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Neste år vil stå i Grunnlovens 
tegn. I 2014 skal vi feire at Norge 
har vært en egen stat i 200 år. Og 
slik jubileet er planlagt, er mye 
av markeringen knyttet til 
Grunnloven – som det dokument 
som konstituerte statsdannelsen 
og siden har satt rammene for 
statsstyret. 

Men hva slags dokument er det 
vi skal feire? Og hvor dekkende 
er den for statsskikken i Norge i 
dag? Ved første blikk fremstår 
Grunnloven som svært gammel. 
Den er datert 17. mai 1814, og 
teksten har i hovedsak samme 
form, struktur og inndeling som 
opprinnelig. Språket ble lett 
revidert i 1903, men 
fremstår fortsatt som 
utpreget attenhundre-
talls. Antall paragrafer er 
omtrent det samme, og 
store deler av teksten 
står uendret, også der 
den i dag er misvisende eller 
meningsløs. 

Ved nærmere ettersyn er endrin-
gene større. Gjennom snart 200 år 
har Stortinget truffet 287 formel-
le vedtak om grunnlovsendring 
etter § 112, og nærmere tre 
fjerdedeler av paragrafene er 
endret én eller flere ganger. 
Teksten er et lappeteppe av 
gammelt og nytt. I snitt har 
Stortinget vedtatt mer enn én 
endring i året, som en form for 
forsiktig løpende revisjon. Etter 
200 år begynner det å monne. 
De virkelige endringene er 
imidlertid langt større. Skal man 
forstå hvordan den norske 
statsforfatningen har forandret 
seg siden 1814, er det ikke nok å 
se på de synlige endringene i 
teksten. Minst like viktig er de 
usynlige. De har kommet i flere 
former. For det første er mange av 
Grunnlovens paragrafer endret 
gjennom dynamisk tolkning, slik 
at de i dag har et helt annet 
innhold enn det ordlyden gir 
inntrykk av. For det andre er 
teksten utfylt med såkalt uskre-
ven «konstitusjonell sedvane-
rett». For det tredje har det 

skjedd store endringer i hvordan 
paragrafene praktiseres, gjen-
nom bruk og ikke-bruk, slik at 
deres faktiske funksjon ofte er 
annerledes enn opprinnelig. 

Videre er Grunnloven utfylt 
med regler som formelt er på 
lavere nivå, men som reelt har 
grunnleggende betydning for 
statsskikken. Slike regler finner 
vi i vanlige lover, i Stortingets 
forretningsorden, og i instrukser 
fra regjeringen. Mange av de 
viktigste reglene om statsmak-
tene er kun regulert på denne 
måten. Det samme gjelder 
forholdet mellom staten og 
borgerne, der Grunnloven er 
supplert med internasjonale 
menneskerettigheter inntatt i 
vanlig lov. 

En følge av at Norge har beholdt 
den gamle Grunnloven av 1814, 
er at omfanget av endringer 
basert på tolkning, sedvane, 
praksis og utfylling er større enn 
i land med nyere konstitusjoner. 
Sagt på en annen måte er avstan-
den mellom den skrevne grunn-
loven og den faktiske statsforfat-

ningen langt større enn i de aller 
fleste andre land. 

Dette betyr også at den norske 
statsforfatningen er usedvanlig 
tungt tilgjengelig. Noen av 
Grunnlovens paragrafer er 
prisverdig klare og presise. Men 
mange av dem må nærmest sees 
som en form for kode, som må 
dechiffreres for å gi riktig 
mening. For virkelig å kunne lese 
og forstå Grunnlovens tekst 
kreves statsrettslig skolering og 
evne til teksttolking som bare en 
svært liten brøkdel av befolknin-
gen besitter. 

Innholdsmessig er den norske 
statsforfatningen god. Den 
grunnleggende statsformen er 
parlamentarisk demokrati, og det 
er en fornuftig fordeling av makt 
og kompetanse mellom statsmak-
tene. Systemet er stabilt, forut-
sigbart og effektivt, og sikrer 
politisk frihet og opposisjon. 
Borgernes rettighetsvern er høyt. 
Men bare deler av denne fine 
forfatningen er forankret i 
Grunnlovens tekst, der statsfor-
men etter § 1 er definert som 
«indskrænket og arvelig monar-
kisk», der Kongen tilsynelatende 

har stor personlig makt, og der 
borgernes rettigheter bare er 
spredt og sporadisk sikret. 

