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Annonce den 2.6.1899 i Præstø Avis & Sydsjælland 

 

Omkring talerstolen var samlet 3.000 mennesker, og 1.000 
kom og gik til og fra.  

Om aftenen var tallet steget til 5.000. 
 

Præstø Avis & Sydsjælland den 5.6.1899: 

Grundlovsfest 
i Mogenstrup Skov 

Undertegnede tillader sig herved at indbyde mænd 
og kvinder fra by og land til med os at fejre grundlovens 
50-års jubilæumsdag ved en fest i Mogenstrup skov 
Mandag den 5. juni. 

Kl. 3 efterm. præcis vil festen blive åbnet med taler 
og sange fra en i skoven rejst tribune. Som talere vil 
folketingsmændene Alberti, Bønnelykke og Julius 
Frandsen samt pastor Morten Pontoppidan og 
landstingsmand Jens Rasmussen komme til stede. 

I kroens ny festsal vil der, efter at der er afsluttet fra 
talerstolen, blive holdt en fællesspisning (koldt bord 
med øl og snaps) a 1 kr. 50 øre for mænd, 1 kr. for 
kvinder. 

Adgangen til festpladsen koster 25 øre for voksne, 
10 øre for børn. Med hver billet til voxne følger et 
sanghæfte, indeholdende ny, originale sange. 

Festpladsen vil blive smukt dekoreret og vil om 
aftenen blive oplyst ved kulørte lamper. Der vil blive 
dans på 3-4 dansegulve til en entre af 1 kr. for mænd 
og 50 øre for kvinder. Endvidere vil der forefindes 
forskellige forlystelser, deriblandt Winthers smukke 
karrusel og amerikanske luftgynge. 

Efter mørkets frembrud afbrændes et stort og smukt 
fyrværkeri. 

Indbydere 
fra Vordingborg-, Præstø- og 

Næstvedkredsene 

 
Præstø Avis & Sydsjælland den 7.6.1899: 

 

 
Morten 

Pontoppidan 
 

 
Balthazar M. 
Christensen 

Taler 1:  Pastor Morten Oxenbøll Pontoppidan, 
Greve 
http://da.wikipedia.org/wiki/Morten_Pontoppi
dan 

Taler 2:   Folketingsmand Balthazar Matthias 

Christensen, København 
http://da.wikipedia.org/wiki/Balthazar_Christ
ensen  

Taler 3:   Folketingsmand Peter Adler Alberti, 
København 
http://da.wikipedia.org/wiki/P.A._Alberti 

Taler 4:   Folketingsmand Christian Christensen  
Bønløkke, Grenå 
http://da.wikipedia.org/wiki/C.C._B%C3%B8
nl%C3%B8kke 

Taler 5:   Folketingsmand Julius Frandsen, Nr. 
Tvede 
http://da.wikipedia.org/wiki/Julius_Frandsen 

Taler 6:   Landstingsmand Jens Rasmussen 

 
Alberti 

 

 
Bønløkke 

 
Julius Frandsen 
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Grundlovsfesten 
ved Mogenstrup 

