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En Pronation, for ei at sige Pronuntiation.

Det er mig m agtpaaliggende strax  a t faa bemæ rket føl
gende: Disse K røniker var oprindelig bestem t alene for 
Slægten og kun for den: der er derfor m edtaget (væsentlig 
i Noteform) adskilligt som alene var bestem t for dennes 
Medlemmer, da Bogen var tæ nk t udgivet kun som Manu
skrip t til D istribution blandt dem.

Det blev m ig im idlertid umuligt — foruden m it fler- 
aarige ikke lidet besværlige og bekostelige personlige Arbeide 
— hvorved jeg  gik glip a f en ikke liden aarlig  Indtægt — 
tillige selv a t bekoste Bogen udgivet i denne særligt for 
m ig som  uformuende Pensionist trykkende økonom iske 
Tid.

Det v a r derfor et uventet Held for mig, a t flere forstaa- 
elsesfulde Personer — deriblandt en Universitetslæ rer med 
et landskjendt Navn som  H istoriker — for hvem  jeg  tra f  
til a t oplæse Dele af Manuskriptet, fandt dette væ rd  til 
offentlig Udgivelse og derved hindrede det fra a t gaa «ad 
undas«; derfor min hjertelige Tak, sæ rligt til Docent Jacob 
S. Worm-M iiller og Dr. theologiæ  Chr. A. Bugge.

Det bør vistnok ogsaa bemærkes eller anføres som 
Undskyldningsgrund for sproglige og litteræ re Mangler 
ved Bogen, at jeg  h a r hav t liden Tid og derfor skrevet 
acurrente calamo» og fundet det m indre nødvendigt lige- 
overfor Slægten a t pynte paa Sproget! jeg  gaar desuden i 
m it 86 Aar.
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Krøniken skal altsaa i sidste Liten udgives offentlig, 
men jeg h a r hverken Tid eller Anledning til a t forsøge 
mig som alitterær Pyntekone«.

Jeg la’r  det da — som min O ldefar Oberste F r. Martinus 
v. Grønvold gjerne sa : (særlig under alvorlige Forhold  
f. Ex. ved Duellen i Itzehoe, hvortil han blev udfordret), 
«Udi Vorherre, hans Naffn och naadige Bestyrelse staae til».

Fr. Grønvold.
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A. Den norske  Gren af den danske Adelsæt:
«ORNING» (Bølge -Orning), («Bølle-Vove«) 

1350/ 1550- 1786.



Formindsket Gjengivelse af første Side af Manuskriptet.



FORORD.

«Tante Lisas Fortællinger)) (ca. 1550—1850—70).
De fleste M ennesker k jender vistnok Noget til Mindets 

Vægt og dets Magt. Men kun faa e r paa et saapas heldigt 
genealogisk Slægts-Stade a t der e r nævneværdige Minder, 
og a f disse faa er ofte alene den enkelte benaadet med 
den opladte Sands som  gjør, a t de henfarne T ider rykke r 
denne saa  levende næ r med sine tryllende Erindringer, baade 
de søde og bitre, de m ørke og de lyse; de mørke, de 
bitre kan  vel overtræ kkes ligesom  med Tidens forsonende 
Patina, men de skifter dog ikke derfor sin triste  Karakter. 
Men de muntre, de søde, de ømme og blide, de lyser frem  
med hjertebetagende V arm e og Styrke. M inderne fylder 
Sindet, m ag tta r Sjælen og ta r  til Mæle i sin eiendommelige 
intime henførende Tale; m en denne sløres næsten bestandig 
a f den usigelig vemodige Stemnings Sordine. F ra  de hen
farne T ider lyder den sagte dæmpet i Moll, svagt tonende 
ligesom  svindende Sang fra  det Fjerne, som  et W aldhorns 
langt aftagende Lydstød i de dybe Skove ligesom dæm 
pede Orgeltoner, der dør blideligen ind i Sommernattens 
Svalhed og Fred.

Nedskriveren, Kgl. Fuldmægtig  F red rik  Johan  Grønvold, 
h a r atter, a tte r og a tte r faat Anmodninger fra Slægten om 
at skrive dens «Historie». Dette kan  jeg  av flere Grunde 
ikke efterkomme, n aa r m an ta r  h istorisk Beretning i sin 
strænge dokumentale Betydning. Jeg  faar nøie m ig med 
hvad m an kalder «Krøniker», hvo raf visselig de fleste er
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dokumenterede og brevhjem lede i en betydelig høiere Grad 
end m an kunde vente, medens endel dog ogsaa stø tter sig 
alene til den mundtlige Tradition.

Jeg h a r  kviet mig svæ rt for a t efterkomme Slægtens 
Anmodninger, men disse h a r væ ret altfor paatrængende til, 
at jeg  i Længden h a r kunnet s taa  imod. Da jeg  føler mig 
noksaa «sliten», faar m an derfor ta  d e t ,  jeg  nu i m in høie 
Alder h a r kunnet præstere, med den rimelige Overbærenhed, 
som denne Helsen og Tvangen kan  gjøre berettiget K rav paa.

Daglig Slit for a t leve, «at friste Livet« h a r optat mig 
helt. Den første M enneskealder og vel saa  det a f min 
D epartementstid  optoges med flittigt, men yderst kjedsom- 
ligt sløvende Arbeide i Anstalten, ja  endog m ed adskilligt 
gratis Overarbeide udenfor m it eget Pligtarbeide og tildels 
udenfor den reglem enterede Tid. Det v a r nemlig dengang 
i Kontoret «hensat» en meget bekjendt ((Departements- 
Drone«, som «saa gerne« overlod sit Arbeide til g r a t i s  
Udførelse a f sine altfor loyale Kollegaer. M orgentimerne før 
og Efterm iddagstim erne um iddelbart efter D epartem ents
tiden v a r i mange, m ange Aar optaget m ed Undervisning. 
Morgentimerne i Gymnasiets Latin-Afdeling paa Aars og Voss’ 
Skole, og fra D epartem entet gik jeg  kl. 3 Eftm. um iddel
b a rt til de flere saakald te  S tuden ter-Fabrikker (Heltbergs, 
A rnebergs, Thom as Krags og andre Skoler) hvor jeg  dels 
underviste i H istorie paa den anstrængende Vis, a t jeg  for
talte  E leverne Indholdet a f det Pensum , de skulde have 
læst, men som de i Regelen naturligvis ikke engang havde 
«kikket» paa (dertil tog de vigtigere F ag  dem  formegen 
Tid, hvad jo  ikke v a r saa  m eget a t si paa), dels tilrette
lagde Momenter til formodede Opgaver i kommende histo
risk  Artiumsstil. F ø rst ved 6—7 Tiden om Aftenen kom  jeg 
hjem  til M iddagmaden; og saa var der, sæ rlig t i Maane- 
derne før A rtium  — privat Terpning a f  yderst nødlidende 
Kandidater, som bad og lovet saa fagert og godt, men som 
bagefter — glem te a t betale. En Læge sa til mig: «Men 
vil De da dræbe Dem?« Svar: «Ja saaledes lønner Staten 
sine egne Kontorfolk a t de faktisk  nødes til a t arbeide sig
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om tren t ihjæl for a t kunne leve!« Lægen lo og sa: «Ja 
det e r nok desværre saa, men Følgerne komm er desvæ rre 
nok  ogsaab  Og det e r naturligvis indtruffet!!!

Selvfølgelig fik jeg  liden eller ingen T id til a t ta  fat 
paa Slægts-Historien, som  jeg  fra  Ungdommen a f havde 
havt levende Interesse for, en Interesse, som  næ rm est var 
foranlediget og idelig næ re t ved en Perle  a f  en Slægts-Kro
nikør, «Tante Lisa» (en a f  m in F a rs  8 Systre), hendes mange 
livlige Fortæ llinger. De var væsentlig tilflydt hende fra  et 
Snes Stammemødres og kvindelige Slægtningers Overleve
ringer i forskjellige Form er. Kun til «spredte Notater« og 
«nogen enkelte Samlinger« blev der a f og til lidt Tid. Den 
Vi 1918 tog jeg  im idlertid Afsked fra  m it Embede efter 50 Aars 
Tjenestetid, og v a r det m in Hensigt da  a t ta  ordentlig fat 
m ed Slægts-Historien. Men — saa  er det m in Helbred, som 
h a r lidt under den megen Arbeidsslit og saa — den høie 
Alder. I flere og otti aars  A lderen og med svækket Hel
bred kan  m an vanskelig p ræ stere  den Kraft, Energi og aar- 
vaagne Omtanke, som skal til for a t eftersøge, gjennempløie 
og indarbeide de mangfoldige «momenta h istorica famili- 
aria« som  e r nødvendige for a t kunne forfatte en virkelig 
«Slægts-Historie»; jeg  ialfald kan  desvæ rre ikke.

Slægten faa r altsaa nøie sig med a t faa kun en (»Slægts- 
Krønike«, basert paa ((Overleveringer« (nedarvet T rad ition).1

