
»Det danske demokrati 

Efter kejser Napoleons nederl ag i slage t ved Wat erloo i 1815 fik 
de kon serv at ive krseft er vind i sejlene. Fyrster, der var ftygtet fra 
de res lande under Den Franske Revolution og Napoleon, vend te 
hjem og sogte at skrue t iden t ilbage ti l for 1789. Helt Iykkedes det 
dem dog ik ke. Den ekonomiske udvik ling gjorde de gamle sa m
funds magter - gejs tlighed og ade1 - svagere, mens borgerskabet af 
handelsmzend og fab r ikanter gik stzerk t fre m i an t al og velstand. 

Sa m idernressig baggrund havde borgerskabe t Iibe rali smen: Den 
an sku else, at det enkelte individ er stse rk t og udretter bet ydeligt 
me re, hvis sta ten lade r vasre med at regulere oko norn ien og i det 
hele taget sikrer de t enkelte individ sa meget fri hecl som muligt . 
Politisk bet cd det, at de liberale krzevede hie for fat ninger med 
folkevalgte par lam ent er. Endvidere forlang te de, at statsmagten 
skulle res pektere den pe rson lige ejendomsret og ret t igheder sa m 
re ligio nsfr ihed, foren ings -. forsamli ngs- og ytringsfrihed. 

Den danske eneveeldes sidste ar 
I arene indti l ca. 1830 var den danske befolkni ng op taget af at 
klare dagen og vejen under den ekonorniske kr ise fra 1818 t il ca. 
1830. Styret und er ledelse af Freder ik 6. (1808-1839) havde mistet 
sin dynamik efter statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge og var 
blot optaget af at administ rere systemet. Selv am der formelt rade
de trykkefrihed, var denne siden 1799 blevet indskramke t den ene 
gang efte r den anden med det result at, at den politi ske debat stort 
se t var fravserende i 1820'erne. Det blev der lavet am pa i 1834, 
da eneveelden nodtvungent indfor te fire radgivende stzenderfor
sa mlinger : to for Kongeriget, en for Siesvig og en for Holsten, men 
deres magt blev stzerk t begramset. Det forh indrede dog ikke, at en 
oppositionsbevregelse duk kede op i Kongeriget , den na tionallibe
rale beva-gelse, hvis mal var en fr i forfatn ing og liberale reformer. 

I for ste omgang pressede de nat ion alliberale mest pa for at fa udvi 
det t rykkefr iheden. Selv am de ikke havde he ldet med sig, Iykkedes 
det dem alligevel at skabe en del pol itisk debat. Efter Frederik 6.'s 
dod i 1839 og Christ ian 8.'s overtagelse af trone n gik be vsegelsen i 
offens iven for at fa en fri for fatning indfer t. Chris tian 8. va r to talt 
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afv isende. Han henviste ti l de radgivende stsenderforsamlinger, 
de r var blevet indfor t under hans forgsen ger, Det, der gay de na
tionalliberale folkelig t ilslutning, var dog det nationale spergsmal . 
Men snart var de na tionalliberale ikke alene, for der var opbr ud 
bland t de ellers sa kongetro be nder. Den ledende talsmand for de 
na tio na lliberale, juristen Orla Lehm ann (1810-1870), gjorde me
get for at overbevise bondebefolkningen om, at en fri forfa tni ng 
ogsa var en for uds retning for gennernferelsen af sociale og okono
miske refo rm er, som de var interesserede i. 

Med dannelsen af selskabet Bonde vennern e fra 1846 - ledet af 
de nat ionalliberale, me n med mange bonder som medlemmer 
var de r ops t aet en helt ny og stserk polit isk alliance. I janu ar 1848 
dede Christian 8., og den polit iske opmserksornhed blev nu rettet 
mod han s efterfolger, Freder ik 7. 

Martsomvce ltning og fri forfatning 

I februa r 1848 udbred der revoluti on i Frankrig. Revolut ionen , 
som bade arbejde re og borgerskab deltog i, blev en succes. Repu
blikken blev udrabt, og den revol utionsere gnist sprang videre t il 
de tyske stater. Her ramte den ogsa Slesvig-Holsten , og de slesvig
holstenske nationalis ter forlangte, at den danske konge skulle 
imodekomme deres krav om en fri for fat ning for et udelt Slesvig
Holsten og Siesvigs optagelse i Det Tyske Forbund. 
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I Danmar k gik de nationalliberale under ledelse af Orl a Lehmann 
i akt ion. De slesv ig-holstenske krav gik st ik imod de n ati on al 
libe rales polit ik, som var at indlemme hertugdommet Slesvig i 
Kongeriget og indfore en fr i forfa tn ing. Den 21. marts krzevede 
de, at den nye konge skulle afskedige medlemme rne af det gamle 
st atsrad og udnzevne et minist er ium , der kunne modszette sig de 
slesvig-holstenske krav og genne mfore den n at ionalliberale poli
t ik. Frederi k 7. var t il at ta le med, for h an meddelte dem , at det 
ga mle statsrad alle rede var afsked iget, og at en ny regering ville 
blive udn sevnt , Som sagt , sa gjort. Pa det fors te ministermode den 
22. ma rts 1848 meddel te kongen, at han nu betragte de sig selv 
som ansvarsfri , og at minister iet skulle ba:re det polit iske ansvar 
for ham. Hermed var det konst itut ionelle monarki indfcr t . 

