
Grundlovsmøder 1905-1909 i Mogenstrup skov Side 1 (af 29) 

Dato 
Betalende 
deltagere 

Grundlovsmøderne i Mogenstrup begyndte i 1905, og de blev afholdt 11 gange, før man i 1915 
stiftede òIndbyderforeningenò = Foreningen af Indbydere til Folkemßder i SydsjÞlland, hvilket 
fremgår af Indbyderforeningens regnskabsbog, mens årene før stiftelsen ikke er omtalt i 
foreningens protokol.  
Vedtægterne er kun fundet i det ene eksemplar, som er indskrevet bagest i protokollen. 
Grundlovsmøderne blev holdt under enkle former med en talerstol, flag og et musikkorps. 
 

5.6. 
1905 

 
1458 

Betalende 
deltagere 

Forstander Emil Dam, Brøderup Højskole, bød velkommen og tolkede indbydernes tanke med 
mødet og lagde programmet stort og tydeligt frem angående formen og indholdet. Det skulle være 
folkelige møder i Mogenstrup, ikke kristelige; hver ting til sin tid og på sit sted. Talerne blev stillet 
frit overfor de emner, de ville behandle. Politik var lige så lidt banlyst som sociale spørgsmål. 

Forstander Holger Begtrup, Frederiksborg højskole, der holdt et stort anlagt foredrag om 
unionskampen i Norge, slog så udmærket an hos den store forsamling, at den afbrød ham midt i 
foredraget med en klapsalve og lønnede ham med kraftige håndklap, da han var færdig. 

Provst Niemann, Fakse, holdt et grundigt foredrag om folkelighed.  
Pastor H.P. Meinertsen, Fodby, afsluttede. Mellem foredragene blev der sunget en del sange. 
De 1408 betalende tilhßrere aô 35 ßre gav s¬ god ßkonomi, at de 20 indbydere efter mßdet 

blev løst fra deres kaution på 200 kr. 
 

5.6. 
1906 

 
1652 

betalende 
deltagere 

Forstander Jacob Appel, Askov højskole, talte om de nordiske folks samhørighed, 
betingelserne for deres trivsel og udvikling og om folkenes ret til at hævde sig selvstændigt i 
overensstemmelse med deres anlæg. Han gik ind for at lægge de skandinaviske lande sammen. 

Pastor Otto Rosenstand, Vester Vedsted, talte om friheden, herunder hvem der burde vælges 
ind i den lovgivende forsamling: De dygtigste og bedste mænd uden hensyn til stand og klasse. 

Dr.phil. Edvard Lehmann, Københavns universitet, talte om H.C. Andersen som folke-
opdrager. Han sagde folk mange drøje sandheder under en så H.C. Andersensk form, at de gled 
ned under latter og smil. Folkeopdrager kan være arbejdet ï herunder børnearbejde, som giver 
ansvar ï aviser gode og dårlige, god litteratur incl. digte og eventyr. H.C. Andersen førte det talte 
sprog ind i det skrevne, hvilket fortsat er en del af det danske sprog. 

  

5.6. 
1907 

 
1767 

betalende 
deltagere 

Forstander Jens Lund, Vejstrup højskole, talte om de forhold og de egenskaber, der betinger 
et folks livskraft og en nations levedygtighed. 

Højskolelærer Kvaale, Norge, talte om historiens hav, altid i strømning med skibe, som 
symboliserer nationalitetstanken, socialismen, kvindesagen, friheds-, retfærdigheds- og ligheds-
følelsen. Europa truer med at samle sig til få store nationer, men da vil der komme et oprør blandt 
dem, der føler sig som ét folk og som vil kræve at være i samme nation. 

Docent dr.phil Edvard Lehmann, København, talte med stort vid om den amerikanske skole-
mand og opdrager Booker Washington, hvis skolesystem for de farvede fik stor udbredelse. 

 

5.6. 
1908 

 
805 

betalende 

deltagere 

Mødet blev flyttet til kroens sal pga. regnvejr, men i sidste øjeblik atter henlagt til skoven. 
Fhv. forstander Niels Peter Jensen, Hindholm højskole, talte om, hvordan forsommeren gav 

vækst og livsglæde ï og man skal ikke gribe ind i naturens orden. Tilsvarende er det vigtigt at 
følge landets grundlov. 

Dr. Edvard Lehmann, Københavns universitet, talte om den franske forfatter og filosof 
Rousseau og hans ord òLad os vende tilbage til naturenò ved barnets opdragelse og udvikling, så 
det ikke kun bliver lektieterperi og anden dressur. 

Pastor Niels Anton Jensen, Jernved, holdt et meget fængslende foredrag om kampen i 
Sønderjylland og de lyspunkter, den frembyder, herunder en engageret ungdom, gode dagblade 
og litteratur, et aktivt foreningsliv i mange nye forsamlingshuse, Pragerfredens paragraf om 
folkeafstemning i Nordslesvig/Sønderjylland, frihed for adel og stavnsbånd pga. kong Frederik IIs 
opkøb og salg af jord, kristenlivet, samt  at tysk hovmod står forfald, så Sønderjylland kan 
genforenes med resten af Danmark. 

 

5.6. 
1909 

 
1814 

betalende 
deltagere 

Pastor Bruun, Levring, talte om det danske folk og den opgave, det havde fået at røgte.  
Pastor Jørgen Falk Rønne, Højrup, talte om de krav, livets skole stillede til os alle, og om, 

hvor vanskeligt det er at følge de lagte planer. 
Fhv. forstander dr.phil. J. Nørregaard, Testrup højskole, talte om, hvordan grundloven i 1849 

flyttede ansvaret og gejsten fra kongen til folket. Ved en folkeafstemning havde det danske folk 
netop vedtaget at ville have et forsvar, så nu er det op til politikerne at udforme og vedtage 
reglerne herom. 
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Grundlovsmøde 5.6.1905 
 

 
Annonce den 31.5.1905 i Præstø Avis 

 

Folkemøde  
i Mogenstrup Skov 

afholdes 
Mandag den 5. juni (grundlovsdagen). 

Provst Nielsen, Vemmelev, forstanderne Begtrup og Dam, samt 

pastor Meinertsen, Fodby, vil tale. Mødet begynder kl. 2½. Et 
orkester vil musicere på festpladsen, hvor der kan fås ikke 
spirituøse drikke. Madkurve kan medbringes. 

Adgangen betales med 35 øre. Cyklestald og godt staldrum 
forefindes. 

Ekstratog afgår fra Præstø til Bøgesø station, standsende ved 

alle mellemstationer. Afgang fra Præstø kl. 1.20 eftermiddag. 

Taler 1:  Højskoleforstander Emil Dam, 

Brøderup højskole 
 
Taler 2:  Højskoleforstander Holger Begtrup, 

Frederiksborg højskole, Hillerød 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografi
sk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H
%C3%B8jskoleforstander/Holger_Begtrup 

 
Taler 3:  Pastor Hammer, Tølløse 

 
Regnskabsbogen for den i 1915 stiftede 

Indbyderforening oplyser om 
1458 betalende (= voksne) deltagere aô 35 ßre 

Hertil kommer børn og soldater, der havde 
gratis adgang. 

