
Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 

15.6. 
1926 

Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder noget – herunder at 
vi ikke har nogen dansk nationalsang. ”Rokken går” giver minder om barndommen, og gode sange 
handler om hjemmet. Lad os gøre ”I Danmark er jeg født” til nationalsang. 

Forstander Jens Rosenkjær, Roskilde højskole, talte om de to ”verdener” land og by, som er 
forskellige, men der skal ikke sættes skel mellem dem. Byen har tidligere tiltrukket folk, men nu er det 
ved at vende. Byen har mange skjulte værdier, men også overfladeskum, som flagrer mod landet. Folk 
på landet bør værne om det enkle liv, hjemstavnsminderne, bondekulturen, sangene og dansene. 

Pastor H. T. Axelsen-Drejer, Pedersborg, tog udgangspunkt i Svend Langes ”De første kampe” 
om mændene i 1870-erne, herunder brødrene Brandes. Georg Brandes havde rige evner, men var 
uden livsindhold og følte sig forstødt og tilsidesat.  

 

15.6. 
1927 

Pastor Jersin, Herlufmagle, talte om Jørgen Marinus Svendsen, som var præst og forstander for 
Jelling seminarium. Han var også præst i hjemmene og god til at skelne mellem det ægte og forlorne. 
Han bragte solskin med sig, var ungdommens mand; han havde en dyb, rig og stærk grøde over livet. 

Pastor Lundby, Vemmelev, talte om det bedste ord på denne jord: Hjem. Man skal finde sit 
hjem (spare op), det skal ordnes og have ærlighed og sandhed, opvarmes med kærlighed, oplyses 
med glæde og holde de unge til hjemmet. Flid er frisk luft for hjemmet.  

Forstander Jens Marinus Jensen, Brøderup højskole, talte om den tyske filosof og 
forretningsmand Walter von Rathenau, som efter krigen blev minister og kort efter myrdet. Rathenaus 
far havde grundlagt AEG og givet sønnen en streng opdragelse. Han ”voksede op indefra” og blev en 
idealist, der kerede sig om det indre liv. 

 

15.6. 
1928 

Forstander Holger Begtrup, Frederiksborg højskole, talte om en nyfortolkning af teksten på 
Jellingestenene, så Thyra kun er Gorms kone. Men vi fastholder hende i folkesagnet, som angiver 
datidens måde at tænke på. Valdemarsdag er også blevet Genforeningsdag for Sønderjylland, og de 
sønderjyske hjem har kæmpet en brav kamp uden offentlig støtte.  

Professor Vilhelm Andersen, København: Når naturen i én bliver sig bevidst, kaldes det kultur 
– det er ikke det samme som civilisation, der atter er noget internationalt, noget folkeligt. Teknikkens 
udvikling minder om troldkarlens dreng, som rider på et kosteskaft, men ikke kan komme ned igen. 
Herefter oplæste han ”Svinedrengen” og talte om symbolikkerne heri: Rosen og nattergalen har 
Vorherre gjort; rosen er sommeren, blomsten af året, som har sat sit præg på folket ved 
kildemarkederne og majfesterne – mens nattergalen er sangen. 

Pastor Lund-Sørensen (intet referat i avisen). 
 

15.6. 
1929 

Pastor H. T. Axelsen-Drejer, Pedersborg, talte ud fra Ibsens ”Peer Gynt” om, at der er en 
gudsbestemmelse for hvert menneske, og gudsmærket skal på oanden og i hjertet. Forældre må 
fortælle børnene om det bedste, de har oplevet, så børnene får præg af ånd og de får noget at elske. 
Lad dem komme på højskole, så de får en dejlig gave for resten af livet. 

Censor P. A. Rosenberg, København, talte om landets ulykkelige tid 1812-1829, hvor 
romantikken og realismen blev til. Oehlenschläger og Chr. Winther i romantikken manede valdermar-
tiden frem til folkelig dåd, hvilket Grundtvig blev grebet af og vender sig fra fortid til nutid. Realismen 
blev skabt af mange, før Brandes tog over. 

Forstander Lars Bækhøj, Ollerup folkehøjskole, talte om fædrelandssange. ”Kong Christian” er 
et stridens æble og i realiteten en opsang til den jævne befolkning. Grundtvigs ”Fædreneland ved den 
bølgende strand” blev skrevet til soldaterne i 1848, herunder hans egne 2 sønner. Åkjærs ”Som dybest 
brønd” fra 1916 taler om, at det danske folk hygger sig, mens verden brænder. 

