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Denne gratis udgivelse, er kun et kapitel fra bogen Påskekrisen da
kongen brugte sin magt, og det er udgivet fordi det er meget centralt
for forståelsen af vores samfund, at man foruden at læse selve
grundlovens tekst, som jeg minutiøst gennemgår i mine grundlovs
bøger, også får selve det såkaldte systemskifte på plads, for der er jo
nogle der mener at der ved valget i 1901 var et systemskifte, eller
senere da kvinderne kunne stemme til kommunale valg så var et eller
andet form for skifte, men var der det?
Kapitlerne
Napoleons erobringer.
mordet i Sarajevo
Sorte hånd frihedsbevægelsen
Fredsaftalen og konsekvenserne
Parlamentarismens ”indførsel” i 1901.
Alberti sagen.
Påskekrisens politiske spørgsmål.
Revolutionerne.
Den danske revolution.
Den provisoriske regeringen Liebe
Den provisoriske regeringen Friis
Første valgte regering efter de provisoriske.
Dannelsen af Neergaard regeringen
Landmandsbank sagen.
Neergaards omdannede regering.
Stauning regeringen.
Dagmar's betydning.
Min Konklution
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Jeg vil i selve bogen forsøge at afdække, både de politiske spørgsmål
der kan have udløst påskekrisen, men også se på lovligheden af de
begivenheder der skete, selve lovligheden har jo længe været et
omdiskuteret emne, og det kan jeg love at jeg får klarlagt, men det er
langt mere vigtigt hvad der i sidste ende udløser fyringen af Zahle, for
det var en tid med mange begivenheder der alle kunne have haft
indflydelse. Jeg kommer dog godt rundt i de fleste begivenheder, og
som sædvanlig har jeg måtte læse en hel del bøger for at komme ind
til sagens kerne.
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Parlamentarismens ”indførsel” i 1901.
Der er også nogle der så mener at det var i 1903 at vi fik
parlamentarisme, og det udsagn starter jeg lige med, man bruger
nemlig det argumentet, at det var fordi at kvinderne i 1903 også fik ret
til at stemme til menighedsrådene og at de i 1907 fik stemmeret til
kommunalbestyrelserne, samt at de endeligt fik stemmeret til
folketinget i 1915, så det skulle altså så være ved grundloven i 1915 at
parlamentarismen bliver lovfæstet.
Men er det, at man fordeler stemmeretten ud på flere i befolkningen,
et udtryk for hvem der så får magt? Og hvad skete der med
kongemagten i 1915?
Hvis man skal se på magten helt alene, må det jo nødvendigvis være
hvilken indflydelse man får når man bliver valgt, og ikke hvem der
har valgt en ind, så det argument holder ikke til at dokumentere at
kongen afgav magten, det viser kun at kongen lod flere være med til at
stemme på dem han så bestemte over.
Ændringen i 1915 var kun valgtekniske ændringer, og ikke nogle
regeringsmæssige, så den måde hvorpå en regering føres på, blev ikke
ændret, og dermed blev der ikke ændret på selve styreformen.
Når vi har lært at grundloven skal fortolkes, er det altså noget man
underviser i for at vi skal tro at de politikere vi stemmer på kan gøre
en forskel, men hvis man læser grundloven, som den rent faktisk er
skrevet, kan man godt se at det intet har med demokrati at gøre, læser
man noget der ikke står der, kan grundloven jo godt se ud som
demokrati selvom at den slet ikke er det.
Vores ”demokrati” omtales som værende repræsentativt, skal det jo
forstås som netop dette, vores folketing repræsentere kun et
demokrati, det er det ikke. Systemet fungere på den måde som det er
angivet i grundloven, og det vil sige:
Et lovforslag skal altid behandles i statsrådet inden at det behandles i
folketinget, således at rigets øverste myndighed (kongen) der jo
sidder for bordenden i statsrådet kan træffe beslutning om hvilken
holdning som regeringen har til lovforslaget.
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Det er nemlig altid kongen der bestemmer hvilken holdning
regeringen har, fordi der jo i grundlovens §8 står at kongen sidder i
regeringen, og fordi der i §12 står at det er kongen der bestemmer over
ministrene, og ikke omvendt som mange går og tror.
