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Danmarks monarkers historie 

Del 2 år 1700 - 2016 

 

Frederik IV 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 
og Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Ditmarsken 

Greve udi Oldenburg og 
Delmenhorst 

  1699-1730 

Middelmådig enevoldskonge der var flittig, ansvarsfuld - og bigamist i 

to omgange. Den Store Nordiske Krig ødelagde Sverige som stormagt, 

men bragte ikke Skåne tilbage. 
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Kronprins Frederik blev født på Københavns Slot den 11. oktober 1671 som søn 
af kong Christian V og dronning Charlotte Amalie. Han fik ikke nogen speciel 

fremragende uddannelse, men blev taget med i statsrådet som 18-årig i 1689. 
I 1695 ægtede han Louise af Mecklenburg-Güstrow. De fik 4 børn: Christian 

der døde som spæd, Christian VI, Frederik Karl, Jørgen, Charlotte Amalie. Da 
Christian V døde i 1699, blev den 28-årige Frederik automatisk konge. 

Kong Frederik IV mistede ret hurtigt den ægteskabelige interesse for dronning 
Louise og begyndte at tage sig elskerinder. I 1703 lod han sig vie "til venstre 

hånd" og i al hemmelighed til en af dem, Elisabeth von Wieregg, men hun 

døde i barselsseng i 1705. I 1711 traf kong Frederik Anna Sophie 
Reventlow på et maskebal på Koldinghus og lod hende bortføre året efter. 

Hende ægtede han også til venstre hånd (dvs. borgerligt, uden hun blev 
dronning) samme år og i al offentlighed, selv om det jo var bigami som der i 

øvrigt var dødsstraf for ifølge Danske Lov. 

I 1721 døde dronning Louise, og dagen efter ægtede han Anna Sophie til højre 

hånd, dvs. hun blev dronning.  Det skabte stærke spændinger mellem Frederik 
IV og Anna Sophie på den ene side og ikke mindst dronning Louises ældste søn, 

kronprins Christian, på den anden. Dronning Anna Sophie fødte ikke kongen 
børn der overlevede spædbørnsalderen. 

Den 12. oktober 1730, dagen efter at han var blevet 59 år, døde kong Frederik 
på Odense Slot. 
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1  Dronning Louise, gift med Frederik IV, mor til Christian VI 

 
2  Dronning Anna Sophie (Reventlow) 
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Frederik IVs karakter 

Frederik IV var et jævnt menneske på godt og ondt. Bortset fra i kærlighedslivet 

var han loyal og pligtopfyldende. Han var arbejdsom, ordentlig og pertentlig og 
forekom venlig og ikke nedladende. Hans begavelse var ikke imponerende, og 

heller ikke hans udsyn, overblik og fantasi. Frederik var et jævnt og virksomt og 
lidt snævert og mistroisk menneske med et frodigt kærlighedsliv. 

 
3  Frederik IV, en middelmådig og pligtfopfyldende bigamist 

 

Den Store Nordiske Krig 1700-1720 - den store fætterkrig 

Den Store Nordiske Krig blev planlagt sidst i 1690'erne og var altså snarere 
Christian Vs end Frederik IVs projekt. En række lande - Rusland, Sachsen, Polen 

og Danmark-Norge ville begrænse Sveriges magt i Østersøen. Danmark så også 

som sidegevinst at få Skåne tilbage og måske også få underlagt den gottorpske 
del af hertugdømmerne Slesvig-Holsten. Det pudsige er at de fleste aktører på 

hver sin side er børnebørn af Frederik III af Danmark og dermed allesammen 
hinandens fætre. Det gælder på den ene side kong Karl XII af Sverige og hertug 

Friedrich IV af Schleswig-Holstein-Gottorp reelt støttet af Holland og England, 



5 
 

og på den anden side kong Frederik IV af Danmark og August den Stærke af 
Sachsen-Polen. Den femte aktør, Peter den Store af Rusland, var dog ikke 

barnebarn af Frederik III. 

 
4  Kong Karl XII af Sverige var en formidabel modstander for Frederik IV af Danmark-Norge og andre modstandere i Den Store 

Nordiske Krig 

Krigen indledtes uforsigtigt af August den Stærke der angreb Sverige, mens 

Peter den Store var optaget andetsteds og ikke kunne komme Sachsen-Polen til 
hjælp. Danmark-Norge rykkede kort efter ind i Holsten; men den uerfarne 

Frederik IVs dispositioner var ikke så geniale. Snart kunne Karl XII  i ly af en 
engelsk-hollandsk flådespærring i Øresund landsætte tropper ved Humlebæk og 

besætte Sjælland. Chok! En hurtig fredstraktat beseglede situationen før krigen 

indledtes. Danmark var ude af krigen. 

Dermed havde Karl XII ryggen fri og kunne rykke mod øst. I øvrigt faldt hertug 

Friedrich IV af Holstein-Gottorp ret hurtigt i krigen i svensk tjeneste, og hans 
mindreårige søn, Karl Friedrich, fik hertugposten. 

Den purunge Karl XII af Sverige viste sig som en aggressiv, modig og 
fremragende hærfører der besejrede såvel Polen og Sachsen og fortsatte ind i 

Ukraine. Men til sidst fik Peter den Store af Rusland vendt krigen, bragt Sverige 
i defensiven og erobret Sveriges baltiske besiddelser (Ingermanland, Estland 

osv.) hvor zar Peter straks grundlagde sig Ruslands nye hovedstad, Skt. 
Petersburg. Sveriges nedtur fik Danmark-Norge tilbage i krigen i 1709. England 

og Holland trak sig som Sveriges allierede; til gengæld meldte nye tyske fjender 
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sig, Hannover og kongeriget Preussen som var det nye navn for Brandenburg. 
Danmark-Norge fik efterhånden søherredømmet på Østersøen, En dansk-norsk 

søhelt under disse salg var den norske fregatkaptajn Peter Janssen Wessel siden 
adlet Tordenskiold. Sverige mistede til gengæld sine sidste tyske besiddelser. 

 
5  Den kække norsk-danske søofficer, Peter Jansen Wessel adlet Tordenskiold, havde en imponerende militær karriere 

under Den Store Nordiske Krig 

Karl XII foretog da et overraskelsesangreb ind i Norge i 1716, og bl.a. brødrene 

Hans og Peder Colbjørnsen samt Tordenskiolds søangreb fik sikret 
grænseborgen Frederiksten på dansk-norske hænder. I 1718 forsøgte Karl XII 

sig med et bedre forberedt angreb på Norge, men en kugle i tindingen, 
formentlig affyret fra egne rækker, afsluttede den unge krigerkonge Karl XIIs 

projekt og liv da han befandt sig ved Frederiksten, og under svogeren og 

efterfølgeren, Frederik I, begyndte Sverige at trække sig. Frederik IV blev så 
begejstret da Tordenskiold overbragte ham nyheden om Karl XIIs død at han 

fluks udnævnte Tordenskiold til kontreadmiral. Men svenskerkongens død var 
også en game-changer. 

Med Danmark-Norge sluttede Sverige fred ved Freden i Frederikssund i 1720. 
Freden gav lidt krigsskadeerstatning og retten til at inddrage det gottorpske 

Sønderjylland i rigsfælleskabet, men det gik ikke med det gottorpske Holsten. 
Her forblev den afdøde Friedrich IVs søn, Carl Friedrich, hertug. Stormagterne 

gav heller ikke Danmark lov til at beholde de dele af Tyskland (Rügen og 
Stralsund) man havde erobret fra Sverige. 

Udgangen på Den Store Nordiske Krig var at Danmarks første krigsmål, at få 
Skåne tilbage, kiksede. Til gengæld var Sverige ikke længere en stormagt i 
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Østersøområdet; ja, noget sted. Dermed afsluttedes en århundredelang 
rivalisering med Sverige. 

 

Landmilitsen og det reelle stavnsbånd 

I forbindelse med Den Store Nordiske Krig indførte Frederik IV i 
1701 landmilitsen. For hver 20 tønder hartkorn (en typisk fæstegård stod for 

4-5 tønder hartkorn) skulle en godsejer stille en mand til rådighed i militsen i op 
til 8 år i alderen 18 til 40 (siden 45) år. Træningen foregik ved tysksprogede 

officerer søndag morgen før gudstjenesten. Forskellige forordninger betød at de 

værnepligtige reelt ikke kunne forlade deres gods; de var reelt stavnsbundne. 

Landmilitsen svarer på en måde til det gamle ledingssystem. De lejede hære 

med især udenlandske soldater var blevet for dyre, og landmilitsen var et 
værdifuldt supplement. I løbet af 1700-tallet udviklede militsen sig til at blive 

grundstammen i militæret. 

 
6  Fredensborg Slot på Nordsjælland 

 

Frederik IVs barokbyggerier 

Frederik IV lod foretage flere barokbyggerier. Han lod det vigtigste kongeslot, 
Københavns slot, ombygge og lod bygge slotsanlæg som Fredensborg Slot ved 
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Esrum Sø på Nordsjælland samt Frederiksberg Slot på Frederiksberg. Også 
parkanlægget ved Frederiksborg Slot ved Hillerød blev lavet på Frederik IVs 

initiativ. 

 
7  Slotspladsen anno 1730 med Københavns Slot til højre med det sorte tårn og i midten til venstre med Kancellibygningen med 

halvcirklen over porten. Bemærk at Kancellibygningen er forbundet med slottet. 

 

Centraladministrationen flytter ind i Danmarks første kontorbygning 

I 1716 besluttede Frederik IV at rigets centraladministration, de vigtigste 

kollegier, skulle have en bygning. Kancellibygningen, eller Den Røde Bygning, 
stod færdig i 1721 lige efter krigen, og den husede både Danske og Tyske 

Kancelli, Rentekammeret (datidens Finansministerium) samt Krigskollegiet, så 
de civile og militære administrative centre var i samme bygning. Krigskollegiet 

blev dog af pladshensyn ret tidligt nødt til at flytte ud af Kancellibygningen. Også 
kollegiernes arkiver lå i Kancellibygningen samt rummet der husede det højeste 

administrative organ, Gehejmerådet eller Gehejmekonseilet, det øverste råd 
med kongen og cheferne for kollegierne (altså "ministrene"). 

Kancellibygningen var trefløjet og på tre etager og bestod især af kontorer 

forbundet via korridor-systemet - en midtergang, en korridor, med en serie af 
kontorer i hver side. I kælderen og i hvælvinge i stueetagen lå rigets arkiver. 

Frederik IV brugte Kancellibygningen som sin arbejdsplads og var naturligvis 
øverste chef, men også i praksis. Frederik IV var med sin enorme flid og 
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ansvarsfølelse inde over samtlige større sager. Efter Frederik IV var 
administrationen blevet for stor til at monarken kunne være inde over sagerne, 

og forvaltningen i Kancellibygningen blev i al væsentlighed selvkørende. 

Den Røde Bygning huser stadig kongerigets centraladministration for her holder 

Finansministeriet til. 

 
8  Kancellibygningen, eller Den Røde Bygning, er i dag stadig kontorbygning for en vigtig del af centraladministrationen, nemlig 

Finansministeriet der har sæde her 

 

 

Rytterskolerne 

Et andet vigtigt kulturpolitisk tiltag var at skolereformerne. Landsbysognenes 
degne skulle skulle fattigbørn undervisning. I kongens rytteridistrikter, der vel 

ca. dækkede 1/6 af Danmark, blev der oprettet 240 nye skoler, de såkaldte 
"rytterskoler". 
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9  Den norsk-danske Ludvig Holberg, dramatiker, professor i metafyisk, retorik og historie samt godsejer. En tidlig oplysningsmand 

af stor betydning for kulturlivet i Danmark-Norge 

 

Holberg, teatre og aviser 

Danmarks første teater, Grønnegadeteatret, åbnede i 1722 med et stykke af 
Molière. Den vigtige kulturpersonlighed, den højt begavede norsk-danske 

dramatiker og universitetsprofessor, Ludvig Holberg, fik spillet ikke så få at 
sine ofte satiriske skuespil her. 

De første aviser begyndte også at udkomme omkring 1720. Aviserne kom ikke 
dagligt, men nogle gange om ugen. De udkom især i København. Deres indhold 

var især saksede nyheder fra udlandet. Og sproget var dansk, tysk eller fransk. 

På denne vis begyndte der i 1700-tallet at opstå et københavnsk borgerskab der 

var velinformeret og med appetit på kultur og - efterhånden - politisk diskussion 

og stillingtagen. 

Alt dette var Frederik IV dog på ingen måde blandet ind i. 



11 
 

 
10  Frederiksberg Slot ved København 

København brænder 

I 1728 brød der en brand ud på loftet af en bygning der lå ca. hvor Strøget 

(Frederiksberggade) i dag munder ud i Rådhuspladsen. Branden bredte over de 
næste mange dage og blev en storbrand. 28% af Københavns bygninger 

nedbrændte, herunder halvdelen (47%) af bygningerne i byens middelalderlige 
kerne, herunder Vor Frue universitet, det gamle rådhus samt Trinitatis Kirke 

med universitetsbiblioteket på loftet. Mange uvurderlige bog- og skriftsamlinger 

gik tabt, og rigtig mange københavnere mistede alt; det var før man havde 
banker og brandforsikringer. Få år efter branden (1731) oprettede man derfor 

Kjøbenhavns Brandforsikring. 
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11  Bykort over København efter den store brand i 1728. Øen nederst til højre er Slotsholmen hvor Københavns Slot lå. Det gule 

område er de bygninger der nedbrændte i 1728. 

 

Kirketvang  

I sine sidste år blev Frederik IV - skyldplaget over sine bigamier og det dårlige 
forhold til den pietistiske kronprins Christian der afskyede kongens to-kone-

system og sin stedmor, dronning Anna Sophie - selv præget stærkt af den 
alvorstunge pietisme.Således indførte han i 1730 en sabbatsforordning med 

tvungen kirkegang for alle på søn- og helligdage. Den gjaldt for så vidt allerede 

fra Christian Vs Danske Lov, men nu skulle det gælde både højmesse om 
formiddagen og aftenmesse, og det var forbundet med sanktioner hvis man 

glemte sin kirkegang - bødestraf, og i gentagelsestilfælde - gabestokken! 
Arbejde og fornøjelser var naturligvis forbudt søn- og helligdage. 

 

Kongens død 

Natten til den 12. oktober 1730 døde den 59-årige kong Frederik IV til Danmark 
og Norge i Odense efter 31 år og 48 dage som konge. Mange sørgede; Den 

flittige og ansvarsfulde Frederik IV var en af enevældens populæreste konger. 
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Men han efterlod sig en nedbrændt hovedstad (hvad han naturligvis ikke kan 
bebrejdes) og i det hele taget et kongerige med økonomiske problemer. 

 
12  Kong Frederik IV 

___________________ 
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Christian VI 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 
og Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Ditmarsken 

Greve udi Oldenburg og 
Delmenhorst 

  1730-46 

Menneskesky, utilnærmelig og pietistisk enevoldskonge der ikke blev 

folkelig værdsat. Lod Christiansborg Slot bygge. Indførte konfirma-
tionen og en vis almen skolegang. 
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Født den 30. november 1699 på Københavns Slot som søn af den nys salvede 
kong Frederik IV af Danmark-Norge og dronning Louise (af Mecklenburg-

Güstrow). Kronprins Christian havde et belastet forhold til sin far. Det stødte den 
meget religiøse kronprins moralsk og personligt at Frederik IV reelt havde 

forstødt Christians mor, dronning Louise, og i stedet ulovligt giftet sig borgerligt 
og ulovligt med adelskvinden Anne Sophie Reventlow. Det hjalp ikke meget at 

faderen efter moderens død giftede sig kongeligt (til højre hånd) med Anne 
Sophie og gjorde hende til ny dronning. Frederik IV gav kronprinsen lov til selv 

at finde sin hustru, og på en udenlandsrejse faldt han for prinsesse Sophie 

Magdalene af Brandenburg-Kulmbach der på slottet Pretzsch i Sachsen var 
hofdame for August den Stærkes hustru, dronning Christiane Eberhardine. 

Sophie Magdalene kom fra en fattig og børnerig familie, og medgiften var dårlig, 
men kronprins Christian faldt for Sophie Magdalenes inderlige, pietistiske 

fromhed der mindede ham om hans egen religiøsitet. Og måske også lidt 
udseendet. Sophie Magdalene med de store, runde øjne og de bløde træk var 

ganske køn. I 1721 giftede de sig på slottet Pretzsch. De fik kun to børn, prins 
Frederik (V) og prinsesse Louise. 

 
13  Den fromme dronning Sophie Magdalene kom fra en fattig fyrstefamilie 

Frederik IVs død natten til den 12. oktober 1730 gjorde ham automatisk konge 

og Sophie Magdalene til dronning. Han blev salvet i Frederiksborg Slotskirke den 
6. juni 1731. Den 6. august døde Christian VI dagen før sin sølvbryllupsdag blot 

46 år gammel. Hustruen blev noget ældre. Enkedronning Sophie Magdalene 
døde først under Struensee i 1770 70 år gammel. 
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Christian VIs karakter 

Christian VI var et lille, spinkelt, ængsteligt, velsagtens neurotisk, uharmonisk, 

stift, indadvendt, tungsindigt og dybt religiøst menneske der tidligt som 
kronprins greb an ved den meget inderlige og humørforladte tidlige pietisme 

hvilket gjorde ham yderligere selvhøjtidelig, anstrengt og humorforladt. 
Christian VI var fantasiløs, initiativløs, lidet handlekraftig og irritabel grænsende 

til det opfarende. Lidt psykologiserende, men dog næppe dybt fortænkt, kan 
man formode at Christian VI var et svagt og usikkert menneske der 

kompenserede med mistænksomhed, stejlhed, stivhed, overdreven fornemhed 

og keeping-up-appearences. 

Hustruen, Sophie Magdalene, delte fromheden og flere af trækkene og havde 

med sin baggrund i en fattig fyrstefamilie desuden trangen til at omgive sig med 
fornemhed. Parret rejste sjældent, og hvis de red i karet, stod rytterne tæt 

omkring deres vej, så almuen ikke kunne beglo dem. Tunge jernkæder sørgede 
for at holde folket væk fra slotspladsen. Det gjorde kongeparret fjernt, 

utilnærmeligt og snobbet hvilket gjorde dem temmelig upopulære, ikke mindst 
dronningen, især også da Sophie Magdalene bragte store dele af sin fattige, 

tyske familie til hoffet hvor de levede fedt. Hun var en ægte "Maude", sygelig og 
vranten, velsagtens også neurotisk, og fik aldrig et godt forhold til sine børn. 

Sidenhen slappede hun mere af og fik således et godt forhold til sin sønnesøn, 
Christian VII. Parret var i øvrigt et af de mest tysktalende og tyskorienterede 

siden Frederik I. 

Men begge var hæderlige og velmenende mennesker der var ret glade for 

hinanden - en sjældenhed i kongefamilien. Sophie Magdalene gjorde sit for at 

lette bøndernes vilkår, mens Christian VI arbejdede på at forbedre skolevæsen 
og lette situationen for fattigfolk. Han var en samvittighedsfuld og fredselskende 

konge der modsat de fleste af forgængerne undgik tåbelige og dyre krige og 
som gjorde sit til at forbedre Danmark-Norges uheldige økonomi. 
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14  Den kejtede, generte, humorforladte og dybt pietistiske Christian VI 

 

Stedmoderen deporteres 

Christian VIs første tiltag var at se bort fra sin fars testamente over hvad hans 
enke, dronning Anna Sophie (Reventlow), skulle have. Anna Sophie mistede 

tværtimod al erhvervet ejendom og beholdt blot sit fædrene gods, Clausholm, 
ved Randers. Hertil blev hun forvist. Det måtte hun ikke forlade, så det var en 

art husarrest, men hun havde dog udmærkede kår, hun måtte stadig kalde sig 
dronning, og da dronning Anna Sophie døde 13 år senere, gav Christian VI hende 

en standsmæssig begravelse. 

 

Nye topministre - Rosenkrantz, Schulin og Løvenørn 

Frederik IV havde i sine sidste år fået en stærk skepsis mod den gamle danske 

adel og støttede sig i stedet primært til tyske adelige, ikke mindst dem der var 
familie til hustruen, Anna Sophia Reventlow. Storkansler blev fx Ulrik Adolph 

von Holstein, baron af Furiendal og siden greve af Holsteinborg på Sydsjælland, 

gift med dronningens søster, Christine Sophie Reventlow. Omkring denne 
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Reventlow-klike opstod en oppostion, ledet af den tidligere hofmarskal Iver 
Rosenkrantz og dennes hustrus onkler, Christian Ludvig og Carl Adolph von 

Plessen. Kronprins Christian knyttede sig til denne klikke i sit had til Anna Sophie 
Reventlow og Reventlow-kliken. Da Christian blev konge, blev Iver Rosenkrantz 

leder af både Danske og Tyske Kancelli, altså med beføjelser som storkansler og 
rigets mægtigste mand ved siden af kongen, mens C.L. von Plessen blev 

præsident for commercekollegiet, finansminister, og broderen C.A. von Plessen 
overkammerherre med stor indflydelse på Christian VI. Begge Plessen-brødre 

havde dog kanter, og snart var de uden for indflydelse. Da kongen også blev 

træt af Rosenkrantz, brugte han i stedet mecklenburgeren Johann Ludvig 
Holstein. En anden vigtig figur var tyskeren Johan Sigismund Schulin, 

oprindelig hovmester for dronning Sophie Magdalenes brødre; Schulin fulgte 
med dem til Danmark. Han blev efterhånden leder af Tyske Kancelli og dermed 

udenrigsminister, mens Rosenkrantz, siden Holstein, nøjedes med Danske 
Kancelli. Central var endelig den jordbundne Poul Vendelbo Løvenørn der var 

krigs- og marineminister i 1730'erne. 

 

Den bureaukratiske enevælde 

Grunden til at det er relevant at gå i detaljer med rigets embedsmænd netop 

under Christian VI skyldes at Enevældens bureaukrati her begyndte at tage et 
omfang så det reelt blev bureaukratiet der forvaltede monarkiet snarere end det 

var monarken. Embedsmændene så sig i stigende grad som statens 
embedsmænd snarere end som kongens tjenere. Man taler derfor om "den 

bureaukratiske enevælde" 1730-70 der afløste "den personlige enevælde" 

1660-1730 hvor kongen personligt styrede landet. Den bureaukratiske 
enevælde gik glidende over i "den oplyste enevælde" i tiden omkring 1770 eller 

1784. 

Generelt var den bureaukratiske enevælde en god tid for Danmark-Norge, da de 

ledende bureaukrater var rationelle og undgik krige hvorved Danmark begyndte 
at tjene rigtigt godt. 
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 15  Grev J.S. Schulin, dygtig dansk udenrigsminister  

  

Udenrigspolitik - den svensk-russiske forbindelse  

Den svenske konge, Frederik I af huset Hessen-Kassel, havde ingen børn med 
sin dronning og var aldrende, og Sverige havde derfor et arvefølgeproblem. 

Christian VI og ikke mindst udenrigsministeren, J.S. Schulin, fik gjort Christian 
VI - og siden hans søn kronprins Frederik -  til en seriøs kandidat. Hvis Christian 

VI eller kronprinsen fik den svenske trone, ville Kalmarunionen pludselig være 
genoprettet! 

Men tingene tog hurtigt en yderst uheldig drejning. Rusland blev regeret af Peter 
den Stores datter, zarina Elisabeth, og hun var forbundet med huset Slesvig-

Holsten-Gottorp. Hendes nevø og kronprins var således Karl Peter Ulrich af 
Holstein-Gottorp, søn af Peter den Stores anden datter (Anna) og hertug Carl 

Friedrich af Holstein-Gottorp. Sverige havde begyndt en dum krig mod Rusland 
i 1741 og havde hurtigt tabt - og mistet fx Finland. For at få det meste af Finland 

tilbage betingede zarina Elisabeth sig at Ulrich Adolph, også fra huset Holstein-

Gottorp, blev svensk konge. 

Den købte Sverige, Ulrik Adolf blev Frederik Is efterfølger, og Holstein-Gottorp 

nyt svensk dynasti. Det var faktisk voldsomt uheldigt, for Danmark havde jo 
nappet Holstein-Gottorps hertugelige områder i Slesvig-Holsten, og slægten var 

temmelig dansk-fjendtlig. Og snart ville den besidde både den svenske og 
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russiske trone. Den ubehagelige situation var en gigantisk udfordring 
for udenrigsminister Schulin, men det lykkedes ham at få skabt en alliance med 

Elizabeth af Rusland. 

 

Kirkepligt og stavnsbåndet 

I 1731 ophævede den ellers så fromme Christian VI sin fars sabbatsforordning 

om tvungen kirkegang med ret hårde sanktioner ved overtrædelser. I 1735 
genindførte han dog sabbatsforordningen med noget mildere sanktioner. 

I 1731 ophævede Christian VI også Frederik IVs forhadte landmilits-ordning der 

var et reelt stavnsbånd. Men der var misvækst og landbrugskrise 1730-36, og 
mange fæstebønder oplevede hoveripligten, der nu var flere dage om ugen, som 

barsk i sine krav, så mange valgte at forlade landsbyen og godset og drage til 
byen. Det forøgede landbrugskrisen, og i 1733 måtte kongen 

indføre Stavnsbåndet, en regel om at mænd i alderen 14 - 36 år ikke måtte 
forlade det godsareal de var født på.  Det var med til at redde Danmark igennem 

landbrugskrisen, men var også en tvang for landets rigtigt mange fæstebønder 
der dermed nærmest var en art kvartslaver. 

 

Konfirmation og skolegang 

I 1736 indførte Christen VI konfirmationen - en bekræftelse af dåben ved en 
personlig stillingtagen i bedste pietistiske stil - men med tilhørende 

undervisning. For at få en bondegård i fæste eller blive gift skulle man være 
konfirmeret, så det var ikke for sjov - og denne reelle konfirmations- og 

konfirmationsundervisningstvang hjalp til med til at få flere børn i skole. 1739 

indførte Christian VI almindelig undervisningspligt for alle - i kristendom, men 
også i at læse, skrive og regne. Lokalsamfundene skulle selv betale herfor, men 

pengene var små derude i det lokale, så der kom protester, og i 1740 trak 
Christian VI loven tilbage, eller gav loven den modifikation at man (godsejeren) 

skulle sørge for skolegang til alle børn på godsets jorde så vidt der var penge til 
det. Det gav et ret forskelligt resultat fra gods til gods. En anden 

undervisningsreform var at Christian VI i 1736 lod den juridiske embedseksamen 
etablere. Det gav en noget bedre uddannet embedsmandstand. 
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16  Christian VI lod Københavns Slot nedrive og byggede i stedet en pragtresidens i rokokostil, Christiansborg Slot. Dette første 

Christiansborg nedbrændte i 1794 

 
17  Christiansborg tegnet bagfra 

 

Christiansborg, Hirschholm og andre byggerier 

Christian VI fik 15% af den inddrevne Øresundstold til fri disposition, og for dem 
foretog han en del byggerier. Frederik IV havde netop ladet det gamle kongeslot 

i København, Københavns Slot, ombygge til et rokokoslot, men det var snævert. 
Den nye dronning ønskede sig mere plads og mere pragt, så Christian VI lod 
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Københavns Slot, residens siden først i 1400-tallet, nedrive. I stedet bygge 
han Christiansborg Slot i en helt anden størrelsesskala og fuld af pragt. 

Christiansborg Slot stod færdig i 1740, men nedbrændte på få timer 54 år 
senere. Christian VI lod også andre storslåede byggerier anlægge, fx 

Sophienberg ved Øresund, det lille jagtslot, Eremitageslottet, samt det noget 
større, og også ganske smukke Hirschholm Slot i Hørsholm. Alt dette lod sig 

slet ikke betale med kongens egne midler, der blev trukket på statens finanser, 
og det var med til at trække den økonomiske krise i langdrag. 

 
18  Hirschholm Slot hvor bl.a. en stor del af Struensees virke og ordre udsprang fra. Nedrevet først i 1800-tallet 

 

Kong Christian VI til Danmark og Norge døde relativ ung i en alder af 46 år på 
Hirschholm Slot den 6. august dagen før sin sølvbryllupsdag efter blot 15 år og 

298 dage som konge. Enkedronning Sophie Magdalene skulle siden forblive 
boende på Hirschholm indtil sin død i 1770. 
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19  Den unge Christian VI ved salvningen i 1731 

_________________ 
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Frederik V "Ejegod" 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 
og Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Ditmarsken 

Greve udi Oldenburg og 
Delmenhorst 

  1746-66 

Alkoholiseret enevoldskonge der var uegnet som regent. Hofmarskal 

Adam Moltke regerede reelt på vegne af kongen. Også J.H.E. Bernstorff 
var dominerende. Frederikstaden med Amalienborg og Marmorkirken 

blev bygget under kongen. Det var en god tid for landet. 
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Prins Frederik blev født den 31. marts 1723 som ældste barn af kronprins 
Christian og kronprinsesse Sophie Magdalene. I 1722 havde faderen taget en 

12-årig mecklenburgsk dreng, Adam Gottlob Moltke, til sig som page. I 1730 
blev Christian konge, og da gjorde han den 20-årige Moltke til kammerpage for 

den 7-årige kronprins Frederik, og Moltke blev en livslang støtte, mentor og 
faderfigur for Frederik der ikke havde den store kontakt til forældrene (som han 

fx ikke måtte tiltale som 'mor' og 'far'), og ikke fungerede i undervisningen og 
opdragelsen, men foretrak jagt, druk og at forlyste sig med damer. I 1743 

udnævnte Christian VI den 33-årige Moltke til hofmarskal for kronprinsen for at 

få sat skik på sidstnævnte uden det lykkedes. Samme år blev den 20-årige 
kronprins Frederik viet til den yndige, elskværdige og populære Louise af 

Storbritannien, en datter af kong George II, og hun fødte ham 5 børn: 
Christian der døde som knap 2-årig, Sophie Magdalene, Vilhelmine Caroline, 

Christian (VII) og Louise, men den 6. graviditet kostede både mor og barn livet 
i 1751. Året efter ægtede han Juliane Marie af Braunschweig-

Wolfenbüttel der fødte ham 1 barn: arveprins Frederik. Dette ægteskab var 
ikke så lykkeligt som det med Louise. Endelig fik Frederik V fem kendte børn 

med en af sine elskerinder, Cathrine "Madam" Hansen. 

 
20  Frederik Vs første hustru, dronning Louise (af Storbritannien) der døde ung. Christian VIIs mor 
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21  Frederik Vs anden hustru, Juliane Marie. Arveprins Frederiks mor 

Da kronprins Frederik var 23 år, døde hans far, og kronprinsen blev automatisk 
til kong Frederik V af Danmark-Norge. Han blev salvet som konge den 4. 

september 1747 i Frederiksborg Slotskirke. Efter et årelangt alkoholmisbrug 
døde Frederik V som 42-årig af vattersot den 14. januar 1766. 

 

Frederik Vs karakter 

Frederik V var overfladisk set sin fars komplette modsætning. Men indadtil var 
de sikkert ret ens - fundamentalt usikre mennesker med vidt forskellige 

copingstrategier. Frederik V var noget kønnere (han lignede sin mor, Sofie 
Magdalene, snarere end sin far), ikke videre from, mild, elskværdig og opsat på 

at behage andre. Frederik snakkede endda en smule (dårligt) dansk. Frederik V 
var vistnok ikke helt dum, men dårligt uddannet, ukoncentreret og alkoholiseret 

allerede da han blev konge ganske ung hvilket gjorde ham uegnet til at regere. 
Pligter sagde ham intet, hverken faderpligter eller arbejdspligter; til gengæld 

holdt Frederik V af fornøjelser som alkohol og sex med letlevende kvinder, især 

efter dronning Louises død i 1751. Alligevel var denne viljesvage, fordrukne 
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liderbuks og døgenigt både populær - han kaldtes "Frederik den Ejegode" - og 
kompetent i den forstand at han holdt sig fra regeringsførelsen og undlod at 

drukfæller og elskerinder fik nogen som helst indflydelse på styrelsen og overlod 
denne til langt dygtigere mænd som A.G. Moltke og J.H.E. Bernstorff. 

Sidstnævntes kompetente udenrigspolitik holdt Danmark ude af krige og 
konflikter under Frederik V, og det neutrale Danmark tjente ganske godt i 

perioden på sin handel - "Den florissante tid". 

 
22  Frederik V, venlig, folkelig, slap og fordrukken, her malet heroiserende 

Da Frederik V og Louise blev kongepar ved Christian VIs død i 1746, blev de 
overmåde populære. Der havde været en frossen, humørforladt og ufolkelig 

stemning under Christian VI, og det nye kongepar var søde, smilende, 
afslappede og imødekommende. Jernkæderne på Christiansborg Slotsplads blev 

fjernet, og den tungsindige, religiøse stemning blev afløst af morskab og 
hofballer. Da dronning Louise døde i barselsseng 1751, kammede det helt over 

for Frederik V. Moltke fandt hurtigt en ny dronning til ham, Juliane Marie, men 
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han gad hende ikke, faldt i flasken og havde et hav af elskerinder. Stemningen 
ved hoffet var meget løssluppent. Kongen gik ofte omkring på vaklende ben, og 

hans helbred, der i forvejen ikke var på toppen, blev hurtigt slidt ned af 
udsvævelserne. Men Frederik den Ejegode gjorde sit for at skjule sine laster for 

offentligheden og forblev en meget populær konge.  

 

 
23  Overhofmarskal lensgrev A.G. Moltke, Danmarks stærke mand under Frederik V 

 

Frederik Vs stærke regeringstop 

Frederik V gjorde hurtigt sin begavede mentor, hofmarskallen Adam G. Moltke, 

til overhofmarskal, og A.G. Moltke fik en kolossal vigtig funktion som kongens 
centrale rådgiver. Ved Moltkes indflydelse bevarede kongen de fornuftige folk 

fra Christian VIs regeringstop, J.L. Holstein som chef for Danske Kancelli og J.S. 
Schulin som leder af Tyske Kancelli og udenrigstjenesten. Udenrigspolitikken var 

vanskelig i disse år. Sverige havde som nyt dynasti fået Holstein-Gottorp, en 
sidegren til det danske Oldenborg-dynasti, men fjender af det danske kongehus. 

Rusland prøvede at presse Danmark med til at få forjaget Holstein-Gottorp fra 

Sveriges trone, men Schulin manøvrerede uden om denne fristelse. Schulin var 
dog svagelig og døde allerede i 1760, men før da knyttede han tyskeren Johann 

Hartwig Ernst von Bernstorff til sig, og den højt begavede og elskværdige 
J.H. E. Bernstorff blev leder af Tyske Kancelli og udenrigstjenesten i 1761. Det 

var Bernstorff der siden hentede den fremragende tyske købmand Heinrich 
Carl Schimmelmann til Danmark for at få sat skik på finanserne. Bernstorff 

var nok den stærkeste minister, men det var Moltke - der var på fin fod med 
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Bernstorff - der koordinerede ministrene imellem og var forbindelsesleddet til 
Frederik V der havde ubetinget tillid til Moltke. 

 
24  Lensgrev J.H.E. Bernstorff, Frederik Vs dygtige udenrigsminister 

Bernstorff stod for en meget balancerende politik der undgik konflikter. I 1762 

gik det næsten galt. I Rusland døde zarina Elizabeth, og hendes nevø, hertug 
Karl Peter Ulrich af Holstein-Gottorp, blev zar Peter III af Rusland. Holstein-

Gottorp havde generelt et problem med Danmark-Norge og det danske 
kongehus der da også havde annekteret det gottorpske Sønderjylland, og den 

nye zar så da også chancen for at genvinde Sønderjylland ved en krig mod 
Danmark. Samtidig ville han indføre lutherske ritualer i den russisk-ortodokse 

kirke. Zarens tysk-fødte hustru, Katarina, kuppede ham derpå, tvang ham til at 
abdicere, lod ham myrde i fangenskab og tog selv magten som Katarina den 

Store. Faren for Danmark var drevet over. 
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25  Salys kobberstatue af Frederik V til hest på marmorsokkel midt på Amalienborg Slotsplads 

 

Frederiksstaden og Amalienborg 

I 1748 havde Oldenborg-slægten 300 års jubilæum som dynasti i Danmark, og 

i den forbindelse undfangede Frederik V - og det var temmelig sandsynligt nok 
A.G. Moltke - et grandiost projekt - en ny, monumental by-

del, Frederiksstaden, fyldt med adelige palæer. Frederiksstaden skulle ligge 
øst for Bredgade i København. Adelsfolk kunne få matrikler gratis i dette område 

imod at forpligte sig på at bygge en storstilet bygning. Centralt skulle være en 
prægtig kirke, Frederikskirken, også kaldet Marmorkirken, og på en plads hvor 

det gamle Amalienborg havde ligget (et lystslot som dronning Sophie Amalie lod 
bygge i 1660, men som nedbrændte i 1689) skulle der anlægges en ottekantet 

plads omkring en rytterstatue af Frederik V omgivet af 4 adelige palæer tegnet 
og planlagt af arkitekten Nicolai Eigtved. 
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De fire adelsfolk der lavede hvert deres palæ, var Moltke selv, grev Christian 
Frederik von Levetzau, baron Joachim von Brockdorff samt baron Severin 

Leopoldus Løvenskiold. Sidstnævnte gik økonomisk ned med projektet, og 
Løvenskiolds Palæ blev i stedet overtaget af enkegrevinde Anna Sophie Schack. 

Byggeriet blev iværksat i 1750, og Moltkes Palæ var færdig i 1754, mens det 
sidste, Levetzaus Palæ, var færdig i 1760. Tilsammen hed palæerne 

Amalienborg. Da Christiansborg Slot, der indtil da havde været monarkens 
primære bopæl, nedbrændte i 1794, blev Amalienborg monarkens primære 

residens. Derefter ændrede palæerne navn. Moltkes Palæ hedder nu Christian 

VIIs Palæ, Schacks Palæ hedder Christian IXs Palæ, her bor dronning Margrete 
II i skrivende stund, Levetzaus Palæ hedder nu Christian VIIIs Palæ, mens 

Brockdorffs Palæ hedder Frederik VIIIs Palæ, og her bor kronprinseparret i 
skrivende stund. 
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26  Frederik V lod Amalienborg bygge - her med Frederikskirken (Marmorkirken) i baggrunden. Til venstre ses Christian IXs palæ 

hvor H.M. Dronningen bor. Til højre ses Frederik VIIIs palæ, hvor H.K.H. kronprinsen og kronprinsessen bor. 

 

Det Kongelige Teater på Kongens Nytorv 

Teaterlivet var kommet til Danmark under Frederik IV, men lukket ned under 

Christian VI. Under Frederik V blomstrededet op igen med Holberg som en 
dominerende figur. Kongen tog endda initiativ til i 1748 at der på Kongens 

Nytorv blev bygget en nationalscene, Komediehuset, konstrueret af 
hofbygmester Nicolai Eigtved. I de næste årtier og århundreder blev Eigtveds 

bygning udvidet, ombygget og moderniseret for i 1873 at blive helt erstattet 
med den bygning (Den Gamle Scene) der stadig står på Kongens Nytorv. 
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27  Eigtveds første udgave af Det Kongelige Teater 

 

De første landboreformer 

Denne fortælling om monarkerne er i høj grad også fortællingen om adlen, der 

både var godsejere og embedsmænd, og i mindre grad om borgerskabet, 
handlende og håndværkere, men også administratorer. Det var kun København 

som var en større by med ca. 100.000 indbyggere; Danmarks øvrige købstæder 
havde højest 3-4000 indbyggere. Danmark var et bonde- og landbrugsland, og 

90% af bønderne var stavnsbundne fæstebønder der lejede en fæstegård på et 
gods og udførte hoveri og betalte med udbytte (landgilde) til gengæld. Det var 

ineffektivt og utidssvarende. På Sjælland nåede hoveriet efterhånden op på over 
260 dage om året hvor man altså skulle arbejde for godsejeren og ikke sin egen 

fæstegård. 

Det var især A.G. Moltke der tog initiativ til overvejelserne med en kommission 

og ved at indbyde befolkningen til at kommen med forslag der kunne forbedre 
rigets økonomi. Blandt tankerne var at fjerne landgilde og hoveri og erstatte 

dem med pengeafgifter. Man burde også foretage en udskiftning af landsbyens 

jorde: I stedet for at landmanden havde spredte strimler, skulle jorden samles, 
og gården flyttes ud til den samlede mark. Der var også problemer med 

sandflugt i Vestjylland. De mange besættelser af Jylland i 1600-tallet havde 
medført at besættelsesstyrkerne havde nedhugget hele skove. Man begyndte nu 

at indføre nåletræer i Danmark for at få flere træer. For at skaffe rede penge 
begyndte man også i 1760'erne at sælge kraftigt ud af krongodset, fx til 

selvejergårde. 
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Under Frederik V blev det til ganske få reformerende love, men enkelte spidser 
begyndte på eget initiativ at gennemføre landboreformerne. Først enkedronning 

Sophie Magdalene på sit slot og gods, Hirschholm Slot i Hørsholm, og siden bl.a. 
grev Moltke (der havde skaffet sig selv en del godser) og grev Bernstorff. 

 

Hovedvejnettet 

Der blev også i 1761 taget skridt til en opbygning af et samlet hovedvejsnet i 
Danmark (grusveje, forstås). Udbygningen tog fart sidst i 1700-tallet, og først i 

1867 - ca. et århundrede efter beslutningen - var hovedvejnettet på plads. Først 

derefter blev det teknisk muligt at asfaltere vejene hvilket begyndte lige efter, 
men eskalerede i 1920'erne. 

 

Frederik Vs død 

I januar 1766 lå den efterhånden svagelige, men blot 42-årige, Frederik V for 
døden. Han bad så mindeligt den kommende konge, den 17-årige kronprins 

Christian, om at beholde grev A.G. Moltke i regeringen; Moltke havde været 
Frederik Vs klippe livet igennem. Den 14. januar døde kong Frederik V til 

Danmark og Norge på Christiansborg efter at have været konge i 19 år og 161 
dage - og reelt uden megen indflydelse. 
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28  Den alkoholiserede Frederik V med let svømmende øjne 

__________ 
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Christian VII 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 
og Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten, 
Stormarn og Ditmarsken 

Greve udi Oldenburg og 
Delmenhorst 

  1766-1808 

Sindslidende enevoldskonge der var ganske ude af stand til at regere. 

Først dominerede den konservative J.H.E. Bernstorff, siden den 
reformivrige Struensee, siden den reaktionære Guldberg og endelig i 24 

år kronprins Frederik der stod bag vigtige landboreformer og oplyst 
enevælde, men også skrap censur og politisk undertrykkelse 
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Kronprins Christian blev født på Christiansborg Slot den 29. januar 1749 som 
søn af kong Frederik V og dronning Louise (af Storbritannien). Moderen døde i 

barselsseng da kronprinsen var 2 år gammel, og derefter var faderen skidefuld 
og på rulleskøjter, så reelt havde kronprins Christian ingen rigtige forældre. 

Opdragelsen blev overladt til kronprinsens bryske hofmester, Ditlev Reventlow, 
hvis metoder var hårdhændede, men inkonsekvente. I januar 1766 døde 

kronprinsens fordrukne far, og den 17-årige Christian blev automatisk konge 
under navnet Christian VII med kongesalvning i Christiansborg Slotskirke den 7. 

maj 1767. I 1766 ægtede han sin 15-årige kusine, Caroline Mathilde af 

Storbritannien, der var søster til "The Mad King George III" der altså også var 
Christians fætter. Hun fødte ham 2 år efter sønnen kronprins Frederik. I 1770, 

da Caroline Mathilde var 19 år, indledte hun et kærlighedsforhold til Christians 
livlæge, Struensee, der samtidig havde taget sig diktatorisk magt. Hun flyttede 

med Struensee til Hirscholm Slot og fødte deres fælles barn i 1771 - prinsesse 
Louise Augusta. Året efter blev Struensee væltet, og Caroline Mathilde blev 

fængslet i Kronborg, blev tvangsskilt og mistede sin dronningetitel. Kort efter 
blev hendes to små børn, Frederik og Louise Augusta, taget fra hende, og hun 

landsforvist til sin families slot i Celle i Hannover hvor hun døde af sygdom 23 
år gammel. 

Christian VII, konge til Danmark og Norge, døde i 1808 af et slagtilfælde 59 år 
gammel i Rendsburg i Holsten. Da var det længe siden han på nogen måde 

havde regeret. 

 
29  Dronning Caroline Mathilde der havde en affære og et barn med Struensee og blev forvist. Bemærk at hun var noget mere 

korpulent og noget mindre yndig end i filmen "En kongelig affære". 
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Christian VIIs karakter 

Christian VII var ganske velbegavet og lærte at tale perfekt dansk, tysk og 
fransk. Han var den danske konge der talte det bedste dansk siden Christian IV. 

Han var en nydelig mand og til tider åndrig, men han var overfladisk, 
ukoncentreret, nervøst anlagt og lod sig let påvirke af sine omgivelser. Hans 

psykiske sundhed blev formentlig smadret af Ditlev Reventlows brutale 
opdragelse, og der kom noget spotsk, ondskabsfuldt, skadefro, trodsigt og 

mistænksomt over ham. Christian VII er blevet sammenlignet med kejser 

Caligula, men han begik dog ikke overgreb på andre. Han nød bare at være 
ubehagelig og udsætte andre for ubehageligheder. Af sine pager lod han sig som 

ganske ung påvirke til gale streger og et udsvævende liv der kun blev mere 
ekstremt da han blev konge og gift. Christian VII var med sine drukfæller, ikke 

mindst grev Conrad Holck; ude i nattelivet. De kom gerne i slagsmål, også med 
nattevægterne, og kongen satte særlig pris på at begå hærværk under 

drukturene. Han blev i sine beslutninger stadig mere fjern og 
usammenhængende. Christian VII havde tydeligt en sindslidelse - nogle i 

eftertiden har ment skizofreni - der gjorde ham uegnet som regent, og efter blot 
4 års regeringstid var det slut i 1770. Fra nu af bestemte andre, først Struensee 

(2 år), så Guldberg (12 år) og endelig kronprins Frederik (23 år). 

