
Hvorfor er Grundloven 1849
 vigtig?

Grundloven 1849 markerer et afgørende brud i Dan-
markshistorien. Med vedtagelsen af den nye forfatning skete
der et skifte fra en enevældig til en demokratisk statsform,
eller sagt på en anden måde, at magtudøvelsen fra da af
måtte tage afsæt i at sikre landets borgere en række rettig-
heder, som fundamentet for forandring og udvikling.

Med Grundloven 1849 blev der sat en proces i gang,
der på alle livets områder fik betydning både for danskernes
individuelle muligheder og som aktive deltagere i et for-
pligtende fællesskab. Set i et længere perspektiv og i lyset af
de forholdsvis begrænsede ændringer, der har fundet sted
siden dens vedtagelse, kan man vel hævde, at vedtagelsen af
Grundloven 1849 var en revolution, der grundlæggende
ændrede det danske samfund.

At det skete så fredeligt og forholdsvist uproblematisk er
måske i virkeligheden det største paradoks. Det danske sam-
fund i første halvdel af 1800-tallet var nemlig langtfra et
homogent samfund, hvor samfundsgrupperne havde fælles
interesser og forestillinger om nationens fremtid.

En række både ydre og indre forhold resulterede imid-
lertid i, at enevælden uden større sværdslag gav op! 

Ydre pres

Danmark var efter Napoleonskrigene og Europas nyord-
ning på Wienerkongressen i 1814 blevet reduceret til en
småstat i europæisk sammenhæng. 

Den danske enevældes reaktion på denne udvikling var
på mange måder fornuftig. Ved at optræde med den yder-
ste forsigtighed og tilbageholdenhed på den europæiske
scene kunne man håbe på, at tidens storme i nogen grad
ville glide uden om Danmark. Det lykkedes for så vidt som,
at Danmark ikke blev inddraget i krige eller større konflik-
ter efter 1814, men nogle uvejrsskyer begyndte der alligevel
at trække op. 

Dønningerne efter Julirevolutionen i Frankrig i 1830
nåede også Danmark. Det Tyske Forbund havde gennem
flere år presset på for, at Danmark skulle leve op til løftet fra
1814 om, at Holsten, som medlem af forbundet, skulle

have en rådgivende stænderforsamling, selv om Holsten var
en del af den danske konges rige. Presset blev efter 1830
udvidet til, at Slesvig og Holsten skulle bindes tættere sam-
men med henblik på, at begge hertugdømmer fik rådgi-
vende stænderforsamlinger og senere en fri forfatning.

Danmarks svar på disse krav var nølende og  fod -
slæbende, at der skulle oprettes stænderforsamlinger i hele
kongeriget – to i selve Danmark og én i både Slesvig og
Holsten.

Indre pres

Indadtil havde det enevældige styre udviklet sig mere og
mere konservativt og bureaukratisk. Med en lettere om -
skrivning kunne Frederik 6.’s holdning til statens styre
udtrykkes med ordene: “Vi alene vide!”

Efter julirevolutionen i Frankrig og krav om frie forfat-
ninger i andre lande blev det tydeligere, at kongen var ude
af trit med de begyndende krav om forandringer i visse
kredse af det danske samfund.

I det højere borgerskab var liberale tanker moderne. Fri-
hed for handel og næringsliv og en højere grad af frihed til

at ytre sig i den offentlige debat og deltage i statens styre. I
forlængelse af disse tanker knyttede de liberale herefter
spørgsmålet om hertugdømmernes nationale tilhørsforhold
til deres sag, og lagde fra midten af 1840’erne et stadigt
 stigende pres på den enevældige konge for at gennemføre
forandringer.

Også andre befolkningslag var begyndt at røre på sig.
Bønderne og byernes mellemlag vejrede morgenluft bl.a.
gennem arbejdet i de rådgivende stænderforsamlinger og
begyndte nu at stille krav. I byerne ville man have reformer
– mindre regulering og større frihed for næringslivet. Blandt
bønderne ønskede man sig dybtgående ændringer af fæste-
og hoverisystemet med større frihed for alle til at købe jord.
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holstenske delegation, der var på vej til København ville
blive et nej!, selv om det med stor sandsynlighed ville betyde
krig.

