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Magtens Paragraffer.
Grundlovens historie af Martin Tidsvilde.

Denne gennemgang har vist sig nødvendig, da mange ikke er bekendt med betydningen af grundloven, som 
jo er grundlaget for vores samfund. Grundloven er delt op i kapitler, som alle har deres betydning, og som 
gør det nemmere at finde de emner, som man vil vide de grundlæggende regler for.
De vigtigste først, så de mindre vigtige bagefter, hvis man kan sige nogle er vigtigere end andre, men magten 
bliver mindre jo længere bagud man kommer, så magten fordeles ved de allerførste, resten er så bare 
rettigheder for dem der ikke har magt.                                                                                 

Grundloven  fra 1849 som vi gerne vil sige,var den første, var nok i virkeligheden den eneste, med 
borgerrettigheder, og demokrati. Men før vi kommer til det, må der tilføjes lidt historie, så forståelsen for, 
hvor vi er nu, i forhold til hvor vi har været, kommer med. 

Vi fik vores grundlov 1849, på grund af den Franske revolution, som satte Europas kongehuse på stikkerne, 
det var jo temmeligt blodigt, og strakte sig over flere år. I tiden før 1849 var et væld af lovsamlinger 
gældende; såsom,Landskabslovene i ca.år 1200, Jyske lov i år 1241, dernæst kongeloven, fra 1665, som så 
afløsestes af første udgave af grundloven, der hed juniloven til at starte med. Reglerne for kongen før 
kongeloven, blev udstukket med håndfæstninger, altså betingelser som kongen skulle overholde for adlen.

Før 1665,valgte man kongen, det gik ikke i arv som nu, og Danmark var enevælde, Det vil sige at kongen 
både havde den politiske magt,og magten over domstolene. Da enevældet blev ophævet, mistede kongen den 
direkte magt over domstolene, og i en periode fra 1849, til 1855, var kongens magt kun over militæret. Dette 
blev så ændret, da man ændrede grundloven første gang. Her fik kongen så al magt tilbage, bl.a. i den 
paragraf der siger at kongen er øverste myndighed i riget, og sammen med ændringen, for navnet på den 
øverste politisk valgte persons navn, fra conceilspræsident til statsminister, medvirkede det til at kong 
Christian d.X kunne fyre hele Zahle regeringen i 1920. Dette udløste godt nok ”påskekrisen”, men 
paragraffen blev aldrig ændret tilbage, og den med kongemagten har derfor den dag i dag, den øverste 
myndighed, og kan til enhver tid fyre ministrene og opløse folketinget (det sidste er så ændret i § 32, stk.2, til 
at kongen, kan udskrive valg, som så også betyder et nyt folketing). hvis Christian d. X ikke havde overholdt 
grundloven, var han blevet afsat. For det eneste en konge skal, er at overholde grundloven.

Man kan sige, at Struensee lagde grunden, til en del af de paragraffe om borgerrettigheder i grundloven som 
vi har i dag. Han var i gang med mange reformer, men blev ikke færdig, og efter hans henrettelse i 1772, var 
der faktisk nogle år, hvor nogle rettigheder, som han indførte, forsvandt igen. Borgernes rettigheder, blev 
derfor dårligere igen. Det var så først pga. den Franske revolution som, strakte sig over mange år, at kongen 
fik kolde føder, og vi fik en grundlov, som faktisk gav mere magt til folket, end den vi har i dag.  

Den første grundlov havde iøvrigt 100 paragraffer, og er så ændret i flere omgange, en del love forsvandt, og 
nye kom ind, derfor vil jeg beskrive dem alle, så man kan se ændringerne og betydningen af, at man har 
ændret dem.

Det har vist sig, at tidligere beskrivelser af grundloven, ikke har beskæftiget sig så meget med ændringerne, 
og hvorfor rettigheder der en gang blev vundet, nu er gået tabt. Ved ændringerne i 1855, fik kongen bl.a. igen 
sæde i statsrådet, og i forbindelse med grundlovsændringen ved den 1. verdenskrig, gav man som en gulerod 
kvinderne stemmeret, men samtidig fik kongen mulighed for at fyre statsministeren.
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Selvom, mange ikke vil erkende at Danmark er et kongerige, og ikke et folkestyre (republik), som det ellers 
tydeligt fremgår af paragrafferne, er Danmark rent lovmæssigt ikke så moderne som man gerne vil fremstille 
det. Man holder sig meget strengt til grundloven og derfor udpeges en kongelig undersøger efter et valg. Det 
med en kongelig undersøger, betyder at en person (ofte senere statsministeren) undersøger muligheden for at 
danne et flertal, så dronningen, ud fra det den kongelige undersøger har fundet ud af, kan sætte regeringen 
som angivet i §14.

