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Waarom en hoe de Deense senaat 

werd afgeschaft

Inger Stokkink en Kees van Kersbergen

De vanzelfsprekendheid van een senaat spreekt eigenlijk niet zo vanzelf. Hoewel 
Nederland sinds 1815 een senaat heeft, en heeft weten te behouden, zijn er ook landen 
die hun senaat hebben afgeschaft. Eén van die landen is Denemarken. Dit artikel geeft 
een overzicht van de geschiedenis van de Deense senaat, de Landsting (1849-1953), en 
beschrijft hoe en waarom deze in 1953 is afgeschaft. 

In de geschiedenis van de Landsting zijn twee bewegingen te onderscheiden. De eerste 
is een democratiseringsbeweging: hoe democratischer de maatschappij werd, hoe demo-
cratischer de politieke instituties werden. De opeenvolgende veranderingen van de in oor-
sprong ondemocratisch samengestelde Landsting maakten dat dit orgaan in samenstel-
ling steeds meer ging lijken op de Folketing (de Deense Tweede Kamer). De tweede bewe-
ging is die van vervanging. De Landsting was oorspronkelijk bedoeld als een instituut 
met een behoudende en modererende functie. De conservatieven eisten een tegenwicht 
tegen het als te activistisch en demagogisch ingeschatte parlement. Geleidelijk aan, soms 
bedoeld en soms onbedoeld, werd deze functie echter uitgehold en overgenomen door 
andere politieke instituties, zoals de folkeafstemning (referendum) en het forlig (een infor-
mele institutie om tot brede akkoorden te komen tussen rivaliserende politieke partijen). 

We besteden aandacht aan de vraag welke taken en bevoegdheden de Landsting 
had, hoe de leden werden gekozen en wie kiesgerechtigd waren, en we betogen dat 
democratisering en functieverlies verklaren waarom uiteindelijk in steeds bredere 
politieke kring de overtuiging groeide dat de Landsting in democratisch en politiek 
opzicht overbodig was geworden en kon worden afgeschaft.

Taken en bevoegdheden van de Landsting –– het begin

In 1849 ging Denemarken tamelijk pijnloos over van een autocratie naar een consti-
tutionele monarchie. De nieuwe grondwet (Grundloven) voorzag in een tweekamer-
parlement, de Rigsdag, met een Folketing en een Landsting – vergelijkbaar met de 
Nederlandse Tweede en Eerste Kamer.

De Landsting bestond uit 51 leden. Om verkiesbaar te zijn voor de Landsting moest 
men man zijn, ouder dan veertig jaar, zelfstandig (dat wilde zeggen: niet in loondienst 
bij een ander) en ofwel een inkomen hebben van meer dan 1.200 Deense rijksdaalders, 
of meer dan 200 Deense rijksdaalders aan belasting betalen. De Landstingleden wer-
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den voor acht jaar gekozen door kiesmannen. De kiesmannen werden per gemeente 
gekozen; één kiesman voor de eerste 149 kiesgerechtigde burgers van de gemeente, 
daarna één kiesman per honderd burgers. Deze kiesmannen kozen uit hun midden 
een Landstinglid volgens het first-past-the-post-principe, wat wil zeggen dat degene 
met de meeste stemmen een zetel kreeg en dat de andere stemmen als het ware verlo-
ren gingen. Om de vier jaar trad de helft van de leden van de Landsting af.

De kiesrechtigde leeftijd voor de Folketing lag op dertig jaar en kende verder geen 
eisen met betrekking tot betaalde belasting. Er waren zeven groepen die van het kies-
recht waren uitgesloten voor zowel de Landsting als de Folketing – de zeven F’s, vol-
gens het Deense ezelsbruggetje: fruentimmere (vrouwen), folkehold (mensen in dienst 
van een ander, zonder een eigen huishouding te voeren: inwonende bedienden en 
dito [land]arbeiders), fattige (armen), fremmede (vreemdelingen), fallenter (mensen 
die failliet waren gegaan of armenzorg ontvingen), fjolser (geestelijk gehandicapten of 
mensen die onder curatele stonden) en forbrydere (misdadigers).

