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Velmødt til 
grundlovsfest 2009
Det er partiledere i intens valgkamp foran kamera-linser, vi i år møder til 
Altinget.dks grundlovsfest. 

Kun to dage før valget til Europa-Parlamentet og folkeafstemningen om æn-
dring af tronfølgeloven vil de politiske ledere gøre alt, hvad de kan, for at 
få danskerne hen at stemme. Med mulighed for en rigtig sommer-søndag 
risikerer folkestyret, at kun måske godt hver anden vælger møder frem og 
sætter kryds.

Det minder os om, at folkestyret konstant er noget, vi skal kæmpe for. 

I år har vi givet grundlovsfesten titlen ”Folkestyret og Danmarks omverden”. 
Det er der i hvert fald tre grunde til: 

1)  Europa-valget. Et politisk valg hvor danske vælgere sætter ideologi på de  
 tretten danskere, der skal arbejde for Europas samlede fremtid. Men forstår 
 vi, at Europa-Parlamentet har fået stor politisk indfl ydelse på unionen?

2)  Den globale recession. Verdens økonomi er i tilbagegang, og det påvirker 
 direkte danske virksomheder og arbejdspladser, der får sværere ved at 
 eksportere. Hvad stiller Folketinget og regeringen op med de ulykker, der 
 kommer fra udlandet?

3)  Klimaet, Danmark og FN. Den store klima-konference i København er lige 
 om hjørnet. Store politiske resultater tegner sig i horisonten – eller fortoner 
 de sig? Har politikerne – i lyset af recessionen - mod til at betale for min-
 dre CO2-udslip?

Også i år præsenterer Altinget.dk fi re partiledere fra både regeringsside og 
opposition. Det sker på historiske Esrum Kloster & Vandmøllegård. Et pragt-
fuldt på samme tid traditionsrigt og moderne mødested midt i Nordsjællands 
uspolerede natur. Det er nu godt at komme tilbage til steder fra langt før de-
mokratiets fødsel – det sætter folkestyrets trods alt korte levetid i relief.

Rasmus Nielsen
Udgiver af Altinget.dk
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Program
  9.30  Klostergården åbner

10.00  Velkomst ved Altinget.dks udgiver Rasmus Nielsen 
  Gruppe fra Musikkonservatoriets børnekor dirigeret af 
  Bente Colding-Jørgensen synger I Danmark er jeg født 

10.05    SFs formand Villy Søvndal

10.20  Fællessang: Jeg elsker de grønne lunde 

10.25  Børnekoret: Folkeoplysning

10.30  Det radikale Venstres leder Margrethe Vestager

10.45  Fællessang: Danmark for folket

10.50  Enhedslistens politiske ordfører 
  Johanne Schmidt-Nielsen 

11.05  Børnekoret: Livstræet

11.10  Konservatives formand, økonomi- og erhvervsminister 
  Lene Espersen 

11.25  Fællessang: Der er et yndigt Land

11.30-12.30 Pause, mulighed for at købe mad og drikke

12.30 Velkomst til Esrum i Nordsjælland ved borgmester 
  Jannich Petersen (V), Gribskov Kommune

12.50 Børnekoret: Danmark, nu blunder den lyse nat

12.55 Folketingsmedlem Naser Khader (K)

13.10 Fællessang:  Vi elsker vort Land 

13.15 Rasmus Nielsen runder af

Grundlovsfesten slutter, mulighed for at besøge Esrum Kloster 
– såvel udstilling som omgivelser



4

2009

I Danmark er jeg født
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,

der har jeg rod, derfra min verden går.
Du danske sprog, du er min moders stemme,

så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave

stå mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!

Danmark, mit fædreland!

Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her, ned til den åbne strand?
Hvor står fuld månen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland?

Du danske, friske strand,
hvor Danebrogen vajer, -

Gud gav os den, - Gud giv den bedste sejer!
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!

Danmark, mit fædreland!

Engang du herre var i hele Norden,
bød over England, - nu du kaldes svag,
et lille land, og dog så vidt om jorden

end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand,

plovjernet guldhorn fi nder,
Gud giv dig fremtid. som han gav dig minder!

Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,

hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når.

Du danske, friske strand
med vilde svaners rede,

I grønne ø’r, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!

Danmark, mit fædreland! 

Tekst af H. C. Andersen 1850
Melodi af Henrik Rung 1850 
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Margrethe Vestager
Gruppeformand, Radikale

Medlem af Folketinget 2001
Gruppeformand 2007
Cand. polit. 1993
Født 1968

www.vestager.dk

Villy Søvndal, 
SFs formand

Medlem af Folketinget 1994
Partiformand 2005
Lærer 1980
Født 1952

www.sf.dk/villy

Lene Espersen, 
Konservatives formand

Medlem af Folketinget 1994
Partiformand 2008
Vicestatsminister, økonomi- og 
erhvervsminister fra 2008
Cand. oecon. 1990
Født 1965

www.konservative.dk

Johanne Schmidt-Nielsen
Politisk ordfører, Enhedslisten

Medlem af Folketinget 2007
Politisk ordfører 2009
Bachelor i Statskundskab 2007
Født 1984

www.johanneschmidt.dk

Margrethe Vestager

Villy Søvndal

Lene Espersen

Johanne 
Schmidt-Nielsen
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Jeg elsker 
de grønne lunde

Jeg elsker de grønne lunde
med tonernes vuggende fald,
jeg elsker de blanke sunde
med sejlernes tusindtal.

