større deler 
av landet. Selv om den verken hadde et eksplisitt politisk program, 

www.larsborgersrud.no



DET MODERNE NORGE 

ambisjoner eller særlige evner ble den en forutsetning for bondetin
gene, bondepolitikken og kravene om næringsfrihet. Haugianerne 
er blant de første som kjemper for at kvinner skal ha like rettigheter, 
og for religionsfrihet. Stifter bibelselskap og misjonsselskap. De er 
blant de første bondestortingsmenn. 

Thranitterbevegelsen 1848-51 

1848 Marcus Thrane (1817-90) starter den første arbeiderbeve
gelsen (Arbeiderforeningerne) med partiavisen Arbeider
foreningernes Blad, først i Drammen. 

1850 2.16 arbeiderforeninger med 17 828 medlemmer (senere 
opp mot 400 foreninger og 30 ooo medlemmer). Peti
sjon med arbeidernes første krav (12 833 underskrifter) 
leveres til stattholderen: 
- Opphevelse av korntoll og tollbeskyttelse (liggedager) 
- Fri handel på bygdene 
- Bedring av kårene for husmennene (husmannslov) 
- Bedring av allmueskolen 
- Alminnelig stemmerett for menn 
- Demokratisering av rettsvesenet (jury) 
- Gjennomføring av grunnlovens bestemmelse om 

alminnelig verneplikt. 

1851 Bevegelsen radikaliseres, og krever at 
- jordeiendom må omfordeles 
- staten må finansiere bureising og bankutlån 
- det innføres tvungen allmenn pensjonsordning. 

1851 Arbeiderforeningenes krav avslås igjen av kongen. En ny 
adresse til Stortinget avvises. Thrane arresteres. Det 2. 

landsmøtet vedtar et revolusjonært program (Lilletinget). 
Hæren settes inn i Levanger og på Ringerike (Hatte
makerkrigen), lederne politiforfølges og arresteres over 
hele landet. 200 dømmes. Hattemaker H. Knudsen får 
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9 års fengsel, og dør etter kort tid i fengsel. Thrane og T. 
Abildgaard får 4 år, men sitter til 1858. 

1851 Etter arrestasjonenen redigeres Arbeiderforeningernes 
Blad til det går inn i 1856, av Josephine Thrane, Norges 
første kvinnelige avisredaktør. 

Resultat: Thranitterbevegelsen sprer tanken om organisering av en 
politisk massebevegelse, med lokallag, partiledelse og landsmøter, 
som modell for de senere partier. Praktisk talt alle demokratiske 
krav fra siste del av I8oo-tallet reises av den, og politiske ledere i 
Venstre og Arbeiderpartiet preges av den. Av selve organisasjonen 
overlever flere av dens sparekasser og forsikringskasser, men bare få 
av foreningene, og da i upolitisk form. Likevel er den forløperen for 
den moderne arbeiderbevegelse. Selve bevegelsen i/legaliseres strengt 
i den følgende reaksjonsperioden. Mange utvandrer, og setter preg 
på de første norske innvandrermiljøene i USA. 

Sarneopprøreti85o-s2 

Lars Levi Læstadius' (18oo-186I) agitasjon fra Karesuando (i svensk 
Sapmi/ Lappland) mot alkoholmisbruk, umoral, preste- og pengeve
sen og undertrykking griper om seg i hele Sameland. 

1851 Læstadianske aktivister demonstrerer mot prester og 
øvrighet i Skjervøy, Lyngen, Alta, Hammerfest og Senja. 

1852 Opprøret i Kautokeino: Brennevinhandler, lensmann og 
to samer drepes. Militæret innkalles, og opprørerne arre
steres. 33 blir tiltalt, s dømmes til døden, 8 til livsvarig 
fengsel, andre til lange straffer. 

1854 De unge samelederne Mons Somby og Aslak Hærta hen
rettes i Alta. 

Resultat: Den læstadianske vekkelsen sprer seg uten innsyn fra 
øvrighetene og gjennomsyrer alle deler av Sapmi. Den gir et indre 
vern mot utslettelse ved å avvise integrering i svensk/norsk kultur 
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og samfunn, men avskriver samtidig sin egen samiske « hedenske» 
kultur. Samiske og kvenske rettigheter undertrykkes hardt. Beve

gelsen i/legaliseres. 

Bondevennene186s-1876 

1865 Stiftes av SørenJaabæk (1814-90) under krisen på 
186o-tallet. Det er en radikal bonde- og småbruker
bevegelse (bondevennene), først i Mandal. Utgir Folke
tidende. Viktigste krav: 
- Spare politikk i offentlig økonomi 
- Fri handel, fritt arbeide, fri næringsvirksomhet 

1868 I. landsmøte på Hamar med representanter for so 
foreninger. Høykonjunktur avløser krisen, og bonde
vennene går sammen med Johan Sverdrups radikale 
embetsmannsopposisjon med krav om årlige storting og 
alminnelig stemmerett. 

1870 Radikalisering. Jaabæk går inn for alminnelig stemme
rett, bedring av husmennenes kår, avskaffelse av stats
kirke og konfirmasjonstvang, kritiserer monarkiet og 
støtter 1. sosialistiske internasjonale. 

1871 Høydepunktet, med 300 foreninger med kanskje 2.0 ooo 
medlemmer (2.0-2.5 % av alle gårdbrukere i landet). 

1873 Nedgang i bevegelsen. Jaabæk krever bundet mandat for 
stortingsmenn, men mange går i mot. 

Resultat: Bondevennene er en bygdebevegelse og blir aldri noe varig 
masse parti. J aabæks radikalisme truer interessene til storbøndene, som 
i høykonjunkturen på 1870-tallet ikke lenger solidariserer seg nedover. 
Bondevennene preger stortingsvalgene 1868, 1870 og delvis 1873. Rest
ene av bevegelsen blir forløper for Venstre, og mange av aktivistene 
utgjorde i en årrekke grunnstammen for partiet i mange bygder. 
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ETABLERINGEN AV NASJONALSTATEN GJENNOM TRE FASER 

- Et moderne borgerskap sprenger vekk det konservative embets
regimet, griper makten gjennom parlamentsreformen i 1884 og 
gjør Stortinget og partiene Høyre og Venstre til sine viktigste 
instrumenter. 

- Et nasjonalt forsvar etableres først gjennom skyttersamlags
bevegelsen (før 1884), deretter gjennom utbygging av en mod
erne hær og marine under norsk kontroll. 

- Internasjonalt søkes stormaktsstøtte (Storbritannia) gjennom 
etablering av et monarki av det britiske kongehuset (Maud) og 
utbygging av et britiskorientert utenriksstyre. 

- Arbeiderbevegelsen etableres og oppnår støtte fra den interna
sjonale (særlig svenske) arbeiderbevegelsen. 

UTVANDRING 

Starter i 182o-årene. Tre bølger som faller sammen med økonomiske 
nedgangsperioder i Norge: 1866-74, 1879-93 og 1903-07. I forhold til 
folketallet (om lag 2. millioner) hadde bare Irland større utvandring. I 
alt utvandret om lag 8oo ooo innen 1910. 

Politiske grunner 

- Før 1865 utvandret mange med tilknytning til religiøse og politiske 
grupper som var i opposisjon og ble forfulgt i Norge, som kvekere, 
haugianere, thranitter, læstadianere og bondevenner. 
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Økonomiske grunner 

- Etter 1865 utvandret de fleste av økonomiske grunner. 
Utvandrernes sosiale bakgrunn: I overveiende grad yngre men
nesker fra alle sosiale grupper unntatt øverste overklasse. 

Push-faktorer 

- fødselsoverskudd 
- religiøs og politisk forfølgelse 
- mekaniseringen av landbruk og håndverk 
- avvikling av husmannsvesenet 
- stagnasjon i fisket i Nord-Norge 

Pull-faktorer 

- økonomisk støtte i USA (gratis jord, Homestead A et) 
- frie økonomiske og politiske forhold etter nordstatenes seier i 

borgerkrigen 
- langt bedre lønnsforhold 
- Amerikabrev 
- økonomisk støtte fra utvandrede slektninger (prepaid tickets) 
- reklamekampanjer for utvandring i norske aviser 
- åpningen av linjeskipsfarten til New York og ~ebec 
- prisfall på skipsreisene (dampskip) 
- jernbaneutbyggingen i USA og åpningen av de nye territorier 
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Stemmerettens utvikling 

1814 Embetsmenn, eiere eller leiere (mer enn 5 år) av matriku
lert grunn (bønder og leilendinger), folk med borgerskap 
i kjøpstad eller ladested, og eiere av hus eller grunn av en 
viss verdi, over 25 år, men ikke kvinner. Andel av befolk

ningen: 7,5% 

1821 Grunnlovsendring gir reindriftssamer som betaler skatt 

(rettighetsmænd i Finnemarken) stemmerett. 

1884 Alle menn med årsinntekt (i byene over 8oo kr. , ellers 
over 500 kr.) får stemmerett (consensus-prinsippet). Nå 
også hemmelig valg. Omfatter: I2 % 

1888 Kvener mister stemmerett, ved at retten til å kjøpe jord 
innskrenkes til svensker og nordmenn (også samiske). 

1898 Alminnelig stemmerett for menn over 25 år. Omfatter: 
20% 

1901 Kommunal stemmerett for kvinner som enten selv tjener 
(har formuesfellesskap) eller er gift (hennes eller man
nens årlige minsteinntekt over 500/3oo kr.). Omfatter: 33 

% 

1907 Utvides til stortingsvalg. 

1911. Kvinner får rett til embeter, unntatt geistlige og militære 
embeter, dommerembeter og embetet som statsråd. 

1913 Alminnelig stemmerett for kvinner over 25 år fører til at 
50 % av befolkningen har stemmerett. 

1920 23 år 

1946 21 år 

1967 20 år 

1978 18 år 

www.larsborgersrud.no



DET MODERNE NORGE 

Andre hendinger 

1815 En general, en oberstløytnant og en major dømmes ·til 
døden for disposisjoner under felttoget sommeren 1814. 

En annen general avskjediges. Alle blir senere benådet av 
den svenske konge. 

1816 Norges Bank opprettes i Trondheim. Speciedaler inn
føres som myntenhet. Byene mister enerett til å produ
sere brennevin. 

1818 Bønder på Østlandet går i tog til Kristiania i protest mot 
nye skatter. Infanteri og artilleri stopper dem i Sørke
dalen. Karl Johan krones som norsk konge. Stortinget 
opphever (det føydale) stavnsbåndet. 

1820 Den internasjonale krisen etter Napoleonskrigene fører 
til en rekke konkurser, som særlig rammer trelastnærin
gen og ruinerer deler av storborgerskapet på Østlandet 
(plankeadelen, handelspatrisiatet). 

1821 Sverige krever at Norge betaler krigsgjelden, som Kiel
freden påla Sverige å betale til Danmark (formelt som er
statning for tapet av Norge). Sverige sender anklager mot 
det norske folk til stormaktene. Stortinget vedtar at nytt 
adelskap er forbudt etter grunnloven. En svensk flåte 
(med 300 kanoner) og hærstyrke (Lystleiren på Etterstad, 
på 3000 norske og 3000 svenske soldater) kommer til 
Kristiania med kongen og den svenske militærledelsen, 
og tvinger Stortinget til å betale. 

1824 Stortinget forkaster alle forslag fra Karl Johan om 
endringer av Grunnloven for å styrke kongemakten, ved 
kongens bruk av (blant annet) vetorett i lovsaker. 17. mai
feiringene starter. 

1825 Lettelse i tollsatser mellom Norge og Sverige innføres 
(mellomriksloven). Norge har passert I million innbyg
gere (folketelling). 
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1826 Grensetraktat mellom Norge, Finland og Russland om 
grensene. 

1827 Staten kjøper landets to første dampskip fra England. 
Marinen setter dem inn som frakteskip mellom Kristia
nia og Bergen, senere mellom Kristiania og København 
( Constitutionen og Prinds Carl). 

1828 Karl Johan samler soldater i Kristiania og tvinger 
Stortinget til å avvise et forlag om å innføre 17. mai som 
nasjonaldag. 

1829 Patriotiske borgere med Henrik Wergeland i spissen 
feirer grunnlovsdagen da Constitutionen ankommer 
Kristiania 17. mai, og den svenske stattholder lar soldater 
rydde gatene (Torgslaget) med blanke våpen. 

1832 Bøndene velges i stort antall til Stortinget med et pro
gram for offentlig sparsommelighet og lokalt selvstyre 
(det første bondetinget). Særlig aktiv er Ole Gabriel 
Ueland. 

1836 Stortinget vedtar 17. mai som nasjonaldag. Stortingsvalg 
gir et nytt bondeflertall (det andre bondetinget). Kong 
Karl Johan oppløser Stortinget, som stiller statsminister 
Løvenskiold for riksrett for ikke å ha protestert mot opp
løsningen, men denne får en mild dom. Kongen innkal
ler (et overordentlig) Storting. Kongen utnevner første 
nordmann, grev WedelJarlsberg, til stattholder. 

1837 Kommunalt selvstyre vedtas opprettet med kommu
nestyrer og formannskap (formannskapslovene), mens 
amtskommuner (senere fylker) opprettes for regionene 
(iverksettes 1840). 

1838 Teaterslaget i Kristiania (Campbellerslaget), hvor «Intel
ligenspartiets» tilhengere demonstrerer i Nationalteate
ret og blir jagd ut av Henrik Wergelands patrioter. 

1839-42 Liberalisering av handel og næringsvirksomhet under 
inspirasjon av A.M. Schweigaard. Håndverksloven (av 
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1839) opphever byenes håndverksmonopol og avvikler (på 
sikt) laugene. 

1842 Konventikkelplakaten fra 1741 oppheves. Prestene mister 
sitt forkynnelsesmonopol, og lekmanns bevegelsens store 
ekspansjon starter (bl.a. misjonsselskapet). Forbud mot 
brennevins brenning vedtas av Stortinget, men nektes 
sanksjon av kongen. 

1844 Karl Johan dør og etterfølges av Oscar 1., som innfrir 
flere norske krav til likestilling i unionen. 

1848 Den første norske forretningsbank stiftes. 

1850 England åpner for fri skipsfart til og fra egne havner, med 
sterk ekspansjon av norsk skipsfart som følge (opphevelse 
av Navigasjonsakten). 

1851 Jøder får adgang til riket (jødeparagrafen fra 1687 stry
kes), men ikke jesuitter (først i 1956). Ny husmannslov 
fastsetter skriftelig kontrakt og maksimal arbeidsplikt. 
Korntollen halveres. 

1852 Grensen mellom Norge og Finland (Russland) blir stengt 
tvers igjennom Sameland/Sapmi, slik at gamle beiteret
tigheter og samiske familier tvangssplittes (sameopp

røret). 

1853 Høykonjunktur (Krimkrigen, til 1856). Landsmålsbeve
gelsen startes av språkforskeren Ivar Aasenere Kværner 
Brug startes. 

1854 Den første jernbanen, Eidsvoll-Kristiania, anlegges med 
britisk assistanse (hovedbanen). Lik arverett innføres 
for begge kjønn (ikke odel). Sagbruksprivilegier fra 1688 

oppheves. Lov om alminnelig verneplikt med rett til å 
kjøpe seg en erstatter (stillingsretten). 

1859 Stortinget opphever grunnlovsbestemmelsen om kon
gens rett til å utnevne svensk stattholder i Norge. Den 
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svenske riksdagen vedtar at dette bare kan godtas hvis en 
unionsrevisjon fastslår Sveriges ledende rolle i unionen. 
det Norske Totalafholdselskab stiftes. Lov om lærer
skoler. 

186o Kongen nekter å sanksjonere stattholdervedtaket. Ny lov 
om allmueskoler på landet. 

1861 Stortinget avviser et svensk forslag til unionsrevisjon. 

1862 Den offisielle skytterbevegelsen startes (Cemralforenin
gen, under Forsvarsdepartementet) som supplement til 
borgervæpningen. Amerikansk lov tilbyr 6so mål jord 
gratis for nybyggere (Homestead A et, mot oppmålings
gebyr, til 1890-tallet). 

1863 Norges første tresliperi. 

1864 Svend Foyns dampdrevne hvalbåt revolusjonerer hval
fangsten. 

1865 Jernbanen Kristiania-Kongsvinger åpnes (til Magnor i 
186s). 

1866 Alle voksne menn får rett til håndverks borgerskap. 

1868 Svend Foyns harpunkanon. VG startes og blir etter hvert 
en viktig liberal avis. Voldsomme arbeideruroligheter 
i Bergen, som slås ned med militære og borgervæpning 
(Potetkrigen). 50 dømmes til straffarbeid. 

1869 Årlige storting vedtas (fra og med 1871). En strategisk 
allianse mellom SørenJaabæks bondevenner ogJohan 
Sverdrups opposisjonsbevegelse innledes. 

1871 Svensk forslag om revisjon av riksakten avvises av Stor
tinget. Brændvinssamlag i hver kommune får enerett til 
salg og utskjenking av brennevin. Overskuddet skal gå til 
allmennyttige formål. 

1872 Den nye kongen, Oscar 2. sanksjonerer opphevelsen av 
stattholderembetet (ubesatt siden 1856, nedlagt 1873). 
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Frederik Stang utnevnes til statsminister (tidligere første
minister), fra 1873 av med sete i Kristiania. Statsrådssaken 
innledes: Stortinget vedtar at statsrådene har adgang til 
stortingsmøtene. Kongen nekter å sanksjonere. Vedtaket 
gjentas i 1874, 1877 og 188o, uten sanksjon. De første 
fagforeningene stiftes (typografer, snekkere, skreddere og 
gullsmeder). 

1873 Jaabæks bondevenner på sitt sterkeste med 20 ooo med
lemmer. 

1874 Frihandelen mellom Norge og Sverige økes (mellomriks
loven). Første norske papirfabrikk. 

1875 Den internasjonale kapitalistiske krisen rammer Norge 
for fullt. Kroner og øre innføres som ny myntenhet. 

1876 Retten til å kjøpe erstatter (stillingsretten) ved militær
tjeneste oppheves. 

1877 Første jernbaneforbindelse nordover fra Østlandet 
(Hamar-Trondheim, i 1882 forlenget sørover til Eidsvoll). 

1878 Militære settes inn mot streikende i Kristiania. Kvinner 
får rett til å ta middelsskoleeksamen. Den første avholds
losjen startes. 

