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5.6. 
1910 

 
1922 

betalende 
deltagere 

Forstander Stig Bredstrup, Jonstrup seminarium, talte om de 3 ord, som kaldes Grundtvigs 
program, nemlig jævnt, muntert og virksomt. Jævnhed ï at være sig selv, ikke påtaget. Munterhed 
ï plads til sollys og glæde, samt modtagelig for indtryk. Virksomt liv ï som ikke stivner, men 
udvikler sig og tager imod indtryk. Alt sammen til folkegavn og grøde. 

Forstander Johan Borup, København, talte om Bjørnstjerne Bjørnson og hans digtning, hvor 
han stræbte på at se de store ting udefra og fortolke dem. 

Pastor Krebs Lange, Sydstevns, talte om jul, påske og pinse med deres salmedigtere 
Brorson, Kingo og Grundtvig, herunder at man bør kunne fejre alle 3 højtider. 

Pastor Ravn Jensen, Toksværd, talte om den åndelige retfærdighed overfor den juridiske. 
 

5.6. 
1911 

 
2081 

betalende 
deltagere 

Pastor H.P. Meinertsen, Mern, bød velkommen og talte kort om de store tanker, et lille folk 
kan få, og som var med til at give indhold til grundloven i 1849 ï her i 100-året for Monrads fødsel. 

Forstander Axel Rosendal, Lyngby, talte om de gamle folkefester og deres oprindelse. I 
meget gamle dage mødtes de unge til idræt, de ældre til gådegætning, tale og sang. Der kom 
helgenfester, markeder og dans. St.St. Blicher gav folfesterne nyt liv med folkemøderne på 
Himmelbjerget. 

Censor P. A. Rosenberg, København, talte om digteren Goethe og hans betydning for den 
danske litterære guldalder. 

Pastor Jørgen Falk Rønne, København, talte om sin hans oldefar som præst i Lyngby i 
rationalismens tid. Han var meget optaget af sit landbrug, sognets skolevæsen og dets 
fattigvæsen. Efter mange år som præst oplevede han en ændring af sin person til det meget 
åndelige/kirkelige. 

5.6. 
1912 

 
2214 

betalende 
deltagere 

Provst H. P. Hansen, Store Fuglede, talte om den jyske bonde Niels Jokum Termansen, som 
blev kaldt Danmarks mest lærde bonde. Han var folketingsmand i 20 år. 

Forstander Peder Jørgen Madsen Vinther, Silkeborg seminarium, talte om den norske digter 
Henrik Bergeland, som holdt meget af blomster, men kæmpede for de fattige og fortrykte, samt 
mod uretfærdighed. 

Rigsdagsmand H. P. Hansen-Nørremølle, Sundeved, talte med djærve ord sønderjydernes 
sag og om tyskernes modstand mod, at han som medlem af rigsdagen i Berlin holdt taler i 
Danmark. Tyske forsøg på at knægte retten til eget sprog gik ikke godt. Danskheden blev 
undertrykt på mange måder, herunder ved statslige opkøb af jord, som tyskere kunne overtage 
fordelagtigt. Man har dannet en sprogforening og kreditforening, samt sendt mange unge på 
danske højskoler. 

 

5.6. 
1913 

 
2127 

betalende 
deltagere 

Pastor Th. Helweg, Idestrup, talte om danskerne i Amerika. Han havde anbragt Stars & 
Stripes ved siden af Dannebrog, da danskeren Abraham Marcussen egentlig var ophavsmand til 
dette flag. Han talte om viljen til samarbejde på tværs af stater og kulturer. 

Højskolelærer Johannes Monrad, Ryslinge, talte om det i politik nødvendige og under ansvar 
at gå på akkord (indgå forlig), om forsvarssagen, den almindelige valgret, menighedsrådsloven og 
om undervisningspligten. 

Forstander Morits Madsen, Rødkilde højskole ï der kort efter tiltrådte som forstander på 
Brøderup højskole ï talte om udviklingen i de sidste menneskealdre og opfordrede hver enkelt til 
at afklare sit gudsforhold. Grundloven er ikke perfekt, men vi må glædes over alt det gode i den 
og arbejde på at rette skavankerne. Det er friheden, grundloven, der har givet pulsslaget ind i 
folke-legemet og taget alle disse kræfter i brug. 

 

5.6. 
1914 

 
2081 

betalende 
deltagere 

Professor Karl Larsen, København, talte om den danske soldat i 1864, både fra landet og 
byen, samt officeren. Foredraget indeholdt mange citater og billeder, men kunne ikke refereres. 

Professor Edvard Lehmann, Lund: Et lykkeligt folk er sundt og stærkt, Danmark har været et 
hærget land, undertiden slet regeret, men det har hver gang rejst sig efter sine nederlag. 
Valdemarernes tid var god for landet, også renaissancen under Frederik II, mens Christian IV 
styrtede landet i ulykke. Bernstorffôerne skabte gode forhold, mens Frederik VI næsten uden kamp 
tabte Norge. I 1864 vidste Danmark ikke, hvem vi indlod os med og hvilken magt, Prøjsen var 
blevet. Det er vigtigt, at landet og dets borgere er økonomisk uafhængige ved at kunne betale sin 
gæld. 

Pastor Niels Jensen, Jernved, talte om Dronning Dagmar stiftelsen, om hendes store 
personlighed og den indflydelse, hun fik. 
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Grundlovsmøde 5.6.1910 

 
Næstved Tidende 31.5.1910 

Næstved Tidende den 6.6.1910: 

Folkemødet 
i 

Mogenstrup. 

Taler 1:  Forstander Stig Bredstrup, Jonstrup 

seminarium 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/Seminarie
forstander/Stig_Bredstrup 

 
Taler 2:  Forstander Johan Borup, København 

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

 
Taler 3:  Pastor Krebs Lange, Sydstevns 

 
Taler 4:  Pastor Ravn Jensen, Toksværd 

 
1922 betalende voksne deltagere aô 0,35 kr. 

 
Stig Bredstrup 

 
Som tilfældet har været de fem foregående år 

havde Indbyderne til folkemødet også i år på 5. juni-
dagen glæde af mødet og dets forløb. Vejret var så 
godt, som ønskes kunne; besøget var stort, antagelig 
op mod 3000 mennesker, og som sædvanlig var det 
lykkedes at skaffe dygtige ordførere, der evnede at 
fængsle opmærksomheden helt ud til den store 
forsamlings ydergrænse. 