Mange a f disse Overleveringer — dels mundtlige, dels 
skriftlige — disse ((forplantede«, overdragne, arvede T rad i
tioner h a r  s taae t sig for den virkelige historiske Kritik, 
hvor denne kunde anvendes: m ange av de om talte Personer 
er nemlig historiske (f. Ex. Otte Thom assøn Orning, General- 
Admiral E rik  Ottesen Orning, Norges Admiral Bernt 
Orning, Øverskibshøfvidsmand og Amptmand Christopher 
Orning, Anne Christine Orning og fl.), og Fam ilie-K røniken 
stemmer her i det Hele godt m ed de historiske Vidnesbyrd. 
Hvad Officers-Slægten G riinwald (Grønwalld, G rønwald, 
Grønwold) eller (Grønvald) «Orning» angaar, da v a r den 
en Officers-Stamme kaldet «Militær Clan oder Stock«, som 
i Tiden fra c. 1650—1850 (»leverede« c. 30 å 33—35 Officerer
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til den norske Armé, hvorom  Oplysning findes i Officers- 
rullene og andre D okum enter (Personalia  Grønvold i Rigs
arkivet), den danske Oberstlieutenant H irsch’s Sam linger 
a f  Danske og Norske Officerers milit. vitae (Kgl. Bibi. Kjø- 
benhavn) og i endel Fag-Skrifter (f. Ex. Oberst Gulowsen: 
«Fra Dragontiden»). Ogsaa disse stemm er med Fam ilie- 
Overleveringerne, hvor de h a r kunnet faa Anvendelse. T ra 
ditionen kan  nok ta  feil i likegyldige Smaating, m en neppe 
i de stø rre  vigtigere Forho ld  og Foreteelser, og navnlig 
ikke i den Aandsretning, den frem herskende Sindsstem
ning, som h a r  sat sit P ræ g  paa og git sin F arve  til Slæg
tens Liv og Levnet. Jeg  for m in P a rt h a r  T ro  til saadanne 
Fortæ llinger, som  er overleverede fra  Slægtled til Slægt
led, opfattede a f  endog sæ rlig t intelligente og kritiske P e r
sonligheder — og det v a r absolut de fleste av Fortæ llerne  — 
og gjenfortalte fra  B edstemor til B arnebarn , fra  Mor til 
B arn  og saaledes videre gjennem  A arhundreder til de ende
lig naaede os.2 Selv om  de T raditioner, som  ikke er enten 
historiske, legalt dokumenterede, eller endog a f og til blot 
«krønikførte», efterspores og undersøges ved Kritikens kolde 
Lys, kan  de vanskelig dømmes som  utrovæ rdige, og de 
kan  i e thvert Fald  neppe modbevises, fordi de h a r  Bevis
k raft i sin almenmenneskelige V irkelighed og derfor h a r 
almengyldig Sandhed i sig; det e r det, F ranskmænd  kalder 
((document humain». Og saadanne m ere intime Slægts
overleveringer giver som oftest et lang t sandere og livligere 
Billede av vedkommende under sin Tids K aar skildrede 
Personlighed, stiller denne op i fuldere Belysning, g iver den 
Varm e og F a rve  og forlener den med mere a lm enm enne
skelig Forstaaelse  end den, som en alm indelig og i og for 
sig lidet in teressant Opregning a f  de med kun tø rre  Tids- 
og Stedsangivelser forsynede Data kan  gjøre. Jeg  vover at 
tro, a t Læseren ikke vil tabe paa, istedetfor saadanne tø rre  
S lægtsannaler (en lidt m ere end alm indelig utfyldt Stam 
tavle) a t faa: «Tante Lisas livlige Fortæ llingen), selv om 
de ofte m aatte  synes som  en Combination a f V irkelighed 
og Fantasi.
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Det h a r selvfølgelig hovedsagelig væ ret Manden i Slæg
ten, den mere realistiske Mand, som  h a r  udført Handlingen, 
den reelle praktiske Daad, m edens det h a r  væ ret Kvinden, 
som  med sin stemningsfulde Sympathi h a r  bevaret den i 
sit Sind, i sit H jerte, tilegnet sig den i inderlig Hengivelse 
og givet Beretningen om  den. Det er saagodtsom  udeluk
kende Kvinderne i vor Slægt, som  h a r  saa a t sige tildannet, 
opfostret og siden hæget om og vedligeholdt S lægtstraditio
nen. De v a r stemningsfulde — rom antiske baade i æ ldre 
Tider og nyere, isæ r Gullaug-Grønvoldernes Kvinder. De 
«formidlet» saa  a t sige ved sin intelligente, varm hjertede, 
sympathiske Forstaaelse, der v a r indtrængende, fordi de 
havde den bedste, den oprigtigste Vilje til a t forstaa. Mæn- 
dene synes derimod a t have væ ret temmelig ligegyldige, ja  
enkelte kan  i denne Henseende ikke undgaa Dadel for barsk  
Ufølsomhed, fast de v a r forstandige, endog kloge Fo lk  med 
utvivlsom  Intelligents. I høi G rad skeptiske som  de beklage
ligvis ogsaa var, betrag tede de — men høist uberettiget — 
paaviselig sandsynlige, ja  endog fuldt beviste sande Over
leveringer næ rm est som  «gamle Skrøner« og sm ilte som 
oftest m ed medlidende Overbæ renhed over saadan  «tosset 
Følen«. P ietetshensynet ligeover Slægtens Fo rtid  og den
nes synlige M inder v a r hos dem  meget svækket. Onkel 
Arild, m in F a rb ro r, slængte saaledes bort en Pallask  med 
b rukken  Spids, som  havde tilhørt hans Oldefar, «den for
drukne Dragoncaptainen«. Jeg  skal b landt Andet, som  des
væ rre  foreligger, kun nævne to  talende Exempler herpaa. 
D ragoncapitaine H aagen Otte G rønwald blev i 1713 gift 
med Christine Christophersdtr. Tordenstierne. Foranlediget 
herav  kom  Tordenstiernernes gam le adelige Sædegaard, 
det skjønne Gullaug i Lier, i den sidste Halvdel a f 1700- 
Tallet i hans Brorsøns, Oberstlieutenant F rid rich  Martinus 
v. Grønwolds (min Oldefars) Besiddelse. Da Oberstlieute- 
nantens Sønnesøn (Major F rid rich  Helle v. G rønvolds Søn), 
daværende E ier a f  Gullaug, m in kloge, praktiske, men 
yderst myndige F a rb ro r ovennævnte Arild Grønvold i 1840- 
Aarene (1843) nedrev til Grunden den gam le uhensigtsmæs
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sige, men særdeles karak teristiske  Laave paa Gaarden og 
byggede store, tidsmæssige, kostbare  Udhuse, lod han  ogsaa 
den c. 300-aarige Hovedbygning omkalfatre. Det skal med
gives a t den v a r temmelig ubekvem , omend særlig stilfuld, 
i det Ydre ialfald, m en — saa lod han  uden rim elig Grund 
rive ned den store imponerende, ja  endog i sit Forfald  endnu 
pragtfulde Riddersal, som i anden E tage strak te  sig saa- 
godtsom  over hele Bygningen, m ed sine N ischer og Feld ter 
m edSlægts-Vaaben, R idderfigurer, «Mummenschantzerier» 3 
og andre D ekorationer: med den yderst eiendommelige 
murede, kjæmpemæssige gam le Kamin (Peis) med de sæ l
somme, eventyrlige, gigantiske, forgyldte W esselhorn (Wid- 
derhorn) ragende høit op fra  dens Murkrands: Alt rive 
sønder og sammen og omgjøre (deminuere) til Mørkloft! 
Da fandt m an  i V aabenkamm eret indenfor Salen et godt 
skjult Brev-Gjemme fra Tordenstierne-Tiden med ikke faa 
B revskaber, Contrakter og andre Dokumenter. Og der blev 
ikke ta t med nænsom  H aand paa  denne gam le «Breffue- 
Skatt». Størstedelen blev tilligemed endel andre Fam ilie
pap irer fra det alm indelige store Brevgjemme slængt ned 
paa W. C.4 Der h a r  jeg  som  Gut flere Gange fundet di
verse Embedsbreve til Oberstlieutenanten og Sønnerne, 
M ajoren og de tre  andre (Capitainerne). Jeg  husker sæ rligt 
et, som  jeg  — selv da — kunde skjønne m aatte  væ re  et 
juridisk-spidsfindigt Specimen om et af Gullaugs Privile
gier; det var et snirklet Brev, aldeles i H erskabets Favør, 
m ed ækkelt submisse U dtryk  for Hr. Oberstlieutenantens 
store Æ t og høie Stilling (Oberstl. v ar en m eget formu- 
ende Mand), fra en P rocurato r, hvis E fterslæ gt under de 
senere politiske Partistrid igheder h a r opnaaet politisk (hero
stratisk) Navnkundighed. (Jeg tog det til m ig og bevarede 
det længe, m en va r ridderlig nok  til da a t tilintetgjøre 
det.) Kun ganske faa tog Onkel Vare paa, deriblandt 
en K ontrakt fra  c. 1700 (noget før) mellem  en Gullaug 
Tordenstierne og hans Husmænd om at disse — n a a r  de 
gjorde «Onnearbeide» paa  Gaarden — ikke skulde trak te res  
med Lax (i nogensomhelst Skikkelse) m ere end 3 Dage i
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Ugen. (Tre rige Laxefiskerier laa  til Gaarden.) Dette Do
kum ent huede Onkels p rak tiske Sands og kildrede desuten 
hans Humor, som da endnu v a r m eget levende; det faldt 
i hans Smag!

Man fandt tillige et Brev, som  aabenbarede Grunden til 
den sidste Tordenstiernes (Hofjunkerens) ulykkelige Skj aebne: 
«Eros under sin Stand«, der endte med «Eroto — Pægnie«. 
Men dette sidste interessante Document humain brød han 
sig ikke om — det overlod han  til en av sine Systre at 
granske og gjemme om hun vilde; hun overlod det senere 
til Tante Lisa.

Den nævnte Slægts-K ronikør «Tante Lisa« (se neden- 
staaende Fortegnelse No. 11), F ru  Anne E lisabeth Nilson, 
min F a rs  æ ldste Syster, v a r siden 1841 en temmelig formu- 
ende Enke efter S tiftsoverretsprocurator Paul Christian Nilson 
(Vogt-Nilson’er) og boede som saadan  fremdeles en c. 10 
Aars Tid paa sin E iendom sgaard  F løgstad  i Sørum  Præste- 
gjeld, inden hun overlod den til sin da eneste D atters Mand 
Lieutenant (senere Oberstl.) Christian Dorph Hals. Saa flyt
tede hun i 1851 til sine Syskende, til sin tidligere H jemstavn 
Gullaug. Med Sorg i H jertet saa  hun Hovedbygningens 
Omkalfatring og R iddersalens Vanhelligelse; thi for hendes 
slægtskjæ re og nænsomme Sind hviskede der M inder fra 
fast hver Krog, tonede der E rindringer frem  fra selve de 
nedbrudte Vægge! Da Onkel Arild solgte Eiendommen i 
1858/59, flyttede hun først til en gift Syster — Lovise — paa 
G jøsegaarden i V inger Sogn og senest til en anden Syster, 
Præstefruen Fearn ley  paa Matrand, E idskogen Præstegjeld. 
Der døde hun i 1879, næ sten 83 Aar gi. Hendes Bror, «hin 
myndige Onkel Arild«, ilede strax  til, ikke av nogensomhelst 
økonomisk Interesse, da han — foruden a t væ re en meget 
formuende Pebersvend — desuten v a r ubetinget yderst reel 
og nobel i Pengesager. H an havde vistnok delvis stelt med 
Tante Lisas Midler, men han  vilde inspicere sin Systers 
«litterære Efterladenskaber« og stelle med dem efter eget 
Tykke. Dette havde jo a llernæ rm est væ ret Datterens og 
Svigersønnens Sag, saam eget m ere som Datteren havde ikke
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Lidet av Moderens Interesse i denne Henseende. Men Onkel 
Arild tiltog sig med sin barske  og afvisende Myndighed nu 
engang denne Ret og derm ed Basta!

