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Kristian Pihl Lorentzen, Hermelinvej 4, Ans,  
MF, præsidiemedlem og transportordfører for Venstre 

 
 

Grundlovstale på Borgvold, VIBORG 
tirsdag den 5. juni 2018 

 

 

Kære festdeltagere, mine damer og herrer! 

 

Indledningsvis vil jeg takke for invitationen til at holde grundlovstale. 

Som folketingsmedlem valgt her på egnen, er jeg meget glad for og 

stolt over at stå her foran jer på denne skønne og solrige sommerdag.  

 

Grundlovsfester – som Venstres her på Borgvold - er i sandhed en 

vigtig institution og en vigtig tradition i det danske folkestyre. 

Grundlovsdag markerer og indrammer hele vores danske demokrati og 

minder os om alt det, som er så vigtigt og værne om.  

 

Det drejer sig om de elementære frihedsrettigheder, som er nedfældet i 

grundloven. De er hjørnestenen i vores danske demokrati. Men 

grundlovsdag markerer også en bekendelse til de værdier og 

traditioner, som vores dejlige frie fædreland bygger på. Vores danske 

værdier er knyttet til den historiske arv og den kulturarv, som hver og 

en af os bærer rundt på, og som vi selv er en del af. Og har ansvaret 

for at respektere og bringe videre til de kommende generationer. 

Grundloven og de værdier, der er afspejlet i den er det kit, der er med 

til at binde os sammen som folk, som nation og som et frit samfund.  

 



2 
 

DE UNGE OG FOLKESTYRET 

Her er en udfordring. I en tid med stor fokus på internet og livet på de 

sociale medier skal vi blive bedre til at tænde de unges 

samfundsmæssige og politiske engagement. Bedre til at fortælle dem 

om Grundloven og dens enorme betydning for vores dejlige land. Jeg 

går det selv når jeg får besøg på Christiansborg af skoleklasser. Men 

det gør ondt i min hjertekule, når kun få elever kender datoen for 

Grundlovsdag. Og så kigger jeg strengt på deres lærere, og mindes 

med taknemlighed min egen gamle lærer, fru Jørgensen, der allerede i 

første klasse forklarede os børn om baggrunden for at vi havde fri fra 

skole Grundlovsdag. Lad os blive bedre til at få de unge engageret i 

vores umistelige folkestyre, så de ikke tager vores frihed og alle vores 

goder som en selvfølge. Lad os få flere unge til at tage stilling.  

 

YTRINGSFRIHEDEN OG DE SOCIALE MEDIER 

I mit sind hersker der ingen tvivl om, at ytringsfriheden er noget meget 

dyrebart i vores demokrati. Men, som med al frihed, så indebærer 

ytringsfriheden også et ansvar. Ansvaret for at udvise omtanke når 

man ytrer sig. Ansvaret for at vise respekt for andres meninger. Det er 

et personligt ansvar, som jeg trygt overlader til den enkelte.  

 

I vores udfoldelse af ytringsfriheden har i de senere år fået et nyt 

redskab – en helt ny dimension. Nemlig de sociale medier. 

Facebook, Twitter, Instagram osv. Vi har pludselig fået helt nye 

muligheder for at kommunikere og debattere lynhurtigt med venner, 
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bekendte og andre viden omkring. Det er positivt. Bagsiden af 

medaljen er, at de sociale medier for ofte er præget af et hårdt og 

respektløst sprog, der ikke hører hjemme i en sober kommunikation 

mellem mennesker. Desuden er vi nødt til at tage os i agt for falske 

nyheder – de såkaldte fake news. Der findes desværre nationer, 

politiske grupperinger m.v., der bruger mange kræfter på at sprede 

fake news som fordækt middel til at nå deres mål. Eksempelvis så vi, 

at Rusland stod for indblanding i den amerikanske valgkamp med fake 

news på de sociale medier. Og der er mange andre eksempler.  

Lad os hilse de sociale medier velkommen som et godt og 

effektivt redskab til praktisering af ytringsfriheden og vores 

kommunikation med andre. Men lad os samtidig besinde os på en 

ordentlig og respektfuld tone i debatten samt være 

opmærksomme på falske nyheder med grumme bagtanker.  

