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Den forsvundne grundlov
Forfatningskampen af Martin Tidsvilde
Under arbejdet med Bogen Magtens Paragraffer, opdagede jeg nogle ting som ikke
var logiske, hver gang jeg opdager noget, der ikke hænger logisk sammen, er der som
regel en grund, derfor synes denne bog uundgåelig.
Vi har alle fået oplyst, at Christian den 9. ikke var meget for at underskrive den
grundlov der lå klar til underskrift, lige inden Frederik den 7. dør. Den grundlov
Christian den 9. underskrev, var næsten identisk med den som Det Tyske Forbund
afviste i 1858. Det var først i 1863 den nye grundlov blev underskrevet, det gav godt
5 år, til at udarbejde en grundlov, som Det Tyske Forbund kunne godkende. Den
grundlov der underskrives i 1863, kunne ikke godkendes af Det Tyske Forbund. Den
var stort set uændret, på nær 11 paragraffer. Kunne det være rigtigt, at man var 5 år
om, at udarbejde 11 paragraffer, eller var der en anden grundlov, som var klar til
underskrift. Hvis det var tilfældet, melder der sig flere spørgsmål.
Meget tyder på, at historien ikke er skrevet rigtigt på flere punkter omkring vores
grundlov. Det er opklaringen af dette, denne bog vil beskrive, samt et forsøg på at
beskrive det, som ikke synes logisk i hændelses forløbet.
Faktisk skal man tilbage til Frederik den 6., da det var forløbet som førte til den første
Slesvigske krig, der var årsagen til fredsaftalen i London. Det er i den periode fra
1848 hvor Frederik den 7. blev konge og frem til vedtagelsen af grundloven i 1866,
der er af afgørende betydning, for hvordan hele grundlaget for vores moderne
samfund er i dag, som derfor er denne bogs hovedtema.
Man skal lægge mærke til, at tronfølgeren ifølge grundloven af 1855 kommer i
statsrådet, det ser derfor ud til at Christian den 9. har presset på, ved udformningen af
grundloven af 1855. Ifølge Londonaftalen bliver Christian den 9. tronfølgeren i 1852,
også dette spørgsmål vil jeg komme ind på. Jeg kan ikke undgå at gennemgå, nogle
paragraffer som i Magtens paragraffer, for man skal selv kunne se udviklingen.
Vi ved jo alle at Frederik den 7. ikke var så interesseret i kongemagten, men hvorfor
kom den så tilbage i 1855. Netop det at Christian den 9. kom i statsrådet, kunne tyde
på, at Danmark reelt var styret af Christian den 9. fra 1855 og frem. Men at Frederik
den 7. ville sætte en stopper for det, i den grundlov der lå klar til underskrift i 1863.
Hvordan den rigtige grundlov så ud, er det som dette arbejde skal afklarer, alt tyder
på, at det primært var kongemagten, der skulle være mindre politisk, og at der skulle
være de borgerrettigheder, som der igen kom ind i 1866. Men de skulle altså allerede
havde været inde i 1863, er det rigtigt, åbner det for endnu flere huller, i den kendte
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historie om vores grundlov, der er meget der taler for, at også senere grundlove er
problematiske.
Måske var der oven i købet, tale om et kongemord? Det endelige bevis på et
kongemord, må være at den der myrdede, kunne vinde noget og / eller undgå at tabe
noget. Jeg kommer ind på det, i opsummeringen til sidst.
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Der er ingen tvivl om, at man kunne skrive mange bøger, om de første ændringer i
grundloven. Der sker utroligt meget i det politiske spil samtidigt, som jeg kun
kommer lidt ind på i denne bog. Jeg har forsøgt at holde mig, til selve spillet om
magten, og ikke alle de øvrige ting der sker samtidig, som kunne spille ind på nogle
af forhandlingerne, og som kunne forvirre politikere i tiden til ikke, at holde fokus.
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Kapitel 9. Arbejdet med den ny grundlov af 1855
Efter fredsaftalen, skulle tronfølgeloven ændres, man iværksætter samtidig et forsøg,
på at lave en grundlov, der skulle gælde i hele Danmark, samt hertugdømmerne. Man
har ved Londonaftalen skrevet under på, at anerkende hertugdømmerne, som
selvstændige områder under den danske stat, det er en vanskelig balancegang.
I forbindelse med vedtagelsen i rigsdagen, laves en klausul, at man skal gå tilbage til
1849 grundloven, hvis den nye grundlov skulle give problemer. Den nye grundlov
skulle samle hele landet, med en så fælles lovgivning som muligt.
(Helstatsforfatningen).
Brev fra Frederik den 7. 28 januar 1852, som danner grundlag for, hvordan at
rigsdagen opfatter hele problemstillingen, omkring grundlovsændringen som er på
vej.
---oOo--Vi Frederik den Syvende, af Guds naade Konge af Danmark, de Venders og
Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og
Oldenborg.
Gjøre vitterligt for alle Vore kjære og troe undersaatter:
Os er allerunderdanigst foredraget, at de i forrige Aar, ifølge Vort allerhøieste
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Manifæst af 14de Juli 1850, i Flensborg sammenkaldte anseete Mænds
Forhandlinger ikke have ført til den af Os tilsigtede Overeensstemmelse
angaande Vort Monarkies vigtigste Anliggender og navnlig angaaende Vort
Hertugdømme Slesvig stilling i samme.
Vi have derfor ikke villet bygge videre paa Resultaterne af disse Forhandlinger,
men derimod taget den allerhøieste Beslutning, at der med Ordningen af Vort
Monarkies Anliggender skal, under Bibehold og videre Udvikling af de
Indberetninger, som enten omfatter alle Sammes Dele eller som ere grundlagte
for enkelte af disse, skrides frem i den Aand at opretholde og forbedre de retligt
bestaaende Forhold.