Het doel van de Landsting was om een modererend en bezonnen tegengeluid te 
geven tegen de reformijver van de Folketing – een ware chambre de réflexion, om de 
waan van de dag tegenspel te geven. De juridische reflectiefunctie, zoals die van belang 
is in de Nederlandse Eerste Kamer, was voor de Landsting geen expliciete taak. Deze 
heeft soms wel een rol gespeeld bij de benoeming van kroonleden (zie later), maar het 
was geen constante. Taken en bevoegdheden van de twee ting waren gelijk, behalve dat 
de Folketing het begrotingswetsontwerp eerst moest goedkeuren alvorens het naar de 
Landsting ging ter stemming.

De grondwetswijziging van 1866 –– een conservatieve wending

Die reflectie was in de jaren na 1849 hard nodig. Het nationalisme won in Europa aan 
populariteit, en het Deense koninkrijk kreeg te maken met Duitse nationalisten in de 
hertogdommen Sleeswijk, Holstein en Lauenburg, die onder de Deense kroon vielen. 
Zij wilden zich aansluiten bij de Duitse Bond. De Deense nationaalliberalen, die de 
meerderheid hadden in de Folketing, wilden die gebieden juist ‘verdeensen’ en peins-
den niet over afscheiding van Denemarken door de hertogdommen. Een periode van 
ernstige conflicten was het gevolg. De eerste Deens-Pruisische Oorlog (1848-1851) werd 
gewonnen door de Denen en bevestigde de status-quo. De Tweede Deens- Pruisische 
Oorlog in 1864 bracht voor de Denen een gevoelig verlies (dat overigens nog steeds 
na echoot in het Deense nationale zelfbewustzijn) – een verlies van zowel de oorlog 
als van de hertogdommen, en daarmee van bijna een kwart van het huidige Zuid- 
Denemarken. Van het hertogdom Sleeswijk werd ook het Deenssprekende deel bij 
Duitsland getrokken, en zo kwam de Deense landsgrens bij Kolding te liggen, ruim 
tachtig kilometer ten noorden van de huidige grens met Duitsland.

In 1866 werd de Grondwet herzien, omdat die moest worden aangepast aan het 
geleden territoriumverlies. Een belangrijke reden was ook dat met name de conser-
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vatieven vonden dat de modererende functie van de Landsting niet had gewerkt: in 
een roes van misplaatst zelfvertrouwen en nationalisme waren de Denen een oorlog 
ingerommeld, was nu de publieke opinie. De oorlog en het verloop ervan weten de 
conservatieven vooral aan de nationalistische geestdrift van de nationaalliberalen. Dit 
zwichten voor de waan van de dag, en de desastreuze gevolgen ervan voor het hele land 
maakten een behoudende reactie los – ook op het gebied van staatsinrichting. Waar de 
conservatieven en de landeigenaren bij het ontwerp van de eerste grondwet van 1849 
het onderspit hadden moeten delven, voerden ze nu de behoudende elementen in die 
sinds die tijd op hun verlanglijst hadden gestaan. Die betroffen vooral de Landsting, 
immers de chambre de réflexion. 

Het aantal leden werd uitgebreid naar 66. Twaalf daarvan werden voor het leven 
benoemd door de Koning. De beperkingen die golden voor het passief kiesrecht voor 
de Landsting werden nu uitgebreid naar het actieve kiesrecht van de Landsting. Het 
electoraat werd namelijk opgedeeld in twee klassen: de ene helft was samengesteld 
zoals eerder, en koos de ene helft van de kiesmannen. De andere helft bestond uit dege-
nen die de meeste belasting betaalden, en die koos de andere helft van de kiesmannen. 
Dit privilegieret valgret zorgde ervoor dat vooral rijken, in de praktijk landeigenaren, 
de boventoon gingen voeren, en dat was precies de bedoeling, want landeigenaren 
hadden (volgens henzelf) vanwege hun landeigendom een belang in het rijksterrito-
rium en daardoor een andere, loyalere, verhouding tot het rijk dan ambtenaren of 
handelslieden die hun emplooi ook elders konden vinden.

