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Grundlovsdagen på Bogø

Enestående og festlig
markering af demokratiet
En over 100 årig tradition med musik og fælles optog rundt på
Bogø og samling i skytternes Skovpavillion… burde alle opleve.
Det starter ca. kl. 12.00 hver d. 5. juni.
Og det har det gjort i over 150 år med
et enkelt ophold efter den upopulære
regulering af forfatningen ”Den gennemsete Grundlov” af 28. juli 1866.
Allerede tidlig om morgenen har
bestyrelsen og hjælpere i Grundlovsforeningen været oppe for at forberede
festlighederne.

hus, Det Gamle Sprøjtehus (flot nyrestaureret) og Rytterskolen.
Kl. 12.30 begynder det 20 mands store
Big-Band orkester fra Post-Etaten at
spille op. Og de gør det fantastisk godt.

Orkestret er med til at udfylde den tid
det tager at formere optoget. For der
er mange deltagere. Da vi kører ud
over markerne tæller vi til over 600
deltagere.
En lang hale af cykler og køretøjer af
enhver slags snor sig ud over markerne på Bogøs smalle 50-er veje. Et
fantastisk og sjældent syn. Efter et
tiltrængt hvil på ”Farø Vad” fortsætter
optoget til Skovpavillonen i Østerskoven, hvor Big-Bandet er opstillet,
øllen drikkes, is og pølser spises, og
Grundlovstalen holdes.

Ca. Kl. 12.00 ankommer orkestret og
langsomt herefter den næste times tid
ankommer udsmykkede cyklister og
landbrugsvogne af enhver slags.
Pladsen og vejkrydset ud for Hannes
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Lige valgret er ikke det samme som
lige ret.

Grundlovstale og
præmie-uddeling

Først i vores generation er det lykkes
kvinderne at ta´ og få deres ret:
Kvindernes indlysende ret til at være
lige med mændene.
Det var med den nye kvindebevægelse
sidst i 60-erne, med prævention og
kvindens lovbestemte ret til at bestemme over egen krop, at fokus først rigtig
blev sat på ligeretten.
Det er døtrene af den tids kvinder, vi i
dag ser udfolde sig.
Bliver du overhalet på motorvejen – er
der 4 ud af 5 gange en ung kvinde bag
rettet….en ung kvinde, der blæser
der ud af…….
Selvom det ikke kan afvises, at det er
fordi det er en kvinde han bemærker,
som overhaler med fulde gardiner:

Grundlovstalen 2015
Hallo!
Vi kan da sandelig også i Danmark!
”Siden 1971 - hvor jeg første gang
oplevede Norge fejrer sin Grundlovsdag
den 17. maj – har jeg ingen steder set
en lignende manifestation for fejring af
et lands forfatning som her i dag.
Bogø – I fortjener sandelig en stor tak
for jeres indsats i demokratiets tjeneste. I dag har vi atter været vidne til et
imponerende festoptog. Det er da

Ikke her på Bogø: Det er festligt –
folkeligt og fornøjeligt…… som det bør
være når demokratiet fejres.

Tak for det Bogø………..

Betragtes den motionerende og joggende befolkning – synes det, at det i 4 ud
af 5 tilfælde er en kvinde………..en flot
slank og muskuløs kvinde……?
Danmarks Statistik bekræfter:

I dag er der overtal af kvinder på
universiteterne…….den lader vi lige
stå lidt…..…….Kære mandfolk: I dag er
der overtal af kvinder på universiteterne.
Viden er magt……Medbrødre:…. Nu

sådan Grundlovsdag skal fejres!
Utallige er de Grundlovs-møder hvor 20
pligtopfyldende samfundsborgere forsamles på en kedelig græsplæne for
fejring af Danmarks forfatning. Fejre de
danskere, der før os sikrede og gennemførte det demokratiske Danmark.
Det jeg husker mest fra danske
Grundlovsdage: Er tung regn og tunge
taler, hvor man desværre ikke hører
halvdelen. Kedelige og triste dage.
Bagefter går vi hjem til den halve fridag……..uforløst og med en yderst flad
fornemmelse i maven.

Ung kvinde med sømmet i bund!

kan I godt stoppe med at hvile på
laurbærene…….ellers går det grueligt galt!............

I år er en særlig Grundlovsdag.
Det er 100 år siden kvinderne og tjenestefolk – tyende – fik valgret.

Beviset står mejslet ind i granit:
På Danmarks to førstepladser står
netop i år to kvinder:
Den ene med navnet Magrethe II og
den anden hedder Helle. Sidstnævnte
har tilfældigvis tilknytningsforhold til
Bogø……….

Godt gået Bogø.
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Men så er der pludselig
sneget sig en 4. statsmagt
ind:

Medierne.
Det gælder både de kommercielle og nu
de seneste 10 år: De sociale medier dem vi i gamle dage kaldte landsbysladderen…..…..den kan være slem nok!