dannede i enhver henseende et værdigt led i den lange 
række af grundlovsfester, der i mandags blev holdt 
landet over. Alle faktorer havde som sig slået sammen 
for at gøre festen ved Mogenstrup vellykket: En 
fortrinlig festplads, et glimrende solskinsvejr, alle de 
påregnede talere mødt og en mængde mennesker fra 
de tre sydsjællandske folketingskredse. Omkring 
talerstolen var der om eftermiddagen samlet med et 
rundt tal 3000, der jævnt væk holdt stand i de tre timer, 
talerne stod på, medens vel ca. 1000 kom og gik til og 
fra. Ved 8-tidfen om aftenen var tallet alt i alt steget til 
ca. 5000. Dette overslag stemmer også med 
opgivelserne fra billetsalget. – Og nu stemningen, 
denne festernes gradmåler? Som vi skrev forleden: Der 
var intet af, hvad man kalder ”oven ud af begejstring” 
hverken hos talerne eller tilhørerne, men der kom til 
orde en klar forståelse af grundlovens værd for folk og 
land i de forløbne 50 år og en sikker fortrøstning til 
fortsat vækst og udvikling i fremtiden på dens grund og 
dette blev øjensynlig mødt med en tilsvarende 
forståelse hos tilhørerne. Her som alle vegne, hvor flere 
tusind mennesker er samlet, havde det sikkert været en 
temmelig let sag at få fremkaldt den såkaldte 
”feststemning”, der i sin tid er bleven værdsat alt for 
højt; men der blev intet forsøg gjort i så henseende, og 
derfor kom der over hele dagen en vis tilforladelighed, 
der – for at bruge en populær vending – klæder 
demokratiet i en tid, der rent politisk set er en 
opgangstid, vi ikke i mangfoldige år har været vidne til. 
Denne tilforladelige værdighed, lige langt fra mathed og 
højbenet springskhed, synes at være et af 
grundlovsjubilæets gode tegn. 
Oven for Mogenstrup kro og på højre hånd, når man 
kommer fra Næstvedsiden, havde man valgt 
festpladsen for at komme tilstrækkelig langt bort fra den 
befærdede vej. Her – bag ved gynger og karusseller og 
telte og hele det øvrige festapparat – var midt imellem 
træerne rejst en rummelig tribune helt betrukken med 
rødt og hvidt, ikke som sædvanlig beklædt med grønt. 
Tribunens bagside dannede en baldakin, hvorpå der 
foroven var anbragt et: Grundloven leve! Foran 
tribunen var rejst en alle af gran- og blomsterklædte 
flagstænger bærende rød-hvide skjolde med navnene 
på en del af de mænd, der i første linje arbejdede med 
på og for grundloven; ved alleeens modsatte ende, 
altså lige overfor talerstolen var på et imimiteret 
granitfodstykke anbragt en buste af Kong Frederik d. 7. 
To store æresporte dannede indgangen til festpladsen, 
hvor flag på flag i øvrigt hang ned fra de grønne træer. 
Malermester Søeborg, Nestved, der så ofte før har vist 
sin kunst som dekoratør, havde megen ære af sit 
arbejde. 

Lærer Christensen, Ring, trådte lidt over kl. 3 frem 
på tribunen og udtalte: Det hværv er mig overdraget at 
åbne denne fest og byde velkommen til forsamlingen. 
Tak for den store tilslutning og til de indbudte talere, 
der alle er kommen til stede, og som jo skal yde det 
vægtigste bidrag til festen. Indbyderne har ment det 
rigtigt og gavnligt at foranstalte denne fest for grund- 

loven; og er måske grundlovsglæden noget blandet, så 
er skylden dog ikke grundlovens, men de mænds, der 
var nærmest til at røgte den, da den endnu – som 
Ploug har sagt – var i knægtealderen. Når grundloven 
alligevel, trods angreb og vanrøgt, har været til gavn og 
glæde for os, da er det, fordi den er født ud af folkets 
ånd og hjærte, og når så er, da fødes vel og de mænd, 
der en gang vil regere med den i samme ånd. Et leve 
for, at dette må ske, at grundloven må komme til sin 
ret! Et leve for mindet om de mænd, der med rette 
nævnes grundlovens fædre! 
 

   
Redaktør Regnar Petersen, Nestved: På fest-

komiteens opfordring overtager jeg hværvet som 
ordstyrer her på denne plads. Må jeg bede forsam-
lingen synge  

 
Sangen for grundloven 

 

 
Pastor Morten Pontoppidan talte derefter for 

grundloven: Ærede forsamling! Danske mænd og 
kvinder! Vi er her samlet i naturens store festsal, den 
bedste, der findes; jeg tænker, at næppe har noget folk 
en bedre og smukkere at samles i. Og her skal vi tales 
ved om folkets hus, det hus, som lovgivningsmagten 
bygger. Det er jo en gammelkjendt sætning, at ”med lov 
skal man land bygge”, og hermed er tydeligvis sagt, at 
med lovgivning bygger man hus for folket, så det der 
kan gøre sin gerning og gå sin gang trygt og sikkert. Nu 
er det jo rart at bo i et velindrettet hus, men bedre 
endnu, om dette hus er ens eget, så man selv kan 
bestemme over det og dets indretning i alle måder. At 
få det således lavet var netop hensigten med grund-
loven, medens det i enevældens dage gik således til, at 
man da ved kongelige kommissioners hjælp byggede 
hus for os. Kan godt være, at enevoldskongerne gjorde 
det så godt, som de forstod, men folket fik bare ikke 
fornemmelsen af, at det var deres eget hus, der 
byggedes på, for de var ikke selv med til at bestemme 
husets indretning. Men således er det nu, og således 
har det været, siden den almindelige valgret holdt sit 
indtog i landet; den var det, der gav frimandsfølelsen, 
fulgt af ansvarsfølelsen; med den almindelige valgret 
vågnede en følelse af folkemajestæt, en til da ganske 
ny følelse blandt os. Denne følelse vågnede alt i marts-
dagene, da det store folketog gik alt op til Kristiansborg 
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Slot og fik kongens løfte om en ny regering og en ny 
forfatning. Da følte folket sig for første gang hædret 
som folk, og man ventede sig nu, at kongens svar 
snarest muligt skulle give sig udtryk i en lov om valg af 
almindelig folkerepræsentation.  