Det betyder så at selvom at et folketingsmedlem kan stille et
lovforslag og selvom at tinget skal behandle det, vil den beslutning der
kommer ud af det, være præget at den holdning som majestæten har,
for det er den holdning som majestæten har, som regeringen vil
fremføre, vi husker jo på at ministrene skal overholde grundloven, og
gøre som den med kongemagten kræver, ellers vil man kunne bruge
§16 der jo siger at ministrene kan stilles for en rigsret af kongen. (i
den første grundlov var det kun tinget der kunne stille en minister for
en rigsret, men det blev ændret i 1855)
Flere af paragrafferne bliver noget vrøvl hvis man fjerner konge og
indsætter enten regering eller folketing, det viser jeg i min bog:
”Magtens Paragraffer”, der er endda en paragraf der klart røber at
denne forklaring ikke holder, for i §14 vil man så kun skifte konge ud
det ene af de to steder hvor der står konge, og så kan denne forklaring
med at man bare skal udskifte kongen med noget andet jo ikke bruges.
i 1920 så paragraffen sådan ud:
§ 13. Kongen udnævner og afskediger sine Ministre. Han
bestemmer deres Antal og Forretningernes Fordeling imellem
dem. Kongens Underskrift under de Lovgivningen og Regeringen
vedkommende Beslutninger giver disse Gyldighed, naar den er
ledsaget af en eller flere Ministres Underskrift. Enhver Minister,
som har underskrevet, er ansvarlig for Beslutningen.
I dag ser den sådan ud:
§ 14 Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige
ministre. Han bestemmer deres antal og forretningernes fordeling
imellem dem. Kongens underskrift under de lovgivningen og
regeringen vedkommende beslutninger giver disse gyldighed, når
den er ledsaget af en eller flere ministres underskrift. Enhver
minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen.
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Som man kan se er der kun første gang der står konge, vi har lært at vi
skal skifte, men det er jo ulogisk at der ikke er konsekvens så det var
alle steder hvor der står konge at vi skal skifte ud, og hvorfor lave en
grundlov hvor det der står der, ikke skal læses som det er skrevet, når
man jo netop i al lovarbejde bruger meget tid på at undgå at man kan
misforstå en lov.
Bemærk i øvrigt også at der efter ændringen i 1953 står at kongen kan
fyre statsministeren, det var en konsekvens af påskekrisen i 1920.
Som man kan se på §14 blev det skrevet sort på hvidt at kongen havde
ret til at fyre statsministeren i 1953, men denne ret var der nu også i
1920 for i 1915 blev en anden paragraf ændret, og det var den der
gjorde det fuldt lovligt at fyre Zahle, den paragraf så sådan ud:
§ 16. Alle Love og vigtige Regeringsforanstaltninger forhandles i
Statsraadet. Er Kongen i enkelte Tilfælde forhindret fra at holde
Statsraad, kan han lade Sagen forhandle i et Ministerraad. Dette
bestaar af samtlige Ministre under Forsæde af den, som Kongen
har udnævnt til Statsminister. Enhver Minister skal da afgive sit
Votum til Protokollen, og Beslutning tages efter Stemmeflerhed.
Statsministeren forelægger den over Forhandlingerne førte, af de
tilstedeværende Ministre underskrevne Protokol for Kongen, der
bestemmer, om han umiddelbart vil bifalde Ministerraadets
Indstilling, eller lade sig Sagen foredrage i Statsraadet.
Den eneste ændring i den var at ordet Konseilspræsident var blevet
erstattet med ordet statsminister, det er dog ikke en ubetydelig
ændring netop pågrund af den anden paragraf om at det var kongen
der ansatte og afskediget MINISTERNE, og nu var Zahle jo blevet til
en minister der kunne fyres, så det var noget helt andet der gav
problemerne i 1920 og hvad var det så?
Alt er i sidste ende styret fra statsrådet, hvilket jo klart fremgår at §17
stk 2, og den er der jo ingen der vil fortolke, men så vil nogle jo så
sige at det jo er sket at regeringen kommer i undertal, og det er også
rigtigt, men så har man §32 stk. 2 som kom ind i 1953 der siger at
kongen kan til enhver tid udskrive valg, (og netop denne paragraf skal
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man være opmærksom på, for den mulighed var der ikke i 1920) og
holder man den sammen med § 41 stk.4 hvor der står at de lovforslag
der ikke er vedtaget endeligt vil bortfalde ved valg, betyder det at hvis
parlamentet stemmer imod regentens forslag, kan regenten fyre hele
folketinget og få et nyt ting til at se på sagen.
Hvad har selve tinget så af indflydelse?
Ja der er faktisk nogle få ting som tinget kan gøre, men hvis tinget
bruger disse bestemmelser, kan det give bagslag, vi har nemlig nogle
drille paragraffer i grundloven, de kan i yderest konsekvens betyde et
valg, men ikke nødvendigvis en ændring til det lovforslag som de
udløser valg på.
Jeg kalder disse paragraffer for drille paragrafferne, og der er:
§ 15 Stk. 1. Ingen minister kan forblive i sit embede,
efter at folketinget har udtalt sin mistillid til ham.
§ 42 Stk. 1. Når et lovforslag er vedtaget af folketinget, kan
en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af
tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse overfor
formanden begære folkeafstemning om lovforslaget.
