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Magt, afmagt og Kongemagt
kampen med grundloven.
af Martin Tidsvilde
I forbindelse med opklarings arbejdet på mine bøger om grundloven, var jeg rundt og fotografere de
steder hvor historien udspiller sig, og tage billeder, af alle de ting der kunne have relevans til
grundloven, da jeg i de første bøger gengiver grundlovene, som de er, med de ændringer der kom.
Derfor måtte jeg på Himmelbjerget, og tage billeder af alle de mindesten der står der. Det var
faktisk på grund af, at jeg var med min tante på Himmelbjerget engang i 70erne, at jeg kom til at
tænke på at Himmelbjerget havde noget med grundloven at gøre, for dengang fik et askebærer med
motiv på, som blev købt i den kiosk der er i tårnet, og jeg spurgte jeg min tante, hvad det var for
nogle ting der var på selve tårnet, hun fortalte at det var fordi man har brugt Himmelbjerget til
borgermøder, før vi fik vores første grundlov, og at det således var et monument, over grundloven.
Det der så gør, at jeg gravere dybere i hvem de forskellige mindesten repræsentere, skyldes faktisk
et tilfælde, for da jeg ankommer til Himmelbjerget er der aftensol, og det burde være en fordel når
mindestenene står som de gør, men noget af beplantningen (de høje træer) gør, at ikke al tekst på
mindestenen for Steen Steensen Blicher, kan læses ordenligt, samtidig var navnet Steen Steensen
Blicher for mig ikke helt ukendt. Så dette kunne jeg kun løse, ved at tage rundt til de steder, han
havde boede, eller arbejdet, og her fik jeg så mere information, som tilsidst gjorde, at der var
materiale nok til, at jeg igen måtte til tastaturet, og skrive lidt om hvordan den frihed der var i
grundloven, virkede i praksis. Men også om vores moderne tid, med en funktionel grundlov, der jo
skulle beskytte borgerne.
Mange i dag er sure over, at man har indført gensidig forsørgelsespligt, men det blev faktisk
allerede indført på de Vest Indiske Øer i 1862, så det skulle på grund af helstats princippet, jo gælde
i hele landet, og ser man på §78, om retten til offentlig forsørgelse, vil man opdage, at man omtaler
at retten kun gælder, hvis ingen andre er forpligtet til at betale. Netop fortolkningen af grundloven,
vil altid være et problem, hvis man ikke forstår selve måden den blev til på. Derfor skrev jeg de
første to bøger, ”Magtens Paragraffer” og ”Den forsvundne grundlov”. De bøger gennemgår hele
udviklingen, og historien bag, på hver deres måde, og da Den forsvundne grundlov kun omhandler
de første grundlove, er den tilgengæld meget dybtegående omkring ændringsforløbet som bliver
belyst fra Statsrådets side.
Det var ikke kun Steen Steensen Blicher der blev interessant, da jeg begyndte at grave i hvad der
skete dengang hvor vores demokrati forsvandt. Men også Jeppe Aakjær dukkede op, for han holdte
en tale på Hohøj, da man afslørede mindestenen for Steen Steensen Blicher med en sangtekst på.
Det der så gør historien endnu mere interessant, er at Jeppe Aakjær bliver fængselet i 1887, altså
efter at man havde tabt forfatningskampen, og hvor Danmark reelt blev enevælde igen. Fængsel for
at benytte sig af ytringsfriheden, viser jo netop, at det nu var kongen, der igen havde magten.
Det viser også, at der i den første forfatningskamp, var store kræfter bag ved forfatterne, og at det
således blev betragtede alvorligt, når det der blev skrevet bøger, der på nogen måde var så kritisk, at
det kunne bringe kongens magt i fare. For også før grundloven var der meget streng censur.
Jeg har været nød til at søge oplysninger uden for Danmark, da censuren her hjemme i tiden inden
grundlovene, gjorde materialet begrænset. Så det har været noget af et puslespil. Da man i 1848
ophævede censur dommene, kom noget af det skjulte materiale tilbage. I min bog ”Den forsvundne
grundlov”, kan man se, at jeg tilbydes 6 måneders fængsel hvis jeg skriver om det jeg finder i
Rigsarkivet.
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Denne bog skulle gerne give et overblik over grundloven i praksis, samt hele kampen fra borgernes
side. Når jeg også tager nutidens politikere med, er det fordi det gør det nemmere at se, at Danmark
stadig er stramt styret, og at man bruger smarte metoder til at kontrollere ”demokratiet”, så man kan
styre Danmark hen over hovedet på befolkningen, uden at borgerne opdager det. Ganske vist
opdager folk at politikerne ikke er så troværdige, men de kan ikke se at det er grundloven der er
årsagen.
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Det der betyder noget for folket, er ikke kun retten til at ytre sig, men om det man siger rent faktisk
bliver hørt, så det vi oplever i dag, med politikere der aldrig overholder deres valgløfter, er i
virkeligheden er historisk bestemt, fordi vi reelt aldrig har fået den frihed, man i sin tid kæmpede
for. Vi er derfor slet ikke færdige med forfatningskampen.
