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 RESUMÉ: 
15.6. 
1916 

Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte om valdemarstiden. Der er både en 
legemlig og åndelig forbindelse mellem os og vore forfædre, og gennem digtning og folkeviser får vi 
et klart billede af fortidens mænd og kvinder. Dagmarviserne tegner tidens kvindelige ideal. 
Folkeånden byggede landet, Absalon kæmpede og Saxo skrev historien. Grundtvig og Ingemann har 
ßst af dette og òJeg gik mig ud en sommerdagò er skrevet i den ¬nd.  

Pastor Jørgen Falk-Rønne, København, mindede om, at vi nu venter på freden, ikrafttræden af 
grundloven, en ny kirkelov og en ny skolelov. Nogle tjener store penge på krigen. Hvis du har hus og 
hjem, hustru og børn, må du gøre hvad du kan for at holde dit folk vågent. 

Folketingsmand Klaus Berntsen, Fyn, talte om fædrelandet og den kærlighed, vi danskere 
skylder vort gamle land. Det gælder om at have en glød, som kan varme og begejstre. Ingemann 
skrev òHvad Danmark er, kan det atter blive; endnu fÞdres ¬nd i liveò. Det danske folk har altid troet 
på et liv efter døden. Under enevælden var folket ligegyldigt og interesseløst. Stavnsbåndet blev 
ophævet, dertil kom skoleloven i 1814, men undervisningsplanen var ikke lavet for folket, man kan 
ikke prygle glæde ind i børnene. Grundloven gver undervisningsfrihed, og vi skal bruge det gode ord 
til at give kundskaber og danne mennesker med gode karakterer. Samfundet består af tusinder hjem, 
og som hjemmene er, s¬ bliver folket. Carl Ploug skrev òSkab en ny, en evig saga om vort skßnne 
fÞdrelandò. 

 

15.6. 
1917 

Forstander Helge Hostrup, Vejlby højskole, talte om frihed og fædrelandsfølelse, hvor der har 
været en skel mellem dem, der kæmpede for det ene overfor dem, der kæmpede for det andet. Lad 
os som nordmændene gøre grundlovsdagen til en folkelig friheds- og festdag. I 1870-erne blev 
nationalitetsfølelsen mindre, om der var mindre interesse for genforening med Slesvig. Et folk 
eksisterer ved at elske sine ejendommeligheder, værdier og minder. 

Provst Hansen, St. Fuglede, talte om vort flags historie, som ikke altid var til lige stor ære.  
Professor Edvard Lehmann, Lund, talte om òDanmarks bevarelseò. Bßgeskove m¬ ikke 

erstattes af grantræer, markerne tilsås med roer, som katolske kvinder tager op, gårde og kirker 
bygges i nye stilarter. Vi kan også blive slaver under samhandelens åg, og må derfor uddanne os. 

 

15.6. 
1918 

Pastor H. T. Axelsen-Drejer, Pedersborg, talte om tilfældigheder, der ikke er tilfældigheder, 
herunder skuddet, som udløste 1. verdenskrig. Darwin og Nietsche siger, at det er tilfældigheder, 
skæbnen eller årsagsloven, der råder i livet. Staten er nutidens overmenneske, som blindt adlydes.  

Forstander Rasmus Nielsen, Særslev højskole, omtalte først, hvordan landsbylærer Niels 
Rasmussen havde skabt grundlaget for en højskole i Lisbjerg ved Århus. En anden lærer stiftede 
Århus Amtstidende og bragte oplysning. Jens Nørgaard kom til og stiftede Testrup højskole. Disse 
mennesker har vækket denne egn og præget dens åndsliv. 

Fortstander Holger Begtrup, Frederiksborg højskole: Før Valdemar Sejrs tid var landet splittet 
og havde svære fjender i venderne, men nu blev der bygget skibe, og krigen ført over i fjendens lejr. 
Så skabte Absalon en kirkelig vækkelse. Der udsendtes korstog til venderne, Estland og Letland for 
at kristne deres folk. Nu er Danmark lille og Tyskland stort, men vi er en åndelig stormagt. Vi har fået 
den åndelige høvding Grundtvig, der udførte et korstog uden våben, men med mund og ben til 
herrens ære. Vi skal værge os mod at blive erobret af hansestædernes handel og kultur. 

 

15.6. 
1919 

Dannebrogs 700-årsdag blev indledt med en stor procession på 2 batallioner og 14 forenings-
faner fra kasernen igennem den festsmykkede by til ruinterrænet, hvor Danmarkssamfundet 
overrakte byen en flagstang med Dannebrog, hvilket borgmester Andersen takkede for. 