Begæringen skal være skriftlig og underskrevet af de
deltagende medlemmer.
Ingen kan komme i regering uden at folketingets flertal har godkendt
det, selv en mindre tals regering er godkendt af folketingets flertal, vi
kan kun som vælgere få lov til at vælge dem, som den med
kongemagten skal bestemme over, intet andet, de politiske
beslutninger kan vi aldrig få indflydelse på.
Man bruger så det argument, at da Christian den 10 fyrede Zahle blev
der så stor en opstand og man fik sat kongen på plads, og derigennem
fik gennemtrumfet parlamentarismen, men det var jo i 1920, også
denne påstand vil jeg gennemgå, for hvad var det der skabte
opstanden?
Episoden i 1920 viser jo at selv i 1920 var parlamentarismen ikke
gennemført, men blev den det så bagefter?
7

Nej for ved næste ændring i 1953 blev der netop rettet op på den
ballade det skabte at kongen ikke kunne udskrive valg, og så ændrede
med også §14 så der nu stod at kongen også kunne fyre
statsministeren.
Udsagnet om parlamentarismens indførsel i 1901, begrundes med, at
Christian den 9 der undlod at blande sig i regeringsdannelsen, dette er
dog ikke muligt for i grundloven står der jo netop at det er kongen der
ansætter og afskediger ministrene, og det ser vi også i dag ved at
ministrene skal ind til dronningen for at blive udnævnt, men et er jo så
at udnævne og et andet er så at beslutte hvem der skal udnævnes, det
vil jo så være det der bliver påstanden, så også dette vil jeg forsøge at
udrede.
Men først selve forløbet af regeringsdannelsen i 1901, ser vi på
oplysningerne i aviserne på det tidspunkt, var forløbet således at der
var valg i april måned, ved disse valg mistede partiet højre tilslutning,
hvilket betød at sammensætningen af tinget ville forandre sig og at en
fortsættelse af en ny højre regering ville være svær, da en regering jo
gerne skulle kunne mønstre et flertal for sine lovforslag.
Men var det så forhandlinger om regeringsdannelsen uden at kongen
var med? Ved dannelsen af Liebe regeringen, og kort tid efter Friis
regeringen i 1920 da Zahle blev fyret, kan man se at man forhandlede
med kongen, gjorde man så også dette i 1901.
Ja man forhandlede nøjagtigt som i dag, ved at man hele tiden må
tilbage til kongen, hvis det mandat man fik ikke kunne lade sig gøre.
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Som følge af valgresultatet, måtte højre regeringen altså trække sig og
en ny regering skulle udpeges, hvis det kan kaldes et systemskifte, har
vi haft mange systemskift op gennem tiden, det næste så står er:

Kongen havde altså tilkaldt Deuntzer, for han ville jo ikke komme
rendende op til kongen med en idé om at han skulle danne en regering,
hvis han ikke var blevet tilkaldt.
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Det var som man kan se bl.a. på grund af den politiske situation, at der
var svært at danne regeringen, og det var jo også den der var årsagen
til valgresultatet, man ville altså have forandring.
Det viste sig derfor at være svært at danne en regering, så han må flere
gange til kongen, hvilket så fremgår af det næste klip i
Nationaltidende:

Så det udsagn vi har fået om at kongen ikke blandede sig i
regeringsdannelsen passer simpelthen ikke, Deuntzer, måtte flere
gange til kongen netop fordi det var svært at danne en regering som
man først havde aftalt, og det forløb ser vi også i dag, når der skal
dannes en regering, at det ikke lykkedes første gang.
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Under hele forløbet har overskriften været Ministerkrisen som man
kan se, og i dette klip kan man se at selve ordet systemskifte, er
dukket op som følge af at flere venstre blade har skrevet, at valget var
et systemskifte, det var altså ikke et egentligt system der skiftede, det
var kun stemmerne der faldt på nogle andre politikere, at dette ikke
kan kaldes et systemskifte, kan man også se af næste artikel:
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Hannibal Schested afgav sin demission den 24 Juli, og den nye
regering blev udpeget den 1 august inden at man var færdige med
valgene til folketinget, så også den teori om at kongen ikke blandede
sig i regeringsdannelsen var bevisligt forkert, da tinget slet ikke havde
holdt sit første møde endnu, det skete som man kunne se først den 8
oktober.
Tesen om at vi fik et systemskifte fordi at kongen udpegede en
Venstre regering i stedet for, som man havde gjort før 1901, en fra
partiet Højre, passer heller ikke, og så var Duentzer i øvrigt slet ikke
medlem af Venstre, da han blev udpeget til at danne regering, ja han
var ikke engang valgt til folketinget, han blev først kandidat for
Venstre i 1902, og så meldte han sig i øvrigt hurtigt ud igen.