Mødet indlededes på Indbydernes vegne af 
 

Forstander Dam, 
 

Brøderup Højskole, med et velkommen til den store 
forsamling. Vi glæder os - tilføjede hr. Dam - over den 
stadig voksende tilhørerkreds, der viser, der er en 
trang til stede her i Sydsjælland til sådanne sammen-
komster. Lad os ønske, der må komme et godt 
samarbejde i stand mellem talere og tilhørere, der 
forhåbentlig er mødt med lidt feststemning. 
Feststemning er i modsætning til fortrykthed den åbne, 
oplukkede sjæls stemning, under hvilken alle 
hjertedøre står åbne. Ikke mindst 5. junidagen skulle 
kunne skabe feststemning, når vi erindrer, hvilke 
goder denne dag har bragt os. Vi har nylig 
gennemgået en hård politisk valgkamp, der måske i 
nogle tilfælde har fremkaldt bitre stemninger. Måtte 
dette møde bidrage til at udjævne sådanne bitre 
stemninger og samtidig oplade øjet for alt det gode, vi 
er fælles om her i vort fædreland, da ville det have sin 
betydning, netop på det tidspunkt, det holdes. 

Efter at sangen  
òStræk din fodò 

var afsunget talte 
 

Seminarieforstander Stig Bredstrup,Jonstrup, 
 

om de tre ord i en af Grundtvigs sange, der er kaldt 
hans pædagogiske program. Da Grundtvig en gang  

ville udtrykke, hvad der var målet for hans opdragelse, 
skrev han sin sang: òEt jævnt og muntert, virksomt liv 
p¬ jordò. Disse tre ord: JÞvnt, muntert, virksomt, 
indeholder Grundtvigs pædagogiske program. De ord 
kan synes ret forskellige, men ligger i virkeligheden i 
samme plan således, at det tit kan være vanskeligt at 
afgøre, hvad der er årsag, og hvad der er virkning. 

Det første af disse tre ord: Jævnhed er et udtryk for 
det modsatte af opstyltethed. At leve jævnt er det 
modsatte af at leve fornemt, d.v.s. leve således, at 
man føler, der er en kløft mellem sig og den store part 
af det øvrige samfund. Årsagen hertil kan være 
forskellig: Penge, fødsel, kultur etc. Den fornemhed, 
der har sit udspring fra denne sidste, kulturen, er 
undertiden den værste. Under alle omstændigheder er 
det fornemme liv i større eller mindre grad lagt an på 
dette: Ikke at være sig selv. Man søger at give sig ud 
for mere, end man er, alt sammen i modsætning til 
jævnheden og til dette at være sig selv. Dermed skal 
ikke være sagt, at alle dem, der er sig selv, er gode 
mennesker; men er vi ikke os selv, er vi ikke gode. 
Disse sidste har måske gode forsætter, men de 
gennemføres ikke. Disse mennesker tager tilløb, men 
standser hurtigt. Et sådant liv på det ujævne fører ikke 
til noget godt. I modsætning hertil har vi livet på det 
jævne, som Grundtvig stiller som nr. 1 i sit pædago-
giske program. 

Man vil måske spørge, om Grundtvig var særlig 
egnet til at tale om livet på det jævne, han, hvis liv 
undertiden var nede på bunden af bølgedalen og til 
andre tider oppe på toppen af bølgebjerget. Det er 
rigtigt; men lige så sikkert er det, at Grundtvig elskede 
livet på det jævne og forstod at værdsætte det. 

Et muntert liv var det andet, Grundtvig ønskede al 
sin æt og pønsede på at forberede hos sine egne 
børn. Et muntert liv vil sige et liv, i hvilket der er plads 
til sollys og glÞde, et liv, der er modtageligt for òalt 
stort og skßnt hernedenò, og som har blik for værdier. 
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I modsætning til det muntre sind har vi det tunge 
sind, undertiden det sure sind. Det kan være strengt at 
omgås mennesker, som er tungsindige eller sur-
sindede; thi disse egenskaber har en særlig evne til at 
brede sig videre til de nærmeste omgivelser. 

Nogle har ment, at munterhed var uforenelig med 
alt, hvad der betegnes som alvor. Det mente man 
f.eks. i munkevæsnet. De gamle munke var ikke 
muntre; de erindrede stadig hverandre om dette: Husk 
du skal dø! Og alt, hvad der bidrager til at holde sindet 
muntert, er kun i stand til at udsætte tanken om dette 
punkt. 

I modsætning til munkene ønsker vi med 
Grundtvig, at der må være munterhed i menneskelivet. 
Unge piger plejer i høj grad at være oplagt til 
munterhed, som Bjørnson har skildret det, f.eks. i 
òArneò. Skulle munterhed vÞre uforenelig med alvor, 
ville menneskelivet blive ganske utåleligt. Helt op 
under de hvide hår skal vi søge at bevare sindets 
munterhed. 

Endelig for det tredje taler Grundtvig om det 
virksomme liv som noget, vi skal ønske os selv og vor 
slægt. Et flittigt og arbejdsomt liv. Dog er det ikke 
særlig dette, Grundtvig tænker på, men derimod et liv, 
som ikke stivner i ensidighed, og som er åbent og 
modtageligt for det store og skønne hernede. Et liv, 
hvor alle gode kræfter får lov at komme til vækst og 
udvikling. Vi kender, at uvirksomhed kan blive en kilde 
til meget mindre godt. Det uvirksomme liv kan ligefrem 
blive en forbandelse; thi, hvor der ikke er virksomhed, 
bliver der død. Det gælder legemligt, og det samme 
gælder i åndelig henseende. De gode forsætter bliver 
tilintetgjort ved uvirksomhed. Den store naturforsker 
Charles Darwin fortæller, hvorledes han som ung 
havde stor interesse for poesi. Han var en ligefrem 
lidenskabelig læser af de store forfatteres værker, 
navnlig Shakespeare. Men efterhånden som tiden gik, 
mistede han denne interesse. Han undredes derover, 
og han beklagede det. Under hans stadige syslen med 
dette: Ud af kendsgerninger at udlede almene love 
svandt hans litterære interesser bort og blev til intet. 
Det var virksomhed i den bestemt afgrænsede, 
ensidige retning, der var årsagen hertil. 

Grundtvig ønsker al sin æt ikke alene det jævne og 
muntre, men også det virksomme liv. Det var 
begyndelsen på sangen, men afslutningen på samme 
sang kom først mange år senere, da Grundtvig var en 
gammel mand. Efter anmodning af Ernst Trier, 
Vallekilde (højskole), skrev han denne afslutning, der 
blev formet således: 

Om kort, om langt blev løbebanen spændt, 

Den er til folkegavn, den er til grøde; 
som godt begyndt er dagen godt fuldendt, 
og lige liflig er dens aftenrøde. 