Det forelagte udkast til en valglov til den 
grundlovgivende rigsforsamling skuffede dog, for så 
vidt som den indeholdt en bestemmelse om 48 
kongevalgte; man så heri en krænkelse af den 
almindelige valgret, og man rejste protest derimod, 
men det vedtoges ikke desmindre af begge stænder-
forsamlinger. I oktober måned 1848 trådte så den 
grundlovgivende rigsdag sammen for at drøfte det af 
regeringen forelagte grundlovsudkast. Der var heri ikke 
tale om kongevalgte medlemmer af den lovgivende 
forsamling, men det indeholdt en bestemmelse om 
deling i to kamre, fremgået af umiddelbare valg.  Imod 
disse umiddelbare valg blev der fra visse hold agiteret 
stærkt, der blev endog indgivet adresser imod dem, og 
der fremkom forslag om en valgcensus, der fastsatte, 
at betingelsen for at være vælger skulle være så meget 
hartkorn eller så stor en årsindtægt osv.. Selvfølgelig 
avlede denne agitation sin modstand, og føreren herfor 
var navnlig Balthasar Christensen, der foreslog 
etkammersystemet og ubetinget almindelig valgret. Det 
så broget ud i valgretsudvalget; dets 17 mand opløste 
sig i ikke  mindre end 6 mindretal, hvert med sit stand-
punkt. – Og sort så det samtidig ud ovre på krigsskue-
pladsen, lige indtil 6te juli 1849; da begyndte det at 
lette. Men under trykket af denne modgang og af den 
reaktion, der bredte sig hele Europa over, gik det op for 
folk, at ville de have noget ud af det hele, da måtte de 
nu skynde sig. Så opgav Balthasar Christensen 
etkammersystemet og gik ind på tokammeret, fremgået 
af almindelig valgret, af umiddelbare valg, og om dette 
standpunkt samlede sig 10 af udvalgets 17 mand. men 
samtidig samlede, hvad vi kan kalde Højre, sig om det 
såkaldte Bruun Jespersenske forslag, gående ud på, at 
valgene til Landstinget skulle foretages af valgmænd 
og selve landstingsmændene have en årsindtægt af 
mindst 1200 rigsdaler årlig. Mange af forslagsstillerne 
mente dog intet alvorligt med dette forslag; de ville kun 
hermed spænde ben for regeringsforslaget, så det 
forkastes for så bagefter at stemme nej for det Bruun 
Jespersenske, således at intet af forslagene kunne 
blive vedtaget og forsamlingen således vise sig udygtig 
til at løse den opgave, den var valgt til at løde; der var 
vel endog dem, der så småt ventede på, at en sådan 
skandale skulle give stødet til, at vi atter vendte tilbage 
til enevælden eller dog noget i den egn. Ved den 
endelige afstemning i rigsdagen rejste Balthasar 
Christensen sig så og erklærede, at han og hans parti 
ville stemme for det Bruun Jespersenske forslag, da 
intet bedre kunne nås, og da demokratiet også under 
disse vilkår ville kunne klare sig. 

Under disse vilkår ville kunne klare sig. Man kan 
kalde resignation af Balthasar Christensen, at han 
indtog dette standpunkt, men man kan med samme ret 
kalde det klogskab; det var det, der i øjeblikket kunne 
nås, og det var således, at folket kunne være tjent 
dermed. – Dermed var grundloven reddet; den 
vedtoges endelig med 127 stemmer mod 13; den 
fastsatte altså vel to kamre, men begge fremgået af 

den almindelige valgret, af den samme vælgerklasse. 
Og dette er hovedsagen, at hermed er den almindelige 
valgret, den almindelige medbestemmelsesret hævdet. 
Vel var der i folkets hus nu indrettet en fin stue til de 
mere maghoni folk, men der var dog kun et hus, som 
det selv kunne råde med, bestemme over. Just dette 
gjorde, at folk fik grundloven kjær, og folkets kjærlighed 
blev – med Frederik den den syvendes ord – dens 
styrke. Vel sandt, at siden 66 er indretningen i folkets 
hus en noget anden, men en god portion af folkets 
gamle kjærlighed er alligevel gået over på den 
reviderede grundlov, der ikke er en anden, fordi den er 
undergået en revision, om end den har lidt skår derved. 
 

