
Grundlovsmøder i Brøderup 1956-1963 (af John Gravesen) Side 1 (af 17) 

 RESUMÉ: 

5.6. 
1956 

Fru Anna Sophie Seidelin, Knebel, fortalte eventyret ñDen lille tykke katò, der ¬d grßden, 
gryden, 5 fugle i flok, kællingen, 7 piger i dans, præsten med sin stok mm med mange hip til højre og 
venstre. Der faldt mange alvorlige, tankevækkende bemærkninger om kvinder og mænd, politik, 
grundlovsdagen, denne verden, afslutningen på livet, stort og småt. 

Forstander Gunnar Damgaard Nielsen, Ryslinge højskole, fandt det godt, at landene er 
begyndt at tale med hinanden. Former og tidsformer forgår, ånden består. Vi vil fremover mærke 
meget mere til folk fra andre kontinenter end hidtil ï de kommer for at lære om mangt og meget, 
herunder Kristen Kold og Grundtvig. Midt i al omskifteligheden skal vi bevare den danske folkelighed. 
 

5.6. 
1957 

Biskop Gudmund Schiøler, Roskilde, fandt det mærkeligt, at mange glemmer værdien af at 
kunne leve et frit folkeliv, der ligesom kirkelivet bedst lever frivilligt. Indenfor den kirkelige verden 
overlades for meget til præsterne. Der er også brug for kirker omkring de nye byer og bydele. 

Forstander Arne Fog Pedersen, Rødding højskole, talte om den folkelige baggrund for 
grundloven. Folket skal udfylde grundlovens rammer med ånd og liv. Tidligere kæmpede man hårdt 
om ideer og idealer, mens debatten nu mere drejer sig om økonomi. Det kan ikke nytte at være 
vågne udadtil, hvis vi er sløve og ligegyldige indadtil. Hver ny generation må stilles overfor sit ansvar 
som borgere i et frit land. 

 

5.6. 
1958 

Forfatter Jørgen Bukdal, Askov, talte om forudsætningerne for grundlovens givelse, hvilket 
skete i lyset af nutidens omvæltninger i Frankrig. 1800-tallet var romantikkens, udviklingens og 
vækkelsernes tid ï og de mennesker betød opmarchen til grundloven, hvor de også tog de første 
stød.  Nu er der mindre tillid til hinanden.  

Biskop Hans Balthasar Lind Øllgaard, Odense, talte om menneskers ansvar overfor hinanden. 
Det bedst frivilligt at tage ansvar.  

 

5.6. 
1959 

Biskop Axel Rosendal, København: Grundloven gav os friheden, men den er på mange måder 
reduceret. Vi fik også demokratiet, som ikke står fast, hvis vi ikke værner om det, samt værner 
menneskelivets værdi, sandheden og retfærdigheden.  

Forstander Harald Lunn Bredsdorff, Ollerup højskole, talte også om demokrati, som kan være 
mange ting som folkestyre, partistyre, flertalsvælde mv. Brugte vi i stedet ordet folkestyre, ville det 
betyde, at folket styrer sine egne sager og føler ansvar for dem. Mennesker skal føle ansvar for 
opgaven, træffe afgørelser og leve med dem. Herved vokser man med opgaven.  

 

15.6. 
1960 

Valdemarsmøde på Brøderup højskole 
Forstander Gunnar Damgaard Nielsen, Ryslinge højskole, talte om videnskabelig og folkelig 

oplysning. Ingen kan leve af videnskab alene uden at miste sin menneskelighed. Videnskaben kan 
ikke sige sandheden om vort menneskelivs mening, ej heller lære os at skelne mellem moralske 
værdier eller give næring til vore sjæle. Menneskets ånd skal holdes i live, ellers bliver alt fattigt. 

Valgmenighedspræst Helge Skov, Askov, talte om at bruge vort skøn, illustreret ved Grimms 
eventyr òDen kloge Hansò, som altid kom galt af sted fordi han manglede sund sans og ikke anvendte 
sit skøn. Det er umenneskeligt ikke at bruge sin sunde fornuft. Politik skal også være sådan, at den 
lamindelige vælger kan sætte sig ind i sagerne.  

