
Grundlovsmøder i Brøderup 1951-1955 (af John Gravesen) Side 1 (af 13) 

5.6. 
1951 

Forstander Gunnar Damgaard Nielsen, Ryslinge højskole: Vor folkearv og frihedsarv skal 
bruges og værnes. Et folk, der er tro mod sig selv, går aldrig til grunde, men der skal også være magt 
bag demokratiet. Under krigen fik sangen og historien et opsving. Ungdommen må lære ærlighed 
både i folkelivet og i politik. Vi må samle åndslivet og livets vanskelighed igennem højskolerne. 

Fhv. statsminister Knud Kristensen: Grundloven udsprang gennem både en friheds- og en 
national rørelse. Under krigen lærte vi at skønne på de grundlæggende rettigheder. De politiske 
partiers opstillingsmonopol kan blive en trussel mod folkestyret. Fagforeningernes monopol til at 
organisere arbejdskraft kan også true folkestyret, og man har set en arbejder jaget bort, fordi han 
bestilte for meget. Den uindskrænkede strejkeret er også i strid med grundloven. Det vigtigste er dog 
folkets moralske habitus. 

 

5.6. 
1952 

Forstander Uffe Grosen, Vallekilde højskole: vi kan ikke stole på, hvad de store magthavere 
siger; både Hitler og Stalin træder mennesket og dets ret under fode. Menneskets ret til personlig 
frihed blev selv i de mørkeste dage respekteret i England.  

Valgmenighedspræst Henrik Dons Christensen, Askov: Grundtvig sagde en gang, at danskerne 
er store i tanken, men stoddere i virkeligheden ï dvs. vi har svært ved at føre de store tanker ud i 
virkeligheden. I 1800-tallet dyrkede Askov-eleverne eksercits, og i Sønderjylland byggede man 
forsamlingshuse og stiftede folkelige foreninger. Dette er imidlertid gået i stå i 1900-tallet. Nutidens 
talere giver for ofte en løsning frem for at lade tilhørerne selv fordybe sig i emnet. Ord og handling 
må følges ad. 

 

5.6. 
1953 

Forstander Jørgen Jessen, Jaruplund højskole, ønskede til likke med, at danskerne ikke havde 
kastet grundloven overbord ved årets afstemning. 1849-grundloven kom vi let til, men efter 1866 
opstod der en lang, sej og bitter kamp. Men det danske folk har ikke sat sig nye mål, f.eks. med flere 
fællesnordiske samarbejder. I Sydslesvig er der ikke den samme frihed og ansvarsfølelse som i 
Danmark. 

Valgmenighedspræst Skat Rørdam Clausen, Askov, talte om danske mindedage: Slaget på 
Rheden den 2. april, slaget ved Fredericia den 6. juli, den svenske belejring af København i 1658, i 
Sønderjylland 1864-1920, under verdenskrigen og nu i Sydslesvig. Ophævelse af stavnsbåndet i 
1788, grundloven i 1849 og valgret til kvinderne kom uden kamp og voldshandlinger. Vi sov dog i 
1801, 1807 og 1940. det folkelige fællesskab skal give os styrke i den daglige gerning. 

 

5.6. 
1954 

Skoledirektør Bernhard Hansen, Flensborg, talte om forholdene i grænselandet, hvor der er 
mange danske skoler, der også får elever fra tyske hjem. Krigen var hård, og da døde 125 af 
Duborgskolens gamle elever.  

Forstander Jens Marius Jensen, Aarhus: Det folkelige er samhørigheden mellem folk i fortid og 
nutid ï på tværs af sociale og politiske skel. Kendskab til andre mennesker og deres forhold, 
livsholdning mv. fremmer forståelsen for hinanden. 

 

5.6. 
1955 

Grundlovsmødet blev holdt, netop som den ændrede grundlov gav mulighed for kvindelig 
arvefølge i kongehuset. 

 
Forstander Vagn Fenger, Den internationale højskole, Helsingør, talte om den danske folkelige 

kultur i forhold til udlandet: Vore hjem har høj standard, vor omgangsform er ligetil, der er megen 
lighed mellem menneskene ï men også mange skilsmisser og selvmord. Imidlertid mangler mange 
unge mennesker et mål og søger kun materielle værdier ï det må de ældre hjælpe med. 

Valgmenighedspræst Clemens Barfod Petersen, Sdr. Nærå, talte om emnet òEr kirken og 
kristendommen spillet fallit?ò det er ikke tilfÞldet, for vi tÞnker p¬ vor ònÞsteò, og den kristne moral 
bruges aktivt. 

 

  



Grundlovsmøder i Brøderup 1951-1955 (af John Gravesen) Side 2 (af 13) 

5.6.1950 

 

 
Næstved Tidende 1.6.1951 

 
 
 
 
 

 
 

Næstved Tidende den 1.6.1951: 

Taler 1:  Fhv. statsminister Knud Kristensen,  
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geograf
i_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_efter_
1945/Knud_Kristensen 

  
Taler 2:  Forstander Gunnar Damgaard Nielsen, 

Ryslinge højskole 
http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/26289 

 
670 betalende voksne deltagere aô 1,00 kr. 
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Grundlovsmøder i Brøderup 1951-1955 (af John Gravesen) Side 4 (af 13) 

 
 

 

 

 

  



Grundlovsmøder i Brøderup 1951-1955 (af John Gravesen) Side 5 (af 13) 

5.6.1952 

 
Næstved Tidende 28.5.1952 

 
Næstved Tidende den 6.6.1952: 

 

Taler 1:  Valgmenighedspræst Henrik Dons 
Christensen, Askov 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/Henrik_Dons_Chris
tensen 

  
Taler 2:  Forstander Uffe Grosen, Vallekilde 

højskole 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B
8jskoleforstander/Uffe_Grosen 
 

554 betalende voksne deltagere aô 1,00 kr. 

 
Næstved Tidende den 30.5.1952 

 

 

 

 

 

 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Uffe_Grosen
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Uffe_Grosen
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Uffe_Grosen