 

 
 

Holger Begtrup 

 

Referat den 7.6.1905 i Præstø Avis 
(første korte referat) 

 

Folkemødet i Mogenstrup 
Grundlovsdagen var i høj grad vellykket, og selv de 

dristigste forventninger med hensyn til besøget blev 
tilfredsstillede. Henimod mødets begyndelse var de 
forskellige veje, som førte til skoven, sorte af 
mennesker, og da forstander Dam ved 3-tiden bød 
velkommen, var der samlet ca. 2000 mennesker om 
talerstolen. 

Som det var at vente, kom der mennesker til stede 
fra hele Sydsjælland. Man så deltagere fra Stavreby - 
helt ude ved Østersøens strandbred - og fra egnen 
mellem Skælskør og Næstved, deltagere fra 
Vordingborg-egnen og fra egnen mellem Ringsted og 
Næstved, samt nogle fra Fakseegnen. På den måde 
kan det siges, at mødet fik tag i alle landsdelens egne. 
Om end 2000 ikke er noget stort tal fra denne rigt 
befolkede strækning, var det dog i nogen måde garanti 
for, at tanken om at holde møde i Mogenstrup 
grundlovsdagen har slået an. Det gode vejr, der tillod 
deltagerne at slå sig ned i skoven, bidrog naturligvis i 
høj grad til at gøre sammenkomsten vellykket.  

Mellem talerne holdtes der en pause på 1 time, i 
hvilken man fik anledning til at se et virkeligt 
folkelivsbillede. Så tæt som det næsten lod sig gøre, 
havde folk slået sig ned i smågrupper med hvid dug  

som midtpunkt. Under skæmt og munterhed holdt 
man måltid i de forskellige stillinger under de 
lysegrønne bøgetræer, og ud over skoven tonede 
Poul Hansens orkester. 

 
I en fortrinlig holdt og kraftig underbygget tale 

tolkede forstander Dam Indbydernes tanke med 
mødet og lagde programmet stort og tydeligt frem 
angående formen og indholdet. Det skulle være 
folkelige møder, man tænkte at holde i 
Mogenstrup, ikke kristelige; hver ting til sin tid og på 
sit sted. Talerne blev stillet frit overfor, hvilke emner 
de ville behandle. Politik var lige så lidt banlyst som 
sociale spørgsmål. 

Forstander Begtrup, Frederiksborg, der holdt et 
stort anlagt foredrag om unionskampen i Norge, 
slog så udmærket an hos den store forsamling, at 
den afbrød ham midt i foredraget med en klapsalve 
og lønnede ham med kraftige håndklap, da han var 
færdig. 

 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Holger_Begtrup
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Holger_Begtrup
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Holger_Begtrup
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Provst Niemann, Fakse, holdt et grundigt foredrag 
om folkelighed og pastor Meinertsen, Fodby, 
afsluttede. Mellem foredragene blev der sunget en del 
sange. 

Indbyderne havde ladet skoven smykke med flag, 
og ad en smuk dobbelt indgangsport kom man ind på 
mødepladsen, der lå (på) en bakkeskråning, således 
at talerstolen var bygget ved foden. Op ad skråningen 
var der så plads til tilhørerne. 

 

Efter mødet samledes komiteen og opgjorde det 
financielle udbytte; det viste sig, at der blev et pænt 
lille overskud. Dette indsættes i en bank og kommer 
til at danne en fond til at imødegå mulige tab ved 
senere lejligheder. De 20 indbydere, der havde 
tegnet en garantifond på ca. 200 kr., er derved 
bleven løst fra deres forpligtelser i den retning. 
 
Nærmere i et senere nummer. 

(Præstø Avis den 16.6.1905). 

 
 

Mødet i Mogenstrup 
Grundlovsdagen 

Nedenstående giver vi et referat, der er stærkt 
sammentrængt af hensyn til denne tids rige stof-
mængde: 

Forstander Dam: På indbydernes vegne 
velkommen og vel mødt! I sidste øjeblik har solen og 
de ydre omgivelser smilet til os, og det gode vejr og 
den store forsamling opvejer fuldt de mange 
forhindringer og uheld, vi har haft før mødet. Wexelsen 
fra Norge havde bestemt lovet at komme, men for kort 
tid siden er han udnævnt til biskop og blev af den 
grund forhindret. Han bad mig imidlertid bringe 
forsamlingen sin hilsen. Han ville gerne være kommet 
til stede, da han nemlig er barn af samme dag som 
Danmarks riges Grundlov, født den 5. juni 1849. Jeg 
vil så ønske, at denne fest må få noget af højhedens 
præg over sig, så vi kan gå herfra, beriget til bedre at 
passe vort daglige arbejde. Livet former sig i arbejds- 
og festdage, og de to skulle helst gå i spænd sammen. 
Det skulle være festdagenes store betydning, at vi 
kunne tage noget af det festlige med ind i arbejdets 
dage, så de kunne få lys og glæde over sig. Bliver livet 
udfyldt af festdage eller arbejdsdage alene, får det et 
tomt og indholdsløst præg. Derfor skal arbejdet og fest 
følges ad. Livet kræver stadig reformation, og 
indbyderne mener bl.a., at vore såkaldte grundlovs-
fester og folkefester trænger til fornyelse. Når man 
skal forberede en sådan reformation, gør man bedst i 
at tage det gamle op, som har værdi, og forene det 
med det bedste af det ny. Det ville vi gerne vise en 
prøve på ved dette og efterfølgende møder. Hørup har 
en gang sagt de meget betegnende ord, at det er i 
omegnen af de store folkemøder, at det store i 
folkelivet sker. Og når vi ved, hvad der skete omkring 
St. St. Blichers store folkemøder, hvor den store 
folkelige rejsning fandt sted, eller omkring det 
protesterende danske folks store møder i provisorie-
tiden, hvor de store afgørelser i folkets liv fandt sted, 
giver vi Hørup ret. Men vi er kommet bort fra kernen i 
folkemøderne, og når der nu tales ved store fester, er 
det kun som et nødvendigt onde. Vi vil vise her, at den 
tale er løgn, som siger, at her kun samles folk, hvor 
der er gøgl og bal, vi vil vise, at folk kan have det 
fornøjeligt og muntert ved at samles i den grønne 
skov, høre tale og musik og deltage i sangen. Man 
trængte til penge, er det stadige omkvæd, når man 
træder op mod de gøglerige fester. Men jeg spørger, 
om det er økonomi at kaste 1000 kr. ud for at få 100 
kr. i kassen?  