 

5.6. 
1961 

Seminarierektor Poul Hartling, København: Grundloven borger ikke for friheden, men den giver 
os mulighed for at leve frit indenfor dens rammer. Friheden kan trues udefra, samt indefra ved 
sløvhed og dorskhed. Frihed rummer en risiko og pålægger os et ansvar og en forpligtelse. 

SSV-formand Karl Otto Meyer, Flensborg, omtalte, at de dansksindede sydslesvigere går 
rodfæstede ind i fællesskabet. Den kulturelle kappestrid vil fortsætte i det storeuropæiske samarbejde 
(Rom-traktaten). SSV er nået til en politisk og kulturel erkendelse. Politisk set er Sydslesvig en del af 
Tyskland. Kulturelt kan man leve et rigt og lykkeligt liv, når man er i led med dansk fællesskab. 

 

5.6. 
1962 

Generaldirektør Hans Sølvhøj, DR, København, talte om, at for mange borgere er passive, 
mens de ledende i praksis bliver små diktatorer. Arbejdslivet har skabt specialister, mens 
samfundslivet har brug for alsidige mennesker. Der mangler en bred folkelig drøftelse af 
problemerne, samt respekt for de folkevalgte. 

Pastor Johannes Birkedal Nielsen, fmd. for Kirkeligt Samfund, Vejle: De danske digtere som 
Brorson, Kingo og Grundtvig har givet et særligt dansk svar på evangeliet.  

 

5.6. 
1963 

Forstander Hans Haarder, Rønshoved højskole: Mønstret for det danske folkestyre er hentet i 
Grækenland, og alle skal være lige for loven. Liv er bevægelse, stilstand er død. Tyrannerne er 
kommunismen og katolicismen. Skolernes undervisning skal kalde på det bedste i eleverne. 

Seminarielektor Torben Dijnes, Vordingborg: 1900-tallet skabte højskolen, grundloven, 
romantik, idealisme, naturalisme, brandesianisme ï men blev alligevel harmoniens århundrede. Nu er 
alt mere kompliceret og med mere disharmoni, og der opstod diktaturer.  

  



Grundlovsmøder i Brøderup 1956-1963 (af John Gravesen) Side 2 (af 17) 

5.6.1956 

 
Næstved Tidende 30.5.1956 

 
Næstved Tidende den 6.6.1956: 

 

Taler 1:  Fru Anna Sophie Seidelin, Knebel 
http://da.wikipedia.org/wiki/Anna_Sophie_Seidelin 

 

Taler 2:  Forstander Gunnar Damgaard Nielsen, 
Ryslinge højskole 
http://fynhistorie.dis-danmark.dk/node/26289 
 

513 betalende voksne deltagere aô 2,00 kr. 
  

 

 

 

 

 
 



Grundlovsmøder i Brøderup 1956-1963 (af John Gravesen) Side 3 (af 17) 

5.6.1957 

 
Næstved Tidende 1.6.1957 

 
 
 

Næstved Tidende den 6.6.1957 

 

Taler 1:  Biskop Gudmund Schiøler, Roskilde  
http://www.gravsted.dk/person.php?navn=gudmu
ndschioeler 

 

Taler 2:  Forstander Arne Fog Pedersen, 

Rødding højskole 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_
og_politisk_styre/Kirkeminister/Arne_Fog_Peders
en 

 
401 betalende voksne deltagere aô 2,00 kr. 
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5.6.1958 

 
Næstved Tidende 30.5.1958 

 
 
 
 

Næstved Tidende den 6.6.1958: 

 

Taler 1:  Biskop Hans Balthasar Lind Øllgaard, 

Odense  
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/H._%C3%98llgaard 

 

Taler 2:  Forfatter Jørgen Bukdal, Askov 
http://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rgen_Bukda
hl 
 

280 betalende voksne deltagere aô 2,00 kr. 
  

 
 

 

 