Unge kvinder på Bogø med fuld fart fremad
Hvilket andet land – end lige netop

Grundloven af 1953

Danmark….og Bogø – sørger for, at på
100 årsdagen for kvindernes valgret er
der to af slagsen på førstepladsen?

Tronfølgeloven, hvor kongearvefølgen
sikres videreført til en dronning – dog
har drenge stadig fortrinsret. Grønland
bliver ligestillet som danske statsborgere og kolonistatus ophører. Der bliver
endvidere ændret ved valgrets-alderen.
Folkeafstemningen af 2009 – hvor
drenge og piger ligestilles i den
kongelige arvefølge – og visse EU –
bestemmelser indføjes. Valget er inde
for ”Mands Minde” – vi husker det alle.

Manden står henne i hjørnet og siger:

Danmark er nu et pudseløjerligt
land?........ Nej…vi siger:
Tillykke piger, med denne 100
årige fantastiske sejr.
Sammen med jer fejrer vi dagen..
og arbejder videre på sagen.

Siden 5. juni 1849 har vi haft 7…….syv i
Folketing og tidligere Landsting……
vedtagne ændringer:

Helstatsforfatningen

Novemberforfatningen
af 18. november 1863, som afløste den
”nedskudte” helstatforfatning.

Den Gennemsete Grundlov
af 28. juli 1866, som er det endelige
resultat af 2. Slesviske Krigs afslutning i
1864, men ikke velset på grund af
udemokratiske ændringer.

Grundloven af 1915
som vi fejrer i år, med indførelse af
kvinderne og tjenestefolkenes valgret.

Grundloven af 1920
med genforeningen af den nordlige del
af Slesvig.

Bureaukratiet.
Samfundet er blevet så teknologiseret
og kompliceret, at ”folkevalgte” ofte
ikke har en jordisk chance for at
overskue konsekvenserne af egne
beslutninger.
Der kan ikke være tvivl om, at kampen
om demokratiet og den enkelte borgers
integritet de kommende år, bliver
kampen om en anstændig journalistik
og nyhedsformidling, samt kampen om
en anstændig og ensartet offentlig
administration.
Det er heldigvis langt fra alle journalister og langt fra alle djøffere i den
offentlige administration, som udøver
udemokratisk magt.
Langt de fleste er jo som os selv….med
et fromt ønske om at udøve sit fag på
bedst mulig måde.

Grundloven er ikke statisk.

af 2. oktober 1855, hvor Danmark,
Slesvig, Holsten og Lauenborg indgår i
en egentlig konføderation.

Og endelig tales om den 5.
statsmagt:

3 eller 5 statsmagter?
Ud over de demokratisk vedtagne
grundlovsændringer findes der
”Bevægelser i samfundet” – som til
tider næsten kan sammenlignes med
grundlovsændringer.

Grundloven taler om
magtens tredeling:
Den lovgivende magt: Folketinget.
Den dømmende magt: Domstolene.
Den udøvende magt: Politiet, som har
beføjelser til at udøver magten i henhold til love og forskrifter, samt domstolenes fortolkninger af disse.

Men det er ikke i Grundlovens ånd
og bogstav at visse medier og visse
særlig ondskabsfulde journalister
har hånd og halsret over borgeres
skæbne.
Med løgne og dækhistorier - med
massemediets styrke, har visse mediearbejdere alt for stor magt i deres
besiddelse. De står ikke tilbage for at
knuse både offentlige og private
personer.
Ytringsfriheden bliver skamridt på det
groveste….til stor skade for samfundet
og den demokratiske udvikling.

Side 3 af 4

Nyhedsbrev fra

MUSEUMSFORENING
7. juni 2015

nr. 70

Sydsjælland og Møn
www.museumsforening.dk

Når så det er afsløret, hvilke skade
disse mediefolk har udøvet – er
konsekvenserne alt for løse. Mange
fortsætter fuldkommen skamløst og
uanfægtet – ofte på andre platforme.
Desværre kan nuværende lovgivning
ikke i tilstrækkelig grad dæmme op for
den magt, massemedierne gives…….og
medieuddannelsen har ikke vist sin
etiske styrke overfor svage udøvere af
journalistfaget.

Kampen de kommende år om
demokratiet udkæmpes på disse
slagmarker.
Lad os beholde den hellige tredeling og
bekæmpe de snigende tendenser til
etablering af nye statsmagter.
De er kun ødelæggende for et ægte
demokrati.

Med Grundloven af 5. juni 1849 er
fundamentet for et godt og
demokratisk samfund lagt. Med
små justeringer har Danmarks
forfatning trods alt vist sig at være
langtids-holdbar.
Grundlovstaler 2015: John Holmer

Præmieuddeling
Grundlovsdag 2015:
For den flotteste udsmykning.
For den mest originale udsmykning.
Uddeles hvert år til 2 børn og til 2
voksne.
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