Grundtvig vil med disse linier sige, at selv om man 
har levet et jævnt og muntert, virksomt liv på jord, har 
man ikke dermed nået målet. Der hører mere til. Der 
hører det til, at enhver især lever sit liv således, at det 
bliver til folkegavn og folkegrøde. Det gælder ikke 
alene folkets kårne mænd, men også vi småfolk, der 
må gøre vort arbejde i dygtighed og trofasthed. 

 

Kongstanken er ikke at herske, men at give sig hen 
og ofre sig for andre. Det kommer ikke an på, om man 
lever kort tid eller længe, men derimod, at det bliver til 
gavn og grøde. Lad os ønske dette for hverandre på 
denne vor folkelige festdag, at vi må leve vort liv, så 
det ikke alene bliver til gavn for os selv, men også for 
andre. 

òJa, vi elsker dette landetò 

 

Forstander Borup, København, 
 

talte dernæst om Bjørnstjerne Bjørnson som digter. I 
sin indledning skildrede hr. Borup Bjørnsons første 
møde med os danske, og hvorledes han kom herned 
med sit friske sprudlende humør, og hvad hans ærinde 
hos det danske folk var. I et livfuldt foredrag tegnede 
taleren et billede af den store digter, som i modsætning 
til andre digtere holdt af at se tingene på afstand, når 
han skabte stof til sine store værker og sine bedste 
sange som den norske nationalsang òJa, vi elsker 
dette landetò og hans ypperlige sang til hjemmets pris: 
òJeg kßrer frem gennem str¬lefrydò. De poesifulde 
vendinger, i hvilke forstander Borup søgte at gengive 
hovedindholdet af disse Bjørnsonske kernesange, 
lader sig ikke gengive i et referat. Det gælder i øvrigt 
for hele dette foredrag. Det var af den art, at det skulle 
høres, for at få noget udbytte ud af det. I en gengivelse 
på papiret kommer det aldrig, blot tilnærmelsesvis til 
sin ret. 

Taleren sluttede med at udtale det håb, at vi danske 
aldrig måtte glemme den røst, der havde lydt fra den 
store solforkynder og opvækker, som Bjørnson var. 
(Bifald.) 
 
Efter sangen: 

òUdrundne er de gamle dage.ò 

 

holdtes en times pause, under hvilken der afholdtes 
aftensmåltid, for de flestes vedkommende omkring de 
medbragte madkurve rundt om i den smukke skov. 

Ved mødets fortsættelse kl. 6 talte 
 

Frimenighedspræst Krebs-Lange, Stevns, 
 

der mindede om de tre højtider: Påske, pinse, jul, og 
hver deres særlige digtere: Kingo, Grundtvig og 
Brorson. En tilsvarende deling havde man foretaget af 
den danske menighed, men denne tredeling var 
taleren ikke nogen tilhænger af. Et kristent menneske 
kan nemlig ikke leve udelukkende på den enkelte del 
af kristendommen, som knytter sig til en enkelt af disse 
tre højtider, men må tage det alt sammen med. Jul kan 
vel de fleste mennesker fejre. Hele dens stemning taler 
jo til det barnlige, der findes i ethvert menneske. 
Påsken ligger derimod adskillige mennesker fjernere 
med dens alvorlige tale om kors og pine og død. Vi har 
så svært ved at fejre den stille uge, og det er ikke så 
let for folk at synge Kingos gamle, tunge påskesalmer. 
Men kan vi kristne ikke få fat i det, påskeevangeliet 
taler til os, når vi ikke til pinsefesten og får aldrig del i 
den sandhed, lys og glæde, som ligger i den. 

Også i den kristne menigheds liv er det som disse 3 
fester gentager sig. Der er tider, vi kan kalde juletider, 
da menigheden synger højt om julebarnets fødsel. Der 
er andre tider, påsketider, da menigheden må følge sin  
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herre over Hebrons bæk, stå stille under Kristi kors og 
lære at lide for sin tid. Og der er pinsetider, da åndens 
sol stråler i al sin glans over menighedens liv. 

Hvor gerne ville vi ikke tro, at vi i den danske 
menighed stod i eller foran en sådan pinsetid, men jeg 
tror det ikke. Vor tid er en vanskelig tid at leve i for 
kristne mennesker. Den er en sammenblandingens tid. 
Kristendom og verdslighed blandes ofte sammen, så 
det er vanskeligt at skelne det ene fra det andet, og 
det er ikke altid, kristne mennesker med en god 
samvittighed kan tage del i alt, der kommer frem i vort 
folkeliv, men alligevel også vanskeligt kan trække sig 
ud deraf. Denne sammenblanding gør, at den unge 
slægt vanskeligt kan få fat i, hvad det virkelig vil sige 
at leve et kristent liv. Skal der komme pinsetider i vort 
menighedsliv, må der rene linier til. Men vor tid er 
også en partiernes tid, og det vanskeliggør den 
samling af de kristne, som skulle give dem kraft. Det 
væsentlige, der skiller, fremhæves ofte så stærkt, 
medens man glemmer det væsentlige, som er fælles, 
og glemmer herrens ord om, at i hans faders hus er 
mange boliger, plads for livet til at røre sig på 
mangfoldige måder. Dog skal det vise sig, at det, der 
skiller, er småting mod det, vi er fælles om, men dette 
fællesskab skulle hjælpe til, at vi lærer at fordrage 
hverandre, selv om vi går forskellige veje. Det må vi 
lære for at nå til pinsetider. Vi må føle fællesskabet, og 
den tid vil sikkert også komme, da de kristne vil finde 
hverandre i fælles arbejde og kamp mod dem, der vil 
ødelægge det åndelige og kristelige liv i vort folk. De 
kristne skal ikke søge striden, men den vil komme af 
sig selv. Fred er heller ikke altid det bedste. Kamp og 
ufred viser i hvert fald tegn på liv og kræfter. Kristen-
dommens sandhed skal man leve sig til. Derfor er den 
slags strid også spildt. Vor tid er en lunken tid, men 
gennem kampen vil det kolde og varme skille sig ud, 
dem der er for, og dem der er imod. Da vil der komme 
påskefester, som vil efterfølges af pinsetider. Påske-
tiden er altid en svær tid. Det er ikke så let at lide for 
sin tro, som at tilegne sig troens pinseglæder. Der vil 
måske komme tider med megen bitter strid og 
forfølgelse, men menigheden og den enkelte vil 
modnes derunder. 