 

 
30  Christian VII var sindslidende og helt uegnet som konge. På hans vegne regerede først Struensee, siden Guldberg og endelig 

kronprins Frederik 
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Christian VII var kun 17 år, da han blev dansk-norsk konge. Han var lige så 
uegnet som konge som sin far, men modsat sin far blandede Christian VII sig 

aktivt i regeringsførelsen; blot var han meget letpåvirkelig, og som intrigerne 
vekslede, var det skiftende personer der havde magt over ham. I de første år 

havde kun én sag hans engagement, nemlig de landboreformer der var kommet 
under overvejelse under Frederik V på A.G. Moltkes initiativ. Moltke selv blev ret 

hurtigt udmanøvreret af modstandere, mens landgreve Carl af Hessen, gift 
med Christian VIIs søster Louise, kom ind i varmen og blev titulær statholder af 

Norge, dog med ophold i København. Snart blev Carl af Hessen manøvreret ud 

af hoffet og blev i 1769 statholder af Slesvig-Holsten med bopæl på Gottorp Slot. 
Han og Louise fik seks børn, heraf tre prinsesser hvoraf de to er interessante. 

Den ældste datter, Marie Sophie Frederikke, blev siden gift med Christian VIIs 
søn, Frederik VI, mens den yngste datter, Louise Karoline, blev mor til Christian 

IX. 

J.H.E. Bernstorff bevarede sin post og var reelt regeringens stærke mand. Ud 

over Bernstorff bestod styret af kongens opdrager, Ditlev Reventlow, der var 
overhofmester med styr over finanserne og Otto Thott der var leder af Danske 

Kancelli. 

På trods af ægteskabet med sin 15-årige kusine, Caroline Mathilde, deltog 

Christian VII i stadig mere ekstreme byture med druk og ødelæggelser sammen 
med sin gode ven, den muntre, charmerende, overfladiske og vittige grev 

Conrad Holck, som kong Christian udnævnte til hofmarskal, men den 
prostituerede Anna Cathrine Benthagen, kaldet Støvlet-Cathrine, var også ret 

aktiv under byturene og måtte til sidst i 1768 deporteres til Holsten. 
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31  Grev Conrad Holck, den unge Christian VIIs nære ven og svirrebror 

 

Grev Holck fik gennemført at kongen i 1768 skulle på en dyr udenlandsrejse, 

planlagt til 2 år. I Altona i Holsten traf kongen og rejsefølget, herunder 

Bernstorff, byens intelligente 32-årige cheflæge, Johann Friedrich Struensee, 
som havde et godt tag på kongen, en glimrende beroligende indflydelse, og 

Struensee deltog på rejsen som kongens rejselæge og fulgtes med ham til 
København og blev her Christian VIIs livlæge. 
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32  Johann Friedrich Struensee, Christian VIIs læge og siden Danmarks reelle leder 1770-72 

 

 

 

33 

34  Dronning Caroline Mathildes yngste barn, 
prinsesse Louise Augusta, der normalt antages 
som Struensees datter. Man bemærker ligheden 
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Struensee bliver liberalistisk diktator 

I 1769 kom der et særligt venskab mellem Struensee og dronning Caroline 

Mathilde, da han gav hendes svagelige 1-årige søn, kronprins Frederik, en 
koppervaccine, og da han ser hendes uheldige situation ved hoffet og appellerer 

til at hun behandles med respekt. Først i 1770 var Struensee blevet dronningens 
kabinetsekretær og blev snart hendes elsker. Desuden havde han en formidabel 

magt over Christian VII som han udnyttede til at få politisk magt. Allerede i 
september 1770 havde Struensee således fyret den magtfulde udenrigsminister 

J.H.E. Bernstorff, ligesom Otto Thott og Ditlev Reventlow også røg. 

 
35  Jurist, højesteretsassessor og kammerherre Enevold Brandt, kongens oppasser under Struensee 

Metoden til at få en stor politisk indflydelse var at få kongen isoleret og få kongen 
til automatisk at underskrive de forordninger som Struensee gav ham. For at 

isolere kongen brugte Struensee kammerherren Enevold Brandt, en personlig 
fjende af grev Holck, og Brandt og Struensee fik Holck skubbet væk og fik Brandt 

placeret omkring kongen for både at kontrollere ham, nogle gange med brug af 

vold, og for at more og distrahere ham. Over for kongen opførte Struensee og 
Brandt sig både charmerende og myndigt, for ikke at sige tyrannisk, og 

Struensee kunne være meget nedladende over for ikke mindst kongens 
lillebroder, arveprins Frederik, og dennes mor, enkedronningen Juliane Marie. 

Politisk var Struensee oplysningsmand, han var begejstret for Voltaire, Rousseau 
og Ludvig Holberg, og han brugte sin politiske magt til en hastig serie af 
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liberaliserende reformer: Dødsdomme for tyveri blev afskaffet ligesom tortur, 
offentlige ansættelser skulle ske udelukkende via kvalifikationer, mange 

offentlige ansatte blev fyret, statslige monopoler blev afskaffet, mange 
helligdage blev afskaffet, alle huse skulle have tydelige gadenumre, censur blev 

ophævet, og fuld trykkefrihed indført. Det kom også til hærreformer, fx 
opløsningen af hestgarden og fodgarden der blev anset som uden militær 

betydning, men mest til pynt og glans. Det skaffede Struensee en del fjender 
blandt officererne. En vigtig reform der faktisk overlevede Struensee, var 

afskaffelsen af dødsstraf for tyveri i 1771. I stedet kom tugthuse ind i billedet. 

En administrativ pudsighed: Den 24. december 1770 fik Struensee adskilt 
udenrigstjenesten fra Tyske Kancelli. Tyske Kancelli bestod som et kollegium 

med kollegiebestyrelse og en kollegiepræsident til at tage sig af retslige, 
kirkelige og undervisningsmæssige spørgsmål i hertugdømmerne, men der 

oprettedes et Departementet for de udenlandske Affærer uden 
kollegiebestyrelse, og hvis leder - som man normalt kalder udenrigsministeren 

- sad i statsrådet.  Danmark fik altså et "rigtigt" udenrigsministerium som bestod 
indtil ministerialsystemet blev indført i 1848. 

Enevældig magt fik Struensee i sommeren 1771 hvor der var fuldt 
"kabinetstyre" hvor kongens kontor, kabinettet, kunne give ordrer til 

administrationen uden om datidens ministerier - kollegierne. Struensee fik sig 
selv udnævnt som 'geheimekabinetsminister' og kunne nu udstede ordrer på 

egen hånd. Struensee og dronningen levede ret åbenbart et samliv sammen - 
skiftevis på Christiansborg Slot og Hirschholm Slot der nu var blevet ledigt efter 

kongens farmor, enkedronning Sofie Magdalene var død. Faktisk fødte 

dronningen samme år en datter, Louise Augusta, som alle var helt overbevist 
om var hendes og Struensees. 
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36  Enkedronning Juliane Marie malet i 1776, stod bag kuppet mod Struensee i 1772 

 
37  Den svagt begavede aveprins Frederik, Danmarks regent 1772-84 

Men ultimo 1771 begyndte Struensees fjender at konspirere - de utilfredse 

officerer, enkedronning Juliane Marie og arveprins Frederik - og ikke mindst den 
tidligere lærer, og nu kabinetssekretær, for arveprins Frederik, Ove Høegh, der 

længe havde brugt sin mors slægtsnavn, Guldberg, som efternavn. Siden 
adledes han Høegh-Guldberg. Han var teolog og havde været professor i retorik 

på Sorø Akademi, indtil han blev kaldt til hoffet for at blive huslærer for 
arveprinsen, og han blev hjernen i sammensværgelsen. Der blev også plantet 

rygter blandt Københavns borgere om at Struensee var lige ved at begå et kup, 
afsætte kongen og gøre sig selv og dronningen nye monarker, og der spredte 

sig en folkelig modvilje mod den tyske ursupator der åbenlyst horede med rigets 
dronning bag en umyndiggjort konges ryg. 
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Kuppet løb af stablen i januar 1772, hvor ledende officerer i kongens 
vagtkorps, general Eickstedt og oberst Köller, fik Struensee, Brandt, dronning 

Caroline Mathilde og flere af Struensees vigtigste hjælpere arresteret. Det var 
et ulovligt kup, eftersom arrestationerne foregik uden kongens underskrift. 

Dronningen blev dømt til skilsmisse og forvisning, mens Struensee og Brandt 
blev dømt til halshugning for majestætsfornærmelse, en dom som Guldberg var 

med til at sikre. I april blev Brandt og Struensee ført op på et dertil bygget skafot 
på Øster Fælled og afklædt. Først fik Brandt hugget en hånd af, derpå hovedet. 

Så fik Struensee samme omgang, lidt blodigt, da han vred sig, og der skulle 3 

hug til. Så blev de parteret, og ligdelene blev lagt til offentlig skue på hjul og 
stejle indtil de var skeletteret. 
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38  Henrettelsen af Brandt og Struensee. Afbilding paa• henrettelsen af de tvende grever Struensee og Brandt 28. april 1772 

Fotograf:. Acc. Nr:. kort- og Billedafdelingen. Det kongelige Biblotek 

. 
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Den guldbergske periode - rigsledelsen reorganiseres 

Arveprins Frederik, Christian VIIs yngre lillebroder, blev nu gjort til regent for 

Christian VII. Men arveprinsen var kun 18 år gammel og vist heller ikke den 
skarpeste kniv i skuffen, så han havde meget lidt at sige. Den reelle magt havde 

arveprinsens mor, enkedronning Juliane Marie, samt arveprinsens 
kabinetsekretær, Guldberg, der nu blev Christian VIIs kabinetssekretær. 

Gudlberg fik oprettet et såkaldt "Gehejmestatsråd"som enevældens regerende 
organ på et niveau over kollegierne, ikke ulig det gamle Gehejmeråd eller 

Gehejmekonseil. Ingen chef for kollegierne (eller "ministre", om man vil), måtte 

sidde i det nye statsråd, bortset fra udenrigsministeren (Departementet for de 
udenlandske Affærer var egentlig ikke et kollegium, men et særligt statsorgan), 

men statsrådet modtog anbefalinger fra kollegierne. I statsrådet sad også 
monarken som fik forelagt statsrådets resolutioner og underskrev dem, hvorved 

de fik retslig gyldighed. Christian VII underskrev automatisk alt med 
"Approberet. Christian Rex" (Godkendt, kong Christian). Statsrådet skulle 

forblive et centralt organ i resten af Enevældens tid, ja, faktisk findes det stadig 
nu blot som besluttende eller udøvende organ. I dag består statsrådet af 

regeringens ministre, mens den siddende monark er deltager, ligesom 
tronfølgeren hvis denne er myndig, og monarken underskriver så automatisk 

statsrådets lovforslag der dermed er love - sådan set præcis som i Guldberg-
perioden. 

Men i løbet af 1770'erne fremstod reelt et organ højere oppe end statsrådet, 
nemlig kabinettet, kongens kontor ledet af kabinetsekretæren, altså Guldberg 

(nu adlet Ove Høegh-Guldberg). Det blev i stigende grad resolutioner fra 

kabinettet der blev lagt frem for statsrådet og underskrevet af kong Christian, 
dvs. man fik præcis samme kabinetstyre som under Struensee. 

 
39  Den konservative og godsejervenlige politiker Ove Høegh-Guldberg, Danmarks magthaver 1772-84 
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Det var således i høj grad Guldberg der havde den politiske magt, men magtfuld 
var tillige finansministeren H.C. Schimmelmann der fik Guldbjerg til at 

tage J.H.E. Bernstorffs nevø, Andreas Peter Bernstorff, som udenrigsminister 
fra 1773. A.P. Bernstorff og Schimmelmann var særdeles kompetente, mens 

Guldberg lagde linjen der var konservativ og økonomisk set merkanistilistisk 
dvs. koncentreret omkring statsstyring af økonomien (modsat Struensees 

økonomisyn der var liberalistisk). De fleste af Struensees reformer blev lagt i 
graven (men de blev siden gældende igen; Struensee var virkelig forud for sin 

tid), ligesom ansatserne til landboreformer. Guldberg troede ikke på det gavnlige 

ved at ophæve stavnsbånd og fæstevæsen. Dermed ville bønderne blot flygte 
fra de dårlige agre. Guldsbergs styre var først og fremmest godsejervenligt og 

danskvenligt i protest mod den liberalisme, tyskhed og europæiskhed som 
Struensee havde repræsenteret.   

Udenrigspolitisk fik Bernstorff løst det gottorpske problem der opstod da 
arvingen til de gottorpske dele af Slesvig-Holsten blev russisk zar. Bernstorff fik 

i 1773 gennemført et "mageskifte", en ombytning af len, således at den russiske 
monark fik lenene Oldenburg og Delmenhorst, mens den danske monark til 

gengæld fik de gottorpske områder. Nu var hele Slesvig-Holsten samlet under 
den danske konges herredømme, men Slesvig-Holsten var statsretsligt stadig 

ikke en del af det danske rige. 

I 1780 samlede Guldberg mere magt. Da han blev uenig med A.P. Bernstorff om 

udenrigspolitikken (Bernstorff ønskede en forståelse med Storbritannien, mens 
Guldberg mente man skulle satse på Rusland som alliereret), lod han denne fyre, 

og snart var han præcis så meget diktator som Struensee havde været. 

 
40  Den liberalt orienterede grev A.P. Bernstorff, en af hjernerne bag kuppet mod Guldberg i 1784 
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Da skete det samme som der skete med Struensee. Guldbergs fjender 
konspirerede, det skete allerede fra 1781, og det var ikke mindst A.P. Bernstorff, 

finansministerens søn, Ernst Schimmelmann og lensgreve Christian D.F. 
Reventlow og dennes bror Ludvig Reventlow. De allierede sig med den unge 

kronprins Frederik, og der blev organisereret en hemmelig brevkorrespondance 
mellem kronprinsen og de sammensvorne uafhængigt af Guldbergs kontrol. 

Kuppet skulle foregå i 1783, men pga. åbenmundethed og rygter om et kup blev 
det udskudt et år. Nyt tidspunkt var 1784 hvor kronprinsen ved sin 16 års 

fødselsdag og følgende konfirmation skulle optages i gehejmestatsrådet. 

Guldberg var klar over udfordringen og fik sig selv og to loyale Guldbergstøtter 
valgt ind i statsrådet. 

Kronprinsen blev konfirmeret den 4. april og deltog i sit første statsråd den 14. 
april samtidig med at Guldberg og to støtter blev optaget i rådet for at forhindre 

et kup. Da de skulle aflægge embedsed, oplæste kronprinsen en resolution der 
ville ophæve kabinetstyret og ansætte nye ministre. Christian VII underskrev 

som altid hvad der blev lagt foran ham. Derpå oplæste kronprinsen en ny 
resolution der bekendtgjorde at fra nu af skulle både kongen og kronprinsen 

have signeret, før resolutioner fra statsrådet havde gyldighed. Nu kom det til 
tumult mellem kongen (der flygtede til et andet rum), kronprinsen (der ville 

sikre sig den signerede resolution) og den hidtidige regent, arveprinsen (der ville 
have fat på papirerne og sikre sig kongens person) der var ved at miste sin 

betydning. Det kom endog til slagsmål mellem arveprinsen og den 16-årige 
kronprins, men resolutionen gjaldt, arveprins Frederik var færdig som regent, 

kabinettet og dermed Guldberg var passé, og kronprins Frederik var ny regent - 

og sammen med fx A.P. Bernstorff, Ernst Schimmelmann og C.D.F. Reventlow - 
de nye magthavere. Det var særligt kronprinsen og Bernstorff der kørte 

butikken. Der kom i øvrigt ikke samme retsopgør efter Guldberg blev væltet, 
som da Struensee blev væltet; således blev Guldberg udnævnt til amtmand i 

Århus. 

Guldberg havde haft en dansk-nationalistisk agenda i opposition til den meget 

tysk-orienterede Struensee, og det var lidt af en udfordring at de nye 
magthavere - Bernstorff, brødrene Reventlow og Schimmelmann - alle var tyske 

adelige. Derfor fik man også folk tilhørende den gamle, danske adel ind i 
statsrådet, fx Frederik Chr. Rosenkrantz, tidligere leder af flådens 

administration som F.C. Rosenkrantz samtidig blev igen. 
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41  Lensgrev Christian D.F. Reventlow, liberal politiker og en af hovedmændene bag landboreformerne og skolereformen 

 

Den oplyste enevælde 

Kronprins Frederik skulle på vegne af sin sindslidende far regere Danmark-Norge 

de næste 24 år og derpå skulle han under navnet Frederik VI være enevældig 
konge i 28 år med en samlet regeringstid på 52 år hvilket er længere end nogen 

anden dansk konge. Christian IV var ganske vist konge i 59 år, men han var kun 
regerende konge i 51 år. 
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42  Den unge kronprins Frederik, den senere Frederik VI 

Kabinettet var opløst som regeringsorgan, og nu styrede (gehejme)statsrådet 

under foresæde af kronprins Frederik og under dominans af A.P. Bernstorff på 
baggrund af kollegiernes og kollegiepræsidenternes råd. Nu kunne der komme 

gled i landboreformerne. 

Allerede i 1784 oprettede gehejmestatsrådet "Den lille landbokommission" 

der vedtog en række ændringer i krongodset på Nordsjælland (Kronborg og 
Frederiksborg Amter): Bøndernes jorde blev udskiftet (dvs. ændret fra spredte 

strimler til et samlet areal omkring gården), og krongodsernes gårde gik over til 
selveje eller såkaldt arvefæste (dvs. man kunne 'testamentere' en gård man 

havde i fæste, til efterkommere), og man betalte hvad man skyldte til 
godsejeren i afgifter og ikke i naturalier. Det blev forbillede for forandringerne 

fremover. 

 

Den store landbokommission 

I 1786 oprettedes tillige "Den store landbokommission" der under indflydelse 
af Bernstorff og hans venner og støtter Christian D.F. Reventlow, der var 

blevet ny leder af kollegiet Rentekammeret, som landbokomissonen hørte ind 
under, og den norsk-danske Christian Colbiørnsen fik vedtaget to love: I 1787 

sikredes fæstebondens retsstilling. Godsejerens brug af hårde straffemetoder 
for dennes fæstebønder som træhesten og jernhalsbånd blev forbudt, og 
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fæstebønder kunne ikke sættes fra deres gårde uden retskendelse. 
Fæstebonden var nu sikret retsbeskyttelse og økonomisk en vis frihed. 

 

Stavnsbåndet ophæves 

Og i 1788 ophævedes så stavnsbåndet, dvs. fæstebonden kunne frit bosætte 
sig hvor han ville. Flertallet af danskere var stadig fæstebønder, og dette var af 

enorm betydning for disse danskeres vilkår - og betød i praksis at fæstevæsnet 
var under afvikling. Af vigtighed var det desuden at C.D.F. Reventlow i 1786 fik 

etablereret en offentlig, dansk kreditkasse der kunne yde bønder lån, så det 

var muligt for dem at købe bygning og udstyr til at blive selvejebonde. 

Magtfulde figurer i gehejmestatsrådet, fx F.C. Rosenkrantz, bekæmpede i øvrigt 

kraftigt den liberale Bernstorff og landboreformerne, og Rosenkrantz trak sig 
simpelthen fra statsrådet i protest mod stavnsbåndets ophævelse. 

 

 
43  En bevaret dansk fæstegård fra 1700-tallet. Sådan boede flertallet af danskerne. 

 

Til gavn for infrastrukturen blev der i 1780'erne anlagt brede, grusbelagte 

landeveje kaldet chausséer der var betalingsveje med bomme. 
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Skolekommissionen etableres 

I 1789 blev der oprettet en skolekommission med henblik på reformer af det 

danske skolevæsen, en kommission hvor Reventlow hørte til de ledende kræfter. 
Kommissionen medførte provisoriske love i 1808 i Østdanmark, og de blev gjort 

landsdækkende ved skolelovene i 1814: Alle børn i Danmark var underlagt 
undervisningspligt fra de var 6 til 14 år gamle, og der kom forskellige typer 

offentligt finansierede almueskoler i hovedstaden, købstæderne og på landet. 
Dette hævede den almindelige danskers uddannelsesniveau betragteligt. 

 

Sognefinansieret fattighjælp 

I 1802 kom der en fattiglov der befalede at hvert sogn skulle holde alle der var 

født i sognet, i live. Den nye lov, der lokalt blev administreret af den lokale 
sognepræst og de rigeste bønder, sørgede altså for en sognefinansieret 

fattighjælp til alle der ikke kunne klare sig selv og var for syge eller gamle til at 
arbejde. 

 

Slaveriet forbydes 

Og i 1792 blev slaveriet forbudt. Det var især relevant på Danmarks kolonier 
i Caribien, De Dansk-Vestindiske Øer (Skt. Croix, Skt. Thomas og Skt. Jan - 

siden solgt til USA, i dag The Virgin Islands) hvor der var masser af 
sukkerplantager drevet af slaver af afrikansk herkomst. Tilsynelandede var 

Danmark-Norge progressivt og først blandt de europæiske stater. Men man skal 
dog bemærke at for det første skulle forbuddet først gælde fra 1805, og for det 

andet gik forbuddet på slaveHANDEL, ikke på at EJE slaver. Så efter fobuddet i 

1792 gik danske slaveejere, såsom finansministeren E. Schimmelmann, 
initiativtager til loven, i stor stil i gang med at opkøbe slaver, så man ville være 

forsynet med slavearbejdskraft op gennem den første halvdel af 1800-tallet. 

 

Sognefogeden erstatter godsernes justits 

Endelig - en lille detajle der er tegn på en betydningsfuld udvikling - kom i 1791 

embedet sognefoged. Hidtil havde kongens administration ikke haft magt på 
landet; her var det godsejerne der bedrev justits. Godsejeren kunne ikke 

personligt idømme straffe ifølge landets love - dertil skulle man have 
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godsejerudnævnte birkedommere - men han kunne straffe sine fæstebønder og 
sørgede generelt for lov og orden på landet, dvs. i langt størstedelen af 

Danmark. Men i slutningen af 1700-tallet var en stor del af fæstebønderne 
allerede ved at blive til selvejerbønder, og dem havde godsejeren ingen 

myndighed over. Derfor kom sognefogeden med politimæssig myndighed. 

 
44  Nordmanden Christian Colbiørnsen, en central dansk liberal politiker 

Da Guldberg fik magten, genindførte han censuren. Det ændredes ikke juridisk, 

da kronprins Frederik og Bernstorff fik magten i 1784, men domineret af 
Bernstorffs liberale sindelag blev censurloven sjældent håndhævet. I praksis var 

der en vis ytrings- og trykkefrihed. Colbiørnsen fik vedtaget Pressereskriptet af 
1790 hvor den lokale politimester ikke længere kunne håndhæve censur efter 

egen vurdering. Politimesteren kunne stille en person for retten, der så afgjorde 
om skrifterne udfordrede samfundsordenen. Disse liberale toner ændrede sig op 

gennem 1790'erne hvor der - inspireret af demokrati i fx USA - kom stadig flere 
fritænkere der udfordrede enevælden. 

 

Kronprinsen tager enemagten 

I 1797 døde A.P. Bernstorff, og nu overtog en stadig mere konservativ og 

diktatorisk kronprins regeringsmagten mere og mere. I 1799 
kom Trykkerifrihedsforordningen af 1799. Man fik dødsstraf for at 

udfordre enevældeforfatningen eller tilskynde til opstand mod kongen. Man blev 
deporteret, hvis man beklagede sig over kongens regering, over monarkisk 
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styreform eller kristendommen som sådan. For lige at statuere et par eksempler 
blev fritænkere som P.A. Heiberg og Malthe Conrad Bruun straks landsforvist 

med tilbagevirkende kraft. I 1820 kom det endda til en dødsdom. Dr. phil. Jacob 
Jacobsen Dampe ønskede demokrati og havde opfordret hæren til oprør, hvis 

demokratiet ikke blev gennemført. Dr. Dampe blev dødsdømt, men Frederik VI 
ændrede dog dommen til livsvarigt fængsel og dr. Dampe tilbragte mange år 

fængslet på Christiansø.  Den barske trykkerifrihedsforordning var dansk lov 
indtil 1851. 

 
45  Københavns brand i 1795. Her er det byens rådhus på Nytorv der brænder 

 

Christiansborg og København brænder 

I 1794 brød kongefamiliens prægtige residens, rokokoslottet Christiansborg 

Slot, i brand. Det nedbrændte totalt, og kongefamilien flyttede residens til 

Amalienborg - Christian VII til Moltkes Palæ, mens kronprinsen flyttede til 
Schacks Palæ, der hvor Margrethe II og prins Henrik bor i dag.  I 1807 satte 

Christian VII gang i byggeriet i et nyt Christiansborg. Året efter at Christiansborg 
brændte, i i 1795, gik der ild i en af Københavns centrale kirker. Sct. Nicolai 

Kirke. Herfra spredte branden sig til over 900 huse. Hele det 
middelalderlige  København (kvarteret omkring Strøget) nedbrændte, så der den 

dag i dag ikke er ældre huse i Københavns gamle kerne end fra 1700-tallet. 
Husene blev genopbygget i en bedre kvalitet, bindingsværk var nu afskaffet, og 

de grundmurede huse blev dyrere, så byens fattige blev rykket væk fra centrum 
og ud i byens periferi. For at hjælpe økonomisk med genopbygningen 

oprettedes Kreditkassen for Husejere i Kjøbenhavn, Danmarks første 
realkreditinstitut. 
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Under den efterfølgende genopbygning i København af særligt mere 
monumentale bygninger fik ikke mindst den nyklassicistiske arkitekt C.F. 

Hansen stor indflydelse med det andet Christiansborg Slot (nedbrændt 1884) 
samt bl.a. Domhuset på Nytorv og domkirken i København, Vor Frue Kirke. 

 
46  Efter Københavns brand i 1795 og Bombardementet af København i 1807 byggede C.F. Hansen mange nyklassicistiske 

monumentalbygninger i København, fx den genopførte Vor Frue Kirke (Københavns Domkirke) med den berømte Kristus-skulptur 
forneden udhugget af 



57 
 

 
47  Domhuset i København er en anden af C.F. Hansens bedrifter 

 

Napoleonskrigene 

Siden medio 1700-tallet havde Danmark-Norge under "Den Florissante Tid" tjent 

tykt på at holde sig ude af alle militærkonflikter i Europa og holde handelsflåden 

neutral og i stand til at sejle for de krigsførende magter. Begavet udenrigspolitik 
af J.H.E. Bernstorff og nevøen A.P. Bernstorff gjorde dette muligt. Men i 1797 

var A.P. død, sønnen Christian G. Bernstorff tog over, og han var ganske vist 
også særdeles kompetent, men havde mindre autoritet over for kronprins 

Frederik der mere og mere var den der ledte hele politikken. Kronprinsen stod 
for at de neutrale, danske handelsskibe blev sat i konvojer beskyttet af 

bevæbnede krigsskibe, og at udenlandske skibe ikke kunne undersøge skibene 
og tjekke lasten. Napoleon var på den tid i imperial fremmarch i Europa og 

beherskede meget store dele af det europæiske fastland. Det bekymrede 
Danmark, ligesom det stærke Rusland bekymrede Danmark. Man gik med i et 

væbnet neutralitetsforbund med Rusland og Sverige, men Rusland (zar Paul I) 
opførte sig ret provokerende over for Storbritannien, Napoleons eneste fjende. 
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Slaget på Reden 1801 

Briterne ville tvinge den danske handelsflåde til at udtræde af 

neutralitetsforbundet og sendte sin flåde mod København på et tidspunkt hvor 
den danske flåde var lagt op or vinteren. Da flåden nærmede sig i april 1801, 

valgte danskerne under ledelse af Olfert Fischer at bruge pramme og udtjente 
skibe. Briternes næstkommanderende, admiral Nelson, viste stor kunnen under 

dette "Slaget på Reden", og briternes tab var noget mindre end de dansk-
norske, og der var en del ødelæggelser, men briterne havde dog ikke erobret 

noget dansk skib endnu da Nelson foreslog våbenhvile. Kronprinsen tog straks 

imod uden at konsultere Fischer, og danskerne udtrådte af 
neutralitetsforbundet. 

 
48  Slaget på Reden 1801 

 

Københavns bombardement 1807 

I 1805 blev den udenrigspolitiske situation forværret, og kronprinsen tog fast 

ophold i Kiel i Holsten. Det smadrede faktisk regeringen. Statsrådet sad jo i 
København og blev reelt kørt over af et nyt kabinetstyre ledet af kronprins 

Frederik og Christian Bernstorff. Når sidstnævnte var i Kiel, måtte han lade sin 
bror, Joachim Bernstorff, lede ministeriet i København og tage imod udenlandske 

diplomater. Alt imens behøvede man stadig Christian VIIs underskrift, og han 
holdt jo til på Amalienborg. Alt dette fremmede ikke at man tog de rigtige 

beslutninger. I 1807 så det godt ud for Napoleon. Preussen var stort set besejret, 
og Rusland var i defensiven. Rusland og Frankrig sluttede da et forbund hvor 
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Rusland skulle tilslutte sig Napoleons såkaldte "kontinentalspærring", et 
økonomiske forbud mod at nogen på det europæiske fastland bedrev handel 

med briterne. Frankrig tilstræbte at resten af Europa tog del i 
kontinentalspærringen, og der var planer om at annektere den danske flåde. 

 

 
49  Den britiske orlogsflåde bombarderer København i 1807. Rundetårn i Købmagergade overlever 

Briterne var stærkt bekymret for at Danmark-Norge ikke ville kunne modstå et 
fransk-russisk pres og gav Danmark et ultimatum: Tilslut jer briternes krig mod 

Frankrig eller udlever jeres flåde til briterne som pant på neutralitet. Kronprinsen 
afviste det blankt. Som resultat invaderede briterne i 1807 Nordsjælland og gav 

sig uden krigserklæring til at bombardere København med kanonkugler fra de 
britiske krigsskibe i flere dage. 1700 københavnere døde, bl.a. Vor Frue Kirke 

blev smadret, og kommandanten Peymann overgav København betingelsesløst. 
Briterne tog da hele den danske orlogsflåde - de sejlklare blev eksproprieret (80 

skibe), og de ikke-sejlklare blev smadret. Uden orlogsflåde kunne handelsflåden 

ikke beskyttes, og Danmarks dominans som søhandelsmagt var slut. Den 
Florissante Tid var forbi, og Danmarks neutralitet var forsvundet. Danmark-

Norge var nu briternes fjende og allierede sig med Napoleon. 

Den 13. marts 1808 døde den gale, 59-årige kong Christian VII til Danmark og 

Norge på Rendsburg Slot i Holsten efter at have været konge i 42 år og 59 dage. 
Det var lang tid, men Christian var reelt kun konge i nogle få år i begyndelsen; 

resten af tiden var han et gummistempel. 
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50  Kong Christian VII  

__________ 
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Frederik VI 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 

og periodisk til Norge 

Hertug udi Slesvig, Holsten, 
Stormarn, Ditmarsken 

og Oldenburg 

  1808-39 

Enevoldskonge der allerede havde regeret i 24 år for sin far. Hans 

udenrigspolitik kostede Norge og en smadret økonomi. Jævn, 
arbejdsom og ganske vellidt, men skærpede diktaturet; han beredte 

samtidig vejen til demokrati med Stænderforsamlingerne. Vi alene vide. 

 

Kronprins Frederik blev født på Christiansborg Slot den 28. januar 1768 som søn 

af kong Christian VII og dronning Caroline Mathilde (af Storbritannien). De 



62 
 

allerførste år var Struensee kronprinsens stedfar, i reelt samliv med 
dronnningen, og Struensee udsatte den arme prins for Rousseaus nye 

progressive pædagogik. Kort efter blev hans mor forvist uden børn pga. utroskab 
med Struensee og døde et par år efter. Kronprinsen var egentlig myndig som 

13-årig og burde konfirmeres da, men Guldberg udsatte kronprinsens 
konfirmation og dermed hans indtræden i statsrådet som han godt vidste ville 

udfordre hans egen stilling. Men som 16-årig blev kronprinsen konfirmeret i april 
1784 og tog samme måned magten efter et slagsmål med den hidtidige regent, 

arveprins Frederik. Frederik styrede dog landet i hyppigt samarbejde med især 

A.P. Bernstorff og siden dennes søn, Christian. 

 
51  Dronning Marie Sophie Frederikke 

Han blev gift med sin kusine, prinsesse Marie Sophie Frederikke af Hessen-

Kassel (datter af Slesvig-Holstens statholder, Carl af Hessen, og Frederik Vs 
datter Louise) i 1790. Hun fødte ham følgende børn: Christian (der levede 1 

dag), Marie Louise (der levede et år), Caroline, Louise (levede et par måneder), 
Christian (levede et par dage), Juliane Louise (få dage), Frederikke Marie (1 

måned) og Vilhelmine. 

Kun to prinsesser overlevede altså barndommen; for første gang ville en 

oldenborg-konge ikke efterlade sig en søn til at overtage kronen. 
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Ved den sidste fødsel i 1808 fik dronningen en skade i underlivet, så seksuelt 
samkvem var umuligt. I stedet udnævnte han teenagepigen Benedicte 

"Bente" Rafsted til officiel maitresse, og næsten dagligt gik kongen om aftenen 
turen fra sin bolig på Amalienborg hen til Bente Rafsted - adlet "Fru 

Dannemand", siden med titlen "oberstinde" - på Toldbodgade, og ved sengetid 
hjem igen. Fru Dannemann var Danmarks monarkers sidste officelle maitresse. 

 
52  Fru Dannemand, Danmarks sidste officielle maitresse 

Frederik vidste at hans fætter, prins Christian Frederik, søn af Christians VIIs 
lillebror, arveprins Frederik, ville overtage efter ham. Christian Frederik var blød, 

liberal og kunstglad og meget modsat Frederik VI. De lå langt fra hinanden. Det 

var endnu værre med Cristian Frederiks søn, prins Frederik, der ville efterfølge 
sin far som konge (Frederik VII). Kongen fik unge Frederik gift med sin egen 

datter Vilhelmine Marie i 1828, og dermed ville Frederik VIs blod og slægt jo 
kunne fortsætte på tronen. Det var så stor en begivenhed for Frederik VI at han 

til brylluppet fik Heiberg til at skrive syngespillet 'Elverhøj', siden Danmarks 
nationaldrama. Men unge Frederik gad ikke Frederik VIs datter, men levede 

udsvævende og foretrak andre kvinder. Frederik VI lod sin datter skille og 
forviste unge Frederik til Fredericia. 

I 1808 døde kronprinsens sindssyge far, og den 40-årige Frederik blev 
automatisk konge, men pga. Napoleonskrigene som Frederik VI var involveret i, 

blev han først salvet som konge på sin og dronning Maries sølvbryllupsdag den 
31. juli 1815. Frederik VI døde som 71-årig i 1839 efter 31 år som konge. 

Frederik havde da regeret Danmark i 55 år - 24 år som kronprins og altså 31 år 
som konge - hvilket er rekord i Danmark. Christian IV står forrest over 
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regeringstider da han var konge i næsten 60 år, men han regerede faktisk kun 
i 51 år, mindre end Frederik. 

Frederik VIs karakter 

Frederik var lille, spinkel, hostende, lyshåret, bleg grænsende til det albinoagtige 

og grim med let udstående, lyseblå, vandige øjne og pluskæbet. Han var 
middelmådig begavet og ikke så svækket i sin karakter som sin far og farfar at 

han var direkte uegnet til at regere; Frederik var blot ingen større begavelse og 
i al fald uden videre forestillingsevne og indlevelsesevne, og hans afgørelser var 

ikke altid heldige - som under Englandskrigene, så det var ikke nødvendigvis en 

fordel at han var egnet som regent. 

Frederik var en stædig stivstikker som lever op til ens billede af en parodi på en 

officer: Rigid, brysk, fantasiløs, retsindig, flittig, pertentlig, stædig, 
kontrolsøgende, autoritær - og meget lidet begejstret for modsigelser. Frederik 

gik da også helst i militæruniformer og interesserede sig egentlig også mest for 
militærvæsenet og blev da også kaldt "soldaterkongen". Men Frederik VI var 

ikke uden sentimentalitet og havde gerne et blødt punkt for de små i samfundet. 
Landboreformerne havde også hans store engagement, og hans personlige 

støtte til sagen var med til at sikre deres gennemførsel. Han holdt hårdt på 
enevælden og diktaturet i en periode hvor demokrati og liberale reformer var på 

vej i Europa, men han var alligevel ret populær. Han deltog i Wienerkongressen 
i 1814, hvor Europa blev reorganiseret efter Napoleonskrigene og gjorde her et 

glimrende indtryk. 
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53  Soldaterkongen Frederik VI i sine yngre år 

Danmark mister Norge 

Da Frederik VI blev konge i 1808, havde han allerede været Danmark-Norges 
magtfulde regent i 24 år. Reelt havde han fungeret som konge i denne periode. 

Det var hans egen politik der havde skabt situationen han blev konge i. Og den 
var ret håbløs. Politisk havde kongen helt taget over. Statsrådet havde reelt 

været kørt ud på et sidespor siden 1805, og fra 1808 (og indtil 1814) blev det 
officielt med et kabinetstyre. I 1810 gik den kompetente udenrigsminister 

Christian Bernstorff af, og Frederik blev sin egen udenrigsminister. Frederik VI 
have i en svær stund genindført kabinetstyret som aldeles enerådende. Christian 

D.F. Reventlow, officielt gehejmestatsminister, havde reelt trukket sig fra enhver 
politik i protest imod det diktatur-agtige kabinetstyre. 

Briternes bombardement fik Danmark-Norge til at erklære sig i krig med 
Storbritannien og allieret med kejser Napoleons Frankrig. Sverige havde fået en 

ny leder i form af en af Napoleons feltmarskaller, Jean Bernadotte, der blev 
svensk kronprins under navnet Karl Johan. Han vendte Sverige mod Napoleon i 

alliance med briterne, så Sverige og Danmark-Norge stod på hver sin side i 

Napoleonskrigene, og Frederik VI beordrede angreb på Sverige dog uden større 
succes. 
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Briterne - efterhånden allieret med fx Østrig, Rusland og Sverige - vandt over 
Napoleon, og ved Wienerkongressen 1814-15 blev Europa reorganiseret. 

Sverige mistet Finland til Rusland. Ved Freden i Kiel i januar 1814 ordnedes 
problemet med Danmark som led i Danmarks fredslutning efter krigen. Sverige 

blev kompenseret for tabet af Finland ved at få Norge af Danmark. Danmark fik, 
som en ganske sølle kompensation (Danmark hørte jo til krigens tabere) 

Sveriges tyske besiddelser: Rügen og det nordlige Pommern lige syd for Rügen. 
Preussen gik siden med til at ombytte disse besiddelser med 

hertugdømmet Lauenburg der lå lige syd for Holsten. 

Sveriges kronprins Karl Johan ville gå et skridt videre under Wienerkongressen 
og simpelthen opløse Danmark. Briterne kunne få Jylland og Fyn, mens Sverige 

kunne få resten! Frederik VI deltog selv aktivt i Wienerkongressen, og sammen 
med Danmarks gesandt i Wien, den tidligere udenrigsminister Christian 

Bernstorff og dennes bror Joachim, samt Chr. Bernstorffs efterfølger som 
udenrigsminister, Niels Rosenkrantz, var Frederik VIs personlige indsats - både 

hans vilje, slid og charme - med til at forhindre at freden kostede Danmark langt 
dyrere, idet Freden i Kiel kom til at gælde, og denne sejr i nederlagets stund gav 

Frederik VI en stor personlig popularitet hjemme i Danmark. Det blev også 
husket at Frederik VI var den ansvarlige for landboreformerne i slutningen af 

1700-tallet - Stavnbåndets ophævelse, sikringen af fæstebøndernes rettigheder, 
udskiftningen af landbrugsarealer og de skridt der blev taget til at gå fra et 

system med fæstebønder til et system med selvejerbønder og husmænd. 
Frederik VIs fik næsten status som landsfaderlig. 
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54  Frederik VI og dronning Marie boede i vinterhalvåret på Amalienborg og i sommerhalvåret på Frederiksberg Slot hvor familien 

ofte gik tur i parken. Her ses fra venstre prinsesse Vilhelmine Marie, dronning Marie Sophie Frederikke, kong Frederik VI og pri 

Efter 1814 ophævedes kabinetstyret i øvrigt, og Frederik VI gik over til den 
gamle model med kollegier og et gehejmestatsråd. Udenrigspolitikken 

var væsentlig mindre interessant i disse år. Da Rosenkrantz døde i 1824, blev 
der således ikke valgt en ny udenrigsminister i 7 år, før den gamle E. 

Schimmelmann tog over. 

De dominerende politikere i de første år som regent fra 1784 var jo 

udenrigsministeren A.P. Bernstoff og Rentekammerets leder Christian D. F. 
Reventlow, måske hovedfiguren bag landboreformerne. Bernstorf døde i 1797, 

og dermed begyndte Frederik selv at bestemme, og efterhånden kom der en 
distance mellem Frederik og den langt mere liberale C.D.F. Reventlow. 

Reventlow gik af i 1813 og blev som chef for Rentekammeret afløst af lederen 

af Tyske Kancelli, den initiativrige Johan Sigismund von Møsting, der året 
efter tillige blev gehejmestatsminister (dvs. sad i gehejmestatsrådet) og reelt 

landets ledende minister frem til slutningen af 20'erne. Til gengæld gik en søn 
af Frederik Vs magtfulde hofmarskal, A.G. Moltke, nemlig Otto Joachim 

Moltke, den modsatte vej i 1813 da han forlod stillingen som direktør i 
Rentekammeret for at overtage Møstings gamle hverv som leder af Tyske 

Kancelli. Faktisk skulle Møsting og Moltke bevare disse topministerembeder i 
næsten 30 år, helt frem til 1842 hvor Christian VIII omsider lod dem afløse. 
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55  Johan Sigismund von Møsting afløste Reventlow som chef for Rentekammeret og reel førsteminister i 1813. Blev først afskediget i 1842. 

En dominerende politiker er herefter juristen Anders Sandøe Ørsted, bror til 

fysikeren H.C. Ørsted, ham der opdagede elektromagnetismen og ven med 
guldalderkunstnere som Oehlenschläger. A.S. Ørsted var juridisk konsulent for 

alle kollegier og desuden kancelliets hovedsekretær, dvs. ham der 
forelagde kancelliets sager for kongen i statsrådet.  

Ernst Schimmelmann, H.C. Schimmelmanns søn, var stadig en kompetent 
finansminister frem til Statsbankerotten i 1813 som han - ikke ganske retfærdigt 

- måtte undgælde for. Men E. Schimmelmann - hovedrig pga. sine mange 
slavedrevne plantager på De Vestindiske Øer - forblev magtfuld og var flere 

gange vikar for udenrigsministeren og blev i en sen alder også selv 
udenrigsminister. Embedsmanden Jonas Collin - H.C. Andersens støtte og 

mæcen - blev også en central figur i finanspolitikken.  

Endvidere må fremhæves Poul Christian von Stemann der i 1827 blev 

gehejmestatsminister, præsident for Danske Kancelli og kongelig 
bankkommissær hvoraf den tungeste post nok var præsidentskabet for 

kancelliet, det der engang hed "kansler". Kancelliet tog sig typisk af retsvæsen, 

kirke og undervisning. Denne post beholdt Stemann i 21 år og betragtes normalt 
som den ledende embedsmand i enevældens sidste tid. Stemann var omtrent så 

vigtig for Frederik VI som A.P. Bernstoff havde været det i 1700-tallet. 
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Både Østed og Stemann var konservative, men Ørsted dog klart mere liberal 
end Stemann og ofte i opposition til denne. Typisk ville Ørsted lettet på 

censuren, mens Stemann ville stramme den. 

 
56  Juristen Anders Sandøe Ørsted, en vigtig embedsmand i Frederik VIs sidste år 

 

 
57  Jurist og kammerjunker Poul Christian von Stemann, den ledende embedsmand i Frederik VIs sidste tid 
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Statsbankerotten i 1813 

Englandskrigene 1807-14 var yderst bekostelige for Danmark-Norge. Staten fik 

færre indtægter pga. krigen, søhandlen og toldindtægterne svigtede, mens 
udgifterne til krigen var store. Der kom derfor en voldsom inflation af rigets 

mønt, rigsdaleren, nu også i form af pengesedler udsendt af den statslige 
bank, Kurantbanken. Den 5. januar 1813 foretog staten derfor en møntreform. 

Kurantbanken blev nedlagt til fordel for Rigsbanken, og en ny rigsbankdaler 
blev udstedt til den halve værdi af kurantbankdaleren. Som led i aftalen blev en 

del af statens betalinger udskudt. Derfor betragtes møntreformen teknisk som 

en statsbankerot. Reformen fjernede ikke problemet, da der stadig var krig og 
inflation. I 1818 oprettede Møsting Nationalbanken i Kjøbenhavn, der blev 

privatejet og samtidig havde eneret på udstedelsen af pengesedler. Og som i 
øvrigt var Danmarks eneste bank. Den findes stadig under navnet Danmarks 

Nationalbank. Der var dog ved at komme private sparekasser. Den 
første, Holsteinborg Sparekasse, blev oprettet i Rude på Sydvestsjælland nær 

Skælskør i 1810. Op gennem 1820'erne var der stadig økonomisk krise; 
økonomien blev først stabiliseret i 1830'erne. Der var også en alvorlig 

landbrugskrise. 

 

 
58  Til venstre Børsen og til højre Kurantbanken, Danmark-Norges første nationalbank. Bygningerne var forbundet, som man ser. 

Kurantbanken blev nedlagt ved pengereformen i 1813, også kendt som Statsbankerotten. Kurantbankens bygning er i 
dag revet ned og giver plads til Stockholmsgade 
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Christian Frederik konge for et frit Norge 

Frederik VIs fætter, den 26-årige prins Christian Frederik, der officielt var søn af 
arveprins Frederik, var i 1813 dansk statholder for Norge. Da Danmark ved Freden 
i Kiel skulle aflevere Norge til Sverige, blev dette ikke anerkendt af Christian 

Frederik og en del nordmænd. Christian Frederik var præget af Oplysningstidens og 
liberalismens idealer. Det var i høj grad prinsen der rejste nordmændene til oprør, 

og i sommeren 1814 blev han af oprørerne kåret som norsk konge med en 
forfatning, Eidsvoll-forfatningen, der var temmelig liberal.  

Sveriges leder, kronprins Karl Johan, accepterede ikke denne udvikling og sendte 
svenske tropper mod Norge, og i oktober 1814 erkendte kong "Kristian Frederik" at 

udlandet ikke støttede et frit Norge og abdicerede.  Christian Frederik rejste hjem 
til Danmark, og Norge blev svensk provins – indtil det blev selvstændigt i 1905.   

Prins Christian Frederik var dansk tronfølger, eftersom Frederik VI ikke havde 
sønner, men han havde i autoritære og konservative regimer fået et problematisk 

ry som liberal og var ugleset. Frederik VI tog såleds først sin tronfølger med i 
statsrådet i 1831. 