Min ister iet s fors te hovedopgave blev at nedkzempe det opror, sam 
slesv ig-hol st en erne indledte, efter de havde erfare t , at de natio
nall iberale va r kommet til magten . Det resulterede i Trearskri gen 
1848-50, hvor Danmark ikke blot matte kzempe mo d slesvig-hol
sten ske oprorsst yrker, men ogsa mod tropper fra Preus sen. 

Den anden hovedop gave va r sa hur tig t sa m mu ligt at udarb ejde 
en grundlov til aflosning af Kongeloven fra 1665. Den 5. oktober 
1848 blev der valgt en gr undlovgivende forsamling, som skulle 
ud arbejde en ny forfatning. Valgretten var eft er tidens forhold 
meget bred; alle msend over 30 havde valgret . Her slog oplevelsen 
af revolutions dage nes folkelige og nationale fa:llesskab igen nem, 
"And en fr a 48", sam det kom til at hedde. Man skulle dog have 
egen husst and, hvis man val' ansat i en andens t jeneste, og det 
bet od, at de ma nge t jenestefolk pa lan det og h andv serkssvende 
i byen, der boede hos arbejdsgiveren, ikke kunne stemme. Hvis 
man modtog fat t ighja:lp elle r ikke havde bet alt den tilbage, val' 
man ogsa udelukket fr a at stemme. 

Tidens ledende politi ker, D. G. Monrad , udtrykte sit syns pu nkt 
pa valgre t ten sadan: "... nar talen var om samrn enkaldelsen af en 
r igsforsa mli ng, da val' det ikke for at fa en vis int elligen s reprze
sente re t, men for et fa en rep ra:senta t ion for den hele folkelige 
kr aft, thi det var af selve folkets ind erste, at forfat ningen skulle 
udg a. Det blev da saledes ikke erfarn e mam d, men repr a:sentanter 
for he le folket, man skulle sage at vselge." 

Helt tryg ved den almindelige valgret var det nye minist eri um dog 
ikke, sa det lod kon gen udna:vne en fjerdede l af medl emmerne af 
den 148 ma nd st ore grundlovsfor samling. Takk et vzere den ne rna 
novre blev den kon ser vative gru pper ing forsamlingens st orste. 

133 



Fo kus - kern esto f i histo rie 2 Fra oplysningst id til euro pzeisk int egratio n 

Derefter kom centrum af nationa lliberale og endelig Bondeve n
nerri e, del' havde ski lt sig ud fra de nat ion all iberale. 

Den gr un dIovgiven de forsamling arbejdede pa den made, at man 
diskuterede et gru ndlovsudkast, som kultusminister D.G. Monrad 
havde skre vet. Del' skulle dog ogsa behandl es and re vigtige emner. 
Land et val' jo i kr ig, og i febr ua r 1849 blev del' indfert almindelig 
va:rnepligt. Bender ne skulle ikke L:engere vzere ene om at forsv are 
fa:dre lan det . Men skulle del' ogsa i al fr emt id vzere almindelig valg
ret? Det blev del' fort lange diskussioner om i den gru ndlovgivende 
forsamling. Da Frederik 7. den 5. juni 1849 undersk rev Danmarks 
ferste grundlov, val' del' dog opnaet en ighed om almindelig valgret 
til begge Rigsdage ns kam re, bade Folketi nget og Landstinget . 

Grundloven af 1849 

Den nye forfatn ing va l' bygget over ma gtdelingsprincippet , dvs . 
at den lavgivende, den udov ende og den demmende magt skulle 
vsere adsk ilt. Kun pa den ma de ku nne de tr e organer af ba lance re 
og kon trollere hin anden . Rigsdagen val' magtens cent rum, for den 
havde bade den lovgivende og skattebevilgende magt . Det sidste 
be to d, at Rigsdagen hver t ar skulle ved tage en finan slov, del' an
gay sta tens indtsegt er og udgift er for det kommende ar . Den ud
ovende magt la hos kongen, men i pr aks is var den has reger ingen . 
En loy fik ku n gyldighed, hvis kongen s underskr ift blev kontrasig
neret, dvs . at loven ogsa blev underskrevet af en min ister. Kongen 
selv val' an svarsf r i. Savel regeringen sa m rigsdagsmedlemmerne 
havde ret t il at fremszet te lovfo rslag. Den domm end e mag t la has 
domstolene, og dommerne kunne ikke afskediges, nar de fors t va l' 
udnsevn t , Ved siden af bestem melserne am, hvardan demokrat iet 
skulle fungere, indehaldt den nye for fatni ng ogsa de bar gerl ige og 
politi ske rettigheder, som de liberale havde st ille t krav am. 