Indbyderne til dette møde vil gøre forsøg på at  

skille alvorlig tale og sang fra gøglet, og det kan kun 
glæde os, at så mange støtter os i disse 
bestræbelser. Vi agter at holde fast ved denne dag  
som mødedag, ikke mindst, fordi det er en fridag, 
og fordi der til den knytter sig nogle af de herligste 
og skønneste minder for vort folk. Den dag skal 
bruges på en forsvarlig måde. Det er en folkelig 
festdag, og derfor er det ikke kristelige vidnesbyrd, 
der skal høres. De kommer på andre steder og til 
andre tider. Der må tales om politik og om alt det, 
der hører til det folkelige. Men som de kristne 
fastholde deres festdage, må det folkelige også 
have lov at fastholde deres, vi raner ingen af de 
kirkelige festdage, og vi vil modsætte os, at kirken 
raner en af vore. Den har 364 dage om året at feste 
på, men den 365de kan den lade os beholde. 
Derfor skal her ikke tales til kristelig opbyggelse 
men folkelig oplysning, og vi vil ønske, at der må 
være ånd over møderne, så der fra dem kommer et 
friskt og foryngende duft ind over arbejdets verden. 
Grundloven medførte mange virkninger, men en af 
de største og bedste var den virkning, der åbnede 
for kilderne i bunden af folkelivet. Det går jo med 
dette som med træet. Det har lettest ved at tage 
skade i toppen; men når blot her fra bunden, hvor 
livskilderne risler, sprudler liv, holder det sig friskt. 
Lad os derfor råbe et hurra for vor fri forfatning, for 
grundloven med sine mange gode virkninger 
(hurra). 

òDen bonde, som vil ledeò, 

blev dernæst afsunget, og nu talte 
  

Forstander Begtrup: Samme lørdag som det 
store slag stod nede i Koreastrædet, hvor 100.000 
tons og 10.000 mand blev sænket til havets dyb, 
faldt her i Norden et kongeord, som vil få skæbne-
svangre følger for vore brødrefolk i Norge. Taleren 
mente kong Oscars nej til at godkende nordmæn-
denes konsulatlov. Han gav derpå en stærkt 
sammentrængt, men interessant historisk skildring 
af forholdene i Norge i forrige århundrede, mindede 
om at da Frederik d. 6. var løst fra sin ed til Norge 
for at landet skulle overgå til Sverrig, modsatte 
nordmændene sig at blive behandlede som en 
anden handelsvare og valgte på demokratisk vis en 
grundlovgivende forsamling, der trådte sammen på 
Ejdsvold den 10. april 1814 og arbejdede så 
energisk på grundlovsudkastet, at loven blev 
vedtaget den 17. maj s.å. og underskrevet af prins 
Christian Frederik, der skulle være Norges 
statholder; fremhævede videre den derpå følgende 
frihedskamp, der endte med, at Norge beholdt sin 
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grundlov imod, at Sverrigs konge også blev konge af 
Norge. Den s¬kaldte òRigsaltò blev nu oprettet, og 
dermed blev der lagt grunden til den kamp, som 
nordmændene senere har ført stærkere og stærkere 
for at bevare deres selvstændighed. Om de havde 
været noget prikne på det, blev en sag for sig, men 
svenskerne havde dog lært at se ret frit på 
nordmændenes selvstændighedstrang. Men nu var 
der i de senere år kommet en sådan spænding på 
konsulatspørgsmålet, at det måtte komme til en eller 
anden afgørelse. Landene har haft fælles konsuler, 
som regel svenske, og dette har været en torn i 
øjnene på nordmændene, da landet var meget mere 
søfarende end Sverrig. Under Sverdrups førerskab 
kæmpede venstre stærkt for egne konsuler, og dertil 
kom så senere kravet om egen udenrigsminister. Men 
for et par år siden kom der en krise, og Norges 
ukronede konge, Bjørnson, kastede sig over til højre 
og de mådeholdne, og der kom nu en stærk kamp om 
en mere mådeholden politik, en kamp, som fik næring, 
fordi venstres daværende krigsminister - en modig og 
dygtig mand - anlagde grænsefæstninger og byggede 
ydre forsvar, der kunne støtte nordmændene i en 
mulig krig med svenskerne. Landene har haft fælles 
konsul, som var svenske, og dette havde været en 
torn i øjet på nordmændene, Bjørnson lagde hele sin 
personlighed ind i striden, rejste rundt og vakte en 
folkestemning mod venstres udfordrende stilling, blev 
kaldt til Stockholm, blev dekoreret og fik Nobelprisen. 
Følgen for venstre blev, at valgene gik dets 
ministerium imod, det måtte demissionere, og et 
højreministerium kom til magten. Men den norske 
bonde med den stejle karakter, med den ranke ryg, 
rank som granen på fjeldet, rystede på hovedet ad 
Bjørnson, og striden fortsatte og selv blandings-
ministeriet kunne ikke løse knuden. Svenskerne 
betragtede forbindelsen med Norge som et ægteskab, 
der ikke kunne hæves, med mindre begge parter var 
enige. Nordmændene mente, det var som en 
forretning, hvor handelsforbindelsen var ophørt, når 
den ene part opsiger kontrakten. Blandingsministeriet 
var uenige om meget, men enige om konsulat-
spørgsmålet, og alle blev som en eneste stor enhed, 
der krævede egne konsuler. En mand fra Bergen, der 
hed Michelsen, blev ministerchef, og loven om 
konsuler blev så godt som enstemmigt vedtaget i 
Stortinget. Men så skete det mærkelige, at kongen 
nægtede at underskrive loven. Ministeriet begærede 
afsked, men fik den ikke, og nu er forholdet sådan, at 
det norske folk er så enigt, at den svenske konge ikke 
kan finde syv stoddere i Norge, der er villige til at 
danne et nyt ministerium. 

Det bærer hen imod, at kongen ganske uden videre 
bliver sat ud af spillet. Nordmændene er folk, der selv 
kan tage affære. De vil mindes dagene på Ejdsvold, 
og samles for at handle. Jeg gætter på, sagde taleren, 
at de anmoder den nuværende ministerchef om at 
styre indtil videre. Mest sandsynlighed er der måske 
for, at Norge bliver en fristat. Taleren drog nu nogle 
betragtninger ud af det norske folks enighed, fandt, at 
vi danske ikke burde være skadefro over Norges uro, 
men være ganske upartiske i vor dom. Der var noget 
forfriskende for os, som stadig kivedes om forsvars- 

spørgsmålet, at se et helt folk enigt, og det måtte 
glæde os, som er så nær beslægtet med det norske 
folk, at iagttage, hvorledes det vokser og udvider 
sig. Når der står en del ude i kanterne og vrøvler 
(håndklap fra en stor del af forsamlingen. Ude i 
kanten af publikum stod nemlig en lille klynge og 
forhandlede ret højt) kommer der forstyrrelser og 
uro, men når alle er enige om at tie eller handle, 
vokser folket indbyrdes og under enigheden. (Hør! 
Hør!). De danske trænger til at samles om en stor 
sag, det bliver aldrig forsvarssagen - bliver der 
enighed om den, vil den aldrig kunne begejstre folk. 
Alt bliver lunkenhed og valenhed, den afføder. Men 
vi kunne samles om - jævne i tankegangen som vi 
er - om en hjertelig sag, om sociale spørgsmåls 
løsning om arbejdet for ren almindelig folkelig 
valgret, om mærkbare fremskridt. Jeg tvivler ikke 
om, at regeringen har et passende mål: Et 
passende mål af demokratisk frisind til fremskridt, 
så der kunne komme en luftning over det danske 
folk. Vi skal ikke efterligne nordmændene, men vi 
skal lære af dem, som de kan lære af os. Et leve for 
det danske folk med venligt brodersind for det 
norske broderfolk. (Hurra og en efterfølgende stærk 
klapsalve). 