 

 

FORSVARET 

Det var ikke uden grund, at Grundlovens vise fædre knæsatte 

værnepligten – pligten til at værne om Danmarks FRIHED - da 

Grundloven skulle udformes. Og det var ikke uden grund, at digteren 

Helge Rode skrev de berømte strofer: ”Om din frihed vil vi værne, 

holde skjoldvagt om din fred” i sangen ”Som en rejselysten flåde”.  

 

Både Grundlovens fædre og Helge Rode var klar over det. FRIHED er 

det bedste guld. Men FRIHED er ikke en selvfølge. Og det må aldrig 

blive en selvfølge. Det er noget, der vedvarende skal værnes om. 
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Verdenshistorien taler sit tydelige sprog: Hvis en nation mister sin 

forsvarsvilje, så bliver den en let bytte for andre nationer, der gerne vil 

være større og stærkere. Det er vigtigt at have sig for øje, når vi til 

efteråret skal forhandle en ny forsvarsaftale på plads.  

 

De seneste år har vi set Rusland, hvor Putin er blevet særdeles 

populær på hjemmefronten ved blandt andet at invadere Krim-halvøen 

og det østlige Ukraine, stik imod alle internationale spilleregler. Og vi 

ser et Rusland, der opruster kraftigt og udviser mere og mere 

provokerende adfærd i bl.a. Østersøregionen. Vore nære venner i de 

tre baltiske lande ser forståeligt nok med stor bekymring på 

udviklingen.  

En anden trussel mod vores FRIHED er de cyber-angreb, hvor man 

sætter vigtige funktioner ud af spillet via internettet. Forsvaret har 

været udsat for sådanne angreb. Det samme har danske virksomheder 

- eksempelvis A.P. Møller Mærsk koncernen, der fik deres globale  

containertrafik slået ud af kurs i nogle dage – med enorme økonomiske 

tab til følge. Det står klart, at Rusland og Kina som nationer bruger 

enorme ressourcer på at opbygge kapacitet, der kan overvåge 

internettet og udføre cyber-angreb mod os i Vesten.  Også denne 

trussel er vi nødt til at gardere os imod.  

 

Midt i denne udvikling med stigende trussel og gryende ny kold krig må 

Danmark aldrig blive det svage led i kæden. Vi skal også fremover 

være en troværdigt partner i forsvarsalliancen NATO. Vi skal betale 

vores del af præmien for den forsikring, der er garanten for FRED i 
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FRIHED. Vi kan ikke længere køre på frihjul og lade andre, herunder 

ikke mindst amerikanerne, betale for vores sikkerhed.  

 
På denne lidt dystre baggrund glæder jeg mig som officer og medlem 

af folketingets forsvarsudvalg meget over det nye brede forsvarsforlig. 

Forliget medfører et markant løft til Forsvaret – den årlige bevilling 

øges med end 20 %, ligesom materielinvesteringerne øges betydeligt. 

Med aftalen styrkes Forsvarets bidrag til NATO’s kollektive 

afskrækkelse, evnen til at bidrage til internationale operationer, evnen 

til at varetage Danmarks nationale sikkerhed, indsatsen på 

cyberområdet samt det statslige redningsberedskab. Herunder 

opbygges en veludrustet brigade, der kan deployeres til de baltiske 

lande for at indgå i det kollektive forsvar i rammen af NATO. Årtiers 

evindelige nedskæringer i forsvaret vendes nu til fremgang og 

opbygning af nye påkrævede kapaciteter. Lad os på denne festdag 

sende venlige tanker til de fastansatte i forsvaret, Hjemmeværnet og 

Beredskabet samt de mange frivillige i Hjemmeværnet og Beredskabet 

for deres indsats ude og hjemme. De kæmper fra FRIHED og 

TRYGHED. De gør Danmark ære!  

 
 
 

VI FÅR NOGET FRA HÅNDEN 

Laver I noget derinde på Christiansborg? Svaret er et rungende JA. Vi 
har lige afsluttet endnu et særdeles travl og resultatrigt folketingsår.  
 