1879 Henrik Ibsen utgir Et dukkehjem, som oppfattes som en 
brannfakkel for kvinnesaken. Stortingsvalget gir neder
lag for de konservative og fører til dannelse av de første 
venstre- og høyreforeningene. 

188o Arbeideruroligheter i Kristiania slås ned av militære. 
Stortinget gjentar statsrådsvedtaket 4· gang, hevder at 
Kongens veto bare er utsettende, og at vedtaket derfor 
etter 4 vedtak er gjeldende lov (g.junivedtaket) . Kongen 
hevder å ha absolutt veto og nekter å signere kunngjørin
gen av loven. Kongen utnevner den konservative Chr. A. 
Selmer til ny statsminister. Kristiania har wo ooo inn
byggere. Byens 750 -woo prostituerte er under offentlig 
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kontroll, har ikke adgang til sporvogn er og spisesteder, 
og har delvis portforbud. Norsk blir eneste undervis
ningsspråk for samiske og kvenske barn. 

1881 Militære løsner skudd mot streikende i Drammen, en 
drepes og B.ere såres. Venstrefolk over hele landet danner 
folkevæpningssamlag til forsvar for Stortinget (Riflerin
gen). Stortinget avskaffer borgervæpningen, og oppretter 
i dette og neste Storting en mer demokratisk hærordning. 

1882 Stortingsvalget gir opposisjonen så stor majoritet, at 
den kan bruke riksrett mot regjeringen. Første kvinne 
(Cecilie Thoresen) tar artium etter lovendring som også 
omfatter forberedende (ex. phil), men ikke embetseksa
men. Utvandringen til USA når sitt høydepunkt med 28 

810 personer (i alt utvandrer ca. Soo ooo). 

1883 Opposisjonen tar B.ertall i Odelstinget (riksrettens ankla
gemyndighet), og hele Lagtinget (riksrettens domstol). 
Riksrettsak innledes for å dømme regjeringen fra sine 
embeter, siden konge, embetsverk og svenske myndigheter 
ikke godtar at Stortinget bestemmer over hvem som skal 
sitte i den norske regjering. De 12 håndverkerforeningene 
i Kristiania går sammen i Fagforeningernes Central
komite, med Chr. Holtermann Knudsen som formann, 
med avisen V ort Arbeide (senere Socialdemokraten). 

1884 Partiet Venstre stiftes (januar) etter B.ere års forberedel
ser, med Jo han Sverdrup som formann, med krav om 
demokratisering og avvikling av embetsregimet. Kon
gen lar hærens mobiliseringslagre ubrukeliggjøre ved at 
geværenes låse bolter skrus av og gjemmes. I Kristiania 
klargjøres militært utstyr og spesialavdelinger. Riksret
ten dømmer regjeringen fra sine embeter (statsrådssaken), 
og Stortinget velger Johan Sverdrup til ny statsminister. 
Landsmål sidestilles med riksmål. Offentlige bordel-
ler i Oslo stenges. Norsk Kvinnesaksforening stiftes. 
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Kvinnene får rett til å ta embetseksamen. Høyre stiftes 
(august) som en reaksjon på vetostrid, parlamentarisme 
og dannelsen av Venstre, i et videre forsvar av union og 
kongemakt. 

1887 Det norske Arbeiderparti stiftes i Arendal. Offentlig 
kontroll av prostitusjon oppheves. En mer demokratisk 
straffeprosesslov bestemmer at lekmenn skal avgjøre 
skyldsspørsmålet i straffesaker (jury-ordningen). Lag
mannssretten opprettes. Politikontrollen av prostituerte 
oppheves, og gateprostitusjonen slippes fri. 

1888 Første arbeidsgiverorganisasjon i verkstedindustrien stif
tes (MVL). Stortinget vedtar at gifte kvinner har samme 
råderett over egen inntekt som ugifte, men avviser rett til 
særeie. Venstre splittes ved at Moderate Venstre bryter ut. 

1889 Fyrstikkarbeiderskene og typografene i Kristiania lider 
nederlag i harde og lange streiker, men begge sprer orga
nisasjonstanken i kampen for klasse- og kjønnsbevisst
het. 

1891 Stortinget vedtar at Norge selv har rett til å bestemme 
organisering av en utenrikstjeneste (konsulatsaken). Stor
tinget tvangsavvikler folkevæpningssamlagene ved å slå 
dem sammen med de offisielle skytterlagene. 

1892 Stortinget krever et norsk konsulatvesen, men kongen 
sanksjonerer ikke. På forslag fra Arbeiderkommisjonen 
av 188s opprettes fabrikktilsynet, og barnearbeid forbys 
(under 12 år). 

1893 Stortinget gjentar konsulatvedtaket, og venstreregjerin
gen Steen trekker seg. Garnisonen i Kristiana forsterkes 
og marinefartøyer klargjøres i Horten, som ledd i hem
melige kuppforberedelser. Første kvinnelige apoteker 
(Helga Parr). Opphevelse av fogdeembetet. 

1895 Unionspolitisk krise. Stortinget tvinges etter svensk 
militært press til å forhandle om konsulatsaken. Høyre-
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regjeringen Stang går av, og en samlingsregjering dannes. 
Den svenske regjering sier opp mellomriksloven (frihan
del) med virkning fra 1897, som fører til at Norge mister 
økonomiske fordeler av unionen. Opprustningen mot 
Sverige starter: Stortinget vedtar å kjøpe 4 panserskip i 
England. 

1896 Norges Landbrukshøgskole stiftes. Lov om offentlige 
høyere allmennskoler. 

1897 Norsk Landmandsforbund (senere Norges Bondelag) 
stiftes. 

1899 Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL), senere 
Landsorganisasjonen (LO) stiftes. Ny økonomisk krise. 

1900 Første husmorskole stiftes (av Betzy Kjelsberg i Dram
men kvinnesaksforening). 

1901 Ekstraordinære forsvarsbevilgninger til festningsartilleri 
(de Stangske grensefestningene) og et moderne feltartilleri. 

1902 En moderne sivil straffelov og en nasjonal militær straf
felov vedtas. 

1903 En norsk-svensk komite foreslår likestilte konsulatvesen 
for begge land (marskommunikeet). 

1904 Den svenske regjering krever at norsk konsulatvesen skal 
ligge under svensk utenrikstjeneste (lydrikepunktene). 

1905 Den norske regjering aviser det svenske kravet i konsulat
saken (januar). 

I06 

Venstres Chr. Michelsen danner samlingsregjering. 

Stortinget vedtar norsk konsulatvesen. 

Kongen nekter sanksjon. 

Stortinget vedtar enstemmig at kongen har sluttet å 
fungere som norsk konge, og at unionen er oppløst (7. 
junivedtaket). 
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Sverige søker forgjeves stormaktsstøtte til et angrep mot 

Norge. 

Russland er sympatisk innstilt til de svenske krav, men 
den russisk-japanske krig og utbruddet av !9os-revolusjo
nen gjør det uaktuelt å gripe inn. 

368 208 stemmer for og r84 mot oppløsning av unionen 
(august). 

Svensk og internasjonal arbeiderbevegelse støtter Norge. 

Sverige advares av England og flere andre land og bøyer 
av under forhandlingene i Karlstad (oktober). 

260 ooo stemmer for monarki og 70 ooo for republikk. 

Stortinget velger den danske prins Carl til konge (Haa
kon 7.), og tettere forbindelse med England ved at hans 
kone er datter av kong Edvard 7· (Maud), til den tyske 
keisers misbilligelse. 
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INDUSTRISAMFUNNET 

Det er 2,25 mill. innbyggere i Norge i 1905, 2 av 3 bor på landsbygda. 
Mellom 1905 og 1914 blir Norge industrialisert, landets næringsliv 
blir beskyttet lovveien (konsesjonslovene), og et stort sosialreform
arbeid starter (barnelovene). Den 3· bølgen av masseutvandring skjer 
1903-1910. Den 4· (og siste) bølgen av masseutvandring kommer et
ter verdenskrigen, med toppår i 1923 (18 ooo). Fra 1924 innfører 
USA økende restriksjoner. Den store depresjonen fører til innvan
dringsforbud i USA fra 1930. 

L VERDENSKRIGS TO FASER FOR NORGE: 

Nøytralitet og høykonjunktur 

Norge ønsker å være nøytralt (Integritetstraktaten av I907), og for
svaret er mobilisert under hele krigen. Stormaktene legger press på 
nøytraliteten, særlig fra 1916. Norsk industri og skipsfart handler 
med begge sider, med næringsmidler, råvarer og andre produkter. 
Hverdagslivet i Norge er lite berørt. 
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Norge blir «nøytral alliert» 

Britisk press fra 1916 av fører til hemmelige handelsavtaler med bri
tene (fisk og kopperkis) og skritt for skritt en pro-britisk nøytralitet. 
Under britisk trussel om å overta handelsflåten inngås en hemmelig 
skipsfartsavtale (tonnasjeavtalen). Etter at USA går med i krigen, må 
Norge godta sterke reduksjoner i eksporten til Tyskland (Amerika
avtalen). Tyske mottiltak og nye britiske framstøt fører til mine
legging helt inn til norskekysten, til kapringer og fra 1917 til tysk 
uinnskrenket ubåtkrig. I 1918 planlegger begge stormakter aksjoner 
på norskekysten, trolig også flåtestøttepunkter. Fra 1917 setter kri
gen preg på hverdagslivet. Vareknapphet og krigsfortjenester (job
betid) skaper høye priser (dyrtid), rasjonering og statsregulering. 
Den uklare nøytraliteten fører til at 82.9 norske skip senkes, og 2.000 

sjøfolk mister livet. 

Arbeiderbevegelsens radikalisering 

I AP vil fagopposisjonen av I9II omforme partiet i revolusjonær ret
ning, og seirer i 1918. Men partiet splittes gjennom internasjonale 
stridigheter (Moskvatesene) og uenigheter om politisk strategi. Ar
beiderbevegelsen krever brennvinsforbud for å styrke arbeidsfolks 
sosiale og politiske stilling (forbudstiden 1919-2.6). 

1905 Norsk Hydro etableres. 

1906 Konsesjonslovene vedtas (til 1909). 

1907 Stormaktene forplikter seg til å respektere og støtte Nor
ges territoriale intergritet hvis Norge ber om det. Første 
landsomfattende streik. 
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1911 Fagopposisjonen i AP organiseres av bl.a. Martin Tran
mæl for å omforme den reformistiske arbeiderbevegelsen 
til en revolusjonær klassekampbevegelse etter (særlig 
amerikansk) syndikalistisk forbilde. 

1913 Alminnelig stemmerett for kvinner. 

1914 Verdenskrigen bryter ut. Hær og marine mobiliseres. 

1916 Ubåtkrigen starter. 

1915 De Castbergske barnelover. Arbeidstvistloven. 

1917 Dyrtidsdemonstrasjoner. Militære mottiltak. Nye konse
sjonslover. 

1918 Råds bevegelsen. Fagopposisjonen og de revolusjonære 
vinner flertall i Arbeiderpartiet. Forsvaret forbereder seg 
på å slå ned opprør. Tiltakene står ved lag til 1940. 

1919 Brennevinsforbud (til 1926) innføres etter folkeavstem
ming. Ny valgordning med forholdstallsvalg i Hermanns
kretser. 8-timers arbeidsdag lovfestes. Arbeiderpartiet går 
inn i Den kommunistiske internasjonalen (Komintern). 

fRA LIBERALISME OG SPAREPOLITIKK TIL REGULERING 

Årene 19r8-35 er en periode med skiftende økonomiske, sosiale 
og politiske konflikter. For arbeidsløshet finnes bare understøt
telse gjennom fottigkassene. Den rådende økonomiske teori er 
liberalismen, med tro på at næringslivet selv vil ordne opp i sine 
kriser. Krisen i den offentlige økonomi skal løses med redusert 
offentlig virksomhet: sparepolitikk. 

Ill 
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1920-23 Etterkrigskrise: prisfall, stagnasjon og lønns
nedslag (storstreiken I92I). Industriproduksjonen 
ned 30 %, stor ledighet. 

1923-25 Prisene begynner å stige, produksjonen øker og 
ledigheten synker. Lønnsreduksjoner i 1923 utløser 
i 1924 det verste kriseåret til da (jernstreiken og 
storlockout). 

1926-28 Norges Bank reduserer pengemengden for at 
kronen skal få tilbake gullverdien (paripolitikken). 
Spekulasjoner mot kronen fører til nytt pris- og 
produksjonsfall, med påfølgende lønnsreduksjoner 
og arbeidskonflikter. 

1928-30 Oppgangstid med rekordproduksjon. 

1931-33 Verdenskrisen fra 1929 kommer til Norge, og pro
duksjonen faller brått. Ledigheten blant fagorga
niserte stiger til om lag 40 % i den verste måneden 
i 1931. Gullfestingen av krona oppgis, prisfallet 
stopper og (etter 1935) avløses av svak pristigning 
da pengemengden økes. Investeringslysten øker. 
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1933- Gradvis bedring. Handelen ute tar seg opp fra 1932. 

Hjemme skjer et hamskifte i industrien. Produk
sjonsøkningen av forbruksvarer for hjemmemar
kedet stiller eksporten av råvarer og halvfabrikata 
i skyggen. Mange nye småbedrifter (levekårsbedrif 
ter) skapes i distriktene (møbler, sykler). Markeds
kreftene i primærnæringene dempes ved offentlige 
inngrep, reguleringer og samvirke. Det fører til 
stabilisering og ny vekst. Ledigheten blir sakte 
redusert fram mot 1939, men avskaffes først helt 
under den tyske okkupasjonen. 

www.larsborgersrud.no



DET MODERNE NORGE 

1920 Bondepartiet stiftes. Norge inn i Nasjonenes Forbund 
(League of Nations). Svalbardtraktaten, som gir Norge 
suverenitet over øygruppen, inngås. De «Thinnske» 
voldgiftsdommene. Forholdstallsvalg innføres, og stem
merettsalder senkes til23 år. Fagopposisjonen vinner 
flertall på Landsorganisasjonens kongress. Arbeiderpar
tiet godtar Moskvatesene. 

1921 Økonomisk krise og generalstreik (storstreiken) møtes 
med militære mottiltak. Resultatet er lønnsreduksjoner. 
Arbeidsløshet og nødsarbeid en rekke steder. En høyre
opposisjon bryter ut_ av Arbeiderpartiet og stifter Norges 
socialdemokratiske Arbeiderparti. Første faste kvinnelige 
stortingsrepresentant. 

1923 Et flertall avgjør at Arbeiderpartiet skal bryte med 
Komintern. Den sosialdemokratiske internasjonale dan
nes. Mindretallet danner Norges Kommunistiske Parti. 
18 ooo emigrerer dette året. Den (ulovlige) jernstreiken 
starter. Sauda smelteverk starter. 

1924 Jernstreiken varer i 8 måneder. Norge anerkjenner Sovjet
unionen. 

1925 Svalbardtraktaten fra 1920 iverksettes. Norge overtar den 
praktiske ivaretakelsen av suvereniteten over Svalbard. 
Sterk inflasjon fra 1923 fører til valutaspekulasjoner og 
synkende kronekurs. Norges Bank ønsker å få krona 
opp i den gamle gullstandarden (paripolitikken), og en 
rekke offentlige sparetiltak lanseres. Det blir prisfall og 
stagnasjon, med nye lønnskutt. Den høyreaktivistiske 
organisasjonen Fedrelandslaget stiftes med støtte fra 
Chr. Michelsen, Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, 
og krever forbud mot Arbeiderpartiet og Kommunist
partiet. 
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1926 Brennevinsforbudet faller etter folkeavstemning. Trust
lov vedtas. 

1927 Socialdemokratene går inn i Arbeiderpartiet (partisam
lingen). Elektrisk Bureau kjøpes av den svenske trust L.M. 
Ericsson (Wallenberg-familien). Tidligere statsminister 
Abraham Berge frikjennes etter tiltale for riksrett. Politiet 
settes inn ved B.øterkonflikt iJulussa ved Rena. 

1928 Arbeiderpartiet danner sin første regjering (Hornsrud
regjeringen), som bare varer 4 uker. Kronen gullfestes, 
etter stram sparepolitikk med høye renter, som fører til 
mange konkurser. Regjeringen Mowinckel tiltrer. Sam
fundsvernet godkjennes som reservepoliti. 

1929 New York-krakket. Norge annekterer Jan Mayen. 

1930 Trusten Unilever får konsesjon til å kjøpe DeN oF a etter 
strid i Stortinget, og tar dermed utbyttet av hvalfangsten. 
Striden utløser regjeringskrise hvor Venstreregjeringen 
Mowinckel går av (1931). 

1931 Bondepartiet danner regjeringen Peder Kolstad (Quisling 
blir forsvarsminister) . Økonomisk depresjon og krise. 
Norsk Arbeidsgiverforening går til storlockout. Bygde
folkets krisehjelp startes for å stoppe tvangsauksjoner i 
jordbruket. Tropper sendes til Menstad. Statspolitiet 
organiseres for å støtte lokalt politi ved arbeidskonflikter. 
Omsetningsloven i jorbruket legger grunnlag for sikrere 
forhold for bøndene. Nordiske Folkereisning etableres, 
forløper til Nasjonal Samling (NS). Norsk privat ok
kupasjon av område på Øst-Grønland, som regjeringen 
godkjenner. 

1932 Statsminister Kolstad dør, ogJens Hundseid (B) overtar. 
~isling foreslår forbud mot Arbeiderpartiet og Kom
munistpartiet etter påstått våpensmugling og hevder at 
han er overfalt i Forsvarsdepartementet (pepperoverfol
let). ~isling beskyldes for statskupplaner. 
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1933 Ny forsvarsordning innfører et enhetlig befalssystem, 
reduserer antallet befal og mobiliseringsoppsetninger. 
Nasjonal Samling (NS), Kristelig folkeparti (KrF) og 
Samfundspartiet stiftes. Okkupasjonen av Øst-Grønland 
dømmes ulovlig av den internasjonale domstolen i Haag. 
Hundseid-regjeringen faller på innstrammingsforslag 
som ikke får flertall, og Mowinckel overtar. 

1934 Blokkforhandlinger mellom Nasjonal Samling, Bonde
partiet, Frisinnede Venstre og Fedrelandslaget. Lands
organisasjonen vedtar idrettsboikott av Tyskland. 