òLænge var nordensò. 
 

Dam: Tak til Begtrup, fordi han ville komme 
herned, og tak for hans tale.  
 

Provst Niemann, Fakse: Det var mig en glæde 
at modtage indbydelsen til dette møde netop på 
denne dag, for enhver folkelig luftning, der går hen 
over vort land er en velsignelse for vort folk. 

Der tales så hyppig om ånden fra 48, men der 
burde med lige så stor ret tales om ånden fra 64, for 
just i begyndelsen af halvfjerdserne gik en stærk 
folkelig luftning hen over vort folk. Netop i de år var 
jeg elev på Askov højskole. Jeg var med, da vi 
gæstede Testrup, og jeg deltog i de meget omtalte 
sports-kampe mellem de to skolers elever. Ligesom 
vi elever samledes for at kappes i idræt og synge 
vore yndlingssange for hinanden, således samledes 
i de dage hele den danske ungdom. Vi ville en 
folkelig oprejsning, så det kunne ses, at var vi end 
et søndret folk, var dog fædrene ånd i live. I de 
nærmest følgende år var det som denne folkelige 
luftning standsedes. Da begyndte de politiske 
kampe for vor grundlov, og da taltes der ikke 
sjælden om en overhåndtagende gudelighed, der 
druknede alle folkelige følelser, medens de så 
folkelige møder, vi holdt i de år, ufravigeligt blev 
stemplede som politiske. Jeg har længtes efter, at 
den tid skulle komme, da der blev forskel på politik 
og folkelighed. Politik må dele folket i partier. 

Pastor Meinertsen, Fodby, ville òtolke fßlgetò. 
Dette hverv er ikke altid regnet for at være særlig 
stort, men ved denne lejlighed var det en glæde at 
gøre det. Vi Indbydere har inderligt frydet os over 
den store tilslutning. Vi fortsætter i de kommende 
¬r, og h¬ber stadig p¬ stort òfßlgeò. En hjertelig tak 
til talerne i dag, til forstander Begtrup og provst 
Niemann. Et leve for vort land og folk! 

Mødet sluttede med òDejlig er jordenò. 
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Referat den 7.6.1905 i Præstø Avis 
(første korte referat) 

 

 
 

 

Præstø Avis den 16.6.1905 
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Grundlovsmøde 5.6.1906 
 

 
Næstved Tidende 1.6.1906 

 
 
 

Næstved Tidende den 7.6.1906: 

Folkemødet i Mogenstrup. 

------ 

Taler 1:  Forstander Jacob Appel, Askov 

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

 
Taler 2:  Pastor Otto Rosenstand, Vester 

Vedsted 
http://www.vejenkunstmuseum.dk/Dansk/samling
en/nhj/mindesten/vis_nhjmindesten.php?sten=20
8 

 
Raler 3: Docent Holger Lehman, København 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Historie/Religionshistoriker/Edvard_Leh
mann 

 
1652 betalende voksne deltagere aô 0,35 kr. 

 
Jacob Appel 

 

 
Holger Lehmann 

Det første forsøg på at holde folkemøder i 
Mogenstrup Skov uden dans og karussel og anden 
markedsgøgl blev, som det erindres, gjort i fjor. Der 
mødte da ca. 2000 mennesker. Denne tilslutning gav 
selvfølgelig mod og lyst til at fortsætte i år, og 
grundlovsdagen, i tirsdags altså, holdtes det andet 
folkemøde i Mogenstrup. Det var bleven dejligt vejr; 
folk kunne komme ud, og der kom da også omkring 
ved de 3000 til Mogenstrup, naturligvis særlig folk fra 
Sydsjællands forskellige egne. Det må hermed anses 
for godtgjort, at folk fra disse egne har trang og lyst til 
at samles på denne måde, hvor der ikke stilles store 
krav til pengepungen, hvor òfesterneòs r¬heder og 
ulidelige larm og skrål er bandlyst, og som ikke avler 
tømmermænd dagen derpå, men hvor der kun stilles 
et eneste krav: Øren til at høre med. 

Der vil ved disse folkemøder stedse blive sørget 
for, at der bliver noget at høre, der hæver sig lidt ud 
over det jævne dagligdags; de bedste ordførere for 
folkeligt og kristeligt liv vil blive tilkaldt, så det til enhver 
tid vil være udbytte at hente ved disse møder, både for 
hoved og hjerte. I så henseende svarede mødet i 
tirsdags i alle måder til, hvad der kunne ventes. Det 
var en klar, kraftig og mandig tale, højskoleforstander 
Appel fra Askov holdt om de nordiske folks 
samhørighed, om betingelserne for deres trivsel og 
udvikling, om folkenes ret overhovedet til at hævde sig 
selvstændigt i overensstemmelse med deres anlæg. - 
Myndigt    og uforfærdet talte pastor Rosenstand fra 
Vester Vedsted om friheden, idet han bl.a. kom ind på 
spørgsmålet om, hvem der burde vælges ind i den 
lovgivende forsamling: De dygtigste og bedste mænd 
uden hensyn til stand og klasse. - Ejendommeligt, 
lunefuldt, djærvt og snildt talte Dr.phil. Lehmann om 
H.C.Andersen som folkeopdrager, benyttende lejlig-
heden til at sige folk mange drøje sandheder, men  

under en så H.C.Andersensk form, at de gled ned 
under latter og smil. 

Dertil kommer jo så den følelse af fællesskab, der 
uvilkårligt vækkes og styrkes ved sådanne stævner; 
med gamle kendinge, nye forbindelser, som knyttes, 
nye indtryk, nyt syn på et og andet - kort sagt: Varigt 
udbytte af dagen, en værdig måde at fejre 
grundlovsdagen på. 

