Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk
Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Slut^no rw.ici"o“ i.sk#
Studiesamling
fyederikäbcrg All? 22

V

MEDLEMSBLAD FOR HASLEV UDV. HØJSKOLES ELEVFORENING — JUNI 1953

Elevstævne
på Haslev udvidede Højskole
lørdag den 4. og søndag den 5. juli

Lørdag den 4. juli:

Kl. 16,15: Hilsener — korsang.

Kl. 15,00: Kaffe — velkomst.
Kl. 16,00: Foredrag v. lærer H. C. Johannessen.

Kl. 17,00: Foredrag ved forfatteren, pastor
Aalbæk Jensen.
Kl. 18,00: Aftensmad.
Kl. 19,30: Foredrag v. lærer Axel Nielsen, der
efter optrin, korsang og afslutning.
Kl. 21,15: Aftenkaffe.

Kl. 18,00 og 18,30: Aftensmad.
Kl. 19,30: Foredrag v. forstander Magelund.
Kl. 21,00: Kaffe.
Kl. 21,30: Aftenfest.

Tog mod København og Jylland 22,01 og
22,18, tog sydpå kl. 22,41.

Søndag den 5. juli:
Kl.

7,45: Morgenmad.

Kl.

8,30: Gudstjeneste
v. pastor C. Bar
tholdy.
Kl. 10,30: Korsang — foredrag v. lærer N. P.
Pedersen.
Kl. 11,30: Håndarbejds- og Kjolesyningsudstil
ling v. lærerinderne fru Th. Pagh
Petersen og Else Marie Bjerrum.
Kl. 12,00: Middag.

Kl. 13,30: Beretning om landslotteriet og byg
geplaner.
Kl. 14,00: Elevforeningens generalforsamling.
Se majnumret.
Kl. 15,00: Kaffe.
Kl. 15,30: Gymnastikopvisning.

Alle gamle elever, evt. m. ægtefæller,
er hjertelig velkommen til årets største
festdage på vor skole. Husk tæpper og
spisebestik. Prisen for hele stævnet er 9
kr., for søndagen alene 7 kr. Indmeldelse
inden 28. juni med angivelse af tid, an
komst og afrejse, samt om man ønsker at
overnatte.

Vi glæder os alle til et godt og udbytte
rigt samvær. Hjertelig velkommen!
Hilsen fra alle på skolen
jeres
Käti og Johs. Magelund.

Indnieldelsessedleii på sidste side bedes anvendt.

Statens pædagogiske Studiesamling
København

2. årselever sommer 1953 - Stinne Øllgaard og Ulrik Rosing mangler på billedet
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Lidt

