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Systemskiftet 1901 markerer indførelsen af det parlamentariske system i Danmark. Det indebærer, at 

der ikke kan regeres i modstrid med flertallet i Folketinget. Sådan er det også ifølge Grundloven i dag. Men 

indførelsen af parlamentarismen er også et symbol på, at landet bliver styret efter demokratiske regler. Men 

hvad er demokrati? De fleste vil sige, at det er gået demokratisk for sig, hvis det er flertallet, der træffer en 

beslutning. At parlamentere er at diskutere ivrigt, ofte uden enighed. Netop dette får ofte nogle til at sige, at 

udfaldet er givet på forhånd, hvis flertallet er givet på forhånd. Andre mener, at det først er demokratisk, når 

der tages hensyn til mindretallet.

På den baggrund må vi til stadighed diskutere parlamentarisme i forhold til, hvordan vi opfatter et 

demokratisk styre og en demokratisk beslutningsproces. Parlamentarisme er en politisk styreform, der 

indebærer, at en regering kun kan blive ved magten, hvis den ikke har et flertal imod sig i folketinget. I andre 

lande skal regeringen have et flertal for sig. 

Da Estrup styrede landet med provisoriske love, var mange bønder klar til væbnet opstand. Først ved 

Systemskiftet i 1901 fik bønderne en Venstreregering.

Aktiviteter

4 Diskutér, hvad parlamentarisme står for.

4 Hvilke beføjelser havde Landstinget og Folketinget?

4 Hvorfor kunne statsminister Estrup regere ved hjælp af provisoriske love? Hvilke konsekvenser fik det?

4 Diskuter om Danmark var på randen af en borgerkrig.

4 Hvorfor blev Københavns befæstning bygget? 

4 Hvordan stillede de forskellige partier sig til bygningen af befæstningen?
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Før arbejdet med Udkig til 1800-tallet og evaluering

Allerede ved starten af forløbet er det nødvendigt, at eleverne får indsigt i, hvilke trinmål og slutmål, der kan 
tilgodeses i arbejdet, da det er de valgte mål for arbejdet, der skal danne grundlag for evalueringen. Det er 
imidlertid også vigtigt at opbygge en fælles baggrund og viden om de begreber, personer og forhold, der skal 
arbejdes med. Derfor er det vigtigt, at læreren - før der begyndes på arbejdet med Det Britiske Imperium og Det 
hemmelige Japan - sikrer sig, at alle elever ved hvad følgende fagudtryk dækker over: Storbritannien, import, 
eksport, frihandel, liberalisme, koloni, kolonimagt, traktat, samurai, shogun, kejser, shinto, kami, delegation, 
geisha, ceremoni, infrastruktur, rickshaw, industrikoncern - og fra persongalleriet kan nævnes dronning Victoria, 
lord Palmerston, Steen Bille, kejser Meiji, C.F. Tietgen. Efter arbejdet må læreren teste om eleverne nu også har 
de fornødne kundskaber. 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 logbøger 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 
eleverne skal nævne forskellige ressourcer, der var brug for til industrien i slutningen af 1800-tallet samt finde ud 
af, hvorfra ressourcerne kunne fremskaffes – analysere forskellige billeder fra Japan, der viser japanerne og deres 
fascination af Vesten, ordne andre billeder i kronologisk rækkefølge og forklare, hvordan Japan blev et moderne 
industriland på lige fod med Vesten samt finde frem til, hvordan japansk kultur har påvirket Vesten.

Evalueringen kan ligeledes afsluttes med et opgavesæt med forskellige kilder, hvor eleverne bliver bedt om at 
analysere disse. Disse sidste øvelser kan samtidig indgå som en forberedelse til den afsluttende prøve efter 9. klasse 
og dermed kvalificere til denne.
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Hvorfor udkig til dronning Victoria og Storbritannien?

Storbritannien var verdens første industriland, og denne føring ønskede de at fastholde. Det kunne imidlertid 

kun ske, hvis landet blev ved med at få billige råstoffer fra deres kolonier. Storbritannien havde kolonier i 

alle verdensdele, og den engelske handelsflåde var verdens største. Dronning Victorias mand prins Albert 

af Sachsen forstod vigtigheden af, at Storbritannien viste verden, alle de mange industriprodukter, der 

blev produceret. Han tog derfor initiativ til at bygge et stort palads i Hyde Park. Det blev til verdens første 

internationale industriudstilling. Paladset var af glas og fik navnet Krystalpaladset. Udstillingen åbnede den 

1. maj 1851. 

Dronning Victoria og Storbritanniens politikere gik ind for fri handel for deres mange industrielle varer. 

