
Hvorfor er Systemskiftet 1901
vigtigt?

Signalement 

Da Christian 9. den 24. juli 1901 udnævnte en  Venstre -
regering under ledelse af professor J.H. Deuntzer som
 afløser for de hidtidige Højreregeringer, skete der et system-
skifte i dansk politik. Det nye bestod i, at kongen med dette
skridt i praksis anerkendte folketingsparlamentarismen som
bærende statsskik, hvilket indebærer, at der ikke kan rege-
res i modstrid med flertallet i Folketinget. I en årrække
 derefter forblev princippet dog omstridt, og striden kulmi-
nerede, da Christian 10. i 1920 afskedigede det radikale
ministerium Zahle, uden at denne havde fået konstateret
noget flertal imod sig i Folketinget. Kongen trak i denne
strid det korteste strå; men først ved grundlovsændringen i
1953 blev den parlamentariske statsskik grundlovsfæstet.

Begrundelse

Systemskiftet i 1901 markerer en vigtig principiel foran-
dring i dansk politisk historie og gårdmandsvenstres sejr
over Højres godsejerstyre. Indførelsen af parlamentarismen
efter engelsk forbillede betød en afgørende begrænsning af
kongens ret til frit at vælge sine ministre, således som
Grundloven ellers formelt tillod, og medførte derfor en
varig svækkelse af kongemagtens politiske indflydelse og
omvendt en styrkelse af Rigsdagens og især Folketingets stil-
ling. Systemskiftet er således selve udgangspunktet for den
nugældende statsskik, hvor kongemagtens opgaver er af
hovedsagelig symbolsk og repræsentativ art, mens den reelle
politiske magt ligger hos regering og Folketing.

Perspektiver

• Kampen om forfatningen 1864-1901
• Gårdmændenes og Venstres rolle i dansk politik
• Påskekrisen 1920 og parlamentarismens sejr
• Det engelske parlamentariske system
• Ikke-parlamentariske styreformer

• Antiparlamentariske strømninger i mellemkrigstiden

• Erindringer og erindringssteder.
• Krisens politiske konsekvenser
• Økonomiske konjunkturer i årene før og efter 1929
• Krisen og erhvervslivet i Danmark
• Kanslergadeforliget og velfærdsstaten

• Krisen og statsmagtens kontrolfunktion
• Kanslergadeforligets symbolske betydning.

Kamp med alle midler

En strid om forfatningen i årene 1864-1901 drejede sig om,
hvem der skulle bestemme. Skulle det være partiet Højres
godsejere eller venstres bønder? Højres idealer var kærlig-
hed til fædrelandet, respekt for kongedømmet, for ejen-
domsretten og for lov og orden. Venstre holdt derimod på
lighed for loven, og for friheden til at tænke, tro og tale.
Striden kom til at vare så længe, fordi der også var en

tredje part, nemlig kongemagten. Kongen var nært knyttet
til de adelige godsejerkredse. Han følte sig tryg ved dem,
men utryg ved bønderne og den langsomt voksende arbej-
derklasse. 
Afstanden mellem godsejere og bønder var kæmpestor.

Godsejerne var dannede og var frem for alt bedre uddan-
nede. Bønderne udgjorde flertallet. De dannede klasser så
med stor foragt på dem på grund af deres påklædning, deres
bondske sprog, dvs. deres dialekt og deres fremtræden i det
hele taget. Borgerskabet og godsejerne blev bange for den
proces, de havde sat i gang med Grundloven af 1849. Den
var for demokratisk. Derfor ændredes Grundloven i 1866.
Tiden blev skruet tilbage, da valgretten til landstinget blev
indskrænket. Da godsejer Estrup blev statsminister var hans
mål at holde især venstrebønderne væk fra regeringsmag-
ten.

Om undervisningen

Undervisningen i kanonpunktet systemskiftet 1901 kan
tage sit udgangspunkt i en undersøgelse af den nugældende
Grundlov. Det vil være bedst at få den på let dansk. Den
kan downloades fra nettet ved at skrive Grundloven på let
dansk. Eleverne kan finde svar på følgende: Hvordan dan-
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Aktiviteter

4 Paneldiskussionmed spørgsmålet: Havde vi borgerkrig
i Danmark i sommeren 1885? En gruppe forbereder sig på

at argumentere for, at vi havde borgerkrig. En anden gruppe
forbereder sig på at argumentere for at vi ikke havde bor-
gerkrig. Andre grupper forbereder sig på at drage parallel-
ler til borgerkrige rundt omkring i verden i dag. Her kan
borgerkrigen i Iran eller Irak fx inddrages. I følge Den
 danske ordbog fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Gyldendal 2003, bind 1 side 454, er borgerkrig: Krig mel-
lem forskellige politiske, religiøse el. etniske grupper af bor-
gere i det samme land. Ofte om regeringsmagten el. om ret-
ten til dannelse af en selvstændig stat. Spørgsmålet er, om
denne definitration er tilstrækkelig!