Husherren, Svogeren, hos hvem  Tante Lisa havde boet, 
Sognepræst H enry  Em il Feam ley , tu rde  ikke kny, han  var 
som Luft for Onkel Arild! Denne stængte sig inde paa  den 
afdøde Systers Rum og laaste Døren af, for i Ro og Mag at 
revidere. Tante Lisas Svigersøn Oberstlieutnant Hals kom  nu 
sporenstregs farende og vilde in tervenere: han  bankede med 
Commando-Røst og H aandgreb  paa  den lukkede Dør; for- 
gjæves, den forblev laaslukket og — Oberstlieutenanten 
m aatte  beskjæmmet vige og finde sig i det Uundgaaelige, 
en Situation, han ikke v a r vandt til, og som  nok k ræ nket 
ham  tilbunds, vel sæ rligt fordi han  m aatte  finde sig i Over
grebet uden en Gang a t faa den Tilfredsstillelse senere at 
turde y tre  en berettiget H arm e og Knurren ligeoverfor den 
imponerende Onkel Arild. H an vidste jo  ogsaa, a t der ikke 
v a r den ringeste F a re  for det, han  næ rm est var kommen 
for a t tage Vare paa og vogte: sin Svigermors pecuniæ re 
Efterladenskaber. Tante Lisas betydelige Samling af gam le 
Breve, Optegnelser, B revskaber og Dokum enter vedkom 
mende Slægtens H istorie blev nu dels brændte, dels ned
lagte i hendes Kiste: «sic volo, sic jubeo, sta t pro ratione 
voluntas*!

F ra  Onkels Side og S tandpunkt v a r dette visselig den 
rene og skjæ re (men saa sørgelig m isforstaaede!) P iete ts
følelse: «Hun havde hav t disse Reliquier,» sa han  med 
godmodig-satirisk Betoning og m ed denne gammeldagse 
Form  a f O rdet (derfor burde han  heller fra sit Synspunkt 
ha anvendt O rdet «Relicta», hvis han  havde k jendt For- 
skjellen), «derfor bør de ogsaa følge hende i Døden.« Det 
v a r den Følelse (men va r ikke dette dog ogsaa et Slags 
«Føleri» fra  hans Side?) som forledede ham  til dette Indgreb 
og denne ren t herostra tiske Handling!

F o r Slægten, sæ rligt for mig, og end m ere for ((Slægts- 
Krøniken« var det et sto rt og paa flere Punk te r uerstatte
ligt Tab.
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Trods Temperamentsforskjellen: hun svæ rm erisk  beta
gen for Slægten og de ikke ringe M inder om dens Til
sk ikkelser paa dens Tilværelses Høider: han  den skeptiske 
Realist, som ikke kunde fordrage noget Slags Fø leri eller 
Hengiven til «Slægts-Kjæleri» (hans Yndlings-Udtryk), var 
deres K arak teregenskaber temmelig ens; yderst retskafne 
og retliniede Personligheder, faste ubestikkelige K arakterer, 
om end noget selvsikre; de holdt hjertelig a f hinanden og 
vurderede og respek terde hinandens m ange gode Sider.

Men U lykken m ed Fam ilie-Dokumenterne (Haandskrif- 
terne) var a ltsaa  skeet. Heldigvis havde jeg  nogle Origi
naler og endel A fskrifter i Behold, og saa  T an te  Lisas 
Fortæ llinger i paalidelig Hukommelse, men det v a r lidet 
mod det, som  saa  sørgeligt gik tilgrunde paa Tante Lisas 
Bustum .
Jeg tilføier Følgende (en Skjæbnens Ironi eller skal jeg  

si: «ironiske Hævn»?) Da den myndige H erre  Onkel Arild 
i 1858/59 solgte og fraflyttede Gullaug, blev paa et leiet 
Søbodrum  i D rammen anbrag t — og stod i længere Tid — 
saagodtsom  hele det gam le genuine Rococco-Indbo fra Gul
laug; (det v a r fra  O ldefars sidste, eller «Majorens» første 
Tid i Dagligstuerne ersta tte t med de m ere tarvelige, men 
bekvemmere Empire-Møbler). Det udrangerede Møblement 
havde hidtil s taae t paa et Aflukke i den til Loft i 1843 declas- 
serede Riddersal. Der v a r «Gyldenlærs-Stohle» indlagte 
Borde, udskaarne  Kister, sm ukke forgyldte sm aa «Ziir» — 
og stø rre  «Mave» — Komoder med M armorplader, Speile 
i E getræ sramm er m ed B lom sterdekorationer, udskaare t i 
selve T ræ et (ikke dette elendige Gips-Jux), «Øhre-Stohle», 
sam t en vidunderlig D ragkiste m ed det Rosensværdske 
Vaaben paa  Dækpladen. I denne v a r nedlagt Guldsmyk
ker, B ordopsatser a f  Sølv, s tø rre  og m indre Sølvkander, 
Støp og Jagtstøp: endel a f den Rosensværd — Reichweinske 
Sølvskat, den m indre Rosensværdske Huus-Postille, (den 
større skal væ re hos en Gren a f  Slægten i Sverige), sam t 
endel B revskaber, som  Onkel Arild med sin p rak tiske Kri
tik  havde vurderet, og de v a r ikke a f ringeste Sort. Der
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var gam le kuriøse om Tidens V ilkaar oplysende K ontrak
ter; som den ovennævnte «de Tordenstiernske Husmænds 
Laxe-Kontrakt», Forpaktn ings-V ilkaar m ed Hensyn til det 
til Gullaug liggende Underbrug «Engershavn», om  F iskeri
forhold ved Gaarden, om Privilegier vedk. Gullaug sam t 
m eget interessante private Skrivelser, f. Ex. B reve fra H en
rik  W ergeland til forskjellige i Slægten f. Ex. til ham  selv 
og hans M orbror K rigsraad P ierre  P aum eau  F lo r5 (for- 
henv. Officer, m angeaarig  og anseet S torthingsm and fra 
D rammen fra 1818—32 og 1842 Aarene, Lagthingets P ræ si
dent). Desuden de vigtigste a f de Empire-Møbler, som  er
sta tte t Rococcoen, og dele a f et kostbart Møblement fra 
1830—40 Aarene, hvorib landt et Unicum  a f et Ibenholdts- 
Bord, sk jænket Onkel a f hans sæ rdeles Ven, D rammens- 
Mæcenaten Legatstifteren E rik  B ø rresen6 — Alt, Alt gik 
(uassureret) op i Luer ved en a f de saa hyppige D rammens- 
Brande. De ikke saa faa Ting fra Gullaug-Skatten, som 
va r komne til Oberstl. F ridr. M artinus’s yngste Søn, Capitaine 
Just Chr., paa Graffer i Gudbrandsdalen, v a r naturligvis hav
net hos E fterkomm erne paa  G jøsegaarden i V inger Sogn, 
men de gik til F remm ede (hin Svigerdatters Slægt), og man 
kan  vel med G rækerne sige: «ro jiup xat o Eevoc jravta xarcu'3- 
a\ocociv». (Ild og Fremm ede m aatte  fortæ re Alt.)

Det er m aaske ganske overflødigt — ja  det burde utvivl
som t væ re det — at tilføie Følgende med Henblik paa 
Spøgelseshistorierne paa Gullaug, hvorom  senere skal be
rettes. Men jeg  gjør det nu alligevel, det gi’r  ligesom en 
Stemnings-Relief til det Følgende.

Det h a r længe væ ret de saakald te oplyste A anders — 
man kan  næsten sige — Sport a t affeie paalidelige Individers 
Udsagn om Aabenbaringer og oversandselige (transcenden
tale) Foreteelser: overnaturlige Syner, Meddelelser, H ørsler,7
o. s. v. dels med Hentydning til, eller endog sk raasikker P aa 
stand om Beretterens mentale Tilstand paa Grund a f legemlig 
eller sjælelig Udartning (Nevrose, Degeneration) dels til den 
ugenerte og letlivede Henvisning til A lkoholens eller andre 
nervesvækkende D rikkes nedsæ ttende Indflydelse paa den
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menneskelige Dømmekraft. Med sin robuste, men allike
vel eller m aaskejust derfor indskrænkede, V irkelighedssands 
h a r  de tilladt sig a t anslaa en haanende og medlidende Tone i 
den som det saa ofte føltes knusende Kritik (hvad Onkel Arild 
ganske fortrinligt besørgede) over den m ere ophøiede og 
ideelle Anskuelse om eller T ro  paa, a t der er Mere mellem 
Himmel og Jord  end vi m ed vore i saa  Henseende vistnok 
særdeles ringe Evner fo rm aar a t udgranske og som  vi derfor 
nødes til — m er eller m indre villig — at godtage. (Goethe 
siger, a t Overtro — Superstition, Devination, Theomanti — er 
Livets Poesi, derfor er D igterne gjerne overtroiske.) Ogsaa 
her blev Onkel Arild G jenstand for Skjæbnens haanende 
Ironi, da han  selv (endog «selveste han», den i sk raasikker 
Vantro tænkende Thomas) i en hemmelighedsfuld M idnats
time paa Gullaug blev — til sin stadige Æ rgre lse  — ligesom 
paatvungen en Aabenbaring af det Occulte: det sæ lsomme 
Syn: «at skue Hoved- og Skuldreparti a f en spansk-baskisk 
Stabs-Officer hæve sig langsom t op mellem  det aandagtige 
Skjær fra  de ulegemlige F lamm er a f de forlængst slukkede 
Lys i de Orningske Guldstager paa Bordet foran Sengen i 
hans Sovekammer«. («Aabenbaringen» a f den faldne spanske 
Officer Don Soto Major vil senere blive udførlig omtalt.) 
Men denne Foreteelse, «dette Syn«, vilde han aldeles ikke 
ind paa, han  blev selv ligeoverfor sin kjæ reste  Syster barsk  
afvisende; han  følte sig formentlig ikke længer saa selvsikker 
paa det Omraade.