Man får ikke et helt nyt system blot ved at ændre på de politikere som
kongen kan bestemme over, for at man kan sige man har et helt nyt
system, skal man jo fjerne det gamle, man skal fx kunne danne en
regering uden at de overhoved skal til kongen, og da man selv i dag
skal til kongen efter et valg, har intet reelt ændret sig.
Læser man aviserne fra 1901, var der da heller ikke nogle der der
mente at hele systemet blev ændret, de taler kun om et politikker
skifte, og dermed en politisk ændring, dem ser vi jo tit i nyere tid,
også uden at vi kan sige at det ændre på borgernes indflydelse.
Man påstår så at man efter 1901 ikke kunne udpege en regering der
var i undertal i folketinget, og derfor fik borgerne så indflydelse, man
kalder det for en statsskik, som man indførte, men det var så ikke i
1901, for først den 4 marts i 1919 havde kongen tilkendegivet at han
ville undgå at udnævne en mindretals regeringen.
Der er dog siden udpeget mange mindretals regeringer, så en sådan
tilkendegivelse er når den ikke er lov, ikke noget fast og stabilt man
kan forholde sig til.
Så den forklaring holder heller ikke, den største ændring var da man
begyndte at udpege regeringer efter at folketingsvalget var helt
overstået, og det skete først meget senere.
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Her er mødereferatet fra 1901 da regeringen blev udnævnt af kongen:
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Regeringen der blev dannet i 1901:
J.H. Deuntzer Konseilspræsident og udenrigsminister.
Christopher Hage Finansministeriet
V.H.O. Madsen Krigsministeriet
Ferdinand Jøhnke Marineminister
J.C Christiansen Kulturminister
P.A. Alberti Justitsminister
Enevold Sørensen Indenrigsminister
V. Hørup Minister for offentlige arbejder samt Trafikminister døde så
fra 15.02.1902 Christopher Hage
Ole Hansen Landbrugsminister.
P.A. Alberti minister for Island
Hannes Hafstein minister for Island fra den 31.01.1904
Bemærk tre ting omkring det såkaldte systemskifte, 1. der kom ingen lov
ændring og dermed var systemet ikke blevet ændret, og 2. kongen var i
tæt kontakt med Deuntzer omkring regeringsdannelsen, samt tilsidst,
Deuntzer var slet ikke en venstre mand, for kongen kunne slet ikke
lide formanden for venstre J.C Christiansen, så han blev kun
kulturminister og ikke statsminister i første omgang.

Paragrafferne for hvordan Danmark styres blev ikke ændret der stod
stadig:
§ 1. Regjeringsformen er indskrænket-monarkisk, Kongemagten
er arvelig. Arvefølgen er den i Thronfølgeloven af 31te Juli 1853
Art. I og II fastsatte.
§ 2. Den lovgivende Magt er hos Kongen og Rigsdagen i Forening.
Den udøvende Magt er hos Kongen. Den dømmende Magt er hos
Domstolene.
Læg her mærke til at der i paragraf 2 ikke står at Danmark blev
demokratisk styret, eller at der i paragraf 2 kom til at stå at lovene
blev lavet af parlamentet, og dermed blev hverken styret eller
parlamentets magt ændret, dette synes helt at være forbigået i den
debat man har om det såkaldt systemskifte, eller parlamentarismens
indførsel.
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I dag ser vi det også således at man, når man starter forhandlingerne
om en ny regering, er det den fløj af folketinget der har fået flest
stemmer, der kan pege på den som de mener der skal være kongelige
undersøger, og denne person kan så gå til kongen, for at få lov til at
denne regeringen, og så vil man gennem forhandlinger med kongen
finde den ny regering.
Det betyder bare ikke altid at denne person ender med at danne
regeringen, det er før set at man efter noget til, må udpege en ny
forhandler.
Der er derimod meget der tyder på, at det kunne være på grund af
Alberti, at kongen ikke skulle havde blandet sig i regeringsdannelsen,
for på den måde ville det være meget belejligt. Der kom nemlig en
meget uheldig sag med ham, og den vil jeg derfor gennemgå. Men for
at det ikke skal være løgn så fortsætter Alberti også i den næste
regering der udpeges i 1905!
I bogen om Birck, skriver redaktør og Can. Mag. Erik Rindom således
om Bircks evner til at læse korrektur, og det er lige medtaget fordi
denne fil er frigivet inden bogen er færdig, og dermed også
korrekturen.

Der er naturligvis meget mere i bogen, også om hvordan vi i dag oplever
at der er noget vi som borgere får af vide, men at det så ikke hænger
rigtigt sammen med virkeligheden.
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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.
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