Det betød, at det blev industriens mænd, der kom til at sidde på magten, da det var dem, der fik den store 

fordel af den frie handel. Fælles for Storbritanniens handel med deres mange kolonier var da også, at der 

blev lagt vægt på udvidelse af markedsmulighederne i overensstemmelse med den herskende liberalisme, 

som underbyggede den fri handel mellem landene. Inderne måtte derfor affinde sig med toldfri indførsel af 

engelske tekstiler, hvilket ruinerede de indiske spindere og vævere. De kunne ikke klare konkurrencen. De 

fik også et nyt overhoved for deres koloni, idet dronning Viktoria i forbindelse med hendes diamantjubilæum 

blev udråbt som kejserinde af Indien.

Aktiviteter

4 Lav en reportage om Verdensudstillingen i London 1851. I kan fokusere på nye maskiner,
Krystalpaladset og de mange besøgende.

4 Hvorfor og hvordan blev Storbritannien en stor handelsnation?

4 Analyser billedet af festen i anledning af, at dronning Victoria havde regeret i 60 år. 
Hvad ser I på billedet? Hvad sker der på billedet? Hvorfor er billedet malet? Hvem skulle i datiden se billedet? 
Hvad kan vi få at vide om den tid billedet er fra? Hvilken slags billede er der tale om?
Skriv en historisk jeg fortælling om begivenheden. I skal først bestemme jer for, hvem I vil bruge som 
udgangspunkt for jeres fortælling. Dernæst må I fortælle, hvad I følte, og hvad I tænkte på, da I stod og så 
optoget i London i 1897, samt hvilken betydningen I var overbevist om, at netop denne begivenhed fik. Husk I 
skal kunne sandsynliggøre, at det kunne være sket, sådan som I beskriver det!

4 Find ud af, hvor Storbritannien havde kolonier. Lav en tidslinje over, hvornår disse kolonier blev erhvervet.

4 Hvad er liberalisme? Find oplysninger om Adam Smiths værk om Nationernes velstand og hold et foredrag 
om dette.

4 Lav en avisreportage om den britiske koloni i Indien. I skal redegøre for, hvorfor det var vigtigt, at dronning 
Viktoria blev kejserinde af Indien.
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Hvorfor udkig til det hemmelige Japan?

Japan var indtil midten af 1800-tallet et lukket land. Japanerne ønskede ikke, at deres land skulle blive en 

koloni under et europæisk land, sådan som Indien var blevet. Kun hollænderne havde formået at bryde 

Japans isolationspolitik, men ikke meget. De havde opnået tilladelse til at besejle Nagasaki med to skibe om 

året. Ellers var Japans grænser lukket for fremmede. I vesten var Japan derfor lig med det hemmelige Japan.

Mange lande var interesseret i at komme til at handle med Japan. Da det danske skib Galathea var på sin tur 

rundt om jorden, kom det også til Japan. Kaptajnen på Galathea ville gerne vende hjem til Danmark med en 

handelsaftale mellem Japan og Danmark. Det var hans mål, da han den 20. august 1846 sejlede Galathea ind 

i Yedobugten. Det lykkedes ikke. 

Det blev amerikaneren Mathew Perry, der først fik åbnet for Vestens handel med Japan, da han kom til 

Japan i sommeren 1853. Han skulle sikre sig at amerikanske dampskibe, der var på vej til Kanton i Kina 

kunne få forsyninger af kul. Han skulle også sørge for at amerikanerne kunne handle med Japan under 

fordelagtige vilkår. Amerikanerne var interesseret i Japan, fordi den korteste rute fra Kina til den amerikanske 

Stillehavskyst førte skibene tæt på Japans kyst. 

Et statskup i Japan den 3. januar 1868 ændrede Japan fra at være et lukket land til at blive et land, der 

åbnede sig for Vesten for at lære af Vesten. Det nye styre satsede på at Japan skulle bevare sin nationale 

selvstændig. Den japanske kejser og hans nye regering mente, at Japan skulle være med i den vestlige 

udvikling, men kun på betingelser, der var til gavn for Japan. Derfor fik den danske finansmand C.F. Tietgen 

kun lov til at føre telegrafkabler til Japan, da Store Nordiske Telegrafselskab udlagde sine kabler mellem 

Europa og Japan. De kabler, der skulle lægges i Japan, ville de selv lægge ned.

I tiden efter forvandlede Japan sig til en moderne nation på lige fod med de vestlige lande. Den nye regering 

søgte viden i vesten og sendte i december 1871 en delegation af sted for at studere vestens parlamentariske 

forfatninger, skattesystemer, skolesystemer, infrastruktur og hvordan et effektivt militærvæsen kunne 

opbygges.