4 Analyse af billedet af Estrup. Jacob Brønnum Scavenius
Estrup. Malet af August Jerndorff I 1895. Det  national -
historiske Museum på Frederiksborg. Beskriv den baggrund
Estrup står foran. Hvad kan det fortælle om ham? Hvor-
dan er Estrup klædt på? Hvilke ordener bærer han? Hvem
får tildelt disse ordener af hvem og for hvad? Der er et skær
rundt om ham, og hans hud er nærmest guldfarvet – speci-
elt hans pande. Hvordan vil I tolke det? Hvilke egenskaber
vil I tillægge Estrup ud fra billedet? Undersøg billedets lin-
jer og diskuter om valget af disse skal sige noget om perso-
nen Estrup. Hvorfor er han afbildet i hel figur sådan som

konger plejer at blive det?

4 Lav en reportage af et vælgermøde med udgangspunkt
i et billede fra en vælger møde i en kro 1873. På tribunen
taler egnens godsejer grev Ludvig Holstein til Holsteinborg
ved Skælskør. Til højre for ham ses Christen Berg. Til
 venstre står J.A. Hansen og foran ham sidder Balthazar
Christensen. Tegningen er lavet af Knud Gamborg. I kan
finde billedet ved at gå ind på www.illustrerettidende.dk
Her vælger I først årstallet 1873 og dernæst nr. 738 og ende-
lig side 59. Vælgermødet fandt sted den 16. november
1873. Inden I kom til mødet har I sat jer grundigt ind i
hvem Christen Berg, J.A. Hansen og Balthazar Christen-
sen er og fundet ud af, om de er enige med godsejeren. 

nes en regering? Hvilken betydning har dronningen? Hvil-

ken betydning har finansloven? Hvad siger Grundloven om
den enkelte borgers ret til at sige sin mening? Hvad siger
Grundloven om dannelsen af foreninger? Når eleverne har
fundet svaret, angiver de hvilke paragraffer de bygger, deres
svar på. 

Herefter kan eleverne diskutere, hvad demokrati er?
Samt finde ud af, om det er rigtigt, at Venstre engang var,
hvad vi i dag vil betegne som et venstreorienteret parti? Fx
ved at gå ind på Venstres hjemmeside. Dernæst arbejdes der
med afsnittet Systemskiftet 1901 i serien “Tre skud i kano-
nen” og de foreslåede aktiviteter i denne.

Evaluering

Allerede ved starten af forløbet er det nødvendigt, at
 eleverne får indsigt i, hvilke trinmål og slutmål, der kan til-
godeses i arbejdet, da det er de valgte mål for arbejdet, der
skal danne grundlag for evalueringen. Efter arbejdet med
kanonpunktet kan læreren naturligvis teste om diverse fag-
udtryk nu også er indlært. Det drejer sig bl.a. om fagud-
trykkene: andelsbevægelse, brugsforeninger, finanslov, gen-
darm, Grundlov, grundlovsfest, nationalisme, parlamenta-
risme, provisorie – tid m.m. og kendskab til Christen Berg,
J.B.S. Estrup, I. C. Christensen og N. F. S. Grundtvig fra
persongalleriet. Eleverne kan lave små konkurrencer som et
spil eller en quiz, hvor de tester hinanden i deres viden. Det
vil desuden være oplagt at lade eleverne udarbejde logbø-
ger eller en portofolie, hvoraf det fremgår, hvad de har fået
ud af undervisningen.
Afslutningsvis kan læreren udarbejde en række opgaver

som alle elever skal svare på. Det kunne dreje sig om, at ele-
verne skal nævne forskellige styreformer – analysere for-
skellige billeder fra Estruptiden, ordne andre billeder i kro-
nologisk rækkefølge og forklare, hvilke opgaver Rigsdagen
havde og sammenligne med i dag. 
Evalueringen kan ligeledes afsluttes med et opgavesæt

med forskellige kilder, hvor eleverne bliver bedt om at ana-
lysere disse. Disse sidste øvelser kan samtidig tjene som en
øvelse, der kan indgå som en forberedelse af den afsluttende
prøve efter 9. klasse og dermed kvalificere denne.
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4 Retten er sat.
Tiltalte er Kirsten Simonsen og Christian Kvorning. De står
begge tiltalt for majestætsfornærmelse. Det gør de, fordi de
den 14. maj 1885 har hugget hovedet af en buste af kong

