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1920 var ikke udløst af at Zahle ville have et almindelig folketingsvalg, før en afstemning om en ny

grundlov, der var mange sager der kunne have udløst fyringen, det var arbejdsmarkeds konflikt, en valglov, et
grænsespørgsmål og nogle sager der ikke var nået så langt, at de var til afstemning i folketinget.

Foruden de sager der kunne være grunden til fyringen bliver også det lovgrundlag der var for begivenhederne
gennemgået, der var strejke varsel og uroligheder omkring episoden, men ikke kun fordi at zahle blev fyret,

det var der faktisk nogle der blev glade for.
At det overhoved kom så langt som til en afskedigelse af statsministeren skyldes nogle misforståelser, men
også et politisk spil, som netop havde til formål at få Zahle fjernet, der var således ikke kun en provisorisk

regering efter Zahle men to, og forklaringen på dette får man også, bogen trækker således tråde op til nutiden,
for påskekrisen betød at man i 1953 ændrede lidt på nogle paragraffer i grundloven.
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