Jeg elsker hver dal, hver banke,
med kornets bølgende fl ugt,
hvor fl ittige hænder sanke
af arbejdets gyldne frugt.

Jeg elsker de brede sletter
i sollysets sommerpragt,
i vinterens stjernenætter

bag snetæppets juledragt.

Mig fryder din ros, din ære,
mig knuger din sorg, dit savn,

hver glans, hver plet vil jeg bære,
som falder på Danmarks navn.

Thi du er mig fader og moder,
så synges fra strand til strand,

langt mer end søster og broder,
thi du er mit fædreland.

Forstummed hver røst i skoven,
og falmed hver gylden frugt,
faldt nat over mark og voven,
jeg fandt det dog lige smukt.

Om alle de drømme bristed,
du har fra din ungdom drømt,
om trængsel og nød du fristed,

jeg elsked dig dobbelt ømt.

Men end er der sang i skoven,
højt bølger det røde fl ag,

end er der en Gud for oven,
der råder for Danmarks sag. 

Tekst af Johannes Helms, grundlovsfesten 5. juni 1873
Melodi af Albert Møller omkring 1876
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Folkeoplysning
Er lyset for de lærde blot
til ret og galt at stave?

Nej, himlen under fl ere godt,
og lys er himlens gave,

og solen står med bonden op,
slet ikke med de lærde,

oplyser bedst fra tå til top,
hvem der er mest på færde.

Er lyset i planeter kun,
som ej kan se og mæle?
Er ikke ordet i vor mund

et lys for alle sjæle?
Det giver os for ånder syn
som solens skin for kroppe,

det slår i sjælen ned som lyn
fra skyerne hist oppe.

Er lys på visse vilkår blot
så halvvejs at ophøje?

Gør det ej alle vegne godt, 
er lys ej livets øje?

Skal for misbrugens skyld måske
på åndens himmelbue

vi heller mulm og mørke se 
end solens blanke lue?

Nej, aldrig spørges det fra Nord,
vi lyset vil fordunkle!

Som nordlys i fribårne ord
det sås på himlen funkle,

og ses det skal ved nordens pol,
ej blot i kroppens rige;

midsommerens den bolde sol
vil ej for midnat vige!

Oplysning skal være vor lyst,
at det så kun om sivet,

men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet;

den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråle i vort folkeråd,
til aftenstjerne slukkes!

Tekst af N. F. S. Grundtvig 1839
Melodi af Erik Grib 1983
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Danmark for folket

Danmark for folket, 
det klinger og gror, 

det er de stærke, de sejrende ord. 
Hver den, der virker med evne og ånd, 

og hver og en, der skaber med den barkede hånd, 
hver den, der ærligt i arbejdets fl id 

vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid. 
Plads for dem alle, plads for alle, der vil 

Danmark for folket. 
  

Danmark for folket - 
fra hytte og hus, 

stærkt skal det stige som vårvindens sus, 
nynne sin sang, hvor maskinerne står, 

og nynne ud, hvor muldens mænd langs agrene går, 
synge ved disk og ved pult på kontor 

og storme ud til havets mænd langs skibes kølvandsspor. 
Plads for dem alle, plads for alle, der vil 

Danmark for folket. 
  

Danmark for folket - 
det klinger fra nord, 

plads for os alle ved samfundets bord. 
Kamp imod dem, der vil storme og slå 

de friheds lyse skanser, som vort folk bygger på. 
Plads for hver tanke, der levende gror, 

det er vor stærke tone i det store verdenskor. 
Plads for dem alle, plads for alle, der vil 

Danmark for folket. 

Tekst af Oskar Hansen 1934
Melodi af Oskar Gyldmark 1934
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Der er et yndigt land

Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.

Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,

og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,

udhvilede fra strid
udhvilede fra strid.

Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene

bag højens bautasten,
bag højens bautasten.

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
og løvet står så grønt.

Og ædle kvinder, skønne mø’r
og mænd og raske svende

bebo de danskes øer,
bebo de danskes øer.

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan
som virker, hvad han kan!

Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler

sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.

Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler

sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.

Tekst af Adam Oehlenschläger 1819
Melodi af H. E. Krøyer 1835 
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Danmark, nu blunder 
den lyse nat
Danmark, nu blunder den lyse nat

bagved din seng, når du sover.
Gøgen kukker i skov og krat,

Vesterhavet og Kattegat
synger, imens det dugger,

sagte som sang ved vugger.