Christian 9. og sat en seddel på bustens fodstykke, hvorpå
de havde skrevet: “Ned med ham. Vor frihed leve.” Samti-
dig havde de sat en seddel på en buste af kong Frederik 7.
På den havde de skrevet: “Folkets kærlighed, min styrke.” 
De to buster stod i Løvel forsamlingshus lidt nord for

Viborg. De unge havde pyntet forsamlingshuset i anledning
af et møde, hvor en højskoleforstander, der sympatiserede
med bønderne, skulle tale. De havde nu ikke pyntet hele
forsamlingshuset. Væggen bag busten af kong Christian 9.
havde de sprunget over. Det samme gjaldt for busten af
kongen. Dette bemærkede taleren endda i sin tale ved fra
talerstolen at sige, at han ikke kunne forstå, at man ville
have Christian 9. stående. Det var de unge ganske enige i.
De havde flere gange sagt, at de meget hellere ville have en
buste af Grundtvig i forsamlingshuset. En lille måned efter
mødet i forsamlingshuset mødtes de to unge omkring klok-
ken 22.30 udenfor forsamlingshuset. Nu skulle busten af
kong Christian 9. have hovedet af. Og det fik den. Da det
blev opdaget den følgende dag, blev de to hurtigt anholdt
og ført til arresten i Viborg. Den 13. juni faldt dommen.
Den unge mand fik 6 måneder og den unge pige fik 4
måneder. 
Da den unge pige blev løsladt blev hun belønnet med et

guldur med et portræt af kong Frederik 7. af en kreds af
borgere i Løvel.
Prøv ud fra de oplysninger I har her og det I ved om

provisorie – tiden at lave en retssag med forsvarer og ankla-
ger og de vidner som I mener, er nødvendige.

4 Find oplysninger og hold foredrag om Christian 7.,
Christian 9. Chresten Berg, I.C. Christensen. Find billeder,
så I kan illustrere jeres foredrag. I kan også medtage J.B.C.
Estrup på jeres liste over de personer, I vil holde foredrag
om. I foredraget om ham, kan I finde oplysninger om ham
som godsejer af Skaføgaard. I kan måske finde dem her:
http://www.estrup.webbyen.dk/

4 Lav et teaterstykkemed titlen: Det første i verden – om
andelsbevægelsen.

1. akt Den nye centrifuge. I dette akt kan I lade nogle bøn-
der diskutere, hvorfor der er forskel på herregårds
smør og bøndernes eget smør. Mens de står og dis-

kuterer dette, kommer der en ung karl ind på sce-
nen. Han har været på højskole og her har han hørt
om en ny opfindelse. En centrifuge. Han har også
hørt, at man ovre i England er begyndt at slutte sig
sammen i nogle nye fællesskaber 

2. akt Opstart på det nye mejeri. Den første generalfor-
samling. Om byggeriet, tegning af medlemmer, ind-
 køb af maskiner, ansættelse af en mejeribestyrer

3. akt Den dag mejeriet startede. Alle skulle se den nye
centrifuge. De skulle ved selvsyn se, hvordan den
nye maskine kunne dele mælken i fløde og skum-
metmælk. Det var noget der ellers tog lang tid. 

4. akt Turen rundt til bønderne. Bønderne er alle glade og
tilfredse. Det er de fordi de alle får del i fortjenesten.
Ikke efter høveder, men efter hoveder.

Relevante link på nettet

Eleverne finder websteder som fx www.ungtinget.dk her
kan de finde mange oplysninger om folketinget i dag og
historiske oplysninger. 

Relevante materialer

Fibiger, Johannes og Rydahl, John: Realiteternes verden.
 Alinea, 2001. Afsnittet: Provisorietiden og Henrik Pontop-
pidan: Den første gendarm side 28-36.
Knudsen, Birgit: Mellem fortid og fremtid 1 & 2 Fortæl-

linger og erindringer. Alinea, 2004. Afsnittene: Junigrund-
loven side 64-68. Rapport fra revolutionen i Fly side 84-87
og Kampen på Brønderslev marked 1886 side 87-90.
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