Også i den enkeltes liv kan vi genfinde disse 3 
tider. Mange af os mindes vel juletiden i vor ungdom. 
Der klages nu ganske vist meget over ungdommens 
ukristelighed. Den har vel selv megen skyld, men en 
stor del af skylden ligger i hjemmene, hos forældrene, 
der alt for ofte glemmer det ansvar, de har påtaget sig 
for de unge ved dåben. Vi skal tale med børnene om, 
hvad der er skænket dem i dåben, så de senere kan 
have lettere ved at komme gennem de kampe, som vil 
møde dem, både mod ydre fjender og fjender i dem 
selv, med kraft til at gå gennem en påsketid og nå til 
en velsignet pinsetid. 

 
òJord, i hvis favn der hades og der myrdes.ò 

 

 

Pastor Ravn-Jensen, Toksværd, 
 

anførte bibelens beretning om den mand, der kom til 
Jesus for at få ham til at dømme i en arvestrid. Denne 
mand afviste Jesus med de ord: Hvem har sat mig til 
dommer og deler! Forholdet har vel været det, at 
manden, der kom til Jesus, vel ikke har haft retten på 
sin side efter den tids juridiske bestemmelser, men nok 
haft moralsk ret. Det kunne man jo mene, var et 
forhold, som Jesus kunne føle sig opfordret til at tage 
sig af. Når han ikke gjorde det, var det, fordi han ikke 
ville reformere det bestående samfunds borgerlige 
forhold. Han så vel, at den blodige uret, hans tid var så 
rig på såvel i de borgerlige forhold indadtil, som i det 
nationale med jødefolkets undertrykkelse, men han 
ville alligevel ikke optræde som socialpolitiker, som 
reformator. Han ville vel kun også have opnået at blive 
betragtet som oprører. Han ville noget større. Han 
sendte sine disciple ud mod evangeliet. Jesus ville ikke 
virke ved sociale reformer, men virke ved åndelige 
midler. Og der er styrke deri. Det er nemlig sandhed, at 
ånd er magt, som en af vore kendte politikeres valg-
sprog er. Selv de bedste love nytter ikke, når ikke det 
rette sind og den rette ånd er til stede i samfundet; når 
ikke tiden er moden dertil. Det kender vi jo fra vor egen 
historie og behøver blot at se på den sidste 
menneskealders politik. Herren har ved sin åndskraft 
beredt vejen for de love og reformer i samfundene, 
hvorved uretten er skaffet bort og retten vundet sejr. 
Men Jesus ville noget højere end politik, han ville 
frelse for menneskesjæle, det var det første og sidste 
for ham. Men det, han har udrettet ved sit evangelium, 
er så stort, at det rækker ikke alene til det åndelige, 
men også til det timelige. Hvor hans evangelium troes, 
har man ikke blot håbet om en salighed, men lykken 
og livsaligheden gæster os allerede her på jorden, 
under hvilke forhold vi end lever. Vi gør derfor ikke 
Gud nogen tjeneste med at være misfornøjede med 
vor tid og de forhold, vi lever under. Det er en stor 
misforståelse, at det blot gælder om at skabe 
misfornøjelse, som der tales så meget om. Lad os se 
vor tid med alle dens fejl, men lad os ikke blive 
hængehoveder. Vi skal tage mod den tid, Gud har 
givet os at leve i, og så skal vi leve vort liv således, at 
når vi går herfra, vi da kan sige tak til ham for det liv. 

--------- 
Forstander Dam rettede en tak til de to sidste talere 

såvel som til dem, der havde talt ved mødets første 
del. Dette 5.-juni-møde havde fået et lidt andet forløb, 
end mange måske havde ventet, men han var vis på, 
at tilhørerne havde fået et godt udbytte ud af mødet og 
var tilfreds, og at man ville samles igen næste år. 

Mødet sluttede derefter med  
 

òDejlig er jordenò. 
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Grundlovsmøde 5.6.1910 

 
Næstved Tidende 29.5.1911 

 
Næstved Tidende den 6.6.1911: 

Folkemødet 
i Mogenstrup 

d. 5. juni 
 

Taler 1:  Forstander Hans Rosendal, Lyngby  
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B
8jskoleforstander/Hans_Rosendal 

 
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 Jørgen Falk Rønne, København 

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Kirke_og_tro/Pr%C3%A6st/J%C3%B8rg
en_Falk_R%C3%B8nne 

 
2081 betalende voksne deltagere aô 0,35 kr. 

 
Hans Rosendal 

 
Falk Rønne 

Også i år blev folkemødet på 5. juni-dagen et stort 
møde, et af de største, der har været, siden 
grundlovsfesterne i denne form blev påbegyndt i 
Mogenstrup. Vejret var så smukt, som det kan være 
på en højsommerdag, og den naturskønne festplads 
på bakkeskråningen under de gamle bøgetræers 
kroner var så indbydende, som en festplads uden 
overflødigt påhæng kan være. De øvrige betingelser 
for et stort og godt folkestævne havde mødets 
indbydere på bedste måde søgt at tilfredsstille, navnlig 
med hensyn til ordførere. Historikeren og højskole-
manden, forstander Rosendal den ældre, Lyngby, 
forfatteren, cand.mag. P.A. Rosenberg og præsten 
Falk-Rønne, København, hører alle sammen til de 
ordførere, hvis navn med rette har en god klang, og 
som aldrig nogen steder er udsat for at komme til at 
tale for tomme bænke. Det var da heller ikke tilfældet i 
Mogenstrup i mandags. Opad skråningen foran taler-
stolen havde der ved mødets begyndelse lejret sig 
godt og vel et par tusind mennesker. Ved indgangen 
var løst 2081 adgangstegn, det største antal, der 
endnu er løst ved noget folkemøde i Mogenstrup. På 
indbydernes vegne indlededes mødet af pastor 
Meinertsen, Mern, og efter at Hostrups grundlovs-
sang: òDer kom en v¬r til Dannevangò, var afsunget, 
holdt indlederen en kort tale for grundloven. Der kom 
en vår til Dannevang, synger digteren, og i disse linier 
har han i jævne og rammende ord karakteriseret den 
tid, der indlededes med grundloven af 5. juni 1849. 
Grundlovens fædre er bleven kaldt idealister, og det er 
de kaldt med rette. Man trækker undertiden på 
skuldrene af disse folk, idealisterne; men lad os aldrig 
trække på skuldrene af den slags idealister, som forud 
for ô49 drßmte de stolte drßmme herhjemme. Hßrup 
sagde en gang: Hvis et lille folks tanker skulle flagre 
hen over jorden som vingeskudte fugle, så var det 
svært at være et lille folk. Heri havde han ret. 