grundlovshistorie
Grundlovsforhandlinger og folkeaf
stemning er nu overstået, og i morgen vil
statsministeren gå til kongen for at få
dennes underskrift på loven.
Følg mig i denne anledning, kære læ
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ser, på cn lille historisk sviptur gennem
vor forfatnings historie. Vi kan da repe
tere vor viden om denne og se, hvilke
synspunkter, der har gjort sig gældende
ved grundlovsforhandlingerne fra 1848 til
denne dag.
I oktober 1848 trådte den grundlovgi
vende rigsforsamling an til arbejde. Op
gaven vai' at give landet en ny, demokra
tisk forfatning, og regeringen, hvis chef
var greve A. V. Moltke, Bregentved, fremlagde et forslag hertil. Det var udarbej
det af kultusministeren D. G. Monrad og
gik ud på, at den kommende rigsdag skulle
bestå af folketing og landsting, begge
valgt ved almindelig og lige valgret af alle
30-årige borgere med foden under eget
bord. Der var altså ikke tale om valgret
til kvinder eller tyende, men set i forhold
til det bestående var forslaget dog meget
demokratisk ved sin almindelige og lige
valgret. Dets behandling i forsamlingen
viser dog, at der var nogen modstand mod
det. Bondevennerne — det senere venstre,
var imod, at der skulle være to ting. Deres
oprindelige opfattelse var, at eetkammersystemet var det bedste.
Fra højeres side ønskede man konserva
tive garantier ved at landstinget fik en
noget anden sammensætning. Den almin
delige valgret kunne let føre til „almue
tyrani”. Efter nogen forhandling nåede
man til det resultat, der blev grundloven
af 1849. Den lige, almindelige valgret sej
rede.
Den eneste konservative garanti blev
den, at man for at kunne vælges til lands
tinget skulle have en årlig indtægt af
2400 kr., eller have betalt 400 i årlig skat
— det var mange penge dengang. Venstre
gjorde heftig modstand herimod, men
måtte på dette punkt give køb. Den al
mindelige valgret var reddet, der blev
intet skel sat mellem vælgerne, kun mel
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lem de valgbare til landstinget. Stort set
var det venstre, der havde sejret, det gik
anderledes i næste omgang i 1866, hvor vi
fik den reviderede grundlov, hvis historie
er følgende.
Efter treårskrigen, der ikke løste
spørgsmålet om forholdet mellem Sønder
jylland og Holsten og deres forskellige for
hold til Kongeriget, blev det nødvendigt
at skabe en fællesforfatning for hele det
danske monarki, grundloven kom kun til
at gælde til Kongeåen.
Reaktionen mod den demokratiske:
grundlov gav sig udslag i, at denne fik
et noget andet præg end grundloven t.f
1849. Bl. a. opfandt man begrebet de
højstbeskattede, hvorved man satte skel
mellem vælgerne.
Dette princip blev videreført i den ulyk
salige novemberforfatning af 1863, der
skulle være fællcsforfatning for Konge
riget og Sønderjylland, og hvis vedtagelse
førte os ud i krigen 1864.
Hvordan krigen endte, véd vi alle; der
var efter dens afslutning ikke mere nogen
brug for en fællesforfatning. Man havde
hidtil klaret sagen ved at oprette et rigs
råd, der skulle behandle alle de spørgs
mål, der drejede sig om hele monarkiet
Dette rigsråd havde som rigsdagen sit fol
keting og landsting; man var således
kommet til at „køre med fire“, som det
udtryktes.
Nu kunne de to — altså rigsrådets o
ting spændes fra; men herom udviklede
sig nu en politisk kamp, der først afslut
tedes m. den reviderede grundlov af 186^’.
Fra bondevennernes side lød det oprin
deligt: Spænd blot fra, lad os beholce
juni-grundloven ubeskåret.
Andre så anderledes på sagen. De na
tionalliberale var blevet bange for den
almindelige valgret og ønskede denne ind skrænket ved valg til landstinget. Idéen

om at dele vælgerne i de højstbeskattede
og de lavt- eller slet ikke beskattede væl
gere fandt sympati hos dem. Men den af
gørende faktor i spillet blev den såkaldte
oktoberforening — eller „Foreningen af
store og små bønder“. Dens politiske idé
var, at jordbesidderne burde have den af
gørende indflydelse på landets styrelse;
dens ledende mænd var grev Frijs-Frijsenborg og godsejer Estrup, Skaføgård.
Det lykkedes dem at vinde den gamle
bondevcnnefører I. A. Hansen for deres
syn og planer. På forslag af Estrup fremlagdes et udskast til revision af grund
loven. Efter dette skulle folketinget være
de „små bønders“ ting; hertil skulle væl
ges ved almindelig valgret som hidtil;
men landstinget skulle være de „store bøn
ders“ og som sådan have en anden sam
mensætning, en anden valgret og en an
den valgmåde ... Der skulle være indi
rekte valg, d. v. s. det endelige valg fore
toges af valgmænd, der udfandtes på føl
gende måde. Først valgtes i hver kom
mune ved aim. valgret en valgmand, der
efter udtoges blandt de største hartkornsejere i landstingskredsen et tilsvarende
antal selvskrevne vælgere.
Købstæderne skulle så vælge halvt så
mange valgmænd som sognekommunerne;
men af disse valgtes halvdelen af de største
skatteydere, resten af den aim. vælger
klasse.
I København endelig skulle vælges 120
valgmænd af skatteydere med skatteind
tægt på 4000 kr., de øvrige vælgere lige
ledes 120; hertil kom 12 kongevalgte med
lemmer af tinget.
Dette skulle derefter have følgende
sammensætning:
66 medlemmer, heraf først de 12 konge valge, valgt på livstid, 1 fra Bornholm,
1 fra Færøerne, 7 fra Købensavn og 45
fra det øvrige land, d. v. s. 54 valgt af de