Den 5. juni 1849 underskrev Frederik 7. Danmarks

Riges Grundlov.

Om undervisningen

Kanonpunktet “Grundloven 1849” kan være med til at
sætte fokus på et par af trinmålene for arbejdet i overbyg-
ningen, hvor det hedder:
• “Give eksempler på, at en periodes fremherskende

 værdier og holdninger kan forklare afgørende begiven-
heder og samfundsforandringer”

• “kunne forklare, hvorfor den historiske udvikling i
nogle perioder var præget af kontinuitet og i andre af
brud.”

Med afsæt i disse trinmål vil det være relevant, at klassen i
første fase arbejder med de indre og ydre forudsætninger i
perioden frem til Grundloven – henholdsvis udviklingen i
det slesvig-holstenske spørgsmål og fremvæksten af folke-
lige og politiske ønsker og krav i kongeriget. I begge emner
vil ikke mindst de nationale synspunkter være centrale
omdrejningspunkter.

Det videre forløb kan så tage afsæt i Treårskrigen, hvor
det er vigtigt at fremhæve, at der i realiteten var tale om en
borgerkrig, hvor kongens undersåtter var i åben konflikt.
Her er det ligeledes vigtigt at sætte krigen ind i en større
europæisk sammenhæng, både når det gælder fremmede
magters direkte indblanding og i forbindelse med de for-
skellige mæglingsforsøg og stormagternes indblanding for at
stoppe fjendtlighederne.

Afslutningsvis vil Grundloven så kunne spille hoved-
rollen. Her bør læreren tage udgangspunkt i den originale
tekst (findes let tilgængelig på nettet). Særligt interessant vil
det være at tage afsæt i Grundlovens paragraffer om de bor-
gerlige frihedsrettigheder og pligter i kapitel VII og VIII.
Efter, at eleverne har “oversat” paragrafferne, kan klassen
drøfte, hvad der ligger i de enkelte paragraffer og eventuelt

Bondebevægelsen og de nationalliberale blev i 1846
enige om en slags fælles “program”, som fra da af udgjorde
kernen i oppositionens modstand mod enevælden og i
 kravet om en fri forfatning:

• En forbedring af skolevæsenet på landet
• Indførelse af almindelig værnepligt (indtil krigen 1848-50

påhvilede værnepligten alene bondestanden) 
• Ophævelse af al til jordbesiddelse knyttet kaldsret, juris-

diktion m.m. og lige hartkornsbeskatning
• Næringsfrihed for by og land
• Forbedring af husmandsklassens kår
• Fæstevæsenets overgang til selveje.

Enevældens fald

I januar 1848 døde Christian 8. og blev efterfulgt af sønnen
Frederik 7. Forventningerne til ham var ikke store, men det
lå i luften, at der måtte ændringer til i det enevældige styre.

Gnisten, der satte udviklingen i skred, var februarrevo-
lutionen i Frankrig i 1848, der for alvor satte gang i forfat-
ningsdrømmene.

Fra midten af marts var banen kridtet op. På den ene
side stod den slesvig-holstenske bevægelse, der krævede en
sammenslutning af Slesvig og Holsten med en fri forfatning
i tilknytning til Det Tyske Forbund. 

På den anden side stod de nationalliberale og Bonde-

vennerne, der krævede, at Slesvig skulle indgå i kongeriget,
så den fremtidige grænse ville komme til at ligge ved floden
Ejderen. Holsten skulle udskilles af riget og indgå i Det
Tyske Forbund. Herudover blev der stillet krav om en fæl-
les fri forfatning for kongeriget og Slesvig.