 
 

Balthazar Matthias Christensen 
Så meget af den gamle grundlov er jo dog endnu 

tilbage. Navnet ”Danmarks Riges Grundlov” er jo også 
endnu det samme; og så vist som dette ikke er et falsk 
navn, en løgn, så vist må meningen dermed være den, 
at grundloven skal endnu i ånd og sandhed være den 
samme, som da vi fik den i dag for 50 år siden. Lad os 
derfor være glade. Lad os se på grundloven og det, 
den førte med, i sin helhed og forstå og håbe, at de 
store grundsætninger om hver mands ret til at tale med 
om indretningen af vort folkehus, de står endnu ved 
magt, er endnu og vil i fremtiden vise sig at være 
virksomme i vort liv og i vor udvikling. I forvisning 
herom er det, vi i dag er samlet, ellers samledes vi ikke. 
Lad os da også samles i et leve for vort frihedsbrev, 
vort banner og mærke på toget mod folkelykke. 
Danmarks Riges Grundlov af femte juni 1849 leve 
(hurra!). 

 

Grundlovsfesten 
ved Mogenstrup 

(sluttet) 
_ _ 

 
Sang for friheden 

 
Folketingsmand Peter Adler Alberti fik nu ordet: Idet vi 
er samlet for at fejre grundlovens 50 årsdag, ligger det 
nær at tale om denne grundlovs skæbne indtil nu. Jeg 
indrømmer rigtigheden af, at vi endnu har meget at 
glæde os over i grundloven og meget at håbe på, men 
denne glæde svækkes jo dog unægtelig en del, når 
man ved, at loven ikke er bleven og den dag i dag ikke 
bliver respekteret, ikke efterlevet efter sin ånd og 
mening. Da det unægtelig forholder sig således, mener 
jeg også, at denne fest nærmest må få karakteren af en  
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håbets og mindets fest – håb om at nå tider, da 
grundloven fuldt ud kommer til sin ret; minde om, hvad 
der er sket med den. For at komme på det rene med, 
hvorledes vi fremtidig bør sætte vor kurs, er det 
nødvendigt at undersøge, hvorledes det kunne være, at 
grundloven af 5. juni 1849 ikke har været i stand til at 
føre sine tanker ud i livet; vil man helbrede en sygdom, 
er det nødvendigt allerførst at være klar over sygdom-
mens væsen og art. Lad os da strax indrømme, at en 
sørgelig forandring er der foregået siden 1849. Ingen 
ville den gang have anset det for muligt, at en regering 
nogen sinde kunne komme til at sidde for styret i 
landet, kun støttet i Folketinget af 16 mand, der ikke en 
gang altid støtter den; sligt var utænkeligt for mændene 
fra 49. Man glædede sig i de dage over de sejre, som 
datidens unge vandt på valpladserne i Jylland og 
Sønderjylland; men ingen ville have troet, at når 
Folketinget om 50 år forteslog en hædersgave til dem, 
der da vovede liv og lemmer for at redde landet, at der 
da fra regeringens side skulle blive rejst et kniberi, et 
prangeri og prutteri uden ende. Ingen ville da have 
drømt om muligheden af, at en regering, der støtter sig 
til en lille klat i Folketinget, nogen sinde skulle finde på 
at tage på ”forventet tillægsbevilling” en stor sum, der i 
forvejen var nægtet af Rigsdagen, og uden nogen 
mindste udsigt til at få en sådan efterbevilling. Den, der 
for 50 år siden havde spået noget sådant, ville man 
have troet modet til Bidstrup, og først nu ville han være 
kommen ud igen på grund af sin fremsynethed. Alt i alt: 
Ingen af mændene fra 49 ville have en sådan 
tilbagegang mulig som den, vi har været vidne til. – 
Med rette bebrejder vi ganske vist de styrende og 
ledende deres overgreb og misbrug af grundloven; men 
mon man ikke tillige kan sige, at tilbagegangen for en 
del skyldes det, at den store befolkning ikke ret har haft 
øje for den almindelige valgrets betydning og værdi, 
ikke tilstrækkeligt har følt sig forpligtede til at benytte 
den valgret, grundloven giver os. Husk på, at i de første 
åringer efter grundlovens givelse var det et ganske 
forsvindende mindretal, der mødte frem valgdagen; det 
store flertal blev siddende hjemme, selv om det var 
fuldt ud enig med dem, der gav møde og gjorde deres 
pligt i fortsåelse af valgrettens betydning. Grundlovs-
forandringen i 1866 var aldrig kommen, var aldrig 
bleven gjennemført, hvis vælgerne i de nærmest fore-
gående år havde mødt og gjort deres pligt. Når jeg så 
stærkt har fremhævet dette, vil jeg dog føje til, at det jo 
var naturligt, at befolkningen måtte have tid til at vænne 
sig til den nye tilstand, som blev indført i 49, måtte have 
tid til at vænne sig til at arbejde med det politiske 
apparat, der da blev lagt i dets hånd. Først lidt efter lidt 
gik det op for folk, at det kom an på at vælge mænd, 
der var ånds- og hjærtebeslægtede med vælgerne selv, 