ovennævnte valgmænd og selvskrevne væl
gere.
Om dette forslag kom kampen til at
stå. Godsejerpartiet og en del af bonde
vennerne gav tilslutning, ligeledes de
nationalliberale, mens en del af bondeven
nerne og det grundtvigske venstre stod
hårdt imod.
Udfaldet af kampen blev sejr for for
slagstilhængerne, og man fik altså nu et
landsting med stærke konservative garan
tier. Grundtvig, der dengang var 83 år
gammel, tog livligt del i kampen mod for
slaget og udtalte ved dets behandling i
rigsrådet, åt revisionen ville være en
ulykke, fordi man satte et unaturligt skel
i befolkningen, hvilket efter hans mening
ville føre til uro og strid i de kommende
år.
At dette kom til at passee, viser vor
politiske historie til fulde, allerede de nær
mest følgende valg viste også, at befolk
ningen var imod.
Allerede i 1872 udsendte „Det forenede
Venstre“ sit program, der bl. a. krævede
junigrundlovens genindførelse og folke
tingsparlamentarismens
gennemførelse.
Striden om disse punkter blev, som vi véd,
voldsom fra 1872 til 1901, hvor det sidste
punkt sejrede med udnævnelsen af det
første venstreministerium.
„Junigrundloven er folkets moralske
ret“, stod der i „Det forenede Venstres“
program af 1872. Nu var venstre kommet
til regeringsmagten, men dels var der i
første omgang mange sager af praktisk
art, der skulle ordnes, dels ville det endnu
på grund af landstingets sammensætning
være umuligt at sætte kravet igennem.
Først 1910 blev der røre om det. Ejen
dommeligt nok gik det sådan, at det var
de gammelmoderates fører Klaus Bernt
sen, der tog det op og gjorde det til sin
regerings mærkesag, men det blev den
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radikale konsejIspræsident Zahle, der efter
at have dannet regering i 1913, kom til i
1915 at gå til kongen med den ny grund
lov, der stort set var junigrundloven, dog
med en del demokratiske ændringer:
Kvinders valgret, tyendes valgret, ned
sættelse af valgretsalderen til folketinget
til 25 år, og for landstingets vedkommen
de betød det ophævelsen af den privilige
rede valgret. Af „konservative garantier“
blev kun tilbage: Det indirekte valg, den
høje valgretsalder 35 år, samt at en fjer
dedel af tingets medlemmer skulle vælges
af det afgående ting.

Grundloven af 1915 var et stort frem
skridt i demokratisk retning, vi har klaret
os rigtigt godt med den; den gælder end
nu i dag, men i morgen går statsminister
Erik Eriksen til kongen med grundloven
af 1953. Dens betydning kan naturligvis
slet ikke måles med 1915; men den med
fører i hvert fald, at bondevennernes
(venstres) krav i 1848 öm eetkammersystem er gennemført, og som vi har set,
har den jo også blandt dem, der ville ulej
lige sig med at stemme, vundet et over
ordentlig stort flertal.
4. juni 1953.
N. P. P.

Siden sidst
Som meddelt i sidste nummer er som
merholdet begyndt med 86 elever. Af dette
er 14 2. års elever. I ser et billede af dem
andet steds i bladet. Disse 14 udgør stør
stedelen af det særlige kjolesynings- og
håndarbejdshold, som er godt i gang
under Else Marie Bjerrums dygtige ledel
se. Vi glæder os over nu at have to gamle
elever som lærerkræfter på skolen. Som
ung lærer arbejder cand, theol. Hans Chr.
Johannessen fra København’(søn af over
læge Johannessen, Diakonissestiftelsen).
Gymnastiklederholdet er meget stort i år.
8 af dem er 2. års elever. Nina Swartz
skal nok holde dem spændstige. Spejder
højskolen har også god tilslutning og ar
bejder under korpssekretær Inger Peder
sens ledelse. Den øvrige undervisning går
normalt. Der arbejdes flittigt på alle hold.
Det er en vågen elevflok, som er ivrig efter
at dygtiggøre sig.
Af særlige begivenheder kan nævnes, at
vi har haft besøg af 32 tyske landmænd,
lærere og præster fra egnen omkring Han
nover. De var her i 3 dage efter at have
været på Askov, Ollerup og Magleås. De

tænker på at bygge en højskole i deres
hjemegn.
Kristi himmelfartsdag havde vi besøg
af 45 sydslesvigske akademikere, som fik
et foredrag om dansk højskole. Det blev
efterfulgt af en interessenat diskussion.
Der var både tysk- og dansksindede imel
lem.
Dagen efter holdt amtssekretær Lang
holz fra Slesvig foredrag med lysbilleder.
Generalsekr, for K.F.U.M.s verdens
bevægelse Tracy Strong har besøgt os
og holdt foredrag for eleverne. En søndag
fik vi også besøg af den kendte fransk
schweiziske læge og forfatter Poul Tour
nier, hvis bog „Sygdom og Livsproble
mer“ mange sikkert har læst. Endelig skal
det nævnes, at den engelske ambassadørs
frue mrs. Berthoud har besøgt os og for
talt eleverne om kroningsfestlighedernes
betydning. Det er jo ikke bare middel
alderlige ceremonier, men en højtidelig
indvielse, hvorved den unge dronning bå
ret af folkets forbøn søger kraft fra Gud
til sin ansvarsfulde gerning.
En anden interessant gæst, mr. Hin-

