
Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 1 (af 14) 

 RESUMÉ: 

15.6. 
1941 

Forstander Frede Terkelsen, Danebod højskole, talte om håbløshed og håb i onde tider, som 
deler folk i 3 grupper: 1) De der mister håbet og går til grunde, 2) de der modnes og sejrer, samt 3) de 
der siger ”Ja, vi har det i grunden meget godt”. Landet har før lidt nederlag og rejst sig. Monrad 
emigrerede efter nederlaget i 1864, men kom hjem igen. Vi skal stå vagt om hans to grundpiller ”lige 
ret for loven og den åndelige frihed”.  

Pastor Søe Petersen, Nr. Ørslev, talte om livsværdierne at have et mål, et vidtsyn, noget at leve 
for, det nationale, samt det religiøse. 

1942- 
1945 

Indbyderforeningen arrangerede ingen Valdemarsmøder. 
 

15.6. 
1946 

Professor Kristen Ejner Buhl Skydsgaard, København, talte om, at nazisterne kun havde 
vundet én sejr, nemlig over jødefolket. Deres andre kampe for det gudløse lykkedes ikke. Selv om vi 
blev skånet under sidste krig, var der en ubeskrivelig ligegyldighed og selvgodhed hos os.  

Forstander Morten Lunn Bredsdorff, Tønder Seminarium, talte om indtryk og stemninger i 
grænselandet under og efter besættelsen. Nazismen og dens propaganda ødelagde efter 
genforeningen det begyndende samarbejde i Sønderjylland/Nordslesvig, men kun få børn gik i de 
tyske skoler. Nu spejder folk i Sydslesvig til Danmark, da de har mistet håbet efter krigen, og vi må 
håbe, at samarbejdet kan gro i stilhed. 

15.6. 
1947 

Biskop Axel Rosendal, Roskilde, mindede om valdemarernes store tid med ”Jyske Lov” i 1241 
”Med lov skal land bygges”, idet ingen lov er så god som sandheden. Kongen kan ikke ændre denne 
lov uden folkets vilje.  

Forstander Uffe Grosen, Vallekilde højskole, talte om skole og oplysning til værn om det 
menneskelige og det folkelige. Englænderne mener, at efter kampen (krigen) skal man have råd til at 
mindes modstanderen. Om skolen mente taleren, at lærerne burde lære børnene mere indholdsrige 
sange end de små og pjattede. Vor skole skal være livets skole og genrejse den menneskelighed og 
folkelighed, som blev nedkæmpet i de onde år.  

15.6. 
1948 

Professor Flemming Hvidberg, København, talte ud fra tre skuespil om, at både nationerne og 
det enkelte menneske står i modsætningsforhold til hinanden. Vi må kunne glemme os selv og 
arbejde sammen på tværs af politik og forskellige sociale klasser.  

Forstander Hans Lund, Rødding højskole, talte om, at Danmark var blevet geografisk mindre 
gennem århundreder, men folket havde bevaret sin livskraft – og i Sønderjylland hav nazismen slet 
ikke vundet fodfæste. Nu skulle danskheden stå sin prøve. 

15.6. 
1949 

Forstander Frede Terkelsen, Danebod højskole, Als, talte om personlige oplevelser i 
Sydslesvig. For tiden tales om, at genforene denne landsdel med Danmark, da der stadig er megen 
danskhed her, herunder mange danske ord i det plattyske sprog. Sydslesvigerne stemte i sin tid på 
Hitler i håb om, at han kunne redde landet ud af arbejdsløshed og landbrugskrise – kun få var 
medlem af nazistpartiet. Hvis vi får de tyske flygtninge vær fra Sydslesvig, er der dansk flertal for at 
stemme sig tilbage til Danmark. 

Professor Hal Koch, København, talte om voksenopdragelse. Den verdenspolitiske situation 
liger små børns vrængen efter hinanden – og vi ser det også her i landet. Vi må derfor opdrage de 
voksne til at ville leve i samfundet.  

15.6. 
1950 

Mødet var denne gang henlagt til Teatersalen i Næstved. 
Forstander Jens Marius Jensen, Aarhus (tidl. Brøderup Højskole), talte om meningen med 

ungdomskommissionens betænkninger, især vedr. arbejderbeskyttelse. Efter betænkningen 
ønskedes en folkelig drøftelse af indholdet, men regeringen havde ret hurtigt udarbejdet et lovforslag. 
Han efterlyste uddannelse af ledere af ungdommen på landet, så den ikke lod sig lokke af byens 
tomme forlystelser. 

Pastor Oluf Anker Olsen, Grundtvigskirken, København, talte om Dannebrog som symbol.  Alle 
kender korsets symbolik, og den røde dug er symbol på dansk hjerteliv og folkeliv. Men farven er 
blegnet, fordi folk efter føler sig mere som del af samfundet frem for del af det danske folk – og 
dermed mere materialistiske. Herefter talte han om, at kvindernes vej til arbejdsmarkedet medfører, 
at børnene kommer mange timer i ”børneparkeringsanstalt” – men det kan ikke erstatte hjemmet. 
Storbyen giver et fattigt åndsliv. 

15.6. 
1951 

Forfatter Jørgen Bukdahl, Askov, talte om valdemartiden, som måske var en forudsætning for, 
at den danske stat eksisterer endnu i dag. Nederlagte i 1864 klargjorde, at fædrelandsbegrebet ikke 
bygger på stat og magt, men på modersmål og sindelag.  

Biskop Morten Christian Lindegaard, Ribe, talte om, at vi efter trange tider altid har forstået at 
rejse os igen pga. den danske arv og kristne tro. Vi må ikke tabe modet, selv om det ser mørkt ud. 

