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Du trodde kanskje at 1814 bare er en historie om grunnloven og eidsvollmennene?
Du har sikkert hørt hvor viktig det som skjedde i 1814 var. Men visste du hvor nervepirrende spennende det
var? Og hvorfor det var så viktig?
Her er historien sett gjennom Jon Ewos lekende blikk. 1814 – nære på er en dramatisk historie om et Norge
som våkner opp til mulig frihet. Det er en spennende fortelling om fire menn som har hver sin idé om hvordan
Norge skal se ut. Fire menn som står imot hverandre. Og et lite fjelland som ikke er det samme etter at året er
slutt.
Jon Ewo er en prisbelønt forfatter som har fått skryt for sin helt spesielle stemme innen sakprosa for barn og
ungdom.
Her gjør han historien levende på en måte du aldri før har lest. Teksten er visualisert gjennom Bjørn Ouslands
fantastiske strek.
Page not found. EIDSVOLL 1814 Magovegen 13, 2074 Eidsvoll Verk Telefon 63 92 22 10 E-post
kontor@eidsvoll1814.no Eidsvoll 1814 – seks uker som formet Norge: Dette er vår klassiske omvisning. Den
handler om de store begivenhetene på Eidsvoll våren 1814 som endret Norge for. I demokratisenteret blir du
tatt med på en tidsreise fra Eidsvollsmennene og Grunnloven, gjennom en spektakulær filmopplevelse, til
stasjoner hvor barn og unges. 1814 markerer starten på det moderne Norge. VG kårer de 100 viktigste

nordmenn de siste 200 årene. Hendingene i 1814. 14. januar: Kielfreden.
Norge blir avstått til Sverige. 24. januar: Prins Christian Frederik stiller seg i spissen for en reisning i Norge.
Her finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene. Velg fanen
«Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema. Hensikten med denne siden er å legge ut avskrifter av
kilder med personopplysninger fra Vestfold og samle lenker til andre sider som inneholder slektsdata fra
Vestfold. Grunnloven undertegnet på Eidsvoll 17.
mai 1814. Constitution for Kongeriget Norge. A. Om Statsformen og Religionen.
§ 1. Kongeriget Norge er et frit. Innledning Språkhistorien etter 1814 er et emne avgangselevene stadig
prøves i, både til skriftlig og muntlig eksamen.
Mange velger også å legge den selvvalgte. Konsoliderte versjoner (Consolidated versions) Norske versjoner
(Norwegian versions) Grunnloven (The Constitution) The Constitution of 17 May 1814 (hist. in Norwegian)

