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De Faldnes Efterladte

helliges disse O r d

M k d

K æ rl ig h e d  og Deeltagelse.
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SDa vore tapre, vcrdensberomte Krigere, efter treAars haard- 
nakkcde Kampe og hartad ntroelige Opofrelser og Anstrengel
ser, omsider knude stikke Sværdet t Skeden og drage hjem til 
Arnens No, da var der Fest og Hoitid i Stad og paa Land, 
saavidt fem Danmarks Sletter naae. Men imens Jnblen og 
Glæden over Gjensynet af de hjemvendende Helte var stor og 
uendelig, faa var der tillige paa famme Tid Sorg og Vccmod 
i faa mange Hjerter og Hitfe. Thi, ak! faa mange af Dan
marks ædleste og modigste Sonner savnedes i Heltenes Ræk
ker; faa mange af dem, der gjenreiste vort Dannevirke, vendte 
ikke mere hjem til Hustru og Born, til Fader og Moder, til 
Brud og Sodstende, til Slægt og Venner. De stk under 
Kampen lovligt Forfald; cn Deel af dem bares font Hvit- 
felts Hcltcffare paa Flamntevingcr til Himlen, og en endnu 
ftorrc Deel gik til Nyes og Schleppe g re l l s  Brigader. 
Skulle vi idag glemme alle disse vore hedengangne Helte? Er 
ikke Danmark og hver Dansker i en ubetalelig Gjæld til dem? 
Vare ikke deres Lig netop den Bro, over hvilken Seierherrerne 
gik og hentede sig Skirens Krands? Og kunne vel Krigs
magtens store Heltegerninger stilles og losrives fra de faldne 
Heltes ndodclige Bedrifter? Naar derfor Taksigelsens Ord 
idag have lydt til vort levende, uovervindelige Dannevirke, til 
vor stolte, feicrrige Krigsmagt, faa stal i denne Festens Stund 
ogsaa et hjerteligt Ord lyde iblandt os til deres Minde og
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Ihukommelse, som freidigen ofrede og hengave det Meste og 
Bedste, et Menneske kan ofre, faa sandt som Ingen kan vise 
nogen storre Kjærlighed cub denne, at han hengiver sit Liv 
for Vrodrenc.

J a , Eder, I  dyrebare, udodelige Helte! I ,  som have 
stridt den gode Strid og fuldkommet Lobet! Eder ville vi i 
denne Stund mindes, og mindes Eder, vel med Sorg og 
Veemod, men ogsaa med Stolthed og Gloede, med Kjærlig- 
hcd og Taknemmelighed!

V i ville forst mindes Eder med Sorg og Veemod, I  
dyrebare Helte! Thi kun lidet vilde det somme sig for os, 
om vi over Festens Gloede og Jubel kunde glemme dens dybe 
og hoitidssnlde A lvor; kun lidet vilde det somme sig for os, 
om vi kunde glemme Danmarks Langfrcdagssorg, fordi Paaste- 
morgcnroden allerede lysner paa vort elskede Foedrelands Hori
zont. M en, naar vi ihukomme Eder, I  hedengangne Helte! 
I ,  hvis Blod er den kostbare Udsæd, der nu spaaer vort lille 
Fædreland den rigeste Host, da kunne vi ikke glemme Eders 
Kjære, Eders sorgende Fcedre og Modre, Eders sorgende 
Enker og B o rn , Eders sorgende Elskede og Slægtninge. 
Og hvor mange Huse gives der vel i Danmarks Land, fra 
Borgen til Hytten, fem ikke har kjære og dyrebare Slægt
ninge og Paarorende i Eders Hcltestare? Ja , selv i Brodcr- 
rigernc fylder Veemod mangt et Hjerte og Taarer mangt et 
Die, naar I ,  vor treaarige Krigs dyrebare Offere! nævnes 
og omtales. Og stalde ikke Danmark, vor Moder, med Sorg 
og Veemod mindes Eder? I ,  som med Eders Hjerteblod 
maatte kjobe Slesvigs Land; I ,  som maatte indvie og hellige 
dets Jordbund med Bloddaaben? J o ,  med Sorg^Veemod 
mindes I ;  thi ingen danst Mand eller Qvinde kan sætte sin
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Hod paa Sønderjyllands Grund, uden at mindes den dyre 
Løsepenge, som hver Fodbred Land her har kostet.

