
 

2.-behandlingen af beslutningen angående mindretallenes rettigheder 
Jørgen Gram på Folketingets talerstol, lydoptagelse fra DR, 13. april 1955. 

 

https://www.folketingstidende.dk/samling/19541/beslutningsforslag/B2/19541_B2_BEH1_M91_referat.pdf 

Teksten til lydoptagelsen kan læses side 3466-3467. 

 

DR introspeak: 

0’09-0’36 

”Jørgen Gram, Venstres ordfører, takkede statsministeren for den måde, han havde løst sin opgave på. 

Resten afhænger nu af, om der fra tysk side vises vilje til i praksis at føre igennem, hvad der under 

forhandlingerne er sat på papiret. Fra tysk side er det erklæret, at alle instanser, der kommer i betragtning 

vil bestræbe sig for at agte og værne mindretallenes rettigheder i overensstemmelse med ånden i de afgivne 

erklæringer om mindretalsforholdene” 

Jørgen Gram: 

0’36-3’57 

”Hvis dette gennemføres, er det det mest betydningsfulde … til det tyske skolevæsen vil sige i praksis” 

DR speak: 

2’37-2’50 

”Jørgen Gram var ikke tilfreds med at Tyskland skulle kunne stryge en påviselig gæld på over en million 

mark til det danske skolevæsen i Sydslesvig, og om skoleforslaget udtalte Venstres ordfører sig blandt 

andet”:  

Jørgen Gram:  

2’50-3’57 

”Mit parti går ind for enstemmigt … vil sige i praksis” 

DR outro speak 

3’57-4’14 

Der er imidlertid stadig en skævhed i forholdet i de danske sydslesvigske stifter(?). Der ydes almindeligt 

dansk tilskud til elever på for eksempel den tyske folkehøjskole i Tinglev, men til de danske sydslesvigere 

ydes der ikke tilskud …” 

På dyrskue.  

4’15-5’55: Jørgen Gram interviewes om de danske muligheder for hesteeksport efter krigen.  

https://www.folketingstidende.dk/samling/19541/beslutningsforslag/B2/19541_B2_BEH1_M91_referat.pdf


Kai-Uwe Von Hassel: 

tysk politiker. Hassel var 1950-65 medlem af den slesvig-holstenske Landdag for CDU og 1954-62 delstatens 

ministerpræsident. Han var medlem af Forbundsdagen 1953-54 og 1965-80, forsvarsminister 1963-66, 

minister for integration af tyskere fra østområderne 1966-69, Forbundsdagens formand 1969-72 og 

viceformand 1972-76 samt medlem af Europa-Parlamentet 1979-84. Hassel medvirkede til den dansk-tyske 

mindretalsordning, som blev beseglet ved København-Bonn-erklæringerne i 1955. 

 

Gram, Jørgen (V) Fhv. medlem af Folketinget, Venstre 

Jørgen Georg Gram, født 19. november 1887 i Store Nustrup, døde 17. december 1961, søn af 

gårdejer Hans Petersen Gram. Medlemsperiode 

Folketingsmedlem for Venstre i Haderslev m. fl. Amtskreds, 22. oktober 1935 – 14. maj 1957. Tillidshverv 

Formand for Midtjyllands Elektricitetsforsyning fra 1923. 

Medlem af bestyrelsen for Graasten Landbrugsskole fra 1924. 

Medled af bestyrelsen for Sønderjyllands Højspændingsværk fra 1924, formand fra 1944.  Medlem af Elektri

citetsrådet.  Medlem af bestyrelsen for dagbladet »Modersmaalet-

Dannevirke«.  Medlem af bestyrelserne for Den nordslesvigske Landboforening, De samvirkende jydske 

Landboforeninger og De samvirkende danske Landboforeninger i en årrække.  Medlem af Landbrugsrådet fr

a 1935.  Formand for Danske Landbrugeres og Hestehandleres Eksportorganisation fra 1936.  Medlem af be

styrelsen for Venstres landsorganisation og af bestyrelsen for Venstres 

folketingsgruppe.  Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn fra 1945, af vareforsyningsudvalget fra 1953 og a

f finansudvalget fra 1953.  Medlem af Europarådet fra 1951. Uddannelse Tysk folkeskole. 

Skamlingsbanke Højskole 190203. Landbrugsuddannelse. Tune Landboskole 1909. Beskæftigelse 

Fra 1909 ejer af »Ankergaard« i Gabøl 