 
59  Prins Christian Frederik, Danmarks tronfølger og konge for et frit Norge i nogle måneder i 1814, siden Christian VIII af Danmark, 

er her malet i 1813-14 
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Guldalderen og Romantikken 

I perioden 1800-50 blev dansk kultur præget af den tyske kulturstrømning 

Romantikken og blev vældigt stimuleret uden det egentlig var Frederik VIs 
fortjeneste. Inden for malerkunsten kom fx Christoffer W. Eckersberg og hans 

elever såsom Christen Købke. Balletten fik koreografen August 
Bournonville. Arkitekturen var præget af C.F. Hansen, billedhuggerkunstgen af 

den fremragende Bertel Thorvaldsen, digtningen af Adam Oehlenschläger, 
præsten Nikolaj F.S. Grundtvig og forfatteren Bernhard S. Ingemann var 

markante inden for salmedigtning, og dansk litteratur fik en blomstring med fx 
eventyrdigteren H.C. Andersen og teologen og filosoffen Søren Kierkegaard. 
Ingemann udgav også en række romaner fra den danske middelalder om 

Valdemartiden med mere som skulle vække læserens nationale stolthed. Grundtvig 
fik særlig stor betydning med sit væld af salmer, sine ideer om det dansk nationale, 

den danske oldtids storhed, fællesskabet og almuen som det bærende som skulle 
oplyses og engageres ved fx folkehøjskoler, med sin romantiske fokus på "ånd" og 

entusiasme og passion i stedet for bogstavet og gold terperi og ligegyldig viden. 

Guldalderen er nært sammenknyttet med kulturepoken Romantikken der ikke let 

lader sig beskrive. Forenklet sagt kan især store enere ved at bruge andre tilgange 
til virkeligheden end forstand og fornuft - men ved at bruge fantasi, drøm, intuition, 

mystiske erfaringer - fornemme en større usynlig sammenhæng - fx kaldet "Ånden" 
- der væver noget sammen, fx sammenvæver hele kosmos eller et folk. Ved at leve 

sig ind i et lands gamle myter, legender eller eventyr eller fx middelalderfortællinger 
- eller musik, malerier og digte - kan man fx fornemme "folkeånden" - i dansk 

sammenhæng det der gør Danmark dansk. Ingemanns historiske bøger, Grundtvig 
og H.C. Andersen er klart præget af Romantikken. Danmarks nationalsang, 
Oehlenschlägers "Der er et yndigt land" ligeså. 
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60  Her ses to af Guldalderens største kunstnere, nemlig C.W. Eckersberg der i 1814 malede dette maleri af billedhuggeren Bertel 

Thorvaldsen 

Borgerskabet opblomstring 

Danmark havde i flere århundreder været båret og præget af tre kulturgrupper - 

bønderne, adlen/godsejerne og gejstligheden. I slutningen af 1700-tallet og 
begyndelsen af 1800-tallet blev borgerskabet en faktor, dvs. mennesker der ikke 

behøvede at bruge hele dagen på at pløje marker, og som heller ikke identificerede 
sig selv ud fra en adelsbaggrund med våbenskjolde osv. Det var ikke mindst Den 

Florissante Tid der gjorde borgerskabet velstående og dermed magtfuldt - et nyt 
aristokrati. En af tidens store grosserer, Niels Brock, har vel haft en formue hvis 
købekraft svarer til en millard i dag. 

Det første stærke borgerskab var erhvervsborgerskabet med købmænd og 
handlende (og siden direktører og højere funktionærer), og især efter 1800-tallet 

blev også et embedsborgerskab magtfuldt - læger, præster, jurister osv. 
Borgerskabets værdier var i høj grad forbrug af kunst og kultur - fx litteratur, 

læsning af de aviser der var ved at dukke op, politiske diskussioner om muligt, 
kernefamilien og romantisk kærlighed, optagethed af det danske sprog og den 

danske nation og dennes fortid, af kristendommen og naturen som fri og 
vildtvoksende og til ansporing af borgerens fantasi. 
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Borgerskabet i Danmark var ikke nødvendigvis liberalistisk orienteret med fokus på 
individets frihed og selvudfoldelse og en svag statsmagt, som man vil forvente af et 

erhvervsborgerskab, men var i kraft af embedsborgerskabet i virkeligheden snarere 
allieret med staten (og nationen), dvs. borgerskabet lænede mod den politiske 

konservatisme kombineret med ønsket om statslig harmoni, nationens fremgang 
kombineret med individuelle frihedsrettigheder som det skortede på under Frederik 

VI og Christian VIII. 

Guldalderens opblomstring - og siden kravet om en forfatning og demokratiske 

reformer - hænger i høj grad sammen med borgerskabets styrkelse og 
bevidstgørelse. 

 

Folkeskoleloven 

Frederik VI vedtog ved lov i 1814 en skolelov ud fra et kommissionsarbejde der 

havde kørt længe og med initiativ fra ikke mindst C.D.F. Reventlow. Loven 
erklærede at der var undervisningspligt af alle børn mellem 6 og 14 år, afsluttende 

med konfirmationen, og sikrede ensartede forhold for skoler i hovedstaden, 
købstæderne og på landet. Der blev oprettet seminarier til uddannelse af 

skolelærere. 

 

Politisk censur 

Under Englandskrigene blev censuren skærpet således at det var op til politimestre 

at forbyde skrifter og artikler, og offentliggjorte artikler skulle forhåndsgodkendes 
af censurmyndighederne. Domstolene kunne dog gribe ind over for politimesterens 

afgørelser. I 1834 strammede Frederik VI censuren således at retsvæsnet ikke 
længere havde mulighed for at omstøde politimesterens forbud mod artikler. En 
gruppe akademikere skaffede da 600 underskrifter der protesterede hvortil kongen 

svarede: således kan heller ingen uden Vi alene være i stand til at bedømme, hvad 
der er begges sande gavn og bedste. Dette udsagn er siden kogt ned til "Vi alene 

vide" som udtryk for enevældens og Frederik VIs generelle indstilling til politik. 

I 1820 blev dr. J.J. Dampe idømt dødsstraf for at have propaganderet for afskaffelse 

af enevælden og opfordret til oprør, men Frederik VI mildnede dog dr. Dampes straf 
til livsvarigt fængsel. 

En mildere sag kom da professor i nationaløkonomi, den jødiske Christian Nathan 
David, oprettede i 1834 ugebladet Fædrelandet hvori han argumenterede for 

konstitutionelt monarki. Kongemagten indstævnede C.N. David for samtlige 
retsinstanser, men professor David blev frikendt i 1836. Til gengæld sørgede 
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kongemagten for at David blev fyret som professor - dog beholdt han sin løn. 
Pudsigt nok blev C.N. David siden valgt ind i Den Grundlovgivende Forsamling hvor 

han var den fremmeste talsmand for den konservative fløj der fx kæmpede mod 
lige og almindelig valgret. 

Frederik VIs autoritære diktatur forhindrede effektivt enhver offentlig politisk debat, 
og dermed skete der også kun langsomt en politisk modning af befolkningen. 

 

 
61  Fotografi af dr. Dampe der i 1820 fik dødsstraf for at tilskynde til indførelse af demokrati. Frederik VI ændrede straffen til 

livsvarigt fængsel, og i 1840 lempede Christian VIII betragteligt på dr. Dampes forhold. Frederik VII lod ham løslade i 1848. 

 

Stænderforsamlingerne 

I juli 1830 blev den enevældige, franske konge, Charles X, væltet, og Frankrig fik 
en ny konge ("borgerkongen" Louis Philippe) og en forfatning der begrænsede 

kongens magt. Denne "julirevolution" blev startskuddet til flere opstande i Europa, 
fx i Polen og Holland. Julirevolutionen kan have sat gang i en politisk diskussion i 

Slesvig-Holsten. I november 1830 udgav embedsmand i Tyske Kancelli, Uwe Jens 
Lornsen, et skrift der krævede en fri forfatning i Slesvig-Holsten. Samtidig have 

Kielerfreden lovet at Holsten skulle have en stænderforsamling. Frederik VI måtte 
indfri løftet, men kunne ikke have en oprører som Lornsen i sin regering eller 

acceptere en sådan opsplitning i sit land. Han fyrede Lornsen og oprettede 4 
rådgivende provinsialstænder, dvs. at landsdelene Slesvig og Holsten og Øerne 
som de første og siden Jylland fik en slags parlament med valgte repræsentanter 

for de tre stænder eller klasser: Bønder, godsejere og byens jordbesiddere, og hver 
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stands repræsentanter fyldte 1/3 af stænderforsamlingen. Stænderforsamlingerne 
havde overhovedet ingen politisk magt, men den offentlige politiske debat der hidtil 

havde været umulig pga. den hårde censur, kunne nu finde sted. 

Konsekvens: Enevoldskongen Frederik VI fik i første omgang bremset den voksende 

snak om liberalisme, fri forfatning og demokrati, Lornsens bog satte en 
nationalistisk "slesvigholstenisme" i gang, og stænderforsamlingerne var en slags 

første skridt i udviklingen af borgernes politiske modenhed og bevidsthed. 

Kong Frederik VI til Danmark døde 71 år gammel på Amalienborg efter officielt at 

have været konge i 31 år og 165 dage, men efter en samlet, reel regeringstid på 
55 år og 233 dage hvilket ikke er overgået. 

 
62  Frederik VI på sine ældre dage. Vi alene vide-majestæten stod både for landbo- og skolereform og for et autoritært styre med 

hård censur 

________ 
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Christian VIII   

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 

Hertug til Slesvig, Holsten, 

Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg 
og Oldenburg 

1839-48 

En begavet og regeringsduelig enevoldskonge der tog de første skridt for 

at etablere kommuner og kommunalt selvstyre og få lavet en fri 

forfatning, men han nåede det ikke. 

 

Prins Christian Frederik blev født den 18. september 1786 officielt som søn af 

Christian VIIs bror, arveprins Frederik, og dennes hustru, prinsesse Sofie Frederikke 
(af Mecklenburg-Schwerin). Den kønne, flotte og velbegavede Christian Frederik 

med det kødfulde ansigt bar ingen som helst lighed med den ubegavede arveprins 
med det grimme, smalle ansigt, og en troværdig teori erklærer da også at Sofie 

Frederikkes elsker, Frederik von Blücher, arveprins Frederiks generaladjudant og 
hofchef, i virkeligheden var far til alle Sofie Frederikkes 4 børn, dvs. Christian 
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Frederik og i øvrigt også for lillesøsteren Louise Charlotte der blev mormor til den 
senere Christian IX. Dermed var Christian VIII (og Frederik VII) i virkeligheden 

formentlig slet ikke blodbeslægtede med det oldenborgske kongehus. 

 
63   Arveprins Frederiks hofchef, Frederik von Blücher, Christian VIIIs rigtige far? 

 
64  Arveprins Frederik, Christian VIIIs officielle far 

Christian Frederik blev ret glimrende uddannet, i hjemmet samledes filosoffer og 
skønånder, og han blev påvirket af oplysningstiden.  Han var Frederik VIs statholder 

i Norge, da Freden i Kiel 1814 tvang Danmark til at aflevere Norge til Sverige. 



79 
 

Christian Frederik ansporerede nordmændene til oprør og blev i nogle måneder i 
1814 konge for et frit Norge med en ret liberal forfatning. Fik derefter ry for at være 

en liberal ballademager og var ikke i kridthuset hos konservative enevoldskonger 
som Frederik VI.  

I 1806 blev Christian Frederik gift med sin kusine, Charlotte Frederikke af 
Mecklenburg-Schwerin, der fødte ham sønnen Frederik (VII). Charlotte 

Frederikke var temmelig bizar, et ukontrolleret ødeland der overfusede sin mand 
offentligt. Da han erfarede at Charlotte Frederikke  havde en affære med sin franske 

sanglærer, blev de skilt i 1810, og hun blev forvist til Horsens.  

I 1815 ægtede han Caroline Amalie af Sønderborg der var datter af hertug 
Frederik Christian II af Sønderborg og prinsesse Louise Augusta, datter af dronning 

Caroline Amalie og Struensee. De fik ikke børn. Samtidig blev Christian Frederik, 
der var tronfølger, udnævnt som guvernør af Fyn og bosat på Odense Slot. Prinsen 

var dannet og smuk og var en damernes jens med et hav af elskerinder - og mindst 
10 uægte børn - som han tog sig godt af. Forfatteren Jens Jørgensen har tillige 

spekuleret i om forfatteren H.C. Andersen også var Christian Frederiks uægte barn. 

 
65  Den yndige, men bizarre Charlotte Frederikke, Christian Frederiks første hustru og mor til Frederik VII. 

Havde en affære og blev gået 
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66  Den statelige Caroline Amalie, Christian Frederiks anden hustru og Danmarks dronning 1839-48. Hun 

var Struensees barnebarn 

Den 53-årige Christian Frederik blev automatisk konge, da hans 71-årige fætter, 

Frederik VI, døde den 3. december 1839 uden at efterlade sig sønner. Et halvt år 
efter, den 28. juni 1840, blev han og dronning Caroline Amalie salvet i Frederiksborg 

Slotskirke. I øvrigt var det allersidste gang det foregik i Danmark. Konger har ikke 
siden båret krone. Christian VIII fik kun 8 år og 48 dage som konge. Som 61-årig 

fik han blodforgiftning efter en åreladning og døde heraf den 20. januar 1848. 
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67  Kong Christian VIII og dronning Caroline Amalie salves i Frederiksborg Slotskirke i 1840. Det er sidste 
gang en kroningsceremoni blev brugt i Danmark. 

Christian VIIIs karakter 

Christian VIII var rigt udstyret fra naturens side - kønne harmoniske træk og et tæt 

krøllet hår der gjorde at han slet ikke lignede den hidtidige Oldenborg-slægt som 
han jo altså nok heller ikke var nærmere beslægtet med pga. moderens utroskab. 

Han var velbegavet og veluddannet og livet igennem optaget af videnskab og 
kunst og var mæcen og kunstsamler. Han var politisk liberal og fremskridtsvenlig 

som ung, men mere moderat i sin liberalisme med alderen. Og han nåede slet ikke 
at gøre en praktisk forskel som konge for han ændrede kun få ting ved sin 

forgængers styre. Han søgte som midaldrende harmoni, fred og forsoning hvilket 
gjorde ham lidet handlekraftig og beslutningsdygtig, og han kom gerne til at sætte 

sig mellem to stole. Fx ville han egentlig gerne give Danmark en forfatning, men 
det blev bare ikke rigtig til noget. 
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68  Den kønne og dannede prins Christian Frederik, den senere Christian VIII 

Da Norges frihedshelt, prins Christian Frederik, blev konge som Christian VIII, vakte 

det glæde i de progressive kredse. Den nye konge havde været liberal det meste af 
livet og var klog og tænksom og stærkt engageret i Guldalderens kulturliv. Han 

måtte det kunne sikre landet en forfatning og befolkningen dets frihedsrettigheder. 
Men nej, Christian VIII ønskede ingen klare brud. Han beholdt Frederik VIs regering 

med Poul Christian von Stemann som den ledende embedsmand, en indflydelsesrig 
præsident for Danske Kancelli, samt Møsting som leder af Rentekammeret, Otto 

Molkte som leder af Tyske Kancelli 

Fx gav Christian VIII Danmarks politiske livstidsfange, dr.phil J.J. Dampe, noget 
lempeligere vilkår. Dr. Dampe kunne flytte til Rønne og bo her under tilsyn. Otte år 

efter blev dr. Dampe løsladt af Frederik VII. 

 

Enkelte reformer - det kommunale selvstyre begynder 

Christian VIII - eller rettere P. Chr. Stemann - begyndte straks at reformere det 

lokale liv. Hvert sogn fik i 1841 en slags demokratisk struktur med særlige 
sogneforstanderskaber. Sognets præst var født medlem, ligesom godsejernes 

herreds- og birkefogeder. Derudover kunne bønder der ejede - eller fæstede - 
mindst 6 tønder hartkorn og var 25 år gamle, udpege og vælge repræsentanter til 

sogneledelsen der tog sig af fattigvæsen, skolevæsen og vejvæsen i sognet.  Også 
byerne begyndte at få større selvstyre, i 1840 København som den første. Byens 
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grundejere og skatteydere med en vis indtægt kunne udpege og vælge 
repræsentanter til en borgerrepræsentation på 36 medlemmer og udpege 6 

rådmænd til byens øverste ledelse, magistraten, der dog stadig var ledet af 4 mænd 
udpeget af kongen. Disse tiltag var de allerførste demokratiske strukturer i Danmark 

og begyndelsen til udviklingen af kommuner. Alt dette var i høj grad Stemanns 
værk. Stemann tog også initiativ til ændringen i arveloven i 1845 hvor den efterladte 

ægtefælle fra nu af altid var sikret en tvangsarv. 

Der begyndte også så småt at komme til reformer i Danmarks infrastruktur. I 1847 

åbnede kongeriget Danmarks første jernbanestrækning - Roskilde-København. 

 

Dansk administration i de danske områder af Sønderjylland 

Christian VIII var nationalt optaget og fik gennemført i 1840 at de steder i 
Sønderjylland hvor dansk var det primære sprog i skole og kirke, der skulle 

embedsmænd og retsvæsen også bruge dansk og ikke tysk som hidtil.  Forslaget 
medførte stor modstand i Slesvig-Holsten og blev betragtet som indblanding i 

interne anliggender. Det gik op for kongen hvor penibel denne sag var, og det gjorde 
ham forsigtig i spørgsmålet i de næste år. Det var et kæmpe-emne i de år, Slesvig-

Holstens stilling i forhold til kongeriget Danmark, og danskheden i Sønderjylland der 
i århundreder havde været under pres. 

 

Christian VIIIs regering 

Først i 1842 satte den nye konge sine egne folk ind som ledende 
embedsmænd/ministre, mens gamle hæderkronede ministre som Møsting og Otto 

Moltke fik sparket. Han satte A.S. Ørsted ind i gehejmestatsrådet som 
gehejmestatsminister, mens Heinrich Reventlow-Criminil blev ny udenrigsminister, 
og broderen Joseph Reventlow-Criminil leder af Tyske Kancelli efter Moltke.  Men 

den konservative Stemann blev i regeringen og var fremdeles indflydelsesrig. 
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69  Juristen Orla Lehmann, den dominerende figur i den nationalliberale bevægelse 

 

Det Slesvig-Holstenske problem 

Slesvig-Holsten udgjorde befolkningsmæssigt 2/5 af det danske monarki, men var 

forholdsvis rigere og var kilden til over halvdelen af monarkiets indtægter. Men 
statsretsligt var området noget rod. Slesvig-Holsten bestod af to dele, 
hertugdømmerne Sønderjylland og Holsten, der var anerkendte som henholdsvis 

dansk og tysk. Så Sønderjylland ned til Ejderen var en del af Danmark. På den 
anden side var Slesvig-Holsten i århundreder blevet anerkendt som en statslig 

enhed, der ikke var en del af Det Danske Rige, men som var i personalunion med 
Det Danske Rige; begge statslige enheder var regeret af samme fyrste fra 

Oldenburg-slægten, der havde arvet fyrstemagten i begge "stater". Endelig var den 
sydlige del af Sønderjylland herunder Dannevirke-området over Slesvig By og op til 

Flensborg fra 1300-tallet domineret af tyskere, især i byerne, og især i områdets 
østlige del og selv i Sønderjyllands nordlige halvdel, der var dansk domineret rent 

folkeligt, var der både et større tysk mindretal og et tysk præg i kraft af tysk 
administration og retsvæsen, oprindelig plattysk og i de seneste århundreder 

højtysk. 

I 1840'erne opstod der nu brede, folkelige bevægelser der var optaget af såvel det 

nationale som det liberale - en optagethed af tyskhed eller danskhed og at få en 
forfatning, en grundlov. Slesvig-holstenismen ville give hertugdømmerne dets 

egen forfatning hvilket reelt ville cementere den gældende situation, at Slesvig-
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Holsten var sin egen stat løsrevet fra Danmark. Denne bevægelse stod stærkt i 
Slesvig-Holsten. 

 

Orla Lehmann, De nationalliberale og Fædrelandet 

I Danmark opstod med centrum i den unge begavede, charmerende og veltalende 
jurist Peter Martin Orla Lehmann en bevægelse der både var optaget af det 

nationale, og det liberale - at få en forfatning, og at lade denne forfatning gælde 
hele det gamle Sønderjylland; "Danmark til Ejderen", som Orla Lehmanns slagord 

var. Holsten skulle altså udskilles, og Slesvig integreres i Danmark som en 
almindelig provins. Udbredt i bevægelsen var også den såkaldte skandinavisme, 
at samle Skandinaviens nationer, Danmark, Norge og Sverige, under en 

fællesforfatning. 

Central i denne "nationalliberale" strømning var C.N. Davids gamle ugeavis, 

Fædrelandet, som bevægelsen relancerede med årskiftet i 1840. Lehmann var en 
væsentlig skibent, og han trak digteren Carl Ploug ind på Fædrelandet som Ploug 

blev redaktør på i 1841. Lehmann var en fremragende taler og blev i 1840 
deputeret i den sjællandske stænderforsamling og snart efter også i Københavns 

Borgerrepræsentation. I 1841 fik han 3 måneders fængsel for at holde brandtaler 
om behovet for en forfatning hvilket øgede Lehmanns og de nationalliberales 

popularitet. 

 
70  Præsten og åndspersonen N.F.S. Grundtvig prægede stærkt dansk kultur med sine romantiske visioner om almuen, det dansk-

nationale, folkeviser, danskhedens glorværdige fortid,  åndelig vækkelse og engagement og en kristendom med fokus på 
gudstjenestens fællesskab og opstandelsens glædesbudskab 
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Folkehøjskoler og den danske sag i Sønderjylland 

I 1844 oprettedes Danmarks første højskole i Rødding i det allernordligste 
Sønderjylland, lige syd for Kongeåen. Rødding Højskole var udtryk for Grundtvigs 

program om oplysning for og vækkelse af almuen og bondestanden, men højskolen 
blev også etableret for at støtte danskhedens sag i Sønderjylland. Således var 

bøndernes sag også et anliggende i den nationale og liberale strømning. Da Rødding 
blev en del af Tyskland efter 1864, rykkede skolens lærere til Askov lige nord for 

Kongeåen og etablerede Askov Højskole. 

De nationalliberale blev hurtigt engageret i en kamp for danskheden i Sønderjylland 
med nationale stævner på bakken Skamlingsbanken lige syd for Kolding. 

Fronterne var blevet skærpet da de tysksprogede slesvig-holstenske liberale 
samledes om at få Slesvig-Holsten tilsluttet den tyske nation. 

 
71  Rødding Højskole 

I 1846 opfordrede skolelærer Asmund Gleerup de to stænder-deputerede, 

papirfabrikanten Johan C. Drewsen og sagføreren Balthazar Christensen til at 
danne foreningen Bondevennernes Selskab hvilket de gjorde. Med i bestyrelsen 

kom de tre nævnte, men også Anton Tscherning, der var selskabets leder 
sammen med Balthazar Christensen samt Orla Lehmann. Bondevennernes Selskab 

var det allerførste afsæt til det der senere blev til partiet Venstre. 
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72  Officeren A.F. Tscherning, den første leder af Bondevennerne og krigsminister under Treårskrigen, 

indførte værnepligten 

Tscherning blev som leder af Bondevennerne medio 1850'erne afløst af 

skomagermester Jens Andersen Hansen, der var folketingsmedlem og redaktør 
af bladet Almuevennen. J.A. Hansen var en ihærdig organisator af Bondevennerne 

som parti og livfuld taler drevet af social indignation og voksende vrede over 
borgerskabet og de nationalliberale. J.A. Hansen er Venstres første leder og blev 

først i 1870'erne afløst af Christen Berg. Han døde i 1877 under en retssag rejst 
mod ham for bedrageri mod en brandkasse han var kasserer i. 
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73  Skomageren J.A. (udtalt I.A.) Hansen, Venstre-bevægelsens første leder. 

 

Planer om en forfatning 

I 1847 sejrede de nationalliberale ved valget til stænderforsamlingerne, og Christian 
VIII fornemmede hvorhen vinden blæste. Juristen Peter G. Bang var kongens 

repræsentant heri, "kongelig kommissarius", og Christian VIII bad Bang om at 
komme med et udkast til en forfatning, en grundlov, der skulle gælde for hele 

monarkiet, og hvor både folkets frihed og rettigheder og monarkens autoritet blev 
tilgodeset. Onde tunger har ment at Christian VIII faktisk ønskede sig et 
konstitutionelt monarki efter sin død og anbefalede sin søn og tronfølger at indføre 

dette netop fordi han betragtede sin ikke videre ligevægtige søn som uegnet som 
regent. 

Arvefølgeproblemet - Det åbne brev i 1846 

Christian VIII havde en voksen søn, kronprins Frederik, så der var ikke umiddelbart 

problemer med arvefølgen. Men det var der alligevel på sigt, for kronprinsen var 
barnløs, og han havde tydeligvis heller ikke til sinds at få arveberettigede børn, da 

han ville være sammen med en borgerlig kvinde, Louise Rasmussen, som han ikke 
kunne få arveberettigede børn med. Hovedlinjen af Huset Oldenborg ville altså uddø 

med kronprins Frederik, så man måtte over til sidelinjerne, og her lå hertugerne af 
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Slesvig-Holsten-Augustenborg og Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg tættere 
på end den russiske zar-slægt, Slesvig-Holsten-Gottorp, omdøbt til Romanov, da de 

"agnatisk (i direkte mandslinje fra far til søn) nedstammede fra Christian III, mens 
zarslægten i direkte mandslinje nedstammede fra Frederik I. En klar kandidat 

var Christian August af Augustenborg der i øvrigt var tysktalende og ret 
tysksindet. Det ønskede Christian VIII og den danske regering ikke nødvendigvis at 

være tvunget til at acceptere, så det indførte "cognatisk" arvefølge, dvs. 
kvindelinjen også talte med, så tronarving var den med den hidtidige monark 

nærmest beslægtede uanset om slægtskabet gik gennem mødre eller fædre. 

Christian VIII bekræftede i et åbent brev i 1846 at Danmark nu havde cognatisk 
arvefølge, og at det gjaldt både kongeriget og Sønderjylland; for Holsten - der 

egentlig var del af Tyskland - gjaldt der andre regler, nemlig den tyske saliske ret 
der kun anerkendte agnatisk arvefølge (kun mandslinje tæller, der gælder kun 

slægtskab gennem fædre). 

Man havde ikke helt klare forestillinger om en efterfølger, men den der lige nu var 

nr. 2 i tronfølgen efter kongens søn (kronprins Frederik) var kongens 
lillebroder, arveprins Ferdinand, der var kommanderende general over Sjælland, 

gift med Frederik VIs ældste datter og i øvrigt en stadig mere forgældet spillefugl. 

 
74  Arveprins (Frederik) Ferdinand, Frederik VIIs lillebror og tronfølger. Men da arveprinsen døde kort før 

Frederik VII, overgik tronfølgen til Christian af Glücksborg 

Den 20. januar 1848 døde den 61-årige kong Christian VIII til Danmark ret 

pludseligt på Amalienborg af blodforgiftning efter 8 år og 48 dages regering. 
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75  Kong Christian VIII, en nobel konge der foretog mindre reformer, men ikke nåede at komme med en liberal forfatning 
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Frederik VII "Folkekær" 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 

Hertug til Slesvig, Holsten, 

Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg 
og Oldenburg 

  1848-63 

En mærkelig og fordrukken, men folkelig og populær, konstitutionel 
monark der afskaffede Enevælden og lod det konstitutionelle monarki 

indføre med Junigrundloven og mange demokratiske reformer. Var 
borgerligt gift med grevinde Danner.  

 

Prins Frederik Carl Christian blev født den 6. oktober 1808 på Amalienborg Slot 

som søn af prins Christian Frederik, den senere Christian VIII, og dennes første 
hustru, prinsesse Charlotte Frederikke, der blev tvangskilt fra Christian Frederik 

og deporteret til Horsens uden ret til at se sin søn i 1810 da prins Frederik Carl 
Christian var få år gammel. Prins Frederik blev derpå opdraget hos forskellige 
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onkler og tanter. Kong Frederik VI tog hånd i hanke med ham i 1820'erne, da 
han var klar over at prins Frederik ville være tronfølger efter dennes far og fik 

ham sendt på kostskoler i udlandet. I 1828 fik Frederik VI ham gift med sin 
yngste datter, prinsesse Vilhelmine Marie, men prins Frederik svælgede i druk 

og damer og behandlede sin hustru jammerligt. Kong Frederik VI blev rasende, 
fik det barnløse par skilt og forviste den uvorne prins Frederik til Fredericia. 

Under eksilet her blev prinsen af vennen, bog- og avistrykkeren Carl 
Berling præsenteret for balletdanserinden Louise Rasmussen der var Berlings 

kæreste, og såvel solid som ærgerrig. 

Da prins Frederiks far blev konge som Christian VIII i 1839, ophævede den nye 
konge eksilet i Fredericia og gjorde sin søn, kronprinsen, til guvernør over Fyn 

med bopæl på Odense Slot. Christian VIII fik i 1841 sin søn gift med Mariane 
af Mecklenburg-Strelitz, men Frederik behandlede sin hustru nr. 2 på samme 

måde som han behandlede nr. 1. I 1844 besøgte kronprinsessen sine forældre i 
Tyskland og nægtede at vende tilbage til sin mand. 2 år efter blev de skilt uden 

børn. Kronprins Frederik var kun optaget af sin borgerlige kærlighed, Louise 
Rasmussen. 

 
76  Frederik VIs datter Vilhelmine Marie, Frederik VIIs første hustru 
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77  Prinsesse Mariane af Mecklenburg-Strelitz, Frederik VIIs anden hustru 

 
78  Louise Rasmussen, adlet grevinde Danner, Frederik VIIs 3. hustru 

Da Christian VIII pludselig døde den 20. januar 1848, blev Frederik Carl Christian 

automatisk konge som Frederik VII til Danmark, Danmarks sidste enevældige 
konge. Efter få måneder, i marts 1848, lod Frederik VII efter folkeligt pres sit 

eget ministerium falde og lod danne et nyt med repræsentanter for den liberale 
opposition. Kongen udtrykte at han dermed ikke længere så sig som enevældig 

konge, men som konstitutionel konge der ikke behøvede at møde op i statsrådet 
og deltage i landets regering, med mindre han blev tilkaldt. Den nye grundlov 

kom dog først i juni 1849. Derfor blev Frederik VII heller aldrig hverken kronet 
eller salvet; det var for mytologisk for et konstitutionelt monarki. 
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79  Fotografi af kong Frederik VII tager sig et parti skak med sin ikke-kongelige hustru, grevinde Danner 

Frederik VII lod sig gifte "på venstre hånd" med Louise Rasmussen i 1850, dvs. de 
var lovformelig gift, men Louise blev ikke dronning, og deres evt. børn ville ikke få 

arveret på tronen. I stedet blev Louise adlet som "grevinde Danner". Mange i 
kongefamilien og hos de adelige, vel især den holstenske adel, rynkede på næsen 

af den jævne grevinde og det aparte par og omgikkes dem ikke. Til gengæld så 
parret flere borgerlige ganske hyppigt, fx Berling, som kongen udnævnte som sin 

privatsekretær. Berling var i øvrigt et administrativt og økonomisk talent. 
Forældrene havde udgivet Danske Statstidende, men også den mindste 

avis, Berlingske politiske og Avertissement-Tidende (fra 1833), 
forkortet Berlingske Tidende, egentlig en viderførelse af Kjøbenhavnske Danske 

Post-Tidender fra 1749. Statstidende var hovedavisen, men Carl Berling fik banket 
Berlingske Tidende op som Danmarks centrale dagblad, hovedorganet for det 

københavnske borgerskab. Berling gav noget af sin økonomiske kunnen videre til 
grevinde Danner der oparbejdede sig en vis formue med tiden. 

Det var et ejendommeligt og ikke 100% gennemskueligt trekantforhold mellem 
Frederik VII, Carl Berling og grevinde Danner. Havde Louise og Frederik slået en klo 

i Carl? Havde Frederik og Carl slået en klo i Louise? Eller var det Carl og Louise der 
havde slået en klo i kongen? Louise har efter alt at dømme været ægte i sin 
moderlige omsorg for Frederik VII og søgte ikke personlig vinding; helt det samme 

kan næppe siges om Berling. 

Den 55-årige konge døde den 15. november 1863 på Glücksborg Slot uden børn. 

Derefter helligede grevinde Danner sig godgørende formål som hun brugte sin ikke 
uanselige formue til. Mest kendt er nok Grevinde Danner Stiftelsen, et hjem for 

udtjente arbejderkvinder, siden opholdssted for voldsramte kvinder og børn. 
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Frederik VIIs karakter 

Frederik VII var opvokset omtrent uden forældre og opdragelse, hans uddannelse 

var jammerlig, bortset fra sit yndlingsfag arkæologi, hvor han var selvstuderende, 
og hans karakter ret præget af udpræget dovenskab og mangel på disciplin, altså 

med undtagelse af interessen for nordiske oldsager. Han var ikke uden stil og 
værdighed når det skulle være, men hoffets etikette bød ham imod. Frederik VII 

var tværtimod domineret af sine impulser, havde et voldsomt temperament og 
hengav sig gerne til sprut og damer, og han var periodisk temmelig alkoholiseret. 

Hans første 2 hustruer, der var blevet valgt for ham af først Frederik VI og siden 
Christian VIII, var begge stilfærdige og kunne slet ikke kapere hans temperament. 

Louise Rasmussen, hans 3. hustru, var helt anderledes bredskuldret, og deres 
relation holdt hans liv igennem. 

Frederik var et mærkeligt, lunefuldt, mytomanisk og opfarende menneske, men 

også jovial, godmodig og afslappet med stor forkærlighed for hygge, piberygning 
og punch. En ejendommelighed ved ham var hans tilbøjelighed til at fortælle løgne 

og skrøner med ham selv i helterollen og fortalt som var de den skinbarligste 
sandhed. Samtidig formåede den ligefremme og bandende konge med den let 

komiske stil at snakke med mennesker af alle lag, og han blev folkeligt populær 
som vel ingen af sine forgængere, og det ikke kun fordi han lod enevælden ophæve 

og tillod at Danmark fik en grundlov. Frederik VII var en skæv personlighed og et 
ægte folkeligt menneske. 

 

80  Kong Frederik VII 
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Strukturelle ændringer - begyndende urbanisering og industrialisering 

Der begyndte at ske kraftige ændringer i Danmark under Frederik VII. Danmark 

havde længe været et land med en halvstor hovedstad (100.000 indbyggere 
allesammen inden for voldene), små provinskøbstæder (1-5000 indbyggere), og 

hvor købstæderne var hegnet inde bag volde eller gærder med porte og told. Al 
handel og håndværk i et område skulle foregå i områdets købstad. Næsten hele 

befolkningen levede på landet primært som fæstebønder underlagt magtfulde 
godsejere. Nu kom der næringsfrihed, købstædernes monopol blev brudt, told 

og porte forsvandt, alle kunne købe og sælge, og købstæderne kunne udvide sig 

bag om de gamle volde og gærder. Således begyndte København at vokse 
hinsides voldene og søerne fra 1852, og der opstod der opstod nye 

arbejderkvarterer der grænsede til slum, med fx Nørrebro og Vesterbro med 
mellemliggende regioner som Frederiksbjerg og Østerbro med lidt bedre 

lejligheder for middelklassen. Og Århus passerede sine gamle grænser og 
voksede ned syd for Århus Å, fx med kvarteret Frederiksbjerg omkring Frederiks 

Allé. 

Det var dog ikke sådan at der med det samme var næringfrihed overalt. Indtil 

1920 bevaredes regioner, populært kaldet læbælter, lige uden for købstaden 
hvor der ikke måtte drives handel med mere. 

Der var generelt en bevægelse fra at være fæstebonde til at være 
selvejebonde/husmand, og der begyndte at komme en stærkt drift fra land mod 

by: Urbanisering, så byerne voksede ret voldsomt i størrelse. På landet begyndte 
selvejebønderne så småt at organisere sig i større foreninger hvor gårdene var 

fælles om en drift, fx mejeridrift eller et slagteri eller handel - den første 

andelsbevægelse. 

 

Martsministeriet - Enevældens ophør  

Kronprins Frederik blev udråbt som konge af gehejmestatsminister og præsident 

for kancelliet, Poul Chr. Stemann, da faderen, Christian VIII, døde den 20. januar 
1848. Frederik VII, et ladt, men godmodigt, gemyt, var ikke specielt politisk 

interesseret, men Christian VIII, der havde arbejdet med en forfatning siden 
året før, havde bedt ham om at indføre en forfatning, når han blev konge. Den 

nye konge og administrationen lagde også hurtigt ud med at foreslå at 
stænderforsamlingerne fik lovgivende myndighed og mulighed for at udskrive 

skatter. Det var ikke nok for de nationalliberale. Måneden efter kom 
Februarrevolutionen i Frankrig hvor monarkiet (igen) blev afskaffet, og 

republikken (gen-)indført. Revolutionen satte gang i den revolutionære 
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stemning i flere dele af Europa, herunder Danmark, både i selve kongeriget og i 
hertugdømmerne. 

Den 18. marts krævede tyskerne i Slesvig-Holsten at hertugdømmerne, altså 
også Slesvig, skulle optages i Det Tyske Forbund samt trykkefrihed, 

borgerbevæbning osv. Det afstedkom 2 dage efter et nationalliberalt møde i 
teatret Casino i Amaliegade i København hvor især Orla Lehmann holdt 

brandtaler med krav om en afvisning af de slesvig-holstenske krav, at Frederik 
VIIs regering gik af og at der kom en ny, fri, demokratisk forfatning for 

"Danmark til Ejderen", altså inklusive Sønderjylland. 

Der deltog et par tusind på Casinomødet som besluttede dagen efter, den 21. 
marts, at gå i demonstrationsoptog til Amalienborg. Optoget gik til kongen, men 

regeringen var allerede gået af, og Frederik VII sagde til forsamlingen: "Det 
glæder mig at kunne sige Dem, at jeg allerede har forekommet det, hvorom De 

beder mig. Det gamle ministerium er opløst". 

To dage efter blev der udnævnt et nyt ministerium med deltagere fra det gamle 

ministerium og de nationalliberale og Bondevennerne. Kongen erklærede at han 
betragtede enevælden som ophørt, et konstitutionelt monarki indført, og at han 

kun ville møde frem i statsrådet hvis han blev indkaldt. Poul Chr. Stemann var 
der vinket farvel til efter 21 år som statsminister og præsident for Danske 

Kancelli. 

Ministerialsystemet afløser kollegiesystemet 

Martsministeriet betød samtidig at Enevældens gamle administrationssystem, 
kollegiesystemet, blev afløst af et såkaldt ministerialsystem. Administrationen 

var inddelt i en række ministerier der var ledet af en kongelig udpeget minister 

der kunne tage alle beslutninger i ministerierne. Under den politisk udpegede 
minister var der en række embedsmænd der skulle effektuere ministerens 

beslutninger, så enevældens gamle og ganske store bureaukrati fortsatte 
ufortrødent - nu blot med en ledelse der var organiseret i ministerier med en 

besluttende minister i toppen, i stedet for med en ledelse organiseret i 
bestyrelser, kollegier, der kom med råd til den besluttede autoritet - enten 

monarken eller statsrådet med monarken i spidsen. 
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81  Jurist og assessor Adam Wilhelm Moltke, Danmarks første premierminister efter Enevælden 

Adam W. Moltke, sønnesøn af Frederik Vs magtfulde hofmarskal Adam G. 
Moltke, og som under Enevælden havde tjent som finansminister, 

gehejmestatsminister og præsident for Rentekammeret, blev Danmarks første 
"premierminister" som statsministrene blev kaldt lige efter Enevældens 

afskaffelse. Moltkes regering, kaldet Martsministeriet, inkluderede bl.a. 
Bondevennernes leder, Tscherning, der blev krigsminister i Martsministeriet, 

mens den nationalliberale, karismatiske og farverige Ditlev G. Monrad blev 
kultusminister, dvs. kirke- og undervisningsminister. 

Den nævnte udvikling blev årsag til både Treårskrigen der udbrød samme år, og 
vedtagelsen af en grundlov og en parlamentarisk lovgivende forsamling - 

Junigrundloven i 1849. 

 

Treårskrigen - 1. Slesvigske Krig 1848-60 

Udviklingen i Danmark betød at de slesvig-holstenske krav blev afvist. Den 
slesvig-holstenske deputation fik den 24. marts beskeden at Holsten frit kunne 

tilslutte sig Det Tyske Forbund, men at Sønderjylland var en del af Danmark. 
Slesvig-holstenerne dannede da deres egen oprørsregering, hvor den hidtidige 

danske statholder i Slesvig-Holsten og øverstbefalende, prins Frederik Emil 
August af Nør, var krigsminister. Prinsen af Nør var i øvrigt lillebror til hertugen 

af Augustenborg som slesvig-holstenerne jo håbede ville være den retmæssige 
tronfølgerfor Frederik VII, i det mindste i Slesvig-Holsten. Oprørsregeringens 

legitimitet beroede på at den mente - eller hævdede - at der var udbrudt 
revolution i København, og at den legitime monark, Frederik VII, ikke længere 
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havde handlefrihed. Men et klart mål for prinsen af Nør og slesvig-holstenerne 
var det at få både Holsten og Sønderjylland med i Det Tyske Forbund. 

 
82  Den danske øverstbefalende Olaf Rye der faldt i Slaget ved Fredericia 

Krigen blev ganske hård eftersom Preussen og Det Tyske Forbund, stærke 
krigsmagter, trådte ind på slesvig-holstensk side, og preusserne under general 

Wrangel trængte op i Jylland op til Århus. Danmarks første konstitutionelle 
krigsminister, A.F. Tscherning, var lige kommet på posten og havde travlt med 

at organisere både ministerium og hær. Tscherning indførte bl.a. almindelig 

værnepligt. 

Den danske hær bestod af 41.000 mand, mens den slesvig-holstenske og tyske 

hær bestod af 65.000 mand. Der var danske styrker ved Fredericia, Frederik IIIs 
gamle fæstningsanlæg, mens overgeneral Olaf Rye havde store styrker ved 

Helgenæs på Mols, og general Christian de Meza også havde en del styrker på 
Als.  Den 6. juli 1849 stod Slaget ved Fredericia hvor general Rye og general 

de Meza ad søvejen fik transporteret de danske tropper til Frederica. General 
Rye faldt i slaget, men danskerne vandt. Kort efter truede Rusland med at bryde 

forbindelsen med Preussen, hvis Preussen ikke trak sig, og det kombineret med 
slagets udfald gjorde at Preussen sluttede våbentilstand med Danmark den 10. 

juli. Slesvig-holstenerne kæmpede videre, men led et stort nederlag i Slaget 
ved Isted den 25. juli 1850 med over 6000 dræbte. 

I 1852 sluttede Danmark en fredsslutning med Storbritannien, Preussen, 
Frankrig, Østrig osv. hvor der var status quo selv om Danmark vandt krigen. 

Slesvig-Holsten skulle forblive en del af monarkiet, eller "Helstaten", men 
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hertugdømmerne måtte hverken lægges sammen med hinanden eller med 
kongeriget Danmark. Danmark til Ejderen-politikken havde altså også foreløbig 

tabt. Junigrundloven var gældende indtil Kongeåen. Syd derfor forblev den 
hidtidige ordning, dvs. Kongeloven. Frederik VII var fremdeles enevældig 

monark i Slesvig-Holsten. 

Juni-grundloven - ikke helt demokrati 

Under Treårskrigen blev der nedsat en grundlovsgivende forsamling der skulle 
skrive den nye forfatning. Martsministeriets kultusminister, D.G. Monrad, dvs. 

ministeren for kirke, undervisning og kultur, skrev på vegne af Martsregeringen 

udkastet til forfatningen, Orla Lehmann foretog så rettelser og tilføjelser til 
Monrads udkast. Resultat blev behandlet af den grundlovgivende forsamling den 

25. maj 1849 og vedtaget den 5. juni. Grundloven var inspireret af den franske 
oplysningsfilosof Montesqieus forestillinger om magtens tredeling i en 

lovgivende, udøvende og dømmende magt der fungerede uafhængigt af 
hinanden og kontrollerede hinanden. Indholdet var inspireret af den norske 

grundlov (Eidsvollforfatningen) og den belgiske. 

 
83  Biskoppen og den nationalliberale politiker D.G. Monrad blev kultusminister i Martsministeriet og skrev i den egenskab udkastet 

til Juni-grundloven. Monrad kaldes derfor også Grundlovens Fader. Den sværmeriske, brilliante og karismatiske Monrad var kon 
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Ifølge Junigrundloven var den udøvende magt kongen (monarken) der selv 
udpegede sin regering. I den forstand var der ikke tale om et demokrati, 

eftersom kongen ikke var folkevalgt. 

Regeringen blev ledet af premierministeren der også ledte statsrådet hvor 

kongen ikke længere deltog med mindre han blev inviteret. 

Den lovgivende forsamling var Rigsdagen, og den lovgivende magt lå hos 

Rigsdagen og kongen i forening. Rigsdagen var en folkevalgt forsamling af 
vælger-repræsentanter, altså et parlament, og delt i to kam-

re, Folketinget og Landstinget, et underhus og et overhus. Forskellen var at 

kun de mest formuende uberygtede mænd på mindst 40 år kunne stille op til 
valg i Landstinget som var valgt indirekte af valgmænd. Til Folketinget kunne 

alle uberygtede (ikke-kriminalitetsdømte) mænd på mindst 25 år med egen 
husstand og som ikke modtog eller havde modtaget fattigdomsunderstøttelse 

stille op. De første år var det i praksis bestemt ikke alle der stillede op. 
Folketinget bestod især af embedsmænd, officerer og præster, altså de 

borgerlige lag. Men i løbet af 1860'erne og 70'erne begyndte bønderne at komme 
ind i tinge, så Bondevennere efterhånden sad på over halvdelen af Folketingets 

medlemmer. 

Vælgerne til de to ting var mænd på mindst 30 år med egen husstand og som 

ikke modtog eller havde modtaget fattigdomsunderstøttelse. Det udelukkede fx 
tjenestefolk i byerne og karle på landet. Antallet af vælgere udgjorde 14% af 

befolkningen. De grupper der ikke kunne vælge eller vælges var de fem F'er - 
Fruentimmere, folkehold, forbrydere, fjolser og fattige. Samtidig var 

valgprocenten lav - en tredjedel til det første valg i 1849, og seks valg senere, i 

1855, faldet til det halve (18%). 

Mindst så vigtigt var det at borgerne i Junigrundloven nu var beskyttede 

af medfødte frihedsrettigheder. Det gjaldt ytringsfrihed, trykkefrihed, 
forsamlingsfrihed og foreningsfrihed. Borgerens ejendom var ukrænkelig, og 

borgere kunne ikke fængsles uden retskendelse. Flere rettigheder var 
'løfteparagraffer', dvs. skulle senere realiseres ved en lovgivning. 