Mødet inlededes af pastor Meinertsen, Fodby, som 
på Indbydernes vegne bød velkommen til folkemødet. 
Efter den gode begyndelse, der blev gjort i fjor, var det 
naturligt, at man fortsatte i år med folkemødet på 
grundlovsdagen. Er der nogen dag, der særligt passer 
til sådan et møde, må det være den største af vore 
nationale festdage, den 5. juni, da vi samles for at 
mindes det, vi modtog med grundloven af 5. juni 1849. 
I det halve århundrede, der siden da er forløben, er der 
sket en lykkelig fremgang her i vort fædreland, en 
fremgang, som Kong Frederiks folkegave har sin store 
part af fortjenesten for. Det, der da føltes, er i mange 
måder gået i opfyldelse for vort land. Grundloven 
medførte ikke alene en ny magtfordeling for vort land, 
men også et nyt udviklingsgrundlag for vort folk, både 
åndeligt og materielt. På denne dag er der derfor god 
grund til at mindes de mænd, der var med at bære 
Danmark ind i òDagen nyò, mÞnd som grev A.G. 
Moltke til Bregentved, og de mænd, der var sjælen i 
Martsministeriet (1848, Red.) D.G. Monrad, Lehmann, 
Tscherning for ikke at tale om Kong Frederik d. 7., som 
ved siden af sine svagheder havde sine store og gode 
egenskaber. Et leve for mindet om disse gode mænd, 
som var med at bÞre Danmark ind i òDagen nyò. 
 

Referatet af talerne vil komme i følgende dage. 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistoriker/Edvard_Lehmann
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistoriker/Edvard_Lehmann
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistoriker/Edvard_Lehmann
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Næstved Tidende den 10.6.1906: 
 

Folkemødet i Mogenstrup. 
Grundlovsdagen. 

------ 
Ordet blev herefter givet til forstander Appel, Askov, 
der begyndte med at drage en sammenligning mellem 
folkemøderne og de politiske valgmøder, som vort 
land i den sidst forløbne tid havde haft så mange af. 
Uden at forklejne betydningen af de politiske møder 
skulle folkemøderne gerne have det fortrin for disse, at 
de bidrog til at oplive og styrke, så man gik derfra med 
indtrykket af, at vi er alle medarbejdere til vort 
samfunds vel og trivsel. Det burde man altid huske, 
hvor man ved politiske møder krydser klinger, at det er 
opgaven og målet for vort arbejde. Den norske digter 
Henrik Ibsen har i et af sine historiske dramaer 
òKongsemnerneò fremstillet for os en stor opgave, idet 
han lader Haakon stå frem og sige, at hans 
bestræbelser skal gå ud på at samle Norden, ikke blot 
i eet rige, men i eet folk. Man forstod på den tid ikke 
sådan tale. Skule Jarl afbryder da også Haakon med 
et: Det er umuligt. Sådant er aldrig skrevet i Norges 
historie tidligere. Men Haakon mente, det kunne lade 
sig gøre så let som falken kløver skyerne. Når den 
alvorlige stund kom og folket skulle stå sin prøve, 
burde danskere, svenskere og nordmænd stå ved 
siden af hverandre. Det var den store opgave, Henrik 
Ibsen sßgte at sl¬ til lyd for i òKongsemnerneò. Han 
oplevede at se de tre lande stå som selvstændige 
kongeriger. Han så, hvad der skete i 1864. Han måtte 
rejse bort, da han ikke kunne tåle at se, at man i det 
store, afgørende øjeblik ikke kunne gå i kamp for de 
store, vide syner, stå sammen indenfor de nordiske 
folk for at værge det, der er vort fælles eje. Den 
samme store tanke, som Ibsen i òKongsemnerneò sl¬r 
til lyd for har Bjørnstjerne Bjørnson på samme måde 
slået på i sine store herlige dramaer for at styrke 
tanken om at skabe et fælles Norden. Han lader i 
disse sine helteskikkelser træde frem for os for vise, at 
vi nordiske folk er blod af det samme blod og kød af 
det samme kød. Det tidspunkt kom imidlertid, da både 
Bjørnson og Ibsen holdt op med at skrive historiske 
dramaer om den store fælles opgave. De skrev da 
deres herlige nutidsdramaer for at skabe forbindelses-
led mellem de nordiske lande og de øvrige lande ude i 
den store verden, idet de heroppe fra Norden 
udkastede et lys over menneskeheden, som også 
kunne tjene andre folk til glæde og nytte. - Hr. Appel 
fortsatte med en kort omtale af den kamp, der føres 
rundt om i Europa af de mange millioner mennesker 
under fremmedherredømme, for hævdelsen af deres 
nationalitet: Finner, polakker, irere, tjekker osv. Der 
må ad frivillighedens vej, udtalte hr. Appel videre, 
skabes et sundt og stærkt folkeliv, hvor alle de, der 
naturligt hører sammen, finder hinanden. Således må 
vi danske, svenske og norske folk finde hverandre til 
et fællesarbejde ud fra den fælles historiske grund, 
hvorpå vi står. Der er grund til at minde herom ved 
vore folkemøder. 
 
 

Vi ser, hvorledes Norden for tiden står tredelt, med tre 
forskellige konger. Mange ser i denne kendsgerning 
snarere en adskillelse end en tilnærmelse mellem 
Nordens tre lande. Det er dog næppe tilfældet. For 
netop dette, at disse tre folk er bleven selvstændig-
gjorte, skaber mulighed for et selvstændigt oplysnings- 
og frigørelsesarbejde, som man tør håbe om må få en 
stor og rig fremtid for de nordiske folk. Når man er 
grænsebo, har man særlig lejlighed til at se, hvordan 
den nationale kamp kommer til at bero på den enkelte 
person. Kampens udfald er afhængig af, om der i de 
enkelte hjem lever mennesker, som forstår, at alle må 
være med, om kampen ikke skal tabes. Og selv om 
man ikke, som vi derovre i Askov (før genforeningen i 
1920. Red.), bor tæt op til grænsen, er vi på alle måder 
alle grænseboer. Vi har ikke råd til at spilde vor kraft 
eller lade vore magtmidler ligge ubrugt. Det gælder 
også for os nordiske folk. Vi må stå som eet folk, i eet 
stort fællesskab; da kan den historie, som endnu ikke 
er skreven, blive til virkelighed. Og når vi samles d. 5. 
juni for at glædes over det, der som folk er givet os, var 
det godt, om der samtidig kunne komme en taknem-
melighedsfølelse op for den store opgave, der er vist 
os af de to store norske digtere. Lad os udtale det 
ønske på vor folkelige festdag, at der i det år, der 
kommer, må vokse frem en stærk følelse af, at vi står i 
et nordisk samfund, at vi danske sammen med sven-
skere og nordmænd danner en enhed.  

Bjørnstjerne Bjørnson, som i de sidste dage har talt 
ved folkemøder på Skamlingsbanken og i Skibelund 
Krat, bad os hilse og sige overalt til det danske folk, at 
nu er øjeblikket kommet, da det skal vise sig, om vi 
helt og holdent kan finde hinanden. Det er en alvorlig 
tid, vi står overfor, men ingen tung tid. Vi håber, at vi 
nok skal finde det, hvortil vi - folkeligt set - kan knytte 
vort livshåb. At leve for, at vi må styrkes i fælles-
skabsfølelse og tro på, at de, som er skilt fra os og 
gerne vil tilbage, må holde ud i kampen. 