Siden regeringsskiftet i 2015, er der skabt 130.000 flere private 
arbejdspladser. Det er flere mennesker, end der bor i hele Esbjerg 
Kommune.  
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Derudover, så må jeg sige, at det er dejligt, at bo i et land, som har et 
af verdens bedste velfærdssamfund. Sundhedsvæsnet er blevet løftet 
med mere end 4,4 mia. siden valget i 2015. Vi har sørget for, at styrke 
patientsikkerheden - ventetiden på en operation er mere end halveret 
siden 2001. Også ældreområdet og kræftbehandling i form af 
Kræftplan IV har fået et betydeligt løft. Danskerne skal regne med, at 
de får noget for deres skattekroner. Pengene skal bruges der, hvor det 
betyder noget for danskerne – og det er kernevelfærden.   

 
Vi fører en fast og fair udlændingepolitik. Vi har nu fået styr på 
tilstrømningen af asylansøgere til Danmark. Antallet er på det laveste 
niveau i 9 år. Det er virkningen af de mere end 76 målrettede 
stramninger, som regeringen har gennemført siden valget.  
I skarp modsætning til den tidligere S-ledede regering, der 
gennemførte en lang række lempelser efter pres fra de røde 
støttepartier. Det vil ske desværre igen, hvis der efter næste valg 
tegner sig et rødt flertal. Men det tror jeg nu ikke, at der gør….:-)  
 
Vi har styrket politiet til gavn for danskernes tryghed. Og det er 
hårdt tiltrængt i en tid med bandekriminalitet, indbrud, vold og udbredt 
narkokriminalitet.  
 
Vi har vedtaget en ghettopakke. Vi kan ikke leve i et land, hvor der er 
personer, der isolerer sig og ikke tager aktiv del i det danske samfund. 
Det sætter vi nu en stopper for med det mål, at der senest i 2030 ikke 
længere er parallelsamfund i Danmark. 
 
Jeg vil gerne slå fast, at der er faktisk mange borgere med ikke-vestlig 
baggrund, som har ansættelse og bidrager aktivt på arbejdsmarkedet, 
ligesom de deltager i lokale foreninger og i det danske samfund som 
helhed. De fortjener påskønnelse og opmuntring. Men vi skal også 
have de sidste med. Dem, der isolerer sig – ofte med baggrund i 
religiøse holdninger, der minder om mørk middelalder. Der findes 
fortsat alt for mange, der reelt står udenfor det danske samfund og 
som ikke har taget vores værdier til sig. Alt for mange med ikke-vestlig 
baggrund er kontanthjælpsmodtagere - og helt uden uddannelse og 
job. Alt dette gør vi nu effektivt op med. Vi passer på Danmark. 
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Udflytning af 4000 yderligere statslige arbejdspladser. Et skridt 
nærmere mod at skabe et Danmark i bedre balance. Vi vil ikke 
acceptere en udvikling, hvor store dele af landet bliver et slags 
arbejdende frilandsmuseum. Hvad der også er med til at skabe vækst i 
Danmark er aftalerne om lavere skat, omlægning af 
registreringsafgiften. Lempelse af afgifter og skatter for erhvervslivet og 
iværksættere og ikke mindst at glemme at boligjobordningen gøres 
permanent.  
 
I de kommende uger ventes indgået politiske forlig om mediepolitikken 
og om energipolitikken frem mod 2030 på baggrund af udspil fra 
regeringen.  
 
Jeg er stolt over, vi har en regering, der i den grad får noget fra 

hånden. Det går godt i Danmark – vi har fuld damp på kedlerne. Men vi 

skal have hele landet med på vognen. Nu fortsætter vi fremrykningen 

mod et friere, rigere og mere trygt Danmark - i et konstruktiv 

samarbejde med folketingets øvrige partier. Jo, vi får noget fra hånden.  