Den lutherske statskirke blev omdannet til en såkaldt "folkekirke" der bevarede 
en vis tilknytning til statsapparatet. Folkekirkens ledelse skulle siden ordnes ved 

lov; det blev den aldrig, og den er den dag i dag underordnet 
Rigsdagens/Folketingets ledelse administreret af kirkeministeriet. 

Hensigten var at Junigrundloven skulle gælde for kongeriget + hertugdømmet 
Sønderjylland, men den kom aldrig til at gælde syd for Kongeåen. Det blev en 

del af fredsaftalen efter Treårskrigen at det danske kongeriges forfatning ikke 
måtte gælde Slesvig-Holsten eller dele heraf. Danmark forblev en "helstat" af 
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statsligt forskellige enheder samlet af en monark - eller forenklet - en 
personalunion af forskellige stater såsom kongeriget Danmark og 

hertugdømmerne med forskellige forfatninger. 

Arvefølge - huset Glücksborg 

Frederik VII var barnløs, så tronfølgeren var kongens farbroder, arveprins 
Ferdinand, der var lillebroder til Christian VIII. Problemet var bare at arveprinsen 

selv var barnløs og nærmede sig de 60 år. Pludselig kunne Oldenborg-dynastiet 
være forbi, og spørgsmålet om hvilket fyrstehus der skulle rykke ind på 

Amalienborg, kunne give en masse turbulens. Stormagterne begyndte at blande 

sig, og det var sammen med Ruslands zar Nikolaj I at man i 1851 kom med 
løsningen: Christian VIII havde tidligere bekendtgjort at Danmark accepterede 

kvindelinjen i tronarvespørgsmål. Christian VIII og arveprins Ferdinand havde 
en søster, prinsesse Charlotte, der havde en datter, Louise af Hessen-Kassel. 

Hun var altså Frederik VIIs kusine. Hun var ikke prinsesse Charlottes eneste 
barn. Der var endda en søn, Frederik af Hessen-Kassel. Men det særlige ved 

Louise af Hessen-Kassel var at hun i 1842 havde giftet sig med prins Christian 
af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg der dels cognatisk var oldebarn 

af Frederik V, dels agnatisk (i direkte mandslinje) nedstammede fra Christan III, 
nemlig dennes søn, Hans den Yngre, hertug til Sønderborg, dvs. prins Christian 

tilhørte huset Oldenborg. 

Christian var nu ikke arvemæssigt noget særligt. Hertugen af Augustenborg og 

dennes søskende var agnatisk lige så beslægtede med Oldenborg-familien, og 
Christian af Glücksborg var endda kun den tredjeældste søn, men nu var det 

altså ham der var gift med Louise. Hvad der var vigtigere, zaren kendte faktisk 

Christian af Glücksborg personligt og kunne rigtigt godt lide ham. 
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84  Den 18-årige prins Christian af Glücksborg i 1836 

Hvis nu man lod arvefølgen gå via Louise af Hessen-Kassel og lod dennes mand 

blive tronfølger efter den barnløse arveprins Ferdinand, så ville man i 
virkeligheden holde kronen inden for Oldenborg-dynastiet, selv om den så gik 

over til huset Oldenborgs sidegren, huset Glücksborg. Som sagt, zaren kunne 
lide prins Christian, og han gik som familieoverhoved for huset Slesvig-Holsten-

Gottorp med til at de gottorpske områder af Slesvig-Holsten blev overført til 

huset Glücksborg. Vupti! 

Hvad der var nok så vigtigt - prinsesse Louise og prins Christian havde allerede 

en søn, prins Christian Frederik (den senere Frederik VIII), og familien boede 
faktisk i København i Det Gule Palæ nær Amalienborg og ikke i Slesvig-Holsten. 

Hvad der var endnu vigtigere - selv om prins Christian var fra Slesvig-Holsten, 
og selv om hans hertugelige storebrødre havde kæmpet på Slesvig-Holstens side 

under Treårskrigen, så var prins Christian dansk-sindet og havde kæmpet på 
kongerigets side. 

Både Frederik VII og arveprins Ferdinand accepterede (i 1853) at gøre Christian 
af Glücksborg til tronarving efter arveprinsen, ligesom Louise af Hessens 

søskende gik med til at overføre deres arvekrav på tronen til Louise. Frederik 
VII dog noget modvilligt, da Louise af Hessen havde været en af de værste i de 

fine københavnske damers udfrysning af den "bondske" grevinde Danner, og 
Frederik og Christian kom derfor aldrig sådan rigtigt på god fod. Men sådan blev 

det. 

Og så var det sådan set irrelevant at det efter alt at dømme kun var teoretisk at 
Christian VIII, arveprins Ferdinand og Louise af Hessen-Kassels mor, prinsesse 
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Charlotte, var børn af arveprins Frederik og med ham forbundet til 
kongefamilien; temmelig sikkert var de allesammen børn af deres mors elsker - 

arveprins Frederiks hofchef Frederik von Blücher - og var slet ikke 
blodbeslægtede med huset Oldenborg. Blodmæssigt var Christian stadig 

(cognatisk) oldebarn af Frederik V og i direkte mandslinje (agnatisk) 
efterkommer af Christian III. 

 
85  Juristen og assessoren C.A. Bluhme, Danmarks anden premierminister efter Enevældens fald. Regeringschef 1852-53 og 1864-65 

Det var i høj grad juristen Christian A. Bluhme der som udenrigsminister havde 
ført forhandlingerne med stormagterne om både arvespørgsmålet og det slesvig-

holstenske spørgsmål afsluttet i den såkaldte London-protokol. Bluhme var 
politisk en fleksibel konservativ der fuldt og fast troede på Helstaten der i 

Bluhmes særlige udformning handlede om en helstat, Det Danske Monarki, der 
bestod af tre adskilte dele: Danmark, Sønderjylland/Slesvig samt Holsten-

Lauenburg der var del af Det Tyske Forbund. Så der skulle ikke længere være 
et særligt bånd mellem Slesvig og Holsten. 

Desuden var Bluhme respekteret for sin ro og sin klare argumentation. Frederik 
VII havde en svaghed for Bluhme, der blev premierminister efter A.W. Moltke i 

1852. Som led i aftalen med stormagterne genindførtes samme 
år gehejmestatsrådet med kongen som deltager, og hvor ministrene primært 

var ansvarlig over for kongen og ikke Rigsdagen; en klar demokratisk 
svækkelse. Men Bluhme kunne generelt ikke få sin politik igennem Folketinget, 

fx en fællesforfatning for Helstaten og arvefølgen efter Frederik VII. 
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Derfor overlod Bluhme posten til den endnu mere konservative og efterhånden 
75-årige Anders Sandøe Ørsted og blev selv udenrigsminister i Ørsteds 

regering. Ørsted valgte at tromle Bluhmes politik igennem, nemlig lade den 
vedtage via kongelige dekreter uden om Folketinget.  

Således fik Ørsted gennemtrumfet Fællesforfatningen som et kongeligt dekret. 
En fællesforfatning handlede kun om reglerne for hvordan hele monarkiet, 

Helstaten, skulle køres: Junigrundloven skulle ifølge Fællesforfatningen stadig 
kun gælde kongeriget, mens hertugdømmerne fremdeles blev regeret 

enevældigt - med de gældende stænderforsamlinger - som Londonprotokollen 

dikterede. Premierminister-embedet skiftede med Fællesforfatningen navn 
til konseilspræsident. Der indførtes et Rigsråd med 20 medlemmer valgt af 

Danmarks rigsdag, 18 af hertugdømmernes stænderforsamlinger og 20 
kongevalgte medlemmer. 

Det kom til en virkelig konflikt for Ørsted havde jo kørt uden om Rigsdagen. De 
ledende liberale som professor og generalauditør Carl Christian Hall og biskop 

D.G. Monrad skabte stor ballade hvorefter Ørsted simpelthen fik Hall fyret som 
generauditør og Monrad fyret som biskop. Ørsted var parat til kamp, men 

Frederik VII indså at der var et problem med Ørsteds regeringsstil og lod 
regeringen Ørsted-Bluhme falde. 

 
86  Dr.jur.og titulær professor, den lidt tørre, men venlige C.C. Hall, Danmarks konseilspræsident 1857-63 efter Enevældens ophør 

og en fortaler for Danmark til Ejderen 
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Regeringen Bang og oktoberforfatningen - Rigsrådet 

Kongen havde nu fundet en ny yndling, Ludvig Nicolaus von Scheele, og det 
var Scheele der med den upolitiske P.G. Bang som 

konseilspræsident konstruerede en ny regering der lå tættere på Bondevennerne 
og de liberale - med bl.a. matematikeren Carl C.G. Andræ og dennes ven, 

professor C.C. Hall, og Andræ og Hall var de absolut mest dominerende i 
regeringen Bang.  Opgaven for Regeringen Bang var at konstruere en 

fællesforfatning i retningen af den som Ørsted udemokratisk havde tonset 
igennem, og som var i stand til at blive vedtaget demokratisk af Rigsdagen i 

Danmark og stænderforsamlingerne i Slesvig, Holsten og Lauenburg. 

Det lykkedes faktisk for Andræ og Hall. Den nye fællesforfatning, også 

kaldet oktoberforfatningen, blev vedtaget den 5. oktober 1855.  Den indførte 
et Rigsråd med ét kammer på 80 medlemmer, 30 valgt af Rigsdagen og 

stænderforsamlingerne, 30 valgt direkte af i alt ca. 6000 af de mest velhavende 
vælgere og 20 valgt af kongen, dvs. den siddende regering. I 1863 blev 

Rigsrådet gjort lidt mere repræsentativt med to kamre - et Landsting og et 

Folketing. 

Det var faktisk lidt kaotisk. Nu var der to styrelsesorganer i Danmark: Rigsdagen 

med Landsting og Folketing for selve Danmark. Og så Rigsrådet for Danmark og 
det tre hertugdømmer. I 1858 trak slesvigholstenerne sig i øvrigt fra Rigsrådet 

i protest mod Danmarks nationalliberale linje, så det fælles ved Rigsrådet var 
omsonst. Rigsrådet var derefter et rent dansk anliggende lagt oven i Rigsdagen. 

C.G.G. Andræ blev konseilspræsident i 1856 efter Bang, og Hall overtog så 
posten som regeringschef året efter. Hall skubbede stadig mere i retningen af 

Danmark-til-Ejderen-politikken modsat Andræ. Hall og D.G. Monrad, indbyrdes 
rivaler, var nu de reelle ledere af de nationalliberale. Til gengæld tabte Scheele 

sin indflydelse i det regeringsprojekt der egentlig var hans. 

 

C.E. Rotwitts korte regering 1859-60 

Hall blev konseilspræsident i maj 1857, og det var han reelt indtil 1863. Et par 

måneder fra december 1859 til februar 1860 var en personlig ven af Frederik 

VII og grevinde Danner, højesteretadvokat Carl Eduard Rotwitt regeringschef 
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i en regering der fandt større samklang med bondevennerne end Halls yderst 
nationalliberale regering, men Rotwitt-regeringen faldt ved den i øvrigt ret 

kompetente regeringschefens pludselige død den 8. februar. Og så kom Hall til 
igen. 

C.C. Halls nationalistiske regering og Novemberforfatningen 

Hvad Halls politiske projekt handlede om blev tydeligt da den stærkt 

nationalistiske Orla Lehmann blev indenrigsminister i 1861. Halls regering 
arbejdede klart mod London-protokollen, men dels havde man i den grad 

befolkningen og Rigsdagen med sig, også bondevennerne med på Danmark-til-

Ejderen-galejen, dels følte man sig støttet af den nye, svenske konge, Carl 
XV, en romantisk sjæl der sværmede for folkemøder og drømme om national 

samling. Norden var en enhed, og den inkluderede det gamle Slesvig ned til 
Ejderen, mens Holsten til gengæld kunne ryge og rejse og lade sig absorbere 

med det nye Tyskland. 

I 1863 kom Hall med et udkast til en helt ny forfat-

ning, Novemberforfatningen, der gjaldt for kongeriget Danmark og hertug-
dømmet Slesvig, mens Holsten kunne få sin egen forfatning, sin egen 

administration, og sin egen hær. Samtidig indeholdt Novemberforfatningen en 
ny to-kammer-struktur hvis reelle hensigt var at mindste de holstenske adeliges 

indflydelse på regeringsførelsen. Samtidig gik Novemberforfatningen klart i 
konservativ retning - kun de rigeste skulle vælge til Landstinget. 

Novemberforfatningen var mildt sagt et temmelig spændende forfatningsudkast 
da Slesvig dermed dannede forfatningsmæssig enhed med Danmark og reelt 

blev indlemmet i Danmark. Det var Danmark til Ejderen og klokkeklart et brud 

på London-protokollen, de fredsbetingelser som Danmark og stormagterne var 
blevet enige om efter Treårskrigen. Novemberforfatningen blev vedtaget i 

Rigsdagen, men blot to dage senere døde den 55-årige Frederik VII, og C.C. Hall 
kunne proklamere Christian IX som ny konge. 
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87  Kong Frederik VII afskaffede Enevælden og indførte Grundloven 

__________ 
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F) Glücksborg-dynastiet 

__________ 

Christian IX 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 

Hertug til Slesvig, Holsten, 

Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg 
og Oldenburg 

  1863-1906 

Officeragtig konstitutionel monark, den første af huset Glücksburg. 

Kaldet Europas svigerfader. Var stærk tilhænger af helstaten, men 
underskrev alligevel den Danmark-til-Ejderen-politik der i krigen i 1864 

kostede Danmark Slesvig-Holsten. Var ærkekonservativ og samtidig 
manden bag Systemskiftet i 1901 hvor Danmark blev et parlamentarisk 

demokrati. 
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Prins Christian blev født den 8. april 1818 på Gottorp slot som tredjeældste søn 

af titulær hertug Wilhelm af Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, siden titulær 
hertug af Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, og Louise Karoline af 

Hessen-Kassel der var dattersøn af kong Frederik V til Danmark og Norge.  Prins 
Christian var altså via sin mor oldebarn af Frederik V. 

Prinsen var opkaldt efter prins Christian Frederik af Danmark, den senere kong 
Christian VIII af Danmark, der også holdt den lille dreng over dåben - og altså 

var hans gudfar. 

Hertugslægten er en ret ubetydelig sidegren af det danske kongehus, huset 
Oldenburg, og nedstammer i direkte mandslinje (dvs. agnatisk) fra Christian III 

til Danmark og Norge. Faderen døde i 1831, da Christian var 13 år gammel, og 
kong Frederik VI blev hans formynder. Christian flyttede til København for at få 

en militær uddannelse og swingede fremragende med den gamle Frederik VI der 
gentagne gange skulle have sagt "Gid, du var min søn". Fx repræsenterede prins 

Christian kong Frederik VI ved den britiske Victorias kroning i 1838. 
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88  Louise af Hessen-Kassel, kusine til Frederik VII og arving til tronen efter Frederik VII. Den gik videre 

til hendes mand, Christian af Glücksborg 

I 1842 ægtede han prinsesse Louise af Hessen-Kassel, en niece af kong 
Christian VIII.  I 1851, efter Treårskrigen, diskuterede stormagterne 

arvespørgsmålet. Frederik VII var barnløs, og tronfølgeren, Frederik VIIs farbror 
arveprins Ferdinand, var også barnløs. Den næste i rækken var egentlig en 

fætter til Frederik VII, prins Frederik af Hessen, men stormagterne så en pointe 

i at lade arveretten gå fra Frederik af Hessen til hans søster, Louise af Hessen, 
Christian af Glückborgs hustru, og hun kunne så lade den gå videre til prins 

Christian. Han havde opholdt sig i Skt. Petersborg, og zar Nikolaj I havde sat 
særdeles stor pris på prins Christian. Det talte! Ligesom det talte at ikke bare 

havde Louise som den regerende konges fætter en klar arveret, men Christian 
var via sin mor oldebarn af Frederik V, og via sin far i direkte mandlig 

nedstamning fra Christian III. Endelig var han dansksindet, havde kæmpet på 
dansk side i Treårskrigen og have allerede en søn (Christian Frederik, den senere 

Frederik VIII). Frederik af Hessen gik med til at lade sin arveret gå til sin søster, 
Danmark og stormagterne accepterede det, og i 1853 også tronfølgeren 

arveprins Frederik, trods dennes personlige forbehold over for Christian og 
Louise. Da arveprinsen døde i i 1863, var prins Christian pludselig kronprins, og 

kort efter, den 15. november, døde kong Frederik VII hvorefter statsminister 
C.C. Hall udråbte den 45-årige prins Christian som Christian IX til Danmark. 
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Skæbnen magede det sådan at kong Christian IX og dronning Louise skulle blive 
forældre til fire børn der sad på en europæisk trone. Sønnen kronprins Frederik 

blev Frederik VIII af Danmark, mens sønnen Vilhelm blev kong Georg I af 
Grækenland. Datteren Alexandra blev gift med kong Edward VII og altså 

dronning af England (og mor til Georg V), mens en anden datter, Dagmar, blev 
gift med Zar Alexander III af Rusland og blev zarina (og mor til den sidste zar, 

Nikolaj II). Et femte barn, Valdemar, takkede efter stormagtspres nej til at blive 
konge af Bulgarien. Endelig gav Christian IX sit tilsagn til at barnebarnet prins 

Carl, søn af kronprins Frederik af Danmark, blev norsk konge under 

navnet Håkon VII. 

Disse familieforhold gav Christian IX øgenavnet "Europas Svigerfader" og gav 

anledning til det helt store familietamtam med Europas nuværende og 
kommende fyrster om sommeren på Fredensborg Slot. I dag er flertallet af 

Europas konger og eks-konger efterkommere af Christian IX. Blandt 
efterkommerne er Margrethe II af Danmark, Elizabeth II af Storbritannien, 

Harald V af Norge, Felipe VI af Spanien, storhertug Jean af Luxembourg samt 
kong Philippe af Belgien 

 
89  Europas svigerfar, Christian IX, holder familiefest på Fredensborg. Yderst t.v. under palmen Edward 
VII og Alexandra. Under lysekronen zar Alexander III og Dagmar. Zar-parret har til højre stående prins 

Vilhelm og kronprins Frederik. Europas svigerfar, Christian IX, holder familiefest på Fredensborg. Yderst 

t.v. under palmen Edward VII og Alexandra. Under lysekronen zar Alexander III og Dagmar. Zar-parret 
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har til højre stående prins Vilhelm og kronprins Frederik. Til venstre for zar-parret, siddende i den blå 
sofa, har vi svigerforældrene, kong Christian og dronning Louise. 

 

Christian IX skulle nå en høj alder, 87 år, før han døde på Amalienborg Slot 

den 24. januar 1906.Hans 61-årige søn blev da kong Frederik VIII. 

 

Christian IXs karakter 

Christian IX minder på en måde lidt om Frederik VI der jo også var ret begejstret 

for prinsen som ung. Han var stillig, stilfærdig og disciplineret som en officer, 
ansvarsfuld, retlinet, ordentlig og ordenssøgende og temmelig konservativt 

anlagt. Christian IX var middelmådig begavet og uddannet, han var i al fald 
ingen intellektuel person, og ingen større taler, men han havde en ret fin 

dømmekraft og common sense. Holdningsmæssigt lå han nok tættere på sin 
mentor, Frederik VI end på Christian VIII og Frederik VII, dvs. Christian IX var 

mere til oplyst enevælde og et aristokratisk styre end til demokratisering og al 
magt til almuen. 

 

90   Kong Christian IX 
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Første informationsrevolution - post, aviser og telefoner 

I 1860'erne og 70'erne fik danskerne langt bedre adgang til information. 

Postvæsnet blev mere udbygget og sørgede for at de fjerneste afkroge af landet 
kunne få breve og tryksager hver dag eller hver anden dag. I 1848 havde 

Danmark 48 landpostruter; i 1883 1500 landpostruter. 

Samtidig begyndte antallet af aviser at boome. København havde længe haft 

adskillige konservative/nationalliberale aviser som Berlingske Tidende, og nu 
kom en del nye til som Nationaltidende. Provinsbyerne havde siden 1700-tallet 

haft konservative aviser som stifttidenderne. Den del af Venstre der kritiserede 

de nationalliberale have i København først Morgenbladet og siden Politiken. Også 
socialdemokraterne fik deres avis - Socialisten, siden kaldet Social-Demokraten, 

siden Aktuelt. Men det store spring var at der nu ude i de små byer og på landet 
kom et væld af Venstre-aviser, fx Christen Bergs "Bergske Blade" som 

Frederiksborg Amts Avis, Kolding Folkeblad og Thisted Dagblad. 

Aviserne var partiaviser skrevet til dem der stemte på et politisk parti, og 

læsestoffet bestod gerne af politiske holdninger og mødereferater. Det var en 
mindre revolution da Henrik Cavling, chefredaktør for Politiken i 1905 (hvor De 

Radikale opstod som Politiken blev løst tilknyttet) efter udenlandsk forbillede 
gjorde Politiken til en såkaldt omnibus-avis, dvs. den skulle være "for alle", også 

læsere med andre holdninger end avisens ledere. Dermed blev en større del af 
læsestoffet nyheder, analyser osv. Senere gik andre større aviser som 

Berlingske og det århusianske Jyllands-Posten efter samme omnibus-format. 

Et sidste led i denne første informationscentral var at telefoner begyndte at 

dukke op. I 1881 kom den første telefoncentral i København. Den havde 22 

abonnenter. I 1900 var der 25.000 danskere der havde telefon. Og antallet 
skulle siden fortsætte med at vokse eksplosivt. 

 

Industrialisering og arbejderbevægelsen 

Fremover skete der en kraftig industrialisering af Danmark med fabrikker og 
arbejdere og hvad dertil hører. I 1839 var der omring 20 dampdrevne 

virksomheder i Danmark. 35 år senere, primo 1870'erne, havde København 182 
dampdrevne virksomheder, mens der var 280 fordelt i provinsen uden for 

København. Der kom jernstøberier, bogtrykkerier, bryggerier osv. Også 
jernbanenetværket var under udbygning, og især efter 1870 skete der en 

sammenkædning mellem jernbanenetværket, stationsbyer og industri-
virksomheder. 
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Dermed kom der en voksende arbejderklasse med en helt ny livsstil i små by-
lejligheder (1-2 værelser, ofte et væld af børn, das i gården) og trange kår. Den 

socialistiske bevægelse, der stammede fra Tyskland, tilbød en identitet som 
arbejder og en mission, man bar verdensudviklingen frem og havde en naturlig 

fjende i fabriksejerne og andre kapitalister der i denne optik forsøgte at plukke 
arbejderne og presse arbejdskraft ud af dem med så dårlige vilkår og så 

beskeden en løn som muligt. Med til den nye arbejderbevægelse hørte 
fagforeninger, arbejdersammenslutninger der via strejkevåbnet kæmpede for 

bedre arbejdsvilkår og højere løn. 

 
91  Louis Pio tog i 1871 initiativ til en socialistisk bevægelse i Danmark 

En tidligere løjtnant, Louis Pio, pænt belæst gennem adskillige 
universitetsstudier der ikke blev gennemført, blev inspireret af den franske 

kommunard-opstand i 1871, førte socialistisk agitation blandt arbejderne og 

stiftede i 1871 en dansk afdeling af det marxistiske Internationale. I 1872 kom 
det til arbejderuroligheder, Slaget på Fælleden. 2000 murersvende var gået i 

strejke for at få afskaffet arbejdstimen mellem kl. 18 og 19. Arbejderførerne 
Pio, Harald Brix og Paul Geleff indkaldte de strejkende til et stormøde på Nørre 

Fælled for at samle ind til strejken, kassen var ved at være tom, men politiet 
arresterede Pio, Brix og Geleff dagen før mødet. Konfrontationen mellem de 

strejkende og politiet og udkommanderede husarer blev ret voldsomt. De tre 
socialistførere fik flere års fængsel, men blev dog løsladt i 1875 hvor deres 

forening, Internationale, var blevet forbudt. 

I 1871 kom den første fagbevægelse, nemlig Enigheden, der gjaldt for 

tobaksarbejderne. Snart kom der myriader af fagforeninger, fra 1874 
organiserset i Fagforeningernes Centralbestyrelse, der reelt også blev 
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udgangspunkt for den første partidannelse. I 1877 var Peter Christian Knudsen, 
eller P. Knudsen, en handskemager fra Randers, og som var med til at 

etablere Handskemagernes Fagforening i 1875, kommet med i Fagforeningernes 
Centralbestyrelse. 

Målet var: 

Vi må i forening virke hen til at danne et fast arbejderparti over hele 

Danmark, der har til mål at udfri arbejderne af det privatkapitalistiske 
åg og forskaffe dem politiske rettigheder og i det hele virke for deres 

materielle og åndelige vel. 

Bevægelsen var både et parti og en fagforening. Og snart efter også et medie. 

I 1871 begyndte dagbladet Socialisten at udkomme. Det skiftede i 1874 navn 
til Social-Demokraten. Og i 1959 navn til Aktuelt. I 1876 blev 

typografen Emil Wiinblad redaktør, og han bankede avisen op i oplag. P. 
Knudsen blev en hyppig skribent. 

 

Andelsforeninger 

Andelsforeninger tog nu virkelig form på landet. Det var en art koorporativer 
dannet af en gruppe bønder omkring en særlig produktion eller handel. Hver 

bonde skød penge ind i andelsforeningen, og hver bonde havde én stemme til 

de fælles beslutninger uanset indskuddets og rigdommens størrelse (man 
"stemte efter hoveder og ikke efter høveder", dvs. mængden af kvæg), og man 

fik et bestemt udbytte pr. landmand alt efter andelsforeningens overskud. 
Således dannedes brugsforeninger samlet i Forenede Danske 

Brugsforeninger, FDB, i dag kaldet Coop Danmark, der blev dannet 
andelsmejerier, andelsselskaber for slagtning, for foderstoffer osv. Bag 

andelsforeninger stod middelstore selvejebønder ofte med tilknytning til 
grundtvigianismen, højskolebevægelser og de forskellige Venstre-partier. 

 

Naturalismen og Det Moderne Gennembrud 

Romantikken (og dermed også nationalliberalismen) døde ud i 1800-tallets 
anden halvdel, selv om den udsendte små skvulp som fx symbolismen. Der kom 

reaktioner mod romantikken i form af realismen og især naturalismen der var 
optaget af illusionsløst at blotlægge årsagssammenhængene i verdens 

fænomener. Det gælder både i litteraturen og teaterdramaet med fx norske 

Henrik Ibsen og i naturvidenskaben. Naturalismen var optaget af det nøgterne, 
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den kritiske kant og en optagethed af strømninger som Darwins evolutionsteori, 
Nietzsches religionskritik og socialismens samfundskritik. I Danmark var det 

særligt kritikeren og litteraturforskeren Georg Brandes der bragte de nye 
kritiske strømninger til Danmark: Det Moderne Gennembrud. 

 

Den politiske situation i 1863 - begejstret nationalisme 

Christian IX blev konge midt i en umulig situation. Den nationalliberale regering 
under C.C. Halls ledelse havde 2 dage før vedtaget Novemberforfatningen der 

reelt inkorporerede Sønderjylland i kongeriget Danmark - eller i al fald knyttede 

Sønderjylland stærkere til kongeriget end Holsten - og dermed gik imod 
Londonprotokollen, fredsaftalen efter Treårskrigen, hvor det danske monarki var 

en helstat, en realunion, af især kongeriget Danmark og hertugdømmerne 
Slesvig-Holsten der ikke måtte adskilles fra hinanden. Christian IX var selv en 

overbevist helstatsmand og syntes Novemberforfatningen var en skrækkelig idé 
og forsøgte at undlade at underskrive den. Men alle rådede ham til at gøre det 

for ikke at kaste landet ud i en voldsom krise, og folkestemningen var massivt 
for Novemberforfatningen med demonstrationer foran Amalienborg. Den 

nationale begejstring var krydret med skandinavisme, en fælles-skandinavisk 
entusiasme, med visioner om et samlet Skandinavien, måske under Sveriges 

kong Carl XV. Man regnede i det mindste med at hvis preusserne blev arrige 
over den nye forfatning, så ville Sverige-Norge støtte Danmark. 

Så Christian IX underskrev forfatningen den 18. november 1863 og sagde det 
var på ministeriets ansvar. Hall-regeringen fik i de kommende måneder en 

mulighed for retræte. Den må have vidst at man kunne regne med svensk-norsk 

sympati, men ikke meget mere, så man altså stod udenrigspolitisk helt alene 
mod to stærke stater - Preussen og Østrig. Men Hall bakkede ikke ud. Og så lod 

Christian IX ham afløse af Monrad der var lidt mere orienteret mod Helstaten 
end Hall var. D.G. Monrad, grundlovens fader, blev ny konseilspræsident den 

31. december 1863 i en fuldkommen håbløs situation. 

 

2. Slesvigske Krig i 1864 

Preussens politiske leder, fyrst Otto von Bismarck, havde med Danmarks 

overtrædelse af Londonaftalen en smuk anledning til at gå i krig og indlemme 
hele Slesvig-Holsten. Med en talmæssig klart overlegen militærstyrke gik 

preussiske og østrigske tropper over grænsen natten til den 1. februar 1864 - i 
øvrigt uden Danmark fik nogen som helst støtte - ej heller af Karl XV af Sverige-

Norge. General de Meza rømmede Dannevirke, da et dansk nederlag var 
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indlysende, og selv om de Meza havde ret, og kongen var enig, fyrede 
regeringen ham efter folkeligt pres. Den danske hovedstyrke under 

general Georg Gerlach forskansede sig ved Dybbøl Mølle på Als og blev udsat 
for et voldsomt preussisk-østrigsk bombardement et par måneder (fx blev 

Sønderborg sønderbombet) før preusserne stormede de danske linjer og indtog 
fæstningsværket den 18. april = Slaget ved Dybbøl hvor nogle hundreder faldt. 

Als var faldet og dermed dansk forsvarsvilje. Situationen havde længe været 
håbløs og berettiget til dansk tilbagetrækning, men Monrad havde været stædig 

og fastholdt at fæstningsværket skulle holdes. 

 
92  Fotografi af skanse 3 af befæstningen ved Dybbøl Mølle (før slaget) 

Fredericia var nu den vigtigste danske fæstning i Jylland, men 

krigsministeren befalede at Fredericia rømmedes den 28. april, og preusserne 
og østrigerne besatte Jylland op til Limfjorden. Christian IX så ingen anden 

mulighed end at påbegynde fredsforhandlinger den 12. maj med tilhørende 
våbenhvile. I juni meddelte han Monrad at han ønskede en anden regeringschef, 

og i samråd med Monrad fandt de gamle C.A. Bluhme, ham der i sin tid efter 1. 
Slesvigske Krig havde forhandlet Londonprotokollen hjem. Nu skulle han også 

efter 2. Slesvigske Krig sikre Danmark en så tålelig fred som muligt. 

Holsten tilfaldt tyskerne, det stod sikkert, men kunne dele af Sønderjylland 

reddes? 

Der var diskussion om deling ved linjen Tønder-Åbenrå nær den nuværende 

grænse, men danskerne sagde nej, våbenhvilen ophørte, og tyskerne besatte 
Als. Efter lidt spredt fægtning hvor danskerne helt forlod Jylland, blev freden 

sluttet den 20. juli, og ved en efterfølgende fredskonference den 30. oktober i 
Wien måtte Danmarks monarki afgive hertugdømmerne Slesvig/Sønderjylland, 

Holsten og Lauenburg til Preussen og Østrig. 
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Christian IX skulle muligvis have været så desperat for at bevare helstaten at 
han overvejede at et monarki med hertugdømmerne gik ind i Det Tyske Forbund 

- en ret løs sammenslutning af tysktalende lande som Holsten og Lauenburg 
allerede var del af. Men Slesvig-Holsten-Lauenburg, 2/5 af monarkiet, var røget. 

 
93  Helstaten Danmark bestående af kongeriget samt de tre hertugdømmer. 2. Slesvigske Krig kostede hertugdømmerne og dermed 

mere end en tredjedel af monarkiet. Danmark var et meget lille land. 

 

Hvad udad tabes, skal indad vindes 

I 1865 fik man med nederlaget i 1864 et nationalt chok der kom til at påvirke 

dansk politik i mindst et århundrede. Danskerne så sig nu som en småstat der 
ikke kunne tåle at lægge sig ud med de store. Reelt indførtes dansk militær 

neutralitet og en lænen sig op ad den magt der var stærkest i danskernes 

kulturkreds, først Tyskland, og siden USA. Stemningen i Danmark var dog 
samtidig stærkt anti-tysk efter ydmygelsen og nederlaget, så megen alliance 

blev det ikke til. 

Til gengæld for ikke at kunne ekspandere udadrettet, måtte man ekspandere 

indadtil med reformer der øgede styrkede økonomi, effektivitet og kultur. 
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Nationalfølelsen og patriotismen og dyrkningen af det danske og skandinaviske, 
der sådan set fatalt havde kostet Danmark en væsentlig bid af monarkiet, 

forsvandt på ingen måde, men blev gjort indadvendt og grundtvigsk med 
tankegangen: Vi er store og kulturelt overlegne, fordi vi er små og dyrker det 

almindelige og jævne. Folkeligheden, fællesskabet, småborgerligheden og 
almindeligheden, men også uddannelse, udligning og et levende og aktivt 

civilsamfund, blev et credo. Kirke, skole og foreninger skulle samle og løfte 
nationen. 

I 1866 udviklede Enrico Dalgas Hedeselskabet med mottoet "Hvad udad tabes, 

skal indad vindes", og dette motto rammer ret præcist voksende følelser efter 
1864. Men der var også en dyb, folkelig længsel efter bedre kår og mere politisk 

frihed. 

 

Forfatningskrisen i 1865 

Men i 1865 stod man også med et praktisk problem. Man havde to grundlove 

der begge var gyldige, Junigrundloven fra 1849 og Novemberforfatningen fra 
1863. Samtidig var der både en Rigsdag med to kamre, Folketing og Landsting, 

og et Rigsråd med to kamre, Folketing og Landsting. Man måtte vælge eller lave 
en helt ny grundlov. Landets elite, dvs. godsejerne og byernes velbjergede 

borgerskab repræsenteret af de nationalliberale, havde hidtil haft regeringerne 
og domineret i Rigsdagen, men i underhuset Folketinget var almuen ved at få 

magt i form af de grupperinger der havde rod i Bondevennerne, og som nu 
identificerede sig med det venstreorienterede eller Venstre. Der var flere 

Venstre-fløje. 

Den gamle leder af Bondevennerne, Tscherning, stod sammen med den jyske 
Lars Bjørnbak for en pacifistisk fløj der ville have så lidt militær som muligt og 

ønskede økonomiske reformer til gavn for landbruget. Derudover fandtes det 
grundtvigske venstre = det nationale Venstre - der var langt mere til det 

nationale og til højskolernes vækkelse af almuen (Bjørnbak troede fx mere på 
kundskab end vækkelse og var mere international end national). Endelig 

fandtes Det folkelige Venstre, ledet af J.A. Hansen, der tænkte i land modsat by 
og derfor søgte alliancer med godsejerne. 

 

Estrups grundlovsforslag 

Godsejerne viste nu stor intelligens i form af ikke mindst onkel og nevø. Onklen 
var jurist og godsejer Peder Brønnum Scavenius, og nevøen var 
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godsejeren Jacob Brønnum Scavenius Estrup. Men først handlede det om at 
få afklaret hvor forhandlingerne om en ny forfatning skulle foregå, Rigsdagen 

eller Rigsrådet. Det stredes man meget om, indtil godsejerne vandt; det blev 
Rigsrådet hvor godsejerne havde mest magt. 

Så handlede det om konseilspræsident C.A. Bluhmes grundlovsforslag. Her var 
Rigsdagens magt blevet indskrænket, og vælgere til Landstinget blev gjort 

afhængig af indtægt hvilket ville give borgerskabet og de nationalliberale endnu 
større overmagt i Landstinget. Bluhmes forslag var dog så reaktionært at selv 

de nationalliberale sagde nej til det. 

Estrup havde et helt andet foreslag, nemlig at lade valgret til Landstinget 
afhænge ikke af indkomst, men af beskatning, så de højest beskattede havde 

de fleste stemmer. Dengang havde man ikke indkomstskat, men bestalte bl.a. 
skat efter de tønder hartkorn man havde. Så godsejerne betalte forholdsvis mest 

skat. Og mest Estrups forslag ville godsejerne blive en virkelig magtfuld gruppe 
i Landstinget. Men kunne forslaget få stemmer? 

 

Oktoberforeningen 

Her kom Estrups onkel, P.B. Scavenius, ind i billedet. Han havde i 1848 i 
Stænderforsamlingen foreslået en alliance mellem små og store landmænd. Det 

foreslog tog Scavenius op igen og var medstifter af den såkaldte 10. Oktober-
forening eller bare Oktoberforeningen hvor J.A. Hansen og Det Folkelige 

Venstre blev budt inden for i varmen. Her fik man overbevist J.A. Hansen om at 
siden 1849-Grundloven var passé og dermed et relativt demokratisk Landsting, 

så handlede det om i al fald at få Estrups grundlovsforslag igennem, dvs. et der 

lod landbrugere snarere end byens rigmænd få magt i Landstinget. Estrups 
forslag var langt bedre end Bluhmes. J.A. Hansen købte dette forslag. 

Jordskatter skulle være grundlag for valgret snarere end indtægt. Men med i 
Estrups forslag lå også at 12 af Landstingets 66 medlemmer skulle udpeges af 

kongen, dvs. regeringen. Det var ikke J.A. Hansens kop te. Men her kom 
Oktoberforeningen så ind i billedet, nemlig en alliance mellem bønder og 

godsejere. J.A. Hansen og dermed en del af Venstre-bevægelsen sagde altså ja 
til Estrups grundlovsforslag. 

Der var en resigneret stemning hos de nationalliberale. Det var dog den 
nationalliberale sag, gennemtrumfningen af et Danmark til Ejderen, der havde 

kostet Danmark så dyrt i Den 2. Slesvigske Krig. Så de nationalliberale købte 
forslaget. Det gjorde Bluhme til gengæld ikke og trak sig som regeringschef. 
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I øvrigt fik J.A. Hansen og Det Folkelige Venstre intet som helst ud af 
Oktoberforeningen. Godsejergruppen havde ikke længere brug for Venstre-

bønderne. 

 
94  Godsejer og lensgreve C.E. Frijs var konseilspræsident 1865-70 

 

Regeringen Frijs - Den første godsejer-regering 

Som afløsning af C.A. Bluhmes helstats-regering bad Christian 

IX lensgreve Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, for nemheds skyld 

kaldet C.E. Frijs, om at danne regering. C.E. Frijs besad landets største 
godsområde, Frijsenborg ved Hammel i Jylland. Hans indenrigsminister blev en 

anden driftig, jysk godsejer, føromtalte J.B.S. Estrup, der var hovedkraften bag 
godsejernes grundlovsforslag.  Som indenrigsminister under C.E. Frijs satte 

Estrup et hav af reformer i gang: fx loven om borgerrepræsentantsvalg i 
København, landkommunalloven, købstadskommunalloven, vejloven, 

jernbanelovene og loven om etablering af en ny stor Nordsøhavn i flækken 
Esbjerg til eksport af landbrugsvarer til Storbritannien. Indenrigsminister Estrup 

moderniserede Danmarks infrastruktur og skabte storbyen Esbjerg. 
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Estrups godsejervenlige 1866-grundlov 

I 1866 fandt Frijs-regeringen sit flertal for Estrups revision af Junigrundloven. 

Folketinget blev bevaret omtrent uændret. Til gengæld ændrede man på 
sammensætningen af Landstinget der havde 66 medlemmer. Nu skulle 12 

medlemmer udpeges af kongen (dvs. regeringen). Af de øvrige 54 skulle 7 
komme fra København, 1 fra Færøerne, 1 fra Bornholm og de resterende fra 

resten af landet inddelt i landskredse. De 54 ikke-kongeudpegede medlemmer 
blev valgt af valgmænd, hvoraf halvdelen valgtes ligesom Folketingets 

medlemmer valgtes, mens den anden halvdel af valgmændene valgtes af de der 

betalte mest i jordskat. 

I 1849-grundloven var Landstinget valgt af valgmænd der var valgt af de samme 

vælgere som valgte Folketinget, men valgmændene skulle vælge 
landstingsmedlemmerne blandt dem med den største indtægt. De fattige og rige 

valgte tilsammen et Landsting af velstående. I 1866-grundloven fik kongen og 
godsejerne også kontrol med valget af valgmænd, dvs. de fattige, men især de 

rige valgte tilsammen et Landsting af de der betalte mest i jordskat. Det sikrede 
at Landstinget var domineret af godsejerne. Samtidig blev det også 

grundlovsbestemt at (gehejme-)statsrådet var indført med ministrene under 
foresæde af kongen, og hvor ministrene stod til ansvar over for kongen og ikke 

Rigsdagen. 

Endelig blev Rigsrådet og dets to kamre opløst. Uden Slesvig-Holsten-Lauenburg 

var det jo komplet unødvendigt. 

Dermed sad godsejerne solidt på Landstinget, mens de forskellige Venstre-

partier sad på Folketinget, og i de næste år kom der stigende konflikt mellem de 

to ting. I resten af 1800-tallet sad Højre på magten, både i regeringerne der 
stadig kun var Højre-regeringer, og i Landstinget. 
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95  Godsejer, lensgreve Ludvig Holstein-Holsteinborg var dansk konseilspræsident 1870-74 

Partierne Højre og Venstre 

I 1870 blev C.E. Frijs som statsminister afløst af den forholdsvis liberalt 

orienterede grev Ludvig Holstein(-Holsteinborg), hvor både nationalliberale 
og godsejere havde sæde, fx C.C. Hall der blev kultusminister, 

juraprofessor A.F. Krieger var justitsminister og den medicinske professor C.E. 
Fenger der blev finansminister.  Udenrigsminister var den moderat konservative 

godsejer lensbaron Otto Rosenørn-Lehn. Frijs-regeringen faldt primært på 
Oktoberforeningens død. Godsejerne og bøndernes alliance forsvandt. Holsteins 

regering var især Kriegers projekt og var ment som en alliance mellem 
godsejerne og Kriegers nationalliberale. Denne alliance af nationalliberale og 

godsejere betragtes gerne som den endelige etablering af partiet Højre. 

Kongen håbede med at udnævne grev Holstein at fremme regeringens 
samarbejde med Venstre-grupperne. 
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Samtidig gik venstre-grupperne (Det bjørnbakske Venstre, det nationale 
Venstre, det folkelige Venstre osv.) sammen i Det Forenede Venstre hvilket 

betragtes som fødslen af partiet Venstre. Det Forenede Venstres 
programpunkter var modstanden mod Højre, genindførelsen af Junigrundloven 

og folketingsparlamentarisme, altså udnævnelse af regeringer der var i 
overensstemmelse med det politiske flertal i Folketinget, et system der fx 

kendtes fra Storbritannien. Men synspunkter for Det Forenede Venstre var også 
besparelser i staten, nedlæggelse af fæstevæsnet og friere rammer for skoler 

og kirker. 

Nogle grundtvigianere forlod Venstre i protest og tilsluttede sig de 
nationalliberale. 

 
96  Skolelæreren fra Kolding, Christen Berg, ildfuld agitator, bladmand og folketingsmand, var en af Venstre-bevægelsens mest 

markante i 1870'erne og 80'erne 

I 1872 vandt Venstre flertal i Folketinget (53 ud af 102 mandater). Hermed 

havde Højre flertal i Landstinget og Venstre flertal i Folketinget hvilket skabte 
politisk konflikt. Venstre mente at det var på tide med en Venstre-regering, men 

det mente kong Christian IX og Landstingets flertal absolut ikke. En markant 
venstremand i disse år var Christen Berg, oprindelig fra Det Nationale Venstre 

- der nu afløste J.A. Hansen som Venstres reelle leder  - og i øvrigt iværksætter 
til en række Venstreblade - De Bergske Aviser. I 1873 var Berg med til at 

etablere Københavns første Venstreavis, Morgenbladet, med Viggo Hørup og 
Georg Brandes’ bror, Edvard Brandes, som redaktører. Berg var karismatisk 

og engagerende, men også heftig og kolerisk. 
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Venstres visnepolitik 

Det stærkere Venstre ville gerne have enkelte af sine programpunkter igennem, 

fx lige og almindelig valgret til kommuner og amter samt menighedens 
indflydelse på valg af præst. Regeringen Holsteins ministre og Landstinget sagde 

blankt nej. Så krævede Christen Berg af kongen at han udnævnte en regering 
man kunne forhandle med, men kongen så ingen grund til at Folketinget skulle 

have suverænitet over Landstinget; de to ting var ligestillede, dvs. hvis 
regeringen var støttet af et flertal i det konservativt dominerede Landsting, så 

behøvede det ikke at være i overensstemmelse med flertallet i Folketinget. 

Folketinget var ikke den øverste myndighed. Derpå fik Berg overtalt 
folketingsmedlemmerne fra Det Forenede Venstre til at stemme nej til 

regeringen Holsteins finanslov. Det var det stærkeste våben som Venstre kunne 
bruge. Regeringen svarede igen med at udskrive valg i november 1873 og male 

et skræmmebillede af Christen Bergs Venstre der blev sat i bås med det 
revolutionære kommunard-oprør i Paris i 1871. Det virkede, og Venstre kom 

svækket ud af valget. 

 

Regeringen Fonnesbech 

Venstre havde nu lært lektien. Man fik intet ud af at stemme nej til finansloven. 

Men Berg var formand for folketingets finansudvalg, en magtfuld post, og have 
derfor stor indflydelse på om ministrene fik bevillinger til at føre forslag igennem 

med. Det fik i i stor stil ikke. Kongen og Højre overvejede om det var på tide 
med en mere moderat regering. I 1874 dannede den hidtidige indenrigsminister, 

godsejeren Christen Andreas Fonnesbech, ny regering. Fonnesbech var en af 

de mest liberale i Højres gruppe, men havde udformet 1866-grundloven med 
Estrup. Fonnesbech prøvede om man kunne samarbejde med Venstre, men 

Venstre forlangte at i al fald et af Venstres reformforslag kom på bordet. Bare 
lige ét! Det kunne Fonnesbech ikke gå med til, og dermed ophørte Bergs og 

Venstres vilje til samarbejde med Højre. 
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97  Godsejer cand.jur. C.A. Fonnesbech, konseilspræsident 1874-75 

I april orkede regeringen Fonnesbech ikke mere, og kongen gik nu til de gamle 
store i Højre - C.E. Frijs med mere. De orkede heller ikke. Kun én gad, nemlig 

den gamle indenrigsminister, J.B.S. Estrup, manden bag 1866-grundloven. 
Estrup var skarp, stædig og viljestærk og parat til kamp. Nu skulle Venstre 

knægtes. 