Det er mange sider ved den 
norske modellen som vi gjerne 
fremhever overfor andre land. 
Vår variant av demokrati og 
rettsstat er en del av dette. 
Norske myndigheter er aktivt 
involvert i demokratisk og 
konstitusjonell rådgivning 
mange steder i verden. Men 
er det ett dokument man må 
legge igjen hjemme før man 
drar ut, så er det Grunnlo-
ven. I engelsk språkdrakt 
ser den enda snålere ut enn 
på attenhundretallsnorsk, 
og kan være direkte 
skadelig å vise frem, særlig 
i mindre demokratiske 
land, som vil kunne 
inspireres av de mange 
paragrafene om «Kon-
gens» tilsynelatende store 
personlige makt. Det skal 
et sterkt og stabilt 
demokrati til for å kunne 
leve med en slik grunn-
lovstekst. 

Vår kanskje fremste statsrett-
sjurist i moderne tid, 
Torkel Opsahl, skal ha sagt 
at «Grunnloven betyr mest 
for dem som kjenner den 
minst». Det er et poeng til 
ettertanke. Ut fra hvor 
høystemt Grunnloven ofte 

omtales i norsk samfunnsdebatt, 
av politikere og andre, er det ofte 
vanskelig å tro at de kan ha lest 
den. Hadde de gjort det, ville de 
fått noen overraskelser. Samtidig 
gir spissformuleringen bare 
mening så lenge den kun refere-
rer til grunnlovsteksten. Den 
norske statsforfatningen i 
materiell forstand betyr mye for 
alle norske borgere – enten de 
kjenner den eller ikke. 

Når også den skrevne Grunnlo-
ven – som dokument – betyr mye 
for mange i Norge, er det ikke 
minst som symbol. Den norske 
Grunnloven har en sterkere 
symbolkraft i befolkningen enn 
det man finner i mange andre 
land, herunder de andre nordis-
ke. Alderen bidrar til dette. Men 
viktigere er nok koplingen til 
statsdannelsen i 1814. Norge som 
stat gjenoppsto med Grunnloven. 
Den er det statsdannende 
dokument, til forskjell fra land 
som hadde eksistert lenge før de 
fikk skrevne konstitusjoner. 
Denne symbolkraften er ikke 
mindre fordi om grunnlovstek-
sten er til dels uforståelig formu-
lert. Snarere tvert imot. Grunnlo-

«Teksten er full av 
hokus pokus filiokus»

Det er ikke først og fremst den rare, gamle grunnlovsteksten vi bør feire neste år.
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ven er en tekst med betydelig 
besvergelsesmakt. Lest høyt 
lyder den nesten som en religiøs 
liturgi. Teksten er full av hokus 
pokus filiokus, og det er det 
åpenbart mange som liker. For 
dem som nå vil modernisere 
grunnlovsspråket bør det være et 
tankekors. Tekstens tilgjengelig-
het vil kanskje bli noe bedre, 
men symbolkraften vil kunne 
svekkes. 

Grunnloven av 1814 er og har 
alltid vært et samlende doku-
ment, som har hatt en viktig 
funksjon i norsk historie, og som 
vil kunne ha det også i årene som 
kommer. I et stadig mer hetero-
gent og flerkulturelt samfunn vil 
det være en stor styrke dersom 
man kan videreføre en symbolsk 
samlende grunnlov som alle 
borgere kan identifisere seg med. 

Ved jubileet i 2014 kan vi derfor 
gjerne feire Grunnloven som 
dokument. Det er greit nok. Men 
det vi først og fremst bør feire er 
200-årsjubileet for Norge som 
stat, og den statsforfatningen vi 
har i dag, etter to hundre års 
dynamisk demokratisk utvikling. 
Og den er noe annet og langt mer 
enn den rare gamle grunn-
lovsteksten.  Fredrik Sejersted,

professor dr. juris (UiO)
fredrik.sejersted@jus.uio.no 

Kronikken bygger på en artikkel i boken 
«Tolkingar av Grunnlova» som utkommer i 
dag på Pax Forlag.
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