På bagsiden af mine bøger, har jeg altid brugt et eventyr af H. C. Andersen, men hans rolle i
forbindelse med selve kampen var lille, derimod var hans beskrivelser af folkets reaktion i
forskellige situationer fantastisk, og derfor kunne han godt bruges på bagsiden, til at beskrive
grundlovene alligevel, men at H. C. Andersen faktisk var en lille smule påvirket af begivenhederne
dengang, kommer jeg også lidt ind på i denne bog.
De andre bøger har paragrafferne, så man selv kan se hvad der skete, og min regel om ikke at dele
en paragraf, gjorde at der kom lidt billeder ind på den bekostning, i denne bog er der også
avisudklip, så man føler lidt, at det lige er sket, for sådan har jeg selv haft det, når jeg har været
rundt, og fotografere de steder hvor historien udspillede sig.
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Kapitel 17 Grundloven i dag.
I 1953 da man ændre grundloven, er det ikke kun for at dronningen kan blive dronning, ændringen i
§2, som mange ikke har læst rigtigt, for der står jo, at kongemagten gives til mand eller kvinde,
bemærk der tales om en magt, og hvis den med kongemagten ingen magt har, hvorfor er de så
hævet over loven, netop det at de kongelige ikke kan straffes, viser jo også at der er tale om en
meget stor magt, det er faktisk en meget omfattende ændring der sker der i denne grundlov, for man
ændre fra Rigsdag, Folketing og Landsting, til kun at have et Folketing
Man laver også en tilføjelse i § 32, så en ny påskekrise kan undgås, for nu ændrer man så til, at
kongen kan udskrive valg, ja faktisk er det kun kongen der kan udskrive valg i utide, en
statsminister kan kun udskrive valg, når valgperioden udløber, og det kan man se her:
§ 32 Stk. 1. Folketingets medlemmer vælges for fire år.
Stk. 2. Kongen kan til enhver tid udskrive nyvalg med den virkning, at de bestående
folketingsmandater bortfalder, når nyvalg har fundet sted. Efter udnævnelse af et nyt
ministerium kan valg dog ikke udskrives, forinden statsministeren har fremstillet sig for
folketringet.
Stk. 3. Det påhviler statsministeren at foranledige, at nyvalg afholdes inden valgperiodens
udløb.
Samtidig kommer ”Hitler” paragrafferne ind, og man gør Danmark klar til EU, der dengang hed EF,
det var startet som en handelszone under betegnelsen Kul og Stålunionen. De to paragraffer som
forbereder Danmark til det europæiske samarbejde, kommer til at se således ud:
§ 19 Stk. 1. Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden folketingets
samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets
område, eller indgå nogen forpligtigelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er
nødvendig, eller som iøvrigt er af større betydning. Ejheller kan kongen uden folketingets
samtykke opsige nogen mellemfolkelig overenskomst, som er indgået med folketingets
samtykke.
Stk. 2. Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke
uden folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat.
Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse, skal straks
forelægges folketinget. Er folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til
møde. Stk. 3. Folketinget vælger af sin midte et udenrigspolitisk nævn, med hvilket regeringen
rådfører sig forud for enhver beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. Nærmere
regler om det udenrigspolitiske nævn fastsættes ved lov.
§18 Kongen kan ikke uden Rigsdagens Samtykke erklære Krig eller slutte Fred, indgaa eller
ophæve Forbund eller slutte Handelstraktater eller afstaa nogen Del af Landet eller indgaa
nogen Forpligtelse, som forandrer de bestaaende statsretlige Forhold.
Grundloven forberedes til Kul og Stål unionen, det der i dag hedder EU, bemærk at når kongen
handler kræver det kun Folketingets samtykke, der står ikke med fem sjettedeles flertal som i §20.
Stk.2, noget af denne paragraf var fra den gamle §18.
§ 20 Stk. 1. Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i
nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved
gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og
samarbejde.
Stk. 2. Til vedtagelse af lovforslag herom kræves er flertal på fem sjettedele af folketingets
medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindlige lovforslag
nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til
godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.
Det bliver svære for Folketinget at vedtage ændringer, end det er for kongen at få sit forslag
igennem i §19.
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Der ændres også på dommernes ansættelse, de kan nu fyres uden pension, og dermed udvander man
princippet om magtens tredeling, denne ændring er der også mange der har overset. Paragrafferne
ser sådan ud:
§ 64 Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven. De kan ikke afsættes uden ved
dom, ej heller forflyttes mod deres ønske, uden for de tilfælde, hvor en omordning af
domstolene finder sted. Dog kan den dommer der er fyldt sit 65. år, afskediges, men uden tab
af indtægter indtil det tidspunkt, til hvilket han skulle være afskediget på grund af alder.