Frederik 7. havde ikke rigtigt noget valg. Holsten kunne
sejle sin egen sø, men Slesvig kunne aldrig udskilles. Da
repræsentanterne fra et stort folketog mødte op hos kon-
gen den 21. marts, kunne kongen med ordene: “Det glæder
mig at kunne sige til Dem, at jeg allerede har forekommet det,
hvorom De beder mig. Det gamle Ministerium er opløst”, kon-
statere, at enevælden var ophørt, og at der ville blive nedsat
en forsamling, der skulle udarbejde en ny Grundlov. 

Samtidig lå der i kongens ord, at svaret til den slesvig-
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gå videre til at overveje, hvilke konsekvenser Grundloven
kunne få for det enkelte menneske. Ligeledes bør læreren
trække trådene op til vore dages diskussioner om fx reli-
gions- og ytringsfrihed.

Også kapitel IV om valgret og valgbarhed vil eleverne
kunne arbejde med ud fra perspektivet – ligheder og for-
skelle mellem Grundloven 1848 og den nuværende Grund-
lov fra 1953.

I forbindelse med planlægningen af især første og sidste
del af forløbet må læreren være med til at strukturere forlø-
bene i form af opstilling af forskellige overordnede  dispo -
sitioner, hvor eleverne spores ind på personer og
be    gi venheder , der spillede en rolle.

Ligeledes vil det være nødvendig, at læreren har et over-
blik over, hvilke supplerende materialer, billeder og kilde-
stof, der kan være en støtte i klassens arbejde.

Intern evaluering

Det er vigtigt, at eleverne på egen hånd ved hjælp af kort,
historisk atlas, vægkort osv. arbejder med at få viden om,
hvorledes det danske rige var sammensat fx før 1814 og i
perioden efter. Herunder er det også relevant, at de kan vise,
at de er i stand til at forstå, hvorledes hertugdømmerne var
placeret i forhold til Det Tyske Forbund, i forhold til kon-
geriget og i forhold til kongen.

En anden mulighed er, at eleverne med udgangspunkt
i bogens tekst udformer forskellige quizzer af typen 13-rig-
tige, find fem fejl, hvad er det? osv. Ligeledes vil det være
nærliggende, at eleverne arbejder med at tømme bogens bil-
ledstof for oplysninger, herunder kan det være en mulig-
hed, at eleverne prøver at skrive små historier om enkelte
billeder og supplerer disse historier med oplysninger fra
andre materialer eller fra nettet.

Tiden op til de sidste dage i marts 1848 rummer også en
række kildemuligheder i form af skarpe udsagn fra hove-
daktørerne på både dansk og slesvig-holstensk side. På bag-
grund af sådanne udsagn kan eleverne prøve at opstille de
to parters synspunkter over for hinanden og overveje, om

det ville have været muligt at nå frem til fælles løsninger på
konflikten.

Det vil også være muligt at lade eleverne sammenligne
forskellige paragraffer i Grundloven af 1848 med de tilsva-

rende paragraffer i Grundloven af 1953 og finde forskelle og
ligheder. I forlængelse heraf kan de med fx udgangspunkt i
nutidige udsagn i medierne prøve at lave små “retssager”,
hvor de overvejer om, der kan være tale om grundlovsover-
trædelser – fx i sager om ytringsfrihed. 

Aktiviteter

4 Find teksten til Grundloven på biblioteket eller på net-
tet, søgeord “Grundloven 1849.” Hvem kunne stemme?,
og hvem kunne blive valgt til rigsdagen (folketing og lands-
ting)? Find reglerne i Grundloven 1953 og ud af, hvem der
kan stemme og hvem, der i dag kan blive valgt til folketin-
get. Sæt reglerne op i et skema for begge Grundlove.

4 Undersøg – også i dit lokalområde – hvor der findes
mindesmærker/mindesten/statuer, der markerer vedtagel-
sen af Grundloven i 1849 eller krigen 1848-1850. Brug
biblioteket eller nettet med søgeord som “mindesmærker
1849” og “krigen 1848 -1850”, klik også på billeder. Lav
en lille plancheudstilling med billeder og inskriptioner.