Ligesom derfor den uformindskede Opretholdte af Vort Monarkie i dets hele
territoriale Omfang vil, med de europæiske Stormagters Bistand, blive sikkeret
for fremtiden, Saaledes skal ogsaa Forbindelsen imellem Monarkiets forskjellige
Dele til et velordnet Hele opretholdes og befæstes, foreløbigt igjennem de fælles
Anliggenders Bestyrelse ved fælles Autoriteter, og dernæst igjennem en for
Behandlingen af de fælles Anliggender fælles forfatning, til hvis Indførelse Vi
snarest muligt ville foretage de fornødne Skridt.
For Fremtiden skulle derfor de Anliggender fra alle Monarkiets Dele, som
tidligere bleve afgjorte, eller Os allerunderdanigst foredragne, af Departementet
for de udenlandske Sager, af General-Qvarteermesteren, af
Generaladjutanterne for Land- og Søetaten, af General-CommissariatsCollegiet, af Admiralitets- og Commissariats-Collegiet, af Finantsdeputationen,
af Directionen for Statsgjælden og den synkendeFond samt af
Generalpostdirectionen, saavel som de tidligere under Rentekammerets sørske
og anden Section hørende Sager, forsaavidt disse angaae Skatte og Afgift- eller
Oppebørsels- og Regnskabsvæsnet, og de tidligere under General-Toldkammerog Commerce-Collegiet hørende egentlige Told- og Colonialsager,- hvilket
samtlige Anliggender, forsaavit de angaae Kongeriget Danmark, allerede ere
gaaede oveer til de bestaaende Ministerier-, behandles af Udenrigsministeriet,
Krigsministeriet, Marineministeriet og Finantsministeriet, efter de bestaaende
Forskrifter og saaledes, at disse Ministeriers Virkekreds skal, ligesom tidligere
Tilfælde var med de foran nævnte Autoiteter, der stode umiddelbart under Os,
udsætte sig til alle Vort Monarkies Dele.
Virkekredsen for Ministerierne for Kongeriget Danmark: Justitsministeriet,
Indenrigsministeriet og Ministeriet for Kirke- og Underviisningsvæsnet
forbliver uforandret.
De tidligere under det slesvig-holsteen-lauenborgske Cancellie hørende Sager, de
fra Hertugdømme, Slesvig, Holsteen og Lauenborg indkommende Sager, som
tidligere henhørte under Rentekammeret eller under General-Toldkammeret og
Commerce-Collegiets 3ide Section – med Undtagelse af de til
Udenrigsministeriet overgaaede Fyr-Sager og de til Udenrigsministeriet
overgaaede Consulatsager-, saavel- som tidligere under den slesvig-holdsteenske
Regjering hørende Forretninger, skulle, efter de bestaaendeForskrifter, for
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Fremtiden varetages af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig, forsaavidt de
angaae dette Hertugdømme, og af Ministeriet for Hertugdømmerne Holsteen og
Lauenborg, forsaavidt de angaae disse tvende Hertugdømmer, og skulle derhos
de Sager, der angaae de for Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen fælles ikkepolitiske Indberetninger og Anstalter, navnlig Universitetet i Kiel, Ridderskabet,
den slesvig-holsteenske Canal, Brandforsikkringsvæsnet Straffeanstalterne,
Døvstummeinstitutet og Daareanstalten, behandles collegialt af Ministeren for
Hertugdømmet Slesvig og Ministeren for hertugdømmet Holsteen og
Lauenborg.
Samtlige Vore Ministerier skulle have deres stadige og udelukkende Sæde i Vor
Kongelige Hoved- og Residentsstad Kjøbenhavn.
Samtlige Vore Ministre udgjøre Vort Geheime-Statsraad, i hvilket Vi ogsaa for
Fremtiden vil føre Forsædet, og i hvis Møder Vor høistelskellige Onkel, Hans
Kongelige Høihed Arveprindsen, vil, ligesom forhen, tage Deel. Med hensyn til
Vort Geheime-Statsraads Omraade og Forretningsorden skal det indtil videre
have sit Forblivende ved de tidligere Regler. Protokollen skal føres af
Statssecretairen.
Ministeren for Hertugdømmet Slesvig og Ministeren for Hertugdømmerne
Holsteen og Lauenborg ere Os alene ansvarlige for deres Embedsførelse. De
øvrige Ministres Ansvarlighed overfor den danske Rigsdag er indskænket til den
Deel af deres Embedsvirksomhed, som angaaer Kongeriget Danmark, i
Overeensstemmelse med den danske Grundlovs §18.
I Medfør af §21 i Grundloven have Vi udnævnt Vor Udenrigsminister til, indtil
videre, at være Premierminister for Kongeriget Danmark.
Ligesom der ikke kan være Tvivl om Vore faste Villie, ubødeligt at holde den
danske Grundlovs bestemmelser, saaledes ville Vi ogsaa ad forfatningsmæssig
Vei lade Provindsialstænderne for Vort Hertugdømme Slesvig, saavelsom
Provindsialstænderne for Vort Hertugdømme Holsteen, blive en saadan
Udvikling tildelt, at ethvert af disse Hertugdømmer erholder med hensyn til sine
hidtil under de raadgivende Provindsialstænderes Virkekreds hørende
Anliggender en stændersk Repræsentation med besluttende Myndighed.
Til Oppnaaelsen af dette Øiemed ville Vi derfor lade Lovudkast for hvert især af
begge de nævnte Hertugdømmer udarbeide og forelægge for sammes
Provindsialstænder til Betænkning, i Overeenstemmelse med §8 i den
almindelige Lov af 28de Mai 1831 og Slutningsbestemmelsen i Forordningerne
af 15de Mai 1834.
