
Norsk historie og 17. mai 
Norge var i union

1
 med Danmark i over 400 år. Fra 1380 til 1814 var vi en del av Danmark. 

Norge hadde ikke egen konge, men vi hadde felles konge med Danmark. Kongen bodde på 

slottet sitt i København. 
 

Norge ble en del av Sverige fra 1814. Danmark hadde tapt en krig (Napoleonskrigene) og 

måtte gi fra seg Norge til Sverige. 
 

Selv om Norge var en del av Sverige, fikk Norge sin egen grunnlov. Grunnloven ble vedtatt
2
 

17. mai 1814. Den ble underskrevet på Eidsvoll i Akershus. Eidsvoll ligger like nord for Oslo. 

Norge fikk og eget parlament, Stortinget. 
 

Men Norge måtte være i union med Sverige helt til 1905. Kongen var svensk.  

Norge ble selvstendig i 1905. Da hadde vi en folkeavstemming i Norge, og spørsmålet var om 

vi skulle ha konge eller president. Flertallet i folket ville ha konge (monarki). 
 

Fra 9. april 1940 til 8. mai 1945 var Tyskland i krig med Norge. Vi sier at Tyskland okkuperte 

Norge. Men fra 1945 har det vært fred i Norge. 
 

Vi feirer nasjonaldagen 17. mai hvert år. Dette er en stor dag i Norge. Vi feirer grunnloven og 

at vi er en selvstendig og fri nasjon. Vi er og glade for at vi har demokrati og får leve i et fritt 

land. Vi lever i et fritt land der folk kan si hva de vil uten å være redde for forfølgelse og 

undertrykking. 

17. mai blir feiret over hele landet. Folk går i tog og vifter med flagg og feirer dagen. Det er 

vanlig at musikkorps spiller og nasjonalsangen blir sunget. “Ja, vi elsker dette landet” er 

nasjonalsangen. 

17. mai er også barnas dag. Da spiser mange is og drikker brus, og har mye moro. 

Det er vanlig at barna går i barnetog sammen med skolen sin denne dagen.  

17. mai er en høytidsdag i Norge.      (320 ord) 
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