ARBEIDERPARTIET FRA OPPOSISJON 

TIL REGJERINGSMAKT 

Ulike borgerlige regjeringer avløser hverandre før Arbeiderpar
tiet danner sin første stabile regjering i 1935 (Nygaardsvold), etter 
et kortere regjeringsforsøk i 1928 (Hornsrud). Bakgrunnen er at 
Arbeiderpartiet i 1935 inngår et forlik med Bondepartiet om krise
bevilgninger til jordbruket, kommuner, vei- og boligbygging (krise
forliket), og at arbeidsfred etableres mellom Landsorganisasjonen 
og Norsk Arbeidsgiverforening (hovedavtalen). 

Fra antimilitarisme til streng nøytralitet 

De borgerlige partienes sparepolitikk og Arbeiderpartiets priori
tering av krisetiltak fører til reduksjoner i forsvaret. Invasjonsfor
svaret forfaller og omorganiseres til bruk mot indre uro og revo
lusjon (ubrukliggjøring av militære våpen, militært ordensvern og 
stille mobilisering) . Stadig bruk av militære i arbeidskonflikter, 
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organisasjoner som Samfundshjelpen, Samfundsvernet og Lei
dangen, hvor offiserer spiller ledende roller, og et nytt militari
sert statspoliti i aksjon ved arbeidskonflikter, fører til forsterket 
antimilitarisme og pasifisme i befolkningen. Etter 1935 blir be
vilgningene økt fram mot krigsutbruddet, men ikke så mye som 
ledende offiserer ønsker. 

Norge trer inn i Folkeforbundet (Nasjonenes forbund) i 192.0, 

men erklærer seg i 1938 fri fra fo_rbundets krav om felles sank
sjonsplikter, av frykt for å bli støttespiller for sovjetiske forslag 
om kollektivt sikkerhetssystem mot Tyskland. 

1935 Kriseforlik mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet. 
Arbeiderpartiet danner regjering (Nygaardsvold
regjeringen). Hovedavtalen inngås mellom Landsor
ganisasjonen og NAF. Knut Hamsun støtter Hitler 
og angriper fredsprisvinner Carl von Ossietzky, som 
sitter i konsentrasjonsleir. 65 politiske flyktninger i 
Norge fra Tyskland. Det bor 1400 jøder i Norge. 

1936 Lov om alderstrygd og arbeidervern vedtas. Norsk 
Sildesalgslag får full kontroll med sildeeksporten. 

1936-39 Franco gjør opprør mot Den spanske republikken, 
og borgerkrigen starter. Tyskland og Italia sender 
militærhjelp til Franco. Regjeringen hindrer frivillige 
fra å reise til republikken, men om lag 200 nordmenn 
deltar. Halvparten av dem faller. 

1937 Arbeiderpartiet omformer Statspolitiet til Utryk
ningspolitiet (UP), og oppretter Politiets Overvå
kingstjeneste (POT), for å stoppe verving til Spania, 
avsløre sovjetiske spioner og overvåke revolusjonære. 
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1938 Norge avvikler den kollektive sikkerhetspolitikken gjen
nom Nasjonenes Forbund. Mobiliseringssystemet for
enkles slik at mobilisering ved (indre) opprør og (ytre) 
krig slås sammen (stille og delvis mobilisering). Politiet 
aksjonerer mot Spaniaverving. Et tysk skip på veg til 
Franco-Spania fra Oslo sprenges av Osvald-organisasjo
nen (den norske seksjon av Wollweber-organisasjonen). 
Råfiskloven vedtas, og Norsk Råfisklag stiftes. 

1939 Rasjonering av bensin, forbud mot privat bilkjøring. 
Privat innsamling til luftvern. Verneplikten utvides til 
84 dager. 
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2. VERDENSKRIG I NORGE 

1939-1945 

2.. verdenskrig forsterker den økonomiske oppgangen fra slutten av 
1930-tallet. Som under I. verdenskrig engasjereres norsk kapital på 
begge stormaktsider. Til Tyskland går store mengder næringsmidler og 
krigsråstoffer fra fastlands-Norge, mens handelsflåten forsyner britene 
og sovjetrusserne med materiell og råvarer fra Nord- og Sør-Amerika. 

Hjemmeforbruket synker (vareknapphet). Eksport og import fra 
Fastlands-Norge blir ensrettet til Tyskland og spiller en stor rolle for 
tysk krigsøkonomi. Det blir for lite å spise, særlig i byene, men in
gen hungersnød. Infeksjonssykdommer og mangelsykdommer øker, 
mens blodpropp og overvektsykdommer reduseres. Tannhelsen blir 
bedre. 

Norge spiller i løpet av krigen en viktig rolle for tysk sjøkrigs
føring, for angrepet på Sovjetunionen og for 55-bevegelsens planer 
om å skape en germansk mønsterstat. 

London-tiden forsterker forutsetningen (siden 1905) om at Nor
ge ikke noen gang må komme i krig med Storbritannia. Inntektene 
fra handelsflåten finansierer London-regjeringen og resten av Ute
Norge, og legger grunnlaget for alliansepolitikken etter krigen. 
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Norsk militær innsats etter felttoget spiller liten betydning for 
verdenskrigen. Britene ønsker at nordmenn skal bidra i britiske av
delinger, men godtar etter hvert noen små, norske enheter ute som 
er underlagt britisk kommando (brigaden i Skottland, noen mari
nefartøyer og noen skvadroner fly). Britene ønsker aktivisering av 
hjemmemotstanden og at den underlegges britisk ledelse. Regjering 
og ulike hjemmefrontsgrupper prioriterer holdningskampen. Bri
tene oppnår kontroll med Milorg (men ikke med etterretningsor
ganisasjonen XU). 

En gammel russer- og kommunistfrykt i norsk førkrigspolitikk 
blir avløst av et visst motstandssamarbeid med russerne hjemme i 
1942 og 1943. London-regjeringen ønsker ikke norsk deltakelse i 
Den røde hærs .frigjøring av Finnmark og er bare symbolsk tilstede i 
Finnmark etter at området er frigjort. 

Pionerorganisasjonene for sabotasje og militær motstand er 
initiert av britiske og sovjetiske tjenester med norske mannskaper 
(Osvald-organisasjonen og Kompani Linge). Sammen med en vok
sende sivil ulydighet (holdningskampen) og endringen av storkrigen 
(Stalingrad) blir folkeopinionen radikalisert. 

Norske krigstap (i alt): 10 514 

Spanske borgerkrig: 100 (av ca. 200 frivillige) 
Vinterkrigen i Finland: 2 (av 727 frivillige) 
Under felttoget: 8so 

Sivile sjøfolk: 3728 
Militære hjemme og ute: woo 
Frontkjempere i tysk tjeneste: 689 (av ca. ssoo frivillige) 
Sivile ellers (bombing o.l.): 1779 

Jøder: 735 
Andre fanger: 86o 

Under motstandskamp, flukt, henrettelser osv.: 621 
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01.09·39-09.04.40: NORGE TREKKES INN I KRIGEN 

Myndighetene feiltolker angrepstruslene 

- Under vinterkrigen 20. november- 13. mars mobiliseres 
marinen og kystartilleriet og hærens 6. Divisjon og planlegger 
forsvar mot sovjetisk angrep mot Narvik og kystområdene i 
nord (Sovjet-ftykt og kommunistfrykt dominerte). 

- I slutten av mars 1940 kommer informasjoner om planer for 
alliert landgang på Vestlandet og i Narvik. Britenes mineleg
ging på norskekysten 8. april oppfattes som innledningen til 
landgang (frykten for alliert landgangfortrenger frykten for 
Sovjetangrep ). 

- I de siste dagene og timene før det tyske angrepet 9· april 
kommer meldinger om tyske invasjonsforberedelser, men de 
fortrenges av oppmerksomhet mot vest. 

29. aug: Alminnelig mobilisering av marinen, deretter av 
kystartilleriet, marinens og hærens flyvåpen. Tyskland 
angriper Polen (1.9), Storbritannia og Frankrike erklær
er Tyskland krig (3.9), og Norge erklærer seg nøytralt. 
Tyske nøytralitetskrenkelser ved torpederinger i norsk 
farvann. 

30. nov-feb: Sovjet angriper Finland (vinterkrigen til 13-3). Mo
bilisering av hæren i Nord-Norge, med instruks om å 
ikke å skyte ved nøytralitetsbrudd (unntatt mot sov
jetiske fly). Alliert krigsmateriell til Finland på norske 
jernbaner. Norge avviser sovjetisk protest om at Norge 
ikke er nøytralt (5.1). 727 frivillige reiser til Finland og 
regjeringen sender artilleri i hemmelighet (nøytralitets
brudd) . Britisk-franske planer om å sende et ekspe
disjonskorps til nord. ~isling som opprinnelig er 
tilhenger av en tysk-britisk allianse mot Sovjet, treffer 
Hitler i Berlin i desember, advarer mot britisk invasjon 
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i Skandinavia og støtter fra nå Tyskland. Han får løfte 
om tysk inngripen hvis NS griper makten. Hitler setter 
i gang utredning av invasjon i Norge (Studie Nord). 

Feb-mars: Tyske nøytralitetskrenkelser (w.- r6.2.), ved at marine
fartøyet Altmark passerer Bergen krigshavn, britiske 
da skipet bordes i Jøssingfjorden (r7. 2.) Tyskerne starter 
(r8.2..) planlegging av invasjon av hele Norge sør for 
Narvik (Weseriibung). De allierte planlegger landgang 
i Stavanger, Bergen, Trondheim, Narvik og gjennom
marsj til Finland. 

April: Invasjonskappløpet da tysk invasjonsstyrke til Norge 
løper ut (3-4-) og britisk invasjonsstyrke lastes inn 
(7-4-), etter note om minelegging (5.4). Etter at britiske 
fly oppdager den tyske invasjonsflåten, blir troppene 
satt på land, og Home Fleet forsøker å avkjære de tyske 
angrepsgruppene. 

fRA FRED TIL KRIG 

Hitler ønsker i utgangspunktet en militær besettelse som i Danmark, 
uten innblanding i norsk politikk eller i norske institusjoner som re
gjering og Storting. Senkingen av «Bhicher» og ~islings statskupp 
gjør at Hitler istedet satser på en NS-regjering under ~isling. 
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Faktorer som leder til militær motstand 
(krigstilstand): 

- Regjeringens «nei» om morgenen 9· april muliggjort av 
handlingsrommet etter senkningen av Bliicher (oberst 
Birger Eriksen på Oscarsborg) 

- Kampvillige frivillige som strømmer til mobiliserings

stedene og krever våpen 
- Kongens og regjeringens « nei» da tyskerne stiller seg bak 

~islings statskupp 
- Innsettingen av ny og handlekraftig militær ledelse (Ruge) 
- Alliert tilsagn om støtte 

Faktorer som motvirker militær motstand: 

- Myndighetenes og den militære ledelsens feilaktige fiende
bilde 

- Regjeringens vedtak om stille mobilisering 

- Mistillit til forsvaret (ubrukeliggjorte våpen og revolusjons-
ftykten .fra mellomkrigstiden) 

- Stortingets vedtak på Elverum 9+ om å inngå forhand
linger 

- Militære kapitulasjoner uten kamp 9·4·-14+ (Narvik, 
Trondheim, Oslo, Kongsberg, Setesdalen) 

- Opprettelsen av Administrasjonsrådet (rettet mot sabo
tasje og indre uro) 

- NS-innflytelse i offiserskorpset 
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9· april: Tyske styrker angriper Oslo, Kristiansand, Egersund, 
Bergen, Trondheim og Narvik (som erobres i løpet 
av dagen). Stille og delvis mobilisering iverksettes med 
innkalling pr. brev og oppmøte rr. april. Krysseren 
Blucher senkes (Oscarsborg). Regjeringen avviser tysk 
ultimatum, men erklærer ikke Tyskland krig. Regjering 
og Storting flykter først til Hamar, deretter til Elverum. 
~isling proklamerer at NS har dannet regjering og 
tilbakekaller mobiliseringsordren. Stortinget vedtar å 
forhandle med tyskerne og gir regjeringen fullmakt til 
å regjere på Stortingets vegne (Elverumsfullmakten). 
Tysk angrep for å ta Konge og regjering til fange i Elve
rum stoppes militært (Midtskogen). 

10. april: Forhandlingene med tyskerne brytes da Regjeringen og 
Kongen nekter å godta tyskernes krav om ~isling som 
statsminister (Kongens første nei). Kommanderende 
general avsettes (Renamøtet) og erstattes med oberst 
Otto Ruge, som gir ordre om militær motstand og ber 
om alliert støtte (krigstilstand). Masseflukt fra Oslo 
(panikkdagen) gjør det mulig for frivillige å mobilisere. 

1940: fELTTOGET, QUISLING OG ADMINISTRASJONSRÅDET 

Bølge av frivillige strømmer til mobiliseringsstedene. Sentrale Oslo
borgere overbeviser tyskerne i dagene etter 9· april om at en ~is
ling-regjering oppfattes som en provokasjon som vil styrke militær 
motstand og utløse borgerkrig. Hitler lar ~sling falle og utnevner 
Administrasjonsrådet. 

n. april: Tysk forsøk på å drepe Kongen, medlemmer av Re
gjeringen og Stortinget (bombingen av Elverum og 
Nybergsund). Kommunistpartiet skriver (i de følgende 
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dager) i partiaviser i Oslo og Bergen at krigen ikke 
angår arbeiderklassen. 

13.-16. april: Tyske tropper fra Oslo knuser motstand i Østfold og 
Buskerud. Hovedstyrken marsjerer mot Trondheim (16.4). 

14. april: Allierte i land i Namsos, senere i Åndalsnes (17.4), for å 
gjenerobre Trondheim fra nord og sør. På britisk initia
tiv sprenges Lysakerbrua ved Oslo (forste sabotasje). 

15. april: Administrasjonsrådet innsettes for å sikre mot sabotasje 
og uro i okkuperte områder med en tidligere forsvars
minister som leder. Tysk intensjon om å gjøre rådet til 
en motregjering lykkes aldri. 

24. april: Tyskland erklærer Norge krig formelt.]osefTerboven 
utnevnes midlertidig som Reichskommissar Norwegen 
og kommer til Norge som diktator med all sivil makt. 
Hans forvaltningsapparat Reichskommissariat overvå
ker og leder det norske embetsverket og andre okkupa
sjonsmyndigheter helt til kapitulasjonen i 1945. 

2. mai: Tyskerne når Trondheim. Organisert motstand i sør er 
knust (styrken i Vinjesvingen og Hegra holder til 5.5.), 
de allierte evakuerer til Nord-Norge. 

28. mai: Narvik gjenerobres. 

7· juni: Etter at regjeringen gjør et mislykket forsøk på å få tys
kerne til å avstå fra okkupasjon av Troms og Finnmark 
(Mowinckel-planen), forlater de allierte styrker Nord
Norge med Kongen og Regjeringen (pga. sammen
brudd på vestfronten). Regjeringen og Ruge erklærer at 
krigen fortsetter utenfor Norges grenser. 

10. juni: Tysk-norsk kapitulasjonsavtale (Trondheimsavtalen): 
Med unntak av grensestyrke_ne i Varanger, som opp
rettholdes etter forslag fra Ruge (fortsatt russerfrykt), 
demobiliseres norske tropper. Ruge gir ordre til 
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offiserene om å avlegge æresord om ikke å bære våpen 
mot Tyskland og går selv i krigsfangenskap. 

1940-41: SAMARBEID MED OKKUPASJONSSTATEN 

Sommeren 1940 står Tyskland som seierherre. Det er duket for at 
Hitler vil innkalle til en internasjonal fredskonferanse for å fast
legge det nye europakartet. Terboven vil ha et borgerlig riksråds
styre, men ~islings venner i Berlin overbeviser Hitler om å la NS 
overta styret. På høsten starter Hitler i hemmelighet å forberede 
østfelttoget, mens Luftwaffe bomber engelske byer. I denne perio
den er det en viss kontakt mellom Den norske legasjon i Stockholm 
og regimet i Oslo. Svenske myndigheter returnerer i juli 1940 om 
lag sooo norske militære fra Sverige, som undertegner æresord til 
tyskerne. I januar 1941 utleverer svensk politi uten protester fra Den 
norske legasjon Osvald-organisasjonens første leder ril tyskerne i 
Oslo (Martin Hjelmen). Han henrettes i Tyskland. 

13. juni: Terboven starter riksrådsforhandlingene med Stortin
gets presidentskap, som pågår til25.9· Formålet fra 
begge parter er å etablere et norsk styre som kan slutte 
fred med Tyskland. Tyskerne ønsker også å avsette 
kongehuset. 

15. juni: Fagopposisjonen i Landsorganisasjonen dannes i den tro 
at de fagorganisertes rettigheter kan forsvares i sam
arbeid med okkupanten (sprekker august/september). 
Den krever en regjering utgått fra arbeiderbevegelsen, i 
motsetning til det borgerlige riksrådet. 

27. juni: Stortingets presidentskap godtar å be Kongen og Regje
ringen om å trekke seg. 

7· juli: Kongen avslår i radio fra London å abdisere (Kongens 
andre «nei») 
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I6. aug: Kommunistpartiet forbys og lederne arresteres (det 

forste partiforbudet). Men partiet oppløser seg ikke og 
går istedenfor i illegalitet. 

9.-I8. sept: Flertallet av stortingsrepresentantene i alle partigrup
per stemmer for å inngå fred med Tyskland, å avsette 
kongen for krigens varighet, å avsette regjeringen og å 
opprette et riksråd. 

25. sept: Terboven erklærer at riksrådet ikke blir noe av, og at Ad
ministrasjbnsrådet avløses av kommissariske statsråder 
under det tyske Reichskommissariat (fra 25.9·41 som 
«konstituerte ministre»), med ~isling som politisk 
leder for regjeringskollegiet. Alle partier unntatt NS 
forbys (det generelle partiforbudet). NS settes under tysk 
kontroll (Einsatzstab) for å utvikles til å lede et nazifi
sert og korporatisert samfunn etter fØrerprinsippet. 

28. sept: Landsorganisasjonens leder Elias Volan byttes ut. 