og så fik man da det særsyn at se, at en ganske 
almindelig væver eller anden almuemand på valgdagen 
blev foretrukken for en lærd professor o.s.v. Men da de 
fine og lærde og kloge folk, der fra først af førte an, så 
dette, da sagde de: Ja vel, børnlille, men se, det var jo 
ikke meningen! I fik jo nok almindelig valgret, men kun 
for at bruge den fornuftigt og godt, for at vælge os fine 
og lærde mænd, der har forstand på sagerne. Og da 
begyndte de fine, dannede mænd at blive betænkelige 
og ane, at den almindelige valgret var en ulveunge, der 
kunne finde på at æde dem selv ud af huse, og så 
begyndte de at klamre sig til magten. Det er jo altid 
vanskeligt for et parti, der længe har været ved magten, 
at få tro på, at andre end netop de selv er i stand til at 
føre magtens tøjler, og således er det da også gået for 
Højre lige ned til i dag, da det synes at være bleven 
klart endog for dem selv, at de har ”hængt for længe”. 
Men i dette faktum lå grunden til, at de nationalliberale 
efter 64 gik sammen med godsejerne, der lige siden 49 
havde siddet og surt set til, for at indskrænke valg-
retten. – At dette lykkedes for de sammensvorne, 
hænger sammen med den omstændighed, at grund-
loven, som jo blev givet midt under Treårskrigen, ikke 
kom til at omfatte også hertugdømmerne, der havde 
deres egen forfatning. De erindrer, at man i 1855 fik 
gennemført en såkaldt Fællesforfatning, der bestemte, 
at grundloven for visse områders vedkommende var 
fælles for både kongeriget og hertugdømmerne, 
medens hver del for sig på visse områder havde en 
særlig lovgivning; med gennemførelsen af denne 
Fællesforfatning, der skulle bringe os nationale fordele, 
tabte vi politisk; da foretoges den første indskrænkning 
af junigrundloven. Rigsdagen gik ind på alt dette, men 
dog kun på betingelse af, at hvis forbindelsen med 
hertugdømmerne nogen sinde hævedes, da skulle 
Femtejuni-grundloven atter fuldt og helt træde i kraft for 
Danmarks vedkommende. Dette blev også fra 
demokratiets side hævdet i 64; men de rådende og 
ledende indså, at nu var der oven på tabet af 
hertugdømmerne en gunstig lejlighed til fornyede 
indskrænkninger, til at sætte grundloven ordentlig til 
vægs, og erklærede, at aftalen af 1855 var bare noget, 
som den daværende rigsdag havde besluttet, men som 
på ingen måde havde lovskraft, og som ikke nu kunne 
være gældende. Det gjordes gældende, at det Rigsråd, 
vi i henhold til Fællesforfatningen af 1855 havde, ene 
var i stand til at tage beslutning om grundlovs-
spørgsmålet, skønt man skulle synes, at når hertug-
dømmerne var borte, måtte også Rigsrådet af sig selv 
falde bort, og således gik det da til, at der blev nok til at 
gennemføre grundlovsforandringen af 1866. Man 
brugte dette fif, da man dog ikke holdt af rent ud at 
vedgå, at man stod valgretten efter livet. – Men da 
dette var sket, fik folk blik for, at nu gjaldt det om at 
nytte den valgret, der var levnet os, og så mødte 
vælgerne i stigende tal på valgdagene og øgede 
demokratiets styrke på Rigsdagen år for år, alt sammen 
i tro til, at regeringen naturligvis stedse måtte være i 
overensstemmelse med Folketinget. Thi derpå gik 
talerne og løfterne fra 66 ud. Men de rådende og 
ledende gav løfterne en god dag, som vi ved. Nogen 
skyld deri må vi måske dog atter søge hos Venstre 
selv. Vel voxede det op til at blive et stort flertal; men  
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der savnedes enighed og sammenhold, og det gav 
regeringen mod. Havde man haft et parti som det 
nuværende Venstre-Reformparti, der roligt og støt og 
fremfor alt enigt havde røgtet sin gjerning, da var 
provisorietiden næppe kommen. Jeg siger dette uden 
forklejnelse for nogen af de store, gamle førere, vi da 
havde; der skal tid også til at gro sammen; men jeg 
tror, som sagt, at ubrødeligt sammenhold i Venstre ville 
have skræmmet regeringen bort fra provisorierne, fra 
hvilke de da aldrig ville være kommen på lovens grund 
igen. Vil man indvende, at vi jo i fjor fik ”Granat-
provisoriet”, da vil jeg sige, at det er altid lettere, ligger 
altid nærmere at slå ind på en sti, der allerede er trådt, 
end selv at være første mand til at gå. Fordi dette er 
min anskuelse af denne sag, nævner jeg Venstre 
Reformpartiet og lægger dem på sinde, at De af al 
mangt støtter dette; og det så meget mere, som dets 
arbejde og frugterne deraf er af den art, at alle 
fornuftige mennesker må yde det sin anerkendelse. 
Sidste valgdag synes jo også at give mig ret i dette, da 
kredse som Skjelskjør og Maribo sluttede sig til os. Det 
samme viser sig ved vore møder rundt i landet; jeg var 
selv vidne dertil forrige søndag i Vejlekredsen, da 
gamle modstandere i stort flertal sluttede sig til Thomas 
Nielsen. Når jeg taler om sammenhold og sammenslut-
ning, er det dog ikke, fordi jeg håber på eller ønsker, at 
vore gamle modstandere på Rigsdagen skal slutte sig 
til Reformpartiet, det ville let bære spirer i sig til ny 
splid. Nej, tilslutningen skal foregå i det stille ude blandt 
vælgerne, og da fremgår deraf ganske af sig selv det 
nødvendige sammenhold på Rigsdagen. – Og sker det, 
da behøver vi ikke længere på grundlovsdagen at stå 
bedrøvede over, at vi ikke mere er i besiddelse af vor 
gamle ret. Vi har haft tålmodighed så længe, lad os 
have det endnu en stund, da når vi vel den dag, da den 
almindelige valgret bliver respekteret. Et leve for den 
almindelige valgret, og for, at den må få den betydning 
og den virkning, grundlovens fædre havde tænkt sig! 
Det ske! 