Algauw bleek de keerzijde van de ‘nieuwe’ Landsting die anders was samengesteld 
dan de Folketing: het instituut kon wetgeving vanuit de Folketing blokkeren, en wel 
op zo’n manier dat de behoudende politieke krachten in het systeem in de kaart wer-
den gespeeld en de vooruitstrevende krachten werden gefrustreerd. Dat werd helemaal 
duidelijk toen in 1884 de sociaaldemocratische partij Socialdemokratiet in de Folke-
ting kwam en in 1905 Radikale Venstre (een afsplitsing van Venstre, zie hieronder) het 
sociaal-liberale geluid in de Folketing ging vertegenwoordigen. Doordat de Landsting 
progressieve sociale politiek in de weg stond, werd het instituut met name bij de ster-
ker wordende sociaaldemocraten steeds impopulairder.

Ook de rol van de Koning bleek onverwachte bijeffecten te hebben. Hij benoemde, 
behalve kroonleden voor de Landsting, ook de premier en de ministers van zijn rege-
ring. Het bezittelijk voornaamwoord uit de formulering nam hij letterlijk op, dus hij 
benoemde premier en ministers van de conservatieve Højre-partij, die in de Land-
sting de meerderheid had, zonder rekening te houden met de meerderheid van Venstre 
(de liberale boerenpartij) in de Folketing. Er ontstond een crisis in 1877, toen de con-
servatieve regering geen goedkeuring van de Folketing kreeg voor de begroting. De 
regering omzeilde de Folketing door een ‘provisorische’ begroting goed te keuren in 
de  Lands ting. Dit zette veel kwaad bloed, maar geen van de partijen kon of wilde de 
patstelling doorbreken. Dit duurde tot 1894, toen Højre en Venstre met elkaar afspra-
ken in een forlig (een brede politieke deal, zie hieronder) om geen provisorische begro-
tingen meer aan te nemen. 
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De kwestie van de premierbenoemingen door de Koning werd pas opgelost in 1901, 
toen Højre de meerderheid verloor in de Landsting en de Koning, gedwongen door 
de omstandigheden maar ook luisterend naar de raad van hem goed gezind zijnde 
Højre-politici, overging tot het benoemen van een premier en ministers die konden 
steunen op een meerderheid in de Folketing. De facto werd toen pas het parlamenta-
risme ingevoerd.

De grondwet van 1915: democratisering zet door 
 
In 1915 vond onder druk van de Eerste Wereldoorlog een grondwetswijziging plaats, die 
onder andere het actieve en passieve kiesrecht uitbreidde naar vrouwen en werknemers 
voor beide kamers, al bleef het zo dat een kwart van de nieuwe Landstingleden werd 
verkozen door de aftredende Landstingleden, en de minimumleeftijd voor actief kies-
recht voor de Landsting 35 jaar bleef. Voor de Folketing werd die verlaagd naar 25 jaar. 
Ook werden de kroonleden van de Landsting afgeschaft. Folketing en Landsting gingen 
nu qua samenstelling veel meer op elkaar lijken. Door het vertragingsmoment van de 
getrapte verkiezingen en het elke vier jaar aftreden van de helft van de Landsting-leden 
duurde het nog tot de jaren dertig dat de Folketing en Landsting in samenstelling niet 
veel meer van elkaar verschilden. In 1936 verwierven de sociaaldemocraten samen met 
Radikale Venstre een meerderheid van 38 zetels tegenover de 37 zetels van Venstre en 
Det Konservative Folkeparti (de opvolger van Højre) in beide kamers. Zij wilden deze 
kans aangrijpen om het vermaledijde conservatieve instituut af te schaffen.

De mislukte grondwetsherziening van 1939

In 1939 kwam de sociaaldemocratische voorman Stauning dan ook met het voorstel 
om de Landsting af te schaffen. Het belangrijkste argument was dat de Landsting in 
feite het werk van de Folketing overdeed en dus overbodig was. Ook voorzag Stauning 
dat in het geval de sociaaldemocraten de meerderheid in de Landsting zouden verlie-
zen, maar zouden behouden in de Folketing, er weer problemen van onregeerbaarheid 
zouden ontstaan en de progressive politiek geblokkeerd zou worden. De Konservative 
steunden zijn voorstel, omdat partijleider Christmas Møller de ambitie had de partij 
naar het politieke midden te loodsen. Hij schatte in dat de Konservative ‘oude stijl’ 
– dat wilde zeggen grondbezitters – aan de terugtocht bezig waren en mikte op een 
nieuw electoraat onder met name de ambtenaren.