Grundlovens fædres tanker fløj ikke lavt hen over 
sletten. De steg tværtimod som ørnen højt imod sky, 
og de kom som en vår til Dannevang. Vi skylder disse 
mænd tak, særlig den mand, der betegnes som 
grundlovens fader, D.G. Monrad. Det er i år 100 år, 
siden denne mand fødtes; det er en grund mere til at 
mindes ham ved en lejlighed som denne. 

Men ikke alene på det politiske, men også på andre 
områder bragte grundloven vår og vækst og udvikling 
med sig. På åndslivets område f.eks.. Vel kan friheden 
ikke skabe de åndelige stormænd, men friheden kan 
give dem vind under vingerne. Sådan gik det netop her 
i landet efter grundloven. Mange af Grundtvigs store 
ideer fik først svingkraft, samtidig med, at vi fik 
folkefriheden og den dermed følgende åndelige frihed. 
På samme måde i kirkelivet og skolelivet. Man fik 
albuerum ved folkefriheden. Skolemanden Kristen Kold 
fik først vind i sejlene for sine ideer efter 1849. Når 
man ved, hvilken betydning, Kristen Kolds skoletanker 
har fået, vil man også forstå den indflydelse, den fri 
forfatning har haft på dette område. De store, bærende 
tanker kommer ovenfra, men de får først betingelser 
for at vinde skikkelse hos de udvalgte under frihed. Vi 
ønsker, at den fri forfatning fremdeles må være et godt 
udviklingsgrundlag, og med dette ønske råber vi et 
trefoldigt hurra for Danmarks grundlov af 5. juni 1849! 

 
òVi har et gammelt fÞdrelandò 

 

Forstander Rosendal, Lyngby, 
talte dernæst om de gamle folkefester og deres oprin-
delse. Fra de ældste tider har der blandt menneskene 
været en trang til at komme og glæde sig med 
hverandre i den skønne sommertid. I gamle dage 
mødtes de unge til udøvelse af forskellig idræt og de 
ældre til gådegætning, tale og sang. Ved kristen-
dommens indførelse kom der ligesom et nyt element  

http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Hans_Rosendal
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Hans_Rosendal
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H%C3%B8jskoleforstander/Hans_Rosendal
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/P._A._Rosenberg
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/P._A._Rosenberg
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/P._A._Rosenberg
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Pr%C3%A6st/J%C3%B8rgen_Falk_R%C3%B8nne
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Pr%C3%A6st/J%C3%B8rgen_Falk_R%C3%B8nne
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Kirke_og_tro/Pr%C3%A6st/J%C3%B8rgen_Falk_R%C3%B8nne
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ind i de gamle folkefester med de såkaldte helgen-
fester. Man samledes forskellige steder i landet for at 
mindes de gamle helgener. 

Ved siden af den folkelige opbyggelse, der fulgte 
med disse fester, kom der med tiden forskelligt andet 
som købestævne, marked, og de unge dansede til 
tonerne af de gamle folkeviser, således som man 
danser den dag i dag oppe på Færøerne. Andre 
forlystede sig ved drikkelag, i hvilke man gav løfte i 
modsætning til nu, da man lader det blive ved ønsker. 
Ved reformationen gik dog glansen af disse helgen-
fester, og de sank efterhånden ned til at blive 
almindelige markeder, som man endnu kender dem, 
f.eks. Sankt Olufs marked i Kolding, Skt. Knuds 
marked i Odense osv.. Disse markeder tabte mere og 
mere i værdi, men blev desuagtet bibeholdt. Det gav 
St. Stensen Blicher, der syntes, det var en tarvelig 
levning af en god begyndelse, anledning til at forsøge 
at sætte noget andet og bedre i stedet. Han tænkte da 
på at samle folk i sommertiden til folkefester på 
naturskønne, minderige steder, og han begyndte med 
sine bekendte folkefester på Himmelbjerget. Disse 
fester, mente han, skulle blive til noget i retning af det, 
helgenfesterne var, da de var på deres skønneste 
stade. Disse Himmelbjergfester og Skamlingsbanke-
fester hører til de skønneste fester, der er holdt i 
landet. De af den ældre slægt, som har overværet 
festen på Skamlingsbanken den 4. juli 1844, vil aldrig 
glemme de ord, der lød, da den sønderjyske bonde fra 
Sommersted, Laurids Skau, og Grundtvig tolkede 
modersmålets og danskhedens ret i ord og vendinger, 
der for bestandig vil lyse ud fra historiens blade. 

Taleren mindede sluttelig om en folkefest, der fandt 
sted for 3000 år siden i Israel, da Israels første konge, 
Salu, mødtes med seeren Samuel og af denne blev 
gjort opmærksom på og fik øje for sin stammoders 
grav. Her i landet findes der vel også folk, der trænger 
til at blive gjort opmærksom på deres stammoders 
grav, åndeligt talt. Et folk uden minder er et blænd-
værk. Fædrelandskærlighed og historisk oplysning er 
ting, som ikke er så lette at få bugt med, hverken for 
tidens travlhed eller folkelivets fjender. Taleren 
sluttede med at udbringe et leve for, at nutidens 
folkefester måtte bidrage sit til at vække sangen for og 
kærligheden til fædrelandet, ikke alene fordi dette land 
er et rigt og skønt land, men først og sidst, fordi det er 
vore fædres land, landet med fædrenes grave. 

 
òDer strßmmer en flod mod det evige hav.ò 

 

Censor P.A. Rosenberg 
gav derefter, så godt det lader sig gøre i løbet af en 
times tid, en levnedstegning af en af Tysklands 
åndens stormænd fra det 18. århundrede, digteren 
Goethe, der fik en så stor betydning for sin tid og langt 
ud over denne, ikke mindst for de mænd, der 
herhjemme banede vej for den såkaldte litterære 
guldalder. Som den udmærkede personskildrer, 
Rosenberg er, lykkedes det ham i få, men sikre rids for 
sine tilhørere at tegne et Goethe-billede, der 
afspejlede både den store digters store egenskaber og 
hans svage sider, således som disse gav sig udslag 
på enkelte områder. Da foredragsholderen sluttede af 
med et vel begrundet hurra for fædrelandet, hilstes  

han med livligt bifald af en stor del af dem, der havde 
fulgt den fortræffelige Goethe-skildring med opmærk-
somhed. Vi skal ikke forsøge nærmere at referere 
dette foredrag. Det skulle høres. 
 

Ved foredragets afslutning bragte pastor 
Meinertsen såvel forstander Rosendal som censor 
Rosenberg, der umiddelbart efter kørte til stationen, 
mødets tak for de gode bidrag, de hver især havde 
ydet dette års grundlovsmøde. 