At det er det kongen / dronningen der fyrer og ansætte ministre den dag i dag, ser vi ved, at ministrene kører 
ind til Amalienborg for at blive udnævnt eller afskediget, når de altså får besked på hvordan dronningen har 
sammensat regeringen.

Bemærk derfor at hver gang der står konge i grundloven, skal der så stå dronning, så længe Margrethe er 
regent. Det er også foreslået at konge skal erstattes med regering. Det står der, hvis man læser wikipedia. 
Andre har forslået, at konge ændres til folketing, men det giver heller ikke mening flere steder. Jeg beskriver 
de forskellige steder, så kan man selv se problemerne i kapitlerne 12 og 13.

Vi opdager det ikke så tydeligt, at det faktisk er dronningen der har magten, fordi de statsministre der har 
været valgt de sidste mange år, alle har været nogle, der havde potentielle retssager hængende over hovedet, 
så §16 kunne nemt tages i brug, hvis de ikke ville overholde §12 og §13. (Anders Fogh fik en næse som 
skatteminister, Lars Løkke havde rod i regnskaberne i Frederiksborg amt, og Helle Thorning-Smith kan ikke 
tælle dage og derfor ikke indlevere et skatteregnskab som andre ellers godt kan.)

§88 gør at det er umuligt at ændre grundloven uden at kongen / dronningen godkender det, så dem der siger 
at vi bør ændre grundloven, så konge magten forsvinder, har ikke forstået, at dette ikke kan lade sig gøre 
uden, at dronningen selv gerne vil miste magten.
Faktisk kan kun et folkekrav ændre på grundloven, så Danmark igen bliver et demokrati, som landet jo 
næsten var ved at blive i 1849.

Danmark var i øvrigt globaliseret længe inden ordet blev opfundet, for i Danmark har vi jo tradition for at 
kongen kom fra store familier i området syd for det nuværende Danmark, som blev udpeget af andre store 
magtfulde familier ude i Europa, når vi ikke længere havde en naturlig arving til tronen.

Således er foruden Christian d.9 der blev udpeget efter treårs krigen, også den tidligere første Oldenborgske 
konge Christian d.1 i 1448 udpeget, altså længe inden kongeloven med arveret til tronen, men da man således 
i lang tid inden kongeloven, havde valgt konger, der var i familie med den tidligere konge, var det ikke så 
stort et skridt at indføre det i kongeloven, og det er da også først da Christian d.1 slægt i lige mandlig linje 
svigter, der kommer problemer igen, helt fremme i 1853.

Det nuværende kongehus har rødder i Glücksburg, (der ligger i Holsten, som vi jo tabte til i krigen i 1864) 
men har så ikke manglet arving siden Christian d. 9 blev udpeget, så de efterfølgende regenter er således født 
i Danmark.

Dog måtte man i 1953 ændre på tronfølgeloven så Magrethe kunne blive dronning, for selvom at vi fik lavet 
en grundlov, er dele af den gamle kongelov stadig implementeret, bl.a. arverækkefølge som jo ikke var noget 
man havde før kongeloven.

Grundloven skal altså læses som den er skrevet, og ikke som om, det der står forskellige steder, at konge skal 
erstattes med noget andet, og det vil blive pindet ud til mindste detalje i denne bog.
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De første kapitler er som grundloven er delt op, altså fra 1 til 11, derfra er det både historie og forklaringer på 
de paragraffer, der er ændret. Håber det giver et overblik over både reglerne, som er i dag, men også hvordan 
man skal læse og forstå dem, så man ikke bagefter vil påstå, at den fortolkning som jeg nu giver udtryk for, 
kun er min forkvaklede måde at se paragrafferne på. Jeg tror forståelsen bliver nemmere når man også har 
historien med, for ændringerne viser jo, hvordan man skal læse den, fordi det er et udtryk for, hvordan man 
selv læser den i kongehuset og i regeringen.

