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Overtrædelse af Grundloven

Grundlovsforeningen Dansk Kultur er ikke partipolitisk, men vi kæmper for, at Danmarks grundlov 
bliver overholdt.  Den blev tilsidesat, da Fyns politi nægtede partiet Stram Kurs at afholde et 
medlemsmøde på et hotel i Middelfart, og det har foranlediget foreningen til at klage over politiets 
chef på Fyn. Følgende klage blev sendt den 28. oktober: 

Til Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Klage over politidirektør på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af straffelovens § 150.

Jeg indgiver hermed klage over politidirektør på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af straffelovens 
§ 150 om stillingsmisbrug i forbindelse med forbuddet imod partiet Stram Kurs’ partikongres på 
Milling Hotel Park i Middelfart den 19. oktober 2019.
Straffelovens § 150 siger: "Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin 
stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år".

Grundloven § 79 giver eksplicit borgerne ret til at forsamle sig uden forudgående tilladelse. Samme 
bestemmelse giver politiet hjemmel til at forbyde forsamlinger under åben himmel, hvis forsamlin-
gen udgør en fare for den offentlige fred. Grundloven hjemler derimod ikke ret til at forbyde for-
samlinger på hoteller, i forsamlingshuse og andre steder, der ikke lever op til kravene om "åben 
himmel", ligesom en ikke-offentlig forsamling heller ikke kan forbydes.

Heller ikke Politilovens bestemmelser hjemler forbud imod et lovligt partis partikongres på et hotel.
Politilovens § 7 stk. 1 forpligter eksplicit politiet til at beskytte borgernes ret til at forsamle sig of-
fentligt, og bestemmelsen vedrører kun offentlige forsamlinger, hvorfor forsamlinger som Stram 
Kurs’ partikongres på et hotel kun meget tvivlsomt kan henregnes under denne bestemmelse. Det er 
derfor meget vanskeligt at finde noget hjemmelsgrundlag for Fyns Politis forbud mod partikon-
gressen – og det er et bærende princip i retsstaten, at alle myndighedsindgreb er hjemlet i lov. Det er
endvidere en bærende søjle i et liberalt samfund, at borgerne kan forsamle sig og udøve lovlige, 
politiske aktiviteter – også i de tilfælde, hvor de trues af kræfter, der ikke ønsker ytrings- og forsam-
lingsfrihed.

Politiets opgave er i de tilfælde at forsvare fredelige borgeres politiske aktiviteter – ikke at forbyde 
dem uden lovlig hjemmel. Hvis Fyns Politi får held med at gå voldsmændenes ærinde, overtræder 
de ikke bare loven, men de bryder med grundlæggende retsstatslige principper om forsvaret af bor-
gernes grundlovssikrede frihedsrettigheder.

Med venlig hilsen,
Axel Artke, formand for Grundlovsforeningen Dansk Kultur
Musholmvej 21, 4220 Korsør
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Politiklagemyndigheden har kvitteret for modtagelsen af klagen.

Holberg  –  et dansk kulturminde

Århus Universitetsforlag har udgivet Holberg i 22 bind, herunder et udvalg til en meget gunstig 
pris:  99,- kroner.  Et foreningsmedlem ønsker at gøre opmærksom på dette, så det være hermed 
videreformidlet. https://unipress.dk/udgivelser/h/holberg-et-udvalg/

Middelhavstrafikken

Mens Salvini var indenrigsminister i Italien, fik han næsten standset migrantfærgefarten til Italien 
og mindsket den til Malta. Den steg til gengæld til Spanien, med den spanske kystvagts assistance, 
og i det græske øhav, Ægæerhavet. Efter der kom ny indenrigsminister i Italien, en følelsesstyret 
kvinde, er der nu ved at komme gang i den igen. I juli 2019 udrustede SOS Mediteranee, der sejlede
med Aquarius, et nyt skib Ocean Viking i Schwinousje, og det har siden sejlet i Middelhavet. Det er
et stort off-shore forsyningsskib ejet af Hoyland Shipping i Norge. Læger Uden Grænser stiller med
et lægehold, ligesom det var tilfældet med Aquarius. Man har i efteråret sejlet omkring 400 
personer, primært fra SubSahara og Bangladesh til Malta og Sicilien. Turene varer længe, for der er 
voldsomme diplomatiske diskussioner, før de sættes i land. SOS udnytter kynisk de "skibbrudne" i 
et politisk spil. Skibet har været i drift i lidt over 3 måneder, til en pris af minimum 100.000 kr i 
døgnet. Der er udsejlet mindst 1700 sømil – 3300 km for at samle de 400 personer op og fragte dem
til EU. SOS svarer ikke på, hvem der finansierer det, for det er langt over deres normale budget; 
men de oplyser, at "en privatperson" betaler regningerne. Soros? Bono? Bill Gates? Malta nægter 
skibene adgang til Valletta, men lader kystvagten hente personerne til søs. I Spanien får de illegale 
migranter 40 dages opholdstilladelse og et kreditkort betalt af Røde Kors, hvorefter myndighederne 
håber, de er forsvundet ud af Spanien og nordpå, inden tilladelsen udløber, eller pengene slipper op. 
Bemærk, personalet på OpenArms er udrustet med fuldt biologisk sikkerhedsudstyr, mens de 
landsætter personer til den ubeskyttede befolkning.