 
Efter en times pause fortsattes mødet med 
 

Pastor Falk-Rønne 
som taler. Efter at sangen òJeg har b¬ret lÞrkens 
vingeò var afsungen, fortalte pastor Rßnne, hvorledes 
hans oldefar, der var præst i Lyngby, kom til at opleve 
en åndelig pinse. Støttet på en række optegnelser, 
hentet fra oldefaderens dagbøger, tegnede pastor 
Rønne et billede af den gamle Lyngby-præst, således 
som han levede og virkede i Lyngby menighed i 
nationalismens blomstringstid i Danmark, den tid, som 
oldefaderen havde betegnet s¬ledes: Hos de òfine folkò 
var ånden fransk, hos teologerne var den tysk, og hos 
almuen var der slet ingen ånd. Det var på den tid, da 
fornuftgudsdyrkelsen fra Frankrig bredte sig ud til alle 
sider, og da de tyske teologer sßgte at tage òbrodden 
fra bibelenò, som der blev sagt, og at plukke troslÞren, 
så der kun blev 3 ting tilbage: En levende gud, udøde-
ligheden og dyden. På denne tid var det, den gamle 
præst i Lyngby levede og virkede, en tid stærkt optaget 
af sit landbrug, sognets skolevæsen og sognets fattig-
væsen. Han udarbejdede omhyggeligt sine prædikener 
til hver søndag og samlede en betydelig tilhørerskare i 
Lyngby kirke. Så kom han en dag i sygebesøg hos en 
gammel kone, der lå for døden og råbte om hjælp. 
Præsten søgte at trøste hende, men forgæves. Han 
stod magtesløs og gik omsider beskæmmet hjem fra 
dette sygebesøg, belært om, at han ikke var den gode 
kristen, han selv mente at være. I to dage og en nat 
lukkede han sig inde i sit studerekammer, kæmpende 
en streng kamp med sin egen samvittighed. Da den 
gamle Lyngby-præst atter åbnede døren til sit studere-
kammer, var han bleven en ny mand. Al stil og form gik 
af hans prædikener, og han talte med en glødende 
varme, når han skildrede den åndelige pinse, han lige 
havde haft. Hans tidligere menighed faldt fra ham; man 
trak på skuldrene ad den stakkels mand, der var 
bleven sær. I løbet af et årstid samlede han atter en 
stor menighed om sin prædikestol, eller når han 
søndag eftermiddag kørte ud i det store sogn omkring 
sin vogn, fra hvilken han fortalte om den Guds nåde, 
han havde oplevet, da det blev pinse for ham. Og da 
han som gammel mand lå på dødslejet, samlede han 
sin nærmeste slægt om sig og vidnede, at han havde 
stridt den gode strid, fuldendt løbet, og nu gik han glad 
hjem til sin fader. Denne gamle præst kom som en 
enlig svale, der varslede det forår, der skulle komme 
over Danmark. Når jeg læser min oldefars gamle 
papirer - sluttede pastor Rønne - da forstår jeg, at 
Guds ånd endnu har noget af de glødende tungers 
røst, som den havde den første pinsedag, og at den 
bestandig har den samme virkning. Det skulle man  
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søge at forstå, ikke mindst i disse egne i nærheden af 
Rønnebæk, hvor den store mand lyttede til 
òFredskovens nattergaleò, da han skrev sin skßnne 
salme om pinseånden. Måtte vi også her i landet lære 
at holde pinse på rette måde, så der også her må blive 
glødende hjerter og brændende bønner! 

 

Pastor Meinertsen sluttede dermed mødet, som 
der var al grund til at være tilfreds med. Det havde 
været både et grundlovs-, et folke- og et pinsemøde, 
og det var sikkert lykkedes mødets ordførere at anslå 
de strenge, der bør anslås på et møde som dette. Tak 
til pastor Rønne! 
Med salmen òDejlig er jordenò sluttede mßdet. 
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Grundlovsmøde 5.6.1912 

 
Næstved Tidende 29.5.1912 

2214 betalende voksne deltagere aô 0,35 kr. 
 

Næstved Tidende den 6.6.1912: 
 

Taler 1:  Provst H. P. Hansen, Store Fuglede 

 
 Taler 2:  Forstander Peder Jørgen Madsen 

Vinther, Silkeborg seminarium 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/Seminarie
forstander/P.J.M._Vinther 

 
Taler 3:  Rigsdagsmand H. P. Hanssen-

Nørremølle, Sundeved 
http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geograf
i_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-
1945/Hans_Peter_Hanssen 

 

 
Peder Jørgen Madsen 

Vinther 

 

 
H. P. Hanssen-Nørremølle 

Grundlovsmødet 
i Mogenstrup 

--- 

For ottende gang samledes en stor skare i onsdags 
om den talerstol, som en kreds af mænd i Sydsjælland 
hver grundlovsdag lader rejse i Mogenstrup Skov. 
Vejret var ikke meget indbydende til at begynde med, 
men efterhånden spredtes skyerne, og det varede ikke 
længe, før solen sendte sine fine stråler ned over den 
smukke festplads, hvor der efterhånden samledes 
henved 3000 mennesker, der lejrede sig op ad 
skråningen foran den smukt pyntede talerstol. Når 
tilslutningen blev så stor, er grunden vel først og 
fremmest den, at trangen til sådanne møder stadig er 
levende. En anden årsag var sikkert den, at 
Indbyderne havde været heldige i deres valg af 
ordførere, hvoraf den sønderjyske rigsdagsmand 
Hanssen-Nørremølle viste sig i stand til i særlig grad 
at fængsle den store forsamlings opmærksomhed. 
Straks ved sin fremtræden hilstes han med bifald, og 
gang på gang fremkaldte hans udtalelser den mest 
levende tilslutning. Mßdet indlededes med sangen: òEr 
vor trÞldoms tid forbiò, hvorefter forstander Dam, 
Brøderup, på Indbydernes vegne bød velkommen til 
forsamlingen og talerne. Den store tilslutning vidner 
om, at Indbyderne havde truffet en trang i befolk-
ningen ved afholdelsen af disse møder. Indlederen 
drog endvidere en sammenligning mellem forholdene 
her i landet under enevoldskongernes styre og 
forholdene siden grundlovens givelse og sluttede med 
et leve for fødselsdagsbarnet: Grundloven. 

 
Velkommen i den grønne lund. 