Indhold Historien om Grundlovens kapitler              Side

Kapitel 1 Regler for riget. 5
Kapitel 2 Regler for kongen (dronningen). 6
Kapitel 3 Magtfordelingen mellem  konge, ministre og folketing. 9
Kapitel 4 Regler om valg og fordeling mandater i riget.             14
Kapitel 5 Regler for folketingets forretningsorden.           17
Kapitel 6 Regler for domstolene.           22
Kapitel 7 Regler for folkekirken.           24
Kapitel 8 Regler for borgerne.           26
Kapitel 9 Regler for Grønland, Færøerne og Island.           29
Kapitel 10 Regler for ændring af grundloven.           30
Kapitel 11 Regel for ikrafttrædelse.           31
Kapitel 12 Problem paragrafer som de ser ud med regering.           31
Kapitel 13 Problem paragrafer som de ser ud med folketing.           36
Kapitel 14 London aftalen       1852 Som følge af 3 års krigen.           40
Kapitel 15 Ændringen         1855  Helstatsforfatningen.           44
Kapitel 16 Ændringen         1863  Novemberforfatningen.           58
Kapitel 17 Ændringen         1866 Den gennemsete grundlov.           72
Kapitel 18 Ændringen         1915 Kvinder og tjenestefolk fik stemmeret.           81
Kapitel 19 Ændringen         1920 Slesvig indlemmes i riget.             89
Kapitel 20 Ændringsforsøg i    1939 1 Ting med 2 kamre, politisk beskyttelse.           92
Kapitel 21 Ændringen         1953 Folketing og EF samt dronning.         106
Kapitel 22 Magt begrænsninger for kongen jf. Grundloven i dag.         122
Kapitel 23 Magt beføjelser for kongen jf. Grundloven i dag.         124
Kapitel 24 Struensee´s forslag der blev en del af grundloven.         127
Kapitel 25 Forslag til ændring, så Danmark kan blive demokrati.         129
Kapitel 26 Mine forudsætninger for at skrive denne bog.         134

I bogen vil paragraf for paragraf blive gennemgået, med henblik på forståelse for netop hvorfor dette afsnit er 
som det er. Det er kun de paragraffer, der er ændret, udgået eller kommet til, hvor betydningen af ændringen 
gennemgås. 

Denne udgivelse er kun et kapitel, nemlig kapitel 22, som jeg tror vil gøre det lettere for dem som siger at vi 
skulle have demokrati eller parlamentarisme, fordi at kongemagten i § 2 jo er beskrevet som indskrænket, det 
er også i §2 der så står hvilken styrer form vi har, så den gengiver jeg lige her:

§ 2 Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de 
i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler. 

Bemærk venligst at der ikke står at vi har demokrati som styrerform / Regeringsform, og at det her defineres 
hvad man mener med KONGE i resten af grundloven.
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Kapitel 22 Magt begrænsninger for kongen jf. grundloven i dag.
De næste 2 kapitler, er kun for yderligere at vise hvad det er, som kongen har af begrænsninger og beføjelser. 
For man kunne jo godt tro at når der står i §2 at der er indskrænket monarkisk styrer, så har kongen 
begrænset magt. Men virkeligheden er, at det er meget få begrænsninger i kongens magt, så derfor 
gennemgår jeg lige begrænsningerne først og tager så indflydelsen bagefter.

§ 2 Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i  
tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.
Det angives at der er indskrænkninger! 

§ 3 Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den  
dømmende magt er hos domstolene.
Kongen har ikke den direkte dømmende magt, men kongen har magt over ministerene i §12 og dermed også 
justitsministeren, der er øverste ansvarlige over domstolene. Og i 1953 fik man mulighed for at fyre dommere 
uden pension, dermed fik kongen ren enevælde magt, da der også er en økonomisk magt over dommerene.

§ 5 Kongen kan ikke uden folketingets samtykke være regent i andre lande. 
Dette begrænser kun kongen i at være konge i flere Lande.
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Foto Rytterstatue af Christian d.9 ved Christiansborg. 
 

  

Christian d.9 blev jo udpeget ved 
London aftalen i 1852, og han var jo 
ikke meget for at underskrive den nye 
grundlov, så spørgsmålet var, hvordan 
var den grundlov, som han ikke ville 
underskrive?

