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Noter

Sidste gang

Mål og begreber

• Eleven har viden om kanonpunkter
• Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse
• Eleven har viden om forandringer af samfund lokalt, regionalt og globalt
• Eleven kan formulere historiske problemstillinger
• Eleven kan forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud
• Eleven har viden om begivenheders forudsætninger, forløb og følger

Grundloven §56

Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af
deres vælgere.

Politiske partier

Partierne opstod ud fra forskellige befolkningsgruppers interesser. To landmænd havde/har mere
til fælles med hinanden end med en industriarbejder.

Folkestyrets opbygning: 1864 - 1901

• (Kongen)
• Regering - Kongen udpegede ministrene/regering
• Landsting - Kan sammenlignes med det amerikanske senat eller det engelske House of Lords
• Folketing - Som i dag, bortset fra meget væsentligt færre stemmeberettigede
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https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate
https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Lords


Valg i enkeltmandskredse

En valgkreds har mulighed for at sende et mandat til folketinget. Hvis 51% stemmer på en kandidat går de
resterende 49% stemmer til spilde.

Sådan fungerer valgsystemet i fx U.S.A.

Forholdstal med tillægsmandater

En valgkreds flere mandater og de fordeles ud fra antallet af stemmer.

På landsplan er der tillægsmandater der fordeles blandt partierne ud fra hvor mange stemmer der er
givet partiet på landsplan. Her ved udjævnes noget af de “udemokratiske” strukturer der ligger i valg i
enkeltmandskredse

Der er 135 kredsmandater og 40 tillægsmandater (2 mandater til henholdsvis Grønland og Færøerne)

Se desuden Folketingets hjemmeside for følgende dokument

Estrup

• Konseilsminister (statsminister) for højre 1885-94
• Reagerede via provisoriske finanslove
• Havde et demokratisk valgt flertal imod sig, men havde kongen i ryggen.

Systemskifte 1901

Med Systemskiftet anerkendtes, at en regering ikke kunne udnævnes eller overleve, hvis den
havde et flertal i Folketinget imod sig. Kongens magt til at udnævne ministerier uafhængigt af
Folketingets flertal forsvandt.

Kilde: danmarkshistorien.dk

Lektier

Læs siderne færdigt
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