Det Lovudkast, der i bemeldte Øiemed vil blive udarbeidet for Hertugdømmet
Slesvig, skal i Særdeleshed indeholde de til at yde og sikkre den danske og
tydske Nationalitet i dette Hertugdømme fuldkommen lige Berettigelse og
kraftig Beskyttelse nødvendige Bestemmelser.
Suspensionen af den slesvis-holsteen-lauenborgske Overappellationsrets
Virksomhed med Hensyn til Hertugdømmet Slesvig vedbliver.
I det Øiemed, definitivt at indskænke denne høieste Domstols Competance til
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Hertugdømmerne Holsteen og Lauenborg, vil der blive de første
sammentrædende Provindsialstænder-Forsamlinger forelagt Lovudkast til
Betænkning.
Provindsialstænderne for Hertugdømmet Slesvig og Provindsialstænderne for
Hertugdømmet Holsteen blive snarest muligt, efter Udløbet af den nuværende,
med dette Aar ophørende Valgperiode, at sammenkalde, efterat første nye Valg
af Deputerede ere foretagne Disse Valg skulle i de Districter af Hertugdømmet
Slesvig, som ere i Beleiringstilstand, først finde Sted efter dennes Ophævelse.
Den Hans Durchlauchtighed Hertugen af Slesvig-Holsteen-SønderborgAugustenborg tillagte arvelige Virilstemme i den slesvigske ProvindsialstænderForsamling falder bort.
Fri og ubetinget Benyttelse af det danske og det tydske Sprog i Hertugdømmet
Slesvigs Provindsialstænder-Forsamling vil allerede blive tilstedet i den først
sammentrædende Forsamling, og vil der af Os blive truffet den dertil fornødne
Foranstaltning.
Saasnart Vor landsherlige Magt er bleven fuldkommen gjenoprettet i Vort
Hertugdømme Holsteen, skal dette Hertugdømme styres efter de retlig
bestaaende Love, hvilket ikkun ad forfatningsmæsig Vei skulle blive forandrede;
i det Øiemed at tilveiebringe et fælles Tolssystem for hele Monarkiet skal da
ufortøvet det fornødne blive indledet til Ophævelse af Toldlinien ved Eideren;
den i nogle Districter af Hertugdømmet Slesvig bestaaende Beleiringstilstand
skal da blive ophævet, og det for dette Hertugdømme under 10de Mai 1851
udfærdigede Patent angaaende Amnestie blive underkastet en omfattende
Revision. -Dem, som herefter fremdeles vedblive at være udelukkede fra
Amnestie, skal det ei heller blive tilladt at opholde sig i de øvrige Dele af Vort
Monarkie, mendes derimod de, som ikke udelukkes fra Amnestien, skulle kunne
frit og uhindret vende tilbage til Hertugdømmet Slesvig.
Med hensyn til Vort Hertugdømme Lauenborgs forfatning ville Vi, efter
forudgaaende forfatningsmæsig Forhandling med Vort troe Ridder- og
Landskab, bringe Vore allerhøieste Beslutninger til offentlig Kundskab.
Vort Forhold som Medlem af det tydske forbund for Hertugdømmerne Holsteen
og Lauenborg forbliver uforandret.
Vi forvente tillidsfuldt, at Vore kjære og troe Undersaatter i alle Vort Monarkies
Dele ville
i Forstaaende see et nyt Beviis paa Vor landsfaderlige Omsorg, som med lige
Kjærlighed omfatter Alle, og haabe at det med den Almægtiges Bistand skal
lykkes os at sikkre de under Vort Scepter forenede Lande en lykkelig Fremtid.
Givet paa Vort Slot Christiansborg, den 28de Januar 1852
Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Frederik R.
---oOo---
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Som det også fremgår af brevet, vil det være hensigten, at både kongen og
kronprinsen skal sidde i statsrådet, men Frederik den 7. ønsker, at forsamlingerne i
Slesvig og Holsten har den besluttende magt. Derfor må man også antage, at
rigsdagen skulle fortsætte med, at have den besluttende magt. Det er netop det, at
man flytter magten over til kongen, der giver de store problemer, som resultere i
grundlovsbestemmelserne.
Ved statsrådsmødet d. 18 juli 1854, gennemgik man hele den nye forfatning paragraf
for paragraf, og Frederik den 7. har betænkeligheder med navnet (Rigsråd), da det
mindede om gamle dage. Men ministrene gjorde kongen opmærksom på, at det råd
der nu oprettes, på ingen måde kunne blandes sammen med denne forsamling. Det fik
også nyt navn. Det skulle ene og alene, være et råd der skulle orientere kongen. Men
som man kunne se på udformningen af paragrafferne, var det et nyt magtorgan, der
dannedes. Dette magtorgan, satte rigsdagens magt ud af kraft. Ud fra hvad der ellers
er kommet frem, om hvordan Christian den 9. pressede på over for politikerne. Der er
ingen tvivl om at det pres, der her blev lagt på kongen, i virkelighed kom fra
kronprinsen.
Frederik den 7. mente, det mindede om et statskup, hvis han skulle underskrive
grundloven uden om rigsdagen. Han forslog derfor at kalde tidligt ind til
rigsdagsmøde. Ministrene presser ham, de forklarer det ikke vil være et statskup.
Senere lykkedes det dem også, at overtale Frederik den 7. til at gennemføre grundlovs
ændring, som en paragraf 30 beslutning, altså som en nød lov. Dog fastholder man, at
man skal overholde paragraf 100, så 3 samlinger skulle godkende den.