Sang for Frederik den 7de 
 

 
Folketingsmand Christian Christensen  Bønløkke 
talte udførligt om Kong Frederik den 7de. Der var i den 
senere tid gjort forsøg på at kaste smuds på hans 
minde, men det var hans tro, at det ret snart ville blive 
vasket af igen; folket ville ikke glemme, at han fuld-
bragte en stor kongegerning, der ikke lod sig fordunkle 
af en samling bagateller om hans privatliv.  

Taleren mindede om, hvorledes tilstanden var under 
enevælden, da kongens vilje alene var landets lov, da 
alle erhverv stod i stampe, da der ikke var tale om 
nogen som helst personlig frihed, da det før Frederik 
var ”lettere at komme ud af tugthuset, end ud af stats- 

kirken”. Det var derfor intet let hverv den unge konge fik 
i 1848; men hans valgsprog: ”Folkets Kjærlighed min 
styrke” var intet mundsvejr. Han elskede i sandhed sit 
folk; derfor elskede det også ham. Men kjærlighed 
skaber tillid, og tilliden gav styrke til i fællesskab både 
at få bugt med oprøret og at gennemføre den politiske 
forandring, som de to foregående talere havde dvælet 
udførligt ved. – Af kongens forhold personligt til de 
mange stærke rørelser i hine dage gav taleren en 
udførlig skildring: Frederik den 7de havde sine 
personlige fejl og svagheder, det har vi alle; men i 
sager, som angik land og folk var han stærk. Derfor 
skal hans minde leve længe blandt os. Lad os blotte 
vore hoveder i ære for hans minde! – Medens 
forsamlingen blottede hovederne sluttede taleren med 
et leve for Kong Frederik den 7des store værk, 
Grundloven – den leve! 