 

BEDRE VEJE 

Men vi er langt fra færdige. Et af hængepartierne er at sikre bedre veje 

i Danmark. Herunder til Viborg! Jeg har personligt som 

transportordfører kæmpet for, at et bedre vejnet kommer langt højere 

op på den landspolitiske dagsorden. Og det er ved at lykkes. Jeg 

forudser, at en bedre infrastruktur og en grønnere transport bliver 

hovedtemaer i den kommende valgkamp. Vi har brug for 

sammenhængende investeringsplan for infrastrukturens nødvendige 

udbygning fra mod 2030 – med tyngde på vejnettet. Den jyske 

parallelmotorvej – også kaldet hærvejsmotorvejen - skal have en 

fremtrædende placering i denne masterplan. Vejlefjordbroen er en 

flaskehals, der må og skal aflastes. Ultimo 2019 skal vi tage politisk 
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stilling den igangværende undersøgelser op gennem Jylland. Herunder 

om motorvejen skal gå øst eller vest om Viborg. Tak for de mange 

gode input i den forbindelse. Lad os sætte det realistisk mål, at vi 

senest i 2030 kan køre på motorvej fra Viborg til grænsen. Til stor gavn 

for erhvervslivet, jobskabelsen og tilflytningen i Viborg Kommune og 

andre dele af Jylland. For et Danmark i bedre balance.  

 

Også udbygningen af Rute 26 mellem Søbyvad og Mundelstrup skal 

have en fremtrædende placering i masterplanen. Det kræver fodslag 

blandt de berørte kommuner – Favrskov, Silkeborg, Viborg og Aarhus. 

Ellers bliver det op ad bakke på grund af lav forrentning af projektet.     

 
Jeg ser frem til at spille en hovedrolle i udarbejdelsen af den 
kommende masterplan for infrastruktur – og i gennemførelsen af 
den i de kommende år.  
 
 
FRIHED UNDER ANSVAR 
 
Men selvom Grundloven er garant for et stabilt og stærkt folkestyre, så 

er grund til hele tiden at være på vagt over for truslen om regeltyranni 

og formynderi. Lovmøllen kværner alt for lystigt på Christiansborg. 

Mere end 200 love om året. Det har taget overhånd.   

 

Der er kommet en omsiggribende tendens til, at vi her i landet laver 

detaljerede og snærende regler for alverdens ting. Det sker formentlig i 

bedste mening ud fra en tanke om millimeter-retfærdighed og det at 

have styr på tingene. Men alt for mange regler er FARLIGE for friheden 

og for det personlige ansvar. Hvis regeltyranniet tager overhånd, så 
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går det ud over den enkeltes initiativ og frihed. Det går ud over 

foreningslivets frihed til at vælge egne eller lokale løsninger. Og for 

mange snære regler går ud over dem, som har valgt at drive 

selvstændig virksomhed og skabe arbejdspladser. Og regeltyranni er 

med til at kvæle arbejdsglæden hos medarbejderne. Og med til at 

lægge beslag på kommunernes ressourcer. 

 

Som eksempel tror jeg, at rigtig mange kommunale hjemmehjælpere 

og lærere på skolerne ønsker sig mindre tidstyranni, mindre 

papirarbejde og mindre kontrol. Tilsvarende inden for andre faggrupper 

i den offentlige sektor. Lug ud i bureaukratiet til gavn for den faglige 

stolthed og arbejdsglæden. Vi skal hele tiden huske, at sammen 

med regler følger også kontrol, der koster ressourcer, der kunne 

bruges langt bedre på ting, der gavner borgerne i hverdagen.  

 

Jeg vil personligt opruste i kampen for færre regler og mindre 

formynderi, der truer med at undergrave friheden og det personlige 

ansvar i vort samfund. Jeg opfordrer jer alle til at kontakte mig pr. 

telefon, pr. brev eller pr. mail, hvis man støder på vanvittige regler, 

overflødig kontrol eller formynderiske restriktioner. Lad os sætte de 

ansatte på rådhusene, i styrelser og ministerier til at luge ud i 

overflødige regler og rapporter. Lad os give dem en kontant 

bonus i lønningsposen, hver gang det lykkes.  Det skal være 

attraktivt og prestigefyldt at banke overflødige regler i jorden. 

Færre regler – mere FRIHED under ANSVAR, skal parolen lyde!  
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Jeg vil slutte min tale af med at sende en taknemlig tanke til 

Grundlovens fædre, der allerede i juni 1849 vedtog de principper, 

værdier og frihedsrettigheder, der er fundamentet for vore dages 

fantastiske danske samfund. Dem skal vi vide at værne om. Dem skal 

vi huske at fejre og påskønne hvert år den 5 juni. Ganske som vi gør 

det her og nu på Borgvold. Jeg ønsker jer alle en fortsat god 

Grundlovsdag.    

  

 