Tante Lisas Fo rtæ llinger8 v a r ligesom Perlerne paa en 
Rosenkrands, de gled fra Sagas F inger og trillede ved 
m indst 12 Fortæ llersker en Tid a f m indst 3 A arhundreder 
igjennem (fra c. 1500/50—1850/70), indtil de brogede Kugler 
paa Æ ttens M indekrands om sider v a r aftrillede og Slægten 
gled ud i den alm indelige g raa  Hverdagslighed. Og F ra- 
sagnene bredte sig med sine saa  yderst forskjellige Em ner 
indenfor Rammen a f samme Slægt — i levende Tilegnelse 
af dens Kvinder; de skiftede med saa a t sige k inem atogra- 
fisk Bevægelighed og i b roget kaleidoskopiske F arvestæ nk  
saa manglunde sæ rt vexlende: fra de yndefuldt-sentimentale
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til de løsslupne sensuale, fra de despect-desperate til de 
næsten heroiske. Dette kastede Stemninger fra  det al
mindelige Menneskelige til det ophøiet Romantiske ind i 
Bevidstheden hos de modtagelige og forstaaelsesfulde af 
Slægten. F rem fo r Alle v a r Tante Lisa modtagelig og for- 
staaelsesfuld, ja  helt betagen, thi hun havde en særlig Evne 
til a t føle sig saa a t sige hensat lige ind i de svundne Tiders 
Aand, T anker og Forestillinger, belyste ved Skjæ ret a f disses 
Følelsesliv. Disse K røniker, disse «documents humains», 
var jo den rene sk jæ re V irkelighed! De Spillende op traad te  
jo  paa Livets Skueplads, og de v a r jo  til og m ed Personer 
a f hendes eget Kjød og Blod! Dette v a r jo  noget ganske 
andet paalideligt og ulige m ere sym patisk  og sym pathetisk  
end nogenslags uvirkelig opdigtet Romans ofte taagede 
unaturlige F igu rer i deres «Thun und Treiben». Og der var 
nok a f baade rom antiske og desperat-despecte H istorier i 
Slægtens Krønikebog, og de vare  alle kun altfor virkelige. 
H er kunde hun jo  føle berettiget æ refuld Stolthed over en 
a f  S tam fædrene: Generaladm iral og L ehnsherre  E rik  Otte- 
sen Orning, han  som  i Nødens Stund blev a f Kongen og 
Regjeringen udpeget og kaldet til den høieste Commando- 
post i en farlig og skjæbnesvanger Krig! H er kunde hun 
med Grund sørge dypt over sin S tammor F ru  Siselle Juels 
ægteskabelige Elendighed, her kunde hun med Rette h a r
mes over Æ gtem anden  ((Admiral« B ernt Ornings mangfol
dige og ugenerte amorøse Passioner udenfor Æ g teskabet 
og hans ligeglade Negligence overfor sin Hustru, der i 
Sandhed v a r saa elskelig! H er kunde hun dirre a f V rede 
over de tvende skam løse Kvinder a f S lægten: Anne Eriks- 
da tter O rm  a f Vatne, «hun» som stammede fra  saa  god 
kongelig Æ t, a t hun ofte kaldtes den «ætstore»9 og Mor til 
den udmæ rkede E rik  Ottesen (ovennævnte G eneraladm iral 
E rik  Ottesen Orning), men alligevel v a r en «løsachtiger 
Tasche med Boelskab och Kielenhedt« og saa  den om m u
ligt end mere dystne  och geyle» F ru  Anne K irstine Orning, 
som førte et saa forvorpent Levnet og begik en saa skjæn- 
dig Daad! H er kunde hun smile overbæ rende men m aaske
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dog m ed hemmelig dulgt Forstaaelse  over sin dettliffenditz« 
Oldefar, den skjønne D ragoncapitaine F rid rich  Christian 
Grønwald, der han red  sit ((forvovne Solopgangs-Ridt« og 
indlod sig paa ren t desperate Even ty r efter hele Nattens 
Dantz i Tertz-Majorens Balsal med sm ukke Kvinder til 
Musikkens Toner og fyldte Pokaler«! H er kunde hun vel 
ryste paa Hovedet af, men dog hemmelig beundre denne 
sin Oldefars B ro r: Hr. Otte M arquard  Grønwald, den 
18—19-aarige Cornette (Secondlieutn. i Rytteriet), han som 
for halvandet hundrede Aar siden «i k iedesm ycket B ryst- 
pfantzer, i festliche K riegsdracht och m it salffede Locken«, 
sorgløst, med roligt Mod red  Døden imøde paa Sletterne 
ved Malplaquet. (1709.) Og he r m aatte  hun vistnok m is
billige sin F a rfa rs  Duel i Itzehoe i 1758; men dog følte 
S lægtssympathi med hans stolte Mod, ubændige K raft og 
særdeles ridderlige Adfærd, da Modstanderens Liv var i 
hans H aand  10.

Allerede inden Tante  Lisas Død (1879) havde Krigen 
a rte t sig i Retning a f sin nuvæ rende frygtelige Skikkelse. 
I den fransk-tyske Krig (Krigen om Rhingrænsen 1870—71) 
og den russisk-tyrkiske Krig (en B alkankrig  1877—78) havde 
den anvendte M athematik (Mechanik, m echanisk  Physik  i 
K rigsredskaberne) og N aturvidenskaberne (Chemi) frem 
brag t M estervæ rker til Ødelæggelse a f M ennesker og deres 
fredelige Værker. T ante Lisa bemærkede, en a f de sidste 
Gange, vi ta lte  sammen, saa  om trent: «Ja Krig er fæl, men 
der v a r dog, i gam le T ider ialfald, noget Ridderligt, der lige
som kunde forsone, men nu — nu e r det jo  bare  «sjofel Gru!« 
Nu ligger jo  T ropperne i Dyndet i Skyttergrave og lu rer paa 
hinanden som  Rotter i sine Kikhuller! Og Maskingeværene 
med sine M assemyrderier, der ofres jo  H ekatom ber paa 
H ekatom ber paa Krigsgudens Alter! Og disse m ange ke
m iske Stoffe, som  nu anvendes (hendes D atterdatters Mand 
Professor H jortdahl havde fortalt Noget derom). Det synes 
mig at væ re den rene «Apotheker-Krig»! Det ser m ig saa 
rent simpelt — sørgelig ud! Det eneste Lyspunkt i al denne 
Hæslighed synes m ig a t være, a t alle disse grusomme Op
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findelser, forhaabentlig  da vil ende med a t gjøre Krig um u
lig herefter!«

Ja, Tante Lisa v a r en m eget klog Kvinde!
De Kvinder a f Slægten, som hovedsagelig h a r Æ ren  for 

Overleveringerne, bør nævnes. De er:
1. Fru Karen  A ndersdo tte r  M ouatt (Mowatt), f. 1592 

(1590), f  1679 (87—89 Aar gi.) boede som  gift dels i Skotland, 
dels i Holland, derefter m ange Aar, (14 å 15) i København; 
efter 1645 til sin Død som Enke paa O rninggaard Sædegaard  
paa Stord.
«Hun w a r aff særdelis Schiønhed baade udaff Aaziun och 

Skaffuelse, och siuntes na tu ra  ved a tt fremskaffue saadanne 
Fuldtkommeligheder ligerviis som  om  dend sig sielffver ud- 
tømm itz haffte«, «och haffte kun sæ re och vorzeitliche F ra- 
sagn a t berette  om  de O rninger baade udi «Danmarcken» 
(sic) huor hun m eget sig tilhuse w a r udi København och udi 
«Norriges Landt« ».) (Siigelser af en dansk  Litteratus.)

Hun va r a f den italiensk-skotske Adelsæt Montealto — 
Montealti (1100), «der udi Scotland benæffnedes Mouatt (el. 
Mowatt) och til Clan-Slægt ophdyet bleff«. D atter a f  «Skibs- 
offer-Høffvitsmand Anders Bertilssøn Mouatt til Hovland og 
gift 1608 med sin «nærmer» Slægtning General-Adm iral Lehns- 
herre  E rik  Ottesen til Vatne m. fl. paa Stordøen, hvilken døde 
Anno 1645. Da F ruK arens B ro r Gilbert, L aird  off Gurisforth 
og Clanchef, «en Stoor-Scotte (sic) war«, og de desuden w a r 
udi Slægt med Jarlen  a f Bothwell (en a f deres Stamme- 
mødre v a r en «Heppburn», Bothwells Fam ilienavn) og fru 
Karen selv — som tillige var en Systerdatters D atter a f J a r 
lens første (norske) H ustru  og Slægtning, «Skottefruen» — 
opholdt sig baade som  ugift og gift i aarevis i Skotland hos 
Slægten (dels hos sin F a rm o r B arbara  Saint-Clair, Lady Raf- 
fenshall, dels hos sin B ro rda tte r Ursula, gift med And. Bruce, 
Lord off Mouns) havde hun goed «Cognizantz» (Greie) paa de 
skotske Forho ld  og havde tillige a t berette  flere «Intimeste 
Historier« om Jarlen  (eller Hertugen) og hans 3dje Hustru, 
Dronning Maria S tuart a f Skotland, (men disse sidste hø re r jo 
ikke hid og forbigaaes derfor hvor interessante de end ere.)
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«Hun havde ellers anbelangende Sagn oc F rasagn  om de 
O rn inger— goeder Huielp« a f sin Æ g teherres  Syster Lisbeth 
O ttesdotter Galtungs (— Lisbeth O ttesesdtr. Orning gift med 
Foged over H ardanger Hr. Lauritz  Johansson Galtung til 
Thorsnæs ( f  1659) og Mor til den navn-kundige Adm iral og 
Lehnsherre Lauritz Lauritzøn Galtung, «huilken hvorsom  
Skibsoffverhøffvidsmand (Commandør) dend General-Admi
ral, dend Niels Juel, «hannems høiere Arm oc Neffue« kal- 
ditz»). «Oc haffte hans Moer F rue  L isbeth O ttesdotter Orning 
mange synderlige och «udkeyste» (sic) Siegelser«. (En af 
dem vil blive anmæ rket i en senere Note.)

2. Fru S ise lle  eller Z ize lle  (Cecilie) Børgesdo tter J u e l11 
(«Stierne-Juel») (f. 1620, f  1707 (1705) c. 87 Aar, boede paa 
Vatne ogO rninggaard  paa Stord, a f og til i Bergen by? (Sviger
datter a f  No. 1.) «Huilken w a r aff de Stierne-Juel’er och en 
S t i e r n e  til a t berette  Begiffuenheder, w a r tillige særdelis m e
get tonekyndig  och trak te rede  m it grosze Fertighed ter al- 
schiøns Strengeleegw, ligerviis hun m eget «gudacktig» war».)