Val' Da nmark sa et demakr at i fra 1849? Svaret rna vsere nej eller 
kun delvis, for valgre t ten val' sa indskrsenket , at kun ca. 14 pro
cent af befo lkningen h avde stemmeret. Desuden val' del' et clemo
kratisk problem med Landstinget . Del' val' ganske vist almindelig 
valgret ligesom ti l Folketinget , men det val' ikke alle, del' ku nne 
vselges . Man skulle vzere mi ndst 40 ar og have en pa:n ind ta:gt. 
Lands t inget blev derfo r en konservativ garan t i, og det val' ogsa 
hen sigt en. Alle love skulle ved tages bade i Folket ing og Land sting, 
og Lands t inge ts flertal kunne derfor sto ppe lovgivning, som ma n 
mente val' for venstreori en teret . 
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GRUNDLOVEN· MAGTDELINGEN I HOVEDTRJEK 1849·1953 
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Ij Ved gnmdlovsiendringen i 1866 blev '{olgrette/l til LO!1dstingel Sl<erkt indskr;enket 

2j Ved systemskiftet ; 190 I blevparlamentarismen indfon, sO Folkerirlgets sammens<etning 
nu afgjarde regeringens sammens<etnmg. 

3j Ved grundlovsiendringen 1915 (lk kvinder somt tjenestefolk volgret. 

4j Ved grundlovsien dringen 1953 blev Landstinget afskaffet. 

Pa den an den side var valgretten blevet vresent ligt bredere. end 
de na tio na llibe rale aprindelig havde tsenkt sig, og det bet cd , at 
benderne fak tis k ville ku nn e true bargerskabet s do rnina ns . Det 
var det velhavende bargerska b af embedsmzend, grosserere og 
store handvserksrnestre, der havde stillet sig i spidsen for den re
volut ion , der vselt ede en evselden i 1848, og regeringens medlem 
mer kom Era den samme kreds. Ogsa de n trad itione lle ovsrklasse, 
gadsejerne, va r beta=nkelig. Forelebig var der mege t lav stem me
de ltage lse , men hvad ville der ske , nar hele vselgerbefolkningen 
fa r alvor begyndte at stemme? 

Med t iden blev be t;-enkelig hederne ti l klar tale. I 1860 hold t den 
nationa llibera le Or la Lehmann en berornt tale, hvor han erklre
rede, at me n ingen med det dem okr atiske sys te m var, at magten 
skulle ligge ha s de for muende, velbegavede og dannede. De natio
nalliberale var skuffede over, at vrelgere kun ne find e pa at stemme 
pa en gans ke alm ind elig mand i stedet far en fr erntrseden de ria
tionalliberal med akademi sk dannels e og formue. Lehmanns tale 
va l' et va rsel am , at de na tiona llibera le foret rak, at valgre t te n ti l 
Lan dstinget blev indskrrenke t, hvis lejlighed bod sig. 

135 



Fokus - kerne stof i historie 2 Fra oplysningstid til euro pzeisk integration 

Demokratiet indskrzenkes 

En sadan lejlighed kom i 186 4, da Preussen og 0strig invaderede 
Danmark og fratog det her tugdommern e Holsten og Slesvig. I 
denne situat ion fik partierne t il hejre for Bondevennerne, de na
t ionall iberale og de nationale god sejere, et paskud t il at rejse krav 
om en for fatningssendring, der ville sti lle regeringen stzerkere i 
forhold t il Rigsdagen og indskrsenke den almindelige valgre t til 
Landst inget . 

Det lykkedes dog for vens t repolit ikern e at bevare den almindelige 
valgret t il Landstinget: men ku n til nogle af de 66 pladser. Folke
tingsvselgerne kunne - ved indi rekte valg - vcelge 27. Men de nze
ste 27 pladser var del' begraenset valgret til; kun et lille mindretal 
af store ska tteydere i byerne og ca. 1.100 sto re jordejere pa landet 
kunne stemme. De sidste blev grotesk overreprzesent eret i Lands
tinget, for hver af disse jordejere havde en lige sa stor stemmevzegt 
som et helt sogns vselgere. De sidste 12 pladser var slet ikke pa 
valg, for de pagzeldende personer skulle udpeges af kongen, og det 
val' for livstid. 

Med 1866-grundloven matte man forudse , at godsejerne ville 
komme t il at sta mege t stserkt i Landstinget, og at bondereprze 
sentanterne til gengzeld ville kunne dominere Folketinget. Det 
lagde op til et samarbejde mellem srna og store bonder. Det viste 
sig dog hurtigt, at der ikke kunne bygges nogen feelles polit ik pa, 
at godsejere og venstrevselgere havde det samme erhverv. Den so
ciale og kulturelle kleft mellem de to gr uppe r var for star. Gods
ejern e var vant til at give tonen an i forhold til almindelige bonder, 
og den ne vane kunne de ikke lcegge af sig pa tinge . 