 

Befæstningen af København 

Et stridspunkt i disse år (og mange kommende år) var Højres ønske om at 

befæste København. Intet tyder på at Estrup var specielt forsvarsvenlig eller 
bare militært interesseret, men han kunne bruge sagen til at tryne Venstre.   Et 

flertal i Venstre var nemlig imod. En befæstning af hovedstaden på landsiden 
ville virke mistroisk over for Tyskland, var indvendingen. Og umiddelbart var 

Venstre politisk vigtig, fordi en befæstning krævede bevillinger og skatter, og et 
folketingsflertal skulle godkende finansloven og forhøjede skatter og afgifter. En 

væsentlig figur her var Venstrepolitikeren Frederik "Frede" Bojsen, teolog, 

grundtvigianer, højskolemand og ret forsvarsvenlig. Det var Bojsen der i 1873-
75 samlede Venstre omkring et modforslag til Højres ønske om en total 

befæstning af København. Bojsens/Venstres forslag gik ikke ind for en 
fuldstændig landbefæstning, men en omfattende søbefæstning samt diverse 

fæstningsanlæg spredt omkring København finansieret ved en indkomst- og 
formueskat (hidtil havde Danmark ikke indkomstskat). Dette foreslag blev 

betragtet som Venstres krigserklæring mod Højre, og så var det at Estrup sagde 
ja til at afløse Fonnesbech som konseilspræsident. 
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98  Højskolemanden cand.theol. Frede Bojsen var sammen med Christen Berg frontfigur i Venstregrupperne sidst i 1800-tallet. Mens 

Berg var den ildfulde og stejle agitator, var Bojsen den smidige strateg. Og manden der væltede Estrup. 

 

Estrups regering 

Bojsens og dermed Venstres forslag til befæstning af København var 
udslagsgivende, og derfor dannede Estrup i 1875 sin første regering med blot 6 

ministre; Estrup selv var selv konseilspræsident og finansminister. Et klart mål 
var at undgå at Højreregeringerne blev drevet rundt i managen af 

Venstreflertallet i Folketinget, og at en fuldkommen befæstning af København 
kom på plads. 

Den begavede og viljestærke Estrup var klart konservativ og overbevist om 
kongens ret til frit at vælge sine ministre. Estrup havde også opponeret flere 

gange mod grev Holsteins yderligtgående liberale politik der havde forsøgt at 
modificere fæstevæsnet, så Estrup kan vel kaldes en sand konservativ.  Men han 

var ikke partiets mand. Han var ikke orienteret omkring Højre og dets 
organisation og programpunkter. Estrup var først og fremmest kongens mand, 

og her brugte han Højre for at støtte kongens suveræne ret til selv at udnævne 

sin regering uanset hvad flertallet i Folketinget fandt på. Og til en uforfærdet 
kamp mod almuevældet. 

En senere meget markant minister i Estrups regeringer var en søn af P.B. 
Scavenius, manden bag Oktoberforeningen, nemlig Estrups fætter, den 
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farverige Jacob Frederik Brønnum Scavenius, der var kultusminister 1880-
91, en dygtig organisator af Højre og Højres mest forsvarsvenlige medlem. 

Og med en kulørt livsstil (udenomsægteskabelige affærer og en dårlig økonomi) 
der skabte skandaler. En anden vigtig minister var juraprofessoren Johannes 

Nellemann der blev justitsminister og leverede det juridiske skyts for Estrup-
regeringens projekt: At regere uden om det folketing der var domineret af 

Venstre og som omvendt kæmpede for folketingsparlamentarisme - netop det 
som Estrup ville undgå blev indført. Professor Nellemann leverede dette skyts 

sagligt og præcist til at lovgive uden om Folketinget. Baggrunden var at 

professor i statsret, Henning Matzen, i 1873 havde foretaget den fortolkning 
af grundlovens paragraf 25 om, at kongen „i særdeles påtrængende tilfælde” 

kunne udstede provisoriske (foreløbige) love, var op til regeringen at fortolke, 
dvs. regeringen kunne selv afgøre hvornår der herskede den slags "særdeles 

påtrængende tilfælde". 

 
99  Godsejer J.B.S. Estrup, kløgtig, viljestærk og reformivrig bekæmper af folketingsflertallet, konseilspræsident 1875-94 

Venstre fik ved folketingsvalget i 1876 hele 74 mandater og var ufordragelig 
mod Estrups lovforeslag, så Estrup gik ind i kampen. I 1877 udskrev Estrup sin 

første provisoriske finanslov der ikke behøvede en vedtagelse i Folketinget. 
Omvendt mente Venstre ikke at Rigsdagen kunne udskrive skatter uden 

Folketingets godkendelse. Så når Estrup-regeringen udskrev provisoriske 
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finanslove, kunne man følgelig nægte at betale skat. Sådan stredes man under 
denne såkaldte forfatningskamp. 

 

Den socialistiske bevægelse demonteres - og genfødes  

Samtidig (i 1877) bestak Estrup-regeringen de socialistiske ledere, Louis Pio og 
Paul Geleff, til at udvandre til USA. Den socialistiske bevægelse var foreløbig lagt 

i graven i Danmark. 

I 1882 får arbejderbevægelsens parti en markant, ny forretningsfører, dvs. 

formand. Det er føromtalte P. Knudsen, aktiv som formand for 

Handskemagernes Fagforening og skribent i Social-Demokraten. Under ham 
kom partiet - nu Social-Demokratiet efter tysk forbillede - til nye kræfter og 

fik 2 mandater ved folketingsvalget i 1884. P. Knudsen læste faktisk Karl Marx' 
skrifter. Men samtidig førte han som formand det principielt ortodokst-

marxistiske parti i en pragmatisk retning hvor det handlede om reformer 
gennem politisk samarbejde. I 1898 blev De samvirkende Fagforbund dannet 

(DsF, siden LO) som de danske fagforeningers centralorganisation. Maler Jens 
Jensen var formand for DsF, men P. Knudsen var næstformand, så partiet og 

fagforbundet var nært sammenknyttet. 

 
100  P. Knudsen, formand for Socialdemokratiet 1882-1910 

Det var en turbulent årrække for Ventre med masser af fraktioneringer. Frede 
Bojsen var den mest kompromsisøgende i Venstre sammen med godsejeren 
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grev Ludvig Holstein der ikke må forveksles med den tidligere konseilspræsident 
og Højremand, Ludvig Holstein, der havde herregården Holsteinborg ved 

Skælskør. Venstremanden Holstein havde herregården Ledreborg ved Lejre 
kaldes derfor Holstein-Ledreborg. De to indgik på Venstres vegne kompromis 

med Estrups provisoriske finanslov i 1877, og derfor brød Christen Berg og Viggo 
Hørup ud af Bojsens Venstre. Til gengæld var Berg siden tæt på at tilslutte sig 

Estrups tanker om en befæstning af København hvilket Bojsen fik forpurret. 
Generelt var denne opsplitning af Venstre ikke til Venstres fordel, og Estrup 

formåede dygtigt at spille på den. 

 

Berg bryder med Hørup og forenes med Bojsen - Det Danske Venstre 

Christen Berg kom først i 1880'erne i konflikt med mere radikale, fritænkende 
og forsvarsskeptiske medlemmer af sin gruppe, særligt Hørup og Edvard 

Brandes. Da deres ytringer i Venstres hovedstadsblad, Morgenavisen, blev for 
yderligtgående for Christen Berg - Hørup udtalte sig ofte og og meget lidet 

respektfuld om kongemagten, Landstinget og forsvarssagen, men også om 
Grundtvig, blev Hørup og Brandes fyret fra Morgenbladet i 1883. Især 

respektløsheden mod Grundtvig gik Berg på. Derfor etablerede Hørup og 
Brandes i 1884 Dagbladet Politiken der gav plads til mere systemkritiske og 

radikale tanker. 

Det gjorde at Berg og Bojsen i 1884 atter kunne samle deres grupper i et 

nationalt og forsvarsvenligt "Det Danske Venstre" i modsætning til Hørups og 
Brandes' mere pacifistiske' "Europæiske Venstre". Det Danske Venstre blev 

enige om en såkaldt "visnepolitik" der simpelthen skulle parlamentarisk boykotte 

ethvert lovforslag fra Højres side. Alligevel brød Bojsen til sidst med Bergs 
visnepolitik og blev forstødt af denne. 

 

Attentatet på Estrup, censuren, gendarmerne og fæstningsanlægggets 

gennemførelse 

Den 21. oktober 1885 forsøgte typograf Julius Rasmussen at skyde 

konseilspræsident Estrup. Det var et politisk attentat der ganske faldt til jorden. 
Rasmussens ene kugle ramte en knap i Estrups frakke, mens den anden ramte 

forbi og blev fundet i en portstolpe. Rasmussen fik 14 år i tugthus og begik 
selvmord i fængslet, mens Estrup skærpede diktaturet med endnu flere 

provisoriske love fx fængselsstraf hvis man i tale og handling truede den 
offentlige orden, fx ophidsede "klasser eller dele af befolkningen til had og 

forbitrelse" eller "fremsatte opdigtede eller forvanskede kendsgerninger, for 
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derved at gøre statens eller regeringens foranstaltninger forhadte eller 
foragtelige". Desuden oprettedes et bevæbnet politikorps, gendarmerikorpset, 

der var en del af militæret. Folketingets formand, Christen Berg, blev endda i 
1886 idømt 6 måneders fængsel hvilket svækkede hans helbred ganske 

voldsomt og fremmede sandsynligvis hans død i 1891. Samtidig var Estrup 
simpelthen begyndt at overtrumfe befæstningen af København der rullede i 

1880'erne og 90'erne som Danmarkshistoriens hidtil største anlægsopgave - 
først overgået af Storebæltsbroen. 

 
101  Kort over Københavns befæstningsanlæg. Store dele af den, fx af Vestvolden, står der stadig - naturligvis uden kanoner. 

Det Moderate Venstre og den første sociallovgivning 

Frede Bojsen var tæt på at forlade politik efter bruddet med Berg, men blev og 

samlede en mere kompromissøgende Venstregruppe, Det Moderate Venstre. 

Drivkraften bag kompromispolitikken var behovet for en sociallovgivning. Bojsen 
samlede ikke mindst højskolemanden Klaus Berntsen og historikeren Niels 

Neergaard omkring sig - begge kommende statsministre. Især Neergaard tog 
initiativ til sociallovgivninger som Loven om Alderdomsunderstøttelse fra 

1891 og lovene om sygekasser fra 1891-92 der i øvrigt lå tæt på tidligere 
socialpolitiske forslag af Estrup fra 1881 som dog var blevet kvalt af Venstres 

visnepolitik. Hermed fik 'værdigt trængende’ over 60 år, der i de sidste 10 år 
ikke havde modtaget fattighjælp, ret til understøttelse uden at miste deres 

stemme ved valg. Kriterierne for at modtage alderdomsunderstøttelse var altså 
objektive og beroede ikke på et skøn - ret unikt for sin tid. Understøttelsen var 

i øvrigt mikroskopisk og havde ikke den store praktiske betydning. Sygekasserne 
var delvist et forsikringssystem finansieret af brugeren, men også af staten. 

Borgeren kunne få statslig understøttelse til lægebesøg, jordemoder og 
begravelse. Estrup havde den taktik at imødegå socialismen dels ved en 

hårdhændet politik vendt mod den organiserede socialisme, dels ved en ret 



133 
 

progressiv socialpolitik der altså først nu med Det Moderate Venstre kunne 
vedtages. I Tyskland brugte Bismarck også denne dobbelte taktik (stok og 

gulerod). 

 

Forliget mellem Venstre og Højre - Estrup gås 

I 1894 kom det til et politisk forlig mellem Bojsens del af Venstre og Højre. Det 

Moderate Venstre under Frede Bojsen havde opgivet folketings-
parlamentarismen som ultimativt krav og havde som hovedpunkt at Estrup 

skulle træde tilbage, og at byggeriet af Københavns landbefæstning skulle 

stoppes. Til gengæld skulle Venstre acceptere at Folketinget ikke stod over 
Landstinget. 

Byggeriet af landbefæstningen blev standset, Estrup trådte (efter adskillige 
måneder) tilbage, og der blev nu dannet svagere mere samarbejdsvillige Højre-

regeringer. Provisorietiden var slut. 

Bojsens forlig medførte at der i 1895 blev dannet en Venstregruppe der var imod 

forliget. Denne mere radikale Venstre-gruppe kaldte 
sig Venstrereformpartiet. Den stod stejlt på at Danmarks regeringer skulle 

udpeges på baggrund af flertallet i Folketinget og ikke i Landstinget. Folketinget 
kom først. I Venstrereformpartiet sad politikere som den unge, viljestærke Jens 

Christian Christensen-Stadil, snart blot kaldet J.C. Christensen (udtalt 
I.C.), Viggo Hørup, overretssagfører Carl Theodor Zahle og 

højesteretssagfører Peter Adler Alberti der var en økonomisk begavelse og 
leder af flere vigtige foretagender som Den sjællandske Bondestands 

Sparekasse.  Sofus Høgsbro var formand, men J.C. Christensen var den reelle 

leder. J.C. Christensen blev formand for Folketingets finansudvalg, og det gav 
ham stor politisk indflydelse. Christensen havde den nu afdøde Christen Berg 

som sit store forbillede og var selv dominerende og magtfuld som ham. Men 
"I.C." var blot langt mere cool og uudgrundelig end Berg havde været. 

Den første til at danne regering efter forliget der fik Estrup vippet af pinden, var 
udenrigsministeren siden 1892 Tage Reedtz-Thott. En stor del af Estrups 

ministre fortsatte, fx justisminister J. Nellemann der havde lagt juridisk mandat 
til provisorie-lovgivningen. Men Reedtz Thott, godsejer til Gavnø Slot ved 

Næstved, var grundtvigianer og dermed på talefod med Venstres ledere. Men 
han sad som en lus mellem to negle. Landstinget var domineret af Højre, og 

Højre i Landstinget var domineret af Estrup. Samtidig var J.C. Christensen en 
taktisk begavet og viljestærk formand for folketingets finansudvalg og sad reelt 

sad på Folketinget. Hverken Estrup eller J.C. Christensen var til kompromiser. 
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102  Degn/skolelærer J.C. Christensen (udtalt I.C.) var den stærke mand i Venstrereformpartiet fra 1895, og da Venstrereformpartiet 

og Det Moderate Venstre blev lagt sammen i 1910 til Venstre, var han Venstres leder frem til 1922. 

Reedtz-Thott fik meget lidt lovgivning igennem, og da Estrup ikke støttede 
finansloven, faldt regeringen. I 1897 kom en ny regering under den hidtidige 

indenrigsminister, Hugo Hørring (1897) også til Estrups store fortvivlelse. 
Hørring var tidligere departementchef og ikke engang godsejer. Han holdt heller 

ikke længe. 

I 1900 kom dog en mere konfliktsøgende regering under godsejeren Hannibal 

Sehested hvilket behagede Estrup. Sehesteds regering er kaldt en Estrup-
regering uden Estrup. 

Til gengæld medførte Sehesteds regering spaltning i Højre. Grev Mogens Krag-
Juel-Vind-Frijs - søn af den gamle C.E. Frijs og som sin far Danmarks største 

jordbesidder - stødte sammen med Sehested og dannede De 

Frikonservative med det program at bekæmpe socialismen og øge 
samarbejdet mellem Folketing og Landsting, dvs. De Frikonservative var den 

pragmatiske del af Højre-bevægelsen. 
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103  Godsejer, lensgreve cand.phil. Mogens Frijs, leder af De Frikonservative 

 

Arbejdskamp, Septemberforliget og Den Danske Model 

I 1899 kom der en storstilet arbejdskamp. Snedkerne foretog spredte strejker, 

da arbejdsgiverne vedtog et overenskomstforslag, som snedkerne forkastede 
Arbejdsgivere og håndværkermestre havde i 1896 slået sig organisatorisk 

sammen i "Arbejdsgiverforeningen af 1896" og var træt af strejker og 
fagforeninger. Eller de forventede i al fald at arbejdernes overordnede 

fagforbund, De samvirkende Fagforbund, DsF, der netop var dannet i 1898, 
kunne og ville beordre de strejkende snedkere til at genoptage arbejdet. Det 

kunne DsF ikke, og derfor lockoutede Arbejdsgiverforeningen simpelthen 50.000 

af Danmarks de 75.000 organiserede i DsF. DsF understøttede deres 
medlemmer og fik støtte både fra bønder i Danmark og fra udenlandske 

arbejdere, mens arbejdsgiverne til gengæld fik udenlandske arbejdsgivere til at 
garantere at de ikke ville hyre de lockoutede arbejdere. 

Lockouten varede i 3 måneder, før det kom til det såkaldte "Septemberforlig". 
Her anerkendte arbejderorganisationerne arbejdsgivernes ret til at lede og 

fordele arbejdet, mens arbejdsgiverne anerkendte arbejdernes ret til at 
organisere sig, og til at slutte kollektive overenskomster på vegne af alle ansatte 

i en virksomhed. Der blev indført et system med at strejker og lockout var tilladt, 
hvis de var varslede på en bestemt måde fastsat af den gældende overenskomst. 

Til gengæld måtte organisationerne ikke støtte eller tillade strejker og lockouts 
der brød overenskomstens aftaler. Uenigheder, der ikke lod sig løse ved de 

tilladte midler, skulle klares ved voldgift. Det betød at arbejdsmarkedets 
partnere selv løste forhold der havde at gøre med arbejdsmarkedet, fx størrelsen 
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af en evt. mindsteløn, arbejdstidens længder og antallet af feriedage. Det 
kaldtes også for "Den Danske Model". 

 

Systemskiftet - reelt demokrati indføres i Danmark 

Sehesteds konfrontatoriske regering medførte et folketingsvalg i 1901 hvor 
Venstreform-partiet sikrede sig 76 af Folketingets 114 mandater, mens Højre 

havde 8 mandater. Selv i Landstinget mistede Højre sit flertal! Statskassen var 
tømt, og J.C. Christensen var som nævnt formand for Folketingets finansudvalg, 

en magt han formåede at udnytte. 

 

104  Prins Valdemars hustru, prinsesse Marie af Orléans, havde en vis indflydelse på Systemskiftet 

Ting var kørt fast, og erhvervsfolk - såsom Hans Niels Andersen, stifteren af 
Østasiatisk Kompagni, ØK, der blev enorm i disse år -  mente at noget burde 

ske. I kongehuset var Christian IXs yngste søn, prins Valdemar, gift med den 
fransk-danske prinsesse Marie af Orléans, en både meget hjertelig, vindende 

og speciel person. Prinsesse Marie formåede både at være den gamle, 
konservative Christian IXs yndlingssvigerdatter- og at have tilknytning til 

Venstrereformpartiet. Prinsessen havde samtaler med direktør H.N. Andersen 
om at få en erhvervsvenlig Venstreformparti-regering ledet af en professor i 

civilret, Johan Henrik Deuntzer, der var medstifter af ØK og  havde 
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Venstresympatier uden just at være i centrum af Venstre. Det var måske helt 
perfekt? 

 

 

 

Samme år lykkedes det for prinsesse Marie at få Christian IX til at give professor 

Deuntzer chancen og udnævne Danmarks første Venstre-regering. J.H. Deuntzer 
var både konseilspræsident og udenrigsminister, men regeringens stærke mand var 

ubetinget kultusminister J.C. Christensen fra Venstrereformpartiet i samarbejde 
med sin partifælle, P.A. Alberti, der blev justitsminister. Det havde enorm 

betydning. Hermed blev der grundlagt den tradition at kongen udnævnte en 
regering der faktisk havde støtte - eller flertal - i Folketinget, 

såkaldt parlamentarisme. Eller i det mindste ikke havde et folketingsflertal imod 
sig. Ikke blot den lovgivende Rigsdag, men også den udøvende regering, var altså 

nu eksisterende på baggrund af folkeafstemninger. Man havde 
indført repræsentativt demokrati i Danmark. Bemærk: Demokrati-

105  227  Professor J.H. Deuntzer, konseilspræsident i Danmarks 
første Venstre-regering og første strengt parlamentariske regering 
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et/parlamentarismen var ikke grundlovsfæstet; kongen havde stadig ret til frit at 
udnævne sine ministre. 

 

Der kom hurtigt vigtige reformer snarere på J.C. Christensens end på professor 

Deuntzers intitiativ. Blandt disse kan nævnes: 

 Lige og almindelig valgret til kommunalvalg, fra 1908 tillige også gældende 

kvinder. 
 Demokratisk valgte menighedsråd der styrede kirkesognenes økonomiske 

anliggender og selv udpegede deres sognepræst, og ved 
menighedsrådsvalgene havde kvinder valgret. 

 En omlægning af skattesystemet. I stedet for at beskatte ejendom og 
tønder hartkorn (en langbrugsgårds evne til at give kornudbytte), gik man 

over til indkomstskat og formueskat 
 En toldreform hvor beskatningen af almindelige varer blev skubbet mod 

beskatning af luksusvarer. 

 Etablering af 3-årige gymnasier som forberedelse til universitetet. 

I 1905 kunne J.C. Christensen endda overtage embedet som konseilspræsident i 
sin regering. Christensens syn på forsvarssagen havde nu ændret sig mod det 

forsvarsvenlige, og da han blev konseilspræsident, krævede han af sit parti fuld 
tilslutning til sin forsvarspolitik. Dette krav medførte at oprindelige 

kernemedlemmer af Venstrereformpartiet forlod partiet og oprettede et nyt 
Venstre. Der var allerede et Venstre, Det Moderate Venstre, så det nye Venstre 

fik navnet Det Radikale Venstre med et program der mindede om 
Venstrereformpartiets oprindelige, dvs. juni-grundlovens genindførelse men 

tillige med valgret for kvinder, så lidt militær som muligt og indførelsen af sociale 

reformer. Carl Th. Zahle blev De Radikales første leder. Partiet tiltrak især 
skolelærere og husmænd. De Radikale sluttede en tæt alliance med 

Socialdemokratiet. I Landstinget fik den radikale Edvard Brandes plads, og hans 
gode kemi med De Frikonservatives leder Mogens Frijs der også sad i 

Landstinget. De to anså hinanden som gentlemen, og det var med til at få det 
brede samarbejde i Landstinget til at fungere. 
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106  Overretssagfører Carl Th. Zahle der var med til at danne - og var leder for - Det Radikale Venstre i 1905, og blev 
konseilspræsident 1909-10 og 1913-20 

Den 29. januar 1906 døde den 87-årige kong Christian IX til Danmark, en 

ærkekonservativ monark der i sine allersidste leveår lod demokratiet indføre. 

 

107   Kong Christian IX 
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Frederik VIII 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de gothers 

Hertug til Slesvig, Holsten, 

Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg 
og Oldenburg 

  1906-12 

Konstitutionel monark. Fik 43 år som voksen kronprins og kun 6 år som 
konge. Stod helhjertet bag Systemskiftet og var med til at cementere 

det. Fik en lidt underlig død i Hamburg. 

 

Prins Christian Frederik Vilhelm Carl blev født den 3. juni 1843 i Det Gule Palæ i 

København som ældste barn af prins Christian af Schleswig-Holstein-

Sonderburg-Glücksburg og Louise af Hessen-Kassel. Faderen var 3.  ældste søn 
af en ret ubetydelig sidegren af det danske kongehus, huset Glücksburg, men i 

1853 kom familien alligevel ind i tronfølgen, og i 1863 blev prins Christian 
kronprins, da den hidtidige kronprins (arveprins Ferdinand) døde, og kort efter 

blev faderen kåret som kong Christian IX. Prins Frederik blev dermed som 20-
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årig kronprins, og det var han de næste 43 år. Han fik en fin uddannelse, både 
akademisk (han læste statskundskab i Oxford) og militært, og var nok den hidtil 

mest veluddannede person til at overtage tronen i Danmark.  I 1869 giftede han 
sig med den lidet skønne prinsesse Lovisa af Sverige, datter af Karl XV af 

Sverige, og Louise, som hun kaldte sig i Danmark, en lidt småborgerlig kvinde 
med en stærk indre-missionsk religiøsitet. Ægteskabet var ikke lykkeligt, men 

hun fødte ham børnene Christian X af Danmark, Håkon VII af Norge, Louise, 
Harald, Ingeborg, Thyra, Gustav og Dagmar. 

 

108  Dronning Louise, gift med Frederik VIII, mor til Christian X 

Den 29. januar døde den 87-årige Christian IX, og den 63-årige kong Frederik 
VIII blev udråbt som konge af konseilspræsident J.C. Christensen. Men Frederik 

VIII fik kun 6 ret ubetydelige år og 106 dage som konge før han som 68-årig 
døde inkognito på en gadetrappe i Hamburg af et hjerteanfald lidt før midnat 

den 14. maj 1912. 

 

Frederik VIIIs karakter 

Frederik VIII var en helt igennem hæderlig og retlinet konge, men måske lidt 

mere venlig og afslappet end faderen, Christian IX. Af politisk overbevisning var 
han mere liberal end sin ærkekonservative far, men også stærkt forsvarsvenlig. 

Han havde stor respekt for Systemskiftet der var sket under hans fars sidste år 

hvor Danmark fik et parlamentarisk system hvor regeringen stadig formelt blev 
udpeget af kongen, men reelt af et flertal i underhuset, i Folketinget. Denne 
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tradition var ny og ikke grundlovfæstet, men Frederik VIII var med til at 
cementere det - ikke mindst da den forsvarsvenlige konge udpegede lederen af 

det pacifistiske parti, Det Radikale Venstre, nemlig Carl Th. Zahle, at danne 
regering i 1909. 

 

109  Kong Frederik VIII, regerede i kort tid, men cementerede demokratiet. 

Alberti-skandalen - Neergaard bliver regeringschef 

Da Frederik VIII i 1906 blev udråbt som konge af konseilspræsident J.C. 

Christensen - manden bag Systemskiftet i 1901, var Christensen stærkere end 
nogensinde, og han fik den nye konge til at tildele adskillige hædersbevisninger 

til sin stærke politiske allierede, regeringens mest konservative medlem, 
justitsminister P.A. Alberti. Men en skandale var under opsejling. Fra 1907 

kom beskyldninger fra især socialdemokraten Frederik Borgbjerg at Alberti 
brugte sin autoritet til at skaffe sig en personlig økonomisk gevinst, altså at han 

var korrupt. I avisen Politiken kørte bladets politiske redaktør, Ove Rode, en 
serie velunderbyggede artikler vendt mod Alberti. Imens begyndte et af Albertis 

stærkeste firmaer, Den sjællandske Bondestands Sparekasse, at skrante. 
Alligevel sørgede J.C. Christensen - der var fungerende finansminister - i maj for 

for at den danske stat lånte Alberti 1/2 million kroner. I juli samme år trak Alberti 
sig dog som justitsminister. Reelt var det en fyring, for De Frikonservative havde 

mistet tilliden til Alberti. Og i september kunne Alberti ikke længere modstå 

presset, meldte sig til politiet og tilstod at han i sin tid som justitsminister have 
begået underslæb mod Den sjællandske Bondestands Sparekasse for 15 

millioner kroner, halvdelen af sparekassens kapital og svarende til lidt under 900 

https://tomthygesen.files.wordpress.com/2015/04/frederik-8.jpg
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millioner kroner i nutidens penge. Den stjålne kapital havde Alberti brugt på 
vilde børsspekulationer. 

Alberti fik otte år i tugthuset, og J.C. Christensen blev miskrediteret for at have 
støttet Alberti så markant som han havde gjort, og været så nær en allieret med 

ham som han var. Et politisk flertal i Folketinget rejste en rigsretssag mod bl.a. 
Christensen som han dog blev frikendt ved. Men Christensen måtte gå af som 

regeringsleder, og han blev aldrig siden regeringschef, men forblev dog en 
central taktiker i Venstre. Regeringens 

finansminister, historikeren Niels Neergaard fra Det Moderate Venstre, 

manden bag Danmarks første sociallovgivning først i 1890'erne, overtog posten 
som regeringschef. 

 

Det endelige slag om Københavns befæstning 

Det store stridspunkt disse år var hvordan Danmarks eneste virkelige fæstning, 
København, skulle forsvares og vedligeholdes. Forsvarskommissionen under 

ledelse af departementchef C.F. Lütken fremlagde et forslag med nedlæggelse 
af landbefæstningen, men til gengæld med etableringen af fremskudte forter 

som Neergaard kæmpede for at få vedtaget. 

Men J.C. Christensen faldt Neergaard i ryggen, han var mindre forsvarsvenlig 

end Neergaard og accepterede ikke de fremskudte forter, og regeringen Niels 
Neergaard I faldt. Derpå kom den gamle Venstregodsejer grev Ludvig 

Holstein-Ledreborg til som konseilspræsident efter Neergaard med primært 
den opgave at få et forsvarsforlig igennem som såvel Neergaard 

som Christensen kunne acceptere. Det lykkedes. Forliget blev forenklet sagt at 

landbefæstningen ad åre blev nedlagt, og at søbefæstningen styrkedes. 

Det Radikale Venstre var klart imod forsvarsforliget og fornemmede at det kunne 

samle et folketingsflertal af forligets modstandere, nemlig De Radikale selv, 
Socialdemokratiet og 8 Højrefolk. Missionen lykkedes, et mistillidsvotum blev 

vedtaget mod regeringen Holstein, og parlamentarismen havde sejret. Frederik 
VIII var opbragt, da han var tilhænger af så stærk en befæstning af København 

som muligt og dermed tilhænger af forsvarsforliget, og da Venstre var det 
største parti i Folketinget, og det forsvarskeptiske Radikale Venstre var temmelig 

lille, ønskede han at udpege Neergaards ven, den moderate Klaus Berntsen, 
som ny konseilspræsident. Berntsen var højskolemand, tidligere 

indenrigsminister og stod kong Frederik VIII ret nært. Men Berntsen fortalte 
kongen at Venstre var delt i tre grupper, og det mest parlamentarisk korrekte 

ville være at udpege Det Radikale Venstre til at danne ny regering da de havde 
samlet flertal mod den gamle regering. 
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Zahle danner en radikal regering og grundlovsdebatten 

Frederik VIII lyttede til Berntsens råd og lod De Radikales leder C. Th. Zahle 

danne ny regering i 1909. Parlamentarismen havde nu virkelig slået rod. 

At Zahle og det forsvarsskeptiske Radikale Venstre fik lov til at danne regering i 

1909, var et stort skridt. Til manges overraskelse udnævnte Zahle som sin 
udenrigsminister den ganske unge Erik Scavenius, en diplomat der var 

sønnesøn af godsejeren P.B. Scavenius, manden bag Oktoberforeningen, og 
dermed i familie med både Estrup og Jacob Scavenius (Eriks onkel), og som 

egentlig sympatiserede med Estrup, men havde ret anti-militaristiske 

synspunkter der naturligt gjorde ham radikal. Edvard Brandes blev 
finansminister, mens P. Munch blev indenrigsminister. 

I 1910 blev Venstrereformpartiet og det Moderate Venstre fusioneret til Venstre, 
et bondevenligt, liberalistisk og forsvarsvenligt parti med stor appel til 

selvejerbønder. 

Projektet for Regeringen Zahle I var primært en grundlovsreform. Det Radikale 

Venstre var bl.a. blevet dannet ud fra det program at kvinder skulle have valgret, 
og den privilegerede valgret til Landstinget skulle fjernes, dvs. der skulle være 

lige og almindelig valgret til Landstinget som i 1849. Venstrereformpartiet var 
ikke direkte imod, men J.C. Christensen havde den opfattelse at valgretten til 

kvinder og demokratiseringen af Landstinget ikke skulle finde sted på én gang, 
men i to omgange. De Radikale kunne derfor ikke samle flertal for sit forslag, og 

regeringen faldt i 1910. 

 

Berntsens Venstreregering 

Ved valget fik Venstre en klar valgsejr på bekostning af Højre, og de forenede 
Venstregrupper dannede nu regering. J.C. Christensen foreslog Frederik VIII tre 

kandidater som regeringschef, og heraf valgte kongen Klaus Berntsen, som nød 
kongens udprægede tillid. Berntsen blev konseilspræsident og forsvarsminister, 

mens den anden hovedfigur fra Det Moderate Venstre, Niels Neergaard, blev 
finansminister. Dette skete med J.C. Christensens velsignelse; han havde ellers 

længe forsøgt at holde Det Moderate Venstre ude af Venstre-regeringerne pga. 
De Moderates samarbejde med Højre-regeringerne i 1890'erne. Men nu var der 

forsoning i Venstregrupperne. 

Især fra 1912 tog regeringen Berntsen grundlovssagen op igen, og her lagde 

Berntsen sig ret tæt på det forslag som De Radikale og Zahle havde foreslået i 



146 
 

1910 og var faldet på, snarere end det lignede J.C. Christensens forslag med 
reformer i to tempi. 

 

110  Tidl. højskoleforstander og Venstrepolitiker Klaus Berntsen var konseilspræsident 1910-13. Sammen med vennen Niels 
Neergaard var Berntsen en af hovedkræfterne bag 1915-Grundloven. Berntsen var i øvrigt medlem af Folketinget i 51 år, en rekord 

der aldrig er slået 

Samme år som Berntsen blev konseilspræsident, i 1910, blev den 35-årige 

tobaksarbejder og fagforeningsmand, Thorvald Stauning, formand for 
Socialdemokratiet som P. Knudsens efterfølger da denne døde, og under 

Staunings myndige ledelse tog udviklingen af dette parti virkelig fart. Faktisk 
blev Socialdemokratiet ved folketingsvalget den 20. maj 1913 det største parti i 

Folketinget med 29,6% af stemmerne mod Venstres 29,1%, Højres og De 
Frikonservatives 22,6% (sammenlagt, altså) og De Radikales 18,7% Men som 

grundloven fungerede, fik V 44 mandater og S kun 32. Parlamentarisk forblev 

Venstre det største parti. 

 

Det tredje Christiansborg 

I 1884 nedbrændte det andet Christansborg (tegnet af C.F. Hansen) der både 

havde tjent som repræsentationsbygning for kongen (der dog ikke længere 
boede på Christiansborg, men primært på Amalienborg) og som rammer for 

Højesteret og for Rigsdagen. Indtil en ny rigsdagsbygning var bygget, holdt 
Rigsdagen til hvor Østre Landsret i dag har til huse, i en ejendom på hjørnet af 

Bredgade og Fredericiagade. 
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I 1906 påbegyndte man byggeriet af det tredje Christiansborg der skulle have 
samme formål: Repræsentationsbygning for monarken samt huse Højesteret og 

Rigsdagen, herunder Folketinget. Først i 1918 kunne Rigsdagen rykke ind i de 
nye lokaler for Folketinget og Landstinget, og i 1928 kunne kongemagten tage 

repræsentationslokalerne i brug. Bygningen var tegnet af arkitekt Carl 
Brummer. 

 

111   Det tredje Christiansborg Slot bygget 1906-28 giver rum for både monark, Højesteret og Rigsdagen/Folketinget med kontorer 
for parlamentarikerne. 

 

112  Folketingssalen (der huser Folketinget) på Christiansborg, parat til brug 1918 
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Kongens mystiske død i Hamburg 

Det var af nød at Christian IX accepterede venstreministre og Systemskiftet til 

et parlamentarisk system, men Frederik VIII stod langt mere helhjertet bag 
Systemskiftet. Han var ingen kraftfuld konge hvilket i nogen grad kan tilskrives 

de hjerteproblemer han havde mens han var konge. Men han valgte også bevidst 
at holde sig på sidelinjen til fordel for de folkevalgte politikere. 

Langt mere spektakulær end Frederik VIIIs liv og kongegerning var hans død. I 
foråret 1912 tog kongen med sine 3 yngste børn på en rekreationsferie i 

Sydfrankrig, især Nice. På vej hjem i toget, gjorde hoffet og familien holdt i 
Hamburg, og kongefamilien indlogerede sig i fyrstesuiten på Hotel Hamburger 

Hof. Familien var der inkognito, og Frederik VIII brugte navnet "grev 

Kronborg". Om aftenen den 14. maj besluttede kongen sig for en aftentur. Han 
forlod hotellet ca. kl. 22, og 20 minutter senere fik han et hjerteanfald på 

Gänsemarkt på grænsen til Jungfernstieg. Grev Kronborg satte sig på en 
trappesten, indtil der blev skaffet en ambulance til ham, og her døde han. Han 

havde ikke identitetspapirer på sig og røg som ukendt lig på lighuset, mens den 
helt store eftersøgning gik i gang. Senere samme nat lykkedes det at opspore 

ham på lighuset. 

 

113  Gänsemarkt i Hamborg. Bag betjenten ses nogle hvide baldakiner. Her fik Frederik VIII et ildebefindende og satte sig på et 
trappetrin, så der tilkaldtes en ambulance-droche hvori kongen døde. 

Snart gik rygtedannelser i gang. Var det sandt at Frederik VIII døde 20 minutter 
efter at hav forladt Hotel Hamburger Hof? Eller havde kongen i virkeligheden 

forladt hotellet et par timer tidligere? 100 meter fra hvor kongen døde, lå et 

bordel, og en prostitueret skulle have fortalt at kongen netop havde forladt 
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bordellet, da han følte sig utilpas. Det er dog ikke sandsynliggjort at dette var 
hændelsesforløbet. Men sladderen kørte. 

 

114  Kong Frederik VIII cementerede Systemskiftet 

_________________ 
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Christian X 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de goters 

Hertug til Slesvig, Holsten, 

Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg 
og Oldenburg 

  1912-47 

Officeragtig konstitutionel monark der under Påskekrisen i 1920 
udfordrede parlamentarismen. Ved Genforeningen og under 

Besættelsen blev den beredne konge et nationalt symbol 

 

Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm blev født den 26. september 

1870 på Charlottenborg Slot som ældste søn af kronprins Frederik (den senere 
Frederik VIII) og kronprinsesse Louise. Den 26. april 1898 ægtede han den 

nydelige Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin. Hun fødte ham sønnerne 
prins Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg - den senere Frederik 

IX -  og prins Knud Christian Frederik Michael, den senere arveprins Knud. 
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115  Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin, gift med Christian X og mor til Frederik IX 

Da prins Christian var 23 år, blev han kronprins, og da han var 31 år, blev han 

konge som Christian X, da hans far, Frederik VIII den 14. maj 1912 døde i 
Hamburg. Christan Xs kongetid rummede 2 verdenskrige og ikke så få 

forandringer i Danmark. Desuden var han formentlig den sidste monark i 
Danmark der direkte blandede sig i regeringsførelsen da han ved "Påskekrisen i 

1920" fyrede en regering, hvis beslutninger han mente var uheldige, og 
udnævnte sin advokat som statsminister med generalstrejke som resultat. Det 

var ikke i Systemskiftets ånd, men ej heller lovstridigt. 

Den 20. april 1947 døde den 76-årige kong Christian X på Amalienborg Slot og 

blev efterfulgt af sin ældste søn, kronprins Frederik, som Frederik IX. 

Christian X mindede om sin farfar, Christian IX: En konservativ, patriarkalsk, 

nationalt optaget, stram, retlinet og dybt alvorlig officerstype der generelt 

respekterede parlamentarismen, og som formåede at optræde med symbolsk 
kraft (ikke mindst ridende på en hest). 
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116  Kong Christian X 

Strukturelle ændringer: Den 1. industrialisering topper - Socialstaten 

Fæstesystemet afskaffes helt. Den første industrialiseringsbølge i Danmark 
toppede i første halvdel af Christian Xs regeringsperiode, dvs. den ophørte 

omkring 1930, for da at komme i gang igen efter 2. Verdenskrig. Landbruget 
forblev dog i perioden den vigtigste importsektor. I løbet af perioden blev 

Socialdemokratiet (fra 1924) stabilt det største parti i Rigsdagen og formåede 
at få regeringsmagten i 1929-42 med begyndende etablering af 

en socialstat (velfærdsstat), især med K.K. Steinckes socialreformer i 1933. 
Landskabet ændrede sig med masser af nye boligkarreer i købstæderne, med et 

omfattende vejnet med asfaltveje, broer og viadukter omgivet af telegraf- og 
telefonpæle og stadig flere biler til at køre på vejene. Enkelte veje blev asfalteret 

sidst i 1800-tallet, men billigere asfalt gjorde at asfalteringen af Danmarks veje 

accelererede efter 1920. Danmark havde været et agrarsamfund i mange tusind 
år, men landbruget blev stadig mere perifert i perioden. Også på landet ændrede 

livsformen sig med stadig flere mekaniske hjælpemidler. 

 

Elektricitet, telefoner og radioer 

Elektrificeringen af Danmark var gået i gang efter 1900, men i 1910 var det 

stadig kun hver femte familie der havde elektricitet i hjemmet, og det var 
primært københavnere. Det skulle ændre sig markant. Især i 1920'erne 

eksploderede antallet af elektrificerede hjem til næsten alle, og antallet af 
elektrisk drevne apparater i hjemmene voksede også. Der kom ikke bare 
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elektrisk lys i hjemmene, men også køleskab, fryser, strygejern, støvsuger osv. 
- hvilket dramatisk ændrede livsstilen for mange og gjorde livet mere bekvemt. 

En af de vigtige elektricitets-drevne apparater var radioen. Først i 20'erne var 
der flere private radiosendere. Rigsdagen besluttede i 1925 at den nye statslige 

institution, Radiotelefonien (siden Danmarks Radio), skulle sende 3 timers radio 
i Danmark, ligesom Radiotelefonien fik monopol på at sende radio. I 1927 var 

der 127.000 radiolicensbetalere i Danmark. I 30'erne forøgedes antallet en hel 
del. I 1934 var der 522.683 radioapparater i landet og 2 ½ million lyttere. 

 

Zahle danner en radikal regering i 1913 

I 1912 under et pseudonymt ophold i Hamburg døde den 68-årige Frederik VIII, 

og hans 31-årige søn, Christian X, blev af konseilspræsident Klaus Berntsen 
udnævnt til konge. Året efter styrkede et folketingsvalg Socialdemokratiet og De 

Radikale. Berntsen og Neergaard ønskede at en Venstreregering fortsatte i 
samarbejde med S og R, men Venstres leder, J.C. Christensen, var imod 

samarbejdet. Christensen havde ikke opgivet at få et mere konservativt 
grundlovsforslag igennem. Reelt fældede Christensen sin egen regering, og den 

radikale C. Th. Zahle dannede regering. Udenrigsminister var (igen) Jacob 
Scavenius' nevø, den elitære, men dygtige, diplomat, cand.polit. Erik 

Scavenius, indenrigsminister Orla Lehmanns barnebarn redaktør Ove Rode (i 
øvrigt onkel til skuespilleren Ebbe Rode og morfar til skuespilleren Stig 

Hoffmeyer, oldefar til Mille Lehfeldt), forsvarsminister Peter Munch og 
finansminister Edvard Brandes. 

Da det meste af Europa stod i brand under 1. Verdenskrig, var det Zahle-

regeringens politik støttet af Christian X at opretholde en stærk neutralitet og 
blot få styret Danmark så uskadt igennem Verdenskrigen som muligt. Scavenius 

viste her stor diplomatisk kompetence, mens Rode formåede at regulere erhverv 
og handel, så man undgik forsyningsmangel, og ingen led nød. Den radikale 

landbrugsskoleforstander Thomas Madsen-Mygdal, der havde været lige ved 
at blive minister i Zahle-regeringen, men takkede nej da han ikke kunne blive 

landbrugsminister, var til frihandel og blev i protest mod Rodes politik fremover 
en ivrig Venstre-mand. Madsen-Mygdal blev siden en markant leder af Venstre 

indtil 1941 hvor partiet syntes han var blevet for tyskvenlig. Generelt drev Rodes 
politik Venstre over mod et skarpere fokus på frihandel. J.C. Christensen kørte 

også en aktiv modstand mod "Det Rode'ske Regimente", og et dybt 
modsætningsforhold opstod mellem især Zahle og Rode og på den anden side 

Christensen. 
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I øvrigt blev fæstesystemet helt afskaffet i 1919 under Zahle-regeringen. 
Samtidig vedtog samtlige partier også en retsplejereform under de anvisninger 

der stod i 1849-grundloven, men som aldrig var blevet til lov. Nu 
kom nævningedomstole, domsmagt og anklagemyndighed blev skilt ad, 

anklagemyndigheden kom under statsadvokater og politimestre, proceduren 
med appeller fra byret over landsret til evt. højesteret blev fastlagt ligesom 

reglerne for brug af vidner. 

 
117  Redaktør Ove Rode, radikal indenrigsminister 1913-20 og den stærke mand i Danmark under 1. Verdenskrig med sin styring af 

varepriserne. 

 

1915-grundloven - lige og almindelig valgret 

I 1915 blev en grundlovsændring vedtaget efter samarbejde mellem alle partier. 

Hovedmændene bag grundlovsændringen var Venstre-politikerne Klaus 
Berntsen og Niels Neergaard, men Venstrelederen J.C. Christensen og Højre 

satte deres mere konservative præg på udformningen, især hvordan Landstinget 
skulle vælges. 

Det væsentligste punkt var indførelsen af lige og almindelig valgret, dvs. også 
kvinder og også uformuende uden egen husstand, altså især tjenestefolk, nu 

også fik valgret. Straffede personer, umyndige personer og personer på 
fattighjælp var stadig ikke tilladt stemmeret, med mindre fattighjælpen var 

tilbagebetalt. 
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De 12 kongevalgte medlemmer af Landstinget skulle erstattes med 18 
medlemmer valgt af det afgående Landsting. Der var andre, komplicerede regler 

for valget af landstingsmænd der sikrede en dominans i tinget af Venstre- og 
Højre-folk. Reelt mistede Landstinget de kommende år sin politiske betydning. 

Betegnelsen "konseilspræsident" for regeringschefen afløstes af betegnelsen 
"statsminister" efter nordisk forbillede. 

Den nye grundlov blev først gyldig i 1918 pga. 1. Verdenskrig. Man kan i øvrigt 
bemærke at Systemskiftet ikke blev indarbejdet i den nye grundlov. Principielt 

havde kongen stadig lov til frit at fyre og danne regeringer; det var kun ud fra 

kongens nåde eller bevidste tilbageholdenhed at Danmark havde 
parlamentarisme hvor den siddende regering skulle have et folketingsflertal bag 

sig (eller i al fald ikke et flertal imod sig). Men den nye grundlov forbød 
udtrykkeligt de provisoriske finanslove der havde holdt Estrup ved magten. Så 

en regering skulle dermed have et rigsdagsflertal bag sig til at stemme dets 
finanslov igennem. Og uden finanslov kunne der ikke regeres. På denne lidt 

kringlede måde var parlamentarismen i praksis sikret af den nye grundlov. 

