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 RESUMÉ: 
Grundlovsmøde i 1946 afholdtes på Mogenstrup kro, hvorefter man igen flyttede til Brøderup højsk. 
 

5.6. 
1946 

Forstander Hans Lund, Rødding højskole, talte om folkestyrets ide og bærende principper. Ved 
demokrati vælger folket sine ledere; det forudsætter et vist fællesskab i livssyn, der må ikke være for 
store sociale forskelle, og der skal være fri meningsudveksling med risiko for agigation. En dygtig 
opposition yder indflydelse på regeringen. 

Pastor Oluf Olsen, København, talte om, at Danmark nu var kommet i ildlinien med mulig 
indvandring fra Rusland oa. lande. Han talte også om de forskellige livssyn hos indremissionske og 
grundtvigianske mennesker og slog til lyd for at fjerne den udanske teologi. 

 

5.6. 
1947 

Forstander Johs. Petersen-Dalum, Dalum landbrugsskole: Grundlovsdag burde være en 
national festdag, som ikke blev brugt til partipolitiske kævlerier. Det enkelte menneske er med sit 
virke og personlige ansvar medbestemmende for udviklingen. 

Professor Lars Hansen Larsen, København, holdt et varmtfølt foredrag om Sydslesvig, hvor 
folkets frihed er meget begrænset. De er vågnet nationalt og ønsker nu at vende hjem til Danmark, 
da Tyskland har tabt kulturen. Det haster, da alt af nordisk stamme ellers blivar kvalt dernede. 

 

5.6. 
1948 

Magister Jens Rosenkjær, København, talte om, hvad politik kræver af os mennesker. 
Samfundet består nu af de 3 grupper bønder, arbejdere og alle os andre, og forhåbentlig får én af 
disse grupper fremover ikke magt over de andre, hvilket er en af folkestyrets goder. Skellet er større 
mellem land og by, hvor der må udvises tolerance og forståelse. Efter krigen er mange skuffede over 
systemets mangler, men der findes ikke noget bedre system end demokratisk folkestyre. 

Forstander Hans Haarder, Rønshoved højskole: Valdemar Atterdag og dronning Margrethe 
brugte 35 år på at genrejse landet efter grev Gerts besættelse. De krævede arbejde og høje skatter 
og var ikke populære – men måske den bedste konge nogensinde. Genopbygningen efter 2. 
verdenskrig er også vort ansvar, og i modgangstider viser danskerne ofte deres værd. 

 

6.6. 
1949 

Til fejring af grundlovens 100-års jubilæum arrangerede Indbyderforeningen, kommunerne og de 
politiske partier 2. pinsedag 4 grundlovsmøder i Sydsjælland, heraf et på Brøderup Ungdomsskole: 

Forstander Frode Aagaard, Vestbirk højskole, udredte styreformen i Danmark gennem de 
århundreder, hvor konge og adel havde magten. Op til 1849 fandt konge og folk hinanden, og siden 
har vi haft frihed under ansvar ”Kun i frihedsmuldet rankes et menneske”. 

Afdelingschef (senere minister) K. B. Andersen, Statsradiofonien, København: Grundloven giver 
mødefrihed, talefrihed, hjemmets ukrænkelighed og meget andet. Staten skal ikke krænke friheden, 
men en brutal mand skal heller ikke træde en anden ned. 

 
Grundlovens 100-års jubilæum omtales også på anden måde i dette afsnit af artiklen. 
 

5.6. 
1950 

Pastor Henning Höirup, Ejby, talte om Grundtvig, hvis lune blev varmere med årene, og han 
kunne selv smile af sin besærkergang. Grundtvigs kamp for lutherdommen var så hård og skarp, at 
han til sidst ikke måtte tale i københavnske kirker. Han sled bibler op i sin søgen efter et fast ståsted. 
Han opsagde sit embede og brugte 13 år på at samle folkeviser og skrive bøger og sange. 

Pastor Hans Magle, Tønder, talte om Sydslesvigerne, som har et stort ønske om at komme hjem 
til Danmark, men flere århundreders forkvaklede dansk styre er skyld i, at de ikke tilhører vort land. 
Personer, som forlover sig med en tysker, slettes af medlemsskabet af den danske ungdoms-
forening. Der er nu ca. 14.000 skolebørn i 80 danske skoler. Det er stadig ikke for sent at tage 
spørgsmålet om Sydslesvigs overførsel til Danmark op overfor vinderne af krigen. 
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5.6.1946 

 
Næstved Tidende 1.6.1946 

Taler 1:  Forstander Hans Lund, Rødding 

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

 

Taler 2:  Pastor Oluf Olsen, København 
 
401 betalende voksne deltagere a’ 1,00 kr. 

  

 
Næstved Tidende den 6.6.1946 
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5.6.1947 

 
Næstved Tidende 31.5.1947 

 
Næstved Tidende den 6.6.1947: 

 

Taler 1:  Forstander Johs. Petersen-Dalum, 

Dalum landbrugsskole 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Landbrug,_skovbrug_og_gartneri/Landb
rugsskoleforstander/Johs._Petersen-Dalum 

 

Taler 2:  Professor Lars Hansen Larsen, 
København 
http://www. 

 
408 betalende voksne deltagere a’ 1,00 kr. 
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5.6.1948 

 
Næstved Tidende den 1.6.1948 

 

Taler 1: Jens Rosenkjær 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk
_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3
%B8jskolel%C3%A6rer/Jens_Rosenkj%C3% 

 
Taler 2: Forstander Hans Haarder, Rønshoved 

højskole 
http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/h/all/6
364 

 
401 betalende deltagere a’ 1,50 kr. 

  

 
Næ.Tid. 31.5.1948 

 

Referat i Næstved Tidende 7.6.1948: 

 

 

 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskolel%C3%A6rer/Jens_Rosenkj%C3%25
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskolel%C3%A6rer/Jens_Rosenkj%C3%25
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskolel%C3%A6rer/Jens_Rosenkj%C3%25
http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/h/all/6364
http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/h/all/6364
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5.6.1949 

 
Præstø Avis den 31.5.1949 

 
Præstø Avis den 3.6.1949 

 
Taler 1:  Afdelingschef (senere minister) K. B. Andersen, 

København 
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_
historie/Danmark_efter_1945/Knud_B%C3%B8rge_Andersen   
Taler 2:  Forstander Frode Aagaard, Vestbirk højskole 

www.horsensleksikon.dk/images/0/.../Frode-Aagaard-25-03-
1967ocr.pdf   

79 betalende deltagere a’ 1,50 kr. pr. voksen 
 
 

Præstø Avis den 7.6.1949: 
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Præstø Avis den 7.6.1949:  
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5.6.1950 

 
Præstø Avis den 31.5.1950 

 

 
Næstved Tidende 2.6.1950 

 

Taler 1:  Pastor Hans Magle, Tønder 
http://da.wikipedia.org/wiki/Hans_Magl
e 

  
Taler 2:  Pastor Henning Höirup, Ejby 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_
Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Bisk
op/Henning_H%C3%B8irup 

 
222 betalende voksne deltagere a’ 1,50 kr. 
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Næstved Tidende den 6.6.1950: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