Det Forenede Venstre og kravet om 
parlamemarisme 

Regeringsforhandlingern e i 1870 mun dede ud i en reger ing af 
godsejere og nat ionalliberale. Som svar herpa gik de t re venst re
gr upp er, del' eksisterede i Folketi nget , sammen i et fzelles pa rti, 
Det Forenede Venst re. Par ti et sti llede krav om, at regeringern e 
i fremtiden skulle dannes i overensstemmelse med parlarnen
tarismen: Kongen sku lle udnse vne et ministerium, som et Her
tal i Folketinget havde t illid ti l eller - som et minimum - ikke 
havde mist illid t il. Venst re hsevdede, at Folket inget skulle have 
hovedind flydelsen pa, hvilken regering der skulle ud naevnes, 
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fordi finanslovsforslaget forst skulle foreleegges i Folketinget og 
behandles der, fer det korn op i Landst inget . I praksis havde det 
siden 1850 givet Folket inget langt st crre indflydelse pa de feer
dige finans love end Landstinget . Hert il kom, at Folketi nget havde 
ste rre demokratisk legitimitet end Landstinget . Det var i hejere 
grad end Landstinget udtryk for folkets vilje, fordi alle dets med
lemmer blev valgt ved lige og almindelig valgret. 

Godsejerne og de national liberale , der i lebet af 70'erne samlede 
sig i partiet Hejre, mente, at Ven stres krav om folketi ngsparla
rnentarisme var i modstrid rned Grundlovens ord om, at kongen 
fr it udnasvnte sine ministre. Desuden me nt e Hojre, at det var gre
bet ud af luften at pasta, at Folketinget bedre reflekterede folkets 
vilje end Landst inget. Selv om en del af pladserne i Landst inge t 
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blev besat af kongen og ved pr ivilegeret valgret, val' det et lige sa 
gyldigt udtryk for folkets vilje som Folketinget. 

Bag for fatningsstriden Ill. del' en konflikt me llem forskellige sa m
fundsklas ser og mellem lan d og by. I byen fr ygt ed e man, at hvi s 
landbefolkningen kom til at sidde pa hele magten , vill e den ensi 
digt szett e sine interesser igennem t il skade for hele Danmarks ve 

og vel. 

Bender havde ikke sa ns for akadern isk dan nelse og lzerdom , me n
te man i det toneangivende borgerskab, na r Venstre kr iti serede, 
at staten bru gte penge pa Det Kon gelige Teater. Bag det hele 13. del' 
ogsa en kontant frygt for, at Ven stre ville asndre skattesysternet 
fr a ejen domsskat t il indkomstskat , og det ville vsere t il ug unst for 
bybefolkn ingen . 

Forfatningskampen 

Da Hojre afviste Ven st res kr av am parlamentari sm e, s0g te partiet 
at t vinge sin vilje igennem. I 187 3 nasgt ede Vens t re at ste rnrne for 
finan sloven , og det endte med Hojre-reger ing ens afga ng i 1874. 
Men de t val' ikke ensbet ydende med en sej r for Ven stres syns 
pu nk ter, t vser t imod. Partiet lob ind i en ny reger ings leder , del' va l' 
ussedvanlig stalsat , godse jeren J. B.S.Estrup. Han s Majestzet Kon
gens ret til fri t at vselge sine mini st re val' det centrale for Est ru p, 
og han havd e ikk e nogen som heist resp ekt for "talmajes t ze te n", 
dvs. folk etingsfler tallet. Estrup val' st at smin ister 1875-1894, og i 
hele denne pe r iode segte Ven stre at lcegge et ma ssivt pr es pa l'ege
ri ngen . Fin anslovsbevillingerne blev besk aret t il et m in imum , og 
lovgivningsarbejdet blev nseste n to talt lammet. AIle reger ingens 
lovgivningsinitiativer sku lle visne i h rend erne pa den, som ma n 
sagde. 

Men i 1885 svarede Estrup igen ved hjselp af en rzekke love, som 
Folk etinget ikk e ha vde godkend t, de sa kaldt e provisoriske love. 
Grundloven hav de en n odparag raf, del' till od regeringen at ud
stede love pa egen han d, "i sa: rde les patrsengende ti lfrelde". Dog 
kun hvis Rigsdagen ikk e kun ne mo des . Dette udny ttede Est rup 
t il forst at hjem sende Rigsdage n og dernsest ud stede en pr oviso
r isk lov. Det val' at m anipulere med no dparagraffen og kla rt i strid 
med t ankegangen i Grundloven. 

Forlobet blev meget dr amat isk. Den 21. okto ber 1885 affyrede en 
atten t atman d to skud mo d Est rup, som dog ikk e kom noget t il. 
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TILLIEG T IL STRAFFELOVEN (1885) 

T ill<eg til straffe loven (1885) 

§ 3.Den, som i skrift og tale. henvendt til publ ikum i almindelighed 
elle r t il fo rsaml inger, eller i evrigt pa en de n offemlige 1'0 og orden 
faret ruende made , ophidser klasser e lle r del e af befolkningen til 
had og forb itrelse eller t il voldsgerninger imod andre klasse r eller 
dele af den. straffes me d f<engsel. 

§ 4. Den som offentl ig frernsretter eller udb re der o pd igted e eller 
forvanskede kendsgerninge r, fo r de rved at gore statens indret nin
ger eller rege r inge ns for anstaltninge r forh adte e ller for agte lige. 
straffes med f<engsel. 