Men vi mindes Eder ogsaa, I  dyrebare Helte! med 
Stolthed og Gloede. Thi Danmark kan med Nette voere stolt 
og glad ved Tanken om at have eiet saadanne Sonner. Danste 
Modre kunne med Rette vcere stolte og glade over at have 
fostret saadanne Helte. Danmarks Ovinder og Moer have 
Grund t il at voere stolte og glade over have eiet saadanne 
Mcend og Elskere. Thi Eders Mod og Dodsforagt, EderS 
Heltedaad og Helt ed od var Danmarks Frelse fra Troeldom 
og Fornedrelse, fra Undergang og Tilintetgjorelse. Og som 
Saga med nudflcttelig Skrift har optegnet Eders Heltenavne 
og Heltegerninger, saa mildner Tanken om Eders Stordaad 
og Heltedod ogsaa Eders elstede Efterladtes Veemvd. Ja  
Veemodstaaren af torres, og et S m iil i Sorgen vidner om 
Gloeden over at have eiet saadanne Heltesjæle, som I  vare, 
som bleve troe indtil Doden, som under vort himmelfaldne 
Korsbanner kjcrmpcde og faldt for Sandhed og Net, for 
Konge og Fædreland, for Arne og Hjem. Og smykkedes 
Eders Tindinger end ikke med Seierens Krands paa Jorden, 
sandelig! vi haabe fuldt og fast, at I  vandt den nforvisne- 
lige og stjonneste Krands i det bedre Fædreland, hvor Seiers- 
krandsen rækkes dem, der bleve troc indtil Enden.

Men fremfor A lt mindes vi Eder, I  dyrebare Heden
gangne! med Kjærlighed og Taknemmelighed. Thi Kjærlig- 
hcd kræver Gjenkjærlighed; og Kjærlighcden var det, som 
gjorde Eder stærke og villige t il at bringe det høteste Offer, 
Nogen kan bringe; den Kjærlighed var det, som ikke seer paa 
sit Eget, men ofrer A lt, der gjorde Eder villige og stærke til 
at hengive A lt for Fædreland, for Konge og Medborgere. Og
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var ikke Eders berommclige Hcltcdod det allerstjonncste Bevkis 
paa Wgtheden af Eders Kjarlighed og tillige den allerstjon- 
ncste Forklaring og Stadfæstelse paa vor folkekjare Konges 
Valgsprog: „Folkets Kjarlighed min Styrke?" Derfor
mindes I  ogsaa med Kjarlighed og Takncmmelighcd af hver 
Sjcel, som er danff. Og saalamge Ploven furer Danmarks 
Sletter og Snekken ploicr Danmarks Vande, saalamge stal Fa
deren fortalle Sonnen, Slagt efter S lagt, om Heltene Ved 
Ban og Slesvig, ved Dybbol og Fredericia, ved I d  sted, 
Missunde og Fredcriksstad, og fortcelle om Eders Alt op
ofrende Kjaerlighed, som frelste Danmarks gamle Rige fra 
Sonderlcmmelse og Fald. Og vi, som nu stnnc her paa den 
Jordbund, I .  helligede og indviede med Bloddaaben, vi sige 
Eder vor og alle danffe Hjerters varmeste og inderligste Tak! 
Tak for al Eders Kjcerlighed og Opofrelse! Tak for Alt, 
hvad I  have lidt og stridt! Tak for Alt, hvad I  have vun
det og tilkjampet os!

Og saa glade da Gud Eders Heltesjæle i sin Saligheds 
Himmel! Eders Been hvile sodt og blidt i Eders Helte- 
grave! Og Fred vare med Eders velsignede Minde, som 
af Fadreland og Medborgere stal bevares fra S lag t til 
S lagt, vel med Sorg og Vcemod, men ogsaa med S to lt
hed og Glade, med Kjarlighed og Takncmmelighcd!

Fred vare med vore faldne Heltes dyrebare og velsignede 
Minde!
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