Folketingsmand Klaus Berntsen, Fyn, talte om, at de danske vikinger havde haft 2 ravne som 
mærker på banneret, men dette banner blev i 1219 skiftet til det Dannebrog, vi har brugt siden. Han 
talte også om sßnderjyske òMÞrkersmÞndò som kÞmpede for at genforene landsdelen med 
Danmark. Tilvarende skal et hjems mærke være troskab, pligtfølelse og ansvarsfølelse. Dannebrogs 
røde farve betyder kamp ï ikke med sværd, men med ånd for en fredelig udgang på kampen. 

Forstander Axel Rosendal, Lyngby højskole, talte om digteren Goldschmidt, født i Vordingborg, 
men senere flyttet til en faster i København, hvor han fik de indtryk, som prægede hans digtning. Han 
udgav òEn jßdeò ï s¬ òNÞstved Ugebladò, som han opgav; derp¬ òKorsarenò, indtil han påbegyndte 
bladet òNord og Sydò om Skandinavien og Holsten. Efter et ophold i England skrev han de poetiske 
òRavnen hjemlßsò mfl.. Taleren kunne have undt ham at opleve Sßnderjyllands genforening. 

Pastor Greel, Idestrup, talte om lovsang, og han mindede om Grundtvigs òOm hundrede ¬rò, 
hvor han spår et dansk Flensborg.  

 

15.6. 
1920 

Landstingsmedlem fru Inger Gautier Schmit, Næstved, talte om de nuværende politiske forhold 
i Tyskland efter krigen, i Rusland uden folkelig oplysning, og i England med lang tids oplysning.  

Højskolelærer Frederik Nørgaard, Frederiksberg, talte om genforeningen med Sønderjylland og 
de ofre, sønderjyderne har givet og mindes incl. krigene i 1848 og 1864. Han omtalte de mange 
personer, som har kæmpet for genforeningen ï og den opbakning, de har fået af befolkningen. 

Valgmenighedspræst Peter Kæstel, Kjellerup, talte om Johannes Døberen og hans tvivl i troen. 
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15.6.1916 

 
Præstø Avis den 30.5.1916 

 

 
Præstø Avis den 10.6.1916 

Taler 1:  Folketingsmand Klaus Berntsen,  
http://da.wikipedia.org/wiki/Klaus_Berntsen  

Taler 2:  Højskoleforstander Thomas Vilhelm 
Birkedal Bredsdorff, Frederiksberg 
http://www.gravsted.dk/person.php?navn=thomas
bredsdorff 

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 

 
2787 betalende voksne deltagere aô 0,35 kr. 
 

 
Klaus Berntsen 

 
Thomas 

Bredsdorff 

 
Jørgen 

Falk-Rønne 

 
 

Præstø Avis den 16.6.1916: 

 

 

 

http://www.gravsted.dk/person.php?navn=thomasbredsdorff
http://www.gravsted.dk/person.php?navn=thomasbredsdorff
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15.6.1917 

 
Præstø Avis den 30.5.1917 

 

Taler 1: Professor Edvard Lehmann, Lund  
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografi
sk_Leksikon/Historie/Religionshistoriker/Edvar
d_Lehmann    

Taler 2:  Forstander Helge Hostrup, Vejlby 

højskole 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografi
sk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H
%C3%B8jskoleforstander/Helge_Hostrup 

Taler 3:  Provst Hansen, St. Fuglede 
 
2080 betalende voksne deltagere aô 0,35 kr. 
 

 
Helge Hostrup 

 
Edv. Lehmann 

 
 

Præstø Avis den 16.6.1917: 

 

 
Præstø Avis den 17.6.1917: 
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15.6.1918 

 
Præstø Avis den 31.5.1918 

 
1803 betalende voksne deltagere aô 0,35 kr. 

Taler 1:  Fortstander Holger Begtrup, 

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

Taler 2:  Rasmus Nielsen, Særslev 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografi
sk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H
%C3%B8jskoleforstander/Rasmus_Nielsen 

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

 
Holger Begtrup 

 

 
Præstø Avis den 13.6.1918 

 
Præstø Avis den 16.6.1918: 

 

Præstø Avis den 18.6.1918: 

 
 

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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15.6.1919 

 
Præstø Avis den 31.5.1919 

 

 
Præstø Avis den 7.6.1919 

 

Taler 1:  Folketingsmand Klaus Berntsen,  
http://da.wikipedia.org/wiki/Klaus_Berntsen  

 
Taler 2:  Forstander Hans Rosendal, 

Grundtvigs højskole, Lyngby 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografi
sk_Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/H
%C3%B8jskoleforstander/Hans_Rosendal 

 
Taleren kan dog også være sønnen  
Hans August Rosendal, som i 1919 
efterfulgte faderen som forstander på 
samme højskole. 

 
Taler 3:  Pastor Greel, Idestrup 

 
3785 betalende voksne deltagere aô 0,50 kr. 

 
Hans Rosendal d.æ. 

 
Klaus Berntsen 

 
Præstø Avis den 17.6.1919: 

 

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
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