I. okt: Terboven oppløser Forsvaret og oppretter en obligato
risk Arbeidstjeneste basert på utskriving av arbeidsplik
tige, bemannet av offiserer. Offiserene går også inn i 
politiet og kontrolleres av en norsk sivilforvaltning ved 
hjelp av lønn (frilønnsordningen). 20% av dem melder 
seg inn i NS. 

Des I94I: Førerprinsippet innføres i kommunene. Nazi-hilsen 
innføres i staten. 

2I. april: Nazihilsen innføres i Arbeidstjenesten. 

I. feb I942: Statsakten på Akershus. Terboven lar de konstituerte 
ministrene formelt velge ~isling som Ministerpresi
dent. ~islings hovedprosjekt resten av okkupasjonen 
er at Tyskland må avslutte krigstilstanden med Norge, 
innrømme Norge frihet og selvstendighet, slik at Norge 
kan bruke statsmaktens tvangsmidler til fulle for å 
mobilisere til krigsinnsats på tysk side. 
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STORKRIGENS UTVIKLING 1940-45 
22. juni 1941: Tyskland angriper Sovjet (Barbarossa) . Sovjet blir 

alliert 

6. des 1941: Japan angriper USA (Pearl Harbour). USA blir alliert 

Jan 1943: Vendepunktet på østfronten (Stalingrad) 

6. juni 1944: Alliert invasjon i Normandie (D-dagen) 

Hjemme-Norge på tysk side 

- Som oppmarsjområde for angrep på Sovjet (Litzafronten) 
- Som besettelses- og baseområde for tyske krigsoperasjo-

ner i havområdene (særlig Murmansk-konvoiene). Landet 
befestes og bemannes med (på det meste) 350 ooo soldater 

- Som leverandør av råstoffer, råvarer og industrivarer fra 
bergverk, industri, fiske, jord- og skogbruk til tysk krigs
husholdning 

- Stor mangel på arbeidskraft som følge av disse behovene 
(allerede fra høsten 1940) løses med tvangsutskriving 
av arbeidskraft fra 1941 og ut krigen (Arbeidstjenesten 
1941-45, Arbeidsinnsatsen 1943-45, Arbeidsmobiliseringen 

1944-45) 
- Innsats av 150 ooo østeuropeiske krigsfanger (av disse dør 

omlag w%) 

- Kostnadene til den tyske okkupasjonen trekkes av en 
konto i Norges Bank og betales dermed av den norske 
befolkning over skatteseddelen 

- Som deltaker i den tyske jødeutryddelsen 
- Som leverandør av om lag ssoo soldater til østfronten i 

12.8 

regi av Waffen-SS fra januar 1941 (Regiment Nordland), 
juli 1941 (Den norske Legion) 1942.-45 (Skiløper- ogpoliti
kompanier) i Division Wiking og andre enheter 
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1941-44: STRIDEN OM AKTIVISERING AV MOTSTANDEN 

Pionerene i aktiv motstand hjemme 

- Osvald-organisasjonen med avleggere (1936-45) utfører det 
meste av sabotasje inntil høsten 1944, er opprinnelig startet 
på sovjetisk initiativ for å sabotere tyske skip og kommunika

sjoner, ønsker å binde mest mulig tyske tropper i Norge for å 
avlaste østfronten 

- Kompani Linge (1941-45) startet av britene i 1941 for å slå mot 
tyskerne i Norge med egne aksjoner og for å aktivisere norsk 
motstand gjennom instruksjon 

- Milorgs aksjonsgrupper (viktigst er Aks 13 ooo i Oslo) fra høs

ten 1944 
Britiske og sovjetiske etterretningsorganisasjoner, norsk XU og 

andre etterretningsgrupper arbeider for at tyske militære mål i 

Norge kan angripes av allierte stridskrefter 

Motstand mot sabotasje inntil høsten 1944 

- Londonregjeringen og Den norske legasjon i Stockholm 
forsøker å balansere krigsinnsatsen hjemme ut fra hensynet til 

politiske og økonomiske hjemmeaktører og kommer derfor i 
konflikt med både britiske og sovjetiske ønsker om mer aktiv 

innsats i motstandskampen 
- Kretsen (dannet 1941) med utgangspunkt i kretsene bak Ad

ministrasjonsrådet, Stortingets presidentskap og Høyesterett, 

for å få regjeringen til å tre tilbake ved krigsslutt og gi plass 
for en regjering av hjemmefrontfolk, eller for på annen måte 

få hjemmefrontfolk i et nytt styre. Bak ligger uenigheter om 

regjeringen fortsatt er lovlig, om ansvaret for 9· april, om det 
parlamentariske styresettet og gamle parti uenigheter 
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- Militærorganisasjonen (Milorg) vokser ut av et militært nett
verk høsten 1941 og etableres i 1942 for å aktivisere seg først ved 
en britisk invasjon 

Aktører for sivil motstand (holdningsfronten) 

- Koordinasjonskomiteen for yrkesgruppene, KK (lærerne, pre
stene, legene osv.) dannes for å samordne kampen mot nazifise

ring fra 1942 

- Kommunistpartiet driver en effektiv propagandakampanje med 
illegale aviser og får sterkt økende oppslutning 

- Den illegale fagbevegelse forsøker å forsvare faglige rettigheter 
og tariffer 

- Kirkekampen utvikles for å bekjempe nazifisering av kirken 
- Skolefronten oppstår for å stoppe nazifiseringen av skolen 
- Idrettsbevegelsen starter allerede høsten 1940 med boikott av 

offisielle stevner 

Mars 1941: Britene starter en sabotasjeorganisasjon til aksjoner i 
Norge (underlagt Special Operations Executive SOE) 
ledet av Martin Linge («Kompani Linge») 

Mai: Norske militære (Ole Berg) som forsøker å holde oppe 
et nettverk, ber Regjeringen om å godta en militær 
beredskapsorganisasjon i Norge. 

20. juni: En krets Oslo-borgere med tilkytning til det tidli-
gere Administrasjonsrådet kritiserer regjeringen og 
blir (september) representert i denne. De blir senere 
regjeringens viktigste partner i Norge (Kretsen). Et eget 
apparat opprettes i Stockholm utenom legasjonen for 
direkte kontakt (Pressekontoret). 

22. juni: Tyskland angriper Sovjet. 
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30. juni: Landsorganisasjonen protesterer mot overgrep og ar
restasjoner, og truer med å nedlegge sin virksomhet. 

20. juli: Sabotasjeaksjoner starter på Østlandet (Osvald-organi
sasjonen, 2 A og Politigruppen). 

10. sep: «Sivil» unntakstilstand i Oslo og Aker (melkestreiken). 
200 arresteres, og Landsorganisasjonens advokat Viggo 
Hansteen og klubbformann RolfWickstrøm henrettes. 

2. okt: Over 200 fra Stein-organisasjonen i Bergen arresteres, 

av dem dør SS· 

10. nov: Landsorganisasjonen får NS-leder. 

20. nov: Regjeringen godtar at en militærorganisasjon i Norge 
legges under forsvaret. 

31. des: Landsorganisasjonen Peder Furubotn ny general- -
sekretær for Kommunistpartiet, som vedtar et mot
standsprogram for å bygge opp en militær organisasjon 
(Nasjonalgarden), henvender seg til Regjeringen om 
samarbeid. På nyåret: Sivile motstandsgrupper etablerer 
Koordinasjonskomiteen (KK) for lærere, leger, jurister, 
prester osv. for å forsøke å presse myndighetene til å 
avstå fra NS-nazifiseringsprosjekter. 

1. feb 1942: Terboven lar statsrådene innsette ~isling til mi
nisterpresident. Jernbanestasjonene på Oslo V og Oslo 
Ø i sprenges i protest. Sabotasje omtales for første gang 
i NS-pressen. 

Feb-mars: Nytt forsøk på å opprette en ledelse for militærorgani
sasjonen. 

14. feb: 14 ooo lærere melder seg ut av det nazifiserte Lærersam
bandet. 

27. feb: Norsk og sovjetisk etterretning innleder utfra møter i 
Storbritannia samarbeid om prosjekter i Norge. 
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20. mars: noo lærere arresteres, 647 sendes april-mai til Kirkenes. 

S· april: Etter at 1 bisp er avsatt og 7 har trukket seg, leser prest
ene opp en protest i kirkene (Kirkens grunn), og 797 av 
8s8legger ned sine embeter. 

30. april: Telavåg jevnes med jorden, etter at to tyskere ble drept 
på stedet. 18 andre fanger henrettes som represalier samt 
en som skyldig. Alle menn fra stedet sendes til Tyskland, 
hvor 31 senere dør. 

21. aug: Statspolitiets hovedkvarter i Henrik Ibsens gate 7 i Oslo 
sprenges. 

6. sep: Statsminister Nygaardsvold angriper sabotasje som 
kamp form i tale i London radio på oppfordring fra 
Kretsen, og justisminister Terje Wold tar initiativ til re
organisering av legasjonen i Stockholm for å motarbeide 
sabotasje i Norge. 

Sep: Jens Chr. Hauge får sentral posisjon i militærorganisasjo
nen (Milorg), som går sammen med Nasjonalgarden (nå 
som Milorg øst), med formål å støtte vestalliert invasjon. 

Okt: Kommunistpartiet innleder samarbeid med Osvald-orga
nisasjonen (til mars 1944). Jødene får påstemplet J i sine 
pass, og deres eiendom registreres av norsk politi. 

9· okt: Avtale mellom svensk etterretning og legasjonen i Stock
holm om overvåking av nazister og kommunister ved 
flyktningemottaket Kjesater ved Stockholm. 

18. okt: Britiske sabotører styrter på Hardangervidda som ledd 
i tungtvannssabotasjen. Alle omkommer eller (senere) 
henrettes. 

25. ok: Norsk politi arresterer etter tysk ordre mannlige jøder, 
inndrar (senere) deres eiendom og innfører meldeplikt. 

14. nov: Jødiske kvinner og barn arresteres. 

26. nov: De fleste jødene fraktes til Auschwitz i Polen hvor de 
likvideres ved ankomst. 
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1943: VENDEPUNKT 

Feb: Kretsen angriper Milorgs planer om oppstand ved britisk 
invasjon og hevder at all motstand må være våpenløs 
(partisan brevet). 

28. feb: Innsendte sabotører fra England sprenger tungtvanns
fobrikken på Rjukan. 

20. april: Kampen mot Arbeidstjenesten (AT) innledes ved 
sprengningen av arbeidskontoret i Pilestredet 31 i Oslo i 
anledning Hitlers bursdag. AT-aksjonene, som fortsetter 
i 1944, blir vendepunktet i motstandskampen. 

27. april: Sjefen for den militære etterretning XU drepes i Oslo. 

Juni: Sovjetiske militære foreslår norsk-sovjetisk samarbeid un
der frigjøringen av Finnmark. Norske militære i London 
er negative, og forslaget besvares aldri. 

24. juli: Amerikansk bombing av Herøya. 

16. aug: Om lag IIOO offiserer interneres og sendes sammen med 
ca. 200 som ble arrestert i 1942, i krigsfangenskap til leire i 
Polen og (senere) Tyskland. Mange var varslet på forhånd. 

18. aug: Hovedjernbanelinjene i Sør-Norge sprenges på 6 steder, 
senere også rundt Oslo. Londonregjeringen tar initiativ 
til skjerpet kontroll med sabotasje. 

7· okt: Tysk troppetog sprenges ved Mjøndalen. Tyskerne skyter 
s som gisler. Mislykket forsøk på å likvidere Rinnan. 

16. nov: Amerikansk bombing av Rjukan. 

28. nov: Motstandsaktivister setter fyr på Universitetets aula 
(Aula-brannen), tyskerne arresterer studentene, stenger 
universitetet og sender studentene til Tyskland. 

19. des: Filipstad-eksplosjonen på Oslo havn, med 75 tyskere og 38 
nordmenn døde. 

31. des: 77 sivile drepes da flybomber mot Viktoria Terrasse i Oslo 
treffer en trikk. 
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1944-45: SLUTTKAMP OG POSISJONERING 

19. feb 1944: Tinnsjøfergen senkes med en tungtvannslast. 14 

sivile døde. 

Mars: Samarbeidet mellom Osvald-organisasjonen og Kom
munistpartiet brytes. 

20. april: Eksplosjonsulykken på Bryggen i Bergen. 

30. mai: Sprengningen av transformator-fabrikken ASEA Per 
Kure i Oslo. Største tyske militære aksjon (Almen
rausch) mot motstandsbevegelsen under okkupasjonen 
foregår i store deler av Buskerud og Oppland og retter 
seg mot kommunistiske partisaner. 

4· okt: Bombing av tysk ubåtbunker i Laksevåg, 193 sivile 
drepes. 

7· okt: Den røde hær starter frigjøring av Finnmark fra Litza
Jronten. Tyskerne har siden august ødelagt og brent i 
Finnmark, om lag 50 ooo er tvangssendt sørover. 

23. okt: Den røde hær tar Kirkenes og frigjør deretter Finnmark 
fram til Tana-elva. Mindre norske styrker ankommer i 
løpet av høsten og vinteren (i alt 3000 ved frigjøringen). 

28. okt: Hitler beordrer full ødeleggelse av Finnmark øst for 
Lyngen (den brente jords strategi). 

Nov: Motstandspolitisk samarbeid om sabotasje fører til 
serie med aksjoner i Bergen og Stavanger (Saborg). 

22. nov: Fangeskipet Rigel senkes av britiske fly ved Tjøtta med 
2.500 russiske og serbiske fanger. 

23. nov: 5 skip sprenges i Oslo havn i den største skipssabotasjen 
under okkupasjonen (Pelle-gruppa) . 

S· des: Den allierte overkommando gir Milorg tillatelse til 
sabotasje i Norge. 

Årsskiftet 1944/4s: For å utmanøvrere Kommunistpartiet og 
dets krav om en samlet motstandsledelse (Frihetsråd 
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etter dansk mønster) etablerer Milorgs leder Jens Chr. 
Hauge i samråd med regjeringen Hjemmefrontens Le
delse (HL), med seg selv som reell leder og Pål Berg som 
frondigur. 

8. feb: Statspolitiets sjeflikvideres. Tyskerne skyter 37 som 
represalier. 

15.- 20. mars: Jernbanenettet sprenges for å hindre transport av 
tyske styrker til kontinentet (betongblanding). 

26. april: Flybombing av Vallø ved Tønsberg, 52. sivile drepes. 

8. mai: Den tyske overkommando i Norge overgir på Lille
hammer sine ca. 350 ooo mann til den britiske over
kommando, som har alliert okupasjonsmyndighet for . 
Norge. 

10. mai: Hjemmestyrkene (tidligere Milorg) settes opp etter for
beredte lister, holder vakt, defilerer og foretar arresta
sjoner (landssvikere, tyske krigsforbrytere og tyskertøser). 

u. mai: Norske politropper rykker inn fra Sverige. Britiske 
fallskjermjegere og norske styrker fra Skottland ankom
mer. 

13. mai: Kronprins Olav til Oslo. 

7· juni: Kongen tilbake til Oslo. Britisk okkupasjonsperiode 
avsluttes formelt, men reelt først ved årsskiftet 1945/46. 

UTEFRONTEN OG LONDONREGJERINGEN 

Etter nederlaget under feltoget i 1940 etablerer regjeringen seg i 
London nærmest bare som flyktninger. Støtten fra Norge er liten 
den første tiden. I løpet av krigen gjenvinner regjeringen gradvis sin 
posisjon på grunn av 
- storkrigens utvikling 
- handelsflåtens betydning 
- politisk nyorientering 

135 

www.larsborgersrud.no



ÅRSTALL OG HOLDEPUNKTER 

- oppbygging av nye stats- og forsvarsorgan i utlandet 
- støtte fra hjemmefronten 

Handelsflåtens betydning 

Allerede 2.2.. april 1940 blir handelsflåten utenfor tyskkontrollerte 
områder organisert i Nm·traship under regjeringens ledelse. Flåten 
omfatter (ca.) woo skip på over 4 millioner bruttotonn, om lag 35 

ooo sjøfolk, og frakter halvparten av all olje og andre krigsforsyninger 
til Storbritannia. Fraktinntektene finansierer regjeringens virksom
het og spiller en avgjørende rolle for regjeringens handlefrihet i eksil. 

Politisk nyorientering i London 

Faktorer for endring 
- Britisk skepsis til tradisjonell norsk nøytralitet, forsvar og of

fiserskorps i den første tiden etter felttoget 
- Britisk skepsis til militært samarbeid med norske myndigheter 

(særlig militære) i London 
- Norsk uro for sovjetiske planer for nordområdene etter krigen 

Innhold og konsekvenser av endringen 

- Lansering av en ny atlanterhavspolitikk kommer i en tale i BBC 
av Trygve Lie om at Norge bør inngå i et nært og forpliktende 
samarbeid med Storbritannia og USA etter krigen (desember 

1940) 
- Trygve Lie overtar som utenriksminister (november 1940) 

- Oscar Torp overtar som forsvarsminister (oktober 1941) 

- Sjefenfor Hærens Overkommando general Carl Fleischer 
skyves ut og forsvarsledelsen reorganiseres med en ung ny sjef 
(Wilhelm Hansteen, januar 1942.) 

- Understrekes ytterligere ved at kronprins Olav blir ny forsvars

sjef (1944) 
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Fra 1943 satser de allierte på FN-politikken av hensyn til krigsalli
ansen med Sovjet, og atlanterhavspolitikken kommer i bakgrunnen 
inntil begynnelsen av den kalde krigen. 

Nye stats- og forsvarsorgan i utlandet 

London: Nortraships administrasjon og regjeringskontorer 
Stockholm: Den norske legasjonen (fullt anerkjent av Sverige først 

i 1943), med flyktningeadministrasjon (viktigst Kjesdter) med 
om lag 40 ooo flyktinger i 1945, Rettskontoret og andre organer 
som forsøker å organisere virksomhet i Norge. 

New York: Nortraships hovedadministrasjon utenom London. 