Hun v a r D atter a f Skibshøfvidsmand Børge Mogenssøn 
Juel og B lancheflor Knudsdatter B ildt til Morland og Lunge- 
gaard, og gift med »Norges Admiral, Offerste Skibshøffvids- 
m and B ernt Orning til Vatne (og «Lungegaard»).
«Endschiønt udi Æ gtestand , leffuede hun mestendeels 

som udi Enckestand, effterdi den Mandt stanhafftigen udi 
Orlogen w ar, och leffuede han  deden da ligerviis som en 
Unger-Karl».

«Fru Siselle nedstammede i 4 Led fra  Ingierd O ttesdotter 
Røm ar («Fru Inger til Austraat«) och dend R igsforstander 
udi Norige Niels Hendrikssøn Gyldenløve ( f  1523), och sad 
hånds F rue  «Fru Inger« Encke udi tre titw o Aar».

3. Fru Ingeborg Pallesdtr. R o senkrand s , f. c. 1626, f  
c. 1700 (75 Aar), boede en Tid paa Orningaard, mestendels 
i Skaane paa «Ulveborg». (Svigerdatter a f No. 1.)

«Hun aff sæ ler Schiønhed och særlige Yndeligheder w ar, 
men udaff sørgsommelig Sindelaff, haffte m ange W idenska- 
ber (sic) om T illdraguelser udi dend Æ t«.

Hun var D atter a f Lehnsherre  paa Agdesidens Lehn Palle
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Rosenkrands til Ø rup og U lveborg i Skaane og anden Hu
stru  Ingeborg Nielsdtr. K rabbe, og gift med Christopher 
(E rikssøn) Orning til H aaland  og O rninggaard, «Skibshøf- 
vidsmand och Ambtmand offuer W ardøhuis Ambt 1661—66».

4. Fru Maren M arine M ogensdtr. R o se n svæ rd ,11 f. c. 
1615, f  nogle Aar efter 1670. (F arm ors Mor til No. 7). «Udi 
sin Ungdom  w a r hun en fin och fager Rosensblomme, men 
bemødedes udaff store Skuffelser udi sit Sinn och udi sin 
Schiæffne och sednere bleff hun en måchtig, b arsker m and- 
hafftiger Qvind, huilken w a r  udaff goder Kunnschaff udi 
Kronikker«. «Hun w a r imm er med Napp och P lock  offver 
sin leffelkiere och obsternazige Dotter Inger Olufsdtr., som  
den nafnkundige K rieger General Georg Reichwein, han- 
nems tredie H ustru  bleff«.

«Fru M aren Marine nedstammede fra  Hr. Magnus Baards- 
søn Rosensværd (aff gambel norsk  Æ t) til Østby, huilken 
den iffrigste Mand w a r til a t bringe «dend m aledidet Bonde- 
quercker (sic) «dend E rik  Nilssøn Munk udi Fængelset (sic) 
paa D ragsholm  Slot«, och v a r hun gift med Hr. O luf Chri- 
stophersen R ytter til Ø stby og B randstorp  i Skieberg, f  1670.

5. Fru E lse  E lisabe th  O rning  til O rninggaard, (f. c. 1657, 
f  72 Aar gi. «endel Aar effter den store Krieg« c. 1729) «huilken 
saare  begaffuet w a r och synderligen dyffsindig a tt giffue 
Schnibber (Spottegloser, Naalestik) och udaff mangenslags 
Lignelse udi det Legeme och  det Sinn aff sin F a rm o r F ru  
Karen Andersdotter« (No. 1.) «tonekyndig och med goeder 
Begriffuelser och Berettelser«. Boede oftere paa Orning
gaard , tildels i Bergens By, men v a r som Enke ogsaa paa 
Gjesteri hos sine Sønner paa Østlandet (Dragon-Oberstl. Bernt 
Orning och de D ragoncapitainer Haagen Otte G rønwald och 
F rid rich  Chr. G rønwald) sam t endoch en Gang hos Sønnen 
(Major) Ludvig Chr. Orning udi Gudbransdalen.

Hun va r D atter af«Norges Admiral« (Offverskibshøffvids- 
mand) B ernt Orning til Vatne och O rninggaard  och Siselle 
Børgesdtr. Juel; gifte. 1680 med senere L ieutenant ved søndre 
Søndhordlehnske Comp. Morten (Martinus) G rønwalld (Griin- 
wald) «huilken deden Fænderick  war«. H an døde c. 1715.
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«Hand aff Kiempe-Høyde och sæ re (sic) K ræ fter war, 
och derhos særdelis fager udaff Aaziun och derhos en goe
der Kriegs-Mandt, och haffte han  udi vielen K riegsjahre 
(f. Ex. Gyldenløvsfeyden) sich getummeltz«.

6. Fru Christine Tordenstierne  til Stenshorne i Eker,
f. 1695, f  1713, 17/18 A ar gi. (Svigerdatter a f No. 5.) «huilken 
w ar k locker och aff angenehme och zirliche Skaffuelse; 
haffte sæ r Kunnschaffer om «de Tordenstierner»; w ar fer
m er udi Musique».

Hun var D atter a f  Christopher Tordenstiem e til Stens
horne og gift 1713 med D ragoncapitaine ved Oberst Been- 
feldts Rgmt. H aagen Otte G rønwald (f. 1685, f  1743), S tam 
far til de «Tordenstierne — G rønwald’er« paa Steenshorne, 
Eker. H an haffte udi en Treffning bliffvit ramm et aff en 
Carabine-Kugel udi sit Hals-Hofvud (sic) desformedelst han 
sit Hofvude skacker borritz  (sic), och benæfftes han  derfore 
spøgsviis «Haagen Skacke».

7. Fru Ju stin e  Cathrine v. R e ichw ein  til Nes Sædegaard,
f. 1688, 1784: 97 Aar gi. (Svigerdatter a f No. 5 og D atter
søns D atter a f No. 4). «Hun w ar aff de R ickw inners (sic) 
och Bildt’ers Bloed»: «måchtig udaff Sinn, och udaff Kunn- 
skaffuer och udaff W åchster (sic) (høi Statur), sam t kiindig 
udi Musique och Legen dertil paa Luth  och Spinette«, «war 
Encke udi 27Aar och boede den meste Tid hos sin yngste 
Søn Oberstl. B ern t Chr. Grønwold paa Ulleberg, huor hun 
døde mæ tt udaff Dage.»

«Den a n d e n  S t i e r n e  udi K reedsen aff de Berettersker, 
men haffte hun och goed Huielp udaff sin B rordo tter «Fru 
Generalinde Huitfeldt née de Reichwein til E lingaard, huil- 
cken en saare  læ rd  Dame war.«
Justine Cathrine v a r D atter a f D ragoncapitaine Fridr. 

Chr. v. Reichwein, (f. 1660, f  1730) og Else Cathrine Bildt til 
Nes Sædegaard udi Borge, Smaalenene (hun var den sidste 
norske Bildt a f Hovedstammen). Justine var gift m ed D ra
goncapitaine F rid rich  Christian G rønwald (Oetkens Rgmt.) 
f. 1692, f  1757 (min Tipoldefar). De boede paa Nes Sæde
gaard  «hvorudi han haffte Anpart«, derefter paa Korseberg
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i Borge, og en Tid paa HafsLund, senest paa sin Eiendoms- 
gaard  F instad  i Tune (Thune). H an «haffte væ ret udi ad
skillige Feyder» «och paa  sine sednere Dage, haffte hånd 
immer Ryckelser udi sin vinstre Schulder udaffet en groszer 
B lessure formedelst tiefgehenden Pallask-Hugg undt Degen- 
Stick aff tw ende Swenskere och han  doch den ene tødtete.» 
(F ru  Justines Skriffuelse.) Om ham  siges:

«En fortråfflicher D ragonrytter, men en L andsknåght 
udaff Temperamentum» (K am raters Siigelser).

8. Fru A n n e  Holter Rosing , f. 1763, f  1839. (G u l l a u g -  
Grønwold, Sønnedatter a f No. 7). Sad som børnløs Enke i 
39 Aar paa Enkesædet Huuser ved Vormen. «Slægtskiær 
og slægtskyndig, och med god Sangkunnst, m eget klog och 
meget smuk, høi och slanker, men paa sine gam le Dage af 
am azonemæssig  P ræ sentation  (Frem toning) sæ rdeles v irk 
somer (sic) udi Huuset, «hun stelte sin G aard  bedre end 
nogen Kar» (Husbondskarlens Udsagn), m eget Hauge- og 
Urte-kyndig, «Skaberske a f  Spydeberg P ræ stegaards navn
kundige Hauge- och Ziir-Urtegaard.»

Hun va r D atter a f Oberstlieutenant F rid rich  Martinus v. 
Grønwold (f. 1721, *J* 1803) paa Gullaug Sædegaard  (Gullaug- 
Grønvold) og Karen Hellesdatter H olter fra  Hvamb Stor
gods, Næs, Romerike. Gift med P rovst Thom as Anton Rosing 
( f  1799), Sognepræst til Næs, Romerike (tidligere P ræ st til 
Spydeberg, Smaalenene).

9. Fru G eneralinde A n n e  Dorothea v. M ejlander, f. 1768, 
•J* 1837. Ulleberg-Grønvold. (Ogsaa Sønnedatter af No. 7).

«En storvoxen F rue  a f sto rladen t Sind og Lader og med 
megen S lægtskundskab.»

Anne Dorothea var D atter af Oberstlieutenant B ernt Chri
stian v. Grønwold (f. 1729, -f* 1797) og anden Hustru K irstine 
Angell Elligers, en K jøbmandsdatter fra Larvig  (Ulleberg- 
Grønwold). Gift med General-Major Johann Georg v. Mej- 
lånder.

10. Fru Maren Lo ren tze  Grønvold, f. 1779, f  1850.
«Af middels Størrelse, men a f m ere end m iddels Forstand ,

fin og zirlig af Væsen og ganske vakker, særlig m ed smukke
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intelligente Øine, slægtskjæ r og meget musikalsk)). (Slægt
ning a f No. 6.)

F ruen  var D atter a f G eneralauditør Jens v. F lo r og Anne 
Karine Hegaard (dansk Slægt) gift 1807 med Major R.D.D. O. 
F ridrich  Helle v. Grønvold f. 1767,f 1834.—(Gullaug-Grønvold).

