
Kære Skagen, kære alle 

 

 

Jeg elsker demokratiet og valg, men nu er selv jeg ved at være mæt af valgkamp. Så i dag 

vil jeg alene herfra talerstolen om valg blot sige:  

brug din grundlovssikrede ret til at stemme og godt valg. 

 

 

Min grundlovstale skal handle om grundlovens paragraffer 77, 78 og 79 

De tre paragraffer beskriver de klassiske frihedsrettigheder: retten til at tale frit, retten til 

at danne foreninger og retten til at forsamle sig. 

 

 

Nogle kunne tænke - jamen sagde hun ikke lige, det ikke skal handle om valg - jo for nok 

er de paragraffer nogle af de grundlæggende elementer i et demokrati, men de er også nok 

så vigtigt grundlæggende for vores fællesskaber - nemlig foreningsliv, fællesskaber, 

civilsamfundet. 

 

 

Forleden hørte jeg videnskabsjournalist Tor Nørretranders tale om emnet, og jeg fik lov at 

hugge nogle af hans gode pointer. De fortjener nemlig at blive delt, og ting kan deles - og 

ikke kun på det her sociale medie Facebook, hvor der er en knap, der hedder del - dele kan 

vi sørme også ansigt til ansigt og mellem mennesker - heldigvis.  

 

 

Når vi mødes, fordi vi kan, må og vil, i fællesskaber, i foreninger, i klubber, til 

Grundlovsfejring - ja så er det, fordi vi har nogle fælleder. Fælleder - oprindeligt var det 

nogle græsarealer, hvor man f.eks. kom med en ko hver, der kunne græsse - det var 

ligesom aftalen - forudsætningen for fællesskabet - men kom en så med tre køer - så nej - 

det skal du ikke, det var ikke aftalen, - her er der tale om fælles pres og forventninger til at 

overholde aftaler - for fællesskabets skyld. For at fællesskabet kan overleve så at sige og 

ikke pumpes af nogle, der er begærlige. 

 

 

Civilsamfundet kan, når man finder sammen i fællesskaber noget, hverken stat eller det 

private kan - fællesskaber handler faktisk om generøsitet, lyst, frivillighed, at give gaver i 

overført betydning eller nogle gange i praktisk og bogstavelig betydning - tænk på 

julehjælp, som er en kasse med mad, penge og legetøj.  

 

 

Tor Nørretranders siger: 



Alle får det bedre, når du har det godt 

Du får det bedre, når alle har det godt  

 

 

Og det er det, der driver fællesskaber - ikke markedet eller penge som er naturligt i det 

private - sagt med al respekt, men heller ikke lov og regler, som staten styrer med- sagt 

med al respekt - nej civilsamfundet og fællesskaber er noget tredje.  

 

 

Hvad er fællesskaber? 

 

 

Fællesskaber, foreninger, lysten og vores ret til at samles er ofte drevet af lyst til at være 

sammen om at dyrke en interesse, sport, borgerforeninger, Byting, politiske foreninger, , 

fagbevægelsen,  handelsstandsforeninger, arbejdsgiverforeninger, strikkeklub, og nogle 

gange er fællesskaber skabt af nødvendighed - ud fra et problem, en udfordring og det er 

fint - tag digelaug, pumpelaug, de der slog sig sammen og kæmpede for en to plus en vej 

mellem hele vejen mellem Ålbæk og Skagen. En kamp der driver. 

 

 

Uanset - så handler det om, at vi har en stærk og grundlovsikret ret til at samles - uanset 

om det handler om af lyst eller nød - ja så har vi en stærk tradition for at samles, at 

organisere os, at gøre noget. 

 

 

Og nogle af fællesskaberne er helt lokale - tænk på Skagen Byting, drevet af kærlighed til 

Skagen, By og land Skagen, foreningen i Skagen for udvikling af et levende 

bymiljø, Foreningen for Skagen Museums venner, foreningen for Bamsemuseets Venner, 

Kappelborgs Venner - alle foreningerne og mange flere med lokalt touch, lokalt touch  - 

hvorfor - fordi lykken er lokal. 

Vi bliver allermest glade over nærhed, noget lokalt, genkendelighed, et smil fra naboer, hej 

på gaden, glæde og stolthed over noget lokalt - og det er ok - for vi er fæller. 

 

 

Tillykke til os alle med grundlovsikret rettigheder -tillykke med alle fællesskaber - tillykke 

med Grundlovsdag 

 

 

Så kære fæller 

 

 



Lad os råbe et Skagen hurra for fællesskabet 

 

 

Hip 

Hurra  

Hip Hip 

Hurra hurra  

Hip HIP HIP 

Hurra hurra hurra  

 