 

Folkemødet i Mogenstrup. 
Grundlovsdagen. 

------ 

Dr.phil. Lehmann, København, ville fortælle om 
digteren H.C. Andersen som folkeopdrager, en side, 
fra hvilken det ikke var almindeligt at se H.C. 
Andersen. Alt det, som omgiver os og påvirker os, 
opdrager os også i god eller dårlig retning; blandt de 
store opdragere kan således først og fremmest 
nævnes arbejdet. Taleren havde derfor ikke - som folk 
ellers ofte - så ondt af det for landsbyens drenge, der 
for arbejdets skyld kun kunne komme i skole hver 
anden dag; går de glip af en smule skrivefærdighed, 
får de til gengæld det, som er meget bedre: Forstand 
på livets praktiske ting og kommer tidligt ind under 
ansvaret, den vigtigste faktor i al opdragelse. Noget af 
det, som opdrager os, hvis det da ikke fordærver os, er 
aviserne, dem vi jo ikke kan undgå, og blandt hvilke vi 
ikke undgår nu og da at træffe dårlige eksemplarer af 
arten; men det kommer an på, om vi ved læsningen af 
dem kan lÞre at òspytte udò det, som ikke duer - 
ligesom vinkyperne, der må smage på en utrolig  
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mængde vin, uafbrudt må spytte det hele ud igen for 
ikke at blive dødfulde med det samme. Så er der også 
litteraturen i òdet lÞsende landò. Her tÞnkes jo ikke p¬ 
en vis slags litteratur, der til visse ikke drager op, 
tværtimod den slags, der aldrig burde gives 
mennesker i hænde. Jeg ved nok, man siger, det er en 
krænkelse af ungdommens ret til at hindre den i at 
læse alt, hvad der byder sig, men jeg påstår nu 
alligevel, at det er en krænkelse af ungdommens ret til 
at lade den læse skidenfærdige bøger. Vi begynder jo 
straks i vor første skolegang at stifte bekendtskab med 
litteraturen gennem lærebøgerne; for det er jo således, 
at vore store digtere heldigvis har været små nok, 
barnlige nok til at skrive for børn, særlig Ingemann og 
H.C. Andersen, af hvem den sidste er den største. 
Hans eventyr er noget af det fßrste, òvi fik i krukkenò, 
da vi var små og som romerne sagde: Krukken vil altid 
smage af det, der først kom i den. - Yderst ejen-
dommeligt, lunefuldt og aldeles uigengiveligt på papir 
skildrede taleren H.C. Andersens oprindelse i de 
fattige kår, hvor han fik kendskab til de fattige, fortrykte 
i folket; hans senere færden blandt de højere og 
højeste befolkningslag, der gav ham kendskab til 
denne del af befolkningen; hans mangfoldige rejser ud 
i den vide verden, der gav ham kendskab som få til 
verden, alt sammen betingelser for at kunne være 
folkeopdrager, fordi han ud fra dette sit kendskab til 
verden er i stand til at skrive sine eventyr og 
fortællinger, hvis mangfoldige figurer jo er dem, han 
stiftede kendskab med oppe og nede, og som 
vekselvis fik hans rige hjerte til at banke medfølende 
og fik hans harme og forargelse til at give sig udslag i 
svidende spot - alt på hans egen vis. Thi han udtrykte 
sig på en ejendommelig måde, vidt forskellig fra 
datidens højtidelige sprogbrug; han førte talesproget 
ind i bogverdenen og har haft umådelig betydning for 
vort skriftsprog. Så er der det, at han lærte os at agte 
på småtingene. 

Datidens digtere sang yndeligt om roser og liljer og 
kærminder, men H.C. Andersen skrev om skræpper 
og tidsler og fandens mælkebøtter og snegle og 
skruptudser og den slags ting, som folk før ham aldrig 
havde skænket en tanke, men som jo har sin 
ejendommelige skønhed og yder sit bidrag til livets 
mangfoldighed og rigdom. Først og sidst dog hans 
skildring af mennesker, og mest af de fattige og 
fortrykte. Han vidste, som han har skildret det både 
hist og her, at det værste ved fattigdommen er ikke 
sulten, men ydmygelsen, som hæfter sig dertil. Hans 
harme over fattigdommens ydmygelser giver sig de 
ejendommeligste og kraftigste udslag f.eks. i òDe to 
baronesserò. Han ved dog, at selv p¬ den fattigste 
kvist kan der leves et lykkeligt liv, bare der leves et liv i 
gudsfrygt og pligtopfyldelse. Hans samfundsfilisofi kan 
udtrykkes i de få ord, der udgør titlen til et af hans 
eventyr: òAlt p¬ sin rette pladsò. Han ville ikke gßre 
mennesker òligeò, som det hedder, lige sm¬ eller lige 
store; han ville have forskellen såledessom de nok 
også vil vedblive at være til verdens ende, fordi det 
betinger rigdommen, mangfoldigheden i livet, men han 
ville lige ret for alle. Har vi fået hjerte for de fattige her i 
Danmark, da kan vi i høj grad takke H.C. Andersen 
derfor.  

- Foranstående er ikke noget referat af det halvanden 
time lange foredrag, kun et slags omrids af det. Men 
den, som hørte det og herefter kommer til at læse 
noget af H.C. Andersen med dette foredrag i erindring, 
vil kunne få langt mere ud af H.C. Andersens eventyr 
og fortællinger end nogen sinde før. 
 
 
 

Næstved Tidende den 7.6.1906: 
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Næstved Tidende den 10.6.1906: 
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Grundlovsmøde 5.6.1907 
 

 
Næstved Tidende 25.5.1907 

 

Næstved Tidende den 7.6.1907: 

Taler 1:  Forstander Jens Lund, Vejstrup 

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

 
Taler 2:  Højskolelærer Kvaale, Norge 

 
Taler 3:  Docent Holger Lehman, København 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Historie/Religionshistoriker/Edvard_Leh
mann 
 

1767 betalende voksne deltagere aô 0,35 kr. 
 

 
Jens Lund 

 

 
Holger Lehmann 

Folkemødet 
i 

Mogenstrup 

De mænd, der har sat sig i spidsen for det årlige 
folkemøde i Mogenstrup Skov på femtejuni-dagen, fik 
også i år fornøjelse af deres indbydelse. Man havde 
gjort et heldigt valg af ordførere, vejret stillede sig 
gunstigt, ligefrem sommerligt, og folk var mødt talrigt 
frem fra alle sider for at fejre denne vor folkelige 
festdag under så tiltalende former, som den vel kan 
fejres. Det ydre festapparat var som de foregående år 
enkelt og ligetil: En talerstol, nogle Dannebrogsflag og 
et musikkorps; derimod ingen karrusel, keglebane, 
kraftprøve, skyde- og dansetelte eller andre òsÞdvan-
lige forlystelserò. Ikke des mindre var de kommet hen 
ved halvtredie tusind mennesker til stede, en 
omstændighed, der ikke kan andet end opfordre 
indbyderne til at fortsætte videre ad åre i dette så godt 
begyndte spor.  