Forsvaret ute 

- nytt flyvåpen fra England, Skottland, Island med treningsleir i 
Canada (Little Norway) 

- ny marine av torpedobåter og eskortefartøyer 
- en redusert brigade i Skottland og polititropper i Sverige (13 

ooo i 1945) 
Grunnlag for rekonstruksjon av det sosialdemokratiske politiske he
gemoni og fortsatt kapitalistisk økonomisk system i 1945 legges ved 

- at regjeringens smidige samarbeid med partnere hjemme løser 
uenigheter uten dramatikk 

- at den gjør den borgerlige Kretsen til sin hovedpartner 
- at den avviser sabotasje og aktiv motstand 1940-44 og støtter 

Kretsen og Milorgs linje i motstandskampen 
- at den kanaliserer rikelig med økonomiske midler via Kretsen 

og dens støttespillere 
- at den skånselsløst bekjemper kommunistene både hjemme og 

ute og ikke innlemmer dem i felles motstandsorganer 
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- at den inviterer aktørene bak den borgerlige motstand inn i 
Hjemmefrontens ledelse (HL) og ellers inngår smidige kom
promissløsninger med andre aktører 

- at den forbereder et etterkrigsoppgjør som fanger opp befolk
ningens misnøye med svikere, uten å bringe opp regjeringens 
og Stortingets ansvar for hendingene i 1940 
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STAT 

Landssvikoppgjøret 

Saker mot nordmenn: 
Saker mot tyskere: 
Dømte i alt: 

økonomisk landssvik: 

92 Soo 

347 
46 000 

3300 

Fengselsstraff: 20 ooo 
Henrettede nordmenn: 25 

Henrettede tyskere: 12 
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1945-1970 

1945 Landssvikoppgjøret starter. 2.000 kvinner interneres på 
Hovedøya som tyskertøser. Erstatningsdirektoratet oppret
tes (1945-52.). ~isling henrettes etter dødsdom. 

1946 Riksadvokaten bestemmer at Knut Hamsun utfra hans 
mentale tilstand ikke skal tiltales for straff, men at kr. 32.5 

ooo kr skal inndras (vedtatt i H.r 1948). 

1948 Siste henrettelse 

1957 Siste ut av fengsel 

GERHARDSEN-EPOKEN 1945-65 

En ny generasjon rykker inn i maktposisjoner i alle politiske, pri
vate og offentlige organisasjoner. Størst er endringene i Arbeider
partiets ledelse, hvor nestleder og Oslo bys ordfører fra 1940, Einar 
Gerhardsen, Landsorganisasjonens formann Konrad Nordahl og 
motstandslederen Jens Chr. HaU:ge hver på sitt område med kraft 
tar initiativ til modernisering av Norge. 

1945 Forsøk på å få hjemmefrontslederen (HL) Paal Berg til å 
danne regjering strander. Jens Chr. Hauge blir sekretær 
for Einar Gerhardsen, Nygaardsvold vrakes som Arbei
derpartiets statsminister kandidat, og Gerhardsen danner 
en ny samlingsregjering på grunnlag av fellesprogram
met. Arbeiderpartiet får 76 representanter ved stortings
valget, og Kommunistpartiet u. Arbeiderpartiet danner 
regjering under Gerhardsen, med Halvard Lange som 
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utenriksminister og Hauge som forsvarsminister. 

1948 Universitetet i Bergen kommer i gang. 

1949 Ved stortingsvalget får Arbeiderpartiet Ss representanter, 
mens Kommunistpartiet mister sine. Kommunistpartiet 
splittes, og Peder Furubotn ekskluderes sammen med 
mange av partiets nye medlemmer. Jernverket i Mo i 
Rana opprettes. Norges Bank overtas av staten. 

1951 Gerhardsen trekker seg overraskende som statsminister 
og erstattes av Oscar Torp. Vedtak om at jernbanen skal 
fram til Fauske. Nye jagerfly kjøpes fra USA. Atomreak
toren på Kjeller i drift. 

1952 Nordisk samarbeid: SAS stiftes, Nordisk Råd opprettes, 
og passtvangen i Norden avskaffes. Vinter-OL arrangeres 
i Oslo. Fem selfangstskøyter forliser ved Grønland med 
78 mann. Stortinget vedtar program for utvikling av 
Indias fiskerier. 

1953 Avisen Orientering kommer med sitt første nummer. 

1956 Første ungdomsopprør: Rocke-opptøyer i Oslo. 

1957 Håkon 7· dør, OlavS· blir ny konge. NRK starter prøve
sendinger for TV. 

1959 Ulovlig våpensalg til Cubas fascistdiktator fører til mis
tillitsforslag i Stortinget. Arbeiderpartiets parlamenta
riske leder Nils Hønsvald avviser at Stortinget kan fjerne 
en enkelt minister (den hønsvaldske parlamentarisme). 

1960 NRK starter ordinære TV-sendinger. 

1961 Utbrytere fra Arbeiderpartiet danner Sosialistisk Folke
parti, med Orientering som partiorgan, og får to manda
ter ved stortingsvalget. 

1962 Norsk Utviklingshjelp etableres som egen institusjon. 

1963 Regjeringskrise etter Kings Bay-ulykken (1962.) på Svalbard 
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(21 gruvearbeidere dør). Regjeringen Gerhardsen avløses av 

en borgerlig samlingsregjering under John Lyng (H), men 
avløses etter kort tid igjen av Gerhardsenere Det første 
fredsskorpset reiser til Uganda. 

1964 Religionsfrihet innføres i Grunnloven. 

BROBYGGING OG KALD KRIG 

194S Sovjetiske tropper forlater Finnmark (oktober). Sam
lingsforhandlinger mellom Arbeiderpartiet og Kom
munistpartiet misslykkes. Forsvarssjefene Otto Ruge og 
Halvor Hansson (1946) trekker seg i protest mot den nye 

forsvarsministeren,]. Chr. Hauge. Politisk tøvær overfor 

Sovjet og de nye øststatene omtales som brobyggingspoli
tikken (til 1948). 

1946 Trygve Lie blir FNs første generalsekretær. Tysklands
brigaden opprettes for å delta i vestalliert okkupasjon av 
Tyskland og krigsforberedelser mot Sovjet. Fagbevegel
sens Franco-boik9tt avvikles etter norsk og internasjo

nalt press. 

1947 Sovjetisk krav om rett til militært nærvær på Svalbard 
avvises ut fra Svalbard traktaten. 

1948 Gerhardsen maner til å bekjempelse av kommunistene 
med alle midler (Kråkerøy-talen) . Politiets Overvåkings

tjeneste (POT) legger grunnlaget for å fjerne kommunis
ter fra verv i fagbevegelsen og viktige jobber.' Forhandlin

ger om et nordisk forsvarsforbund starter. Sverige vil ha 
et nøytralt forbund, mens Norge ønsker tilknytning til 
USA og Storbritannia. Stortinget oppretter en « spesial
komite» for utenrikssaker for å utelukke kommunister 
fra utenrikskomiteen, vedtar beredskaps bevilgninger og 

Marshallhjelpen (1948-51), som· knytter norsk forsvar og 
økonomi til USA. 
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1949 Nordisk forsvarsforbund strander. Etter Arbeiderpartiets 
landsmøte går regjeringen inn for at Norge meldes inn 
i NATO, men erklærer at utenlandske styrker ikke skal 
stasjoneres på norsk jord i fredstid (base-erklæringen). Et 
hemmelig indre militærapparat til bruk ved krig og be
redskap opprettes etter privat og offentlig initiativ (Stay 
Be hind). 

1950 Våpenhjelpavtale med USA. Stortinget vedtar bered
skapslovene med tiltak mot kommunistene i tilfelle krig 
eller «beredskap». Omfattende indre overvåking iverk
settes. Forsvarsbudsjettet øker sterkt. 

1952 Marinens hovedbase flyttes til Bergen. 

1952 Folk og Forsvar dannes. Hauge går av som forsvarsminister. 

1954 Landets fremste sabotasjeleder fra krigstiden, Asbjørn 
Sunde, dømmes til 8 års fengsel for spionasje. 

GJENREISING OG OFFENTLIG EKSPANSJON 

Gjenreisingspolitikken 

Krigen skaper store formuer og setter mye penger i sirkulasjon, men 
få varer. Myndighetene ønsker å bruke pengene til gjenreising, ikke 
kortsiktig forbruk. Dette oppnås gjennom priskontroll, subsidier 
og rasjonering (stabiliseringslinjen). Den økonomiske boomen etter 
Koreakrigen (1951 -53) avslutter stabiliseringspolitikken og innleder 
en langsiktig inflasjon som pågår nesten uten avbrudd til slutten på 
den kalde krigen (1989). Den offentlige sektor mangedobles på so- og 
6o-tallet. Staten forsøker å styre den økonomiske utviklingen uten 
å overta eiendomsretten til de tradisjonelle private produksjonsmid
lene, industri, bank og skipsfart. Mens det på so-tallet ønskes at flere 
flytter til tettsteder og byer, forsøkes det på 6o-tallet gjennom dis
trikspolitikken å motvirke sentralisering og avfolking av distriktene, 
bl.a. ved å etablere regionale vekstsentra med offentlige midler. Disse 
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bremser trolig tilflytningen til de største byene, men avfolkingen 
fortsetter likevel. 

1945 Arbeidsretten bestemmer at den tariffstridige fjerningen 
av I2-ørestillegget fra 1940 blir stående. 

1946 En omfattende pris- og reguleringslov vedtas (Lex Tha
gaard). 

1947 Staten overtar stor andel av aksjene i Norsk Hydro (hjem
kjøp). Den næringsliberalistiske og ultrakonservative 
organisasjonen Libertas stiftes. NTL opprettes. 

1948 Hydro-arbeiderne streiker ulovlig for 42-timers arbeidsu
ke (Herøya-streiken). 

1952 Nord-Norge-planen med støtte til å reise industri og 
arbeidsplasser i landsdelen. 

1953 Ny prislov vedtas for statlig priskontroll. 

1955 Uro i fagbevegelsen fører til at statsminister Oscar Torp 
trekker seg. Gerhardsen kommer tilbake og iverksetter 
ftbruartiltakene for å gjenvinne kontroll over priser og 
lønner. 

1959 Norge med i frihandelsorganisasjonen EFTA. Regjerin
gen ønsker å søke medlemskap i Fellesmarkedet (senere 
EEC), som krever grunnlovsendring. 

1963 Et opprop sendes ut mot norsk medlemskap i EEC. Stor
tinget endrer Grunnloven og vedtar å søke norsk med
lemskap, men søknaden faller bort da EECs forhandlin
ger med britene bryter sammen etter fransk påtrykk. 

1964 APs kontroll over arbeidstakerorganisasjonene utfordres 
ved at Yrkesorganisasjonenes Hovedsammenslutning 
YH dannes for statsansatte. 

1965 Per Borten (Sp) danner en borgerlig firepartiregjering. 
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Norsk kulturfond opprettes. 

1966 Braathens SAFE bryter SASs flymonopol på Nord-Nor
ge. Boka Uten en tråd av Jens Bjørneboe beslaglegges. 

1967 Landsplanen for nasjonalparker vedtas. 

1969 Sosialistisk Folkepartis ungdomsorganisasjon SUF 
erklærer seg som kommunistisk og bryter med moderpar
tiet. 

VELFERDSSTATEN 

Velferdsstaten har sin forløper i Venstres sosialpolitikk og de Cast
bergske barnelovene. Etter 1945 får velferdspolitikken en moderne 
utforming: Den gamle forestillingen om at stat og velstående bor
gere gir forsorg og almisser som veldedighet til fattige, avløses av en 
tankegang om at alle har krav på en minstestandard fra vugge til 
grav, uavhengig av økonomisk status. Ordningene skal omfatte alle 
etter samme kriterier og skal ikke behovsprøves. 

1919 Kommunal morstrygd i Oslo (senere i enkelte andre 
kommuner) 

1937 Barnetrygd foreslås (innført 1944-45, senere 1946) 

1946 Barnetrygdloven innfører barnetrygd for barn nummer 
2. 

1948 Forsorgsloven avløser Fattigloven av 1901. Folketrygd
meldingen med den første plan for samordnet trygde
system legges fram (følges opp først i 1965). 

1956 Forskotteringsloven innfører fra 1957 offentlig forskot
tering og innkreving av underholdsbidrag fra barnefaren 
for alle barn inntil 16 år. Syketrygd og ulykkestrygd for 
alle. 

1957 Alderstrygd uten behovsprøvning vedtas. 

1960 Uføretrygd vedtas. 
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1961 Stortinget vedtar lik lønn for kvinner og menn. 

1962 Underholdsbidrag utvides til r8 år. 

1964 Lov om sosial omsorg innføres. 

1965 Stadig mors- og enketrygd. 

1967 Folketrygdloven trer i krafi:, med samordning av ulike 
trygdeordninger. 

1969 9-årig skole for alle innføres. 

1970 Syketrygden legges inn under Folketrygdloven. 

1973 Pensjonsalderen senkes fra 70 til 67 år. 

1977 Arbeidsmiljøloven med arbeidstidsbestemmelser, opp
sigelsesvern, vern mot farlige stoffer. 

OLJE-NORGE 

1963 Staten gir til kjenne full statlig eiendomsrett til norsk 
kontinentalsokkel. 

1965 Konsesjoner til oljeselskaper om leteboring etter olje på 
kontinentalsokkelen. 

1966 Esso får boretillatelse offshore. 

1969 Philips finner olje på Ekofisk i Nordsjøen. 

1971 Philips starter prøveproduksjon på Ekofisk. 
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Vekstområder under høykonjunkturen 

på 70-tallet 

- olje- og gassvirksomhet 
- skipsfart og verftsindustri 
- jordbruk og fiske 
- reallønner 

Forutsetninger for den høye oljeprisen 

- høyt forbruk under krigene i Indokina og Afrika 
- videre industrivekst i de vestlige land 
- at prisfall i 1973 stoppes (oljeboikott) 
Investeringene strømmer til den nye olje- og gassvirksomheten, som 
nå blir viktigste sektor i norsk økonomi. Forventningene om store 
fortjenester fører til sterk utbygging av tank- og skipsverft. Grunn
laget legges fra 8o-tallet for en betydelig privat- og fra 90-tallet også 
statlig - kapitaleksport. 
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Forutsetninger for 70-talls-radikalismen 

- den økonomiske framgangen 
- det internasjonale ungdoms- og studentopprøret 
- utdanningseksplosjonen 
- den internasjonale motstanden mot Vietnamkrigen 

Virkninger 

- ny aktivitet i fagbevegelsen (ulovlige streiker) 
- den nye kvinnebevegelsen skapes 
- miljøbevegelsen oppstår 
- nei-flertall i EF-kampen i 1972 

- nye politiske partier på venstresiden dannes 
- samebevegelsens framgang og gjennombrudd 
- nye organisasjoner for homofil og lesbisk frigjøring oppstår 
- ny kulturell understrøm preget av radikalt samfunnsengasje-

ment gjør seg gjeldende 
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1970 Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i Fellesmarkedet 
(EEC, senere Europeiske Fellesskap, EF) stiftes. 

1971 Per Bortens regjering faller på EEC-spørsmålet og avløses 
av regjeringen Trygve Bratteli (Arbeiderpartiet). 

1972 EF-motstanderne i Arbeiderpartiet organiserer seg i Ar
beidernes informasjonskomite mot EEC (AIK). Folke
avstemming gir flertall mot EF-medlemskap. Kvinne
fronten stiftes. Et eget miljøverndepartement opprettes. 

1973 Frihandelsavtale med EF. Sosialistisk Valgforbund 
(SV) av Sosialistisk Folkeparti, Kommunistpartiet og 
Demokratiske sosialister stiftes og får 16 mandater ved 
stortingsvalget. Arbeidernes Kommunistparti (marxist
leninistene) (AKP m-l) og Rød Valgallianse (RV) stiftes. 
Nordisk Samisk Institutt stiftes. 

1975 Stortinget vedtar ny abortlov som godtar sosiale indika
sjoner som grunn. Sosialistisk Valgforbund (SV) omdan
nes til Sosialistisk Venstreparti (SV), med ukeavisa Ny 
Tid som partiorgan. 

1978 Stortinget innfører selvbestemt abort innen de 12 første 
svangerskapsukene. 18-års stemmerett innføres. Likestil
lingsloven vedtas. Den første fotballcupen for kvinner. 

1979 Politisk virksomhet tillates i Forsvaret etter nærmere 
regler. 

1979 Samenes motstand mot utbyggingen av Alta-Kautokei
no-vassdraget fører til et varig oppsving i samenes kamp 
for sine generelle rettigheter. 

1980 Samerettsutvalget opprettes. 

1981 En milepæl i kvinnekampen passeres med Gro Harlem 
Brundtland (Arbeiderpartiet) -som Nordens første kvin
nelige statsminister. 
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FRA HØYKONJUNKTUR TIL LAVKONJUNKTUR 

Mange økonomer mener at de høye olje- og energiprisene etter 
OPECs oljeboikott (1973) stimulerte omslag til internasjonal lav
konjunktur, som det snakkes om fra 1975-77. Virkningen på norsk 
økonomi forsøkes motvirket 1977-81 med ekspansiv økonomisk 
politikk (motkonjunkturpolitikken), som må oppgis fordi nedgan
gen internasjonalt fortsetter (strukturkrise), og på grunn av poli
tisk motstand hjemme. Norske skipsredere har har overinvestert på 
70-tallet, særlig i tankskip (Reksten-saken) . Regjeringen griper inn 
med milliardbeløp (Garantiinstituttet for skip og borerigger) for å 
hindre sammenbrudd i skipsfart og verftsindustri. 

Fra 1978 kommer innstramminger og fra 1983 ny arbeidsløshet, 
som regjeringen forsøker å motvirke. Etter et toppår i 1984 (8o ooo 
ledige) synker ledigheten i 1985. I 1987 stiger den igjen, inntil 1993 
(180 ooo helt ledige, 8,5 %). Etterkrigstidas hovedmålsetting om ar
beid for alle oppgis. Permanent arbeidsløshet godtas fra nå av som 
virkemiddel for å holde lønnene nede og å begrense prisstigning. 

STATEN FÅR NYE AMBISJONER 

1970 Moms på 20 % erstatter den tidligere omsetningsavgiften 
på 13,64 %. Havbruksnæringen i gang på Vestlandet og i 
Trøndelag. 

1971 Forbud mot reklame for tobakk. Regjeringen går inn for 
å opprette Statoil. 

1972 Lars Korvald (KrF) danner borgerlig samlingsregjering. 
Bedriftsdemokrati-ordningen vedtas. Universitetet i 
Tromsø åpnes. Venstre splittes. 