 
Sang for anmark 

 

 
Folketingsmand Julius Frandsen skulle derefter tale 

for Danmark. Han vil – nu efter tre lange taler – gøre 
det ganske kort. Han mindede da om ordene af 
Rasmus Kristian Rask ”Sit fædreland skylder man alt, 
hvad man kan udrette”, og om hvorledes Rask selv i sit 
liv virkeliggjorde disse ord. – Og der er Dalgas, manden 
der kæmpede med i den håbløse kamp i 64, men som 
derefter i ensomheden ovre på de jydske heder blev 
grebet af tanken om at vinde ind ad, hvad ud ad var 
tabt, og som derefter viede hele sit liv til kultivering af 
vide, øde egne i vort land. – Der er en mand som 
Grundtvig, der i hele sit lange liv arbejdede for at 
udvide den menige mands åndelige horisont. Som 
hans eftermæle står de danske højskoler, hvor 
Danmarks unge bønder endnu i lange tider vil udvide 
deres åndelige udvikling og dygtiggøre sig til at blive 
gode sønner af landet. Ikke heller er det for meget sagt, 
at de bedste og fleste af vore flittige, dygtige og trofaste 
almuelærere i børneskolen er, det de er, fordi de i så 
mange henseender er påvirket af Grundtvig. – Som vi 
således her i vort lille land har haft stormænd, der 
gjorde alt for deres land, har stene til dens bygning, 
således vil vi håbe, at det også fremdeles må være 
tilfældet; da klarer vi vel alt det, der også i vore dage 
truer vort land. Sluttelig mindede taleren om vor 
deltagelse i Fredskonferencen i Haag, ønskede et godt 
resultat også heraf, og sluttede med et leve for vort 
fædreland, Danmark. (hurra!) 

 
Sangen: Juniluftning 

 
Landstingsmand Jens Rasmussen følte sig på dette 

tidspunkt som det femte hjul til vognen. Han ville dog 
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udtale sin tilfredshed med, at ingen af de foregående 
talere havde påstået, at vi levede i miraklernes tid. 
Grundloven kom ikke som faldende fra himlen ned, 
men som følge af en foregående udvikling. Kravet om 
menneskerettighederne, således som det rejste sig i 
revolutionstiden i Frankrig og forplantede sig til vort 
land, det lå til grund for stavnsbåndets løsning, og hvad 
dermed stod i forbindelse efter at have slået rod hos 
mænd som Bernstorff, Reventlov og Colbjørnsen. 

Som der i naturen gælder den lov, at alt skal have 
sin pasning, sin røgt og pleje, således også i det 
politiske liv. Lad os mindes de mænd, der gav vort 
politiske liv denne pasning. Jeg bryder mig nu ikke så 
meget om at nævne mænd som Ploug og Lehmann 
mfl., der blev bange for deres egen gjerning, men lad 
os tænke på mænd som Balth. Christensen, Drewsen, 
Alberti, Frølund, Berg, der hver især har klaret så 
mange spørgsmål for os, også her i disse tre valg-
kredse, og nu er gået bort til den store armé. Deres 
minde leve! Leve således, at den luftning, der gik med 
dem over landet, fremdeles må bære os fremad. Da 
falder Højres principper af sig selv bort, da bliver der 
fremfærd i vort land. Leve mindet om bore forkæmpere 
for frihedens og demokratiets sag! (hurra!) 

 
Dirigenten: Jeg føler mig overbevist om, at jeg nu på 

den store forsamlings vegne kan sige talerne tak for, hvad 
de her har sagt os. Skulle jeg nævne i en sum, hvad der 
for mig synes at have været understrømmen i det, som 
her er bleven talt, da skulle det være: Ønsket om, at 
folkets vilje til enhver tid må være landets lov. Gid dette 
må ske! Talerne leve! (hurra) – På fest-udvalgets vegne 
bringer jeg derefter forsamlingen tak for den store 
tilslutning, for den store opmærksomhed, hvormed den har 
fulgt talerne. Jeg knytter hertil ønsket om, at denne fest 
fremdeles i sit forløb må blive til glæde for alle deltagerne. 
– Og før vi nu slutter denne del af festen, vil jeg bede 
forsamlingen istemme et hurra for ejeren af denne 
udmærkede festplads, grev Danneskiold-Samsøe, 
Hesede, med tak for i dag og for de mange gange før, han 
har overladt os sin skov. Grev Danneskiold-Samsøe leve! 
(hurra!) 

 
Fællesspisningen 

Foregik derefter i den ny sal i Mogenstrup kro, hvor 
hver en plads ved bordet i et øjeblik var besat. 

Formanden for Femtejuni-Folkeforeningen i Næst-
vedkredsen, parcelist Niels Pedersen, Pederstrup, bød 
velkommen til bords. 

Folketingsmand Bønløkke takkede for at være bleven 
deltager i denne smukke fest. Han ville sige festudvalget 
tak for festen og adressere denne tak til redaktør Regnar 
Petersen. Festudvalget leve! 