Mange vestlige eksperter blev inviteret til Japan for at lære fra sig, men ligeså snart de havde gjort dette, 

blev de sendt hjem. Japanerne ville selv stå for det videre forløb. Det lykkedes japanerne at få en industri 

etableret på egne præmisser. De indførte almindelig værnepligt og fik skabt en stærk hær. Der blev bygget 

skoler og universiteter, og Japan fik et parlament stærkt inspireret af Det tyske forbunds parlament. Japan 

blev på kort tid en stormagt, der var ligeværdig med de vestlige stormagter.
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Aktiviteter

4 Hvorfor var det vigtigt for andre lande, at Japan blev åbnet? Hvilke lande var særligt interesseret?

4 Hvorfor var det vigtigt for Danmark at sende en ekspedition jorden rundt fra 1845 – 1847. Søg mere viden 
om Galathea på internettet.  
Forestil dig, at du var med på sejlturen. Det skriver du dagbog om. Du må gerne lave tegninger til dine 
dagbogsoptegnelser

4 Lav to forskellige beskrivelser af Matthew Perrys ankomst til Japan i 1853. I den første beskrivelse er I med 
på et af Perrys skibe. I er spændt på, om I får lov til at gå i land.
   I den anden beskrivelse er I en af de mange, der stod og så på de sorte skibe, der viste sig ud for kysten. I begge 
beskrivelser skal I forsøge at sætte ord på de tanker og spekulationer, I havde.

4 Beskriv en samurai. Find ud af hvilken betydning en samurai havde i det gamle Japan og i midten af 
1800-tallet og hvordan det gik dem, da Japan havde åbnet sig for Vesten?

4 Danskeren Edouard Suenson var i sommeren 1866 i Japan. Om sit besøg skrev han bl.a.: ”Japanerne er 
det høfligste folkefærd under solen … Man må ikke tro, at alle disse komplimenter er tegn på smiger; de er simple 
høflighedsformer, som enhver velopdragen person iagttager, og som ikke forhindrer ham fra frit og bestemt at udtale sin 
mening… Japanerne lader sig sjældent imponere, selv ikke af de højeste personers nærværelse, og jeg har set ganske unge 
mænd underholde sig med fyrster og medlemmer af ministerrådet på samme ligefremme måde, som de behandlede deres 
kammerater og ligemænd. På samme tid lærer den unge at agte rang og alder, på samme tid lærer han at håndhæve sin 
personlige værdighed.”
Diskuter hvordan Edouard Suenson oplevede mødet med japanerne.

4 Hvad satsede den nye kejser på efter statskuppet den 3. januar 1868?

4 Hvorfor gjorde kejseren shinto til statsreligion?

4 Der knyttede sig en særlig forventning til besøget i København, da den japanske Iwakura delegation var på 
besøg i 1873. I Illustreret Tidende kunne man læse følgende: ”Det er Danmark, der har æren af at have sat Japan 
i telegrafisk forbindelse med hele verden ved de i Nagasaki, Wladiwostock og Shanghai lagte kabler. Det var derfor af 
særlig betydning og vigtighed, at højtstående og indflydelsesrige mænd fra Japan gæstede København samtidig med vor 
hovedstad er blevet sat i direkte forbindelse med Yedo og under deres ophold her blev delegationen sat i stand til selv at 
danne sig et indtryk af Danmark… vor evne og vilje til at gennemføre foretagender og opfylde forpligtelser som de der 
knytter sig til telegrafanlæg i Østasien”.
Diskuter om journalisten har sat sig godt nok ind i forholdene i Japan, når han fremhæver forbindelsen mellem 
Yedo og København. 
Hvorfor blev en japansk delegation sendt på rundrejse i Vesten i 1872?

4 Hvorfor var det vigtigt for C.F. Tietgen og Store Nordiske, at de fik en telegraflinje til Japan? Og hvorfor var 
det vigtigt med verdensomspændende telegraflinjer på den tid?
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4 Lav en høring om vestlig påvirkning i Japan. Nogle af de indkaldte kan være fortalere for, at alt fra Vesten er 
godt. De opremser eller fremhæver alt det nye. Andre er mere skeptiske. De går ind for, at kvinderne stadig bærer 
kimonoer og mændene hakama.

4 Hvordan hjalp den japanske stat den japanske industri?

4 Find ud af hvordan japanerne ville lære af Vesten, og hvad de især var interesseret i? Lav en liste over det 
Japan lærte af Vesten?

4 Undersøg hvordan det japanske skolesystem er. Diskuter hvad I mener om det.

4 Hvorfor blev Det tyske Forbunds parlament forbillede for det japanske parlament?

4 Skitser en rejse til Japan, hvor du besøger steder, der havde betydning i det gamle Japan og begrund hvorfor 
de netop har valgt de steder.  

4 Lav en PowerPoint, der præsenterer ting eller genstande, der stammer fra Japan. 
I kan fx præsentere den japanske hårmode topknot, billeder af forskellige kimonoer, forskellige sportsgrene, der 
har sin oprindelse i Japan, samuraisværd, en japansk have, et teselskab, sushi m-m.