Der var ingen forbindeIse me llem de politiske pa rtier og attenra
tet, men regeringen udsatte Rigsd agen s mo der pa ubestemt tid og 
skyndte sig at gen ne mfore to provi sori ske love: Genclarmprovi
sorie t, som indebar oprettelsen af et rid ende po liti und er militse r 
kom mando for at sla eventuelle urolighe der ne d, og en anden loy, 
de r kriminaliserede kritik af regeringen . 

I december 1885 medtes Rigsdagen igen , dens mcder kunne ku n 
ud ssettes i to maneder, Men da man ikke kunne blive enige om 
en finan slov, bIev Rigsdagen sn art hjemsendt igen . Sa kun ne der 
atter uds te des en provisorisk finans lov, Og det blev det no rmaIe 
ide kommen de ar, Ethvert forsog pa at opna nor male forhoId var 
slaet fejI. Og takket vasre de provisoriske fma ns love kunne Est rup 
skaffe midler til at bygge et omfatten de fzest n ingsan lseg omkring 
Kobenhavn, som Venstre var mod stander af . 

Trifsnit of ESlrllPSupopllla:re gendarmer, /llustreret Tidende, 1886, 
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Selv om det ikke ligef rem kom ti l opror, voksede de polit iske mod
ssetn inger me llem be folkningsgr upperne dog stserkt, Hade t til 
genda rme rne val' glcdende. Ved ad skill ige lejligheder blev de in 
volveret i voldsom me sam menst cd med ven stret ilhserigere som fx 
i det sa kaldte slag ved Bronderslev den 6. september 1885, u nder 
hv ilket gendarmerne matte t rzekke sig t ilbage og forst fik situatio
nen under kont rol, da forstzerkn inger fra flere and re byer blev til
ka ldt. Som del' st ar i venstrepolitikeren Th omas Lar sen s erindrin
gel': "Alt samkvem med disse folk [gend armernel va r pa Forhand 
ud eluk ket ; ven st reb ladene ni£gtede at optage en be kendtgorelse 
om ho og halm t il gendarmernes heste: og hadet gjaldt ikke blot 
ko rpset , men ogsa de personer , de l' lod sig br uge i gendarmer iets 
tj eneste, be tragtedes med den sterste vsem melse og forag t ." 

Det , Est rup havde gjort med sin anvendelse af pr ovisori ske love, 
va r utvivlso mt en form for statskup, og bade gendarmkorpse t og 
indgreb et mod yt r ingsfriheden var me tcder, som herer til i dikta
turstat er. Men jurid isk stod modstanderne svagt; nogle eksperter 
i stats ret mente god t . at regeringen kunne br uge pr ovisor iske fi
nanslove, og selve Grundloven gay kun Rigsd agen ret til at samles 
i to maneder om a ret. 

Systemskiftet 190 I 

I 1894 vendte regeringen dog ad forhandl ingen s vej tilbage t il 
dem ok ratiets mere sikre grund . Est rup tradt e modvilligt t ilbage 
som reger ingschef, tv unget der t il af sine egne partifeelle r i Lan ds
t inget og Folk etinget. De havde slu ttet forli g med den moderate 
del af Ven stre om , at Est rup skulle gil af sam statsminister, at de 
civile provisori ske love skulle ophzeves, og en ordinzer finan slov 
for 1894- 95 ved tages. Til gengseld sku lle de mo dera te ane rkende 
Kebenhavn s befrest ning. 

Ved valget i 1901 vandt Venstre og Socialde mokratie t en jord
sk redsse jr. Hojre havde nu kun otte mandater i Folketi nge t, og en 
ven streregering under ledel se af jur is te n J.H . Deuntzer med J.e. 
Ch riste nsen sam kultusminister og mi n lsterrets stzerke mand sa 
dagens lys. Begivenheden blev betegne t som et syst emski fte. Den
ne betegn else signalerede , at kongen he re fter sku lle rette sig ef ter 
pr incippe t om parl amentarism e. 

Syst emskiftet val' et dem okrati sk fremskr idt. Bagg run den for 
det skal soges i st ore sociale og ekonorniske omdannelser af det 
da nske sam fund. Fra at have vseret almue og derfor genstand for 
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OM UDNJEVNELSEN AF DEN NYE REGERING SKREV 
HISTORIKEREN POVL ENGELSTOFT I 1942: 

"Den. der har oplevet den 24. juli 1901 [datoe n for regeringens 
udnzevnelse] som ung.vii mindes den som en m<erkelig gennem
bruddets dag, i sl<egt vel med den junidag 1849, da Grund loven blev 
givet. Folket havde faet styret for sig selv. Bonden var efter et halvt 
arhundredes kamp for ligeret med andre naet op i slottes sale. 
Det luftede, dec Iyste.det sternte for brystet som et kommende 
vejr. Flagene gik til tops foran garde og huse, og mangen srnarnand 
kunne med <erligere folelse sige Danmarks navn", 

godsejernes og borgerskabets nedlaclende forag t havde bonderne 
vundet fr em i velsta nd og agtelse. Result atet val', at klc ften mel
lem byernes borgerskab og landm cenden e blev m indre dyb. 