På indbydernes vegne indledede forstander Dam, 
Brøderup, mødet, idet han rettede en velkomsthilsen 
til den store tilhørerkreds, der havde lejret sig på 
skrænten foran talerstolen. Han udtalte samtidig håbet 
om, at de minder, der knyttede sig til grundlovsdagen, 
måtte bidrage til at skabe den rette feststemning. Vel 
har vor grundlov haft sine storhedstider - i tresserne, 
halvfjerdserne og firserne, men det må håbes, at disse 
modgangstider har virket på samme måde som forårs-
stormen og kulden ude i naturen. Selv om den kan 
virke trykkende, så bidrager den dog til at skaffe 
sæden stærkere rodfæste, så den atter er i stand til at 
udfolde sig, når det gode vejr indtræder. Vi er under 
grundloven vokset i ansvarsfølelse, der, der manglede 
under enevælden. Ansvaret for, under hvilke former 
folkelivet skal udvikle sig, ligger på den enkelte og på 
hele folket. Måtte dette møde bidrage til at skærpe 
denne ansvarsfølelse! 

òLangt hßjere bjerge s¬ vide p¬ jord.ò 
Forstander Jens Lund, Vejstrup højskole, talte 

derefter om de forhold og de egenskaber, der betinger 
et folks livskraft og en nations levedygtighed. Han 
ønskede, at man i hvert fald på en festdag som denne 
lod alt partiævl fare. Det ville næppe volde nogen 
skade. Der var dage nok til at tale om partipolitik. På 
en festdag derimod taler man om det, der forener og 
samler. Jo mere, vi kan mødes på den fælles grund, 
des bedre er vi i stand til at løse de forskellige 
opgaver, der melder sig. Om vor grundlov kan man 
mene, hvad vil; den har sine mangler, men desuagtet 
er den en god grundlov, når blot den bliver ført ud på 
rette måde. Og selv om vi i dette stykke som i så 
mange andre kan møde afvigende anskuelser, så er vi 
sikkert enige om mere, end vi til daglig brug, når vi 
hidses op i partikampe, selv tror. Det var ikke godt 
andet. Vi har jo dog alle eet fædreland, eet modersmål; 
det er sagt så tit, men ikke for tit. Dette fædreland er 
vort folkehjem, hvor vi som i vort eget hjem kan føle os 
trygge og sikre. Som englÞnderen siger: òMit hjem er 
min fÞstningò. Det samme gÞlder om vort fÞlles 
folkehjem. Vort sprog forbinder os alle både nord og 
syd for grænsen, både os danske, der bor og bygger 
herhjemme, og vore landsmænd i fremmede lande. 

Men ikke nok hermed. Vort modersmål forbinder os 
også med de slægter, som er gået forud, lige ned til 
Skjolds og Rolf Krakes dage. Urkraften i vort sprog 
stammer fra alle dem, hvorom vi synger, at òderes 
navne glemmes, som sne, der faldt i fjor, de millioner, 
der er gået forud, og hvis navne ikke skrives i historien. 
På en dag som denne må vi have lov at standse et 
øjeblik og se tilbage på, hvad der er udrettet, og 
fremefter, hvad der er at udrette. Der er opgaver nok at 
tage op, blot det rette sindelag er til stede. Vi bør være 
taknemlig for, at vi har et fædreland, der ikke giver os 
brødet uden anstrengelse. Noget mageligt er der i den 
danske folkekarakter, men hvilken ulykke ville det ikke 
blive for os, om det nødvendige til livets ophold kunne  

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistoriker/Edvard_Lehmann
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistoriker/Edvard_Lehmann
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Religionshistoriker/Edvard_Lehmann
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erhverves uden arbejde. De folk, der duer noget, er 
vokset frem gennem arbejde. De børn, der fødes til 
rigdom, er i mange tilfælde ulykkelige, fordi de aldrig 
får lært at kende arbejdet eller arbejdets velsignelse. 
Hvor ynkeligt er det ikke at se de mennesker, der går 
til arbejdet med ulyst og betragter det som en 
forbandelse. Se i modsætning hertil dem, i hvis bryst 
det magiske trylleord lyder: Fremad. Her bliver intet 
stillestående andemad på overfladen. 

Her flygter man ikke fra noget, men har æresfølelse 
nok til at ville gøre et arbejde i troskab. Mange steder, 
hvor der som følge af efterladenssynder kun vokser 
skræpper og brændenælder, kunne der have vokset 
roser. Det er en dårlig trøst for et menneske ikke at 
have gjort noget galt, når man heller ikke har gjort 
noget godt. Uopfyldte pligter er en tung byrde at gå 
med. Arbejdet må tages op, og det må gøres til gavn 
for folk og fædreland. Men i så fald må man kende det 
mål, man ønsker at stile henimod. Mange af de mål, 
der står som frihed og fremskridt, har intet med disse 
ting at gøre. Vi er et lille folk, indvendes der under-
tiden, og det kommer an på, om de små har nogen 
fremtid for sig. Lad os her erindre os, at det ofte har 
været de små folk, der har udrettet de største ting. 
Tænk tilbage til oldtiden, f.eks. på det lille jødefolk, det 
lille græker- eller svejtserfolk. Hvad har de ikke 
udrettet? Og de samme love gælder endnu på dette 
område. Har vi livskraft, og er vi i stand til at yde en 
god indsats til samfundslivets udvikling, så skal der 
nok blive en plads, fri og selvstændig for os i 
fremtiden! Taleren sluttede med et leve for det 
Danmark, som var, som er og som skal være med at 
skabe for fremtiden. 

òJeg vil vÞrge mit landò. 

 
Højskoleforstander Kvaale, Norge, holdt derefter et 

foredrag, som skal blive refereret i et senere nummer. 
 

Efter en times pause genoptoges mødet med 
pastor Meinertsen, Fodby, som leder. 

 
Docent, dr.phil. Lehmann, København, holdt 

dernæst et foredrag, isprængt en god portion vid og 
lune, om den store skolemand og opdrager, 
amerikaneren Booker Washington, den mand, der i 
den nyere tid har lært Amerika og hele den civiliserede 
verden, hvad der kan udrettes ved hjælp af et par 
flittige hænder. Hans løbebane fra det øjeblik, han 
begyndte som fabriksdreng, skridt for skridt fremad, til 
han stod som skaber og leder af den store omfattende 
læreanstalt, der er kommen tusinder af hans farvede 
landsmænd til gode, skildrede hr. Lehmann på den 
højst interessante måde, der er ham egen, knyttende 
hertil en række træffende eksempler fra det undervis-
ningssystem, Booker Washington har indført ved sin 
skole, og af hvilket der selv for gamle kulturfolk kan 
hentes mangt et godt fingerpeg. Vi skal i øvrigt ikke 
referere foredraget nærmere. Et foredrag af denne art 
lader sig i det hele taget ikke gengive på papiret. Det 
ville være at gøre det for stor uret. Det skulle høres! 