Danmark, du vågner med søer blå,
mætte som moderøjne.
Alt, hvad i dine arme lå,

lader du solen skinne på,
ser, hvor det yppigt glider,
frem af forgangne tider.

Lærker, som hopped́  af æg i vår,
svinder i himlens stråler.

Tonerne ned med lyset går,
samme sang som i tusind år.

Lykken fra glemte gruber
klinger af unge struber.

Hyldene dufter i stuen ind
ude fra Danmarks haver.

Kornet modnes i sommervind.
Hanegal over lyse sind

stiger bag gavl og grene,
hvæsset som kniv mod stene.

Køer og heste og får på græs
henover brede agre,

åbne lader for fulde læs,
sejl, som stryger om klint og næs,

byger, som går og kommer –
det er den danske sommer.

Pigernes latter og lyse hår,
leg, som får aldrig ende,

øjnene blå som vand i vår –
mildt om et evigt Danmark spår,

sol over grønne sletter,
lykke og lyse nætter.

Tekst af Thøger Larsen 1914
Melodi af Oluf Ring 1922
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Vi elsker vort land
Vi elsker vort land,
når den signede jul

tænder stjernen i træet med glans i hvert øje,
når om våren hver fugl
over mark under strand

lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
vi synger din lov over vej, over gade,

vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans
bli’r dog din, sankte Hans,

den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade,
- men den skønneste krans
bli’r dog din, sankte Hans,

den er bunden af sommerens hjerter så varme, så glade.

Vi elsker vort land,
men ved midsommer mest,

når hver sky over marken velsignelsen sender,
når af blomster er fl est,
og når kvæget i spand

giver rigeligst gave til fl ittige hænder;
når ikke vi pløjer og harver og tromler,
når koen sin middag i kløveren gumler:

da går ungdom til dans
på dit bud sankte Hans!

ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler,
- da går ungdom til dans
på dit bud sankte Hans!

ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler.

Vi elsker vort land,
og med sværdet i hånd

skal hver udenvælts fjende beredte os kende,
men mod ufredens ånd
over mark, under strand

vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde:
hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde,

dem vil vi fra livet med glædesblus holde,
vi vil fred her til lands,

sankte Hans, sankte Hans!
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde,

- vi vil fred her til lands,
sankte Hans, sankte Hans!

den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli’r tvivlende kolde.

Vi elsker vort land,
og vi hilser den drot,

som har prøvet og valgt sig den rette fyrstinde:
på hans eventyr-slot

kan hver kvinde, hver mand
et eksempel for livet i kærlighed fi nde!
Lad tiderne ældes, lad farverne blegne,
et minde vi vil dog i hjertet os tegne:

fra sagnrige nord
gaar en glans over jord -

Det er genskær af vidunderlandets fortryllende enge,
- fra sagnrige nord

gaar en glans over jord -
Det er genskær af vidunderlandets fortryllende enge! 

Tekst af Holger Drachmann 1885
Melodi af P. E. Lange-Müller 1885 



Om Altinget.dk
Altinget.dk, grundlagt 2000, er det fælles navn på tolv forskellige, uvil-
dige netaviser om dansk politik. Redaktionen med tolv journalister hører 
hjemme på Christiansborg. Altinget.dk er privat og modtager - modsat 
de fl este andre medier - ikke statsstøtte. 

Udover en række netaviser i abonnementsform med tilhørende daglige 
nyhedsbreve om fagpolitik (sundhed, klima, social osv.) udgiver vi en 
gratis overbliks-portal om generel dansk politik. Bestil dagligt nyheds-
brev på www.altinget.dk. 

Om Esrum 
Kloster
Cistercienserkloster 
grundlagt i 1151.
I middelalderen er Esrum Kloster ordenens 
nordiske spydspids i cisterciensernes fælles-
europæiske netværk af klostre, der strækker fra 
Sicilien til Norge og fra Polen til Irland. 

Efter reformationen får Esrum Kloster lov til at 
fungere frem til 1559, hvorefter nedrivningen af 
det store bygningskompleks begynder. De tal-
rige munkesten genanvendes bl.a. i Kronborg 
Slot ved Helsingør. Tilbage bliver kun en enkelt 
fl øj, som kongen benytter til jagtslot.

I dag er Esrum Kloster & Møllegård et moderne 
oplevelsescenter med en bred vifte af oplevelser 
indenfor kulturen, naturen og troens univers. 
Fra søndagsforedrag med landets bedste fag-
folk over fødevaremarkeder og ølsmagninger 
til sommersjov for børnefamilierne. På Ridder-
markedet i juni kommer middelalderen helt tæt 
på. Riddere tørner sammen lanse mod lanse 
og klosterengen fyldes af over 400 udklædte 
aktører, der genskaber en tid der var.
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