Redaktør Regnar Petersen takkede på udvalgets 
vegne og gik derefter over til at omtale Venstre-
Reformpartiet, hvis sammenhold var dets styrke. Partiets 
gode stilling skyldes i første række dets formand 
Christensen-Stadil, hvem der her var grund til at nævne og 
mindes med tak. Med ønsket om fremgang og held i 
arbejdet: Reformpartiet leve! 
Lærer Christensen, Ring, talte om skoven, der ikke kunne 
enes om at springe ud, fordi den ikke kunne enes om 
farven; tilsidst kom den dog, og farven blev lysegrøn. I 
nogen måde var forholdet det samme med grundloven. 
Måtte den snart ”springe ud” og dens farve blive lysegrøn;  

”thi det er håbets farve”. Det ske! 
Jens Hansen, Sønderdræsset, nævnte frem-skridtene 

i de sidst forløbne 50 år og udtalte ønsket om, at de næste 
50 år måtte blive endnu bedre! 

Alberti: Tak på Reformpartiets vegne; også han 
troede, at dette parti var faldet til for at føre vor politiske 
udvikling frem. Taleren var glad for Bønlækkes 
tilbagevisning af general Holtens omtale af Frederik den 
7de. ”Jeg havde altid før troet, at general Holten var en 
pæn mand, men efter at have læst hans bog er jeg 
kommen på andre tanker”, således som han, adjudanten, 
besudler mindet om den konge, i hvis tjeneste han stod. 
Han vil bibringe os indtrykket af, at kongen var en gal 
mand med enkelte lyse øjeblikke; men sandheden er, at 
kongen var en mand, der forstod at finde de rette ord til de 
rette tanker og i rette tid, lige fra martsdagene 1848, og til 
han i 1863 tog afsked med Grækenlands daværende unge 
konge. Nå, bogen vil ej heller formå at sætte nogen varig 
plet på kongens minde blandt os. Det leve længe hædret! 

Folketingsmand Jul. Frandsen udtalte sig om 
landbostandens vilkår og retfærdige krav om mere 
hensyntagen til sig, så dens udbytte kunne komme til at 
stå i rimeligt forhold til dens arbejde, det til grund liggende 
her i landet. Det ske! 

N. Pedersen, Pederstrup, mindede om, at ”de unges 
valgret” havde været med i arbejdet for denne 
sammenkomst. Han glædede sig over de unges 
deltagelse i det offentlige livs arbejde, fordi de jo skulle 
fortsætte de ældres arbejde. Et leve for de unge! 

Lærer Jensen, Smidstrup, udtalte smukke ord for 
pressen og dens arbejde i ffemskridtets tjeneste. ”At sige: 
Den gode presse, fremskridtspressen”. Den leve! 

Jørg. Lund, Næstved, takkede for de fagre ord og 
talte om betimeligheden af, hvad en af de tilstedeværende 
talere nylig i en bog havde indprentet os: ”Aldrig fortvivle”! 
Manden var præsten Morten  Pontoppidan. Han leve! 

Journalist J. P. Neerup, Nestved, formand for ”de 
unges valgret” i kredsen, takkede på dennes vegne for N. 
Pedersens udtalelser. De ældre leve! 

Pastor Pontoppidan: Tak til den herre – jeg ved ikke, 
hvem han var – der talte så smukt til min ros. Det gjorde 
mig godt. Men siden her nu er mindet om og talt for 
Reformpartiet og dets fører, synes det mig på sin plads 
også at minde om en anden betydelig mand i dansk 
politik, F. Boisen nemlig. Jeg ser ikke rettere, end at hans 
politiske virksomhed lige til 1ste april 1894 danner 
baggrunden for Reformpartiets politik. Jeg opfordrer ikke 
til noget hurra for Boisen; thi jeg er næppe i overens-
stemmelse med mange i denne forsamling; men jeg 
drikker for mig selv et glas for Boisen. Tag mig det ikke 
ilde op! 

Bd. Rasmus Nielsen, Brøderup: Jeg vil blot i 
anledning af pastor Pontoppidans ord sige: Jeg gør fru 
Bergs ord, udtalt til Boisen forud for valget efter forliget, til 
mine. Jeg ønsker Boisen god helbred, men alt mulig 
politisk uheld! 

Efter at Bønløkke havde udtalt en tak for skålen for 
Reformpartiet, bød N. Pedersen velbekomme. 

For længst var da ude på festpladsen al morskaben i 
gang. Snart glimtede mellem de grønne træer lange 
rækker af røde, grønne, gule og blå lygter og lamper om 
kap med karrusellernes og teltenes mange prismelamper 
og anden glimrende herlighed. Musik og sang tonede 
viden om; latter og udmærket humør, dans og fyrværkeri, 
menneskemylder og vognrækker forkyndte, at der var fest 
ved Mogenstrup. 
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