Het voorstel kwam als verwacht door Folketing en Landsting, maar sneuvelde 
in het (in grondwettelijke aangelegenheden in Denemarken verplichte) referendum. 
Venstre, die tegen de opheffing was omdat het instituut nog kon dienen als een formeel 
wapen tegen de sociaaldemocraten, riep kiezers op om vooral niet te gaan stemmen 
in de hoop dat het noodzakelijke quorum niet gehaald zou worden. En binnen de 
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conservatieven was een beweging tegen de voorman Christmas Møller ontstaan. Hij 
had zijn politieke lot verbonden aan het slagen van het referendum, wat zijn tegen-
standers de kans gaf om hem te wippen door niet te stemmen. Dit, gevoegd bij de 
toch al geringe interesse van de kiezers voor het referendum, maakte dat het quorum 
inderdaad niet werd gehaald. De grondwet werd dus niet gewijzigd en de Landsting 
bleef voort bestaan, althans nog even.

Deze mislukte poging is daarom zo interessant omdat deze voor een deel de koud-
watervrees verklaart van de politieke partijen voor een volgende grondwetswijziging 
met weer een grote kans op mislukking in de referendumronde. Ze is ook zo boeiend 
omdat verschillende partijen een aantal argumenten en voorstellen ter tafel brachten 
die later, na de Tweede Wereldoorlog, weer opdoken in het Landsting-debat.

Ten eerste beschouwden de sociaaldemocraten en Radikale Venstre de Landsting 
als politiek schadelijk voor hun hervormingsstreven en simpelweg als ondemocratisch 
vanwege de indirecte verkiezing van de leden. Toen Landsting en Folketing echter 
een linkse meerderheid kenden, vonden ze de Landsting vooral overbodig. Eerder, in 
1924, hadden de sociaaldemocraten bijvoorbeeld voorzichtige suggesties gedaan om 
de Landsting te hervormen naar corporatief voorbeeld, namelijk met ‘vak’-leden. Dit 
voorstel was in gewijzigde vorm teruggekomen in 1933, toen de Konservative onder 
leiding van Christmas Møller een Landsting hadden voorgesteld met gekozen leden 
uit het bedrijfsleven, cultuur- en arbeidsorganisaties. De achterliggende gedachte van 
Møller was om zo een nieuw electoraat te vinden, want de landeigenaren, de oorspron-
kelijke machtsbasis van de Konservative, waren als maatschappelijke kracht steeds 
minder belangrijk geworden.

Ten tweede was aan het begin van de twintigste eeuw de gewoonte ontstaan onder 
politieke partijen om gezamenlijke fractievergaderingen te houden met leden van 
zowel de Landsting als de Folketing. Dat had de onafhankelijke, modererende rol van 
de Landsting al behoorlijk uitgehold. Aangezien het initiatief voor zulk gezamenlijk 
optreden bij de Folketing lag, was de overbodigheid van de Landsting in toenemende 
mate duidelijk geworden.

Ten derde stoorden burgers zich aan de ontstane gewoonte om partijgenoten als dank 
voor bewezen diensten te belonen met een Landstingzetel. De Landsting was weliswaar 
geen rusthuis voor uitgerangeerde Folketingleden, zoals de publieke opinie schamperde, 
maar uit onderzoek bleek dat opvallend veel zetels gingen naar journalisten, leden van 
belangenorganisaties en vakbonden, en burgemeesters die de partij welgevallig waren.