11. Fru A n n e  E lisabe th  N ilson , f. 1797, f  1879 (Gullaug- 
Grønvold). (S teddatter og Systerdatter a f  No. 10.)

«En særdeles klog, kundskabsrig  og i høieste Grad slægts
kjæ r Kvinde med s to rt Fortæ ller-T alen t: Den t r e d j e  Saga -  
S t j e r ne :  «Tante Lisa.»

F ru  Anne E lisabeth  var D atter a f  Major R. D. D. O. F ri
drich Helle v. Grønvold (Gullaug-Grønvold) og 1ste Hustru 
Anne Karine v. F lo r — f  1805. — (Søster af Nr. 10.) Gift 
1825 med S tiftsoverrets-P rocurator Paul Christian Nilson (f. 
1789 f  1841) a f den æ ldste Nilson-Linie (hvis yngste Linie 
siden 1779 ka lder sig «Vogt».)

12. Frøken  Marie Dorothea B ened ic te  Grønvold, f. 1827, 
•j* 1915, 89 Aar gi. (U lleberg-Grønvold, B ror-D atter a f No. 9).

«Den begavede Obersts forstandige Datter, m eget interesse
ret for Slægten, navnlig sin egen Gren: Ulleberg-Grønvolder.»

Hun va r D atter a f Oberst R. S. S. O. Hans Mow. Grønvold, 
Chef for Thelem arkske Inf. Rgmt., senest const. B rigadechef, 
f. 1771, f  1848 (Ulleberg-Grønvold) og Junine Kirstine Olaf- 
son (Dtr. a f Islænderen P rofessor O., O berberghauptm and 
paa Kongsberg).
Jeg faar, som sagt, altsaa nøie mig med at sæ tte sam 

men i nogenlunde kronologisk Orden endel T ræ k  a f «Familie- 
Krøniken«; de er hentede sæ rligt fra Tante Lisas F o rtæ l
linger, som jeg  m ener a t h a ’ bevaret i en nogenlunde tro  
Hukommelse; de er dels nedskrevne og dels understø ttede af 
forskjellige skriftlige Meddelelser og Dokumenter, særligt 
bemærkes følgende Kilder:
a. Endel v i r k e l i g e  Optegnelser, som  angir sig som saa-

danne (ikke faa).
b. Andre t i l f æ l d i g e  Optegnelser, fundne dels paa nogen

lunde rimelige Steder: i gam le «Bibler« og «Huus-Postil-
ler» (som den Rosensværdske og G rønwaldske Huus-
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Postille), i «Stamme-Bøger» sæ rlig t i Anne Holter Grøn- 
wolds (Tante Rosings) «Stame-Bog# fra  1770/80, dels paa 
urimelige F indesteder: bag i gam le skrevne «Kaage- 
Bøger» (som i «Fru Majorinde Karen G rønwolds Bog 
om Kaagen, Sylten, Destilleren« fra 1760/70-Aarene), i 
«Huus-Holdnings-Regnskabs-Bøger», i «Linnedskabs-For- 
tegnelser«, ja  endog paa afrevne B lade af m ilitære 
Em bedsprotokoller o. s. v. (der v a r dengang ikke, som 
nu, Overflod a f Papir).

c. B reve og B revskaber: dels private fra  Slægterne Or- 
ning, G rønwald (Grunwald), Orning-Grønvold, Rosen
sværd, Kalckreuth, Reichwein, Maaneschiold, Huitfeldt, 
Lillienschiold, von E imhaus, née de Sehestedt, de Sundt, 
K a a s12, Rosing, de Stockfleth ogfl., dels offentlige Em beds
skrivelser, næ sten udelukkende m ilitære, til m ange a f de 
vel ialt 35 Officerer, som paa Mandssiden var E fterkom 
mere a f L ieutenant Martinus G rønwalld og E lse E lisabeth 
Orning. De fleste a f  disse kald te sig «Orning»; kun 3 
med Faderens E fternavn «Grønwald».

d. S tam tavler, sæ rlig t en gammel, nu m eget defect, op
bevaret senest paa Gullaug; v a r i sin T id opbevaret paa 
Nes adlige Sædegaard  og paa Hafslund; kom  derfra  til 
F instad, tilsidst til Gullaug. Nu i m it Eie, men «in Staub 
zerfallen«, m aaske allerede i Tipoldemors Tid.

e. O f f e n t l i g e  D o k u m e n t e r :  1. Herredags-Dom  a f 
1656 (Actum Aggershuus den 29 Julii 1656) over ((velbyr
dige Bernt Orning til Vatne «Øffverste Skibshøffvidsmand«, 
(«Norges Admiral«). 2. Overhofrettens Dom a f 1698 i Sag 
mod «Fru Anne Christine Orning til Mæhre Sædegaard« 
a f «de Orningers berømmelige Æ t« for a t haffve ved 
Rotte-K ruds udi Smør inkniet, om bract (sic) sin Mand 
D ragoncapitaine Iver Mogenssøn. («Galiskyt»). H un bleff 
døm t til a tt henrettes, men «untflyitz til Holland«.
S k i f t e - A c h t e r ,  f. Ex. «Skiftebrev efter afgangne 

Oberst-L ieutenant F rid rich  Martinus von G rønwold til 
Sædegaarden Gullaug«, hvori Sorenskriver over Lier, 
Røgen og Hurum  Jørgen  T andberg13 gjør vitterligt, a t
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«han den 22 December 1803 indfandt sig med Vidner 
paa den priviligerede Sædegaard  Gullaug i L ier P ræ ste- 
gjeld i Anledning a f sammesteds boede (sic!) Hr. Oberst- 
Lieutenant F rid rich  Martinus von G rønwolds dødelige 
Afgang. Var næ rvæ rende: Efterlevende Enkefrue F rue  
Oberst-Lieutenant-inde Karen von Grønwold. Arvinger 
at væ re: 1) æ ldste Søn: Hr. N icolay F rid rich  von Reich- 
wein, Capitaine a f  Infanteriet, men ude a f Tienesten. 2) 
anden Søn: Hr. F rid rich  Helle von Grønvold, Capitaine 
og Chef for Aggerske Compagnie under det nordenfjeldske 
gevorbne Infanterie-Regiment, boende paa Gaarden Semb 
i Asker Sogn. 3) tredje Søn: Hr. Christen M artin von 
Grønvold, Capitaine ved sidstnævnte Regiment. 4) yng
ste søn: Hr. Ju st Christian von Grønvold, L ieutenant ved 
det 1ste Aggershuusiske Infanterie-Regiment. 5) æ ldste 
Datter: M adam e14 Anne Holter Grønvold, Enke efter af- 
gangne Sognepræst Hr. Rosing og 6) yngste D a tte r : M arthe 
Elisabeth, død i Eg teskab  m ed næ rvæ rende Sognepræst 
til Røgen Hr. H o ls t15 og efterladt sig en Datter.
Skiftebrev i samm e Boe slu ttet den 15 Ju ly  1809.#

f. B r e v s k a b e r i  R i k s a r k i v e t :  Officers-Rullerne, (Mi- 
litær-Calenderne). Personalia: Orning, Grønwold, Reich- 
wein, Bildt, Maaneskiold, Huitfeldt.

g. Den store dansk-norske Adels-Lexicon, D anm arks Adels 
Aarbog.

h. Verificerede A fskrifter fra  S tandard-Væ rket: Oberstl. 
H irschs Fortegnelse over danske og norske Officerer til 
1814; i det Kgl. B ibliothek i Kjøbenhavn.

En og anden Gang i Texten, men ofte og isæ r i Noter, h a r  
jeg en hel Del Anekdoter og Curiosa; de kan  vist m angen
gang synes m alåpropos eller ikke netop conform  med Texten. 
Det er ikke med min gode Vilje, a t en hel Del a f dem  er ((an
bragt#. Men jeg  er bleven dertil «nødt og tvunget# a f en 
interesseret Slægtning, som svæ rm er for ((historiske Curiosa# 
(især naar de er lidet kjendte) og det e r jo  for Slægten jeg  
skriver. Men jeg synes for m in egen Skyld, a t dette ud
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trykkelig  bør siges og betones, idet jeg  udtrykkelig  vil og 
tø r paastaa, a t jeg  er blottet for nogenslags Prippenhed 
end sige litte ræ r Forfængelighed.

Af Fortæ llingerne frem gaar det, som  m an vil se, a t Alt er 
ta t med, «baade Løst og Fast», «uden smaalig Hensyntagen«, 
«uden Skaansel«; der er ta lt uforbeholdent, kanske til Over
flod; der er ikke gaae t a f Veien for a t snakke ren t ud, «ud 
fra Levera«, og jeg  tro r  ikke a t have stukket noget af det, 
som i gam le Overleveringer saa  rundhaandet er git Beretning 
om, under Stolen. Det kan  vel være, at der m aatte  væ re dem 
a f Slægten, som syntes, jeg  kunde have lempet noget med 
Hensyn til altfor stæ rke, digetille«, uforbeholdne, ofte meget 
«grove» Gloser og Udtryk. Men for det Første  er a t sige, 
a t saaledes lød utvivlsom t verbo tenus (Ord til andet) disse 
Gloser in Originale da de faldt, dernæ st er de særdeles 
karakteristiske, m eget træ ffende og malende, netop i Tids- 
aandens djæ rve Tone og tilsidst og ikke m indst i Overens
stemmelse med Sandheden, endog med den legale, den 
«retslige Sandhed« (f. ex. i Retssagerne mod Admiral Bernt 
Orning til Vatne og «Anne Christine Orning til Mæhre«). At 
lempe paa disse stæ rke  Gloser og Udtryk, a t foretage prude 
Omskrivninger «in usum  Delphini« af H ensyn til «en eller 
anden m alp lacert Snerpe eller m alcontent Dydsdragon« sy
nes m ig a t væ re en næsten stø rre  M isforstaaelse end endog 
Yttringen a f  det affekterte, defecte Føleri, som  derved skulde 
tilfredsstilles. Det h a r  i den Henseende væ ret m it Motiv 
ved Gjengivelsen a f  Fortæ llingerne. Jeg  kan  gjerne m ed
give, a t der kan  væ re en Smule, men ogsaa kun en Smule, 
a f  Rum for den anden (Pruderi-Pudeur-Opfatningen). Jeg  
holder m ig im idlertid til det gam le classiske O rdsprog: 
«Amicus Socrates, am icus P laton  sed magis am ica veritas«! 
Men det indrømmes, a t m ine «Krøniker« derfor hverken  
k a n ,  s k a l  eller m a a  væ re nogenslags ((Konfirmations- 
Lekture.«