Grundlovsforeningen Dansk Kulturs mål
I årevis har folkeskolen, gymnasiet og de højere uddannelser svigtet formidlingen af dansk kultur til
fordel for en nedvurdering af alle nationale og almenmenneskelige værdier til blot at være rene 
socialkonstruktioner uden grundlag i andet end vanetænkning og fordomme. I globaliseringens navn
fremstilles alle kulturer desuden som lige gode. Alt dette efterlader børnene og de unge uden kultu-
relt ståsted og historisk bevidsthed, men til gengæld modtagelige for kulturelle modefænomener og 
politisk propaganda. Resultatet ses tydeligt: En identitetsbølge med tilhørende krænkelsessyge har 
bredt sig med krav om overdreven hensyntagen til samfundets minoriteter.

I lyset af denne kulturopløsning vil Grundlovsforeningen Dansk Kultur lægge større vægt på at ud-
brede kendskabet til dansk kultur, herunder kendskabet til Danmarks historie og kulturarv, til dan-
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ske værdier, traditioner og normer. Der er nemlig meget, som vi kan være stolte af, for selv om 
Danmark er et lille land, har danskere gjort sig internationalt gældende på alle kulturens områder: 
Litteratur, skuespil, film, sprog, musik, maleri, arkitektur, teknik, ballet, naturvidenskab, virksom-
hedsledelse, filosofi, etnologi, humor, sport mv. Udbredelsen af kendskabet hertil betragter Grund-
lovsforeningen Dansk Kultur som en vigtig indsats for at skabe modvægt til den værdinihilisme, der
udbredes af skolen, medierne og politikere.  

Blot som en selvfølge skal det tilføjes, at foreningen naturligvis ikke overser, at betydelige dele af 
vores kultur er kommet til os udefra. Det gælder så vigtige forhold som folkestyre, kønsmæssig 
ligestilling, ejendomsret, ytringsfrihed, parlamentarisme og religionsfrihed mv. Men alt dette er 
indoptaget i den danske kultur på måder, som passer med dansk tankesæt.  

Foreningen vil søge at skabe bevidsthed om, hvad der står på spil i kampen mod den middelalder-
lige, islamiske kultur, der desværre er indladt i Danmark. Islam er ensbetydende med teokrati, 
kvinde-underkuelse, barbariske straffe, stamme- og religionskrige, sharia-love, kristendoms-
forfølgelse, økonomisk forarmelse, intellektuel stilstand, nepotisme og voldskultur samt annullering
af alle menneskerettigheder. Kort sagt det modsatte af dansk og vestlig civilisation.

Vore forfædre har udkæmpet blodige krige og udstået svære tider for at forsvare Danmark mod 
fremmed magtovertagelse. Gennem 2000 år har det ført til en særlig dansk identitet og en sam-
menhængskraft, som mange lande misunder os. Det har gjort det muligt for nutidens danskere at 
blive kåret til ”verdens lykkeligste folk”. Vi har ingen ret til at lade alt det, vi er blevet betroet, gå 
tabt i den sump af defaitisme, som har præget de sidste 30-40 års indvandringspolitik. Vi skal fort-
sætte kampen for dansk kultur – den kamp, som Rolf Slot-Henriksen startede for 20 år siden, og 
som heldigvis nu stadig flere tager del i – både foreninger og politiske partier. 

En aflysning:  Som nogle måske har set på Facebook, var der planlagt et foredrag til begyn-
delsen af december måned, men det er blevet aflyst.

1. november 2019

Med venlig hilsen fra 
Dansk Kulturs bestyrelse  
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