In 1937 kwam de sociaaldemocratische regering met het voorstel om de Landsting 
te vervangen door een Lovsråd (Wetsraad) van 37 leden, van wie er 21 uit de Rigsdag 
moesten komen en 16 van buiten het parlement. Doel van de Lovsråd was het nazien 
van de door de Folketing aangenomen wetten op technische en juridische details. Deze 
functie lijkt veel op die van de Nederlandse Eerste Kamer. Dit voorstel haalde het niet, 
maar het bracht de politieke wil tussen sociaaldemocraten en de Konservative op één 
lijn, namelijk om samen met Radikale Venstre een grondwetsherziening voor elkaar te 
krijgen die de Landsting zou afschaffen.
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Het eerste, bedoelde veiligheidsventiel: het referendum

Bij de grondwetswijziging van 1915 was ook een ander instrument ingesteld, dat kon 
worden geacht te werken als een veiligheidsventiel voor het soms al te verhitte demo-
cratische proces, en dat was het referendum. Elk wetsontwerp kon, na te zijn goed-

Campagneposter van de Deense sociaaldemocraten voor het (mislukte) referendum over de 
afschaffing van de Landsting in 1936. Vertaling: ‘Hak de Landsting om. Die blokkeert de vooruitgang. 
Stem sociaaldemocratisch’ [bron: arbejdermuseet kopenhagen, denemarken]
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gekeurd in Folketing en Landsting, onderwerp worden van een referendum als een 
derde van de Folketingleden daarom verzocht. Als 45 procent van het totaal aantal 
kiesgerechtigden met ‘ja’ stemde, zou het referendum die wet bekrachtigen. In zijn uit-
werking was het referendum een behoudend instrument, want het lukte zelden om het 
electoraat in groten getale te laten opkomen voor zoiets theoretisch als een grondwet, 
als er andere zaken op het spel stonden die kiezers veel belangrijker vonden. Zo deed 
eind jaren dertig de economische crisis zich nog steeds voelen en stond er een oorlog 
voor de deur, waardoor een referendum over staatsrecht weinig aandacht trok. 

Maar omdat met name politici het referendum te behoudend vonden, werd er 
gesleuteld aan zijn vorm: geen 45 procent van het electoraat zou ‘ja’ moeten stemmen, 
maar slechts een gewone meerderheid van diegenen die opkwamen om te stemmen. 
Ook de eis dat twee vijfde van de Rigsdagsleden om een referendum moest verzoe-
ken werd gematigd tot slechts een derde. Het referendum is van belang omdat het 
in de onderhandelingen die tot de grondwetswijziging van 1953 leidden een sleutel-
rol speelde als uitruilmiddel. Uiteindelijk bleef de voorwaarde voor de aanvraag van 
een referendum dezelfde: een derde van de Folketingleden kon een verzoek indie-
nen om het houden van een referendum over een reeds aangenomen wet (met uit-
zondering van een aantal specifieke wetten, waaronder die met betrekking tot het 
koningshuis, sommige economische wetten en wetten in verband met de uitvoering 
van verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen). Verder werd het 
quorum voor ja-stemmers verlaagd naar 40 procent van het electoraat, en 30 procent 
voor nee-stemmers. 

Het tweede, onbedoelde veiligheidsventiel: het forlig

Een ander politiek verschijnsel dat in de loop van de negentiende eeuw zijn opkomst 
begon in de Deense Rigsdag, was het forlig. Een forlig, dat nog het best naar het Neder-
lands te vertalen is als ‘vergelijk’, is een informele overeenkomst tussen politieke par-
tijen over grote, ingrijpende wetsvoorstellen die in principe geldig blijven ook als de 
meerderheidsverhoudingen zich mochten wijzigen. Zo konden partijen een parlemen-
taire meerderheid bewerkstelligen over bepaalde onderwerpen, zonder verder ver-
plichtingen op andere punten of het regeringsbeleid, meer in het algemeen. Het forlig 
heeft geen formele status maar is een langzamerhand oud en gerespecteerd politiek 
gebruik, dat vooral het werktuig en smeermiddel werd van de minderheidsregeringen 
die Denemarken heeft gekend. Zulke regeringen voeren beleid op basis van wisselende 
meerderheden.