Og Lessing siger: «Jeg kjender ingen trovæ rd igere  Stiil 
end den, som laanes fra Sandheden.«
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Endnu et. Venner a f en anseet Skribent foreholdt ham, 
a t han  ofte brugte Ord og Vendinger fra  andre Forfattere. 
H an sa: «Jeg ta r dem som  passer m ig bedst enten fra  m ig 
selv eller m aaske fra andre.«

Om min Sprogføring kun dette, som ikke er fremholdt 
som nogenslags Undskyldning, da Bogen e r bestem t kun for 
Slægten og skal trykkes kun som  Manuskript*. Min Stil og 
Ordenes Skrivemaade h a r naturligvis i den senere Tid faaet 
Paakjending a f det sproglige Røre, dette Sproglavningens 
glade Vanvid (som saam ange andre Lavninger og Fo re te 
elser i denne Rørsammens-Tid og dets Tryk.) Jeg  ved, a t jeg 
desværre nu sk r iv e r«meget inkonsekvent« (Inconsequentser- 
nes Consequents), men det faar saa væ re: «jeg kan  sandelig 
ikke for det«. Jeg  siger med den gam le Viismand «rem tene, 
verba sequentur« — disse sidste er forsaavidt ligegyldige.
Jeg vil ogsaa betone, a t jeg  h a r m aatte t skrive «Currente 

calamo« (i s to r Fart), h a r  væ ret meget h indret ved lang
varig Sygdom i H jemmet og er endel Aar over 80 Aars 
Alderen.

En Bemærkning til, sæ rligt om de hyppig brugte Noter: 
Jeg fremhæver, a t jeg overalt h a r  søgt a t holde m ig til den 
uafkortede sande Virkelighed, den absolutte Sandhed og 
ikke — saavidt mit Kundskabs-Stof s træ kker sig — ha r 
gjort Forsøg  paa  a t stikke Noget under Stolen, sæ rligt med 
Hensyn til S lægten (f. Ex. om D ragoncapt. F rid rich  Chr. 
Grønwalds dend «Landsknecht», hans mangeslags «Effen- 
tyrier«, om Sønnen Oberstl. F r. Mart. Grønvolds og Sønne
sønnen — Majorens — Amours), det tro r  jeg  m an vil og 
maa indrømme tydelig er lag t for Dagen (særlig med H en
syn til Anklagen mod Admiral Bernt Orning og Giftmor
dersken Anne Christine Orning). Og n aar jeg  a f Hensyn 
til Sandheden ikke h a r  spart m in egen Slægt, er det re t 
og billigt og m aa holdes m ig tilgode, a t jeg  heller ikke h a r 
ta t med F løielshandsker paa andre i Bogen berørte  Slægter 
og Personer (skjønt dette i langt m indre G rad end jeg kunde 
og burde og dertil i Regelen i m ere ligegyldige Ting og 

* Dette er altsaa nu  opgivet.
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Sager). Jeg  vil a tte r paapege, a t jeg  h a r gjengit en F le r
hed a f karak teristiske  «Anekdoter», sæ rlig  i Noteform. 
Saadanne «Minde værdigheder«, «vittige K araktertræk« og 
«Kjendemærker» er som  oftest i høi G rad oplysende som 
G rundtræk hos vedk. Person  og er i Regelen sandfærdige 
el. kunde væ re det og bør ikke afvises med det letkjøbte 
U dtryk  «Sladderhistorier«; thi Anekdoterne vil i Regelen 
have Sandhedens P ræ g  i sig og er — som sagt — særdeles 
karak teristiske som  Samtidens Opfatning a f Vedkommendes 
aandelige eller sjælelige Sindelag. F lere  a f disse «Anekdoter» 
— om m an vil kalde dem  saa — eller «Curiosa» (om man 
fo retræ kker denne Benævnelse for snurrig  Sæ rhed — Bizar- 
rerie —) ha r desuden den Fordel, a t de neppe er m eget kj endte. 
Jeg ser bort fra den subtile Forskjel, som efter fine Ord
gramm atikeres Mening skal væ re  mellem  disse to Begreber. 
Noteformen er ellers hensigtsmæssig, om end kjedelig. Men 
det faar de finde sig i, som  ha r paatvunget m ig Arbeidet. 
Det skulde bare mangle!

Det kan  derimod nok medgives, at den Plads, disse 
Anekdoter og Curiosa h a r faaet, undertiden kunde synes 
noget tvungen, noget søgt, det h a r jeg  selv enkelte Gange 
observeret; derfor væ re det sagt, a t i m in høie Alder er jo 
Hukommelsesevnen ikke altid å jo u r i en Snarvending: 
jeg  h a r derfor m aatte t anbringe dem paa Steder og Tider, 
hvor Hukommelsen h a r g jort sig gjældende, selv om An
ledningen ikke altid netop var den gunstigste for Citatene. 
Derimod kan  det vel medgives, a t der af og til h a r væ ret 
anført Curiosa om Personer, der s taa r i yderst fjern F o r
bindelse med Slægten, men de er dog karakteristiske for 
Tidsopfatningen.
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Den norske  Gren af den danske Adelsæt 
Orning (Bølle-Orning).

Denne Æ t haver skænket D anm ark 
och Norge flere ypperlige Siømænd.

Dansk Adelslexicon.

»Glenten dend er dernæ st m in M and; 
H ånd  flyver saa fornem t i Skye, 
m en øyner h ånd  der den liden Due, 
Da kand  h ånd  saa nederlig  flye».

(Dansk Folkevise).

Æ tten  Orning (Orningh) boede i sin æ ldste Tid i Jylland, 
hvor dens «Hoffuedsæde» v a r «Eget» i Vensyssel; den for
menes af Genealogerne a t væ re en Gren a f den uradelige 
Æ t: «Bølle» («Bølge», «Vove») til Brominge, Krogende m. fl. 
adelige Sædegaarde paa Lolland og hørte  til den saakald te  
Rjgsraad-Adel; en Mads Bølle nævnes allerede i 1100-Tallet. 
Vaabenet for de «Bøller» og «Orninger» var det samme: 2 å 
3 blaa Bølger (Strømme) i rød t Feld t med 7 afvexlende røde 
og blaa F ahne r paa H jelmkammen (en sto r rød  Bannerfahne 
i Midten og 3 R ytterfahner paa hver Side). Det h a r hertil 
væ ret antaget, a t den første Mand a f denne Slægtsgren som 
kaldtes « Orning# (Orne —Vildsvin) v a r Mads SvendssønOrne til 
Eget ogsaa k a ld e t«Mads Orne hin Unge»i Begyndelsen a f 1400 
Tallet (f. 1395). Men den danske Adels Aarbog og dansk Stam 
tavle om de Orninger h a r som  et Led høiere o p : Svend Or
ningh i Slutten a f 1300-Tallet, f. i 1375, falden 1399, medens
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Slægtstraditionen nævner hans F a r: »Mads Orne«, som lef- 
fede under Kong W oldem arius («Wolmer Atterdagh« c. 1340). 
Han kalditz «Gambel-Ornen» og blev ca. 90 Aar gammel. 
F a r  og Søn slogitz m ed det V etalierøfferpack (eller «Licken- 
delere») paa det goede Schiff «Orne-Tand« udi K attegat 
(Kattehullet och Øresund). Svend Madsen Orninghs oven
nævnte Søn «Mads Svendssøn Orne«, kaldet «Mads hiin Unge« 
var født 1395 og faldt i 65 å 70 Aars Alder paa sin goede 
Arffue-Skudde «Orne-Tand» udenfor S tralsund mod en grosz- 
m åchtigerK agge fra  den tyske H ansestadt Liibeck. Det sag 
des om unge Hr. Mads, a t han  særlig sagtmodig var, men at 
han, n aar han  kom  udi Kamp, han  da «med væ ldiger Krafft 
antraff«. Han v a r som sine Fæ dre  en d jæ rfver S jøkrieger18 
og hannem s E fterkom ster (sic) (han haffte «en Alderdoms 
Søn«) efter ham  udi A arhund reder17. Men sagdes det i Slæg
ten, a t udaff alle de Ornings Siømænd var «de tw ende udafT 
det Nafn Mads doch de fremmeligste«.

Mads Orne hin Unges Sønnesøns Søn Skibshøfvidsmand 
Otte Thom asson Orning (f. 1539?), Søn a f Skibshøfvidsmand 
Thom as Svendssøn Orning til E llinggaard  «som ved det Uni
versitet udi Rostock med megen ingenium  hospiteret haffte«, 
kom til Norge (i 1565) og blev gift (i 1576?) med den «høy- 
byrdige« norske Adelsdame Anne E riksdo tter Orm  (((Skotte
fruens Systerdatter«), D atter a f E rik  E rikssøn Orm til Vatne 
med flere E iendomme paa Stord og F rue  Magdalene Chri- 
stophersdatter (Rustung).18

Det var netop i dette Tidsskifte (fra 1536—1660 Adels
væ ldets T idsrum ) en gunstig Jordbund i Norge for den dan
ske Adels væxt. Den kato lske Geistlighed havde hidtil haft 
Del i Magten. Men efter Reformationen sank  Geistligheden 
ned i de lavere S tænder og Adelen med sine mange F o r
rettigheder stod nu alene igjen som den høieste Stand og den 
udnyttede ogsaa klogt Situationen. Adelen havde alene Ad
gang til Bestyrelsen a f de berigende Lehn, hvori Norge (som 
Danmark) dengang med Hensyn til Administration var inddelt.

Norges egne Adelsslægter var faa, og mærkelig nok er 
det saa, a t netop i dette T idsrum  uddøde en stor Del af dem
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i Agnatlinjen, og det saa at sige a f  sig selv (og ikke som det 
h a r  væ ret paastaaet, «gandtzke» ved Christian den Andens 
Bøddeløxe). Den danske Adel havde faa K onkurrenter i 
Landet selv til de norske Lehn, og mange a f de danske 
Adelsmænd var slue og beregnende nok til a t søge G iftermaal 
med norske Adels-Damer og saaledes faa fat i den uddøende 
indfødte Adels Arvegods og som  Indgiftede faa lige Rettig
heder med Indfødte.