1973 Beredskapstiltak i forbindelse med oljekrisen testes med 
kjøreforbud for privatbilister i to helger. Norge avslutter 

' den diplomatiske boikotten av Øst-Tyskland (DDR). 

1974 Den første oljeproduksjonen i gang fra faste anlegg på 
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Ekofisk. Et havrettssekretariat opprettes. Norge og Sovjet 
innleder forhandlinger om grenseskillelinje på sokkelen i 
Barentshavet. 

197S Oljeproduksjonen går for fullt på Ekofisk. Regjeringen 
oppretter fire trålfrie soner utenfor 12.-milsgrensenere 
Regjeringen Bratteli legger opp ny økonomisk verdens
ordning (NØV) som grunnlag for norsk bistandspoli
tikk (står til 1979-So). 

1976 Stortinget innfører :z.oo mils økonomisk sone fra 1977. 
Menneskerettspørsmål brukes for første gang som 
grunnlag for u-landshjelp. 

1977 Elf starter gassproduksjon på Frigg-feltet. Rørledninger 
fører gass til Teeside i Skottland og Emden i Tyskland. 
:z.oo mils fiskevernsone opprettet rundt Svalbard. 

1978 Det opprettes en gråsone i Barentshavet, hvor både sovje
tiske og norske myndigheter har forvaltningsrettigheter. 

1979 Prøveboring nord for 62.. breddegrad tillates. Aksjonene 
mot kraftutbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget fører 
til stort oppbud av politi og visse militære mottiltak. Før
ste gassfunn på Statfjord, og Statfjord A starter produk
sjonen. 

1980 Plattformen Aleksander Kielland velter i Nordsjøen, og 
12.3 arbeidere drukner. Stortinget vedtar tross sterke pro
tester endelig utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget, 
og regjeringen setter store maktmidler inn for å tvinge 
vedtaket igjennom, mot aksjoner og demonstrasjoner. En 
:z.oo mils økonomisk sone opprettes rundt Jan Mayen. 

1981 Et forslag om forhåndslagring av mer amerikansk 
militært utstyr, plassert i Troms, møter sterke protester. 
Stortinget vedtar at lagringen skal skje i Trøndelag. 
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MILJØ BLIR POLITIKK 

1967 Natur og Ungdom stiftes. Landsplan for nasjonalparker 
vedtas. 

1970 Mardøla-aksjonen mot kraftutbygging i Eikesdalen og 
Romsdal. En rekke nye grupper i miljøbevegelsen (1970-
72) startes. 

1972 Miljøverndepartementet opprettet. 

1974 Fremtiden i Våre Hender stiftes. Statens forurensnings
tilsyn opprettet. Forslag om atomkraftverk møtes av 
sterk motstand og må skrinlegges (1979) . Forslag om en 
Alta-Kautokeinourbygging som innebærer neddemming 
av Masi må skrinlegges. 

1977 Aksjonsplanen for rensing av Mjøsa. 

1979 Miljøbevegelsen lider nederlag da Stortinget vedtar en 
Alta-Kautokeinoutbygging med neddemming av Sautso. 
Nasjonalparken i Jotunheimen opprettes. 

1981 Nasjonalparken på Hardangervidda opprettes. 

1983 Aktivistaksjon mot avfallsdeponering i Jøssingfjord, 
senere mot forurensing av Frierfjorden (1985), Øra i Fred
rikstad og andre steder. Miljøstiftelsen Bellona startes. 

1986 Tsjernobyl-ulykken sprer høye doser av radioaktivitet over 
Norge, særlig høyfjellsområdene rammes. 

1987 Brundtlandkommisjonen (oppnevnt av FN i 1983) avgir 
rapport om bærekraftig utvikling for i- og u-land forut
satt bruk av ny teknologi for å redusere ressursforbruket. 

1989 Nasjonalparken på Saltfjellet/Svartisen opprettes. 

1993 Verneplan for kyst- og skogområder vedtatt. I alt 18 nasjo
nalparker opprettet siden 1967. 
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fORANDRING OG ØKENDE FREMTIDSFRYKT? 

Arbeiderpartiets styringssystem bryter sammen og avvikles på 
8o-tallet. Etter valgnederlaget i 1981 kommer en borgerlig regjering 
til makten med nye signaler: Avregulering, privatisering og styrking 
av det .frie markedet. Spekulasjonsinnslaget i norsk økonomi blir fra 
nå av betydelig, og utviklingen kommer ut av kontroll 1983-87, da 
lånefinansiert børsspekulasjon (jappetid) og forbruksvekst fører til 
omfattende bankkonkurser og Norges største finanskrise siden 1931 
(bankkrisen). Takket være de store olje- og gassinntektene kan staten 
overta bankene og hindre et større sammenbrudd i økonomien ved 
inngangen til9o-tallet. 

Forutsetninger for høyrebølgen 

- tilbakeslag i økonomien 
- oppgivelse av motkonjunkturpolitikken 
- sammenbrudd i Arbeiderpartiets styringssystem 
- ny arbeidsløshet 
- oppløsningen av østblokken og liberalistenes seier i USA og i 

Storbritannia 

Virkninger 

- styrking av det frie marked 
- avregulering og privatisering av offentlige virksomheter 
- ideologi for liberalisme og antisnillisme 
- nye politiske høyrebevegelser 
- innvandringsfiendtlige organisasjoner og rasisme 
- samfunnsengasjementet i kulturlivet fra 1970-tallet svekkes 
- det individuelle styrkes på bekostning av det kollektive 
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På 1980- og 90-tallet skjer store endringer i 
økonomi og politikk. 

Fellesskapstanken fra 70-tallet får ny vitalitet i strid med en svek
ket nyliberalisme på slutten av 8o-tallet. På 90-tallet tas nye idealer 
for lønnsomhet og rasjonalitet til inntekt for privatisering av store 
offentlige virksomheter, men behovet for offentlig virksomhet gjen
skapes stadig som følge av endring i befolking (eldrebølge), arbeids
marked og samfunnsøkonomi. Behovet i arbeidsmarkedet kommer 
på 90-tallet i strid med ideologisk motiverte tiltak som (den nye) 
kontantstøtten og (den gamle) innvandringsstoppen. De økonomiske 
forskjellene øker. Tilliten til politikere, embetsverk og næringslivs
ledere svekkes. Politikerne oppfatter velgerne som troløse. 

1973 Det nye Anders Langes Parti (ALP) får 4 mandater. 

1975 Arbeiderpartiets kontroll over arbeidstakerorganisasjonene 
svekkes ved at Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) 
startes. 

1976 På grunn av økt innvandring av pakistanere innføres inn
vandringsstopp. 

1977 ALP endrer navn til Fremskrittspartiet (FrP). 

1981 Høyre går fram ved stortingsvalget etter agitasjon for 
skattelette og privatisering, og Kåre Willoch (H) danner 
regjering. 

1983 Willoch (H) danner flertallsregjering med Sp og KrF. Stor
tinget vedtar å bygge et ilmenittverk i Tyssedal etter hard 
kamp fra fagbevegelsen i Odda. 

1984 Arne Treholt (Arbeiderpartiet) arresteres og idømmes 2.0 

års fengsel (1985) for spionasje. 

1985 Stortingsvalget gir borgerlig flertall. Statfjord C settes i 
drift. Norsk Hydro kjøper svenske bensinstasjoner. 

1986 Den private forbruksveksten etter Willoch-regjeringenes 

IS4 

www.larsborgersrud.no



DET MODERNE NORGE 

ekspansive politikk har på tre år økt med 20 %, mot en pro
duksjonsvekst på 9 %. Mye av forbruksveksten er finansiert 
av forbrukslån. Samtidig faller oljeprisen sterkt fra 198s til 
1986. NAF ønsker å stramme inn for lønnsmottakerne med 
den største lockout siden If)JI, som omfatter 102 ooo i tariff
oppgjøret i Jern- og metall. Harlem Brundtlands regjering 
(Arbeiderpartiet) avløser Willochs og gjennomfører deva
luering av kronen, tvungen lønnsnemnd og mer omfottende 
innstramminger enn noen annen regjering siden krigen. 
Oljeanlegget på Rafnes i drift. Tvungen kommunesammen
slåing i Vestfold vekker motstand. Etter Tsjernobyl-ulykken 
tidobles faregrensene for radioaktivitet i mat. 

1987 Innstrammingene og tariffoppgjøret fører til reallønns
nedgang for de timelønnede. Landsforeningen mot AIDS 
opprettes. Stortinget oppretter etter trusler om utflagging 
fra rederne et norsk bekvemmelighetsregister, Norsk inter
nasjonalt skipsregister (NIS). Dramatisk kursfall på verdens 
børser skaper 20% fall på Oslo børs (19.10). Sørlandet 
rammes for første gang av algeforgifi:ning med betydelig 
fiskedød. 

1988 Brønnøysundregistrene opprettes med ca. 100 registre og 
påbud om firmaregistrering. Grunnlovsendring om vern av 
samiske rettigheter. 

1989 Norsk Arbeidsgiverorganisasjon (NAF) omdannes til 
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Brundtlands 
innstramminger øker arbeidsløsheten, men prisstigningen 
er under kontroll. Sametinget åpner i Karasjok. Stortings
valget gir stor framgang for FrP og SV. Jan Syse (H) danner 
mindretallsregjering etter en felleserklæring med KrF og Sp 
(Lysebu-erklæring). Statoils oljeraffineri på Mongstad åpnes. 

1990 Kronen knyttes til EFs valutasystem (EMF). Stortinget 
vedtar at et reklamefinansiert TV2 kan opprettes uavhengig 
av NRK. Tre nasjonale forskingsetiske komiteer opprettes. 
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En landsomfattende aksjon for bedring av aldersomsorgen 
presser gjennom 1 milliard i ekstrabevilgninger (eldreopp
røret). Regjeringen Syse handlingslammes av nytt forslag 
om EU-medlemskap, og Brundtland danner regjering. 
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ETTER DEN KALDE KRIGEN 

1990-2000 

Store forandringer skjer etter at den kalde krigen tar slutt i 1989. 

Trusselen fra sovjetsystemet forsvinner og grepet fra militærallian
sene lettner. Likevel blir det ikke gjennomslag for å forankre Norges 
stilling i EU-medlemskap. Tilknytningen til USA understrekes ved 
deltakelse i militærangrep mot Irak og Jugoslavia. Vi får den hittil 
alvorligste bankkrisen siden 1931. Staten redder storbanker og for
sikringsselskaper og i noen grad gjeldsofre. Forsøkene på å begrense 
petroleumsproduksjonen gis opp, og den fordobles i løpet av tiåret. 
Følelsen av menneskelig kontroll over utviklingen svekkes. 

D EN NYE ØKONOMISKE USIKKERHETEN 

Usikkerhet ute får hjemlig motstykke 

- den alvorligste bankkrisen på 6o år 
- internasjonallavkonjunktur 
- ledigheten vokser igjen 
- større jobbusikkerhet og bytte av jobb 
- omstrukturering i bank, finans og industri 
- velferdsstaten kommer under ny diskusjon: - er den for dyr? 

157 

www.larsborgersrud.no



ÅRSTALL OG HOLDEPUNKTER 

- troen på markedskreftene tvinger politisk styringsvilje til å 
vike 

Bankkrisen ødelegger tilliten til bankene 

1990 Landet er inne i en omfattende bankkrise. De fleste banker 
har underskudd, storbankene på II milliarder. Staten griper 
inn for å redde bankvesenet og bankinnskyterne. 

1991 Tapene overstiger 2.0 milliarder. Bankenes sikringsfond 
tapes. Staten overtar de størst~ forretningsbankene. Pris
lapp: 24,6 milliarder. 

1992 Bankenes forvaltningskapital er 90 milliarder mindre enn 
i 1990. Bunnen er nådd. Økonomien begynner nå å ta seg 
opp igjen. 

Årsaker til bankkrisen 

- lavkonjunktur 
- dereguleringen av bankvesenet endrer rammevilkårene 
- holdningen til kreditt endrer seg 
- ny generasjon av pågående bankansatte 
- bankene kjemper hardere om markedsandeler 
- nye grupper tar i bruk lånefinansiert forbruk 
- bankene øser ut forbrukslån og lån til bil, båt og bolig uten . 

egenkapital 
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Faktorer som forsterker bankkrisen 
- fall i boligprisene 
- renteøking (til om lag 10 %) 
- inkassosalg fører til salg under pantegjeld 

fUSJONER, SPEKULASJONER OG NY ØKONOMI SVEKKER 

TILLITEN TIL NÆRINGSLIVSTOPPENE 

Grunnlaget for endringene 
- konsesjonslovene uthules 

valutarestriksjonene avreguleres 
valutahandelen slippes fri 
EU-systemet stimulerer til fri ekspansjon for kapitalen 
ønske fra lederne selv om å øke lederlønner og fortjenester til 
« internasjonalt nivå» 
aksjeutbytte blir skattefritt 
forestillinger om at statsbedrifter drives billigere av private 
eiere 

- forestillinger om at markedet kan regulere samfunnet best 
uten offentlig inngripen (nyliberalisme) 

1991 UNI Storebrand mislykkes i å kjøpe svenske Skandia for å 
danne et nordisk forsikringsmonopol. Statsbudsjettet har 
underskudd på 2.0 milliarder. En ny eneriglov vedtas som 
avvikler det offentlige forsyningsmonopolet. Statskraft 
deles og mister monopolet på å eksportere kraft. Dette 
erstattes av en norsk-svensk « kraftbørs» . 

1992 184 ooo er arbeidsledige. Storebrands aksjeverdi synker til 
I/s, selskapet taper 2,7 milliarder, innfører betalingsstopp 
og sier opp ledelsenere Staten overtar selskapet, betaler 
kreditorer og tilfører ny aksjekapital og lån. Norge med i 
avtalen om Europeisk økonomisk samarbeid (EØS) med 
Den europeiske union (EU) etter omdanningen av EF 
(Maastricht-avtalen 1991). Det statseide Hydro selger under 
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protester fra fagbevegelsen symbolbedriften Freia ut av 
landet. 

1993 Storebrand løses fra offentlig administrasjon og føres 
tilbake til vanlig drift. Statsbudsjettet har underskudd 
på 30 milliarder, men økonomien er i bedring på de fleste 
omådene. 

1994 EØS-avtalen trer i kraft og medfører at Norge må delta i 
EUs indre marked, harmonisere sitt økonomiske lovverk og 
oppheve sine offentlige monopolbedrifter. Nytt forslag om 
norsk medlemskap i EU avvises gjennom folkeavstemming. 
Stortingsvedtak om å omdanne Televerket til et fristilt 
aksjeselskap (Tormod Hermansen). 

1995 Bedring i økonomien, investeringene øker med 40 %. 

Televerket omdannes til Telenor, som skal konkurrere in
ternasjonalt. Orkla Industrier Uens P. Heyerdahl), Norges 
mektigste industri og finansgruppe, har 26 milliarder i 
omsetning og 21 ooo ansatte. Norsk medisinaldepot mister 
importmonopolet på import av medisin pga. EØS-direktiv. 

1996 Selskapet RGI (Kjell Inge Røkke) fisker mer enn hele den 
øvrige fiskeflåten, kjøper opp fiskeindustri, klesindustri, 
skipsverft, eiendom, Molde fotballklubb og 40 % av Aker
konsernet. Kværner Industrier (Erik Tønseth) med 25 ooo 
ansatte kjøper det engelske Trafalgar House for 9 milliarder 
kroner og flytter til London. 

1997 Nycomeds aksjonærer lar selskapet fusjonere med det engel
ske Amersham og flyttes til London. Kværner kommer i 
økonomiske vanskeligheter. Det kreves betydelige tillegg 
fra fagbevegelsen etter år med stagnasjon i reallønna under 
oppgangen. 

1998 Fra r. januar gjelder EUs direktiv om åpen konkurranse 

r6o 

på telesektoren også for Norge, fordi Norge er med i EØS. 
Kraft får konsesjon til å omorganisere Freia. Foreløpig skal 
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virksomheten fortsette i Norge og Sverige. Kværner, som 
har 8o ooo ansatte, starter nedskjæringer for å halvere 
arbeidsstokken. Det faglige samarbeidet «solidaritets
alternativet» sprekker under lønnsoppgjøret. Tilleggene 
blir høyere enn regjering, NHO og Landsorganisasjonen 
ønsker. 

Oljeprisene faller sterkt, kronen svekkes på valuta
markedet og Norges Bank setter opp rentene. Stortinget 
delprivatiserer Vinmonopolet ( « Arcus») som følge av 
EØS-avtalen. 

RESULTAT AV OLJEPRISFALLET I 1998 

- oljeselskapene innfører investeringsstopp i Nordsjøen 
- ordrebøkene i verftsindustrien for 1999 og 2000 tømmes 
- fagbevegelsen krever at staten redder arbeidsplassene 
- skjerpet politisk kamp om statsbudsjettet på Stortinget 

1999 Krigen i Kosovo fører til høyere oljepris, som holdes 
oppe av ny konjunkturoppgang i USA og Europa. Den 
økonomiske krisen som ble spådd i ~998, rammer bare 
verftsindustrien. Oljeselskapene er tilbakeholdne med 
nye investeringer. En rekke lover avvikles pga. EU
tilpasning. Grensekontroll av importert kjøtt og nærings
midler oppheves (Veterinær-avtalen). so% av landet har 
mobildekning. 70 % av abonnentene er i Telenor. Telenor 
går inn i forhandlinger med det svenske Telia om fusjon. 
Stortinget og EU-kommisjonen godtar fusjonen, som 
likevel ikke blir noe av. Nei-dronningen og kulturminis
ter Anne Enger Lahnstein trekker seg fra aktiv politikk. 
Norsk Hydro overtar oljeselskapet Saga og sier opp 
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3000. Krisen i Kværner fører til 1500 oppsigelser i Norge. 
Finansmannen Røkke fullfører oppkjøpet av Aker RGI, 
tar selskapet av børs og betaler oppkjøpet med selskapets 
egne penger. Høy oljepris ved årtusenskiftet gir gode 
utsikter for norsk økonomi. 