Bij een forlig zegt een meerderheid van partijen steun toe aan een wetsontwerp. 
Alle partijen hebben een vetorecht in het geval een der partijen een wijziging in het 
wetsontwerp of de wet wil aanbrengen. Het forlig is geen contract in de zin der wet, 
maar een politieke afspraak. Het zijn ook geen personen, maar politieke partijen die 
een forlig aangaan. Het forlig wordt in sommige gevallen afgesloten voor een bepaalde 
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tijd, maar het kan ook zonder einddatum zijn. Een partij mag zich alleen terugtrekken 
uit een forlig vlak voor parlementsverkiezingen, zodat de kiezers een partij over zo’n 
besluit contant kunnen afrekenen. Het forlig biedt aan de ene kant de zekerheid van 
een breed gedragen besluit in het parlement, maar geeft aan de andere kant een rege-
ring – of dit nu een minderheids- of een meerderheidsregering is – de mogelijkheid 
om flexibel te opereren.

Een van de grootste en belangrijkste voorbeelden van een forlig is het Grote Forlig 
van 1894, waarin Højre en Venstre met elkaar afspraken op te houden met de tactiek 
van Højre in de Landsting om, buiten de Folketing om, een provisorisch begrotings-
wetsontwerp goed te keuren (de zogeheten Provisoriepolitik).

Het forlig was overigens geen mechanisme dat ingesteld werd met als doel een 
modererend effect te hebben op het politieke besluitvormingsproces. Het ontstond, 
net als de informele regels van de pacificatiepolitiek in Nederland, als een praktische 
oplossing voor grote besluitvormingsproblemen in een land van electorale minder-
heden. Sommigen zagen het forlig in eerste instantie als een noodzakelijk kwaad bij 
situaties waarin het democratische principe om stabiele partijpolitieke meerderheden 
te vinden na verkiezingen niet haalbaar bleek te zijn en wisselende gelegenheidscoa-
lities regeren en beleidsvorming toch mogelijk konden maken. Het forlig bevordert 
daarmee politieke stabiliteit, in die zin dat politieke besluiten met een brede meerder-
heid worden genomen en dat die besluiten niet zonder meer kunnen worden terug-
gedraaid. Het bevordert ook de politieke stabiliteit doordat het mogelijk is om brede 
meerderheden te smeden op afzonderlijke beleidsterreinen.

Eindspel: de grondwetsherziening van 1953

Na de Tweede Wereldoorlog was het Deense politieke landschap sterk veranderd. De 
sociaaldemocraten en Radikale Venstre, die de regering vormden tot aan de Duitse 
inval op 9 april 1940, werden gestraft vanwege de manier waarop zij de samenwer-
king met de Duitsers waren aangegaan. Tot 1943 namelijk was Denemarken niet bezet, 
maar ‘werkte’ het land ‘samen’ met nazi-Duitsland via de respectievelijke ministeries 
van Buitenlandse Zaken. In veel gevallen kwam dat neer op collaboratie (met onder 
andere als dieptepunt de internering van vooraanstaande communistische politici). 
Hoewel Venstre en de Konservative ook deelnamen aan de nationale kabinetten die tot 
1943 Denemarken regeerden, verloren de sociaaldemocraten en Radikale Venstre veel 
stemmen aan de communisten bij de eerste vrije verkiezingen na de oorlog. Vanaf deze 
periode waren minderheidsregeringen schering en inslag.

Ook gingen weer stemmen op om de grondwet te veranderen. De belangrijkste 
aanleiding was de roep om vernieuwing van de maatschappij, die ook tot uitdrukking 
moest komen in de grondwet. Zo waren de sociaaldemocraten, Radikale Venstre en 
de na de oorlog populair geworden communisten van mening dat de kiesgerechtigde 
leeftijd moest worden verlaagd van 25 naar 21 jaar. Veel van de Deense verzetsstrijders 
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waren jong en veel Denen vonden het ongerijmd dat jonge mannen en vrouwen wel 
mochten strijden en sterven voor hun vaderland, maar niet stemmen.

De Deense kieswet maakte echter deel uit van de grondwet, zodat een hervorming 
een grondwetsherziening noodzakelijk maakte. Tegelijkertijd was er weinig politieke 
wil om de vingers nog een keer te branden aan een mislukte grondwetswijziging. Al 
zat er een oorlog tussen, er waren nog genoeg politici die zich het mislukte referendum 
van 1939 herinnerden. Toch werd in 1946 een parlementaire commissie ingesteld die 
als opdracht had een grondwetsherziening voor te bereiden, waarvan verlaging van de 
kiesgerechtigde leeftijd en afschaffing van de Landsting deel uitmaakten.