4 I 1800-tallet var folk meget optaget af spørgsmålet om
at være dansk eller tysk. Man blev “nationale”. Dannebrog
var det tydeligste bevis (symbol) på, at man var dansk, men
på den tid brugte man også mange andre “nationale sym-
boler”. Prøv sammen med jeres lærer at finde andre eksem-
pler på symboler, der er typisk danske. Brug biblioteket eller
søg på nettet med fx søgeordet “nationale symboler”. 

4 Lav et foredrag med billeder om mindesmærket “Isted-
løven” og fortæl om, hvor den står nu, og om hvordan den
er blevet flyttet rundt. Netop i disse år taler man meget om
at flytte Istedløven igen. Prøv om I kan finde af, hvad der
nu skal ske med den. Brug biblioteket eller nettet.
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4 Skriv jeres egen “historiebog” om krigen i 1848-1850,
hvor I fortæller om krigens forløb, vigtige slag, resultatet af
krigen osv. Husk at bruge billeder, kort, små tekster, hvor
folk fortæller om krigen. I kan finde oplysninger i bøger

eller på nettet. Læs jeres bog op for resten af klassen eller
vis siderne som powerpoint.

4 “Dengang jeg drog af sted…” hedder en berømt sang fra
krigen 1848-1850. Find teksten og fortæl om indholdet i
sangen – fx hvordan beskrives danskerne/tyskerne? Lær også
at synge den – måske kan I lave klassens sangkor med orke-
ster og fremføre sangen for andre.

Andre kendte sange, der blev skrevet i forbindelse med
krigen hedder “Påskeklokken kimed mildt…” og “I Dan-
mark er jeg født, der har jeg hjemme…”. Dem kan I også
analysere og synge.

4 Danmark var et bondeland omkring 1850. Befolknin-
gen var fordelt således: København: 130.000; Provinsby-
erne: 166.000; På landet: 1.119.000. 

Lav tre udstillinger, hvor I med tekster og billeder viser,
hvordan der så ud de tre steder. Huse, gader, store byg-
ningsværker, gårde, husmandssteder, natur, marker osv.
Find også billeder og tekster, der fortæller om den tids men-
nesker, deres arbejde, hvordan de gik klædt osv. Brug bib-
lioteket og nettet.

4 Besøg et historisk museum og undersøg, hvilke ting i
samlingerne, der stammer fra 1800-tallet. Mange af gen-
standene har været brugt i hjemmet eller i forbindelse med
arbejdet. Tag billeder af udvalgte genstande og beskriv,
hvordan de har været brugt. Måske kan I besøge en forret-
ning med antikviteter eller et loppemarked og fotografere
gamle ting.

Undersøg også om, der hjemme hos jer eller hos ældre
familiemedlemmer findes gamle ting som fx porcelæn, pyn-
tegenstande, redskaber, malerier osv., der stammer fra 1800-
tallet. I kan også finde billeder af antikviteter i bøger eller
på nettet. Måske kan I lave en udstilling i klassen.

4 I 1800-tallet gjorde udviklingen af dampskibe og jern-
baner det lettere og hurtigere for folk at komme i forbin-
delse med hinanden. Lav foredrag om de første dampskibe
og jernbaner. 

4 Den elektriske telegraf blev fra midten af 1800-tallet
den måde, som informationer af alle slags blev spredt på ud
over hele verden. Amerikaneren Samuel Morse opfandt i
1847 morsesystemet, hvor tegnet for hvert bogstav og tal
består af prikker og streger. Find morsesystemet i bøger eller
på nettet og sendt beskeder til hinanden enten i form af lys
eller lyd. I kan lave konkurrencer om, hvem der hurtigst
kan sende og modtage en bestemt besked. 

4 På opslaget (gengivet på næste side) underskrevet af
 Frederiks 7., kunne københavnerne læse den 24. marts
1848. Prøv om I kan læse opslaget, selv om det er skrevet
med “krøllede” bogstaver. Skriv med jeres egne ord, hvad
det er for et budskab, som Frederik 7. har til byens befolk-
ning.
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