På mødet d.26 juli fik kongen igen forelagt grundloven, han betingede sig at både
Slesvig, Holsten og Lauenborg, skulle underskrive grundloven, før at den blev gyldig,
han underskrev således grundloven. (hvilket desværre gjorde den gyldig) Det betød
således, at Christian den 9. allerede indkaldes til møde d. 3 august 1854. Den nye
forfatning var teknisk set trådt i kraft, udenom rigsdagen, der først indkaldes i
oktober. Forskellen ses i referaterne ved, at man nu også nævner kronprinsen i starten
af referaterne, det gjorde man kun før, hvis han var fraværende.
Da rigsdagen som mødes i oktober, bliver bekendt med den nye grundlov. Indgiver de
straks en mistillid til kongen, samtidig vedtager de en tillægslov, at loven skulle
suspenderes, hvis den af en eller anden grund skulle ændres. Overfor tinget må man
have fremført, at det var en nødvendig ændring, som et resultat af Londonaftalen.
nøjagtigt som man i dag tit bruger argumentet; det er noget som EU har pålagt os!
Ellers er der ingen der ved sine fulde fem, der ville gå med til disse ændringer.
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Som følge af den foreslået ændring med, at kongen får den øverste myndighed over
alle monarkiets fællesanliggender, der udøver sin magt over ministrene, og at magten
derfor flyttes fra rigsdagen til statsrådet i den nye grundlov af 1855. Bliver flere
folkevalgte meget oprørte, og den Lollandske del af rigsdagen prøver derfor at få
foretræde for kongen, men ender med at sende denne adresse (Brev):
---oOo--Den Lollandske adresse til Folketingets i 1854.
Da den høie Rigsdag i Foraaret sluttede sine Forhandlinger med at udtale for
Kongen sin undersaatlige Kjærlighed, Hengivenhed og Tillid til ham, ved siden
af sin Mistillid til Ministeriet, da havde denne Udtalese Folkets levende,
Sympathie.
Paa Falster og Lolland synes det os rettest at henvende os directe til Kongen, da
Rigsdagen ikke var samlet, og aabent udtale for Ham, hvad der rørte sig i os.
Men Kongen har tilkjendegivet os, at Han ikke kan modtage os.
Hvor meget det end har smertet os at blive nægtet Adgang til Kongen, saa ansee
vi det som vor Pligt til de mange Hundrede, i hvis Navn vi skulde have talt, ikke
at lade fortvivle et saa vigtigt Beviis paa Stemningen hos os. Vi henvende os
derfor til høie Rigsdag med Begjæring om, at den vil modtage den til Kongen
stilede Falsterske og Lollandske Adresse og tilstede, at den bliver oplæst i
Rigsdagen.
Kjøbenhavn den 2 October 1854
Som valgte Deputerede for Falster.
Ærbødigt.
P.L. Schytte. H. Hansen. Wied.
Adressen til Kongen er Saalydende:
Allernaadiste Konge!
Den sidst samlede Rigsdag udtalte i sin Adresse, at den under de stedfindende
Forhold maatte ansee det for en uafviselig Pligt, saavel i dens eget som i Folkets
Navn, frimodig at yttre Mangel paa Tillid til det Ministerium, til hvilket Deres
Majestæt havde overdraget Regeringens Forvaltning. Og visselig- ingensinde
har den danske Rigsdag, under dens Forhandlinger, i høiere Grad end ved denne
Leilighed repræsenteret det danske Folk. Men den væsentlige
Uoverensstemmelse, der saaledes finder Sted mellem Ministeriet paa den ene og
Rigsdagen og Folket paa den anden Side, maa umuliggjøre en heldig Samvirken
mellem de to Første, har Ministeriet dog ikke endnu fundet sig foranlediget til at
aftræde.
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Under disse Omstændigheder . Den i Ministeriet senere indtraadte Modification
kunne vi nemlig ei betragte som Noget, der kan tilfredsstille Folket- ansee vi det,
nu da Rigsdagen, Folkets rette Organ, ikke længere er samlet, for en
paatrængende Pligt mod vort dyrebare, elskede Fædreland, frit og
uforbeholdent at udtale for Deres Majestæt, hvad der ligger os paa Hjertet,
saameget mere som Taushed kunde udlægges enten som Ikkebillgelse af
Rigsdagens Handlemaade eller som Ligegyldighed for Fædrelandets
Anliggender.
Allernaaigste Konge!
Danmark kommende Slægter ville velsigne Deres Navn, som vi velsigne det, for
den dyrebare Gave, Deres Majestæt har skænket os i Grundloven, Bæreren af
Danmarks Frihed og den kostbareste Juveel i Deres Majestæts Krone. Men vor
Kjærlighed til den indgiver os Frygt for den; vi troe den i Fare. Forhandlingerne
i Rigsdagen, de umiddelbart derefter følgende Afskedigelser af høitstaaende,
almeenagtede og hædrede Embedsmænd, der, støttede sig paa Grundloven og
deres faste Overbeviisning, havde vovet af være mod den ikke miniterielle Presse
og endelig Justitsministeriets Skrivelse i Anledning af Grundlovsdagens
Festligholdelse kunne ingenlunde lade os haabe om det nuværende Ministerium:
at det ærer og vil besvære vor Grundlov. Ængstende og truende ere tillige
Europas politiske Tilstande. Vi kunne ikke, uagtet vi glæde os ved og paa
skjønne den Neutralitet, som Deres Majestæts Regjering for Øjeblikket har vidst
at tilveiebringe og skaffe Anderkjendelse ganske forjage den Tanke, at Danmark
ved dets Beliggenhed lettelig kan blive draget med ind i den uheldsvangere Krig,
der allerede føres mellem Europas Stormagter og tildeels ikke langt fra vore
Enemærker. Dyb Bekymring fylder derfor ogsaa hver dansk ;mands Hjerte ved
Erindringen om den uheldige Stilling, Ministeriet indtager ligeoverfor
Rigsdagen og Folket, og en saadan Stillings ugunstige Indvirken under
forandrede politiske Forhold, især da vore indre Anliggender ingenlunde ere
saaledes ordnet, at vi roligt kunne see en befrygtet Krig imøde.