De eerste jaren leidde deze commissie een kwijnend bestaan. De enige verdienste 
van die tijd was dat de tegenstellingen tussen de partijen duidelijk werden, dus waar 
de onderhandelingsruimte lag, of eerder juist een gebrek daaraan. De sociaaldemo-
craten wilden de Landsting afschaffen en de kiesgerechtigde leeftijd verlagen naar 21 
jaar. Radikale Venstre stond hetzelfde voor, maar was meer bereid tot onderhandelen. 
Venstre was tegen afschaffing van de Landsting en tegen verlaging van de kiesgerech-
tigde leeftijd. De Konservative wilden verandering van de Landsting en geen verlaging 
van de kiesgerechtigde leeftijd. De partijen kwamen niet nader tot elkaar.

In deze periode werd ook besloten welke onderwerpen nog meer gewijzigd 
moesten worden in de nieuwe grondwet. Dat waren, behalve het afschaffen van de 
 Landsting, de aanpassing van het referendum, politieke en persoonlijke vrijheden en 
de troonopvolging. Volgens de grondwet hadden alleen mannelijke nakomelingen van 
koning Christiaan ix het recht om koning van Denemarken te worden. Het probleem 
was nu dat de toenmalige, populaire koning Frederik ix alleen dochters had en dat 
zijn broer, erfprins Knud, behalve impopulair ook weinig intelligent was. Het feit dat 
hij met zijn nicht was getrouwd, deed vrezen voor inteelt. Aangezien Denemarken in 
de persoon van Christiaan vii al eens een waanzinnige koning had gehad, met alle 
gevolgen van dien, was er weinig animo om dat risico opnieuw te lopen. Gaandeweg 
bleek dat de troonopvolgingskwestie het onderwerp was dat nog de meeste mensen 
naar de stembus van het referendum zou lokken. Dit was ook een goede reden om de 
troonopvolging in de grondwetswijziging op te nemen, al was het een heet hangijzer 
omdat het voor de koninklijke familie een pijnlijke kwestie was, waar iedereen het 
liefst van wegkeek.

Knud Christensen, de premier van Venstre onder wiens regering de commissie 
werd ingesteld, was persoonlijk niet erg gemotiveerd om de grondwet te veranderen 
en de Landsting af te schaffen. En omdat hij een sterke positie innam in Venstre, wens-
ten zijn inhoudelijke tegenstanders binnen de partij hem niet uit te dagen op dit punt.

Bij de verkiezingen van 1947 werd de sociaaldemocraat Hans Hedtoft premier. Ook 
hij kreeg het niet voor elkaar om de commissie tot daadkracht te brengen – niet zozeer 
omdat hij het belang er niet van inzag, maar omdat andere zaken (Denemarkens lid-
maatschap van de navo, de valutasituatie en de daarmee samenhangende economi-
sche situatie) prioriteit hadden. Ook won het inzicht terrein dat het juist de voorstan-
ders van de Landsting moesten zijn, in casu Venstre en Konservative, die de Landsting 
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gingen afschaffen. Een sociaaldemocratische premier zou immers de achterban van 
Venstre en Konservative daartoe niet kunnen overhalen, waardoor de kans groot was 
dat het grondwetsvoorstel weer zou sneuvelen in de referendumronde. Ondertussen 
was Venstre nog steeds mordicus tegen afschaffing van de Landsting.

In 1950 waren er weer verkiezingen en vormden Venstre en de Konservative een 
minderheidskabinet onder leiding van premier Erik Eriksen. Hij was, in tegenstelling 
tot zijn voorganger Knud Christensen, wel een voorstander van afschaffing van de 
Landsting. De grondwetsherzieningscommissie werd uit haar slaap gehaald in 1951. 
Toen verscheen er namelijk een teken aan de wand voor de Landsting. De opkomst 
voor de Landstingverkiezingen bleek historisch laag te zijn: slechts 70,5 procent. Dat 
onderstreepte het geringe belang van de Landsting. Premier Eriksen zette daarna de 
deur op een kier door te zeggen dat de rol van de Landsting was uitgespeeld. Hij besefte 
echter dat, hoe men ook tot afschaffing kon komen, er een breed platform moest zijn 
om een dergelijk besluit te nemen. Voor hem was het ook een project dat zijn wankele 
minderheidsregering met konservative bijeenhield en de verhouding met de oppositie-
partijen Radikale Venstre en Socialdemokraterne harmoniseerde.