Virkningene av endringene i økonomien på 90-tallet 

- slutt på livslangt yrke 
- nye ideal for fleksibilitet i arbeidslivet 
- oftere skifte av bosted 
- økning av uføre- og førtidspensjonerte 
- aksept for langt større lederlønner og fallskjermer 
- aksept for større lønnsforskjeller 
- fra 1988-1996 øker det skattefrie aksjeutbyttet over dobbelt så 

mye som lønnsinntektene 

Endringer for kvinners likestilling 

- lønnsutjevningen mellom kvinner og menn stopper opp 
- yrkesaktiviteten til kvinner øker videre, i 1996 er 8o %av gifte 

kvinner i arbeid (9 %i 1969) 
- kvinneandelen i det offentlige øker, men ikke i toppstillingene 

i næringslivet. Ingen kvinnelig sjef i noe børsnotert selskap 

(1999) 
- over halvparten ~v dem som tar embetseksamen er kvinner 

(1995) 
- fortsatt stor ulikhet i valg av studier, 86 % av studentene i hel

sefag er kvinner, men bare 19 %av ingeniørstudentene (1995) 

- kampen for likestilling i kirken fører til den første kvinnelige 
biskop (Rosemarie Køhn, 1993) 
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Arbeiderpartiet-regimets høydepunkt og fall 

Syse-regjeringen faller (1990) før den rekker å forholde seg til det 
akutte resultatet av liberaliseringspolitikken (bankkrisen). Det blir 
nå behov for statens penger til å redde bankvesenet, og liberalisering
si ueren bremses. I turbulensen under krisen trengs en sterk regjering 
som kan 

- restrukturere bank- og finansvesenet på tross av stadig strid om 
lederlønner og fallskjermer 

- disiplinere fagbevegelsen til å avstå fra store tillegg 
- få igang igjen liberaliseringen av offentlig sektor 
- modernisere utdanningssektoren 
- manøvrere EU-saken tross motstanden fram til en EØS-avtale, 

som kan gi en åpning fram mot fullt medlemskap 

Arbeiderpartiets suverene leder Gro Harlem Brundtland fyller den
ne rollen med sterke statsråder som Kjell Opseth og Gudmund Her
nes. Utdanningsreformene 1994-96 viser regjeringens handlekraft 
- etter- og videreutdanningsreform hvor all ungdom mellom 

16-19 år får lovfestet rett til videreutdanning (Reform-94) 
- høyere utdanningsinstitusjoner samordnes i høgskolesystemet 

(Norgesnettet) 
- grunnskolen utvides til 10 år med skolegang for o-åringer (gjel

dende fra 1997) 

Andre forslag 
- storflyplass til Gardermoen 
- naturgasskraftverk på Vestlandet og i Trøndelag 

Arbeiderpartiet-regjeringens stilling den siste tiden under Brundt
lands ledelse ser ut til å være meget sterk, men flere politiske kriser 
kommer til overflaten kort tid etter at Thorbjørn Jaglands regjering 
er i virksomhet (1996), ved at 
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- Lund-kommisjonen viser (1996) i sin innstilling at overvåkings
politiet har drevet ulovlig overvåking, ulovlig registrering, 
ulovlig samarbeid med ledende personer i Arbeiderpartiet, 
Landsorganisasjonen og næringslivet, og ført offentligheten 
baklyset 

- det avsløres at et av Lund-kommisjonens medlemmer, Berge 
Furre, granskes av POT under arbeidet i kommisjonen. En 
justisminister, en overvåkingssjef og en høytstående embets
kvinne i departementet må gå som følge av at dette blir kjent 

- planleggingsminister Terje Rød-Larsen trekker seg etter at 
opplysninger om tvilsom skatteplanlegging blir kjent i pressen 

- gasskraftverk-planene vekker sterk motstand fra naturvern
organisasjonene. 

En borgerlig sentrumsregjering under Kjell Magne Bondevik over
tar. Foran tusenårsskiftet står Arbeiderpartiet foran uløste indre 
politiske konflikter og har større velgersvikt enn siden 1920-årene, 
mens en borgerlig sentrumsregjering bauter seg fram i Stortinget 
med bare 42 av 165 representanter. Den parlamentariske situasjonen 
er svært labil. 

1990 Regjeringen Brundtland (Arbeiderpartiet) gjennomfører en 
hard innstramming (hestekuren) og trekker fagbevegelsen 
med på et inntektspolitisk samarbeide (solidaritetsalternati
vet). 

1992 Thorbjørn Jagland velges som ny partileder av Arbeiderpar
tiet etter at Gro Harlem Brundtland overraskende trekker 
seg. 
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1993 Senterpartiet blir nest største parti på Stortinget. Barents
sammarbeidet organiseres. 

1994 Vinter-O L på Lillehammer gjøres til en nasjonal markering. 
Stortinget oppnevner Lund-kommisjonen for å granske 
virksomheten til overvåkingspolitiet. EU -avstemmingen 
gir 52.,2. % nei. SPs leder Anne Enger Lahnstein utropes av 
media til Nei-dronningen. 

1996 Harlem Brundtland går av som statsminister. Thorbjørn 
Jagland overtar med en visjon («Det norske hus») som 
viser seg ikke å gi gjenklang. Lund-kommisjonen leverer 
sin innstilling. Forslag om gasskraftverk utenfor Bergen og 
utbygging av Øvre Otta vekker voldsom motstand. 

1997 Jagland administrerer bort gasskrafi:verkforslaget med tek
niske begrunnelser. Under Stortingsvalgkampen varsler Jag
land at regjeringen går hvis Arbeiderpartiet får under 36,9%. 

Resultatet blir 35%. Kjell Magne Bondevik (KrF) danner en 
borgerlig sentrumsregjering (Krf, SP og V) etter en felleser
klæring (Voksenås-erklæringa) om innføring av blant annet 
kontantstøtte, og oppretting av en verdikommisjon. 

1998 Kontantstøtten innføres, og verdikommisjonen kommer 
igang. 

1999 Øvre Otta-utbyggingen splitter Arbeiderpartiet og ender 
med stortingsvedtak om en redusert utbygging. Arbei
derpartiet gjør avvikling a~ kontantstøtten til hovedsak i 
kommunevalgkampen og går sterkt tilbake (2.8 %). Høyre 
og SV utropes i media som vinnere. En kampanje i Arbei
derpartiet for å erstatte Jagland med Stoltenberg stoppes av 
at Jagland innleder til budsjettsamarbeid med Bondevik og 
aksept av kontantstøtten. Jagland foreslår at statens bank
interesser samles i DnB, og åpner dermed for utenlandsk 
oppkjøp av Kreditkassenere 
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fREDSMEGLING OG KRIGFØRING UTE, 

STENGTE GRENSER HJEMME 

Norge opptrer fra midten av 8o-tallet som en aktiv brobygger og 
fredsmegler internasjonalt, men deltar med egen militærmakt i to 

militære angrep mot andre land under USAs ledelse. Hjemme inn
føres et strengt regelverk mot flyktninger og asylsøkere. Få tas i mot 
på humanitært grunnlag. 

1986 20% av asylsøkerne til Norge får flyktningstatus 

1990 Bistand fra Kirkens Nødhjelp og Det lutherske verdensfor
bund fører til fredssamtaler mellom partene i borgerkrigen 
i Guatemala. 

1991 Norge deltar i FNs krigsoperasjon mot Irak med marine
fartøyet Andenæs. 

1992 EØS-avtalen ferdigforhandles og skal iverksettes i 1994. 
Avtalen omfatter hele EUs indre regelverk, med noen (fore
løpige) unntak. 

1993 Norge spiller viktig rolle i fredsprosessen mellom Israel og 
PLO (Oslo-avtalen, to-statsløsning). Bare 2.0 får flyktning
status (soo i Danmark, 8oo i Sverige). 3000 søker asyl i 
oktober, og regjeringen innfører visumplikt for flyktninger 
fra Bosnia og Kosovo, i strid med internasjonale forpliktelser. 

1994 Visumplikt for flyktninger fra Sierra Leone og Cuba, i strid 
med internasjonale forpliktelser. 

1995 Bare 1 % av asylsøkerne får flyktningstatus. Regjeringen 
ønsker at Norge skal delta i EUs politisamarbeid og ytre 
grensekontroll (Schengen-avtalen). 

1996 Våpenhvileavtale med norsk bistand undertegnes i Guate
mala. 

1997 Norge og Gro Harlem Brundtland spiller viktig rolle ved 
Kyoto-konferansen for reduksjon av klimagasser. Istedenfor 
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nasjonale målsettinger går konferansen inn for omsettelige 
kvoter. s,3 % av befolkningen er innvandrere, halvparten fra 
europeiske land. 

1998 Norges utenriksminister Knut Vollebæk leder OSSEs 
arbeid for å hindre utviklingen mot borgerkrig i Kosovo. 
U-hjelpsbudsjettet passerer 10 milliarder kroner, noe under 
målsettingen på I % av BNP. Schengen-avtalen vedtas i 
Stortinget. 

1999 Under NATOs angrep på Jugoslavia deltar Norge som 
krigførende med en flystyrke som opererer fra Italia, en 
spesialstyrke i Makedonia, og et feltsykehus i Albania. 
Norge gir tilslutning til NATOs nye «Out of area» 
politikk. Regjeringen godtar 6ooo flyktninger fra Kosovo, 
av disse kommer ca. woo. Wollebæk er i meklingsoppdrag 
i Kaukasus (Aserbadsjan). Bill Clinton besøker som første 
president fra USA Norge. Ved inngangen til nytt årtusen 
har Norge høy internasjonal prestisje for humanitærpolitisk 
virksomhet. 
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NASJONAL- OG VELFERDSSTAT 

UNDER PRESS 

2000-2010 

Gjennom hele tiåret nyter Norge godt av en sterk økonomisk stil
ling. Dette er basert på høye olje- og gasspriser, høy utvinningstakt 
og sterk vekst i fiskeoppdrettssektoren. Statsinntektene plasseres 
i internasjonale fond og gir betydelig politisk handlingsfrihet og 
muligheter for store offentlige investeringer og offentlig forbruk. 
Under innflytelse fra forkjempere for økonomisk og politisk globali
sering, krever nesten alle politiske partier og næringslivet liberalist
isk omstilling av offentlig virksomhet. Store statlige virksomheter 
er under privatisering og delprivatisering. Nye samarbeidsformer 
mellom offentlige og private aktører etableres. Utenriks- og sikker
hetspolitisk preges tiåret av norsk deltakelse i kampen mot terror og 
invasjonene i Irak og Afganistan. Norge bruker i 2.009langt mer på 
krigføring i Afganistan enn på utviklingshjelp. 

Under press fra nye EU -direktiv, NHO og høyresiden (særlig Fr P) 
øker Jens Stoltenbergs rene Arbeiderpartiet-regjering 2000-2.001 og 
Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering 2.001-2.005 innsatsen for 
avregulering og privatisering. Med utgangspunkt i fagbevegelsen 
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lykkes en motbevegelse i 2.005 med å etablere et rød-grønt regje
ringsalternativ (Stoltenberg Il av Arbeiderpartiet, SV og SP) på et 
anti-liberalistisk program (Soria Moria). Arbeiderpartiet godtar SVs 
kjernesak/ull barnehagedekning og SPs krav om at EU-saken ligger 
død. SV og SP godtar at Arbeiderpartiet bestemmer utenriks- og 
sikkerhetspolitikken. På tross av Soria Moria fortsetter etter hvert 
også hovedlinjene i liberaliserings-, innvandrings- og miljøpolitik
ken. Motbevegelsen svekkes ved at Landsorganisasjonens leder Gerd 
Liv V alla tvinges til å trekke seg. 

Høsten 2oo8 rystes verdensøkonomien av en finanskrise som 
skiller seg fra tidligere i dybde og omfang. Hele land står på randen 
av konkurs (Irland, Spania og Hellas) og ett går konkurs (Island). 
Statens pensjonsfond utland (tidligere oljefondet) taper store verdi
er. Staten redder vinteren 2009 finansnæringen fra sammenbrudd. 
Norsk olje- og gassutvinning når et høydepunkt. I 2009 blir klima
og miljøspørsmål en politisk hovedsak over hele verden. Petrole
umssektoren står for 30 % av Norges klimagassutslipp. Regjeringen 
planlegger at Norges økende klimagassutslipp skal oppveies med 
kjøp av utslippskvoter i utlandet og regnskoginvesteringer, mens 
man avventer ny teknologi for bakkedeponi av utslipp fra petro
leumsvirksomheten (månelandingen). Statsminister Stoltenberg 
profilerer Norge som internasjonal miljøaktør på miljøkonferansen 
i København i desember 2009. 

NYLIBERALISTISK REFORMIVER 

Markedsreformenes tiår: Det lanseres en bølge av privatiserings
framstøt og konkurranseutsetting av offentlig virksomhet. Dette er 
inspirert av New Public Management-ideologien (NPM) fra USA 
på 1980-tallet, England, Island og New Zealand på 1990-tallet, og 
på initiativ fra Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet, 
OECD og Den internasjonale revisorføderasjonen. Nye EØS-regler 
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for anbud og tjenester og økte problemer med å finansiere offentlig 
virksomhet over skatteseddelen peker i samme retning. 

Til grunn ligger forestillinger om at 

- en billigere, mindre og enklere stat er bedre for alle 
- politikeransvar kan erstattes med profesjonelle ledere fra privat 

sektor 
færre oppgaver skal løses av det offentlige (bare kjernevirksom
het) 

- private aktører gir bedre og billigere tjenester enn det offentlige 
- privat virksomhet gir bedre budsjettdisiplin enn offentlig 
- privatansatte har mer fleksibel arbeidskraft enn offentlig an-

satte 
- befolkningen ønsker økte valgmuligheter 
- private interessenter (som regnskap- og revisjonsbransjen) har 

best kunnskap om nytten av privatiseringer 
- resultatorientert lønnsomhetsregnskap fra privat sektor kan er

statte politisk kontroll over bevilgninger og utgifter (kontant
prinsippet) og rette oppmanglende vedlikehold innen offentlig 
sektor (bygninger, jernbaner, veier) 

Motivasjon fra private investorer 

- frykt for synkende avkastning i tradisjonell privat sektor 
- ønske om å utvide markedet for investeringer 
- frykt for et stadig mer usikkert finansmarked 
- økt privatkapitalistisk pengerikelighet og investeringsvilje 
- etablering av nye skattetilpassede selskapsformer (NUF-er, SE 

og indre selskap) 
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2000 Regjeringen Stoltenberg (Arbeiderpartiet) lanserer syke
husreformen som organiserer alle sykehusene (spesialhel
setjenesten) i s regionale helseforetak. De pålegges å bruke 
lønnsomhetsregnskap. Loven vedtas 2001 og trer i kraft 
2002. 

Under konserndirektør Tormod Hermansen (Arbeiderpar
tiet) børsnoteres Telenor etter mislykkede fusjonsforslag 
med svenske Telia. Senere har 'selskapet ekspandert sterkt i 
utlandet. 

Luftfartsverket deles opp, og et rent driftsselskap for fly
plasser etableres i 2003 som statlig AS under navnet Avinor. 

2001 Statoil børsnoteres ved at staten selger r8 % av aksjene, 
senere ytterligere ned til en statlig andel på 70 % (wo6). 
Statoil får beholde en eierandel på 15 % av statens eierskap 
på sokkelen. NSB blir omdannet til AS som et rent drift
selskap mens skinneparken beholdes i forvaltningen som 
det nye Jernbaneverket. 

2002 I. januar introduseres Euro som EU-valuta. 

2002 Neste omdanning av NSB: Teknisk vedlikehold skilles ut 
som statlig heleide Mantena AS, og NSB Gods del privati
seres til CargoNet AS og ruteopplysningen til NSB Tra
fikkservice AS. Bussvirksomheten omdannes til Nettbuss 
AS, og eiendomsmassen samles i ROM Eiendom AS. 

2004 I. januar kommer w nye land med i EU. 

2004 For å forberede innføring av resultatorienterte lønnsom
hetsregnskaper i forvaltningen etableres Senter for statlig 
økonomistyring (SSØ) av Kjell Magne Bondeviks borger
lige samlingsregjering. SSØ får i oppdrag å utvikle nye 
regnskapsstandarder basert på reglene fra privat sektor. 

2005 Strid om ulvejakt i Hedmark som regionalt politisk tema: 
handler om bosetting og næringsdrift opp mot internasjo
nale forpliktelser om vern. 
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2oos Liberalisering av bokbransjen: Fastpris på skjønnlitteratur 
opphører. Ny Svinesunds-bru stimulerer kraftig økning av 
svenskehandelen (handelslekkasjen), som imidlertid i stor 
utstrekning foregår i norskeide varehus (Olav Thon). 

2oos 13. oktober legges Soria Moria-erklæringen fram med platt
form for en rød-grønn regjering som da~nes 17. oktober. 

2006 Utenom forhandlinger og i strid med avtalen om inklude
rende arbeidsliv foreslår regjeringen å kutte i sykelønnsord

ningen, noe Landsorganisasjonens leder Gerd Liv V alla av
viser med støtte fra NHO. Regjeringen må trekke forslaget. 

2007 9· mars blir V alla tvunget til å trekke seg på grunn av en 
intern personalsak (Yssen) etter massivt press i media. 
Fjerningen av henne løser et problem for høyresiden i 
Arbeiderpartiet etter sykelønnsstriden og gir håp om å 
svekke fagbevegelsens uvilje mot regjeringens nylibera
listiske politikk. Arbeiderpartiet lanserer bakkedeponi 
for CO,_ (månelandingen) som løsning på Norges økende 
klimagassutslipp. 

2008 13. september vedtar Landsorganisasjonens ledelse etter 
press fra Arbeiderpartiet å godta at reservasjonsretten ikke 
brukes mot EUs tjenestedirektiv, og aksepterer regjeringens 
garantier for at direktivet ikke skal underminere norsk 
arbeidsrett, tiltak mot sosial dumping, allmengjøring av 
tariffavtaler og norsk styringsrett. 

2009 Stein Erik Hagen starter kampanje mot formuesskatt før 
stortingsvalget og flytter sin formue til Sveits. Valget gir 
seier til de rødgrønne, men framgang for Arbeiderpartiet 
svekkes ved tilbakegang for SV. KrF, V og Sp går tilbake 
og Høyre fram. Resultatet svekker motstanderne av de 
liberalistiske reformene. Regjeringen fremmer igjen forslag 
om å endre sykelønnsordningen og høster på nytt protes
ter fra fagbevegelsen. På klimakonferansen i København, 
som ender uten bindende avtaler om utslippsreduksjoner, 
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forplikter Stoltenberg Norge til3o %klimagassreduksjon 
innen 2.02.0, vesentlig med kvotekjøp. Norske utslipp har 
økt med 10 % siden 2.008 og forventes å øke videre. Hver 
tiende som er bosatt i Norge, har foreldre som er født i 
utlandet, over halvparten fra Europa/Nord-Amerika. Hver 
tiende (?) arbeidstaker i Oslo er svensk. 