 
Dette blev det sidste Valdemarsmøde, arrangeret af  

Foreningen af Indbydere til Folkemøder i Sydsjælland 



Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 2 (af 14) 

15.6.1941 

 
Næstved Tidende den 9.6.1941 

 
 
 

Næstved Tidende den 16.6.1941: 

 

Taler 1:  Forstander Frede Terkelsen, Danebod 

højskole 
http://www.jv.dk/artikel/878511:hyperlokal--
Gunner-Rasmussen-fortaeller-om-Danebod-
HOejskole 
 

Taler 2:  Pastor Søe Petersen, Nr. Ørslev 
 

61 betalende voksne deltagere a’ 1,00 kr. 
 
 

 

 
 

 

http://www.jv.dk/artikel/878511:hyperlokal--Gunner-Rasmussen-fortaeller-om-Danebod-HOejskole
http://www.jv.dk/artikel/878511:hyperlokal--Gunner-Rasmussen-fortaeller-om-Danebod-HOejskole
http://www.jv.dk/artikel/878511:hyperlokal--Gunner-Rasmussen-fortaeller-om-Danebod-HOejskole


Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 3 (af 14) 

 
 

 
 

 
 

  



Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 4 (af 14) 

15.6.1946 

 
Næstved Tidende den 1.6.1946 

86 betalende voksne deltagere a’ 1,25 kr. 

Taler 1:  Professor Kristen Ejner Buhl 
Skydsgaard, København 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Kirke_og_tro/Teolog/K.E._Skydsgaard 
 

Taler 2:  Forstander Morten Lunn Bredsdorff, 
Tønder Seminarium 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Uddannelse_og_undervisning/Seminarie
rektor/Morten_Bredsdorff 

 
 

Næstved Tidende den 13.6.1946: 

 

 

 

Næstved Tidende den 16.6.1946: 

 

 
 

 



Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 5 (af 14) 

 
 

 

 

 
 

  



Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 6 (af 14) 

15.6.1947 

 
Næstved Tidende den 31.5.1947 

 

Taler 1:  Biskop Axel Rosendal, Roskilde 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Kirke_og_tro/Biskop/Axel_Rosendal 
 

Taler 2:  Forstander Uffe Grosen, Vallekilde 

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

 
264 betalende voksne deltagere a’ 1,50 kr. 

 
  

Næstved Tidende den 16.6.1947: 

 
 

 

 

 



Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 7 (af 14) 

 

 

 

 

  



Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 8 (af 14) 

15.6.1948 

 
Præstø Avis den 1.6.1948 

 
Præstø Avis den 16.6.1948: 

Taler 1:  Professor Flemming Hvidberg, 
København 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_L
eksikon/Samfund,_jura_og_politik/Myndigheder_og
_politisk_styre/Undervisningsminister/Flemming_Hv
idberg 

 
Taler 2:  Forstander Hans Lund, Rødding højskole 

http://www.graenseforeningen.dk/leksikon/p/all/408
0 

195 betalende deltagere a’ 1,50 kr. pr. voksen 
 

  

 

 
 

 

 

  



Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 9 (af 14) 

15.6.1949 

 
Præstø Avis den 13.6.1949 

 

Taler 1:  Forstander Frede Terkelsen, Danebod højskole, Als 
http://www.jv.dk/artikel/878511:hyperlokal--Gunner-Rasmussen-
fortaeller-om-Danebod-HOejskole 
 

Taler 2:  Professor Hal Koch, København 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Historie/Ki
rkehistoriker/Hal_Koch 
 

 

 

Præstø Avis den 16.6.1949: 
 

 
 

 

 

 

http://www.jv.dk/artikel/878511:hyperlokal--Gunner-Rasmussen-fortaeller-om-Danebod-HOejskole
http://www.jv.dk/artikel/878511:hyperlokal--Gunner-Rasmussen-fortaeller-om-Danebod-HOejskole


Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 10 (af 14) 

 

 

 

 

 

 

  



Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 11 (af 14) 

15.6.1950 

 
Præstø Avis den 31.5.1950 

 
 
 
 
 

144 betalende voksne deltagere a’ 1,50 kr. 
 

Næstved Tidende den 2.6.1950: 

Taler 1:  Forstander Jens Marius Jensen, 

Aarhus (tidl. Brøderup Højskole) 
 

Taler 2:  Pastor Oluf Anker Olsen, 

Grundtvigskirken, København 
http://www.american-
pictures.com/dansk/jacob/far/JH.minder.12.Grund
tvigskirken.htm 

 

 
Næstved Tidende den 16.6.1950: 

 

 

  

 



Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 12 (af 14) 

 

 

 
 
 

 

 

 

  



Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 13 (af 14) 

15.6.1951 

 
Annonce og foromtale i Næstved Tidende den 1.6.1951 

 

Taler 1:  Biskop Morten Christian Lindegaard, 

Ribe 
http://www.poulkristensensforlag.dk/product/sorge
ns-gave-2981/ 
 

Taler 2:  Forfatter Jørgen Bukdahl, Askov 
http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_
Leksikon/Kunst_og_kultur/Litteratur/Forfatter/J%C
3%B8rgen_Bukdahl 

 
145 betalende voksne deltagere a’ 2,00 kr. 

 

 

  

 

 
Præstø Avis den 16.6.1951: 

 



Valdemarsmøder i Vordingborg 1941-1951 (af John Gravesen) Side 14 (af 14) 

 

 

 
 

 

 

Dette blev det sidste Valdemarsmøde, arrangeret af  
 

Foreningen af Indbydere til Folkemøder i Sydsjælland 
 