Pastor Meinertsen sluttede herefter mødet med en 
tak til de tre ordførere, idet han samtidig bad hr. 
Kvaale modtage en hilsen til frændefolket deroppe 
mellem de norske fjelde. 

Højskolelærer 

Kvaales tale 
ved folkemødet i Mogenstrup den 5. juni 

----- 
Efter sangen òJeg vil vÞrge mit landò talte 

højskolelærer Kvaale: Det er sagt, at der altid er 
strømning i historien, og det er så. Vi ser ud over 
historiens hav i stille og storm, altid er her strømning. 
Og vi ser en mængde skibe; taleren lignede historiens 
store tanker, nationalitetstanken, socialismen, kvinde-
sagen f.eks. med disse skibe. når vi nu ser på det 
forrige århundrede og ser på det, der særlig udmærker 
det, er det en selvfølge, at der kommer mange skibe, 
og navnlig kommer der et stort, smukt, det er 
nationalitetstanken. Det er jo den, som mer end alt 
andet har sat sit mærke på det 19. århundrede, der er 
nationalitets følelsens og frihedens århundrede. Det 
kommer frem, det, som har med livet at gøre, det er 
folkehavet, som nu er i gære med en styrke som af 
indre vulkanske kræfter; men der kommer et 
tilbageslag efter disse vældige udbrud. Det er ligesom 
man er bleven søvnig og træt, men folkebevidstheden 
er vågnet. Vi har dyre minder, vi har vor historie og vort 
modersmål, og vi vil værne om disse ting. Det kan ikke 
blive til andet end kamp, når de fremmede magter 
trænger sig ind på os; thi det er noget af folkets 
dyreste, det gælder. Ejendomsfølelsen er jo noget af 
det stærkeste i mennesket; man vil have ejendom, for 
så kan man greje sig i verden. Det er sikkert, at når 
man taler om lykke, mener man, at den består i 
ejendom af en eller anden art, og det er sandt; men vi 
må søge lykken i noget, som går ind i os selv. Vi når 
nemlig aldrig rigtig lykken, når vi knuser andre eller 
skubber dem til side. Derfor må retfærdighedsfølelsen 
også være levende. Hvis vi vil have et indtryk af, 
hvorledes nationalitetstanken har udviklet sig, så er det 
bedst at sammenligne med Ludvig d. 14. og hans tid, 
han sagde, at alle var fæhoveder, som skulle stilles ind 
i hans kostald. Denne tanke bredte sig over hele 
verden, vi har hernede levet på det samme program. 
Men så rejser folkefølelsen sig mer og mer. Først 
dæmrede frihedstanken i England, filosofferne udka-
stede tanken om menneskerettighederne, og endelig 
fremsatte amerikanerne dem klart i deres grundlov. 
Denne bevægelse gjorde meget til at skubbe 
revolutionen frem. Under påvirkning af de store 
filosoffer forpligtede franskmændene sig til ikke at 
indlemme i deres land noget folk, som ikke havde fået 
lejlighed til at udtale sig derom. 

Men deres tanker blev trådt under fødder af 
Napoleon. Under kampen mod ham kommer nationa-
litetsfølelsen frem mange steder; men derefter blev 
den stærkt hæmmet ved kongressen i Wien. Det viste 
sig dog snart, at denne kongres blot øgede spræng-
stoffet i folkene. Juni-revolutionen finder sted, og der 
kommer nationalitetsbevægelsen. Alligevel vinder 
revolutionen alligevel ikke rigtig frem, lighedstanken er 
ikke klart udtalt, den har ikke rigtig form. Og før den 
tanke er bleven rigtig realiseret her i verden, er her 
ikke heller et rigtig styre. Med februarrevolutionen blev 
lighedstanken klarere udtrykt, og på grundlag af den 
arbejder man sig frem til frihed. I 1849 kom Frederik d. 
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7. og gav os her i Danmark en fri grundlov, hvorunder  
vi kunne udvikle os til at blive et frit folk. Man er 
kommen til at tvivle om kulturen. Denne pessimisme, 
som har vist sig overalt i verden, har rigtig fået næring 
ved den franske krig. Derfor er så mange folk kommen 
til at spørge: Er det virkelig så, at de små nationers tid 
er forbi? Der er en fare, vi kan ikke fragå det; man har 
jo endog udtalt, at der i det højeste er en 6-7 små 
nationer, der kan regne på at leve deres liv for sig 
selv. Det er dog også bleven sagt, at de små nationer 
har aldrig haft så rige betingelser som nu. Men lad os 
tænke på, at de små nationers tid er forbi, der ville da 
bare blive oprør igen, der ville komme en tid, da man 
rev sig løs. Man kan da spørge: Er der ingen højere 
mening med udviklingen end denne kredsgang? Det 
er vist, at sådan som det er gået hidentil, må det ikke 
blive ved at gå; det er ikke historiens mening at danne 
store stater; men vi må, hvis vi taler som kristne, 
hævde vor tilværelse.  Det ser mørkt ud for os, men vi 
må tro, at der er en højere magt, en retfærdighed til. 
Oppe i Norge fører vi en kamp for vort nationale mål. 
Første gang rejser det sig ved pavemagtens tilbage-
gang i reformationstiden, Hans Nielsen Hauge og 
Wergeland kæmpede for det. Det siges, at denne 
bevægelse er i strid med kulturen! Det er ikke sandt. 
Der siges, at Norge har lavet sig selv et mål, og det 
kan man ikke! Men Ivar Aasen gik og samlede sig en 
række dialektord og deraf dannede han et mål. Og 
dette mål har efterhånden arbejdet sig frem til frihed 
og formfuldhed. Ethvert folk, der skal leve sit liv, skal 
have sit mål. Vi må jo se at blive os selv, og jo mere vi 
bliver os selv, desmere kan vi give jer danske, og jo 
mere I bliver jer selv, desmere kan I give os. Vi 
trænger til hinanden. Vi skal samle folket til et, da først 
har vi de sande, store værdier. 

 Når folket kender sig som et, når de står på 
samme grundlag, med gensidig agtelse for hinanden, 
da er mængden et folk. Og da vil det forsvare sig 
overfor de, som trænger ind. Men der er også et for-
svar, der har freden til grundlag, det er fredens 
arbejde. Vi har også en pligt til at arbejde for 
fredstanken. Ægteskabets frihed og takt skal føres ud i 
livet, også det politiske. Dette smager for meget af 
diplomati. Vi må prøve at arbejde for freden. 
Gudstanken og de nationale tanker er ikke i strid med 
hinanden. Vi skal leve og være os selv, blive personer 
og lade den tone få magt: Fred over jorden og god vilje 
mellem menneskene. P¬ det grundlag tror vi, at òDu 
endnu har det bedste tilbage, thi end lever den gamle 
af dageò. 
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Næstved Tidende den 7.6.1907: 
 

 

 

 

 

 

 