Godsejerne mistede reelt magten med grundlovsændringen, og Højre havde 

mistet sin politiske berettigelse. De konservativt sindede tilpassede sig den nye 
parlamentariske situation derved at Højre og De Frikonservative blev 

sammenlagt til Det Konservative Folkeparti der støttede sig på erhvervslivets 
selvstændige lige fra mægtige fabrikanter til små detailhandlende og 

håndværksmestre. Central var forsvarssagen - at give alle de nødvendige ofre 
for at Danmark havde et stærkt forsvar. Andre vigtige punkter var beskyttelsen 

af den private ejendomsret samt af den fri udøvelse af selvstændig virksomhed 

og næring. Den sociale hjælp skulle baseres på hjælp til selvhjælp og 
organiseres sådan at individets ansvars- og pligtfølelse ikke blev undergravet, 

uddannelse skulle styrkes, og kvindens retslige og valgmæssige ligestilling 
sikres. 

 
118  Grosserer Emil Piper blev Det Konservative Folkepartis første leder 
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Det politiske billede i 1900-tallet 

Der var nu fire politiske partier i Danmark, og de kunne fordeles langs en politisk 

akse og i blokke. Længst til højre var De Konservative der stillede sig mest 
positivt over for forsvarssagen dvs. ville bruge mest af landets finanser på et 

stærkt militær. Til gengæld stillede partiet sig forsigtigt an over for sociale 
reformer som de var bekymrede for ville undergrave befolkningens 

ansvarsfølelse. Længst til venstre stod Socialdemokratiet der stillede sig mest 
negativt over for forsvarssagen og mest positivt over for sociale reformer i 

ønsket om at social hjælp i nødsituationer skulle være den enkelte borgers 

rettighed. Man kan også se polerne ud fra ønsket om indkomst- og 
formuefordeling. De Konservative havde det mindste ønske om at (om)fordele 

befolkningens formue og indtægt, mens Socialdemokratiet havde det største 
ønske. 

Venstre og De Radikale stod imellem disse yderfløje, Venstre nærmest De 
Konservative, og De Radikale nærmest Socialdemokratiet. Nogle gange, fx under 

Madsen-Mygdals ledelse, kunne Venstre dog overhale De Konservative højre om. 

Tendensen var at partierne fordelte sig i to blokke, V og K i en borgerlig blok, 

og S og R i en reformoptaget blok. Dette billede var det overordnede gennem 
hele 1900-tallet, selv om De Radikale ind imellem fandt sig til rette blandt de 

borgerlige. 

 

Genforeningsplaner 

Slesvig-Holsten var blevet en del af Preussen, men Preussen blev snart 

hovedkomponent i en ny statsdannelse, Det Tyske Kejserrige. Men Det Tyske 

Rige var blandt taberne af 1. Verdenskrig, og den amerikanske præsident 
Woodrow Wilson talte efter Verdenskrigen om folkenes ret til selvbestemmelse. 

Som del af fredstraktaten efter Verdenskrigen, Versaillestraktaten, blev det 
bestemt at de nordlige dele af Slesvig-Holsten skulle stemme om tilhørsforhold 

til Tyskland eller Danmark. Det gik imod nationalkonservativt orienterede kredse 
i Danmark såsom Dannevirke-kredsen der mente at Slesvig, eller i al fald 

Slesvig ned til Dannevirke af historiske grunde burde overgå til Danmark. 

Der blev lavet tre zoner, Nordslesvig var 1. zone, og her skulle afstemningen 

gælde en bloc, dvs. det var afstemningen for det samlede område der skulle 
bestemme tilhørsforholdet. Zone 2 var den nordligste del af Mellemslesvig, dvs. 

området omkring Flensborg, mens Zone 3 var den sydligste del af Mellemslesvig, 
dvs. området omkring Slesvig By og Dannevirke. I Zone 2 (og 3) skulle 

afstemningen ske efter kommune, sådan at flertallet i hver kommune skulle 
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bestemme tilhørsforholdet. Sydslesvig mellem Dannevirke og Ejderen var for 
tysk-domineret til at komme på tale. Afstemningen i zone 3 blev også skippet. 

 
119  Zoneinddelingen af Nord- og Mellemslesvig ved afstemningen i 1920 

Den klassiske linje mellem Mellemslesvig og Nordslesvig var linjen Tønder-
Åbenrå, men der kom politisk diskussion om hvorvidt Sønderjyllands største by, 

Flensborg, skulle knibes med i zone 1. Byen var egentlig dansk. Det havde den 
i al fald været i 1864, da tyskerne overtog regionen, men tyskerne havde sat en 

massiv indvandring sydfra i værk, og nu var den såkald-
te Flensborgbevægelse ret sikker på, at der var tysk flertal i Flensborg. Men 

hvis den kom med i zone 1, regnede man jo flertallet ud ifølge hele zone 1 og 
ikke kommunen, dvs. Flensborg ville blive dansk, påpegede 

Flensborgbevægelsen. Zahle-regeringen fandt det en smule uetisk og ønskede 

desuden ikke et stort tysk mindretal i Danmark. Rent principielt stod De Radikale 
fast på befolkningens selvbestemmelsesret og Versaillestraktatens 

bestemmelser. 

Resultatet folkeafstemningen blev at Zone 1 som helhed stemte sig til at 

tilhøre Danmark mens der var tysk flertal i byer som Åbenrå og Sønderborg og 
ikke mindst Tønder. Da Zone 1 stemte som én blok, kom de tysk-dominerede 

byer heri under Danmark. Afstemningen skete i februar 1920. Til gengæld 
stemte alle kommuner, også Flensborg, i Zone 2 sig til at forblive under 

Tyskland. Denne afstemningen foregik i marts 1920. 
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120   Resultatet af folkeafstemningen i Sønderjylland i 1920 

 

Påskekrisen 

Nationalkonservative kredse havde siden udbruddet af 1. Verdenskrig kritiseret 

det de så som Zahle-regeringens "tyskvenlige" kurs. En central figur i denne 
modstand var den nu afsatte leder af efterretningsvæsnet, officeren Erik With. 

Efter 1. Verdenskrig eskalerede den nationalkonservative modstand mod den 
radikale regering. Dannevirkekredsen sluttede sig til With-kredsen og 

efterhånden også ungkonservative som fx John Christmas-Møller og Ole 
Bjørn Kraft. Og så fulgte Flensborgbevægelsen. I erhvervslivet var der en 

udpræget modstand mod Zahle-regeringens og Rodes regulering af priser og 
økonomi. I en blanding af nationalkonservatisme og økonomiske interesser 

tilsluttede også stærke erhvervsmænd som skibsreder A.P. Møller, medejer af 

F.L. Schmidt og direktør for Industrirådet Alexander Foss samt direktør H.N. 
Andersen fra ØK. 

Der var mange årsager til vreden: fornemmelsen af at regeringen klæbede til 
taburetterne, håbet om at med en anden regering kunne Flensborg komme i en 

international zone, vreden over Zahle-regeringens stillingtagen i Flensborg-



159 
 

sagen, utryghed ved arbejdsmarkedsforholdene og radikale forslag om en ny 
valglov der ville være til Venstres ugunst. 

Christian X havde efter samtaler med fx H.N. Andersen og Venstres leder, J.C. 
Christensen også indtaget standpunktet at Zahle-regeringen ikke havde sit 

parlamentariske grundlag i orden og burde udskrive valg. Zahle nægtede, 
hvorpå kongen afskedigede regeringen og udpegede sin advokat, Otto Liebe, 

som upolitisk statsminister. 

De Radikale og Socialdemokratiet var rasende og talte om statskup, og 

Socialdemokratiets leder, Thorvald Stauning, lod kongen vide at en 

generalstrejke var på trapperne. En politisk krise opstod med lange 
forhandlinger. J.C. Christensen var hardliner og ønskede at tage strejken og 

opgøret med socialisterne, mens H.N. Andersen søgte kompromisset. Christian 
X slog til sidst bak, fyrede ministeriet Liebe, udskrev rigsdagsvalg og lod leder 

af Overformynderiet Michael Petersen Friis lede en forretningsregering. 
Truslen om generalstrejken blev afblæst, og Påskekrisen var overstået. 

Resultatet af folketingsvalget var at De Radikale fik mandatantallet halveret, De 
Radikale var fremover et mindre parti, mens Venstre vandt. 
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Genforeningen 

Grænsen mellem Det Tyske Rige og Danmark kom derfor til at ligge mellem 

Zone 1 og Zone 2. Overdragelsen af Nordslesvig til Danmark foregik i maj 1920. 
På landevejen mellem Kolding og Christiansfeld ved Taps ved Frederikshøj Kro 

red kong Christian X den 10. juli over den gamle grænse på en hvid hest hvilket 
havde enorm symbolkraft. Den dansksprogede del af Sønderjylland var forenet 

med Danmark og nu endda som en provins i kongeriget. 

 
121  Christian X rider på sin hvide hest over den gamle grænse ved Frederikshøj Kro på landevejen mellem Kolding og Haderslev. 

 

Regeringer efter 1. Verdenskrig 

Efter De Radikales nederlag ved folketingsvalget efter Påskekrisen og Venstres 
sejr, dannede Venstre regering. Partiets formand, J.C. Christensen, ønskede 

stadig ikke at blive statsminister, så den opgave fik Niels Neergaard der desuden 

blev finansminister. Jacob Scavenius' søn, Harald Scavenius (fætter til Erik) 
blev udenrigsminister, J.C. Christensen blev kirkeminister, og landbrugsminister 

blev Christensens protegé, frihandelsforekæmperen Thomas Madsen-Mygdal, 
dansk landbrugs førstemand og præsidenten for Landbrugsrådet (som Madsen-

Mygdal selv havde taget initiativ til at oprette). Christensens embede som 
kirkeminister afsluttede hans karriere, og han foretog flere vigtige reformer ved 

fx at styrke menighedsrådene. Kun menighedsrådet skulle vælge sognets præst, 
og rådet overtog helt ansvaret for sognets kirkegårde og bygninger. 
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Den 66-årige statsminister Neergaard og den 43-årige landbrugsminister 
Madsen-Mygdal repræsenterede hver sin fløj i Venstre. Neergaard og hans ven 

Klaus Berntsen, begge generelt respekterede, hæderlige mænd, stod for den 
socialliberale fløj i Venstre hvor man accepterede statslig indblanding for at 

mindske social nød. Neergaard havde i 1890'erne været en markant figur i 
etableringen af de første sociallove i Danmark. Den skarpe Madsen-Mygdal stod 

for det nye Venstre der vendte sig radikalt mod statslig indblanding og klassisk 
gammel-liberalistisk troede på at et helt frit marked var sundest for samfundet 

og mennesket. Madsen-Mygdal repræsenterede særligt landbruget, men havde 

også nære bånd til den tunge del af erhvervslivet - og det var dengang H.N. 
Andersen fra ØK - bl.a. fordi Madsen-Mygdals bror var direktør i ØK. Faktisk 

havde H.N. Andersen så stor politisk magt at han fik fjernet Harald Scavenius 
som udenrigsminister pga. personlig uvilje. Det skabte til gengæld så store 

protester, bl.a. fra fætteren Erik Scavenius' side, at Andersens politiske 
indflydelse derpå var nedadgående. 

 
122  Historikeren Niels Neergaard, Venstre-statsminister 1908-09 og 1920-24 

Regeringen fik en del kriser. Verdensøkonomien led efter Verdenskrigen, 
priserne faldt, og industrien gispede efter vejret. De Konservative og mange 

industrifolk ønskede en told mod import for at beskytte den danske industri, 
men Madsen-Mygdal var regeringens stærke mand og holdt fast på liberalismen. 

Der var kun én vej, mente han, og det var nedad med 
produktionsomkostningerne, nedad med levefoden, nedad med forventningerne 

til andre og opad med forventningerne til en selv. 
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Blandt regeringen Niels Neergaard IIs tiltag bør nok især ændringen af 
indkomstskatteberegningen bemærkes. Denne beregning var allerede i 1915 

gjort mere progressiv, altså med stigende procent med stigende indkomst, og 
nu øgedes progressiviteten. Der var en lang række trin. Det laveste var indkomst 

mellem 500 kr. og 100 kr. Af de første 500 kr. betaltes fast 2 kr. og derpå 1% 
af den resterende indkomst. På en indtægt på mindst 500.000 men under 

100.000 kr. betaltes 99.162 kr. af de første 500.000 kr.  og derpå 24% af den 
resterende indtægt. Denne beregning gjaldt frem til 1940. Men altså - selv under 

den ret liberalistiske Niels Neergaard II-regering blev beskatningen mere 

progressiv, og skattetrykket stigende. Indkomstskatten steg og steg op gennem 
1900-tallet. Grundskyld, beskatning af jordarealer, blev i øvrigt også indført 

under Neergaard-regeringen til De Konservatives forbitrelse. 

Særligt barsk for regeringen var under krisen omkring Landmandsbanken der 

var Nordens største bank og en krumtap for dansk erhvervsliv. Der var kommet 
usikkerhed omkring bankens stabilitet, men turde regeringen lade den falde? 

Der kom først en mislykket rekonstruktion af banken i juli 1922, og her havde 
Neergaard samt handelsminister Tyge Rothe et ansvar. Til sidst blev man  nødt 

til at lade Landmandsbanken krakke.  Bankdirektør Emil Glückstadt blev 
arresteret og sigtet for bedrageri, men døde før retssagen. Madsen-Mygdal og 

allierede (herunder De Konservative) bebrejdede Neergaard og Rothe for den 
mislykkede rekonstruktion. Neergaard lod Rothe falde, men blev selv på posten. 

Årene var præget af økonomisk krise, arbejdskampe med masser af strejker og 
lockouts samt Madsen-Mygdals store udstykning af landbrugsarealer (gammelt 

krongods) til husmandsbrug. Samtidig fik Neergaard sin gamle hjertesag, 

socialreformer, igennem i en pæn målestok med en ny sygekasselov (1921), en 
lov om arbejdsanvisning og arbejdsløshedsunderstøttelse, en aldersrentelov, en 

forbedring af alderdomsunderstøttelsen og en medhjælperlov. 
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123  Thorvald Stauning blev i 1924 Danmarks første socialdemokratiske statsminister 

 

Stauning I 1924-26 - Danmarks første socialdemokratiske regering 

Ved valget i 1924 blev Socialdemokratiet Danmarks største parti, også 
parlamentarisk, og Stauning dannede regering. Samtidig forlod den 67-årige J.C. 

Christensen rigsdagen og blev leder af Hedeselskabet i stedet. 

På Erik Scavenius' anbefaling gjorde Stauning diplomaten grev Carl Moltke, ud 

af den navnkundige Moltke-familie, til udenrigsminister, nationaløkonomen C.V. 
Bramsnæs blev finansminister, mens historikeren Nina Bang blev 

undervisningsminister, Danmarks første kvindelige minister og verdens første 
kvindelige minister i en parlamentarisk regering. Sagføreren Karl Kristian 

Steincke blev en højprofileret justitsminister.  Økonomien var dårlig, kronen 

var for høj i kurs, og samarbejdet mellem partierne om den økonomiske politik 
for dårlig (V og K havde flertallet i Landstinget). 
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124  Historikeren Nina Bang, undervisningensminister 192r4-26 - Danmarks (og verdens) første kvindelige demokratiske minister 

I øvrigt havde de mest revolutionære forladt Socialdemokratiet i 1919 og havde 
under inspiration af den nye marxistisk-revolutionære stat, Sovjetunionen, 

dannet Danmarks Kommunistiske Parti, DKP. Kommunisterne fik aldrig det 
store at sige i det parlamentariske arbejde, da man jo ønskede revolution og et 

helt nyt politisk system og ikke reformer, ikke reparationer af det gældende 
system. Under P. Knudsen var Socialdemokratiet rent ideologisk ortodokst 

marxistisk selv om P. Knudsen i sin ledelsesstil personligt var pragmatisk og 
ønskede reformer til gavn for arbejderne via politisk samarbejde. Under 

Stauning blev Socialdemokratiet også ideologisk gjort "revisionistisk", dvs. 
accepterede det etablerede samfunds mekanismer og institutioner til at få 

reformer igennem. 

 

Madsen Mygdals ultraliberale Venstre-regering 1926-1929 

Stauning-regeringen medførte et politisk brud mellem Socialdemokratiet og De 
Radikale, nu ledet af Ove Rode. Vælgerne straffede Socialdemokratiet ved næste 

valg for den kiksede økonomi, og Venstre kunne danne en mindretalsregering 
parlamentarisk støttet af De Konservative og De Radikale. Selv om den 72-årige 

Niels Neergaard nu var Venstres leder efter J.C. Christensen, var den 
ultraliberale Madsen-Mygdal partiets stærke mand og blev statsminister i en ret 

hårdt ledet Venstre-regering. Det var den sidste regering der stod for en 
udpræget landbrugspolitik. Madsen-Mygdals valgsprog var "Lad falde hvad ej 

kan stå", og der var en del offentlige og sociale nedskæringer. Invaliderenten 
blev sat en del ned sammen med fx dagpenge for enlige, statens bidrag til 

arbejdsløshedsforsikring blev nedsat, og betingelserne for at modtage 
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understøttelse strammet. Til gengæld blev priserne for DSB og posten sat ned 
sammen med fx indkomst- og formueskat. 

Paradoksalt nok var den gamle Niels Neergaard finansminister i Madsen-Mygdals 
regering og havde dermed et politisk ansvar for reduktionen af den 

sociallovgivning som Neergaard selv i årtier havde kæmpet for og i høj grad fået 
etableret, mens De Radikale i stigende grad kviede sig ved den regering de selv 

havde været med til at få installeret. Den begavede indenrigsminister, dr. phil 
Oluf Krag, fysiker, doktor i pendulbevægelser og tidligere rektor for 

Metropolitanskolen, var dog en skarp pragmatiker og med til at få samarbejdet 

til at glide. 

 

De Konservative fælder Madsen-Mygdal 

Heller ikke militæret ville Madsen-Mygdal bruge mange penge på hvilket 

generede De Konservatives nye leder, John Christmas Møller - stærkt optaget 
af forsvarssagen - og da Madsen-Mygdal ikke kom med tilstrækkeligt store 

forsvarsbevillinger, nægtede Christmas Møller og hans parti at stemme for 
finansloven i 1929. Socialdemokratiet stemte imod, mens De Radikale og De 

Konservative undlod at stemme. Dermed faldt Venstre-regeringen, og et 
rigsdagsvalg blev udskrevet. 

Det var i virkeligheden afslutningen på den periode hvor Venstre havde 
domineret dansk politik siden 1901. Den næste lange periode frem til 1982 var 

domineret af Socialdemokratiet og De Radikale med kortvarige regeringer af 
Venstrefolk som Knud Kristensen, Erik Eriksen og Poul Hartling samt den 

radikale Hilmar Baunsgaard. 
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125  Cand.agro Thomas Madsen-Mygdal, ultraliberal Venstre-statsminister 1926-29 

Den 24. april 1929 fik Socialdemokratiet 41,8% af stemmerne og Det Radikale 
Venstre fik 10,7% og havde tilsammen flertal, mens De Konservative tabte 1/5 

af sine hidtidige stemmer/mandater, og Venstre også gik tilbage. 

Socialdemokratiet og de Radikale dannede nu en flertalsregering med 

Socialdemokratiets leder Th. Stauning som statsminister, den radikale leder 
dr.phil P. Munch som udenrigsminister, Bramsnæs som finansminister og gamle 

Zahle som justitsminister. Zahle var i øvrigt i høj grad manden bag den 
nyordning af straffeloven, Straffeloven af 1930, som kort efter blev vedtaget, 

og som stadig er fundamentet for den straffelov der gælder i Danmark i 
skrivende stund. 

Stauning og dr. Munch var meget forskellige, henholdsvis levemand og asket, 

men de havde et personligt tillidsforhold og et fælles sigte med regeringen, 
nemlig nedrustning. 

Dannelsen af Stauning-Munch-regeringen faldt oveni børskrakket i USA i 1929 
der betød en stor svækkelse af økonomien i Storbritannien og Preussen, 

Danmarks primære handelspartnere, og krisen kom også til Danmark og betød 
afslutningen af den første industrialiseringsbølge med stor arbejdsløshed og 

social nød til følge. 

Det skal dog siges at arbejdernes realløn i 30'erne var klart højere end i fx 1914, 

og at kårene var bedre med en 8 timers arbejdsdag, men arbejdsløsheden gjorde 
at danskernes gennemsnitlige indkomst nu var lavere. 
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126  I 1930'erne blev et væld af større broer bygget i Danmark. I 1932 besluttede man således at anlægge Europas hidtil længste 

bro, den 3,2 km. lange Storestrømbroen der forbandt Sjælland med Falster. Broen var bygget færdig i 1937 

 

Kanslergadeforliget og Steinckes socialreform 

Ved folketingsvalget den 16. november 1932 vandt S og R dog igen absolut 

flertal, og Stauning og Munch kunne igen danne regering, nu med Hans Peter 
Hansen som finansminister og K.K. Steincke som justitsminister der fik etableret 

et samarbejde med V særligt ved Kanslergade-forliget den 30. januar 1933. 
Forliget har navn efter stedet hvor forhandlingerne foregik, nemlig i Staunings 

bolig i Kanslergade 10. På Venstres vegne forhandlede lederen Madsen-Mygdal, 
dr. Krag og landbrugslederen og landstingsmanden Henrik Hauch. 
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127  Staunings lejlighed i Kanslergade 10 hvor Kanslergadeforliget blev indgået. Adressen hedder i dag Ove Rodes Plads 

Årsagen var den økonomiske og sociale nød og store problemer på 

arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne havde foreslået at klare deres problemer med 
at arbejderne gik 20% ned i løn hvilket fagforeningerne afviste. Det fik 

arbejdsgiverne til at true med lockout, og i den gældende situation med de 
økonomiske problemer mente Stauning-regeringen at det var uholdbart, så 

regeringen ville i en periode forbyde strejker og lockouts og forlænge den 
gældende overenskomst. Da Venstre og Det Konservative Folkeparti tilsammen 

havde flertal i Landstinget, kunne SR-regeringens forslag dog ikke gennemføres 
uden støtte fra et af de to partier. Så Stauning-regeringen prøvede at få Venstre 

med et i et forlig hvilket holdt hårdt, men det holdt, ikke mindst via Henrik 
Hauchs anstrengelser. De Konservative blev bevidst holdt udenfor som Madsen-

Mygdals tak-for-sidst til Christmas Møller. 

Kanslergadeforligets resultat var at der kom et midlertidigt forbud mod strejker 
og lockouts og at den gældende overenskomst blev forlænget. Det kom også til 

en devaluering af den danske krone på 10% hvilket var til gavn for landbrugets 
eksport til Storbritannien, en igangsættelse af offentlige 

projekter (Lillebæltsbroen fx der dog blev vedtaget allerede i 1927) for at 
mindske arbejdsløsheden og sætte gang i økonomien og Venstres støtte til en 

forenkling og systematisering af sociallovgivningen. 

En del af bestræbelserne fandt sted via den nyetablerede (men 

tidsbetingede) Valutacentral hvis opgaver var at eksistere i et par år og her 
skabe kontrol med handlen i fremmed valuta og derved holde kronens kurs fast 

i forhold til det engelske pund. At øge importen fra England på Tysklands 
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bekostning for at bevare eksporten til England. Og at stimulere den indenlandske 
foretagsomhed ved at øge den indenlandske produktion. 

Interessant nok var Kanslergadeforliget en overordnet rammeaftale mellem de 
store blokke i dansk politik som ridsede linjerne op for de næste årtier. Med 

forliget stod V, R og S bag bevarelsen af et stærkt erhvervsliv uden 
nationaliseringer, men med en kraftig statslig regulering af erhvervslivet, faktisk 

det som ultraliberalisten Madsen-Mygdal, der var med i forliget, havde sat en 
politisk karriere ind på at bekæmpe. Men det var hvad forholdene bød. Skatter 

og afgiver steg til gengæld. Den almindelige dansker betalte nu 15% af 

indkomsten i skat, og der kom forhøjede afgifter på øl, spiritus, kaffe og tobak. 

Kanslergadeforliget viste samarbejdsviljen og pragmatismen i den danske 

rigsdag under krisetider. Hidtil havde der været stor modsætning mellem V og 
K på den ene side og S og R (og DKP) på den anden; nu blev forlig hen over den 

politiske midte slet ikke usædvanlige. Forliget blev baggrunden for Steinckes 
socialreformer der atter blev udgangspunktet for etableringen af en socialstat i 

Danmark. Det er påfaldende at socialstaten blev etableret på baggrund at et 
politisk forlig mellem Venstre, Socialdemokratiet og De Radikale. 

Tyskland havde en anden måde at klare nøden og polariseringerne på. Præcis 
samme dag som Kanslergadeforliget blev indgået i Danmark, kom Adolf Hitler 

til magten i Tyskland. 

 

 
 

Steinckes tanker om en forenkling og en systematisering af sociallovgivningen 
blev til en socialreform i 1933 hvor almisseprincippet blev afløst af et 

rettighedsprincip - noget Socialdemokratiet havde kæmpet for siden P. 
Knudsen var formand for partiet. Og som Steincke også personligt havde 

kæmpet for længe, jf. hans bog, "Almisser eller Rettigheder" fra 1912. Hver 
borger havde nu ret til bestemte sociale ydelser hvis man opfyldte særlige 

kriterier og vurderet ud fra objektive kriterier og ikke et subjektivt skøn. Hjælpen 
var i høj grad beroende på et forsikringsprincip, især til sygekasser og 

ulykkesforsikring. Fattighjælp blev erstattet af offentlig forsorg der gjorde at 

man ikke mistede sine borgerlige rettigheder fx til at stemme ved valg. Tanken 
var at overførselsindkomst ikke skulle koste borgeren dennes værdighed. Der 

kom også arbejdsløshedskasser samt invaliderenter (den første 
førtidspensionering) og bedre aldersrenter (folkepension). Arbejds-

løsunderstøttelsen var tidsbetinget, og hvis den var brugt op, og man stadig 
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var uden indtægter, kunne man få 
kommunalhjælp, normalt 

kaldet socialhjælp, der som princip skulle 
tilbagebetales, når det var muligt. 

Det var de første, store skridt i 
etableringen af en socialstat. I øvrigt stod 

Steincke også bag en del racehygiejniske 
tiltag - sterilisering af udviklings-

hæmmede med videre. 

Stauning havde stor folkelig succes og 
fremstod med sit store skæg nærmest som 

en mild landsfader i bedste kongelige stil. 
Ved folketingsvalget den 22. oktober 1935 

havde Socialdemokratiet stor succes med 
slogannet "Stauning eller Kaos - stem 

socialdemokratisk!", og 
Socialdemokratiets tilslutning toppede her 

med 46,1% af stemmerne, næsten absolut 
flertal. 

128 128  Juristen  K.K. Steincke, manden bag socialreformen i 
1933 
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Optakten 

Under den radikale udenrigsminister førte Danmark en streng neutralitetspolitik 

over for Nazi-Tyskland uden nogen større oprustning, men med en ikke-
angrebspagt med tyskerne og den nedrustningspolitik som Socialdemokratiet og 

De Radikale begge sted for. Oprindelig havde Socialdemokatiet været mere 
pacifistisk end De Radikale, men i 30'erne begyndte det at vende, og 

socialdemokraterne blev eftehånden mere forsvarsvenlige. Men Stauning holdt 

partiet tilbage af hensyn til Munch og De Radikale. I 1937 havde 
Socialdemokratiet dog fået gennemført større bevillinger til forsvaet, flere 

befalingsmænd og bedre udrustning og uddannelse, men færre indkaldte 
værnepligtige. De borgerlige partier var imod og mente det forslog som en 

snebold i helvede. 
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Til gengæld havde særligt De Konservatives ungdomsorganisation, Konservativ 
Ungdom, KU, fra 1932 under ledelse af cand.polit. Jack Westergaard. KU 

blev fascistisk inspireret, dannede et uniformeret korps med skrårem på og gik 
på jagt i gaderne efter socialister og kommunister. De Konservatives formand, 

Christmas Møller, så med stor bekymring på udviklingen i KU og allieret med de 
unge brødre, Aksel og Poul Møller, lykkedes det for Christmas Møller at vælte 

Westergaard i 1936 og gøre Aksel Møller til ny leder af KU. 

 

Besættelsen og samarbejdspolitikken 

Trods ikke-angrebspagten mellem Nazi-Tyskland og Danmark ville Nazityskland 
gerne militært kontrollere Jyllands vestkyst for at gardere sig med et britisk 

angreb fra havet, så tyske tropper besatte tidligt om morgenen den 9. april 1940 
hele Danmark til regeringens chok. Det effektive tyske militærapparat rykkede 

hurtigt ind, og det ret svage danske militær kunne kun forsinke fremmarchen. 
Der var 203 dræbte tyske militærfolk og 15 dræbte danske, før et rigsråd af 

Christian X, statsminister Stauning, udenrigsminister Munch, 
forsvarsminister Alsing Andersen og cheferne for hæren og søværnet i samråd 

besluttede at kapitulere. 

Besættelsen var umiddelbart udelukkende militær, da regeringen Stauning-

Munch fortsatte, og der ikke kom nazistisk lovgivning i Danmark. Som under 1. 
Verdenskrig var målet at få Danmark så smertefrit igennem Verdenskrigen som 

muligt. V og K blev optaget i regeringen, og P. Munch blev som udenrigsminister 
erstattet af Erik Scavenius der også havde været udenrigsminister under 1. 

Verdenskrig og her været af stor nytte. Scavenius fik ved sin tiltrædelse 

regeringen med på at godkende en samarbejdserklæring til Tyskland der bl.a. 
indeholdt denne for eftertiden så problematiske passage: 

"Ved de store tyske sejre, der har slået verden med forbavselse og 
beundring, er en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en 

nyordning i politisk og økonomisk henseende under Tysklands 
førerskab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads 

i et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med Stortyskland …" 

Reelt betød Besættelsen at Danmark økonomisk blev en del af Nazityskland. 
Danmark eksporterede ikke mindst landbrugsvarer til Nazityskland og var 

dermed med til at støtte et regime der med en serie uprovokerede angreb og 

anneksioner var i gang med at fortære Europa, en brutal politistat der iværksatte 
systematiske forfølgelser og masse-likvideringer - nogle gange i industriel skala 

- på befolkningsgrupper som det nazistiske regime fandt uønskede - 
handicappede, homoseksuelle, romaer og ikke mindst jøder som blev henrettet 

i enormt omfang - op til 9 millioner mennesker på få år. 
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129  Lig fra kz-lejren Buchenwald, et eksempel på Holocaust, Naziregimets massehenrettelser af uønskede befolkningsgrupper 

Omvendt kan man mene at Danmark ikke kunne bremse hvad nazisterne var i 
færd med, og både kong Christian X, regeringen og befolkningen mente - i al 

fald i begyndelsen - at Besættelsen var et fait accompli, og at det nu handlede 
om at gelejde Danmark så skånsomt som muligt igennem Besættelsen. 

Nazisterne blandede sig heller ikke specielt meget, men fik dog fjernet uønskede 
politikere - fx De Konservatives formand, handelsminister John Christmas Møller 

og Socialdemokratiets formand, Hans Hedtoft-Hansen (Stauning var 
statsminister, men var gået af som partiformand), og partisekretær H.C. 

Hansen -  (begge kommende statsministre) fra deres poster. Venstres leder, 
Madsen-Mygdal, havde ikke videre meget imod besættelsesmagten, men blev til 

gengæld i 1941 afløst som V-leder af Knud Kristensen. I 1941 blev de danske 

kommunister interneret, og senere tilsluttede Danmark sig 
ligefrem Antikominternpagten, en antikommunistisk pagt etableret af 

Tyskland, Japan og tyskvenlige stater. Den danske regering så tilslutningen som 
symbolsk, men i befolkningen begyndte tilslutningen til samarbejdspolitikken at 

svinde, bl.a. inspireret af de opflammende BBC-taler der blev holdt af Christmas 
Møller - der var undsluppet til Storbritannien. 

I maj 1942 døde Stauning og blev som statsminister afløst af juristen Vilhelm 
Buhl. Ham var tyskerne ikke så glade for (heller ikke Modstandsbevægelsen, da 

han i radioen opfordrede danskerne til at stikke sabotører), så han blev på tysk 
foranledning erstattet med Scavenius der nu var både stats- og 

udenrigsminister. Scavenius var en temmelig elitær, arrogant og rationel 
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politiker med godt tag på tyskerne. Da Stauning blev spurgt om Scavenius ikke 
var tyskvenlig, svarede Stauning de bekendte ord: "Scavenius? Han er slet ikke 

venlig". I protest mod at Scavenius blev statsminister trak Venstres 
landsformand Knud Kristensen sig fra samlingsregeringen. Det gav siden folkelig 

kredit. 

En ganske lille del af befolkningen, især ganske unge, accepterede ikke 

samarbejdspolitikken, men oprettede i stedet illegale modstandsgrupper der 
gjorde hvad de kunne for at sabotere den danske støtte og eksport til 

Nazityskland ved jernbanesabotager, fabrikssabotager, etablering af en illegal 

presse osv. 

Det skal i øvrigt nævnes at Christian X støttede samarbejdspolitikken, men han 

blev en national samlingsfigur, når han red ud på Københavns gader på sin hest. 

 
130  Cand.polit. Erik Scavenius, udenrigsminister under begge verdenskrige og statsminister 1942-43 (teknisk til 1945), var nok det 

mest markante udtryk for samarbejdspolitikken under Besættelsen 

Samarbejdspolitikken bryder sammen august 1943 

I august 1943 udbrød en lang række strejker i især København i protest mod 
samarbejdspolitikken. Den tyske repræsentant i Danmark, Werner Best, 

forlangte at regeringen skred ind med udgangsforbud, mødeforbud, censur og 
dødsstraf for sabotage. Det nægtede Scavenius-regeringen, der var grænser, og 

tyskerne afsatte regeringen den 29. august 1943. Da afsættelsen betragtes som 
illegal, var den formelt set stadig regering, men "hvilende". Det nærmeste man 

kom en statsminister i de næste par år, var Buhl. Nu herske-
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de et embedsmandsstyre der holdt forvaltningen i gang. Det var i forståelse med 
både kongen og lederne af partierne samt med Werner Best. 

Men nazistiske love og regler dukkede nu op, og en ansat ved den tyske 
ambassade, Georg Duckwitz, lod vide at de danske jøder snart ville blive 

interneret. Det lykkedes dermed jøderne at undslippe over Øresund til Sverige. 
Under 300 jøder blev fanget og kom i kz-lejr; over 8000 undslap. Også det 

danske politi blev interneret i september 1943 og sendt i kz-lejre. 

 
131  Under Besættelsen red den gamle Christian X ofte rundt i Københavns gader og blev et samlende symbol på Danmark og på 

ukuelighed 

I den næste tid fik den danske modstandsbevægelse betydelig mere vind i 
sejlene, mens det tyske hemmelige politi, Gestapo, og dets danske 

hjælpere, Hipo, blev stadig barskere i forsøget på at kue og optrevle 
modstanden med dødsstraf mod sabotage, nazistisk terror og diverse 

likvideringer bl.a. foretaget af det SS-agtige Schalburgkorpset. Også 

kriminaliteten havde kronede dage, da Danmark reelt var uden civilt politi. 

I september 1943 dannede ledende medlemmer af Modstandsbevægelsen, fx 

kommunisterne Børge Houmann og Mogens Fog samt socialdemokraten Frode 
Jakobsen, Danmarks Frihedsråd for at koordinere Modstandsbevægelsen, 

men snart også som en art undergrundsregering. Kun Sovjetunionen anerkendte 
Frihedsrådet som Danmarks legale regering. 
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Befrielsen 

Den 4. maj kl. 20.35 udsendte BBC følgende besked på dansk: 

I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske 
tropper i Holland ,Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. 

Her er London: Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik oplyst, at 
de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har 

overgivet sig. 

 
132  Den konservative leder John Christmas Møller flygtede til Storbritannien i 1942 og holdt herfra opildnende taler til den danske 

befolkning og var med til at vende den væk fra samarbejdspolitikken 

Det meste af Danmark blev befriet af allierede (dvs. britiske og 
amerikanske) styrker under den britiske feltmarskal Bernard Montgomerys 

kommando, mens Bornholm blev besat af sovjetrussiske styrker og var faktisk 

under sovjetisk besættelse i et helt år. 

Og begejstringen ville ingen ende tage. I al fald i "det meste af Danmark". Lige 

pludselig var over halvdelen af danskerne med i Modstandsbevægelsen, og 
jagten satte ind på kollaboratører, stikkere og "tyskerpiger", dvs. piger der 

havde haft samkvem med tyske soldater. Der blev dannet en 
"befrielsesregering" med de 4 gamle partier (S, V, R og K) og Frihedsrådet. 

Buhl blev statsminister. Den konservative leder, Christmas Møller, der både 
repræsenterede De Konservative og Frihedsrådet, blev udenrigsminister, 

Socialdemokratiets formand, Hans Hedtoft-Hansen, blev social og 
indenrigsminister, H.C. Hansen blev finansminister og Venstres leder Knud 

Kristensen blev indenrigsminister. Der var også for første og formentlig sidste 
gang kommunister i en dansk regering, nemlig Mogens Fog og Aksel Larsen, 

udpeget af Frihedsrådet. 
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Af de nævnte politikere blev især indenrigsminister og Venstreleder Knud 
Kristensen personligt populær på gævt og uforfærdet at tale imod bestemte 

strømninger i sommeren 1945 med strejker og ballade og visse 
modstandsgruppers selvtægt mod mistænkte kollaboratører. For mange stod 

Kristensen som et stabilt samlingspunkt. 

 
133  Knud Kristensen, Venstre-statsminister 1945-47 

Til det følgende rigsdagsvalg den 30. oktober 1945 havde unge økonomer i 

Socialdemokratiet, ikke mindst Jens Otto Krag, produceret 
valgprogrammet Fremtidens Danmark, en vision om markant statslig 

indblanding i markedsøkonomien for at skub i økonomien med offentlige 
projekter (inspireret af økonomen Keynes), skabe indkomstudjævning og lige 

kår for alle. 

Fremtidens Danmark blev siden en yderst vigtig skabelon for hvordan Danmark 
kom til at se ud i de kommende tiår. Derfor følger her et uddrag fra Fremtidens 

Danmark: 
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De tre Punkter, der rummer Hovedlinierne i Socialdemokratiets 
Efterkrigspolitik, er: 

1. Fuld Beskæftigelse. 

Alle arbejdsdygtige danske Borgere skal have Arbejde paa 

menneskeværdige Vilkaar. 

2. Social Tryghed. 

Naar hele Folket er i Arbejde, bliver Produktionen større. Der maa 
sikres en ligelig Fordeling af dette større Samfundsudbytte. 

Social Utryghed, svigtende Stabilitet i Erhvervslivet, snavsede og 
usunde Boliger, Fattigdom, Nød som Følge af Sygdom, Uvidenhed 

og utilstrækkelig Uddannelse paa Grund af smaa Kaar - er de 
Onder, der skal bekæmpes. Reallønnen skal hæves, og de sociale 

Ydelser højnes. Ogsaa det lille Landbrug, Haandværkerne og de 
smaa Næringsdrivende skal have en rimelig Arbejdsfortjeneste. 

3. Effektivitet og Demokrati i Erhvervslivet. 

Fuld Beskæftigelse og social Tryghed er ikke nok. Der maa banes 

Vej for videre Fremskridt i det økonomiske Liv. Den danske 
Produktionsevne maa øges og ingen Produktionskræfter være 

uudnyttede. Produktionen maa effektiviseres. Dette skal naas ved at 
bringe Plan og Orden i det økonomiske Liv. Samtidig skal Arbejdere, 

Funktionærer og Forbrugere sikres Medindflydelse paa 
Produktionens Ledelse. Gennem et industrielt Demokrati skal 

Kræfter frigøres, som kan virke ikke alene for Arbejdernes og 
Funktionærernes Interesser, men ogsaa for Produktionens 

Forbedring. 

Alle Kræfter i det danske Folk maa samvirke, for at disse Maal kan 

naas. 

Et klart socialistisk element ses i slutdelen: "Samtidig skal Arbejdere, 

Funktionærer og Forbrugere sikres Medindflydelse paa Produktionens Ledelse", 
dvs. virksomhedsejerne ikke skulle have fuld ledelsesret. 

Men ved valget gik Socialdemokraterne stærkt tilbage, fra 44,5% til 32,6%, 
mens DKP til gengæld gik stærkt frem og fik med sine 12,5% fx flere stemmer 

end De Radikale (8,1%).  Også Venstre fik et flot resultat, især pga. Knud 
Kristensens popularitet. Det betød at Venstre kunne danne regering med Knud 

Kristensen som statsminister, den apolitiske diplomat Gustav Rasmussen som 
udenrigsminister samt økonomiprofessoren Thorkil "Livrem" Kristensen som 

finansminister og i virkeligheden regeringen Knud Kristensens stærke mand. 
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Den økonomiske situation efter Besættelsen var virkelig ringe, og der var både 
lavvande i de offentlige kasser og vareknaphed, men Thorkil Livrem havde rige 

evner som økonom, forhandler og formidler. Venstre-regeringens politik må i 
øvrigt nu kaldes social-liberalistisk. Venstre havde forladt den strenge 

ultraliberalisme som Madsen-Mygdal havde stået for og var nu med på at 
statsmagten regulerer. Dermed var Venstres og Det Radikale Venstres politik 

kommet nærmere hinanden. I årene fremover tilnærmede De Konservative sig 
samme position. Forskellen på de tre partier lå især på forsvarsagen. De 

Konservative betonede stadig stærkest et stærkt militær, mens De Radikale 

betonede det mindst. 

Overordnet kan man sige at danskerne slap langt lettere igennem 2. Verdenskrig 

end 1. Verdenskrig der kostede adskillige tusinder danskere livet i form af 
danske sønderjyder i tysk krigstjeneste, da hele Slesvig-Holsten var annekteret 

af Det Tyske Rige. Men rent psykologisk var 2. Verdenskrig og den tyske 
besættelse en voldsommere ting. Danmark slap nådigt igennem okkupation og 

krig sammenlignet med andre lande, men sammenlignet med tilværelsen i 
1920'erne og 30'erne, var første halvdel af 40'erne et chok. Der var en følelse 

af ydmygelse og frygt, og den tyske besættelsesmagt optrådte de sidste år ret 
brutalt. Der var også en moralsk anfægtelse. Danmark havde fulgt sin doktrin 

siden 2. Slesvigske Krig om at holde sig neutral og udenrigspolitisk neddæmpet 
og på god fod med tyskerne som muligt. Men Nazityskland var et terrorregime, 

og det besatte Danmark havde reelt været dette terrorregimes velvillige 
kornkammer. 



180 
 

 
134  Schalburgkorpsets hovedkvarter under Besættelsen. Schalburgkorpset var et SS-inspireret dansk nazikorps der foretog 

terroraktioner, likvideringer og sabotage ("schalburgtage") mod bl.a. Tivoli 

Det (samt Sovjetunionens ekspansive og aggressive politik lige efter 2. 

Verdenskrig) medførte hos mange en forøget sympati for de allierede - for 
Storbritannien og USA - og en vis villighed til at stille sig udenrigspolitisk på 

vestmagternes side. I efterkrigstiden kom det for mange til at handle om 
Østblokkens undertrykkende diktatur kontra Vestblokkens demokratiske, åbne 

samfund, og det måtte man være villig til at kæmpe for. Hos andre danskere 
medførte Besættelsen en afsmag for "de gamle partier" der mageligt havde solgt 

ud af enhver værdighed for at tækkes Nazimagten, og ikke mindst 
kommunisterne, der ikke syntes at have snavsede fingre, men tværtimod havde 

været aktive i Modstandsbevægelsen, nød godt af denne stemning lige efter 

krigen. 

Den 20. april 1947 døde den 76-årige kong Christian X til Danmark på 

Amalienborg Slot efter 34 år og 341 dage som konge, og statsminister Knud 
Kristensen udråbte hans ældste søn, kronprins Frederik, som kong Frederik IX - 

den sidste danske konge der indledte sin kongegerning med juridisk set en reel 
politisk magt, faktisk en ret stor magt. 
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135  Kong Christian X som ældre 

__________________ 
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Frederik IX 

Af Guds nåde konge til 

Danmark, de venders og de goters 

Hertug til Slesvig, Holsten, 

Stormarn, Ditmarsken, Lauenburg 
og Oldenburg 

  1947-72 

Folkelig og populær konstitutionel monark med tatoveringer. Pga. 
grundlovsreformen i 1953 var han den sidste konge med en teoretisk 

politisk magt. Fra nu af er monarken et nationalt symbol  

 

Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg blev født den 11. april 
1899 på Sorgenfri Slot som ældste søn af prins Christian og dennes hustru, 

Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin. På dette tidspunkt var prins Frederiks 
oldefar, Christian IX, stadig konge. 
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136  Den senere kong Frederik IX er her fotograferet som spæd i armene på sin oldefar, kong Christian IX. Til venstre ses hans farfar, 

kronprins Frederik - den senere Frederik VIII, og til højre ses den stolte far, prins Christian, den senere Christian X. B 

Som 13-årig blev prins Frederik kronprins, da hans far den 14. maj 1912 blev 
kong Christian X af Danmark, og han var kronprins i næsten 35 år. Han havde 

studier på universitet, men brugte, som traditionen gjaldt i huset Glücksborg, 
særligt sin tid i militæret, dog ikke i hæren, som var normen, men i søværnet, 

og før sin udnævnelse som konge blev han kontreadmiral i flåden. Som en rigtig 
sømand havde kronprins Frederik tatoveringer. Han var desuden stærkt optaget 

af klassisk musik og kunne spille klaver og dirigere til husbehov. 

Som 36-årig blev han gift med prinsesse Ingrid af Sverige, datter af kronprins 

Gustaf Adolf af Sverige, og hun fødte ham 3 døtre: Margrethe, Benedikte og 
Anne-Marie, men ingen sønner. Da den 48-årige kronprins Frederik derfor af 

statsminister Knud Christensen blev udråbt som kong Frederik IX i 1947, var det 

hans lillebror, prins Knud Christian Frederik Michael, også kaldet arveprins Knud, 
der var tronarving. Grundloven og traditionen kendte nemlig kun til mandlig 

tronfølge. Ikke engang Margrete I havde været officiel monark, men regent. 