GLOBAL FINANSKAPITALISTISK KRISE HØSTEN 2008 

Finanskrisen viser 

- akutt ubalanse i den globaliserte finansøkonomien 
- finansmarkedene domineres av lånefinansierte og taps brin-

gende spekulasjonsobjekter 
- nye internasjonale regnskapsregler fører til oppblåste regn

skapsverdier uten dekning 
- statlige fond, kommuner, banker og private aktører spekulerer 

med forskutterte inntekter 
- private selskaper, kommuner og stater går konkurs 

Virkningen av finanskrisen kommer hurtig til Norge på grunn store 
investeringer i amerikanske finansinstitusjoner. Regjeringens red
ning av bankene uten å overta dem viser at myndighetene er mer 
styrt av liberalistisk ideologi enn de var under den forrige bank
krisen i 1991. Krisen fører til kommunale konkurser og reduserte 
velferdstilbud i flere landsdeler, fallende boligpriser og forventet 
regional arbeidsløshet. Krisen får likevel mindre effekt i Norge enn 
i andre land på grunn av statens store petroleumsinntekter. Ved 
årsskiftet 2.009/ 2.010 nærmer Norges BNP seg Sveriges, på tross av 
halvparten så stor befolkning. 
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2008 Om sommeren bryter krisen ut i USA og sprer seg i dagene 
etter 15. september til Norge mens amerikanske storbanker 
kollapser. Flere kommuner går i realiteten konkurs etter å 
ha tapt forskutterte inntekter på amerikanske storbanker 
(Terra-skandalen). Norske banker og særlig DNB Nor har 
store tap. 24. oktober vedtar Stortinget en tiltakspakke på 
350 milliarder for å holde finansmarkedet i gang (statens 
redningspakke). 23. november utvides rammen for Garanti
instituttet for eksportnæringen til u o milliarder. 

2009 26. januar (regjeringens kredittpakke 2.009): 2.0 milliarder 
ekstra på statsbudsjettet. 8. februar (bankpakke 11): 6. 
mars: To nye fond etableres med 100 milliarder for å holde 
finansmarkedet i gang (Statens obligasjonsfond og Statens 
jinansfond). For å holde forbruket oppe starter Norges 
Bank nedtrapping av styringsrenten fra 5·75 % i juni 2.008 

til 1.25 % i juni 2009. 16. desember økes styringsrenten for 
første gang siden desember 2.008. Kronekursen er stabil. 
67 ooo er arbeidsledige, bare 2..5% mot om lag 10% i EU
landene. Norges Bank gir dermed inntrykk av at finans
krisen er over. En rekke norske og internasjonale økonomer 
advarer imidlertid om mørke utsikter for realøkonomien. 

FRA VERNEPLIKTSFORSVAR TIL SPESIALSTYRKER 

Norge sender okkupasjonstropper til Irak og Afganistan og bryter 
med prinsippet om at soldater bare skal sendes på utenlandsoppdrag 
etter FN-vedtak (vekk fra folkeretten). 

Uteoppdragene krever at norske styrker bedre tilpasses USAs og 
NATOs operative behov. Hæren omformes til en liten utryknings
styrke av vervet personell, den siste rest av kystartilleriet avvikles, og 
marinen reduseres til kystvakt og s fregatter. Øvrige fartøyer vrakes, 
selges eller utrangeres. Flyvåpenet skal totalfornyes med innkjøp 
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av amerikanske jagerfly. De store kostnadene gjør at det mobili
seringsbaserte invasjonsforsvaret med allmen verneplikt avvikles. 
Nobelinstituttet gir i løpet av 7 år Nobels fredspris til amerikanske 
toppolitikere. Instituttet kritiseres for å være redskap for regjering
ens utenrikspolitikk. 

2001 I I. september angriper terrororganisasjonen Al Qaida 
World Trade Center og det amerikanske forsvarsdeparte
mentet Pentagon. Angrepet får vidtrekkende følger for alle 
vestlige lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

2002 2.9. januar introduserer den amerikanske presidenten 
George W. Bush kampen mot ondskapens akse (stater som 
støtter det USA definerer som terror). USA legger fram 
etterretningsmateriale i FN som skal vise at Irak har masse
ødeleggelsesvåpen (det viser seg i 2008 at materialet var 
forfalsket). I9. mars invaderer en allianse av NATO-land 
Afganistan. Norge bidrar til okkupasjonen med Hærens 
jegerkommando. I årene framover er Afganistan Hærens 
viktigste oppgave, med innsats av spesialstyrker, infanteri
soldater (Telemark bataljon) og sanitetspersonell. Flyvåpe
net deltar med jagerfly og transportfly. Den amerikanske 
eks-presidenten Jimmy Carter får Nobels fredspris . 

2003 20. mars angriper en USA-ledet allianse Irak uten vedtak 
i FN. Invasjonen, som består av 2.50 ooo amerikanske, 45 
ooo britiske, 2000 australske og 200 polske soldater, varer 
IOO dager og etterfølges av permanent borgerkrigstilstand. 
Fram til20o6 er flere enn ISO ooo døde som følge av kri
gen. Store demonstrasjoner og andre protester i Norge. 90 
% av nordmenn er mot invasjonen (meningsmåling). lnva-
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sjonen beklages av statsminister Bondevik og støttes bare av 
FrP. Men Norge deltar likevel med et pansret ingeniørkom
pani 2003-2004. 

2004 Globalisert naturkatastrofe: Tsunami i Sørøst-Asia 26.12 

som dreper 223 ooo, hvorav turister fra alle vestlige land, 
inklusive 84 nordmenn. 

2007 Al Gore får Nobels fredspris. 

2008 Norge bruker 750 millioner til utviklingshjelp og 1.3 

milliarder på militære operasjoner i utlandet, det meste i 
Afganistan. Globalisert informasjonskrise: Israel angriper 
Gaza 26.12 og nekter verdenspressen adgang. Legene Mads 
Gilbert og Erik Fosse arbeider som frivillige ved et sykehus 
i Gaza og sprer informasjon derfra over hele verden (1400 

palestinere og 13 israelere dør). 

2009 KNM «FridtjofNansen» sendes til Aden-bukta (pirat
bekjempelse). President Barack Obama får Nobels fredspris 
fordi han signaliserer en mer diplomatiorientert ameri
kansk utenrikspolitikk. Han kritiseres likevel for opptrap
ping av krigen i Afganistan. To norske tidligere spesial
soldater som driver et leiesoldatbyrå i Rwanda, dømmes til 
døden i Kongo for mord og spionasje. Regjeringen foreslår å 
overføre større deler av kostnadene til spesialhelsetjenesten 
til kommunene (samhandlingsreformen). En rekke lokal
sykehus foreslås nedlagt i strid med løfter (Soria Moria). 
Pandemi: Globalisert in6uensabølge med uforklarlige 
dødsfall skaper frykt (svineinjluensa). Det iverksettes en 
landsomfattende vaksinering. 
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REGJERINGSSJEFER 

l VIKINGTID 

Konger og regjeringssjefer (vanlig skrift) 

stormenn, stattholdere (kursiv) 

stikkord, opprør (uthevet) 

Harald Hårfagre 872.-93? Basis Sørvesdandet, dansk vasall over 
Viken? 

Eirik Blodøks 932.-33? Basis Sørvesdandet 
Håkon (den gode) Adalsteinsfostre 933-60? Basis Sørvesdandet 
Harald Gråfel1960-74 dansk vasall 
Danekongen Harald Blåtann 974-85 

H åkon jarl dansk vasall 
H åkon jarl985-95. Basis Trøndelag 
Olav Tryggvesson 995-10oo. Basis Trøndelag 
Danekongen Svein Tjugeskjegg woo-15 

Eirik og Svein j arl danske vasaller i Trøndelag 
Olav Haraldsson 1015-2.8. Basis Trøndelag (Eksil 102.8-30) 
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Danekongen Knut den mektige 1028-35 

Svein Knutsson dansk vasall 
Magnus den gode 1035-47 (krav på Danmark og Danelagen) 
Harald Hardråde 1047-66 (krav på Danmark og Danelagen) 

UNDER SAMKONGEDØMME 

Olav Kyrre 1066-93 samkonge med 
Magnus 1066-67 

Magnus Berrføtt 1093-03 samkonge med 
Håkon Magnusson 1093-94 

Olav Magnusson uo3-15 samkonge med 
Øystein Magnusson uo3-23 og med 
Sigurd Magnusson Jorsalfar uo3-30 

UNDER BORGERKRIGENE 

F olkekongedømmet 

Økonomisk basis uklart: 

Lendmannspartiet 

Økonomisk basis: 
Selveie og fribønder? Jordegods og privilegier 

Landsdels basis: Trøndelag og 
Vestlandet 

Arvefølge: Gammel (alle sønner 
uten kvinnelig mellomledd) 

Landsdelsbasis: Viken og 
Opp landene 

Arvefølge: Bare ektefødt 
Allierte: Kirken 
og danskekongen 
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Etter opprøret fra 1134 

Folkekongedømmet 

Magnus Sigurdsson(IS) n30-39 

Sigurd Slembe n36-39 

Sigurd Munn(4) n36-ss 

Øystein(12) u42-57 

Lendmanns partiet 

Harald Gille u30-36 

Inge Krokrygg(2) n36-61 

Gregorius Dagesson 

Erling Skakke 

Sigurd Håvardsson Magnus Erlingsson(s) u61-84 

Håkon Herdebrei(w) us7-62 Erkebiskop Øystein 

Sigurd Sigurdsson Markusfostre n63 

Etter lendmennenes midlertidige seier i 1163 

Hettesveinopprøret 

Øystein Møyla u73-77 

Birkebeineropprøret 
Sverre Sigurdsson II77-02 

Etter birkebeinernes seier i 1184 
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Heklungopprøret 

Kuvlungopprøret 

Jon Kuvlung n83-84 

Sigurd Brenna u89 

Erkebiskop Eirik Ivarsson 

Vårbelgopprøret 

Simon Kåresson II90 

Breiskjeggopprøret 
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Håkon Sverresson 12.02.-04 

Guttorm Sigurdsson 12.04 

TorleifBreiskjegg n91 

Øyskjeggopprøret 

Sigurd Magnusson n93-94 

Bagleropprøret 

Inge Magnusson n96-o2. 

Biskop Nikolas 

Erling Steinvegg 12.04-07 

I de to rikene etter forlik og riksdeling 1208-17 

Håkon Galen jarl 12.04-14, Vestlandet 

Inge Bårdsson 12.04-17, Trøndelag 

Trønderopprør Filippus Simonsson 12.07-17, 
Opplandene og Viken 

Opprør i Viken 

Opprør på Orknøyene og Sudrøyene 

Under borgerkrigenes siste fase 1217-40 

Håkon Håkonsson(13) 12.17-63 

Ivar Bodde 

Slittungopprøret 

Ribbungopprøret 

Sigurd Ribbung 12.2.0-2.6 

Arnbjørn ]onsson 

Skule Bårdsson jarl 

Junker Knut 12.2.6 
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Magnus Bladstakk 12.2.7 

V årbelgopprøret 

Skule Bårdsson 12.39-40 

UNDER HØYMIDDELALDERSTATEN 

Magnus Lagabøte 12.63-80 

Erkebiskop Jon Raude 
Eirik 1. Magnusson 12.80-99 

Baron Alv Erlingsson 
Fehirde Audun Hugleiksson 

UNDER DET SVENSK-NORSKE KONGEDØMMET 

HåkonS· Magnusson 12.99-1319 

Svenske hertug Erik 
Magnus Eriksson (3) norsk konge 1319-74 

svensk konge 1319-63 

Hertuginne Ingebjørg og Ridder Knut Porse 
Drottsete Erling Vidkunsson 

Håkon 6. Magnusson 1343-80 

Erik 2.. Magnusson svensk konge 1362.-63 

UNDER UNION MED DANMARK 

Olav Håkonsson (10) norsk og dansk konge 1380-87 

Danske dronning Margrete ulovlig riksstyrer 1387-89 

Tysk-polske Erik av Pommern (6) 1389-40 

Kansler Arne Sigurdsson 
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Biskop Øystein Aslaksen 

Amund Sigurdsson Bolts bondeopprør 

Halvard Gråtopps bondeopprør 

Tyske Kristoffer av Bayern 1441-48 

Danske Kristian 1. 1448-81 (pantsetter Shetland og Orknøyene) 
Svenske Karl Knutsson Bonde 1449 

Erkebiskop Aslak Bolts opprør mot Kristian 
Danske Hans 1483-13 

Knut Alfssons bondeopprør 
Hertug Kristian 

Herlog Hudfats bondeopprør 

Danske Kristian 2. 1513-23 

Erkebiskop Olav Engelbrechtson 
Danske Fredrik 1. 1524-33 

Vincent Lunge 

Olav Engelbrchtssons opprør 

Danske Kristian 3· 1536-59 

Bondeopprør i Telemark 

Danske Fredrik 2. 1559-88 

Stattholder Povel Huitfeldt 
Stattholder Ludvig Munk 

Danske Kristian 4· 1588-48 

Stattholder Hannibal Sehested 

Danske Fredrik 3· 1648-70 

Stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve 
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Danske Kristian S· 1670-99 
Kanselliråd Peder Grijfenfild 

Danske Fredrik 4· 1699-30 
Stattholder Woldemar Løvendal 

Bondeopptøyer rundt i landet 
Amtsmann PovelJuels konspirasjon 

Danske Kristian 6. 1730-46 

Slaveopprør i de dansk
vestindiske koloniene 

Danske FredrikS · 1746-66 

Strilekrigen 

Danske Kristian 7· 1766-o8 

Lofthusopprøret 
Bondeurolighetene i 1795 

Danske Fredrik 6. I8o8-14 
Dansk stattholder Kristian August 
Dansk stattholder Kristian Fredrik 

Opprør mot Kielfreden i Norge 
Danske Kristian Fredrik 1814 

I UNION MED SvERIGE 

Svenske Karl2. (i Sverige Carl 13.) I814-18 
Fransk-svenske Karl3.]ohan (i ?verige Carl 14.]ohan) 1818-44 
Svenske Oscar I. 1844-59 
Svenske Karl4. (i Sverige Carl 15.) 1859-72 
Svenske Oscar 2. 1872-05 
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SOM SELVSTENDIG STAT ETTER 1905 

Dansk-norske Haakon 7· (1872-57), konge 1905-57 (gifi: med 
engelske Maud 1869-38) 

Olav 5· (1903-91), konge 1957-91 (gifi: med svenske Martha 
1901-54) 

Harald 5· (1937-), konge fra 1991 (gifi: med Sonja Haraldsen 1937-) 

STATSMINISTRE ETTER INNFØRINGEN AV PARLAMENTARISMEN 

Forkortelser 

V Venstre (1884-) 

H Høyre (1884-) 

AP Det norske arbeiderpartiet (1887-) 

FV Frisinnede Venstre (1909-1931) 

LV Liberale Venstre (1903-1908) 

MV Moderate Venstre (1887-1908) 

NKP Norges kommunistiske parti (1923-) 

Bp Bondepartiet (1921-59, deretter Sp) 

Sp Senterpartiet (1959-) 

KrF Kristelig Folkeparti (1933-) 

HF Hjemmefronten (1941-45) gjelder Paul Hartmann 

Johan Sverdrup (V) 1884-89 
Emil Stang (H) 1889-91 

Johannes Steen (V) 1891-93 
Emil Stang (H) 1893-95 
Georg F. Hagerup (H, MV) 

1895-98 
Johannes Steen (V) 1898-02 

Otto Blehr (V) 1902-03 

Georg F. Hagerup (H, MV, LV) 
1903-05 

Christian Michelsen (V, H, 
MV, LV) 1905-07 

Jørgen Løvland (V) 1907-08 
Gunnar Knudsen (V) 1908-ro 
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Wollert Konow (H, FV) 
1910-12 

Jens Bratlie (H, FV) 1912-13 

Gunnar Knudsen (V) 1913-20 

Otto B. Halvorsen (H) 1920-21 

Otto Blehr (V) 1921-23 

Otto B. Halvorsen (H, V, FV) 

1923 
Abraham Berge (H, FV) 

1923-24 
Johan L. Mowinckel (V) 

1924-26 

Ivar Lykke (H) 1926-28 

Kristoffer Hornsrud (AP) 1928 

Johan L. Mowinckel (V) 
1928-31 

Peder L. Kolstad (Bp) 1931-32 

Jens Hundseid (Bp) 1932-33 

Johan L. Mowinckel (V) 

1933-35 
Johan Nygaardsvold (AP) 

1935-40 
Johan Nygaardsvold (AP, V, H, 

Bp, HF) 1940-45 
Einar Gerhardsen (AP, NKP, 

H, V, Bp) 1945 

Einar Gerhardsen (AP) 1945-SI 

Oscar Torp (AP) 1951-55 

Einar Gerhardsen (AP) 1955-63 

John Lyng (H, Sp, KrF, V) 1963 

186 

Einar Gerhardsen (AP) 
1963-65 

Per Borten (Sp, H, KrF, V) 
1965-71 

Trygve Bratteli (AP) 1971-72 

Lars Korvald (KrF, Sp, V) 
1972-73 

Trygve Bratteli (AP) 1973-76 

Odvar Nordli (AP) 1976-81 

Gro H . Brundtland (AP) 1981 

Kåre Willoch (H) 1981-83 

Kåre Willoch (H, KrF, Sp) 
1983-86 

Gro H . Brundtland (AP) 
1986-89 

Jan P. Syse (H, FrF, Sp) 1989-

90 
Gro H. Brundtland (AP) 

1990-96 

Thorbjørn Jagland (AP) 
1996-97 

Kjell M . Bondevik (KrF, Sp, V) 
1997-2000 

Jens Stoltenberg (AP) 2000-

2001 

. Kjell Magne Bondevik (Krf, V, 
H), 2001-2005 

Jens Stoltenberg (AP, SV, SP), 
2005-
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