Een ander teken aan de wand voor de Landsting, alsook voor de grondwetswijzi-
ging, was de geringe interesse van de Deense bevolking in de Landsting. In een opi-
niepeiling kwam naar voren dat afschaffing van de Landsting heel laag op de publieke 
agenda stond: slechts 3 procent van de ondervraagden vond het reden voor een grond-
wetswijziging. De kiesgerechtigde leeftijd (47 procent) en de troonopvolging (27 pro-
cent) scoorden veel hoger, waarmee het geringe belang van de Landsting nogmaals 
werd onderstreept.

Variaties op een thema

Tegenstanders van het eenkamerstelsel deden verschillende voorstellen waarbij zowel 
de kiesmethode van de Landsting als de taakstelling ervan op een andere manier wer-
den aangepakt. De belangrijkste waren de volgende: 

•	 Eén kamer met twee afdelingen, gekozen op verschillende manieren, of met toe-
voeging van deskundigen, die per toerbeurt het recht krijgen om het begrotings-
wetsontwerp te maken.

•	 Eén kamer, gekozen op identieke wijze, met twee afdelingen. De ene afdeling con-
troleert het werk van de andere, waar de politieke beraadslagingen plaatsvinden. 
Het nadeel van dit voorstel was dat de ‘politieke’ afdeling interessanter leek, wat de 
‘controlerende’ afdeling minder attractief en dus minder effectief maakte.

•	 Twee identieke kamers die het parlementaire werk verdelen. Maar op basis van 
welke criteria? En wat te doen als een partij de meerderheid heeft in de hele rijks-
dag, en de meerderheid in een van de afdelingen, maar niet in de andere?
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Het gevolg van de beraadslagingen was dat de figuur van een enkele kamer steeds 
meer de beste oplossing leek. Konservative en Venstre richtten toen hun aandacht op 
andere onderdelen uit de grondwetswijziging, waarna een politiek steekspel volgde 
waarin allerlei elementen van de nieuwe grondwet werden uitgeruild. Zo konden alle 
bij de grondwetswijziging betrokken grote partijen een winstpunt claimen. Voor de 
Konservative was het een belangrijk punt dat bij de troonopvolging vrouwen alleen 
hun voorganger mochten opvolgen als er geen andere mannelijke kandidaten waren. 
In het geval van een oudste dochter en een jongere zoon zou de zoon de opvol-
ger worden. Voor Venstre was belangrijk dat financiële compensatie bij onteigening 
van land goed werd geregeld. Radikale Venstre kreeg als prijs de instelling van de 
ombudsman, als waarborg van persoonlijke vrijheid in contacten met de zich steeds 
meer uitbreidende staat. De winst voor de sociaaldemocraten was gelegen in het 
noemen van het recht op arbeid als een van de burgerrechten die de grondwet zou 
waarborgen.

Op 28 mei 1953 vond het referendum plaats, waarvan de uitslag was dat 45,76 
procent van alle kiesgerechtigden voor de nieuwe grondwet stemden. Het quorum 
werd op het nippertje gehaald, vooral door de grote betrokkenheid van kiezers bij de 
troonopvolgingskwestie – of eigenlijk de populariteit van het koningshuis.

Saillant detail was dat het parlementarisme – het principe dat een regering moet 
worden gesteund door een meerderheid in de Folketing – pas in de grondwet van 1953 
werd opgenomen, terwijl dit al sinds 1901 de parlementaire gewoonte was geworden. 
Overigens wilde geen enkele partij het verdwijnen van de Landsting als het grote 
winstpunt claimen. Zo werd een impopulaire kamer geschiedenis. De  Folketing werd 
uitgebreid naar 175 leden, en daarmee werden de zittende Landstingleden geruisloos 
ingelijfd bij de ‘gewone’ parlementsleden.
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