Allernaadigste Konge!
Ubegrænset Tillid til Deres Majestæt fylder vore Hjerter, og Intet skal rokke den
Kjærlighed, hvormed Folket, i den Kjærlighed hvormed Folket, i den fuldeste
Overbeviisning om Deres Majestæts ophøiede, ægte Fædrelandssind og
utrættelige Iver for Folkets Vel, hænger ved Dem. Det er i denne Tillid og
Kjærlighed, vi søge vor beroligelse, og det er disse, der lader os henvende os til
Deres Majestæt med Forvisning om, at vore Ønsker ei lyde forgjæves for den
Fyrstes Øren, der har det i Sandhed skjønne Valgsprog: ”Folkets Kjærlighed
min Styrke”. -Men, allernaadigste Konge! Vi forvente ogsaa Tillid og støtte vor
Forventning paa Bevidstheden om den fulde Troskab, der ei skyer
nogensomhelst Offer, hvoraf vi føle os gjemmentrængte mod Dem, vor
retmæssige Herre, og mod vort Fædreland. Stolende trykt paa Deres Majestæt,
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tør vi haabe, at De stoler paa os. Kongen med Folket, og Gud med Begge, det er
Klippen, hvor paa vi bygge Haabet om Danmarks Frihed, Held og Lykke.
Dog endnu en bekymring trykker vore Hjerter. Vi kunne vel, som vi derimod
have Deres Majestæts egen Forsikkring, ingen Tillid fæste til Rygtet om, at
Kronens Byrde syndes Deres Majestæt for tung, og desuagtet forurolige de
idelige Gjentagelser os nok til af inderste Hjerte at bede Dem: ei at nedlægge
Scepteret, saalænge Gud, som vi haabede for en lang Fremtid, under Dem at
føre det til Velsignelse for Land og Folk.
Og nu, allernaadigste Konge! Sluttevi med den Bøn til Deres Majestæt, at De
vilde fjerne vor Frygt og vore Bekymringer ved at omgive Deres ophøiede
Person med Raadgivere, der nyde større Tillid hos Folket, og om vi ligefrem
maatte sige det, nære mere undersaattelig Hengivenhed for Kongen og
Kjærlighed til Grundloven end de nuværende, saa Sammenhold og
Sammenvirken mellem Regjering og Rigsdag kunne føre til, at vore indre
saavelsom ydre Forhold ordnes og sikkres paa en for Kongen og Land lige
tilfredsstillende heldbringende Maade.
---oOo--Som det fremgår, har man lavet en ændring i regeringen, men man har valgt at blive
siddende, selvom der på demokratisk plan, er stor modstand mod den, fordi man er i
gang med ændringer i grundloven, som de folkevalgte absolut ikke er tilhængere af.
Man prøver at gøre kongen opmærksom på, at magten flyttes. Når man oplæser den i
rigsdagen, skyldes det også at man ikke fik foretræde for kongen, og rigsdagen
udformer også selv et brev til kongen:
---oOo--Folketingets adresse til kongen i 1854.
Allernaaigste Konge!
I det allerhøieste budskab til Rigsdagen har Deres Majestæt udtalt det haab, at
det store Værk -Ordningen af Monarchiets Forfatningsforhold- ved den nu
forsamlede Rigsdags redelige og forstandige Medvirkning vil gøre et Skridt
fremad, saa at det snart vil kunne tilendebringes i lykkelig Samdrægtighed.
Folketinget skal visseligen stræbe at gøre Sit hertil; men som det første og
væsentlige skridt imod dette maal ansee vi en aaben udtalelse fra Rigsdagen til
deres Majestæt angaaende dette for Fædrelandets Fremtid saa afgørende
Anliggende – en Udtagelse, som vi derfor skulle give med al den Frimodighed,
som maa fremgaa af Overbeviisningen om, at vi som Folkets lovlige
Repræsentation ikkun udtale, hvad der overalt i Folket vil finde den stærkeste
Gjenklang.
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Folkethinget erkjender fuldtvel Nødvendigheden af, at de forskjellige Deres
Majestæts Scepter betroede Lande samles til en Enhed i en fast Statsorden, for
at den nuværende fortvivlede Tilstand kan bringes til at ophøre. Vi ere ogsaa
forvissede om, at dette Maal vil kunne naaes, naar Forfatningsværket
gjennemføres af en Regering, der veed at forene Kongens og Folkets Tillid, og
ikke vil oversee det danske Folks velbegrundet Ret.
Den danske Rigsdag har paa umiskjendelig Maade viist sin Redebonhed til at
lette Tilblivelsen at en Fællesforfatning navnlig ved ikke at gjøre Paastand paa
nogen umiddelbar Indflydelse paa dennes Indhold; men, allernaadigste Konge!
Rigsdagen har dog herved maatte gaae ud fra den forudsætning, at den
paatænkte Fællesforfatning, der skal omfatte saa stor en deel af det Omraade,
der nu høre under Danmarks Riges Grundlov, i sit Grundværken maatte blive
en virkelig constitutionel og repræsentativ Forfatning, at den ikke i sit hele
Princip skulde komme i skærende Strid med den ved lykkelig Overeenskomst
mellem Kongen og den danske Folks givne og allerede gjennem en Aarrække
virkende Forfatning for Kongeriget Danmark.