Til gengreld opstod del' nogle nye skillelinjer. Pa den ene side fand
tes landarbejclerne, hus maendene og byarbejderne, paden ande n 
side de velst illede i by og pa land. Felgen val', at bendernes pa rti, 
Venst re , og partiet for de velstillede i byer ne, Hejre, n zerm ede sig 
hinanden . Del' val' ikke lsengere nogen grund t il, at Hojre sa fa
natisk skulle holde Ven stre borte fr a regeringsm agten . Uden at 
eendre Grundloven af 1866 val' det alt sa muligt at genne mfore 
betydelige frern skridt i demokratisk retning. Alligevel stod en 
grundlovsreform he jt pa de politiske pa r t iers cns keseddel; en 
yderligere dem okratisering kunne ku n finde st ed gennem vedta
gelsen af en ny grundlov. 

Toblokssystemet 

Frem til 19 01 ksernpede to partier om magt en: Hejre og Venstre, 
mens Socialdemokrat iet stadig val' et meget lille parti i Folketin
get og ikk e kunne gore sig forhabn inge r om at vinde regerings
ma gten. Efter syst emskiftet op sto d del' ret hurtigt ct tobloks
sys tem, de l' afsp ejlede de nye sk illelinjer i befolkningen . Paden 
en e side st od Hejre, de l' i 1915 skiftede navn til Det Kon servative 
Folk eparti som udt ryk for, at part iet nu fuldt ud accepterede den 
lige og alm indelige valg ret og parlamentarismen. Ven stre flyttede 
gradvis over pa samme side som Hojre , efter at det s venstreflej 
i protest mod militcerudgifternes stor relse i 1905 havde dannet 
deres eget par ti , Det Radikale Venstre. Det nye parti tog sig ogsa 
af husm zendenes sag. Lenge re ud e pa ven strefle jen stor mede 50
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"Fro kvilldevoigretskompells tid" o( Marie Luplou, Kunstnerens rnor, line Lupioll, der vat pr;;este(rue iVarde. star sam den 
centrale skikkelse blandt de personligheder, der k;empede (or poiitisk iigestilling. Den siddende hinde (arrest thoer l;;egen 
Me/sine Nielsen, den [orsu: kvilldellgc okodemlker i Donmork. Bog Ulle Luplalises ;;egteporret Frederik og lViathilde Bajer, 
Sam Line Luplou ville de ikke nojes med Dallsk Kvilldesom(unds (orsigtige illlje i spargsmcilet am volgret 

cialdemokrat iet fr em som folge af industrialiseringen , og det val' 
sna rt Folket ingets nseststo rst e parti. 

Ideologisk Ill. socialdemokrater og radikale ret langt fra hi nanden : 
De Radikale on skede at bevare det mar kedsokonomiske system, 
med en s Socialdemokraterne arbejdede for et socialist isk samfund 
med fzelleseje af produktionsmidlerne. I den praktiske poli t ik 
kunne de dog godt finde sammen om reformer. del' val' til fardel 
for den almindelige, jzevne bef olkning. En ny politisk allian ce val' 
ved at tegne sig. 

Det Radikale Ven stre dannede regering 1909-10 og igen 1913 -2 0, 

stct t et af Socialdemokrati et . Det blev derfor under radikal le
del se, at den lsenge ventede demokrat iske eendring af Grundloven 
blev gennemfor t . 

Efter ma nge tovtraskkerier lykk edes det alle fire partier at blive 
eni ge om en ny gn mdlov i 1915. De sto rs te asndringer val', at den 
pr ivilegerede valgret til Landst inget blev afskaffet , og at nye grup
per fik va lgret : kvinder og alle t jenest efolk. Valgretsal deren blev 
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ned sat til 25 ar til Folketinget , men til Landst inget blev den sat 
op Era 30 t il 35 ar. Den konservative garanti var altsa ikke he lt 
afs kaffe t . Desuden bestemte Grundloven , at partierne sku lle va:re 
ligeligt repra:senteret, dvs. at der skulle indfores forholdstalsvalg. 
Endeli g blev det gjort meget besva:rligt at a:ndre Grundloven . 

Del' val' tale om et typi sk kornpromis, hvor alle parti erne havde 
opnaet noget . Hojre, del' matte sluge den st orste kamel ved at ga 
med til at afskaffe den pr ivilegerede valgret til Landst inget , fik 
princippet am forholdstalsvalg anerke ndt i selve Grundloven. En 
ny valglov i 19 20 indfor te den kendte udja:vni ngs ordn ing med til 
lzegsmandate r, og som folge heraf fik det nye Konservat ive Folke
parti en meget sta:rkere position i Folket inget. 

Med 191 5-grundloven s udvidelse af valgretten steg an ta llet af 
valgberettigede ved folketi ngsva lgene Era at udgore 18 pet. af be
folk ningen til ca. 40 -45 pet . ved folke ti ngsvalget i 1918 . Samt idig 
steg valgdeltagelsen ti l ca. 80 pct. Det styrkede parlamentaris 
men , at den forsaml ing, del' sku lie afgore, hvilken regering del' 
blev udnsevnt , hvil ede pa en sa bred va:lgerbasis . 

