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Mandagen den 21 mai 1855 
  

 

 

Løverdagen den 26 mai 1855 
--------------------------------------- 

 

Grundlovsfest i Mogenstrup. 
 

I anledning af grundlovens aarsdag vil der 
tirsdagen den 5 juni blive afholdt en fest i 
Mogenstrup Skov, hvorved taler i anledning af 

dagens betydning ville blive afholdte. Et musikkor 
vil fra festens begyndelse musicere paa pladsen, 
og til de besøgendes afbenyt-telse findes, imod 
særskilt betaling, 2de dansegulve opreiste; ligesom 
der ogsaa vil blive arrangeret et fyrværkeri 
afbrændt (hvis veiret tillader det) og 2de tombolaer 
med et passende og tilstrækkeligt antal gevinster. 
Hr. Carlsen er overdraget beværtningen og der vil 
saaledes findes dækket med koldt køkken til 3 a 
400 personer ved sluttet bord, foruden et 
tilstrækkeligt antal telte med thee og kaffe samt øl 
og andre forfriskninger. 

Adgangskort, der blive at hæfte paa brystet, 
erholdes her i byen i bogladen og hos 
undertegnede Bang samt ved indgangen til skoven 
og betales med 16 skilling pr stk. 

Om eftermiddagen vil musikkoret ved misiceren 
her i gaderne tilkjendegive festens begyndelse, 
hvorefter festtoget fra Axeltorvet sætter sig i 
bevægelse kl. 2; dem der saaledes maatte ønske at 
flytte sig til toget ville derfor behage at møde paa 
torvet lidt før anførte klokkeslæt. 

For at festen kan faa et saa folkeligt præg som 
muligt, ved at der gives enhver leilighed til at 
deltage i den, tillade vi os herved at anmode dem, 
saavel fra landet som kjøbstaden, der eie 
befordringer og velvilligen ville stille disse eller 
enkelte pladse derpaa til vor disposition paa 
festdagen, behageligen at meddele dette til 
medundertegnede boghandler Christensen. 

Næstved den 26 juni 1855. 
 

Christensen.     Lange.     Bischoff.     Jørgen Jensen 
Hans Larsen.     A. P. Bang.     H. Bang 

Houg.            Hans Johansen. 
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Torsdagen den 7 juni 1855 
------------------------------------- 

 
Indenlandske efterretninger 

--------------------- 
Næstved den 7 juni. 

Grundlovens sjette aarsdag blev i forgaar fejret 
smukt og værdigt i Mogenstrup Skov. Pastor Fog 
indledede festen med en kort tale, hvorefter Dr. P. 
Kierkegaard i et udførligt humoristisk foredrag viste, 
at Danmarks Riges Grundlov, ”snart vel kun den 
danske grundlov”, ikke blot stod paa papiret, men var 
voxet ind i folkets hjerte, at det sexaarsbarn havde 
overstaaet den vanskeligste periode, og at det end 
var blevet nødvendigt at indskrænke grundloven, vilde 
frihende dog sikkert kunne bevares. Pastor Rørdam 
fra Mehrn sluttede talernes række med en udvikling af 
det nødvendige i at lære meget mere end de 
overfyldte landsbyskoler kunde bibringe børnene; 
grundloven var netop saa glædelig fordi den gav alle 
ret til at faa sæde paa rigsdagen, men udfordredes 
der dygtighed og selvstændighed, mod og kraft for at 
være en god sogneforstander, hvor meget mere 
krævedes da ikke disse egenskaber af den, der vilde 
være rigsdagsmand; taleren opfordrede derfor folket 
til at understøtte og benytte de høiskoler, der ere 
eller vil blive oprettet i landet. – Imellem de forskellige 
taler udførte Næstved Sangforening flere 
fædrelandssange, som publikum for en del 
istemmede. – Under den paafølgende spisning, i 
hvilken vel en 300 personer af alle stænder deltoge, 
herskede den munterske og bedste tone, og maaltidet 
blev ofte krydret af dels alvorlige, dels muntre skaaler, 
der modtoges med stærkt bifald. Derefter blev danset 
og et fyrværkeri afbrændt. Henad natten endte festen, 
der var smukt ordnet og begunstiget af veiret. 

 