184 
 

 
137  Ingrid af Sverige, Frederik IXs hustru, og mor til dronning Margrethe II 

 

Med grundlovsændringen af 1953 blev kvindelig arvefølge anerkendt, dvs. den 
ældste datter Margrethe nu blev tronfølger, og Systemskiftet blev indskrevet i 

Grundloven, således af kongen hermed mistede sin politiske magt til at fyre eller 
udpege en regering efter forgodtbefindende; en regering måtte nu ifølge 

Grundloven ikke have et folketingsflertal imod sig. Dermed var monarkens 
funktion reduceret fra politisk lederskab til en ren symbolsk funktion. 

Den 72-årige kong Frederik IX til Danmark døde den 20. januar 1972 på 
Københavns Kommunehospital hvorpå statsminister Jens Otto Krag kunne 

udråbe kronprinsesse Margrethe som dronning Margrethe II. 

 

Frederik  IXs karakter 

Efter en strammer følger en slapper, og mens Christian X mindede om sin rigide, 

autoritære bedstefar Christian IX, så mindede Frederik IX mere om sin 
bedstefar, den mere afslappede og liberale Frederik VIII. Uden at glemme eller 

fornægte sin kongelige værdighed var den ofte civilt påklædte Frederik IX en 

folkelig og venlig konge der dog primært havde sin berøringsflade i rigets øverste 
lag. Han kunne være værdig og højtidelig når det skulle være, og djærv og 

uhøjtidelig når det passede sig. Der havde nok ikke været en lige så folkelig og 
populær konge i Danmark som Frederik IX siden Frederik VII. 
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138  Kong Frederik IX 

Strukturelle ændringer -  vækstsamfundet 

Efter Besættelsen var den økonomiske situation slem i Danmark, omend bedre 

end i store dele af Europa, især Tyskland, der var temmelig smadret efter 2. 
Verdenskrig. Dermed var der heller ikke de store afsætningsmuligheder for 

eksporten, men den amerikanske Marshall-hjælp hjalp Europa på fode igen. Den 
anden industrialisering satte ind, og i 50'erne havde industrien overhalet 

landbruget som Danmarks vigtigste eksportsektor. Især fra 1957-72 var der stor 
vækst i økonomien, ikke mindst i den offentlige sektor og dennes service-fag. 

Der blev brug for mere uddannelse af befolkningen, og der kom 
uddannelsesreformer med flere gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler og 

uddannelsesstøtte. Allerede i 1928 havde Danmark fået sit andet 
universitet, Aarhus Universitet, og i 1966 fulgte så Odense Universitet, 

siden sammenlagt med diverse uddannelsesinstitutioner til Syddansk 
Universitet. 



186 
 

Lønnen steg, og det blev muligt for lønmodtagere, både funktionærer og 
industriarbejdere, at få råd til udlandsferier, hus og bil, og mængden af typehuse 

(eller arkitekttegnede huse) i ticens funktionalistiske stil på udstykkede 
parceller, såkaldte parcelhuse, steg voldsomt, og en stor del af befolkningen 

boede nu uden for bymidterne i parcelhuskvarterer med hund, bil, have og tv-
apparat. Også infrastrukturen blev forbedret med et omfattende motorvejsnet 

til den øgede bilisme. På mange måder blev kulturen, især ungdomskulturen, 
inspireret af den britiske og især den amerikanske kultur - Hollywoodfilm, beat-

litteratur, jazz, rock og amerikanske forbrugsmønstre. 

Fra 1950'erne begyndte Statsradiofonien så småt at at sende tv-signaler, men 
især i 1960'erne blev det udbredt med tv-apparater i de små hjem. Der var kun 

en dansk tv-kanal. Til gengæld kom der flere radiokanaler, først Program 2 der 
supplerede det oprindelige Program 1 (P1) i 1951, og i 1963 kom på FM det 

mere underholdningsprægede P3 med popmusik. Pladespillere og båndoptagere 
vandt også frem. 

 
139  Et typisk parcelhuskvarter fra 1960'erne. Danskerne begyndte i den periode i stigende omfang at bo sådan her. 

Kulturelt kom det til en reaktion mod den borgerlige materialisme i 

parcelhuskvarterne. I 1960'erne kom en hippiebevægelse og siden et 
ungdomsoprør inspireret af ungdomskulturen i Californien og amerikansk og 

britisk rockmusik: Langhårethed, pacifisme, psykedeliske stoffer, alternativ 
livsstil og oprør mod autoriteter og gamle institutioner samt af 

NATOs atomoprustning og USAs Vietnamkrig. Dele af Ungdomsoprøret var 
orienteret i retningen af bevidsthedsudvidende stoffer og alternativ livsstil, mens 

andre dele allierede sig med en ofte ret universitetsagtig marxistisk kritik af 
USA, kapitalismen og forbrugersamfundet 
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140  Den Kolde Krig - Europa er delt i Vestblokken og Østblokken, NATO og Warszawapagen. Og blokkene bekæmper hinanden uden 

at være i "varm" krig mod hinanden 

Den udenrigspolitiske stemning var præget af Den Kolde Krig, en fjendtlig 
stemning mellem Sovjetunionen og dets allierede, Østblokken, samlet i 

forsvarspagten Warszawa-pagten med Sovjetunionen som altdominerende, og 

herimod så USA og dets nærmeste allierede samlet i forsvarspagten NATO. 
Begge magtblokke forsøgte at vinde tilhængere globalt i konkurrence med 

hinanden, og begge blokke forsøgte at afskrække den anden blok fra en 
angrebskrig ved at opstille atomraketter mod hinandens lande.  Blev 

atomvåbnene udløst, ville den menneskelige civilisation være stærkt truet, og 
milliarder kunne dø. En pudsig manifestation af Den Kolde Krig 

var Rumkapløbet mellem USA og Sovjetunionen om hvem der først fik en mand 
på Månen og hjem igen. Danmark placerede sig i Vestblokken rent militært og 

blev temmelig pro-amerikansk og pro-britisk. Men fundamentalt havde Danmark 
i denne periode allermest sværget til det FN der blev grundlagt lige efter 2. 

Verdenskrig. Danmark var nu igen villig til at deltage i militære aktioner, men 
det var altid NATO-støttede FN-aktioner. 
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Knud Kristensen og Sydslesvig 

Knud Kristensens regering havde økonomisk styr på det pga. finansministeren 

Thorkil "Livrem", men statsministerens personlige positive holdninger omkring 
indlemmelse af Sydslesvig (altså "Danmark til Ejderen", men nu kaldtes det 

Sydslesvig-aktivisme; det var ikke mindst en mærkesag for partiet Dansk 
Samling) skabte problemer internt med støttepartierne. Kristensens holdninger 

havde folkelig støtte, men han blev modarbejdet af sin udenrigsminister, 
diplomaten Gustav Rasmussen, og af Christmas Møller på trods af at dele af Det 

Konservative Folkeparti sympatiserede med Sydslesvig-aktivismen. Til sidst 

mistede De Radikale tålmodigheden og væltede regeringen. Folketingsvalget 28. 
oktober 1947 gav et stort stemmetal til Venstre med 27,6%, og bragte også 

normalisering, da DKP gik fra 12,5% til 6,8% af stemmerne. Også S gik frem fra 
32,8% til 40%.  

Christmas Møllers skarpe linje og De Konservatives dårlige resultat skabte 
problemer for lederen internt i partiet, og Christmas Møller smækkede med 

døren og meldte sig helt ud af partiet - og døde i øvrigt kort efter. Ledelsen af 
partiet blev delt mellem Ole Bjørn Kraft og Aksel Møller. I 1955 fik Aksel Møller 

eneledelsen som gruppeformand for De Konservative, men han døde i 1958, 
hvor Poul Sørensen blev ny gruppeformand - i parløb med Aksel Møllers 

lillebror, Poul Møller.  

Også Venstre skiftede ledelse. Knud Kristensen var så utilfreds med udviklingen 

i Venstre at han trak sig helt fra Folketinget i 1949. Ny stærk mand i partiet, 
leder fra 1950, var en anden (men noget smidigere) landmand, tidligere 

landbrugsminister Erik Eriksen. 
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141  Thorkil Kristensen, professor i økonomi og finansminister 194547 og 1950-53. Blev den første generalsekretær for OECD 1960-

69 

 

Hans Hedtoft og NATO 

Venstre kunne ikke bruge sin valgsejr til noget, da Knud Kristensen havde gjort 

sig parlamentarisk umulig (De Radikale ville ikke støtte en regering hvor Knud 
Kristensen havde noget at sige), og Socialdemokratiets nye formand, Hans 

Hedtoft-Hansen, kunne danne regering 13. november 1947. Hedtoft beholdt 
Kristensens udenrigsminister, Gustav Rasmussen (til stor vrede for Knud 

Kristensen der følte sig snigløbet af Gustav Rasmussen), og fik H.C. Hansen, 
siden Viggo Kampmann, som finansminister. Hedtoft var optaget af 

udenrigspolitikken og de nye alliancer der blev dannet efter 2. 

Verdenskrig.  Udenrigspolitisk var er store spændinger. Sovjetunionen stod bag 
en kommunistisk magtovertagelse i det demokratiske Tjekkoslovakiet, Berlin - 

der var delt i en vestzone og en østzone - blev udsat for en russisk blokade, og 
også Danmark blev udsat for et sovjetisk pres. Hedtoft hældte mod et nordisk 

samarbejde, men da Norge hældte mod det nye NATO, og Sverige takkede nej 
til en forsvarsalliance med Danmark, fik Hedtoft overbevist om at NATO var et 

nødvendigt forsvarssamarbejde, og Danmark gik med i Atlantpagten i 1949 med 
stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre og De Konservative, mens De Radikale 

gik imod. 
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NATO-medlemskabet medførte en forpligtelse til noget højere forsvarsudgifter 
og medførte generelt en ret pro-amerikansk dansk udenrigspolitik. Det var et 

vigtigt opgør med den neutralitetspolitik Danmark havde ført siden 1864. Før 
havde Danmark været et lille land ved siden af stormagter, så "hvad kunne det 

nytte", men nu var Danmark med i en mægtig militæralliance, og så kunne det 
pludselig nytte. Forsvaret blev kraftigt opgraderet, bl.a. med hjælp af 

milliardstøtte fra USA og Canada. 

Hans Hedtoft kunne dog til sidst ikke skabe samarbejde om den økonomiske 

politik og måtte udskrive folketingsvalg som han tabte. 

 
142  Litografen Hans Hedtoft-Hansen, socialdemokratisk statsminister 1947-50 og 1953-55, bragte Danmark ind i NATO 

 

Erik Eriksen og 1953-Grundloven 

Ved folketingsvalget 5. marts 1950 røg Venstre ned på 21,8% af stemmerne, 
der dog blev modsvaret af den borgerlige partner, Det Konservative Folkeparti, 

der med den nationalt orienterede Ole Bjørn Kraft som politisk leder gik frem fra 
12,4% til 17,8% af stemmerne. Venstre og De Konservative dannede derfor 

regering med Knud Kristensens landbrugsminister, Erik Eriksen, som 
statsminister, Thorkil 'Livrem' Kristensen som finansminister, Ole Bjørn Kraft 

som udenrigsminister og bl.a. teologiprofessoren Flemming Hvidberg som 
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undervisningsminister. Hovedopgaven for Eriksen-regeringen var en revision af 
Grundloven. Pga. unge menneskers store indsats i Modstandsbevægelsen var 

det tanken at sætte valgretsalderen ned. Spørgsmålet var sendt i kommission, 
og så skete der ikke mere. Men Eriksen ville have en ny grundlov der samtidig 

kunne indskrive parlamentarismen som grundlovssikret samt afskaffe 
Landstinget der var blevet helt overflødigt. Problemet var at 1915-Grundlove 

havde bestemt at dels skulle et flertal i Rigsdagens 2 kamre vedtage loven, dels 
skulle mindst 45% af befolkningen stemme ja, så stemmeprocenten ved valget 

skulle være høj. Derfor valgte Eriksen at inkludere spørgsmålet om kvindelig 

arvefølge. De Konservative gik med til at afskaffe Landstinget, tingene stemte 
ja, og den efterfølgende folkeafstemning gav også et ja (i alt 46% stemte ja). 

Dermed var Landstinget afskaffet, Rigsdagen bestod kun af Folketinget der til 
gengæld fik 179 medlemmer, parlamentarismen blev en del af grundloven, dvs. 

Danmark fik grundlovssikret demokrati, og der kom kvindelig arvefølge - dog 
med fortrinsret for mænd, dvs. hvis monarken fik en søn, var den ældste søn 

tronfølger, men fik monarken ikke sønner, så var den ældste datter tronfølger. 
Frederik IX havde ingen sønner, så hans ældste datter, prinsesse Margrethe, 

afløste arveprins Knud som tronfølger. Valgretsalderen blev ikke fastsat af 
Grundloven, men en samtidig folkestemning satte valgretsalderen ned til 23 år. 

Siden blev den 18 år. Man oprettede institutionen 'ombudsmanden' til at føre 
tilsyn med de offentlige myndigheder. Og det blev muligt at afgive suverænitet 

til mellemstatslige organisationer hvis enten 5/6 af Folketinget stemte ja, eller 
suverænitetsafgivelsen blev vedtaget ved et simpelt flertal ved en 

folkeafstemning. 
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143  Landmand Erik Eriksen,  smidig Venstre-statsminister 1950-53, sikrede 1953-Grundloven 

 

Grundloven medførte splittelse. Knud Kristensen blev sur både over Eriksen-

regeringens samarbejde med Socialdemokratiet og Grundlovsændringen, så han 
meldte sig ud af V og stiftede De Uafhængige. Det kom dog ikke ind i Folketinget 

ved valget den 21. april 1953. Stort set holdt partierne deres vælgerprocenter 
fra 1950-valget, men De Radikale var trætte af at samarbejde med De 

Konservative, især Ole Bjørn Kraft og ville kun støtte en ren V-regering. Men 
Eriksen var nært forbundet med De Konservative, især Aksel Møller og Poul 

Sørensen, og ønskede kun en VK-regering. Derfor støttede R en 

socialdemokratisk mindretalsregering (atter under ledelse af Hedtoft), og det 
blev normen i næste mange år. 

 

De socialdemokratiske mindretalsregeringer under Hedtoft og Hansen 

Hedtoft dannede sin anden regering den 30. september 1953 med H.C. Hansen 
som udenrigsminister, Viggo Kampmann som finansminister og Julius 

Bomholt - manden bag Socialdemokratiets meget aktive undervisnings- og 
kulturpolitik - som undervisningsminister. Det var et slid at få den økonomiske 

politik til at gå op, Hedtoft havde vel heller ikke evnerne, hans autoritet i 
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regeringen blev undermineret, og desuden var han ramt af hustruens sygdom 
og død i 1954. I januar 1955 døde Hedtoft af et hjerteslag på et hotelværelse 

Stockholm til et Nordisk Råd-møde, og den mere kompetente og smidige H.C. 
Hansen overtog statsministerposten. 

 
144  Typograf H.C. Hansen, statsminister 1955-60 

H.C. Hansen var mere glat, smidig og pragmatisk end Hedtoft og tillige ret USA- 

og NATO-venlig. Han stillede sig ubetinget på USAs side i Den Kolde Krig, bl.a. i 
forhold til den amerikanske Thule-base på Grønland hvor han under hånden 

tillod atomvåben, og omgav sig med dygtige teknokrater som Viggo Kampmann 
og Jens Otto Krag, der havde en del at sige. Det var i høj grad Socialdemokratiets 

valgprogram fra 1945, Fremtidens Danmark, der primært var udarbejdet af 

Krag, der var ledetråd for Socialdemokratiets politik og skabelsen af 
socialstaten. Det var simpelthen et nyt Danmark der var ved at opstå udtænkt 

og udført af H.C. Hansen, Viggo Kampmann, Julius Bomholt og ikke mindst Jens 
Otto Krag. 
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Storkonflikten i 1956 

I foråret 1956 var der arbejdskamp. Fagbevægelsen under De Samvirkende 

Fagforbund, DsF, havde krævet lønforhøjelser samt en nedsættelse af 
arbejdstiden fra 48 til 44 timer uden løsreduktion. Arbejdsgiverne sagde nej. 

Mæglingsforslaget indeholdt visse lønforhøjelser, men ingen nedsættelse af 
arbejdstiden, arbejderne stemte nej til mæglingsforslaget der derpå blev ophøjet 

til lov af H.C. Hansens regering. Det var første gang at en socialdemokratisk 
regering havde taget et mæglingsforslag, som arbejderne havde forkastet, og 

ophøjet det til lov. Der var ellers et nært bånd mellem DsF og Socialdemokratiet; 

DsF havde automatisk to medlemmer i Socialdemokratiets forretningsudvalg, og 
Socialdemokratiet havde tilsvarende to medlemmer i DsFs forretnigsudvalg. Men 

nu lignede det et brud. Det kom til en massedemonstration på mellem 150.000 
og 200.000 deltagere foran Christiansborg, DKPs formand, Aksel Larsen, 

opfordrede til generalstrejke, men blev så forsonlig til sidst og opfordrede til at 
standse konflikten; DKP skulle nok lokalt få overenskomstkravet bragt i hus. 

Arbejdskampen skulle blot fremover føres ude på arbejdspladserne. 

 
145  Massedemonstrationen foran Christiansborg under storkonflikten i 1956 

SF dannes 

I 1959 dannede Larsen en udspaltning af DKP, nemlig Socialistisk Folkeparti, 
i protest mod Sovjetunionens udenrigspolitik (invasionen af Ungarn).  SFs 

politik var mere marxistisk end Socialdemokratiets, men ikke revolutionær. 
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146  DKP-formanden Aksel Larsen brød med sit parti og dannede SF i 1958 

 

Senere storkonflikter på arbejdsmarkedet 

Det kom til nye store arbejdskonflikter mellem DsF (der fra 1967 kaldte sig 

Landsorganisationen i Danmark, LO) og DA i især 1961, 1973, 1985 og 1998. 
Ved de to sidste storkonflikter skete der noget nyt. Som sædvanligt blev 

konflikterne afsluttet med et politisk indgreb fra regeringens side - henholdsvis 
Schlüter-regeringen og Nyrup-regeringen. Men hidtil havde regeringen ophævet 

mæglingsforslaget til lov. Men nu strikkede regeringen sit helt eget politiske 
indgreb sammen. Man kan vel sige at "Den Danske Model", hvor 

arbejdsmarkedets partnere selv talte sig til rette om løn- og arbejdsforhold, 
dermed var blevet modificeret. 

 

 

H.C. Hansens regering sidst i 1950'erne 

Ved folketingsvalget den 14. maj 1957 gik Socialdemokratiet lidt tilbage, og 
Venstre lidt frem, men H.C. Hansen kunne fortsætte ved at optage politikere fra 

De Radikale og Retsforbundet i regeringen. Krumtappen var dog finansminister 
Viggo Kampmann og minister for udenrigsøkonomi J.O. Krag der i 1958 desuden 

overtog udenrigsministerposten fra H.C. Hansen. Statsministeren blev siddende 
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til 1960 hvor han døde af kræft. Dermed var begge Staunings arvtagere, Hedtoft 
og H.C. Hansen, døde i embedet mens de var i 50'erne. 

Sidst i 1950'erne kom der en del social- og undervisningsreformer, fx en fast 
folkepension og en folkeskole for alle med en ikke-niveaudelt skolegang fra 1. - 

7. klasse - og ganske kort tid efter fra 1. - 9. klasse. 

 

Viggo Kampmanns regering og kulturpolitikken 

Ved folketingsvalget i 1960 gik S frem fra 39,4% til 42,1%, mens V gik noget 

tilbage, til 21,1%, og H.C. Hansens arvtager, Viggo Kampmann (i øvrigt med en 

bipolar lidelse), dannede ny regering, i 1961 med bl.a. Julius Bomholt som 
Danmarks første kulturminister. 

Bomholt, der var journalist, redaktør og højskolemand før han blev politiker, 
udfærdigede Socialdemokratiets kulturpolitik der var et dannelsesprojekt. Den 

borgerlige, modernistiske finkultur skulle støttes og formidles ud til 
arbejderklassen i de nye parcelhuse. Bomholt havde været formand for 

Radiorådet 1940-53 og havde advokeret for at radioen gerne måtte lave "farlige" 
og kritiske programmer, en indstilling der siden blev overført til tv. 

Socialdemokratiet allierede sig altså med et såkaldt "kulturradikalt" kultursyn 
hvor kunst, kultur og statsmedier skulle have kant, være modernistiske, kritiske, 

provokerende og frisættende, også seksuelt (Poul Henningsen, Leif Panduro, 
Klaus Rifbjerg osv.). 

Et konkret eksempel på Socialdemokratiets oplysningsbaserede kulturpolitik var 
indførelsen i 1964 af folkebibliotekerne. Ønsket var at alle over hele Danmark 

havde adgang til gratis at låne bøger af staten. 

Socialdemokrater som Krag og Bomholt orienterede sig mod den såkaldte 
'humanisme': Mennesket skulle være fri af absolutte autoriteter og opbygge 

sine samfund ved hjælp af fornuften og den menneskelige erfaring. Derigennem 
ville det blive muligt at skabe samfund, hvor mennesket havde mulighed for at 

udvikle sig og forbedre sine livsmuligheder. Rationalitet og videnskabelige og 
tekniske fremskridt sætter menneskets frihed samt pluralisme og tolerance i 

centrum 

Det medførte at en gruppe af befolkningen oplevede at staten aktivt støttede en 

elitær avantgardekunst, fx abstrakt kunst, som pågældende del af befolkningen 
- der bl.a. fik lagerforvalter P. Rindal som talsmand medio 60'erne - slet ikke 

kunne se var kunst, og da slet ikke noget som staten skulle bruge deres 
skattepenge på at promovere. På den ene side blev socialstaten altså kulturel 
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og "åndelig" ambitiøs allieret med det sidste nye i kunstverdenen. Og på den 
anden side oplevedes dette af mange som den bedrevidende stat der så en 

mission i at opdrage den "småborgerlige" befolkning. 

 
147  Julius Bomholt, manden bag Socialdemokratiets aktive kulturpolitik i 50'erne og 60'erne, samt Viggo Kampmann, 

Socialdemokratisk statsminister 1960-62. Fotoet er fra Fanø i 1955 hvor Kampmann var finansminister og fung. statsminister. 

J.O. Krags regeringer 1962-68 

Dårligt hjerte tvang Kampmann i 1962 til at overlade statsministerposten til Jens 

Otto Krag der var statsminister til 1968. Under Krag vedtog man at udbygge 
infrastrukturen i Danmark, så man satte i 1965 gang i en ny sekssporet 

motorvejsbro over Lillebælt færdiggjort i 1970. Men i det hele taget var der tryk 

på kedlen med at etablere offentlige institutioner - nye, teknologisk avancerede 
sygehuse, daginstitutioner med delvist offentligt finansieret vuggestuer og 

børnehaver så kvinder også kunne komme ud på arbejdsmarkedet hvad de i et 
stort antal kom i 1960'erne, plejehjem, folkebiblioteker, skoler og gymnasier. 

Dermed steg antallet af offentligt ansatte eksplosivt. 
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148  Den nye Lillebæltsbro med en 4-sporet motorvej. Den blev indviet i 1970 

Efter folketingsvalget i 1966 gik S tilbage, og Krag droppede samarbejdet med 

De Radikale og dannede ny socialdemokratisk mindretalsregering støttet af 
Socialistisk Folkeparti: Det Røde Kabinet. Man sonderede muligheden for SFs 

deltagelse i regeringen, men SF betingede sig en stærk reduktion af 
militærudgifterne samt et forbud mod at udenlandske NATO-soldater holdt 

øvelser på dansk jord. Dermed var det umuligt for Socialdemokratiet at tage SF 
med i regeringen. Efter et år, i december 1967, kunne en større del af SFs 

folketingsgruppe ikke støtte et regeringsindgreb i overenskomsterne, og Krag-
regeringen kom i mindretal og udskrev valg. Den oprørske del af SF, fx Hanne 

Reintoft og Preben Wilhjelm, brød ud af SF og grund-

lagde Venstresocialisterne, VS, i 1967. VS var klart mere revolutionært end 
SF. 

 

Hilmar Baunsgaards VKR-regering og Kommunalreformen 

Med en sådan socialistisk regering kunne de borgerlige, herunder De Radikale, 
den 23. januar 1968 vinde næste folketingsvalg med programmet: Sæt 

skattetrykket ned, og stands den offentlige vækst. De Radikales nye, 
tillidsvækkende formand, Hilmar Baunsgaard, fordoblede sit parties mandat-

tal fra 13 til 27. V og især K var større partier, men De Konservatives 



199 
 

gruppeformand Poul Sørensen mente at Baunsgaard skulle være statsminister i 
en VKR-regering. Poul Sørensen blev selv indenrigsminister, mens Poul Møller, 

som Sørensen ledelsesmæssigt kørte parløb med, blev finansminister. Erik 
Eriksen havde i 1965 trukket sig som Venstreleder da hans idé om at 

sammenlægge Venstre og De Konservative ikke faldt i godt jord, og da blev 
næstformanden, seminarierektor Poul Hartling, ny Venstreleder, og Hartling 

blev udenrigsminister i regeringen Hilmar Baunsgaard. 

VKR-regeringens vigtigste tiltag var måske Poul Sørensens kommunalreform 

i 1970 hvor de gamle sognekommuner styret af sogneråd blev fjernet og 

integreret i bykommunerne. Kommuner og amter (amtskommunerne) blev 
generelt lagt sammen til større enheder. Antallet af kommuner faldt fra 1098 til 

277, og antallet af amter fra 22 til 14 for at effektivisere forvaltningen 

 
149  Den handelsuddannede Hilmar Baunsgaard, radikal statsminister 1968-71. Baunsgaard var folkeligt populær og fremstod 

pragmatisk og tillidsvækkende 
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Under den konservative justitsminister Knud Thestrup kom det til lidet 
konservative forslag som tilladelse af fri abort og frigivelse af pornografien. Det 

var med til at skabe en seksuel frigørelse i 1970'erne, men også en vis forargelse 
i borgerlige kredse der var med til at skabe grobunden for jordskredsvalget i 

1973. 

VKR-regeringen søgte at føre en stram indkomstpolitik, men den vandt ingen 

popularitet på det. Nogle af de skatter og afgifter som Krags Røde Kabinet havde 
indført, fx kildeskatten, slog først igennem i VKR-regeringens tid, og de positive 

effekter af den stramme indkomstpolitik nåede ikke at slå igennem. Bl.a. 

derfor tabte Baunsgaard-regeringen folketingsvalget den 21. september 1971, 
eller rettere, det blev dødt løb, og de nordatlantiske mandater afgjorde 

situationen, og J.O. Krag kunne atter danne regering, nu med K.B. 
Andersen som udenrigsminister og Henry Grünbaum som finansminister. 

 
150  Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk nord for København grundlagt i 1958. Udbygningerne af socialstaten stimulerede kulturlivet 

og den moderne kunst 

Målet for især Socialdemokratiets udvikling af velfærdsstaten var at staten skulle 

give trygge rammer om borgeren og sikre lige muligheder for hver borger uanset 
de økonomiske kår som den enkelte var født ind i. Det krævede omfattende 

social service, mange offentlige gratisydelser og en generel omfordeling af 
borgernes velstand så "de bredeste skuldre skulle bære de største 

(skatte)byrder." Hensigten var at gøre den almindelige dansker til en tilfreds og 
aktiv borger, også kulturelt og åndeligt, så den socialdemokratiske velfærdsstat 

støttede via Bomholts visioner aktivt op om kulturen og den moderne kunst, så 

den borgerlige finkultur ikke kun var for dem med privilegeret familiebaggrund. 

Selv om Socialdemokratiet oprindelig havde kæmpet for den marxistiske vision 

om arbejdernes ret til produktionsmidlerne, og senere for arbejdernes ret til 
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indflydelse på deres arbejdsplads, så blev Socialdemokratiet i disse år i praksis 
tilhængere af det kapitalistiske system og markedsøkonomien der blot skulle 

reguleres til alles bedste (ifølge Socialdemokratiet). Det Radikale Venstre var i 
høj grad med på det omend med større fokus på en liberal markedsøkonomi, 

mens Venstre havde den liberalistiske vision at staten ikke skulle blive for stor 
og formynderisk, og at samfundets penge nu engang lå bedst i borgernes egne 

lommer, dvs. mindre stat, mindre skat, mindre regulering. Samme syn havde 
De Konservative, og begge de "borgerlige" partier" betonede at erhvervslivet 

skulle have gode kår til at skaffe indtægter til samfundet. 

I praksis tilsluttede Venstre og De Konservative sig Socialdemokratiets og De 
Radikales vision om sociale reformer, en reguleret markedsøkonomi og en stærk 

socialstat; de borgerlige partier stod blot for en modererende indflydelse, så 
skattetrykket ikke blev for højt og statens indblanding i eller "formynderi over" 

den enkeltes liv ikke blev for udpræget. 

 
151  Cand.polit. Jens Otto Krag, socialdemokratisk statsminister 1962-68 og 1971-72, en central figur bag etableringen af 

velfærdsstaten. Krag var begavet, men kølig og reserveret og blev aldrig folkelig populær 

Det var i høj grad socialdemokratiske økonomer Viggo Kampmann og Jens Otto 
Krag der var bagmændene til den økonomiske vækst fra 1957-72 og 

konstruktionen af den moderne socialstat. Socialdemokratiet havde to "linjer": 
En "fordelingslinje" hvor velstand blev omfordelt for at forhindre social ulighed, 

og en "produktionslinje" der søgte at øge Danmarks produktion - fx ved en 
omfattende industrialisering - så der var en større kapital at fordele af. 
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Kampmann og Krag gik begge veje, ikke mindst produktionslinjen. En stor del 
af Danmarks økonomiske vækst i de år var dog konjunkturbestemte; i udlandet 

var der flere steder en tilsvarende vækst. 

Ideologien bag den moderne socialtstat, var i høj grad socialliberal dvs. 

liberalisme kombineret med en stærk stat til at sikre uddannelse og tryghed for 
alle, også dem der dårligt kunne klare sig selv. Systemet er også 

kaldet Flexecurity (flexibility + security) da arbejdsløse via arbejdsløsheds- og 
dagpenge-ordninger er dækket ind hvilket igen gør at virksomheder meget let 

kan fyre og ansætte ansatte i nedgangs- og opgangstider uden det giver social 

uro. Ulempen er et massivt skatte- og afgifttryk. I 1967 indførtes fx mer-
omsætnings-afgift, moms, dvs. en skat som forbrugeren betaler til staten, når 

han køber en vare. Oprindelig var momsen ca. 9% af varens pris; i 1992 var den 
på 25%. Og at den offentlige sektor næsten autonomt vokser. 

Den 14. januar 1972 døde den 71-årige kong Frederik IX på Københavns 
Kommunehospital, og Krag kunne udråbe Margrethe II som Danmarks nye 

dronning og monark. 

 

152  Kong Frederik IX på sine ældre dage 
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Margrethe II 

Af Guds nåde Danmarks dronning 

 1972 - 

En dannet og elegant og ganske populær konstitutionel monark, 
Danmarks første kvindelige (Margrete I var ikke monark), der har 

fundet en glimrende balance mellem folkelig imødekommenhed og 

værdig distance. 

 

Prinsesse Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid blev født på Amalienborg Slot 

den 16. april 1940 som ældste barn af kronprins Frederik (siden Frederik IX) og 
kronprinsesse Ingrid. Margrethe var som kvinde oprindelig ikke tronfølger, men 

med grundlovsændringen i 1953, indførtes kvindelig arvefølge, og den 13-årige 
Margrethe blev kronprinsesse. Hun blev student og tog diverse studier inden for 

især arkæologi og statskundskab. Den 10. juni 1967 ægtede hun grev Henri de 
Laborde de Monpezat = prins Henrik, og de fik to sønner, prins Frederik André 

Henrik Christian og prins Joachim Holger Waldemar Christian. Den 14. januar 
1972 blev den 31-årige kronprinsesse Margrethe dansk monark efter sin far og 

tog navnet Margrethe II, mens den ældste søn, prins Frederik, blev kronprins. 
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Margrethe IIs karakter  

Dronning Margrethe er måske knap så folkelig som sin far, en vis generthed 

præger hende, men hun har vist elegance, ånd, dannelse, kunstnerisk kunnen, 
kløgt og varme som monark. 

 
153  Hendes Majestæt dronning Margrethe II 

Strukturelle ændringer - EU, digitalisering og flygtninge 

Perioden var præget af Danmarks medlemsskab af EF/EU, at den økonomiske 
vækst og udbygningen af velfærdsstaten begyndte at få problemer med den 

offentlige sektors ret massive størrelse, og med en begyndende digitalisering 
med ændringer i dagliglivet til følge. Fra slutningen af 1990'erne blev hjemme-

computere ganske normalt forbundet via telefonnettet med det globale internet, 
mens også små, handy mobiltelefoner med stadig større computerkraft også 
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trængte frem. Nye politiske emner var klimapolitikken, da der var meldinger om 
klimaforstyrrelser pga. menneskets forurening. Samt indvandrerpolitikken, da 

Danmark, der ganske vist havde indvandrerstop, modtog en del politiske 
flygtninge, bl.a. palæstinensiske arabere. En øget forekomst af islamistisk terror 

og sociale uroligheder skabte voksende krav om stop for modtagelse af 
asylansøgere og bekæmpelse af islam. 

 

Krag bringer Danmark ind i EF 

I 1972 banede statsminister J.O. Krag vejen for at Danmark ved en folkeafstemning 
kunne optages i Det Europæiske Fællesskab, EF. I 1950 havde den franske 

udenrigsminister, Robert Schuman, foreslået at opbygge et økonomisk 
samarbejde mellem de europæiske stater, så en ny krig mellem Frankrig og 

Tyskland ville være utænkelig. Schumans vision skabte i 1951 Det Europæiske 
Stål- og Kul-Fællesskab, ESKF, mellem Frankrig, Vesttyskland, Belgien, Italien, 

Holland og Luxembourg. Inden for stål- og kulproduktion etablerede de seks lande 
en organisation hvor fællesskabet kunne træffe afgørelser ved simpelt flertal, dvs. 

landene på specifikke områder skulle afgive noget af deres suverænitet.  Det gik 
fint med ESKF, og i 1957 underskrev de seks lande den såkaldte Romtraktat hvor 

man øgede ESKF-samarbejdet til et generelt økonomisk samarbejde, EF. De seks 
landes økonomier skulle integreres i hinanden, og ambitionen var at arbejdskraft, 

varer, tjenesteydelser og kapital skulle flyde frit over grænserne mellem de seks 
lande. Dette blev dog først endelig etableret i 1989 med EFs vedtagelse af det 

såkaldte "Indre Marked". Med tiden skulle der også komme mere politisk 
integration mellem landene. 

Den nye organisation blev kaldt Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, EØF, 

normalt blot EF eller Fællesmarkedet. Flere lande ønskede at tilslutte sig, i 1961 
Danmark, Irland og Storbritannien, men Frankrig var nølende over for at få briterne 

med, og i 60'erne var Danmark primært orienteret mod det nordiske. Men i 1972 
kom chancen igen. I Folketinget var der flertal for optagelse, især blandt de 

borgerlige partier, men ikke et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer hvilket 
kræves af 1953-grundloven hvis Danmark skal afgive suverænitet. Altså skulle der 

en folkeafstemning til. For Krag var det nervepirrende. Personligt så han et EF-
medlemskab som garanten for Danmarks gode indtægter og finansiering af 

velfærdsstaten. Men Norge havde lige stemt nej, og adskillige på især venstrefløjen, 
også Socialdemokratiets venstrefløj, var imod. "Folkebevægelsen mod EF" var en 

slagkraftig organisation. Den spillede bl.a. på at EF også ville indebære et stadig 
stærkere politisk - og med tiden overnationalt - samarbejde og dermed true 

Danmarks nationale suverænitet. Fortalerne kørte derimod på at EF handlede om 
økonomi, og at tilslutning til EF ville give Danmark adgang til et større 

eksportmarked til gavn for bl.a. flæskepriserne. Hvis briterne samtidig stemte ja, 
ville Danmarks to vigtigste handelspartnere, Vesttyskland og Storbritannien, begge 
befinde sig i EF. 
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154  De "gamle" partier stod sammen om et anbefale et ja. Her Erik Eriksen (V), J.O. Krag (S), Hilmar Baunsgaard (R) og Viggo 

Kampmann (S). 

Valget kom den 2. oktober 1972. Valgprocenten var lidt over 90%, og 63,4% stemte 
ja, mens 36,6% stemte nej. Danmark var på vej ind i EF. 

Dagen efter valget erklærede Krag at han ville afløses af fagforeningsformanden Anker 
Jørgensen (hidtidig leder af SiD). Det var ikke et tilfældigt valg. Anker Jørgensen var 

fra Socialdemokratiets venstrefløj og samtidig EF-tilhænger. Krag mente at Anker 
Jørgensen kunne læge partiet efter splittelsen. "Anker" var en rigtig arbejder og tillige 
varm, rund og folkelig. 

Ved sin tiltræden kom Anker Jørgensen med en ny, mere socialistisk præget økonomisk 
politik kaldet Økonomisk Demokrati eller ØD. Det var en model udviklet bl.a. af den 

tidligere LO-økonom og finansminister Henry Grünbaum der sikrede en kollektiv 
arbejderindflydelse på virksomhedernes produktion - en traditionel socialistisk vision. 
Arbejdere og virksomheder betalte en vis procentdel af indtjeningen dels til den 

virksomhed de tilhørte, til gengæld for indflydelse på denne virksomheds produktion, 
dels til en central ØD-fond med en bestyrelse på 60 personer hvoraf de 40 var udpeget 

af fagbevægelsen, og de 20 af regeringen. Denne fond skulle så foretage massive 
investeringer i erhvervslivet. 

DKP og SF vendte sig aktivt mod forslaget fordi det ville gøre arbejderne til kapitalister, 

og det ville gøre det vanskeligere at få arbejderne med på at ændre det kapitalistiske 
system. 
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Jørgensens første regering nåede aldrig at få ØD gennemført, før regeringen kom i 
mindretal, da det socialdemokratiske folketingsmedlem Erhard Jacobsen kom for sent 

til en afstemning, fordi han angiveligt løb tør for benzin. Der blev udskrevet valg 
hvorefter Jacobsen etablerede sit eget parti, Centrumdemokraterne, i protest mod 
socialdemokraternes/Anker Jørgensens planer om at øge parcelhusbeskatningen. 

 
155  Den ufaglærte Anker Jørgensen, socialdemokratisk statsminister 1972-73 og 1975-82 

Noget gærede i befolkningen. De venstreorienterede politikeres velfærdsstat 
med en stadig voksende offentlig sektor, der var dyr i drift og kostede et stort 

skattetryk, de gamle borgerlige politikeres manglende evne til at bremse 
skattetrykket, og den kulturelle uro med hippier, ungdomsoprør og kritik af USA 

og NATO skabte en folkelig frustration der manifesterede sig 
ved jordskredsvalget den 4. december 1973. Alle de gamle partier mistede 

vælgere, S røg fra 37,3% til 27,6% af stemmerne, mens V gik fra 15,6% til blot 
12,3% Til gengæld kom nye protestpartier ind i folketinget - Erhard Jacobsens 

Centrumdemokraterne (CD) og skattenægterparti-
et   Fremskridtspartiet dannet af skatteadvokaten Mogens Glistrup - et 

aparte, anarkistisk, ultraliberalistisk og pacifistisk parti der halvt seriøst, halvt i 

spøg ville afløse forsvarsministeriet med en telefonsvarer med beskeden "vi 
overgiver os" samt erstatte statsministeriet med "ministeriet for afvikling af 

offentlig virksomhed", som Glistrup formulerede det. Fremskridtspartiet blev 
endda Folketingets andet største parti. Også Kristelig Folkeparti kom ind i 

protest mod bl.a. den frigivne abort og porno. 
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156 Landsretsagfører Mogens Glistrup, den viltre grundlægger af skattenægterpartiet Fremskridtspartiet 

En af de hårdest ramte partier var De Konservative, og det medførte intenst 
splid. Formanden for folketingsgruppen, Poul Sørensen, var død i 1969, og den 

anden tunge mand i partiet, Poul Møller, trak sig pga. sygdom i 1971. De to nye 
stærke mænd var cand.jur. Erik Ninn-Hansen der afløste Poul Møller som 

politisk leder i 1971, og  cand.polit. Erik Haunstrup-Clemmensen, der afløste 
Thestrup som landsformand. Det var dels et spørgsmål om linje, Haunstrup-

Clemmensen stod for en midterorienteret linje og samarbejde med Social-
demokratiet, mens Ninn-Hansen stod for en mere profileret linje. Og dels var 

det et spørgsmål om kemi; de to kunne bare ikke samarbejde. Striden 
kulminerede i 1974 og løstes ved at begge trak sig fra deres poster, og den 

kloge, diplomatiske advokat, Poul Schlüter, blev valgt som kompromiskandidat 

fra 1975. Schlüter indledte med en konfronterende linje, men blev efter få år 
langt mere pragmatisk. 

 

Hartling-regeringen og oliekrisen 

Venstre-lederen Poul Hartling dannede da en smal Venstre-regering i 1973-75 
med sig selv som statsminister, Ove Guldberg som udenrigsminister og Anders 

Andersen som finansminister. Det var barske økonomiske tider. Arabiske, 
olieproducerende lande gik i krig mod Israel i 1973 og straffede økonomisk 

vestlige lande der politiske støttede Israel med olieboykot eller voldsomme 
prisstigninger (firdobling) af oliepriserne. Det påvirkede hele Vesten (minus det 

ret selvforsynende USA), og man måtte indføre slukket lys i butiksvinduerne og 
bilfrie søndage. Underskuddet på betalingsbalancen og arbejdsløsheden steg i 

store dele af Vesteuropa. 
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157  Seminarierektor cand.theol. Poul Hartling, leder af Venstre 1965-77; statsminister 1973-75. Hartling var 

flygtningehøjkommissær i FN 1978-85. 

Ved folketingsvalget 9. januar 1975 fordoblede Venstre sine mandater, men 

Hartling måtte opgive at danne regering pga. Glistrups betingelser for ikke at 
vælte en ny Hartling-regering (faktisk måtte Hartling opgive pga. Glistrups 

afpresninger før timer før en ny regering skulle være præsenteret). 
Derfor dannede Anker Jørgensen atter en socialdemokratisk 

mindretalsregeringer 1975-78 med sig selv som statsminister, K.B. 
Andersen som udenrigsminister og Knud Heinesen som finansminister. ØD 

var stadig officiel socialdemokratisk politik 70'erne ud, men det var ikke længere 
muligt at få ØD-politikken gennemført pga. modstanden fra de borgerlige 

partier, herunder De Radikale. 

Tiden var præget af oliekriser, inflation, voksende arbejdsløshed (10% i 1979) 

og et voksende underskud på statsbudgettet finansieret via lån. Samtidig blev 
velfærdsstaten stadig udbygget fx med Bistandsloven fra 1976, en 

socialreform. Socialrådgivere gav nu klienterne rådgivning, kontanthjælp og 
diverse service-tiltag. LO - ledet af Thomas Nielsen - var uhyre stærk i perioden, 

og der var generelt store lønstigninger ved overenskomstforhandlingerne uden 

Socialdemokratiet greb ind over for lønstigninger som der samfundsøkonomisk 
ikke var råd til. Partiet var presset af en stærk venstrefløj (SF, VS og DKP) og 

af manglende villighed til at tage en konflikt med LO, samtidig med at de 
borgerlige partier var splittede. De Konservative der fra 1975 var ledet af 

advokaten Poul Schlüter, var fx meget lidt samarbejdsvillig med den 
socialdemokratiske regering. Imens voksede den økonomiske krise. 
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SV-regeringen, efterlønnen og ØD 

I 1977 havde den begavede, kølige teknokrat, cand.polit Henning 

Christophersen, afløst Hartling som leder af Venstre, og Christophersen søgte 
i 1978 at styrke de borgerliges sammenhold ved at indbyde K, CD og Kr. F. til 

et "firkløver-samarbejde". Anker Jørgensens modsvar var at forsøge at knytte 
De Radikale - ledet af Niels Helveg Petersen - til sig og overveje en SR-

regering for at bryde den borgerlige blok. De Radikale nølede, og Anker 
Jørgensen kom da på muligheden for en flertalsregering med deltagelse af 

Venstre. Venstre så til gengæld chancen for at få en økonomisk strammere 

politik igennem. Derfor dannedes en politisk ret usædvanlig SV-regering i 1978 
med Jørgensen som statsminister, Christophersen som udenrigsminister og 

Heinesen som finansminister. Jørgensen havde kæmpet stærkt for at få ØD med 
på regeringsprogrammet, muligt for en flertalsregering, men Venstre sagde 

bestemt nej. En central ØD-fond styret af LO ville give LO alt for stor magt, 
mente Venstre. Thomas Nielsen og LO rasede mod den nye regering selv om et 

gammelt SID-forslag blev gennemført. 

 
158  LOs leder Thomas Nielsen til venstre og statsminister Anker Jørgensen til højre. Forholdet mellem dem var ikke godt, men 

Thomas Nielsen havde generelt fat i den lange ende 

. 

I 1979 gennemførte arbejdsminister Svend Auken (den måske mest LO-venlige i 
SV-regeringen) nemlig at mennesker der havde haft et slidsomt arbejde kunne gå 

på såkaldt "efterløn" fra de var 60 år. Hensigten var at få ældre ud af 
arbejdsmarkedet, så ungdomsarbejdsløsheden kunne mindskes. Men ordningen 

blev snart en generel pensionsordning og var dyr. 
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SV-regeringen faldt ret hurtigt på at Venstre ikke mente at partiet fik sine ønsker 
om økonomiske tiltag tilgodeset, samtidig med at Anker Jørgensen i 1979 igen 

begyndte at insistere på at ØD skulle gennemføres hvilket Venstre partout stadig 
ikke ville. I september 1979 kunne S og V ikke blive enige om indholdet af 

statsministerens åbningstale for Folketinget, og Anker Jørgensen udskrev valg. 

 
159  SV-regeringens ledere, Socialdemokratiets leder Anker Jørgensen og Venstres leder cand.polit. Henning Christophersen 

 

Nye Anker Jørgensen-regeringer 1979-82 

Valget medførte en normalisering hvor protestpartierne CD og 
Fremskridtspartiet generelt gik tilbage, de borgerlige partier jævnt frem - V og 

K var nu lige store med 12,6% af stemmerne - mens Socialdemokratiet var klart 
største parti. Men SV-regeringens sammenbrud var et nederlag for 

Socialdemokratiets højrefløj (Heinesen, Per Hækkerup) der ikke længere ville 
være ministre, mens LO og venstrefløjen (Svend Auken) havde sejret. De 

Radikale var ikke med på Socialdemokratiets økonomiske politik, og derfor kom 
der en ny mindretalsregering, men uden Heinesen. Svend Jakobsen var ny 

finansminister, mens Kjeld Olesen blev udenrigsminister. 