Siden 184 9 var demokratiseringen skredet fre mad. Kredsen af 
va:lgere var blevet mere end tredoblet , valgdel tagelsen var steger, 
par ti erne val' blevet faste re organiseret, og de reprzesenterede 
mere en tydigt end tidligere hver sin befolkni ngsgruppe. Parla
mentari sm en betod, at va:lgerne i hojere grad var med ti l at af
gore, hv ilken reger ing der skulle dan nes. Pa den baggrund kan 
man godt sige , at demokratiet nu var reali seret . Sporgsm alet val' 
sa , am systeme t ogsa val' virkelig grundfcestet , hvi s de t kom ud for 
modstand fra antidemokrat iske krzefter. 

Paskekrisen 1920 

I nationa lt konservative kredse, til hvilke Kong Christian 10 .
 
(1912-1947) ogsa harte, havd e ma n sva:rt ved at affinde sig med
 
parlamentarismen s sejr. Da folkea fstem ninger i Nord- og Sydsles

vig i begyndelsen af 1920 viste, at der kun var fler tal for, at det
 
orn rade, sam i dag er Sonderjylland, skulle vsere dansk, gik disse
 
kredse i akt ion. De n ati onalistiske kredse, del' havde en vis stot te
 
i Det Konserv at ive Folkep arti og Venstre, onske de, at Danrnark
 
skulle have et sto ne ornrade af Slesvig tilbage eller i det mindste
 
Flensborg. Den radikale reger ing Zahle nsegtede dog at gore noget
 
for at fa en stone del af Slesvig, end afstemn ingsresultatern e viste.
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Den 29. marts 1920 afskedigede Christi an 10. reger ingen, skcnt 
Folket inge t ikke havde udtrykt mistillid til den , og udnzevnte en 
ny reger ing, del' skulle ud skr ive valg til Folketi nget sa hurt igt sorn 

muligt. Nati on alist erne h abede pa, at valgresultat et ville fore til 
en ny regering, del' ville gore en indsats for at fa Flen sborg tilbage 
t il Danmark. De blev sku ffet . Der blev sa stor ops tandelse i befolk
ningen med dem on strat ioner mod kongen og t ru sler fra Social
demokratiet og fagbevsegelsen am en generalstrejke, at Chr ist ian 
10. hurtigt trak i land, og den nyudn zevnte reger ing gik af. Den 
radikale reger ing blev ganske vist ikke genindsat , for del' blev ud
skrevet valg til Folketinget . Ved valget i apr il ta bt e De Radikale 
start , men s Venst re gik fre m. Det forte til , at Venst re dan nede 
en mindretalsregering, del' blev st cttet af De Konservat ive. Rege
ringsdannelsen foregi k efter pa rlamentarismens regler. 

Ved valget i 1924 opnaede Socialdemokratern e plus De Radikale 
f1er tal i Folketi nget . Socialdemokraterne val' nu langt sto n e end 
De Radik ale, sa der blev dannet en socialdemokrat isk mindretals
reger ing med De Radikale som stotteparti. At kon gen nu fuldt 
ud accept erede , at han ikke kunne afvige fra parlamentar ismen , 
fr emgik af statsminister Staunings t iltresdelseserklsering 30. 
april 1924: "Den samlede regering ensker derfor ogsa, at det po
liti ske arbejde skal forega pa parlamentari smens grund, hvorfra 
inge n afvigelse vii ske .' I betegnelsen "den samlede regering" val' 
kongen indbefattet . 

1930'erne - truslen fra yderflejene 

Den okonomiske verdenskrise , som ra mte Danmark fra 193 0-31, 
og landets sta dig mere uguns t ige udenrigspolit iske st illing eft er 
naz isternes magtover tagelse i Tyskland i januar 1933 blev en ny 
udfordring for det danske demokrat i. Med en arbejd sloshed, der 
sprang i vejret i begyndelsen af 30 'erne, fik Danmarks Kornrnu 

ni sti ske Par ti , som val' blevet dannet i 191 9, omsider held t il at 
vinde indpas blandt de me re militante industriarbejder e plus de 
arbejdslose. Selv a m part iet kun fik 2 mandateI' ved folket ingsval

get i 1932, val' det komme t for at blive. Kommunist erne fordomte 
den socialdemokrat iske kr isepolit ik, sam de bet ragtede som et 
knsefald for bade kapitalism en og den parlamentari ske sty reform , 
som part iet mente var et middel til at bevare det kapita listi ske 
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Fotos or lIni(ormerede ungdomskorps, der morcberer;overst KU'ere ag necers: komllllJllistiske (romkiEmpere. 
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samfundssystem . Partiets problem val', at de t samarbejdede teet 
med Sovjetunionens kornmunistiske parti og derfor kunne be 
tragtes sa m unationalt. 