dawi, fra undervisningsministeriet i Am
mon i Staten Jordan har været her en tid,
sendt hertil af U.N.E.S.C.O. Jordan om
fatter Østjordanlandet samt den gamle
bydel af Jerusalem m. m. Han fortalte os
levende om sit land og om striden med
Israel, set fra arabernes synspunkter. Da
han var her i flere dage fik eleverne rig
lejlighed til at diskutere med ham. (Se
billedet).
En gang om året samles alle lærere i
Haslev til et møde. I år var det vor tur
til at holde det. Dr. phil. Bruhn fortalte
om Galatheaekspeditionen og viste både

film og lysbilleder. Det blev en meget in
teressant aften. Der var ca. 150 gæster, så
vi kunne lige proppes ind i spisesalen, selv
om det kneb.
Ellers går alt sin rolige gang. Nu og da
mærker vi åndens vingesus, men det er
ikke så nemt at skrive om; „alt stort sker
tyst“, men vi er taknemmelige for at
mærke, at gamle elever står bagved deres
skole i forbønnens tjeneste.
Vi glæder os til at se mange af jer til
elevstævnet. Hjertelig velkommen.
Jeres
Käti og Johs. Magelund

Klip ud

Til

Den udvidede Højskole
Haslev

1951.

Bryllupper.

Vi er ni af sommerholdet 1951, der er
samlet til en hyggelig aften i Grethe Høj’s
nye hjem, og herfra sender vi en hilsen til
alle kammeraterne.
Gertrud Storbacha (Schmidt), Inger K.
Jensen, Anna Hansen, Eva Skovager, Birgith Olsen, Marie Nielsen, Mimi Rosen
gård, Grethe Høj (Anthonsen), Ingrid
Tingleff.
En kærlig hilsen til hele lærerstaben
sendes også af de ni.

Søndag den 31. maj viedes i Isenvad
kirke frk. Anna Margrethe Larsen (47—•
48) til hr. Vagn Hansen, Tjæreborg.
Fredag den 3. juli vies i Haslev kirke
cand. tcol. frk. Elisabeth Holmstrup, læ
rerinde på H. u. H. 52—53, til hr. pastor
Jørgen Balle Olsen, Glostrup. Bryllupsadr.: Sofiendalsvej 43, Haslev.
H. u. H. ønsker hjertelig til lykke.
1. juli vies i Vestervig kirke frk.
Kamma Mikkelsen (sommeren 1951) til
cand, theol. Gunnar Tøttrup.

Sommerholdet 1943.
Hallo! — Krukker og Kander!
Slut op om stævnet i Haslev. Der bliver
kun denne chance for gensyn i sommer.
Berta og Søster.

Haslevkredsen
for Sønder-Sydjylland afholder sit årlige
møde søndag den 30. august i Gram. No
tér dagen. — Program i juli-nr.
Toftlund, den 24. maj 1953.
A. Jensen.

Det er altid en glæde
for skolens medarbejdere at hilse på
gamle elever ved møder omkring i landet.
Derfor oplyses følgende møder, hvor for
standeren taler:
Mandag den 15. juli, Valdemarsdag, kl.
19,30 i Borup (Sjælland).
Søndag den 21. juni kl. 10 og kl. 15,30
i Taulov.
Søndag den 28. juni kl. 16 i Sorgenfri
Slotspark, kgs. Lyngby.

Haslevkredsen i København (HuHy
har ikke møde 1. juli.
P. k. v.

Emma Augustinus.

Elevstavnet — Jubilæumshold
35
30
25
20
15
10
5

år sommeren 1918 — Vinter 17-18
1923 —
22-23
1928 —
27-28
1933 —
32-33
1938 —
37-38
1943 —
42-43
1948 —
47-48
Kom, dine kammerater venter digi

Gymnastik for »gamle« delingsførere
Kan du endnu tage en fin hasestræl
ning — eller hvordan? Det vil vi få a:
se ved elevstævnet, idet der vil blive
arrangeret en lille træningstime for all?
kvindelige delingsførere søndag den 5.
juli kl. 15,30.
Husk at tage træningsdragt med.
Hilsen Nina.

Udgivet af elevforeningen. Redaktør: N. P. Pedersen. Skolevej 6, tlf. 596.
Torkildsens bogtrykkeri v. H. Nielsen, Haslev.
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afrejse

Ønskes
natlogi