Socialstaten var altså stadig under udbygning under Anker Jørgensens 

regeringer i 70'erne, men den var bare ved at blive alt for dyr under de givne 
økonomiske omstændigheder, og gældsætningen, lønnen og arbejdsløsheden 

steg. "Anker", som han kaldtes ude i "folket", var personligt en populær 
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statsminister. Han udstrålede menneskelig varme og ærlighed, og var en 
kompetent strateg. Men han stod ikke for en økonomisk stram linje, og heller 

ikke en stram linje i lederskabet af partiet hvor især politikere fra partiets 
venstrefløj fik en lang snor, og De Radikales politiske leder, Niels Helveg 

Petersen, mistede tilliden til at Anker Jørgensen kunne bringe Danmark 
økonomisk ud af krisen. 

 

Poul Schlüter og fattigfirserne 

I 1982 følte Anker Jørgensen sig (derfor) økonomisk kørt fast og overlod 

regeringsmagten til de borgerlige. De konservatives politiske leder, den 
pragmatiske advokat Poul Schlüter, dannede derfor en "firkløver-regering" i 

1982 med deltagelse af V, K, CD og Kristelig Folkeparti. Udenrigsminister var 
den tidligere TV-Avis-journalist cand.polit. Uffe Ellemann-Jensen, og 

finansminister Henning Christophersen. Sidstnævnte fik i 1985 en magtfuld post 
som budgetkommissær i EF og næstformand for kommissionen. Ny Venstre-

leder blev Ellemann-Jensen, og ny finansminister den 
konservative Palle Simonsen, hidtidig socialminister. Også andre tunge 

ministerier havde konservative politikere - fx den unge Hans Engell som 
forsvarsminister og den tidligere politiske leder, Ninn-Hansen, der 

blev justitsminister. Venstres måske mest profilerede ud over Ellemann var nok 
undervisningsminister Bertel Haarder. 

Det siger noget om det nye styrkeforhold mellem K og V; pludselig var K det 
store og centrale borgerlige parti. Eller i al fald i og med folketingsvalget i januar 

1984 hvor Socialdemokraterne fik 31,6% af stemmerne, De Konservative 

21,4%, Venstre fik 12,1%, De Radikale 5,5%, SF 11,5%, mens fx 
Fremskridtspartiet var nede på 3,6%. Centrumdemokraterne blev halveret 

(4,6%), men De Konservative kulminerede hermed i vælgerandel og politisk 
indflydelse, og Schlüters Firkløverregering gik mandatmæssigt frem. 
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160  Schlüters allerførste regering er her i 1982 netop udnævnt af dronning Margrethe II 

Schlüter-regeringens mål var at nedbringe udlandsgælden og underskuddet på 

betalingsbalancen. Den førte en meget stram finanspolitik med en fastkurspolitik 
og et forsøg på at dæmpe inflationen. Kartoffelkuren i 1986 skulle stramme 

det offentlige forbrug hvilket på den ene side standsede en økonomisk 
højkonjunktur og på den anden side skabte overskud på betalingsbalancen. Der 

var nu økonomisk "ryddet op" efter den mere løse økonomiske politisk i 
1970'erne. Samtidig stod den karismatiske og særdeles NATO-venlige Uffe 

Ellemann for en langt mere aktivistisk og internationalt orienteret udenrigspolitik 
end Danmark havde ført i årtier. 

Regeringens økonomiske politik blev ført med støtte fra Det Radikale Venstre 
der til gengæld støttede oppositionens sikkerhedspolitik. Den intelligente og 

charmerende Svend Auken  - der stod Anker Jørgensen nær - afløste i 1987 

Anker Jørgensen som formand for Socialdemokratiet, og Auken stod for en mere 
venstreorienteret profil og en sikkerhedspolitik hvor man ved fodnoter generelt 

undsagde NATOs opstilling af nukleare raketter til stor irritation for 
udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Adskillige gange kom Schlüter-

regeringen i mindretal i sikkerhedspolitiske spørgsmål. Hidtil havde traditionen 
været at så måtte regeringen gå af, men Schlüter valgte at disse 

sikkerhedspolitiske dagsordener ikke var parlamentarisk vigtige. 

 

Atomvalget og KVR-regeringen i 1988 

I marts 1988 ville Socialdemokratiet stille et lovforslag hvorefter man skulle 

afkræve et amerikansk krigsskib der besøgte Danmark, svar på om det var 
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atombevæbnet eller ej. Det havde en enkelte kaptajn ikke myndighed til, så 
konsekvensen af loven ville være at afvise alle amerikanske krigsskibe i danske 

havne. Den amerikanske ambassadør fik arrangeret et møde mellem Schlüter, 
Ellemann og Auken, og de to første mente siden at en aftale VAR nået om ikke 

at stille lovforeslaget. Alligevel kom det og blev vedtaget, Schlüter og Ellemann 
var rasende på Auken, og flere NATO-lande stærkt bekymrede over udviklingen 

i Danmark. Regeringen udskrev derfor valg den 10. maj. Den primære 
forskydning af valget var at Fremskridtspartiet gik 7 mandater frem. 

Regeringsforhandlingerne var tunge. Både folketingets formand, 

socialdemokraten Svend Jakobsen, og den radikale Niels Helveg var i spil som 
statsminister. Men i juni kom resultatet - en KVR-regering. Hermed ville De 

Radikale ikke kunne stemme imod regeringen i sikkerhedspolitiske spørgsmål. 
De tunge ministerier forblev hvor de var - Schlüter som statsminister, Ellemann 

som udenrigsminister, Palle Simonsen - og siden Henning Dyremose - som 
finansminister, Ninn-Hansen som justitsminister og Engell som forsvarsminister, 

men De Radikales tunge mand, Helveg Petersen, blev økonominister og radikale 
politikere som fx Lone Dybkjær blev miljøminister, Aase Olesen var 

socialminister osv. Helveg trådte samtidig tilbage som leder af folketingsgruppen 
til fordel for Marianne Jelved. 

 
161  Cand.jur. Niels Helveg Petersen, leder af De Radikales folketingsgruppe 1978-88, siden udenrigsminister 

Samtidig stod den radikale deltagelse for en mere smidig politik over for 
Socialdemokratiet. Men det blev aldrig helt godt. Engang havde Niels Helveg og 

Auken været gode, personlige venner, men det var de absolut ikke mere, og der 
var en generel mistillid mellem Auken og De Radikale. Og efter Atomvalget 

mellem Auken og så Schlüter og Ellemann. 

Ved valget i november 1990 gik De Radikale klart tilbage, og de trak sig ud af 

regeringen der nu var en smal KV-regering - stadig med Schlüter som 
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statsminister, Ellemann som udenrigsminister og Dyremose som finansminister. 
Niels Helveg trak sig helt ud af De Radikales ledelse, og Jelved var ubetinget 

partiets frontfigur. Helveg bevarede dog en stor pondus. 

Venstres næstformand, skatteminister Anders Fogh Rasmussen, havde en 

profileret liberal position og pressede på for en mere liberal politik og en lettelse 
af skattetrykket, og det blev da også en lille lettelse i skattetrykket samt nogle 

afgiftlettelser. En sag omkring Foghs administration af skatteministeriet, man 
kaldte det lidt "kreativ bogføring",  tvang dog Fogh til at trække sig som minister 

i 1992. 

Partierne på den yderste venstrefløj samles til EL 

Danmarks Kommunistiske Parti havde altid været et leninistisk parti der var nært 

forbundet med Sovjetunionens kommunisme. Men i 1985 igangsatte 
Sovjetunionens leder Gorbatjov en moderation der skulle reformere 

kommunismen i sidste ende helt opløse Østblokken. Det påvirkede også DKP. I 
1987 fik partiet en ny leder, Ole Sohn, der var påvirket af Gorbatjovs 

moderationer. Sohn fik i 1988 DKP med på at foreslå et alment samarbejde på 
den yderste venstrefløj hvor partierne var ved at være så mange og så små at 

de slet ikke blev parlamentarisk repræsenteret. I 1989 gik VS, DKP og 
Socialistisk Arbejderparti derfor sammen og dannede Enhedslisten - De Rød-

Grønne, EL, som på flere måder mindede en del om VS - der til sidst også lod 
sig formelt opløse. EL stod for ortodoks marxisme med klassekamp, kritik af 

NATO, EF/EU og af kapitalismen, men bevægede sig ad åre mod højre så de 
snart stod hvor SF stod oprindelig, dvs. det revolutionære indhold blev udrenset. 

 

Socialdemokratisk lederkrise 

Socialdemokratiet havde vænnet sig til at være regeringsparti og fandt 

tilværelsen på oppositionsbænkene frustrerende. Man måtte snarligst genvinde 
regeringsmagten. Auken kørte partiet i parløb med partiets gruppeformand, den 

intelligente og koldsindige Ritt Bjerregaard der også tilhørte 
Socialdemokratiets venstrefløj og stod for en konfrontatorisk linje over for 

Schlüter-regeringen. Samtidig var Auken i kraft af sin charme, humor, 
engagement og impulsive stil særdeles populær og skovlede personlige stemmer 

ind. LO-toppen stod efter Thomas Nielsens afgang som leder nu til højre for den 
socialdemokratiske ledelse og havde som garant for en ansvarlig linje fået 

cheføkonom i LO og direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Poul Nyrup 
Rasmussen, ind som næstformand i partiet. Tidligere skatteminister og LO-

økonom Mogens Lykketoft stod også for den pragmatiske linje der som nestor 
havde tidligere boligminister Erling Olsen. 
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162  Socialdemokratiets ledelse kaldet "Firebanden": Forrest Ritt Bjerregaard og Svend Auken. Bagest Mogens Lykketoft og Poul 

Nyrup Rasmussen 

Men problemet var at Aukens og Bjerregaards profilerede linje nok gav stemmer, 
men den gav ikke parlamentariske resultater. Den bragte dem heller ikke 

nærmere regeringsposten, eftersom De Radikale havde lige så lidt tillid til 
Aukens sans for en ansvarlig økonomisk politik, som de havde haft til Anker 

Jørgensens. Og da intet tydede på at S og venstrefløjspartierne kunne vinde 
flertal alene, så havde man jo et problem. Og de borgerlige anså efter 

atomvalget Auken som en upålidelig leder, en mand man ikke kunne forhandle 
med. 

Samtidig begyndte Aukens position at svækkes. Ritt Bjerregaard kom ind i en 
medieskandale i sommeren 1991 da hun flyttede ind i en stor lejlighed i 

København, mens hun havde officiel bopæl i Odense. Hun gjorde intet ulovligt, 

men det var en skandale, og Auken fyrede hende som gruppeformand i oktober 
1992. Dermed viste han sig som en svag leder der havde svært ved at modstå 

pres. Samtidig mistede han en effektiv støtte. 

På den tid begyndte LO at overveje at få Auken væltet. Det var nødvendigt, hvis 

S skulle tilbage i regering. Man førte i efteråret 1991 hemmelige drøftelser med 
Niels Helveg - der ganske vist ikke længere var radikal leder, men alligevel havde 

sit at sige - og Helveg sagde "Go!" De Radikale vil kunne en socialdemokratisk 
regering ledet af Poul Nyrup. I marts 1992 bekendtgjorde næstformand Poul 

Nyrup sit kandidatur og blev støttet af Lykketoft der var strategen i oprøret. 
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Partiets forretningsudvalg indkaldte til ekstraordinær kongres den 11. april, og 
her vandt Nyrup klart mod Auken med 357 stemmer mod 189. 

 
163  Cand.scient.pol Svend Auken, kontroversiel leder af Socialdemokratiet 1987-92 og miljø- og energiminister 1994-2001 

Murens fald og EU 

I 1991 brød den kommunistiske Sovjetunion og dermed Østblokken sammen, 

og ud kom en række lande med demokrati og markedsøkonomi. Dermed ophørte 
Den Kolde Krig, og der var en følelse at at demokrati, markedsøkonomi, 

liberalismen og vestlige interesser havde vundet. I EF opstod tanken at 
Fællesmarkedet kunne udvides med lande fra den gamle østblok. Og dermed 

opstod også tanken om at udvide den økonomiske integration samt også skabe 
integration mellem EFs lande på andre måder end de strengt økonomiske. Sidst 

i 80'erne var der allerede kommet en opjustering af integrationen af EFs stater 

med indførelsen af "Det Indre Marked", dvs. arbejdsmarkedets frie 
bevægelighed landene imellem og indførelsen af "Schengen-samarbejdet", 

dvs. at de interne grænser EF-landene imellem blev udvisket, mens EFs ydre 
grænsestrækning til ikke-EF-lande skulle være den reelle grænse, den strækning 

der blev bevogtet og krævede pas at passere. 

De nye tanker blev manifesteret i Maastricht-traktaten fra 1992 der indeholdt 

forslag om en monetær union med en fælles mønt, om en samordning af dele af 
retspolitikken og om en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Da aftalen indebar 

integration også af politiske emner og ikke kun økonomiske, skiftede Det 
Europæiske Økonomiske Fællesskab, EF (Fællesmarkedet), navn til Den 

Europæiske Union, EU. 
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164  EUs hovedkvarter i Bruxelles, Belgien 

Maastricht-aftalen betød afgivelse af suverænitet for Danmark, og da der ikke 
var 5/6 af Folketingets medlemmer der godkendte aftalen, skulle der en 

folkeafstemning til. Den 2. juni 1992 stod valget om Maastricht-aftalen. Det blev 
tæt, og det blev et nej. 50,7% stemte nej, og 49,3% stemte ja. Danmark kunne 

ikke blive medlem af det nye EU. 

 
165  Til venstre statsminister Poul Schlüter der var reel leder af De Konservative 1974-93. Til højre udenrigsminister Uffe Ellemann-

Jensen der var leder af Venstre 1984-98 

Men betød nej'et at man skulle forlade samarbejdet? Det mente de færreste 

politikere, så med inddragelse af ja-siger og nej-siger-partier - især de 
regeringsbærende S, K, R og S - og modstanderpartiet SF ledet af Holger K. 

Nielsen - sammenstrikkede man et "nationalt kompromis" som Ellemann-
Jensen gik til EF med. Ved EFs topmøde i Edinburgh den 11.-12. december 1992 

fik udenrigsministeren forhandlet  Det nationale kompromis igennem med EU, 
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og Danmark fik forbehold fra Maastrichttraktaten på fire punkter: Fælles mønt, 
fælles forsvarspolitik, fælles retspolitik, unionsborgerskab (der ikke erstatter 

dansk statsborgerskab) og desuden EUs sigte om at etablere en videre politisk 
union. Afstemning om Edinburgh-aftalen blev afholdt den 18. maj 1993, og her 

stemte det snævert flertal ja. Danmark var nu med i EU, men med forbehold. 

EF/EU havde strukturer der kunne minde om en overordnet, politisk union. Der 

var et lovgivende organ, EU-parlamentet, bestående af folkevalgte 
repræsentanter for befolkningen i EU valgt hvert 5. år. Der var et udøvende 

organ, Europa-kommissionen, bestående af efterhånden 28 (27) 

kommissærer valgt af hvert EU-land og samlet godkendt af EU-parlamentet. 
Kommissærer var politikere og svarede til ministre med de fleste af dem i 

spidsen for en slags ministerier kaldet generaldirektorater. Fremtrædende i 
kommissionen er kommissionens formand, svarende til en statsminister, samt 

"EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik". 
Sidstnævnte var dog ikke en egentlig udenrigsminister, der fastlagde en fælles 

udenrigspolitik. Den første kommissionsformand var den franske 
socialist Jacques Delors. Hans efterfølgere var Jacques Santer fra Luxembourg, 

Romano Prodi fra Italien, José Manuel Barroso fra Portgal og Jean-Paul Juncker 
fra Luxembourg. 

 

 
166  Jacques Delors, EUs første kommissionsformand 1985-1995 

Der var endelig et EU-råd der fastlagde EU's overordnede politik, og som bestod 
af kommissionsformanden, EU's højtstående repræsentant for 

udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt statscheferne for EU-landene. 

Ud over disse tre særdeles magtfulde institutioner var der et væld af andre 

institutioner såsom EU-domstolen og Den Europæiske Centralbank. 

Interessant nok skiftede EU-kritikken i de kommende år. Før var det især 

venstrefløjen der så EF som en manifestation af centraleuropæiske 
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kapitalinteresser der ville sætte sig på det danske folk. Nu blev det højrefløjen 
der dels så endnu et tungt, omkostningsfuldt og altregulerende bureaukrati i EU, 

dels så en trussel mod nationens suverænitet. 

 
167  Cand.jur Poul Schlüter, smidig konservativ statsminister 1982-93 

I 1973 blev der indført indvandringsstop i Danmark, efter man i årene op til 
havde modtaget en vis mængde såkaldte "gæstearbejdere" fra fx Tyrkiet for at 

dække det voksende behov for arbejdskraft, et behov der nu forsvandt. Men de 
FN-konventioner som Danmark havde underskrevet, forpligtede Danmark til at 

modtage politisk forfulgte der ansøgte om asyl - konventionsflygtningene. 

1983 trådte under Schlüterregeringen en ny flygtningelov i kraft. Den gav også 

asyl til dem der ikke var direkte politisk forfulgte, men havde tungtvejende 
grunde til ikke at blive udvist til hjemlandet, fx som homoseksuel i et land der 

forfulgte homoseksuelle. Det var "de facto flygtninge". Desuden var 

konventionsflygtninge og de facto flygtninge tilladt familiesammenføring. I de 
år kom der en øget tilstrømning af flygtninge, bl.a. palæstinensiske arabere fra 

flygtningelejre i Libanon, og det blev diskuteret meget - og livligt - ude på 
arbejdspladserne og andre steder i de år. 

Den diskussion fik dronning Margrete II til i sin årlige nytårstale i 1984 at tage 
bladet fra munden og blive mere politisk direkte end hun plejede. Hun sagde 

her: 

Med vidt forskellig baggrund kommer flygtninge hertil, kvæstede somme tider 
både på sind og krop. Vi tager imod dem og er nok også lidt stolte over, at de har 
valgt netop vort lille paradis, men når vi ser dem stå famlende over for vort 
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livsmønster og vort sprog, så kniber det alt for hurtigt med gæstfriheden, og 
skuffelsen melder sig på begge sider. 

Det er der også andre, der har måttet føle, nemlig gæstearbejderne og deres 
familier. Nu er tiderne lidt mindre gunstige, end da mange af dem kom hertil, og 
det går ofte hårdere ud over dem, der igennem generationer er indlevet i den 
danske hverdag og derfor har sværere ved at omstille sig. Så kommer vi med 
vores `danske humor' og små, dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med 
kølighed, og så er der ikke langt til chikane og grovere metoder - det kan vi ikke 
være bekendt. 

 

 

168  Dronning Margrethe II er midt i sin berømte tale om dumsmarte danskere. 

Men kritikken blev sjældent drøftet offentligt i andet end læserbreve i Jyllands-
Posten og indlæg som ikke mindst sognepræst Søren Krarup kom med i 

Jyllands-Posten. En landsindsamling som Danmarks Flygtningehjælp afholdt for 

flygtninge i 1986 gav ballade. Krarup satte en annonce i Jyllands-Posten med en 
skarp kritik af såvel landsindsamlingen som af dansk flygtningepolitik generelt. 

Man skulle vogte om den nationale egenart, den kristne kultur og det danske 
folk og ikke brødføde hele verden, mente Krarup. Og han fik en vis vind i sejlene 

med sin kritik af den danske udlændingelov, bl.a. af socialdemokratiske 
borgmestre på den såkaldte Vestegn - fx Per Madsen, borgmester i Ishøj - der 

mente at der var problemer med integrationen af flygtningene og 
familiesammenførte, og at integrationen ville blive endnu vanskeligere fremover, 

hvis ikke man skærpede udlændingeloven. Men de etablerede partier - måske 
bortset fra Fremskridtspartiet - så en gryende fremmedfjendtlighed dukke op og 

forsøgte at holde udlændingedebatten nede. Det blev antaget at den nye 
agitation mod flygtningepolitikken var populistisk og en appel til "den indre 

svinehund". 
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169  Sognepræst cand.theol Søren Krarup optræder på tv. 

Sidst i 1980'erne blev der - bl.a. af ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen - 
rejst en kritik af justitsminister Erik Ninn-Hansens administrative 

standsning af familiesammenføringer for tamiler. Ninn mente - angiveligt mod 
bedre vidende - at de politiske forhold for tamiler i Sri Lanka havde bedret sig. 

Schlüter nægtede fra folketingets talestol i april 1989 at regeringen bevidst 
havde administreret mod reglerne, og bevidst holdt informationer herom 

skjult: Der er ikke fejet noget ned under gulvtæppet.  I januar 1993 kom 
højesteretsdommer Mogens Hornlet dog med en rapport der erklærede at Ninn 

Hansen havde handlet bevidst ulovligt, og at Schlüter havde udtalt sig 

misvisende og vildledende om sagen og på ét punkt direkte urigtigt. Der var 
fejet noget ned under gulvtæppet. 

Tre dage senere gik Schlüter af som statsminister hvorefter flere af hans 
støttepartier, De Radikale, CD, og Kristelig Folkeparti bekendtgjorde at de nu 

støttede en socialdemokatisk regering ledet af Poul Nyrup Rasmussen. 
Nyrup dannede da en regering med de tre ovennævnte partier og med 

socialdemokraten Mogens Lykketoft som finansminister, Niels Helveg Petersen 
som udenrigsminister og den tidligere S-leder Svend Auken som en højt 

profileret miljøminister. 

Der blev rejst en rigsretssag mod Ninn-Hansen pga. Tamilsagen hvor han fik 4 

månders betinget fængsel. Poul Schlüter gik også i 1993 af som leder for Det 
Konservative Folkeparti, og derefter var De Konservative generelt i svækkelse 

overladt til den samme lederkrise der havde hersket før Schlüter kom til. Magten 
deltes mellem den midtersøgende Henning Dyremose og den mere 

konfrontationssøgende Hans Engell der hurtigt fik udmanøvreret Dyremose. Men 

i 1997 kørte Engell galt i sin bil i en brandert og var færdig. I stedet kom Poul 
Møllers søn, dr.phil Per Stig Møller, ind som formand, mens Engell-fløjen 

intrigerede mod ham. Han var hurtigt færdig og blev efterfulgt af John Christmas 
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Møllers' brors barnebarn, Pia Christmas-Møller, der ligesom Per Stig Møller 
kom fra partiets midtersøgende gruppe. Hun havde det derfor heller ikke let 

hvorefter Bent Bendtsen fra partiets højrefløj kom til i 1999. Bendtsen var nok 
ikke det store lys, men bragte ro over partiets ledelse. 

 
170  Den konservative justitsminister cand.jur Erik Ninn-Hansen der forårsagede Tamilsagen som væltede Schlüter 

 

Nyrups ekspansive regering 

Poul Nyrup var en solid økonom og pragmatisk og teknokratisk S-politiker af 
samme støbning som Kampmann og Krag.  Nyrup og Lykketoft søgte at sætte 

gang igen i økonomien og forbruget ved hjælp af bl.a. offentlige investeringer 
for at skabe en højkonjunktur sådan som økonomen John Keynes foreskrev det, 

men undgik samtidig en overophedning af økonomien og såkaldte 
flaskehalsproblemer med arbejdsudbuddet. EU lagde også ret stramme grænser 

for det offentlige forbrug og det statslige underskud, så det var begrænset hvor 
keynesiansk politikken kunne blive. 

Nyrup-regeringens ubetinget stærkeste mand var Mogens Lykketoft der var en 

mere end glimrende finansminister 1993-2000. Lykketoft var en kompetent 
økonom, og sammen med Nyrup genvandt han den almene tillid til 

Socialdemokratiets evne til at føre en stram økonomisk politik. Det var Lykketoft 
der væltede Auken i 1992 og gjorde Nyrup til partileder. Og det var Lykketoft 

der væltede Nyrup i 2001 og gjorde sig selv til partileder. Efter folketingsvalget 
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i 2005, som Anders Fogh vandt, gik Lykketoft af. Angiveligt havde han ønsket 
den unge Mette Frederiksen som efterfølger, men hun stillede ikke op. Valget 

stod mellem Auken-fløjens Frank Jensen og den unge, ubeskrevne Helle 
Thorning-Schmidt, og her vandt sidstnævnte. 

 
171  Cand.polit. Mogens Lykketoft, magtfuld finansminister 1993-2000. Partileder for S 2001-2005, formand for FNs 

generalforsamling 2015-16 

Dansk Folkeparti opstår 

Det højrepopulistiske Fremskridtspartiet var i 90'erne begyndt at føre en 

hensygnende tilværelse med mærkelige meldinger, og 4 fremskridtsfolk i 
Folketinget, især Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl, dannede i 1995 

et nyt succesrigt og mere disciplineret højrefløjsparti, Dansk Folkeparti, 
DF, der især gjorde kritik af indvandringen og muslimerne samt af EU til sin 

mærkesag. Socialdemokratiet under Nyrup vendte sig mod flere af DFs forslag, 

og Nyrup sagde ret markant ved folketingets åbningstale i 1999 om Dansk 
Folkeparti: "Derfor siger jeg til Dansk Folkeparti: Uanset, hvor mange 

anstrengelser, man gør sig - set med mine øjne – stuerene, det bliver I aldrig! 
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172  Pia Kjærsgaard fra Fremskridtspartiet grundlagde Dansk Folkeparti i 1995 

Nye anlægsopgaver - store broer, metroen, Ørestaden 

For Nyrups regeringer var det et mål både at sætte gang i økonomien gennem 
aktive investeringer - fx både en Storebæltsbro og en Øresundsbro og en ny 

københavnsk bydel på Amager, den såkaldte Ørestaden, og bygningen af en 
metroforbindelse i København, projekter der var delvist kommunale og 

formodedes at være selvfinansierende. 

 
173  Den Sorte Diamant fra 1997, Det Kongelige Biblioteks nye bygning 
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174  Bjarke Ingels’ bolig og erhvervskompleks 8tallet i Ørestaden, færdig i 2010 

 

Samtidig mente Nyrup-regeringen at statens udgifter skulle holdes i ave gennem 
effektiviseringer og privatiseringer. Fx privatiserede Nyrups regering GiroBank, 

Tele Danmark, Københavns Lufthavne og Datacentralen. På mange måder var 
Socialdemokratiets politik begyndt at ligne de borgerliges, og nu handlede det 

snarere om en bevarelse, tæmning og rationalisering af socialstaten end om en 
udbygning af den. At forandre for at bevare, som De Konservative siger det. 

 
175  Storebæltsforbindelsen indviet i 1998 bestående af en lavbro, en højbro og en tunnel. Højbroen var en af verdens længste 

hængebroer. Dermed var Danmarks største landsdele sammenhængende via motorvejsnettet 

 

Efterlønsreformen i 1999 

Den 11. marts 1998 var der folketingsvalg, og her lovede Nyrup at der ikke blev 
pillet ved efterlønnen hvilket økonomer ellers anbefalede. Nyrup vandt valget, S 

gik fra 34,6% til 35,9%, og kunne fortsætte som statsminister. Men i 1999 kom 
en efterlønsreform hvorefter det var et krav for at få efterløn, at man havde 
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været medlem af en arbejdsløshedskasse i 25 år i de sidste 30 år. Det var for at 
få styring på statens udgifter, for efterlønnen var dyr for staten. Men den 

beslutning sled på S-vælgernes tillid til Nyrup hvilket de borgerlige ved det 
efterfølgende folketingsvalg den 20. november 2001 kørte meget på med 

påstand om "løftebrud". Socialdemokratiet gik da også markant tilbage ved 
valget, fra 35,9% til 29,1%, mens Venstre omvendt gik klart frem, fra 24% til 

31,2% og overhalede dermed Socialdemokratiet som største parti. 

Det var efter det valg at Socialdemokratiets grå eminence, Mogens Lykketoft, 

valgte at styrte Nyrup og selv blive partileder. 

 
176  Cand.polit. Poul Nyrup Rasmussen, socialdemokratisk statsminister 1993-2001 

 

Anders Fogh Rasmussen og skattestoppet 

I 2001 kunne Venstres nye formand, Anders Fogh Rasmussen, danne regering 

med De Konservative, som nu havde politiassistenten Bent Bendtsen som leder, 
og som var langt mere svækket end under Schlüter. Et magtfuldt støtteparti for 

VK-regeringen var Dansk Folkeparti under ledelse af Pia Kjærsgaard. 
Udenrigsminister var den konservative Per Stig Møller, finansminister Thor 

Pedersen og indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen som i 
2007 afløste Thor Pedersen som finansminister. Krumtappen for Foghs program 

var troværdighed. Venstre var kommet med få løfter før valget, fx et 

såkaldt skattestop, at der ikke måtte komme nogen stigning i nogen skatter 
eller afgifter, og det skulle holdes 100%. 
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177  Cand.oecon Anders Fogh Rasmussen, Venstres leder 1998-2009, statsminister 2001-09, generalsekretær for NATO 2009-14 

Samtidig medførte samarbejdet med Dansk Folkeparti at der blev strammet for 
indvandringen især ved at stramme på familiesammenføringer; optagelsen af 

konventionsflygtninge var det sværere at pille ved, for her handlede det om 
efterlevelsen af FN-love som Danmark selv havde underskrevet. Men med 24-

års-reglen blev det indført at hvis ægteskab medførte familiesammenføring, 
skulle begge parter i ægteskabet være fyldt 24 år. Tanken var angiveligt også 

at modvirke tvangsægteskaber. 

Fogh Rasmussens økonomiske politik - der reelt medførte at skattetrykket faldt 

- fik den økonomiske højkonjunktur til at fortsætte hvilket var populært ligesom 
tiltagene der skulle mindske indvandringen, så Fogh vandt også 

folketingsvalgene i 2005 og 2007. Indenrigs- og sundhedsminister Løkke 

Rasmussen stod bag flere reformer, fx indførelsen af et "udvidet frit 
sygehusvalg" og behandlingsgaranti samt i 2007 en kommunalreform. De 14 

amter forsvandt og blev erstattet af 5 regioner med opgaven at drive 
sygehusvæsen. Og antallet af kommuner blev reduceret med etableringen af 

storkommuner. 

Fogh Rasmussen var den første Venstre-statsminister siden Hartling i 1973, og 

hans regeringsstil var autoritativ, tjekket og kontrolleret. Fogh havde i 1993 
skrevet bogen "Fra socialstat til minimalstat" hvor han liberalistisk 

argumenterede for at staten skulle blande sig mindst muligt i borgerens liv. I 
praksis var Foghs (og Thor Pedersens og Løkke Rasmussens) økonomiske politik 

ikke væsensforskellig fra Nyrups og Lykketofts, og det var efterhånden svært at 
se ideologisk forskel på partierne. I virkeligheden passede Foghs politik Dansk 
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Folkeparti glimrende: en moderat økonomisk politik der nærmede sig den 
socialdemokratiske, en bevarelse af socialstaten gennem visse rationaliseringer 

og privatiseringer kombineret med udlændingestramninger. 

 

Det socialdemokatisk-radikale fremskridtsprojekt kommer under pres 

På et tidspunkt i 1920'erne og 1930'erne kom der en alliance mellem 

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre der siden allierede sig med magtfulde 
organer som Dagbladet Politiken og Danmarks Radio. Den humanistiske, røde 

vision var en vision om at uddannede akademikere bragte fornuft, oplysning, 

humanisme, tolerance, velfærd, internationalisme, modernisme og frigjorthed 
ud til befolkningen i form af socialstaten, uddannelse til alle og forkyndelsen af 

den moderne kunsts og multikulturalismens nødvendighed. Visionen handlede 
om det enkelte menneskes frisættelse fra overtro, autoritetstro og nationalisme 

gennem oplysning, videnskab og teknologi på vej ud i det globale marked, 
etniske og kulturelle sammenblandinger og eksperimenter med nye identiteter, 

også nye kønsidentiteter. Det var i stigende grad denne opfattelse der 
efterhånden blev forbundet med det venstreorienterede (ligesom engagement i 

økologi, natur og klima) og ikke indkomstudjævning. 

Efter årtusindskiftet trængte en blå, nationalkonservativ vision frem: Stå fast 

på de danske, folkelige traditioner, beskyt Danmarks ressourcer, kultur, 
kristendommen og den danske, harmoniske livsstil. Vær skeptisk over for 

overnationale institutioner som EU og over for indvandring. Og gør op med en 
"kulturradikal" og bedrevidende storbyelite af ”politisk korrekte” 

"smagsdommere" der havde allieret sig med statsapparatet og Danmarks Radio 

om at opløse grænserne, nationen, autoriteterne, religionen, normerne, 
landbruget, landsbyerne - det gode, gamle Danmark. Når grænserne flød, 

trængte udenlandske bureaukrater og østeuropæiske og mellemøstlige 
kriminelle og bragte uro. I stedet var det tid til at besinde sig på det særligt 

danske. Mest under pres kom nok den humanistiske vision, da Socialdemokratiet 
tilnærmede sig et nationalkonservativt standpunkt. 

Skellet svarer omtrent til et opgør mellem modernisme og en pga. 
globaliseringen og indvandringspresset mere fremtrædende traditionalisme. 

Betegnende nok begyndte Det Radikale Venstre også at splintres. Først 
fraspaltedes partiets liberalistiske fløj sig i 2007 under navnet Ny Alliance, siden 

omdøbt Liberal Alliance (LA). Siden fraspaltes partiets modsatrettede, 
humanistiske fløj sig i 2013 under navnet Alternativet. Det efterlod De 

Radikale, fra 2014 med den 37-årige Morten Østergaard som leder, i en noget 
ramponeret tilstand. 
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Udvidelsen af EU og  den aktivistiske udenrigspolitik 

Udenrigspolitisk var det mest markante at det var under Danmarks/Anders 
Foghs ledelse af EU at forhandlingerne om optagelsen af otte østbloklande i 

2004. At Danmark deltog i USAs og Storbritanniens krig mod Saddam Husseins 
Irak i 2003 uden FN-mandat. I det hele taget var Danmark begyndt at føre en 

mere aktivistisk udenrigspolitik med optrappet krigsdeltagelse i aktioner langt 
fra Danmark, fx med dansk deltagelse i en vestlig militæraktion i Afghanistan 

kort før Irak-krigen samt i 90'erne danske deltagelse i en vestlig intervention i 

Bosnien under den Eks-jugoslaviske borgerkrig. 

 
178  EU efter den seneste udvidelse. Siden har Storbritannien dog valgt at melde sig ud af EU fra 2017. 

 

Muhammedtegning-konflikten 

Et større postyr kom da dagbladet Jyllands-Posten i i september 2005 bragte 
artiklen "Muhammeds ansigt" med 12 tegninger der havde med profeten 

Muhammed at gøre. Artiklens forfatter, kulturredaktør Flemming Rose, havde 
fået den fornemmelse fra bl.a. forfatteren Kåre Bluitgen at der herskede 
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selvcensur blandt danske bladtegnere; de var nervøse for at tegne Muhammed 
for ikke at risikere repressalier fra muslimer der følte sig krænkede pga. det 

muslimske billedforbud. Denne formodede selvcensur ville Rose udfordre. Især 
en af de 12 tegninger som Jyllands-Postens egen satiretegner, Kurt 

Westergaard, tegnede, en skægget mand med en bombe som turban, vakte 
debat. Artiklen vakte nogen opstandelse blandt danske muslimer, og i januar 

2006 spredte opstandelsen sig til muslimske lande i Mellemøsten med 
afbrænding af det danske flag, boykot af danske varer med mere. 
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179   Artiklen Muhammeds ansigt med de famøse tegninger 

De krænkede krævede en undskyldning af Anders Fogh Rasmussen på 

Danmarks vegne. Fogh udtrykte personlig afstandtagen til tegningerne, men 
hverken ville eller kunne undskylde pga. Danmarks trykke- og ytringsfrihed. 

Jyllands-Postens bladhus, JP-Politiken, modtog trusler og måtte arbejde under 
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politibeskyttelse, og i 2010 forsøgte en somalisk mand at myrde Westergaard 
som hævn for turbantegningen. Reelt medførte debatten polarisering og øget 

selvcensur blandt journalister. Og den blev (måske med urette) læst ind i den 
gryende konflikt mellem den humanistiske og den nationalkonservative vision 

understreget af at de stærkeste stemmer på hver sin side af Muhammedtegning-
konflikten var dagbladene Jyllands-Posten og Politiken. 

 

Den økonomiske krise i 2008 og Foghs farvel 

I 2008 kom der en alvorlig økonomisk krise pga. oppustede boligpriser der 

pludselig faldt. Krisen begyndte i USA med finansselskabet Lehman 
Brothers' krak i september 2008, men også Danmark havde oppustede 

boligpriser og blev klart påvirket af krisen. Bankerne blev mindre villige til at 
udlåne penge, og den økonomiske aktivitet svækkedes. 

Den 5. april 2009 trak Anders Fogh sig som statsminister for at blive 
generalsekretær i NATO, og finansminister Lars Løkke Rasmussen blev ny 

Venstre-leder samt statsminister for VK-regeringen med Claus Hjort 
Frederiksen som ny finansminister. 

 
180  I 2009 afløste den hidtidige næstformand i V, finansminister Lars Løkke Rasmussen til højre Anders Fogh Rasmussen til venstre 

som leder af Venstre og som statsminister 
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Regeringen Thorning og de skuffede forventninger 

I 2005 blev den ret unge og ubeskrevne Helle Thorning Schmidt ny leder af 

Socialdemokratiet der blev omdøbt til Socialdemokraterne. Hun skulle besejre 
Anders Fogh hvilket aldrig lykkedes. Først da modstanderen var Lars Løkke 

Rasmussen, fik hun statsministerposten. Det var ved folketingsvalget 15. 
september 2011 hvor Thorning havde allieret sig med SF der under den 

personligt populære Villy Søvndal (partileder fra 2005) var blevet både ret stort 
og ret pragmatisk anlagt. Tilsammen havde de programmet "En Fair Løsning" 

der fx lovede øgede afgifter, øget beskatning af de velstillede og fremrykkede 

offentlige investeringer for at speede økonomien op. Faktisk vandt S slet ikke 
valget. S gik lidt tilbage, mens V gik lidt frem. S og SF var ikke umiddelbart i 

stand til at danne en mindretalsregering hvis politik kunne støttes af Det 
Radikale Venstre. Den radikale leder, Marianne Jelved, var i 2007 blevet afløst 

af Margrethe Vestager, tidligere undervisningsminister og kirkeminister i 
Nyrup-regeringen og en myndig og klog strateg. 

 
181  Cand.polit Margrethe Vestager, parlamentarisk leder af De Radikale 2007-14, magtfuld økonomi- og indenrigsminister 2011-14 

i Thorning-regeringen og konkurrencekommissær i EU fra 2015. 

Under partiforhandlingerne mellem Thorning, Søvndal og Vestager kom det til 
en S-SF-R-regering med et økonomisk program der virkede stærkt præget af De 

Radikale. Umiddelbart var Vestager sejrherren og Søvndal taberen.  Men det var 
første gang Danmark fik en kvindelig statsminister. Og første gang at SF deltog 

i en regering. Så kunne de to partier godt leve med at De Radikale havde fået 
enorm indflydelse i forhold til mandaterne. 

Udenrigsminister blev SFs leder Villy Søvndal indtil dårligt hjerte satte ham ud 
af spillet, siden den tidligere SF-leder Holger K. Nielsen og efter SFs udtræden 

af regeringen den radikale Martin Lidegaard. Finansminister blev 
teknokraten Bjarne Corydon efter at efterretningsvæsnet havde udtrykt 
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mistillid til Henrik Sass Larsens habitus, en noget mærkelig historie. Henrik 
Sass vendte efter få år tilbage til en toppost i Socialdemokratiet. Vestager blev 

en magtfuld økonomi- og indenrigsminister. 

Thorning-regeringens politik var ikke specielt socialistisk, men forholdsvis liberal 

med en del liberaliserende reformer hvor man bl.a. for at finansiere reformen 
"Danmark i arbejde" med beskæftigelsesforbedrende tiltag, skar på ydelserne til 

fleksjobs og adgangen til førtidspension hvilket betød en delvis svækkelse af 
flexecurity-systemet. Reformerne blev bl.a. udtænkt af skatteminister Thor 

Möger Petersen fra SF, og det vakte opsigt med en så liberal og 

overførselsindkomstreducerende politik fra netop det parti.  Der kom generelt 
turbulens i SF over den blå politik som regeringen reelt stod for, og SF trak sig 

fra regeringen i 2014. 

 
182  Cand.scient.pol. Helle Thorning Schmidt, socialdemokratisk statsminister 2011-15. Thorning Schmidt var Danmarks første 

kvindelige statsminister 

Thornings og Corydons økonomiske politik var således ikke baseret på En Fair 

Løsning, men snarere på De Radikales liberalistiske politik. Bl.a. måtte 
regeringen gennemføre det "tilbagetrækningsreform"-forlig som de Radikale 

allerede havde lavet med DF og Løkke-regeringen, et forlig der udfasede 
efterlønsordningen og øgede pensionsalderen til 67 år fra 2022. Regeringens 

udfordring var at Danmark havde svært ved at komme ud af den økonomiske 
krise der begyndte i 2008, og at især den økonomiske vækst var gået i stå. 

Finansminister Corydon førte derfor en stram finanspolitik og en hård linje over 
for bl.a. skolelærerne ved den lærerkonflikt (dvs. lærerlockout) der kørte i 2013 

angående en skolereform med længere undervisning og kortere forberedelsestid 
for lærerne. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen stod bag en del 

stramninger i muligheden for at få førtidspension. Før en sådan (eller flexjob og 
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lignende) kunne bevilges, skulle man nu man igennem 
diverse arbejdsprøvninger for at efterprøve arbejdsevnen. 

Digitaliseringen af den offentlige kommunikation øgedes, og Thorning-
regeringen fortsatte tendensen til at bruge New Public Management-

metoder i den offentlige forvaltning, dvs. en måde at opstille målbare 
succeskriterier på med stadige tests og evalueringer af de ansatte. 

Thorning-regeringen fik manøvreret Danmark sikkert igennem den økonomiske 
krise som opstod under Foghs regering, dog uden den træge økonomiske vækst 

blev øget. Populær blev regeringen aldrig pga. Thornings kølige, administrator- 

og teknokratagtige fremtoning og afstanden mellem En Fair Løsning-
valgprogrammet og den faktiske, stramme økonomiske politik hvilket mange så 

som løftebrud. Det var som om ideologier og visioner var ved at blegne til fordel 
for teknokratiske bud på den rationelle og "nødvendige" politik. 

 
183  Cand.scient.pol. Bjarne Corydon, magtfuld socialdemokratisk finansminister 2011-15 (Foto: Linda Kastrup/Scanpix 2013) 

 

Konkurrencestaten - en ny vision 

I 2011 foreslog professor Ove Kaj Pedersen i sin bog "Konkurrencestaten" at 
Danmark var på vej til at afskaffe velfærds- og socialstaten til fordel for en 

"konkurrencestat". Den øgede globale konkurrence ("globaliseringen") satte 
staten under pres. Den måtte blive så konkurrencedygtig som mulig. I 

socialstaten var individerne "aktive borgere" der skulle have lige muligheder 
blandt samfundets tilbud med bestemte sociale rettigheder. I konkurrencestaten 

betragtes borgerne som producenter, og statens opgave er at fremme udbud og 
kvalitet af samfundsborgernes jobs via incitament og kontrol at regulere 

borgeren til at slå ind på en for samfundet så produktiv en kurs som muligt. 
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Pedersens bog var ment som en beskrivelse og ikke et ideal, men snart tog 
Pedersen og ledende politikere såsom den socialdemokratiske finansminister 

Bjarne Corydon visionen om en konkurrencestat som et ideal, et politisk mål. 
New Public Management-metoderne var ideelle redskaber til at skabe en sådan 

konkurrencestat. 

Således kom der en voksende tendens til at se syge og svage som ineffektive 

producenter hvis offentlige forbrug skulle reguleres til gavn for samfundet, mens 
universiteternes produktion af akademikere skulle tilpasses samfundets behov 

for en effektiv produktion. Samfundets værdier havde skiftet fra 

undersåtternes pligter under Enevælden til borgernes rettigheder efter 
Grundloven og især socialstatens etablering til omkring årtusindskiftet at ende 

med borgernes nytteværdi. 
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184  Cand.jur. Lars Løkke Rasmussen, Venstre-statsminister 2009-11, og 2015-; leder af Venstre fra 2009. 

 

Løkke Rasmussen igen igen og turbulens 

Ved folketingsvalget den 18. juni 2015 skete det omvendte som ved valget i 
2011. Denne gang var det Thorning Schmidt der vandt valget, og Løkke 

Rasmussen der som valgets taber var i stand til at danne en smal 
Venstreregering. Derpå gik Thorning gik af som S-leder afløst af Mette 

Frederiksen der i øvrigt snart drejede Socialdemokratiet yderligere til højre især 
i udlændingepolitikken hvor Socialdemokratiet tilnærmede sig Dansk Folkeparti. 

Udenrigsminister i regeringen Lars Løkke Rasmussen II var Venstre 
næstformand Kristian Jensen, og finansministeren var - som i Løkkes tidligere 

regering - Claus Hjort Frederiksen. Meget markant var den unge, 
kontante Inger Støjberg som udlændinge-, integrations- og boligminister og 

en udtalt strammerlinje i indvandringsspørgsmålet. 

Regeringens udfordring var befolkningens øgede utryghed ved terror og 

indvandringspresset samt den stagnerede økonomiske vækst. 

I regeringens første år foregik en del sociale stramninger og 

udlændingestramninger. Desuden var der hurtigt flere ministerskandaler (Eva 

Kjer Hansen og Carl Holst der måtte gå) og et lidt kaotisk og vakkelvornt 
parlamentarisk grundlag for regeringen. Ved finanslovsforhandlingerne i 

efteråret 2016 blev Løkke Rasmussens smalle V-regering udfordret af sine 
støttepartier. Lederen af Liberal Alliance, Anders Samuelsen, krævede en 
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lettelse på 5% af topskatten for overhovedet at forhandle, mens lederen af 
Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, sagde ultimativt nej til dette 

forlangende. 

 

185   Dronning Margrethe II på sine ældre dage 

Dronning Margrethe II til Danmark har nu regeret i 44 år og i skrivende stund 

153 dage. Det gør hende til en af de længst siddende monarker i den kendte 
Danmarkshistorie. Hun vil efter alt at dømme efterfølges af kronprins Frederik 

som Frederik X. 

 
186  Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, en kommende Frederik X? 

 

 