Denne Forudfæstning hos Rigsdagen og Folket har ogsaa fuldkommen Hjemmel
i Indholdet af selve den allerhøieste Kungjørelse af 28de Januar 1852, og aldrig
har heller den Tanke kunne finde Rum, at det danske Monarchi, som allerede
strax ved Deres Majestæts Tronbestigelse erholdt Tilsagnet om en constitutionel
Forfatning med besluttende Myndighed for Repræsentationen, saavel i den hele
Finatsbestyrelse, som ved Udgivelsen af alle love angaaende Monarchiets
Fællesanliggender, skulde kunne føres tilbage til en politisk Stilling, der gjennem
en sørgelig Erfæring har viist sig saa lidet skikket til at sikkre Kronen imod
Rystelser, og det efter at Danmarks Riges Grundlov, der netop blev givet som et
Værn for Monarchiet, da dette truedes med Opløsning, har viist sin Kraft til
Rigets Frælse.
Det danske Folk har, Allernaadigste Konge! En levende og urokkelig Bevisthed
om sin Udkomst til ogsaa i Ordningen af Monarchiets Fællsanliggender at
forblive paa den constitunelle og repræsentative Grundvold, som er lagt ved vor
nu bestaaende Forfatning, og ingen dansk Rigsdag vil derfor nogensinde kunne
opgive Fordringen paa, at det Organ til hvilket Monarchiets Fællesanliggender
skulles betros, udrustes med besluttende Myndighed saavel med hensyn til den
hele Statshusholdning som med Hensyn til alle love angaaende de fælles
Anliggender, og at dette Organ sammensættes saaledes, at det bliver en virkelig
Repræsentation af Folket, saa at navnlig det Element, der ved Kongevalg maatte
bringes i samme, ikke gives en uforholdsmæsig Styrke.
Men med Undtagelse af visse Krav, som ingen dansk Rigsdag kan opgive, vil
Deres Majestæt hos Rigsdagen finde den største Redebonhed til at foretage
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ethvert Skridt, som kan lette og fremskynde Fællesforfatningens Tilblivelse. Vi
ere derfor ogsaa saameget mere forvissede om at Deres Majestæt ingensinde vil
laane Øre til Raad, som gaae ud paa at bryde det Overeenskomstens Baand
mellem Kongen og Folket, der har givet vor Forfatning sin Tilblivelse og sin
Styrke, ved at underlægge det med Grundloven forbundne Forløb en mening,
som vilde være i Strid med dette Forbeholds rette Betydning, hvilket ogsaa paa
en høitidelig Maade er blevet anerkjendt af Deres Majestæts Statsraad i den
Ærklæring, som ved Meddelsen af den allerhøieste Kundgjørelse af 28de Januar
1852, og efter Opfordring af Folketinget, blev afgiven til Beroligelse og
Betryggelse for Rigsdagen.
Allernaadigste Konge!
Det er under alvorlige ydre og indre Forhold, at Folkethinget denne gang
henvender sig til Deres Majestæt; men Kongen og Folket have alt prøvet
vanskelige og farefulde Tider, og de have lykkeligen bestaaet visse i gjensidig
Tilid og Samdrægtighed. Folkethinget henvender sig derfor ogsaa nu med Tillid
til sin Konge, i den fortrøstning at han vil lytte til dets Ord, der fremgaae af
levende og oprigtig Omhu, saavel for Kongens og Kronens tarv, som for det
danske Folks Ret, der i de for Kongen og Kronen farefulde Aar har maatte gjøre
Fyldest for det hele Rige.
---oOo--Det fremgår i brevet, at man henviser til, at man flytter magten fra rigsdagen, til
kongen. Det er i modstrid med kongens brev til rigsdagen fra 1852. De to breve viser
tydeligt, at Danmark med grundloven er blevet enevælde igen, og at der kun er et
spinkelt håb om, at demokratiet kan komme tilbage, via tillægsbestemmelserne.
Foto: Fra
statsrådsforhandlingerne af
Harald Jørgensen.

Som man kan se, mente
kongen selv, at det ville
være et statskup, men
han blev vildledt af
hele regeringen.
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Kongen fik kun forelagt mistillids erklæringen, ikke tillægsloven. Mistilliden fik
kongen til at kræve parlamentet opløst, på mødet den 18 oktober, udskriver han valg.
Frederik den 7. synes ikke klar over, at hans underskrift teknisk set havde gjort
grundloven gyldig, uden man spurgte rigsdagen. Hvilket han selv havde betinget sig
på mødet den 18 juli 1854. Han havde selv været bekymret over navnet på det´ nye
magt organ. Det betød rigsdagen ikke længere, havde samme indflydelse som før.
Kongens brev til folketinget i 1854;
Vi Frederik den Syvende, af Guds naade Konge af Danmark, de Venders og
Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og
Oldenborg.
Gjøre Vitterligt: Det Haab, Vi udtalte ved Rigsdagens Åbning, er desværre
blevet skuffet. Den hele Maade, hvorpaa Folkethinget er gaaet frem, bærer
Viden om en planmæssig Modstand mod vor Regering. Uden Hensyn til det af
Os Yttrede Ønske, at den nærværende Rigsdags-samling skulde endes i den ved
Grundloven bestemte Tid, har man endnu ikke i Thinget behandlet nogen af de
af Os forelagte Lovudkast, men derimod beskæftiget sig med at modtage og lade
oplæse Adresser og deslige, som udgaae fra det fjendtligste Sindelag imod Vor
Regering. Man har ikke mindre ved de valg, der ere foregaaede i Thinget, end
ved imod god Orden stridende Maade, hvorpaa forhandlingerne ere førte,
fornemmelig naar Vore Ministre have taget Ordet, givet umisfiendtlige Tegn paa
det samme Sindelag.