Pa den anden floj dukkede nazisterne op . De angreb det parla
mentariske demokrati for mangel pa virkelig politisk ledelse . 
Naz is t erne havde vanskeliger e ved at skaffe sig tilhzengere en d 
kommunisterne. De kom forst i Folket inget i 1939, hv or de fik tre 
mandater. De havde det sa m me problem som kornrnunisterne. 
Med deres stserke inspirat ion fra den tys ke na zisme m atte ma n 
mistsenke dem for at vzere alt for felgagti ge i fo rh old til Hitlers 
Tyskland, sorn var den storste trussel mod Danmarks nationale 
uafheengighed . 

Det virkelige problem for dansk demokrati val' dog, at synspun k
te l', del' mi ndede meget om de nazistiske, vandt tilslutning inden 
for organisat ioner og partier, del' havde en bet yde lig sterre ap
pe l en d kommunisterne og nazisterne. Det gja ldt Landbrugernes 
Sam menslut n ing, del' blev dannet i 1932 , og som en overgang 
havde mere end ha lvdelen af landmzendene som medlemmer. Den 
fre rnfor te ik ke alene en rsekke krav am oget st a t t e til landbru
get, men an greb ogsa det parlamentariske demokrati. Ogsa k redse 
inden for Konservat iv Ungdom undsagde savel liberalismen og 
socialismen so m det parlamentar isk e demokrati. De etabler ede 
partier tog handsken op og beksernpede med held de to talitsere 
st re rnn inger. Det skete dels gennem en rtekke kr iseindgreb, af 
hv ilk e Kanslergadeforliget i 1933 er blevet det mest ber ernte, del s 
gennem forbedrede soc iale or dni nger som en socialreform, en 
funktionserlov, en ferielov, en udbygn ing af skolevsesenet osv . 

Fra 1929 og h em til be szet telsen i 19 40 havde Socialdemokratiet 
under Sta u n ing regeringsmagten sammen med De Radikale . So
cialdemokratiet lagde veegt pa, at de t va l' et nationalt pa r t i, de l' 
kzempede for alle befolkningsgruppers vel. Det arbejdsprogr am, 
partiet uds endte i 1934, "Dan mark for folket", val' et klart vidnes

byrd herem. 

Under be srettelsen 1940 -45 vist e de t sig, at kampen for demokra
tiet val' vundet. Hverken de danske nazrster Eller andre af 30'er
nes antidemokratiske strernninger og bevsegelser, del' onskede at 
"genrejse" Danmark, fik held t il at omst yr t e det parlamentar iske 
system. Et afg orende kn sek fik di sse genrejserkr edse i ef te rare t 
1940, da en fors amling af fremt rsedende erhv ervsfolk , kaldet 
Hojgaard-kredsen, foreslog kon gen , at politikerne skulle szette s 
fr a bestillingen og en regering af fagfolk med Prins Aks el i spid
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Foro or Frederik 9. ( f 947./9 72). der lmderskriver den nre jUlligrulldlo'. J953. mens cn 
sraende s10tsmillisrer Erik Eriksen ser (il. 

sen skulle dan nes. Det lykk edes ikke at vinde kangen far tanken, 
ag Rigsdagen benyttede lejligheden til at fast sla , at parlamenta
r isrnen val' en central del af st yrefor rnen i Danmark, ag at kangen 
an erkendte dette. 

Grundloven 1953 

Bessettelsen st yrkede befalkningens apslutn ing am demokratiet. 
Samt idig var der i befo lkningen og blandt pol it ikerne et alminde
ligt on ske am at <endre Grundlaven, blan dt an det fordi valgrets
alderen var for h oj. Pa grund af den meget besvzerlige procedure 
for ce ndring af Grundloven blev en grundlovsreform dog forst til 
noget i 1953. Ved den blev Landstinget afskaffe t , og parlarnenta
rismen blev endelig udtrykkeligt fastslaet i Grundloven. Valgrets
alderen blev nedsat til 23 ar, og for fremtiden skulle valg retsal
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deren fastl cegges i valgloven , som val' let te re at sendre end se lve 
Grundloven . Der blev desuden abne t muli ghed for ftere folk eaf
stemn inger, fx skulle spergsrn al om suversenitetsafgivelse til in
ternationale organi sat ioner - fx ED - vedtages med minds t 5/ 6 af 
medl emmerne af Folketinget. Hvis fler talle t val' mindre end 5/6 , 
skulle suve rcen it et safgivelsen godkendes ved en folkeaf ste mn ing. 
Til at sikre, at stat sadmin ist rat ionen fun gerede i overensstem
me lse med den vedtagn e lovgivni ng, blev Folke tingets ombu ds 
mand indfer t, 

Det danske demokrati i nutiden 

I en omfattende undersegelse af demokrat iet s til stand konklude
rede en rzekke fremtrsedende forskere i 200 3, at det danske dem o
krati grundlceggende havde kla ret de sids te 50 ar s udfordringer 
god t . Men pi den anden side var der ogsa faresigna ler i udvikl in 
gen , og man ska l ikke glemme, at det i ho] grad er vore s politisk e 
valg, del' besternmer demokratiets fr em t id i Danmark. 
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