 

 

Provst Hansen 
St. Fuglede, 

ville give en skildring af den jyske bondemand Niels 
Jokum Termansen, der er blevet kaldt Danmarks mest 
lærde bonde. Allerede dette er et godt lob at få, men 
han var tillige en sand adelsmand i dette ords rette 
betydning, og derfor fortjener han at mindes på en dag 
som denne. Som motto over hans liv kan man med 
megen ret sÞtte de kendte ord: òVel fßdt er vel en 
trøst, men bedre vel opdragen. Vel gift er livets lyst, vel 
dßd er hele sagenò. At vÞre òvel fßdtò er ikke det 
samme, som at være født til glans og herlighed. Det er 
langt bedre at være udrunden fra en god stamme, thi 
gode og kraftige rødder vil altid sætte friske skud. N.J. 
Termansen havde både på fædrene og mødrene side 
en god oprindelse. Han blev født i 1824 i et bondehjem 
i landsbyen Vejen ved Kolding. Hans fader, farfader og 
endnu længere tilbage var alle bønder, mens moderen 
tilhørte en kendt embedsslægt, der gennem Grundtvig 
kunne føre sin stamtavle tilbage til Skjalm Hvide. Fra 
disse to sunde slægter fik Termansen den værdifulde 
arv, som senere gjorde ham til en af sin tids mest 
intelligente mænd. Sin meste barndomstid tilbragte 
han i huset hos en familie i nærheden af Vejen, og 
dette hjem blev hans fremtidshjem. Her lærte han to 
ting, at tale sandhed og at bede, der senere i livet hjalp 
ham over mange fristelser. Præsten i Vejen var dog 
den mand, der fik den største betydning for ham. Han 
tog sig af ham og lærte ham meget, men den 
videbegærlige dreng søgte stadig ny kilder, og han veg 
ikke tilbage for med megen møje og besvær at lære 
tysk og engelsk. I 1853 giftede Termansen sig med en 
håndværkerdatter, der drog ind på bondegården. 
Skønt hun kun havde meget lidt forstand på landbrug, 
udfyldte hun sin plads på en ypperlig måde og skabte 
Termansen et hjem, hvortil han senere i livet under 
forandrede forhold stadig higede. Efter denne nærmest 
biografiske levnedstegning, skildrede taleren udførligt, 
hvorledes Termansen blev folkeligt og kristeligt  
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vækket. Sin folkelige vækkelse fik han ved at deltage i 
de nationale møder på Skamlingsbanken, hvor han 
navnlig kom ind under Grundtvigs indflydelse, medens 
han i kristelig henseende i begyndelsen var en del 
præget af pietismen, men senere af præsten Vilh. 
Birkedal blev bibragt et mere lyst syn. Efter at have 
deltaget i Treårskrigen, blev Termansen i sin hjemegn 
benyttet stærkt i det offentlige liv. Han sad således ca. 
20 år i Folketinget som repræsentant for Bække-
kredsen og blev senere valgt ind i Landstinget. 
Partigænger blev han dog aldrig. Han ville altid have 
lov til at kæmpe for det, han anså for frihed og ret. I 
året 1891 lakkede det mod enden, og den 9. maj 
lukkede han sine øjne, men mindet om denne mærke-
lige mand vil leve i store dele af det danske folk. 
 

Jeg vil værge mit land. 

 

Seminarieforstander Vinther, Silkeborg, 
var på en rejse i Norge i 1908 kommen til Kristiania, 
hvor der den 8. juni var planlagt en stor mindefest for 
en af Norges stormænd, digteren Henrik Bergeland. 
Hele byen var flagsmykket, lige fra de rigeste til de 
fattigste kvarterer, og til ære for digteren, som var 
kendt som en stor blomsterelsker, bar alle blomster på 
brystet. Ud fra denne dags indtryk af det norske folks 
kærlighed til sin store digter, søgte foredragsholderen 
at skabe et tro billede af Henrik Bergelands udhol-
dende arbejde for de fattige og fortrykte og hans kamp 
mod al uretfærdighed, der tilsidst endte med, at han 
døde som en dybt forarmet mand, kun 37 år gammel. 
Vi skal imidlertid ikke forsøge at gengive denne 
livstegning. Den var interessant at høre, men egnede 
sig - ligesom det første foredrag - egentlig ikke for 
gengivelse. 
 

Forstander Dam sluttede denne første del af mødet 
med en tak til talerne, hvorefter forsamlingen spredte 
sig rundt om i den smukke bøgeskov, de fleste 
omkring medbragte madkurve. Efter en god times 
pause, blæste musikken på ny til samling om 
talerstolen, hvorfra dagens hovedtaler 

 
Rigsdagsmand Hanssen-Nørremølle, 

med djærve ord talte sønderjydernes sag: Når jeg 
adskillige gange har sagt nej til at deltage i 
grundlovsfester i Danmark, er det, fordi disse ofte har 
haft et politisk præg, og vi sønderjyder kan naturligvis 
ikke blande os i kongerigets forhold. Dette møde er jo 
imidlertid en ren folkefest, en national fest, som jeg 
med den største glæde kan deltage i. Noget andet er, 
at det ikke er velset hos de tyske magthavere, at vi, 
der er repræsentanter i den tyske rigsdag, deltager i 
sådanne møder. Men vi taler, hvor vi vil, og vi skal nok 
vide at tale således, som det sømmer sig for tyske 
statsborgere. Det siger sig selv, at vi, der er tvungne 
ind under tysk herredømme, må føre en kamp med 
magthaverne, men det danske folk kan ikke og bør 
ikke blande sig i denne indre strid. Det var det 18. 
århundredes kongstanke, at statsgrænserne også 
skulle være folkegrænser. Men denne tanke er glippet 
overalt. Selv det stærke tyske rige, der er bygget op 
på og holdes sammen ved magten, har ikke formået at 
virkeliggøre denne tanke i sine grænselande.  

Der anerkendes tværtimod fra alle sider en ret for 
grænsefolkene til at hævde deres nationalitet, og 
denne anerkendelse giver også det danske folk en ret 
til at støtte os. Det bør i hvert fald aldrig blive således, 
at det danske folk ikke vil vedkendes os. (hør!). 

Staterne fremtræder jo som produkter af de 
eksisterende magtforhold, og denne magt benyttes 
gerne af den stærkere part til undertrykkelse af den 
svagere. I Tyskland er de politiske spørgsmål rene 
magtspørgsmål. Den tyske magtpolitik, der udadtil har 
ført til så store resultater, har medført den hårde hånds 
politik indadtil og den moderne nationale under-
trykkelse. Denne begyndte allerede i 70erne i 
Sønderjylland med sprogundertrykkelsen. Tyskerne 
havde forståelsen af, at den, der havde magten i 
skolerne, også havde nogen betingelse for at give den 
opvoksende slægt sit præg. Man opnåede dog ikke de 
ønskede resultater. Skolen har vist sig at stå 
fuldstændig magtesløs i Sønderjylland og for øvrigt 
også i de polske lande, og mange af de børn, der har 
gennemgået skolens tyske påvirkning, har siden 
udviklet sig til at blive nogle af de bedste nationale 
førere. Den sidste tvangslov af denne art fik vi i 1907, 
da det blev vedtaget, at modersmålet ikke måtte 
benyttes i offentlige forsamlinger i de egne, hvor den 
danske befolkningsprocent ikke nåede mindst 60. 