§71 Dommerne har i deres Kald alene at rette sig efter Loven. De kan ikke afsættes uden ved
Dom, ej heller forflyttes mod deres Ønske, udenfor de Tilfælde, hvor en Omordning af
Domstolene finder Sted. Dog kan den Dommer, der har fyldt sit 65de Aar, afskediges, men
uden Tab af Indtægter.
En rigtig smart ting ved denne ændring, er at man samtidig indføre §41 stk.4 som gør at kongen kan
forhindre et lovforslag i af blive vedtaget, hvis der mod forventning ikke kan opnås flertal til
regeringen. (og dermed det som blev bestemt ved Statsrådet, af den med kongemagten)
Her er § 41 stk.4:
Stk. 4. Ved nyvalg og ved folketingsårets udgang bortfalder alle forslag til love og andre
beslutninger, der ikke forinden er endeligt vedtaget.
Det er med disse ændringer nu kongen der styrer Danmark politisk, og selvom at der ser
demokratisk ud, har den med kongemageten den endelige magt, til at gennemføre eller forkaste
lovforslagene.
De fleste ser kun det øverste lag af den politiske proces, man vælger nogle politikere, som man så
forventer vil gøre det som de lovede i valgkampen, men efter valget, bliver man så skuffet fordi de
ikke lever op til valgløfterne.
Politikerne giver indtryk af ,at det skyldes at man må forhandle sig frem til resultaterne, altså at man
for at gennemføre nogle at sine valgløfter, må give afkald på nogle af sine mærkesager.
Sandheden er, at politikerne aldrig opnår magt til at gennemføre det de lover, og at beslutningerne
altid tages af den med den overordnet magt, i Danmark er der den med kongemagten.
Man skal altså se politik som et 2 lags system, der er det lag som vi tydeligt ser, det lag hvor vi
vælger politikerne, og så er der det lag hvor dem der deltager er udpeget og som ikke vælges, men
som har den daglige styring (embedsmændene).
Når man ikke selv er tilstede under beslutningsprocessen, men kun høre om resultaterne, har man
reelt ingen mulighed for at vurdere hvilken af de to systemer, der har mest at skulle have sagt, og så
alligevel har man faktisk lidt, for politikerne sidder kun i 4 år ad gangen, mens embedsmændene, er
ansat så de er svære at fyre, i de første grundlove i Danmark var der flere kamre, altså det var kun
nogle af politikerne der blev valgt, andre blev udpeget og nogle sad på livstid. Det betyder, at dem
der har mest indflydelse, er dem der har den største viden, altså dem der ikke vælges, men udpeges,
for viden er jo magt.
Man skal bare være opmærksom på, at embedsmændene skal udføre det som den med kongemagten
har krævet, fordi de skal overholde grundloven, og i grundloven står der, at det er den med
kongemagten der er rigets øverste myndighed. Der har gennem tiden været flere forskellige
episoder som viser hvordan man bruger loven, eller nogle ville sige misbruger loven, for folkets
opfattelse er jo at det er politikerne, der via forhandlinger i Folketinget laver lovene, men så læs lige
paragraf 3 igen, for her angives mere præcist hvordan magten er delt, og der står tydeligt at det ikke
kun er Folketinget der forhandler lovene, men også kongen.
5

I § 17 står hvordan disse forhandlinger med kongen, eller den med kongemagten foregår, for det er
faktisk i Statsrådet at forhandlingerne om lovene foregår, ikke i Folketinget som mange tror.
Foto: Fra Statsministeriets
hjemmeside.

Bemærk her at der står at
man behandler
lovforslagene i Statsrådet,
FØR man stemmer om dem
i Folketinget, der er for at
dronningen kan bestemme
hvad regeringen skal mene
om lovene.
De fleste læser grundlovens borgerparagraffer som de er skrevet, men fortolker så på de paragraffer
som angiver magten mellem konge og ministre og Folketinget. Faktisk er nogle af fortolkningerne
så fantasifulde, at man skulle tro at de var skrevet af en eventyrdigter, og har da heller ikke hold i
virkeligheden, der er således adskillige fejl på Folketingets hjemmeside i den pædagogiske
formulering af grundloven, ”Min grundlov”, den er også udgivet som bog, og man har altså i årevis
indlært noget helt forkert i skolerne. Når man ønsker at få tingene til at se anderledes ud end de er,
skyldes det, at man godt selv er klar over, at ingen vil acceptere systemet som det i virkeligheden er,
for det er ren enevælde, og har absolut intet med demokrati og gøre.
-ooOoo-

I Magt, afmagt og kongemagt har jeg forsøgt at undgå at vise paragraffer, men da
mine bøger samtidig er skrevet således at man ikke behøver at have dem alle for at få
forståelsen for udviklingen i grundloven, har jeg i enkelte kapitler tilladt at der kom
paragraffer, noget som de to andre grundlovs bøger ellers er fyldt med.
Når jeg så har valgt at vise dette kapitel fra Magt, afmagt og kongemagt, er det fordi
man så kan se at min dokumentation er selve grundlovene, samt den historie der
fulgte med.
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.
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