Man har tilsidesat den Agtelse, man fylder de Mænd, som Vi, ifølge den Ret, Vi i
Grundlovens §19 have forholdt Os, have faldet til Vore nærmeste Raadgivere, og
hvem Vi udtrykkeligen have udtalt, at Vi, under nøje Overvejelse af hvad der
kan tjene til Landes Vel, have fundet Os forpligtiget til at holde fast ved dem.
Man har endeligt vedtaget en Adresse til Os, hvori man ikke alene udtaler sin
Mistilid til visse Mænd, men endog tillader sig at lave den vei aldeles uandset,
som Vi efter moden overveielse have indslaaet til at fremme den Enhed, hvori
der er Vor bestemte Villie paany at samle de forskjellige Vort Scepter betroede
Lande, og om hvilken Vi udtrykkeligen have udtalt, at den var aldeles
nødvendig, naar ikke udsigten til at komme ud af den forviklede Tilstand, hvori
vi fortiden befinder os, skulde blive udsat i en uoverseelig lang Tid, til ubodelig
Skade for den Udvikling, hvortil den Statsorden, som Vi have for Øie, vil føre
bort Folk. Man har overseet, at den danske Rigsdag ikke kan have Ret til at
blande sig i det, som Vi med Hensyn til de øvrige Dele af Vort Monarchie finde
for godt at anordne, og har endog upaatalt tilladt sig paa en upassende Maade at
omtale det af Os trufne Valg af Ministre for Vore Hertugdømmer.
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Af fri Magtfuldkommenhed have Vi givet Danmarks Riges Grundlov af 5te Juli
1849; men ligesaa vist som Vi have givet den for at befordre Vort elskede Folk
Held og Velvære, ligesaa vist ville Vi ikke taale, at de Friheder og Rettigheder, Vi
herved have skænket Vore Undersaatter, enten i eller udenfor Rigsdagen paa en
Maade, som føre til Folkets Fordærvelse.
Da Vi derfor under de stedfindende Omstændigheder ikke kunne see nogen
Mulighed af en heldbringende Samvirken, mellem Vore Ministre og det
nærværende Follkething, men Vi paa den anden Side nære den faste og
urokkede Overbevisning, at Vort trofaste Folk fremdeles vil staae Os bi, at det
ikke vil svigte sin Tillid til den Konge, der har skænket det større Frihed end
nogen anden Fyrste sit Folk, og at det saaledes skal blive Os muligt, hvad der
endnu stedse er Vort Haab, at kunne tilendebringe det af Os begyndte
Forfatningsværk i lykkelig Samdrægtighed med Vort Danske Folk, have Vi i
henhold til Grundlovens §27 allerhøiest besluttet at opløse det nuværende
Folkething.
Thi erklære Vi herved det nuværende Folkething for opløst.
Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.
Givet paa Vort Slot Frederiksborg, den 20de Oktober 1854
Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Frederik R.
---oOo--Brevet er som man kan se, en opløsning af tinget, det skyldes også at han i statsrådet
fik oplyst, at de nye ændringer ikke er som det var i gamle dage. Her var han altså
ikke så vågen, for rigsdagen blev nu sat ud af spillet.
Tillægsloven blev så forelagt på næste møde, dette var et politisk smart træk, var det
fremlagt samtidig, ville kongen måske kunne se problemstillingen, og derfor måske
ikke havde opløst parlamentet. Det tyder nemlig på at han ikke selv var klar over at
han med den nye lov, fjernede det demokrati, som han selv lige havde indført.
Grundloven trådte således i kraft, uden at reglerne for ikrafttrædelse formeldt var
overholdt. Men også uden at kongen blev ordentligt orienteret om de tekniske
detaljer, også derfor blev grundloven først officielt vedtaget i 1855. (efter den var
blevet behandlet 3 gange) Men som administrationen viste var det kun formelt, da
den var i funktion fra den 26 juli, da kongen underskrev den.
Hvilket jo bekræftes af kronprinsen indkaldelse til møderne efter den 26 juli 1854,
altså før mødet i rigsdagen.
På mødet den 12 juni 1855 vil kongen ændre så de kongevalgte medlemmer, ikke kan
sidde i 12 år, men kun i 8 år, ligesom de folkevalgte, dette føres til referat, men det
må have skabt en del ballade, blandt ministrene efter mødet, da ministrene så ikke fik
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betaling for deres indsats. Det er derfor nødvendigt at få indkaldt, til endnu et møde
samme dag, hvor man kan ændre i nogle paragraffer, og forhåbentlig kan få kongen
til at sige, at der ikke skal ændres i paragrafferne.
Foto: Statsrådets forhandlinger
af Harald Jørgensen.

Som man kan se var
kongen netop bekymret
for, om magten skulle
tilbage til kongen.
Man indkalder derfor til aftenmøde samme dag, her stillede man et tåbe forslag, som
man vidste kongen var imod, det handlede om, at kongen ikke skulle kunne give
borgere indfødselsret. De vidste, at kongen ville have ret til at give indfødselsret uden
om tinget. Dermed føres til referat at ingen paragraffer skal ændres. Dette smarte træk
betød at man kunne klarer frisag, hvis kongen skulle opdage det. Man ville kunne
bruge sidste referat til at sige, at man troede det var til begge møderne samme dag,
afstemningen gik på, men det var altså på to forskellige møder. Man tilføjede i
overgangsbestemmelserne, at dem kongen havde udpeget, skulle sidde i 12 år. Men
rettede ikke i selve grundloven. Sådan blev overgangsbestemmelsen:
De nu midlertidigen af Kongen valgte Rigsraadsmedlemmer vedblive, i Henhold
til § 25, at have Sæde i Rigsraadet for et Tidsrum af 12 Aar, at regne fra Enhvers
Udnævnelse.
