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Ingen av grunnlovens paragrafer er mer gåtefull enn § 2. Paragrafen som nektet jøder og jesuitter adgang til
riket står som en stengt port til en av Europas frieste konstitusjoner.
Bestemmelsen om jødene var så viktig for Eidsvoll-fedrene at den inngikk i en av de elleve grunnsetningene.
Men selv om paragrafen inntar en sentral plass i hva vi vet om 1814, er den 200 år senere fortsatt langt på vei
uutforsket.
Hvorfor gikk menn som Christian Magnus Falsen, Georg Sverdrup og Nicolai Wergeland så sterkt inn for å
holde Norge fritt for jøder. Hvordan begrunnet de sine holdninger, og hva har de etterlatt seg av spor som kan
gi oss svar på hvor de hadde sine forestillinger om jødene fra? Kort sagt: Hva tenkte de?
I Paragrafen følger Håkon Harket sporene fra Eidsvoll-fedrenes protokoller og etterlatte håndskrifter tilbake
gjennom Napoleontidens Europa
til salongene og feidene i København og Berlin hvor kampen om jødenes borgerrett var ett av tidens store
spørsmål.
Nye redaktører for Paragrafen.no. Paragrafen har fått ny redaktør som tar over etter Knut Rønning som tar en
velfortjent pause.

Målet er å få Paragrafen.no. For at bestemmelsen skal kunne anvendes, må det foreligge særlige forhold som
gir grunn til å tro at den forbudet retter seg mot ellers ville begå en straffbar. 5 anmeldelser av Paragrafen
"Bula ved Youngstorget, Paragrafen, har i en årrekke servert tørste rockere på søken etter øl. Denne sjappa er
sjarmerende fillete. Kjøp 'Paragrafen, Eidsvoll, 1814' av Håkon Harket fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi
har følgende formater tilgjengelige: Innbundet 9788282650977 Juridisk hjelp og rådgivning.
26 års erfaring innenfor ulike rettsområder. Familie- og barnerett, asylsaker, straffesaker, forvaltning m.m.
Testamenter og. Paragrafen omtales mer presist som religionsparagrafen. Reguleringen av religiøse gruppers
adgang til riket er også kalt ekskluderingsbestemmelsen. Historikk. Politiet refser «mafiaparagrafen»: - Mange
har sluppet unna **58 dommer på ni år **Justiskomiteen vil endre paragrafen Wergeland kom dog til å
fortsette å kjempe for avskaffelsen av paragrafen, og da forslaget for fjerde gang skulle behandles i Stortinget
den 13.
juni 1851. Departementets vedtak etter paragrafen her krever samtykke fra Stortinget. Departementet kan gi
nærmere forskrifter for å regulere ordningen. En digital formidling av dokumenter til historien om
Jødeparagrafen, § 2, siste passus, i Norges Grunnlov av 17. mai 1814.