Det er dog ikke alene på sprogets område, at 
undertrykkelserne føres. Særlig typisk for det prøjsiske 
politiregime er udvisningerne, forbudene mod brug af 
danske farver og danske sange, forsøgene på at 
spærre os de offentlige lokaler, frimenighedskirkerne 
og forsamlingshusene. Mest brutalt virker forfølgel-
serne af òde hjemlßseò, hvoraf der findes henved et par 
tusinde i Sønderjylland. Disse folk, der stammer fra 
ægteskaber mellem indvandrede danske mænd og 
sønderjyske piger, nægter man ret til at bo og bygge i 
det land, hvor de er født, og gør de det alligevel, bliver 
de idømt store bøder og havner sluttelig i fængslerne. 
Dette meningsløse forhold har imidlertid i Tyskland 
rejst en offentlig mening, der kræver sagen løst. 

Efterhånden som det har vist sig, at alle disse 
tvangsforanstaltninger er bleven til den rene fiasko, går 
den prøjsiske politik mere  ud på at fortrænge befolk-
ningen fra hjemlandets jord. Denne kamp indlededes i 
sin tid af Bismarck med et forslag om at bevilge 100 
mill. mark til opkøb af jord i de polske lande, og der er 
senere vedtaget flere love af samme slags, således at 
der i øjeblikket er bevilget 650 mill. mark til det smukke 
formål. Ved at overlade disse penge på billige vilkår til 
tyske landmænd, er der efterhånden bleven bosat 
henved 150.000 sådanne i de polske landsdele. Polak-
kerne har imidlertid værget kraftigt for sig, og er end 
ikke veget tilbage for at gå over til modangreb, således 
at de i de senere år har erobret mere jord fra tyskerne 
end omvendt. 

Denne jordpolitik er for 3 år siden påbegyndt med 
større kraft i Sønderjylland. Staten har fremskaffet en 
mÞngde s¬kaldte òrenteg¬rdeò, hvis ejere har f¬et 
billige lån både i jorden og i bygningerne - men kun 
mod, at staten forbeholder sig ret til ved ejerskifte at 
overtage gårdene, hvis disse står i fare for at gå over 
på danske hænder. En ganske lignende bevægelse er 
skabt med hensyn til rejsning af arbejderboliger, idet  
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staten ved at yde lån til de som regel ganske 
ubemidlede arbejdere stiller disse i et fuldstændigt 
afhængighedsforhold til sig. For nogle uger siden er 
man gået endnu et skridt videre, idet regeringen har 
fået vedtaget en lov om bevilling af 100 mill. mark til 
udlån i alt oprettede gårde og huse i Sønderjylland. 
Denne lov har en principiel betydning, idet det er 
første gang, der vedtages en undtagelseslov alene for 
det danske Nordslesvig. Den er ved sin fremkomst 
bleven begrundet med danskernes fremgang trods alle 
tidligere vedtagne tvangslove. De tyske hertuger og 
grever i Rigsdagen talte alle over den samme tekst, 
der nÞrmest kan betegnes med stroferne: òAt der som 
korn opvokse knÞgte, der tßr mod fjenden fÞgte.ò Der 
kan da overfor alle disse samstemmende skrig være 
grund til at spørge, om det virkelig forholder sig rigtigt 
med danskernes ustandselige fremgang, og der kan - 
glædeligvis - lyde et enstemmigt ja. De sidste rigs-
dagsvalg viste stor fremgang i vore stemmetal, og selv 
den af tyske embedsmænd ved sidste folketælling 
foretagne  deling af danske og tyske, viser en stræk 
stigning i antallet af dansktalende. (hør! bravo!). Til 
trods for alle bestræbelser i modsat retning, er det 
hidtidige resultat af kampen om jorden blevet, at vi har 
erobret flere ejendomme fra tyskerne en de fra os. 

Det er jo ganske naturligt, at når man er udsat for 
sådanne organiserede angreb fra statens side, må 
man træffe sine modforholdsregler på organisatorisk 
vis, og dette har da også fundet sted blandt alle 
Tysklands grænsefolk, naturligvis indenfor de bestå-
ende loves rammer. Vi har i Sønderjylland dannet en 
sprogforening, der årlig sender et større procenttal af 
vore unge til danske højskoler end tilfældet er i selve 
kongeriget, og vi har oprettet òNordslesvigs Kredit-
foreningò, der har vÞret os til uvurderlig nytte i 
kampen om jorden. 

Vor tids grænsekamp adskiller sig altså fra tidligere 
tiders kampe ved at være en bevidst kulturkamp, hvor 
man fra begge sider ruster sig rent organisatorisk. Det 
har været vor stolthed og styrke, at vi lige til denne 
dag har formået at føre kampen indenfor lovens 
rammer, og på samme måde vil der i fremtiden blive 
kæmpet med styrke og kraft og - derom føler vi os 
overbevist - med stigende held. (stærkt bifald.) 

 
Der er vel dag til suk og gråd 

 

Forstander Dam ville, uden at forklejne de 
foregående talere, rette en særlig tak til Hanssen-
Nørremølle, fordi han havde fulgt opfordringen til at 
deltage i mødet. Han havde dermed imødekommet et 
stærkt ønske i den sydsjællandske befolkning. (hør!) 
Det var en udmærket tale, Hanssen-Nørremølle holdt, 
og den tillidsfulde fortrøstning, der gennemstrømmede 
hele foredraget, har sikkert formået at tø op i alle 
danske sindelag. Vi siger også tak til Hanssen-
Nørremølle, fordi han altid har kæmpet for den danske 
sag med åben pande, men tillige klogt og sindigt, uden 
at løbe panden imod. Det må vel snart dages for de 
undertrykte folkeslag, og stormagterne må antagelig 
efterhånden få øjnene op for, at de høster hverken ære 
eller gavn af undertrykkelse. Med et leve for, at 
Hanssen-Nørremølle i endnu mange år måtte få evne 
til at tale danskhedens sag i Berlin, sluttede forstan-
deren det vellykkede møde, hvorefter forsamlingen 
sang òDejlig er jordenò. 
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