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Vi see os i stand til at meddele, at det på hans 
ærede grev Danneskiolds foranstaltning er 
overdraget civilingeniør English fra Kjøbenhavn 
at istandsætte springvandet ved Mogenstrup, 
en af stedets forhenv. smukke, men i lang tid 
forfalden prydelse. 

 
 

 
Næstved Avis den 24.7.1862 

Præstø amtsråds- 
Tidende 

_____________ 
 
År 1862 den 28de aprilafholdtes i Rønnede kro 
… 

22. Ar. J. Nr. 83a 1862 
Formanden fremlagde en skrivelse fra 

kammerråd godsforvalter Rasmussen med 
tilhørende declaration fra eieren af Holmegaard, 
grev Danneskiold Samsøe, om at han og 
efterkommende eiere af Holmegaard ville indtil 
videre, og med et års opsigelse istandsætte og 
vedligeholde springvandet ved Mogenstrup. 

Rådet vedtog at udtale sin anerkendelse af 
grev Danneskiolds imødekommen i denne 
henseende, og besluttede at lade springvandets 
omgivelser forskønne ved passende 
beplantning. 

Efter at dernæst adskillige specielle amts-
fattigkassesager vare afgjorte hævedes mødet. 

Lindersvold og Engelholm den 6te juli 1862 

F. Bruun              Wolff 

 

 
Næstved Avis den 16.10.1862 

 

22. Ar. J. Nr. 83f. 1862 
Til efterretning meddeltes, at eieren af 

Holmegaard ikke ønskede tinglæst noget om 
den af ham overtagne forpligtelse indtil videre at 
vedligeholde springvandet ved Mogenstrup. 
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Indenlandske efterretninger 
_____________ 

 
Næstved den13 juni. 
I torsdags eftermiddags havde der i 

Mogenstrup Skov samlet sig et temmelig 
betydeligt antal familier, som havde sat 
hinanden stævne, for, som det hed i en sang, 
der var forfattet til denne leilighed, ”ved dans og 
sang og bægerklang” at udtrykke deres glæde 
og taknemmelighed over det hensyn, eieren af 
Mogenstrup skov, hs. exc. overskjænk greve af 
Danneskiold-Samsøe, havde taget til de 
omboendes og de besøgendes ønsker, ved at 
lade det i længere tid forfaldne springvand 
istandsætte samt foretage andre betydelige 
forskjønnelser. I indbydelsen til på denne dag at 
give møde i Mogenstrup skov hed det, at der 
skulle arrangeres ”en vandfest”; himlen ydede 
også sin skjærv til at denne benævnelse ikke 
skulle lide af mangler, thi det øsede formelig 
ned til henad kl. 5, hvad der dog ikke 
afskrækkede de indbudne eller gav grund til 
nogen synlig forstemthed, thi en gemytlig, med 
skåler oplivet spisning fandt sted og dansen 
vedvarede til ud på natten. Det er et smukt bevis 
på hs. exc. C. C. S. greve af Danneskiold-
Samsøe herved har givet på, at det er ham en 
glæde at kunne fornøie sine medmennesker og 
lige så smuk er den imødekommen Præstø 
Amtsråd har viist ved også at bidrage sit til at 
forskiønnelses-øjemedet er bragt til så stor 
fuldkommenhed, som skeet. At medborgere 
havde gjort anlæggets fuldendelse til gjenstand 
for en lille fest var en særdeles passende og 
værdig måde at vise sin påskjønnelse på. 

 


