
Sekretær Frederik Julius Lorentzen skrev: 

Hans Exellence Greven, der imidlertid var bleven bekendt med dette fore-  

havende, og derfor ønskede at benytte lejligheden til at give sine god-  

sers beboere af bondestanden et bevis på sin kærlighed til disse ved at  

berede dem en glad dag, lod såsnart dagen for afsløringen var bestemt,  

de fornødne forberedelser træffe til en Sixa i det frie, hvori elle de, som  

havde ydet bidrag til statuen kunne deltage med deres hustruer. - Til  

den ende blev den ene af de store runddele med de 3 alleer i Bregent-  

ved have indrettet til spisesal og på en del af de tilstødende alleer an-  

bragt 33 spiseborde af ialt 706 alens længde, hvorpå blev dækket til 2000  

personer, ligesom på den anden runddel nærmest jernporten blev lagt  

bræddegulv for at indrettes til danseplads og dekoreret med grønt og  

dannebrogsflag.  

Kl. 1 1/2 om eFtermiddagen fandt den højtidelige afsløring sted. - Hans  

Exellence omgiven af sine børn og børnebørn kom fra Flora Alleen af  

gående ind på pladsen, hvor han blev modtaget med sang af bønder-  

børnene. Derefter holdt pastor Mynster fra Carise på bondestandens vegne  

en tale til hans Exellence.  

Talen blev af greven, der var dybt rørt, besvaret med nogle hjertelige  

ord, der indeholdt en tak for gaven, og en forsikring om, at statuen, som  

imidlertid var bleven afsløret, ville som et kært minde blive fredet og  

bevaret i Bregentved have for kommende slægter, hvorefter atter en sang  

af børnene afsluttede højtideligheden.  

Såsnart denne var tilende, samledes alle deltagerne i festen på den store  

runddel i haven udenfor slottet, hvor de ordnedes sognevis, og under  

anførsel af den grevelige families enkelte medlemmer samt af grevskabets  

og Jomfruens Egedes godsers forvaltere, og med musik i spidsen, afmar-  

cherede derpå hvert sogn med sin anfører til spisepladsen, hvor de blev  

ordnede ved de dækkede borde omtrent kl. 4 om eftermiddagen. - Op-  

vartningen ved bordene lededes af den grevelige familie personlig, og den  

gladeste og fornøjeligste stemning herskede uafbrudt under måltidet, hen-  

imod hvis slutning Hans Exellence indfandt sig og blev modtaget med run-  

gende hurraråb. - Hans Exellence passerede alle bordrækkerne, og an-  

kommen til det øverste bord, udbragte Hans Exellence der en skål for  

Danmarks konge, Frederik VII, som besvaredes med 9 gange hurra. -  

Gårdmand, unge Peder Andersen af Høsten fremstod derpå og udbragte  

Hans Exellences skål, der blev modtaget med sådan jubel, at den snart  



aldrig ville få ende, og nu påfulgte adskillige skåler, hvoriblandt een af  

gårdmand Hans Jensen i Haarlev for opvarterne ved bordet - den greve-  

lige familie. - Førend Hans Exellence forlod selskabet blev en sang til  

ham afsungen af den hele forsamling under musikkens akkompagnement,  

og da måltidet var endt, blev kaffe serveret, hvorefter dansen begyndte, og 

fortsatte til kl. 1 om natten. - I dansen kunne enhver deltage, som  

havde lyst. Musikken var placeret på en estrade i midten, der om aftenen  

blev behængt med couleurte lamper, ligesom hele dansepladsen på samme  

måde blev belyst, medens spisepladsen og den midterste allé blev oplyst  

med begfakler. Kl. 9 om aftenen kom Hans Exellence kørende til danseplad-  

sen for at se på de dansende, og da han, efter omtrent en times tids  

forløb, atter ville begive sig bort, blev hesten for vognen fraspændt, og  

Hans Exellence trukken hjem af sine bønder. Ankommen til havesalstrap-  

pen takkede Hans Exellence den forsamlede mængde endnu en gang for  

den glæde, der den dag var ham beredt, hvorefter forsamlingen istemte  

et mange gentaget hurra og gik tilbage til dansen.  

Det var naturligt, at denne fest, som i lang tid før den fandt sted, var  

blevet bekendt og omtalt i egnen, havde samlet en stor menneskemasse  

i Bregentved have, foruden de egentlige deltagere; især da vejret på denne  

dag var så udmærket smukt, men uagtet der således var samlet ialt måske  

henved 8000 mennesker, skete dog ikke den allermindste uorden eller  

forstyrrelse, alting gik roligt og ordentligt til, uden at nogensomhelst  

afspærring af haven var fornøden.  

Som denne fest i sin betydning var sand og smuk, således var den i hele  

arrangementet storartet og sjælden, men den blev også påskønnet ikke  

alene af de egentlige deltagere, men af alle tilstedeværende, og vistnok  

ingen forlod festen uden at erkende, hvilken velsignelse det er, når for-  

holdet mellem godsejer og bønder er, som det ved denne lejlighed viste  

sig at være.  

 

 

 