For den der kom ud af det i 1863, var 
jo stadigvæk ren enevælde, så der var 
ikke noget særligt der begrænsede 
kongen. Spørgsmålet er, hvor meget 
fik han lavet om, inden han 
underskrev?



§ 6 Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke. 
Kongen kan ikke tilmælde sig anden religion, for at man kan forstå grunden til denne paragraf, skal man 
huske på at den Franske revolution gjorde kongerne bange for også at miste hoved og man måtte derfor have 
kirken med da den havde meget stor indflydelse da grundloven blev til. Tror da ikke det er noget der 
begrænser kongen / dronningen dagligt i dag.
 
§ 7 Kongen er myndig, når han har fyldt sit 18. år. Det samme gælder tronfølgeren. 
Kongen kan først regere når han er myndig. 
 
§ 8 Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidlig forsikring om  
ubrødeligt at ville holde grundloven. Af forsikringsakten udstedes tvende ligelydende originaler, af hvilke  
den ene overgives folketinget for at opbevares i sammes arkiv, den anden nedlægges i rigsarkivet. Kan  
kongen som følge af fraværelse eller af andre grunde ikke umiddelbart ved tronskiftet afgive denne  
forsikring, føres regeringen, indtil dette sker, af statsrådet, medmindre anderledes ved lov bestemmes. Har  
kongen allerede som tronfølger afgivet denne forsikring, tiltræder han umiddelbart ved tronskiftet  
regeringen.
Kongen kan kun regerer ved at love at overholde grundloven. tidligere i Danmarks historien har det faktisk 
også været et krav, at kongen underskrev erklæringer, da forskellige magt interesser, altid har skabt krig.
 
§ 9 Bestemmelser angående regeringens førelse i tilfælde af kongens umyndighed, sygdom eller  
fraværelse fastsættes ved lov. Er der ved tronledighed ingen tronfølger, vælger folketinget en konge og  
fastsætter den fremtidige arvefølge. 
Egentlig ikke en begrænsning i selve udførelsen af magten, men en præcisering af hvad man gør ved sygdom 
ogl.
 
§ 10 Stk. 1. Statens ydelse til kongen bestemmes for hans regeringstid ved lov. Ved denne fastsættes tillige,  
hvilke slotte og andre statsejendele der skal overlades kongen til brug. 
I det at kongen i 1855 fik magten over selve lovgivnings arbejdet er denne paragraf uden betydning, da 
kongen jf. §12 jo bestemmer hvad de ministre der repræsentere flertallet i folketinget skal mene om en 
lønforhøjelse.
 
§19Stk. 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. 
For at sikre at kongen ikke starter krig uden at flere er orienteret om det er denne paragraf indført, men også 
uden reel betydning, da kongen jo har den reelle magt, og derfor kan dette kun være en orientering. 
Paragraffen var kun vigtig hvis ikke kongen også sad i statsrådet og hvis ikke kongen havde den overordnet 
magt, alt dette blev jo indført i 1855 og derfor tog det vigtigheden af denne paragraf væk.
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Bogen er foreløbig udsolgt som almindelig bog, men fås hos WWW.webBØGER.dk som e-bog, og ellers kan 
man låne den på biblioteket, planen er at genudgive den så snart det bliver muligt, men da der i øjeblikket er 
meget travlt med at skrive nye bøger, kan der godt gå lidt tid, for som sædvanligt med bøger opdager man jo 
små fejl efter trykningen og så skal disse jo helts rettes, så anden udgaven bliver i orden.

Den blev trykt i 100 stk. Og paperback men forventes at blive hardcover ved genoptryk.

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.
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.
Da pøblen rejste sig, bogen er en gennemgang af der 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.
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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Foto Rytterstatue af Christian d.X Sankt annæ Plads

 

 
En Konge, der viste, hvor meget en 
konge har ret til ifølge konge-
paragrafferne, var Christian d.X, han 
fyrede hele sin regering, og fik så det 
problem, at han i den grundlov der 
gjaldt, da han var konge, ikke kunne 
udskrive valg. Det blev så ændret senere, 
netop noget der viser, at kongemagten er 
virkelig, og ikke som nogle tror, ikke er 
reel. Hvis kongen ikke skulle fyre en 
statsminister, hvorfor skulle han så have 
ret til at udskrive valg, husk på at det 
kom på i 1953. 