Da det kun var en overgangs bestemmelse, betyder det, at de næste der bliver
udpeget, også vil sidde i 12 år, så kongen fik slet ikke fik sin vilje.
På mødet den 29 august 1855, blev grundloven underskrevet i uforandret tilstand. Om
ordet uforandret tilstand, blev sagt til kongen, uden at han bemærkede det, eller om
det blev tilført bagefter, er svært at sige, men han fik ikke rettet det han ville. Der
opstod nu det problem, at hvis man skulle ændre grundloven igen, ville den helt
bortfalde. Så man måtte ikke ændre grundloven, for så skulle den gamle grundlov fra
1849 træde i kraft.
Den måde helstatstraktaten blev gennemført på, vidnede om at Frederik den 7. blev
snydt af hele regeringen. Der har også været en del historielærer, der har undret sig
over hvordan Frederik den 7. kunne lave en så enevældig grundlov, efter at den første
var så demokratisk. Det kan ses af forhandlingerne at han blev snydt, og ministrene
fik alligevel betaling for deres indsats, for i grundloven udpeges de kongevalgte
alligevel for 12 år, i stedet for kun 8år.
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Faktisk er både grundloven af 1855 og 1863 nærmest forsøgt skjult i den danske
historie. Da det jo var dem der lagde grundstenen til demokratiets afskaffelse. De var
begge ulovlige, og derfor blev forhandlingsgrundlaget for grundlovsændringen i 1866
også ulovligt. Man skulle jo forhandle ud fra 1849 grundloven, på grund af
tillægsloven fra 1855, som blev godkendt og underskrevet af kongen, på mødet 12
december 1855. (Tillægsloven som sagde, at man skulle gå tilbage til 1849
grundloven, hvis der skulle ændres i helstatsforfatningen)
Foto: Jægerspris Slot.

Også på Jægerspris Slot holdt man
statsrådsmøder. Faktisk var det her man
overtalte Frederik den 7. til at lave de
ændringer, som fjernede magten fra
rigsdagen og lagde magten over til kongen,
mod Frederik den 7.s ønske.
Regeringen der førte kongen bag lyset, og medvirkede til at kongemagten kom ind i
grundloven som en politisk magt.
Anders Sandøe Ørsted
Premierminister
Christian Albrecht Bluhme
Udenrigsminister
Wilhelm Carl Eppinger Sponneck
Finansminister
Frederik Ferdinand Tillisch
Indenrigsminister
Christian Frederik Hansen
Krigsminister
Steen Andersen Bille
Marineminister
Carl Molkte-Nütschan
Minister for Slesvig
Heinrich Anna Reventlov-Criminil Minister for Holsten og Lauenborg
Samtlige ministre blev stillet for en rigsret, den blev anlagt af rigsdagen, der måtte
der være kommet, nogle detaljer frem som overraskede kongen, for da alle endte med
at blive frikendt, blev en del dommere fyret bagefter. Det at fyre dommere, er noget
som kongen står for. Hele dette spil betød at de næste konseilspræsidenter under
Frederik den 7., kom fra borgernes partier. De kom ikke fra de rigeste og mest
velhavende, der snød ham, og ville have politisk magt til kongen. Det var
iøjnefaldende, at det efter Frederik den 7.s død, igen blev godsejere og velhavere, der
blev konseilspræsidenter.
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Foto: Eremitageslottet.

Også på Eremitageslottet blev der i
denne periode afholdt
statsrådsmøder, og det var her
Frederik den 7. udtalte, at det
mindede om et statskup.
Bogen er trykt i 14 punkt, hvilket var en lille fejl, jeg plejer at skrive i 12 punkt, men
jeg opdagede det først da jeg havde lavede den grafiske opsætning.
For at man kan få er indblik i hvordan man skal læse grundloven bliver man nød til at
se på hvad dem der var med til at udarbejde den mener, og det er derfor overraskende
at man ikke bruger statsrådets forhandlinger på universitetet, når man underviser i
loven, det blev mig oplyst af den advokat der har hjulpet mig med Magtens
Paragraffer, at han slet ikke havde kendskab til at de var tilgængelige.
Den forsvundne grundlov bygger netop på disse referater, samt som man også kan se
i dette klip, på de breve, traktater og andet som jeg har fundet frem der har haft
betydning på forløbet.
Andre bøger af Martin Tidsvilde:
Magtens Paragraffer, viser alle ændringer i grundloven fra 1855, 1863, 1866, 1915, 1920, 1939 og
1953.
Den forsvundne grundlov, viser hvad der skete i statsrådet da man vedtog ændringerne i 1855, 1863 og
1866, der var her at kongemagten kom tilbage.
Magt, afmagt og kongemagt, gennemgår folkemøderne, politikerne både dem der kæmpede for
grundloven, og dem der i dag kæmper med grundloven.
Da pøblen rejste sig, bogen er en gennemgang af den kamp der var for at vi kunne få en grundlov, det
var nemlig et bondeoprør, og de to der var mest markante i kampen var Rasmus Sørensen og Peder
Hansen.
Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, er en samling af alle oplysninger om mordet fra andre bøger, og
giver også en forklaring på hvorfor at mordet aldrig er officielt opklaret.
Rostock myten, forklarer hvorfor at Danmark blev besat den 9 april 1940, der er noget om alle de
aftaler der blev indgået med tyskerne både før, under og efter krigen.
Påskekrisen 1920, bogen er et resultat af de oplysninger der dukkede op ved arbejdet med Rostock
myten, da det viser sig at der ikke var det slesvigske spørgsmål som udløste den, og da kongen prøvede
at undgå fyringen af Zahle.

19