 

15.6. 
1930 

Landstingsmand Jørgen Valdemar Christensen, Ringsted, talte om sjællænderen og hans 
ejendommeligheder – fortalt i anekdoteform. En gang satte sjællænderne sig i bevægelse for at fange 
hertugen af Augustenborg, men fandt ikke denne forræder på Gisselfeld, Rosenfeldt eller Fakse kro. 
Sjællands historie er også store dramaer som slaget ved Næstved, som har præget eftertiden og dens 
personer. En sjællandsk ejendommelig er den knappe, men træffende ytringsform, som taleren 
mestrede. 

Provst N. P. Alsbo, Højrup, talte om det, der bandt den enkelte til sit land og folk, hvilket især 
ses, når digtere og forfattere er udenlands og længes hjem. Der er vort flag, sprog, natur, 
fædrelandskærlighed, kirke foruden det, der bor inderst i os – vi har et sted med fred, hvor vi er 
hjemme og som er vort hjertes hjem. 

 

  



Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 2 (af 11) 

15.6.1926 

 
Næstved Tidende den 31.5.1926 

 
 

 

Taler 1:  Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge 

højskole 
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geograf
i_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-
1945/Alfred_Povlsen 
 

Taler 2:  Forstander Jens Rosenkjær, Roskilde 
højskole 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B
8jskolel%C3%A6rer/Jens_Rosenkj%C3%A6r 
 

Taler 3:  Pastor H. T. Axelsen-Drejer, 
Pedersborg 

 
2100 betalende voksne deltagere a’ 0,75 kr. 

 

 
Alfred Povlsen 

 
Jens Rosenkjær 

Næstved Tidende den 16.6.1926: 

 
 

 

 

 

 

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Alfred_Povlsen
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Alfred_Povlsen
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-1945/Alfred_Povlsen
http://www.denstoredanske.dk/@api/deki/files/67503/=Harald_Alfred_Povlsen_1852-1934.jpg?size=webview


Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 3 (af 11) 

 

 

 
 
 

 
Forts. -> 

 

 



Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 4 (af 11) 

15.6.1927 

 
Næstved Tidende den 7.6.1927 

 

Taler 1:  Pastor Jersin, Herlufmagle 

 
Taler 2:  Forstander Jens Marinus Jensen, 

Brøderup højskole 
 
Taler 3:  Pastor Lundby, Vemmelev 

 
855 betalende voksne deltagere a’ 0,75 kr. 

 

Næstved Tidende den 16.6.1927: 

 

 

 

 



Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 5 (af 11) 

 

 

 

 

 

 

 



Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 6 (af 11) 

15.6.1928 

 
Næstved Tidende den 31.5.1928 

 
503 betalende voksne deltagere a’ 0,75 kr. 

 
 

Næstved Tidende den 16.6.1928: 

 

Taler 1:  Forstander Holger Begtrup, 

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

Taler 2:  Professor Vilhelm Andersen, 
København 
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Lit
teratur/Dansk_litteratur/Kritikere/Vilhelm_Rasmus
_Andreas_Andersen 
 

Taler 3:  Pastor Lund-Sørensen,  
 

 
Holger Begtrup 

 
Vilhelm Andersen 

 

 

 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Kritikere/Vilhelm_Rasmus_Andreas_Andersen
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Kritikere/Vilhelm_Rasmus_Andreas_Andersen
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Dansk_litteratur/Kritikere/Vilhelm_Rasmus_Andreas_Andersen


Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 7 (af 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 8 (af 11) 

15.6.1929 

 
Næstved Tidende den 31.5.1929 

 
 

Næstved Tidende den 16.6.1929: 

 
 

Taler 1:  Forstander Lars Bækhøj, Ollerup 

folkehøjskole 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B
8jskoleforstander/Lars_B%C3%A6kh%C3%B8j 
 

Taler 2:  Censor P. A. Rosenberg, København 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/P._A
._Rosenberg 
 

Taler 3:  Pastor H. T. Axelsen-Drejer, 

Pedersborg 
 

 
858 betalende voksne deltagere a’ 0,75 kr. 

 

 
 

 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Lars_B%C3%A6kh%C3%B8j
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Lars_B%C3%A6kh%C3%B8j
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Lars_B%C3%A6kh%C3%B8j


Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 9 (af 11) 

 

 

 

 

  



Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 10 (af 11) 

15.6.1930 

 
Næstved Tidende den 28.5.1930 

 

 
Næstved Tidende den 11.6.1930 

Taler 1:  Landstingsmand Jørgen Valdemar 
Christensen, Ringsted 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Medier/Journalist/J.V._Christensen 
 

Taler 2:  Provst N. P. Alsbo, Højrup 
 

459 betalende voksne deltagere a’ 0,75 kr. 
 

 
J.V. Christensen 

 
 
 
 

Næstved Tidende den 16.6.1930: 

 

 

 

 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Medier/Journalist/J.V._Christensen
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Medier/Journalist/J.V._Christensen


Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 11 (af 11) 

 

 

 

 