Den norske Adel sees paa H erredagen i Osloe 1591 a t h a ’ 
klaget over, at kun 3 a f  Forlehningerne i Landet var i nor
ske Hænder.

Hr. Otte Thom asson Orning, som nu bosatte sig i Norge 
og blev S tam far for de n o r s k e  O rninger fik med sin Hustru 
store E iendomme, fornem lig Vatne, Valvatne med flere paa 
Stord-Øen, m en ogsaa mange, ialfald «Parter«, paa  F a s t
landet «och bleff hånd paa Vatne boendis».

Eiendommene paa Stord havde tidligere tilhørt den «naffn- 
kundige Æ t: Smiur, f. Ex. R igsforstanderen (1481) Hr. Jon 
Svalesøn Sm iur (Smør), men v a r fra denne ved G iftermaal 
tilfaldt Æ tten  Orm, idet E rik  O rmssøn O rm  blev gift med 
R igsforstanderens D atterdatter Kristine (Kane).

De d a n s k e  O rninger — hvo ra f flere m aatte  h a ’ erhvervet 
sig ikke ringe Kundskaber, da de havde «immer och læ nge» 
studeret ved tyske Universiteter, isæ r udi Rostock, inden de 
dnd traad te  udi sin Lebens-Bahne Søkriegs-Tienesten,» — var 
altsaa næsten udelukkende Søkrigere «och haffte de fast udi 
Siø-Affairs w åre t och med Saaer bleffne bemødede och 
mange a f  dem paa det V erdeck a f deres Schiffer oder Galeers 
faldne bleffne*. De v a r saaledes vel anseede till Siøs; de 
fleste a f dem «som bleffue saalænge udi Liffue» naaede Stil
lingen som «SkibshøfvidsmandochOfverskibshøffvidsmand», 
saaledes Hr.Mads Orne hin Unges Søn Svend Madssøn Or
ning til Eget, hvis Moder Anne Roed nedstammede fra den 
Thomas Roed, som i 1314 blev døm t paa Viborg Landsthing 
for Deltagelse i Kongemord (E rik  Glippings). Svend Mads
søn O. angives saavel efter Adelsbogen som  Traditionen 
født i 1455 og gift med Maren Offesdatter Munk (Vinranke-

27



Munk). Han udmæ rkede sig i 1499 «udi Siø-Slagg», (sic) og 
nævnes 1536 i R ecessen19 og døde 1537. En  av Sønnerne 
Morten (Svendssøn) Orning nævnes som  Lehnsherre paa 
Koldinghuus 1571 til 1574. Den særdeles taphere  (sic) Hr. Jø r
gen Orning til Eget och Skaarupgaard , Søn a f W ill (W ilhelm) 
Orning til Eget og K irsten Høeg (Bann’er-Høeg’er), havde 
væ ret med Admiral Ove Gedde paa det navnkundige Togt 
til Ostindien i 1618—22 og blev 1623 Capitaine til Lands og 
Vands og 1630 Under-Admiral og Lehnsherre paa Aarestrup; 
han  v a r gift 1) med Sophie Basse og 2) med Lisbeth Steens- 
da tte r Rodsteen.

Den danske H istoriker (Folkethingsm and) P. F. Barfoed 
h a r i en af sine Fortæ llinger fra  Fædrenelandets H istorie en 
Beretning, som  vidner om  Orningers Ry og Anseelse som 
Krigere.

Under Svenskekongen Carl GustafFs Beleiring af Kjøben- 
havn (1659)20 sam lede de forskjellige Sam fundsklasser sig for 
hver under sin F ø re r a t raadslaa  om Stillingen og kjæmpe 
for sin Konge og sit Land. I Adelsforsam lingen skal da En 
— siger Barfoed — ha ’ s taae t frem  og spurgt: «Er her nogen 
Orning tilstede?« Der blev svaret: «Ja!» «Da» — sagde Spør
geren — «bør hånd væ re vor Fører!# Men om  det blev saa, 
s taa r der Intet om.

Det fo rekommer mig forøvrigt, a t jeg  i en anden dansk 
Beretning om Beleiringen h a r  seet et andet Navn paa Adelens 
Fører. R igtignok faldt der en Orning «formedelst sit wold- 
sommer Moed» under det første svenske Stormløb mod Vol
den, og det kunde jo  ha ' væ ret Adelsføreren, som nu strak s  
blev e rsta tte t a f en anden, medens den faldne ikke er bleven 
nævnt i Beretningen, men det kan  jo  ellers væ re ligegyldigt: 
jeg h a r ikke Anledning til nu a t foretage en langvarig  G ransk
ning om Sagen; men jeg  m aa faa Lov til a t pege paa, a t hin 
Fortæ lling dog synes a t vidne om, hvor anseede O rningerne 
var som Krigere. Forøvrig t om taler samme F o rfa tte r (B ar
foed) en anden Orning, som han  benævner «Søren# (Søfren) 
Orning og som han priser i følgende høistem te U dtryk : «Søren 
Orning er blandt de Navne, som i hine Dage viedes til Udøde
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lighed under de idelige Kampe paa Voldene og Kongedybet«. 
(Carl Gustavs Hovedstorm  paa K jøbenhavn 10/2 1659 blev et 
frygtelig men forgjæves Blodbad).

Det er tidligere an taget a t den a f Barfoed nævnte Helt var 
og kunde ogsaa ellers m eget vel h a ’ passet paa  den djærve og 
stridbare Søren (Willssøn) Orning til Eget, som  — 19 a a r gi. — 
i 1620 fik a f gode Grunde Tilladelse til a t egte sin Slægtning 
Sophie Orning, Søster til nedennævnte Adels F rasiger paa 
Bergens By-Thing (se Stykket om Otte Thom assøn Orning).

Denne Søren Orning v a r ellers (cfr. «D anm arks Adels 
Aarbog«) i 1642 under Tiltale for at have forført og »Jomfru
krænket« sin Slægtning Hr. Jens H vass’s D atter M argrethe 
(hvorfor han m aatte  rømm e Land og Rige i 5 aar), «endoch 
hun, till saadan  Bekrænkelse a tt undergiffues, sig ey uvillig 
beteede«. Men ifølge D anm arks Adels Aarbog døde Søren 
Orning til Eget allerede i 1653 (hvilket e r rigtigt), og da kan 
den af Barfoed nævnte Helt ikke væ re  nogen anden end 
Søren (Søfren) E rikssøn Orning, General-Admiral E rik  Otte- 
sen Ornings Sønnesøn (Søn a f E rik  E riksen  Orning til Eide 
og Mære i Sparbo Prestegjeld, der først havde væ ret Skibs- 
høffvidsmand, siden D ragonoberst) a ltsaa en Normand: Han 
var netop i K jøbenhavn m ed sit Skib «sammestedz» (sic) 
paa den Tid, hvad der falder sammen med en Beretning i 
Fam ilie-K røniken21. Noten 21 viser, a t det e r denne norske 
Orning, som «indviede sig til Udødeligheden«.

De danske Orninger v a r ellers en overmodig og voldsom 
Slægt som «vilde sin Villie haffue och nødigen gick aff Veien 
for Nogen eller Noget«: de begik nafnligen Forsyndelser och 
Forseelser mod de ((Kirkelige eller Geistelige Loffve (sic) som 
de syntes intet a t agte udi deres hitzige Lyster til Gifte med nær- 
sommelige F ræ ndskaber (sic)», idet adskillige a f dem giftede 
sig — uden at bemøje sig med at søge Dispensation — med 
Slægtninge i forbuden Grad og der forefaldt adskillige Skan
daler i deres ((Ægteskabers Forløb«. E n  a f Otte Thomassøns 
Ornings F arb rød re  Skibshøffvidsmand Morten Svendssøn 
Orning, den ovennævnte senere Lehnsherre, førte et vildt Liv 
«nafnlig udi Cajuten paa sit Schiff (benævnt ligerviis som
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den gamble Ornings-Kaag: «Orne-Tand»»), hvorfor hans 
kiere H ustru  F ru  Kirstine Ulfeldt det ikke utholde kunnte, 
men gick ham  ifra och hiem  til sin «egne Slseckt och Folck» 
(sic) «fast hun ham  meget k ier haffte formedeis hans «Man- 
digheter« (sic) ock offerm aade angenehme Aazuin». «Och 
affgick hun snarligen ved dend drøffvelige Dødtz«. Men 
hånd sig trøstede med de «Dulle-Deyer paa  sin Galeere och 
med sin anden Hustru: F ru  Maren Strange udaff de Stran- 
gers offerm aade goede Æ t (betydelig bedre end U lfeld ts):23 
«thi w a r hun hannem  stedse till sæ rdeles Behague och rede
bonne Omgiengeltz (sic), huorledes hånd end sich monne 
bethåtilz«.

Svend Vagnssøn Orning til G jerumgaard, Søn a f strenger 
Hr. Vagn Svendssøn, en kjødelig Fæ tte r a f Otte Thom assøn og 
B rorsøn a f ovennævnte qvindkiæ re Hr. Morten Svendssøn, 
tiente H ertug Hans paa Sønderborg som  Høffvidsmand och 
Hoffsinde: han blev 1600med«megenPomp, Statz undPrach t»  
copulerit i Anhalt med Marie F reiherrinn  von Randau, som 
var Hoffrøken («Ehrendame m it Gunst«) hos Hertuginden. 
Men hun forlod ham  formedelst hans «ugemene U troskab« 
og giftede sig igjen i 1607 med Dekanen i M agdeburg Johan 
Kercken von S chw arzbach2S.

Der er m ange og rom antiske Fortæ llinger om  de danske 
Orninger. Men da m in Hensigt e r a t om tale nogenlunde 
udførlig de norske Orninger, hovedsagelig efter S lægts-T ra
ditionen i min Fædreneæ t, som cognatisk tilhører de norske 
O rninger og hvoraf flere antog Navnet (Grønvold-Orninger), 
biir Hovedslægten i D anm ark  derfor blot leilighedsvis og 
kortfattet om talt paa de Steder, hvor det for S lægts-Karak
teristikkens, Sammenligningens og Sammenhængens Skyld 
er paakrævet. Heller ikke la r jeg  følge nogen Stam tavle 
over Hovedslægten. Hele Slægtens Stam tavle findes ellers 
i D anm arks Adels Aarbog vel saa nogenlunde korrek t.

Den danske O rning-Æ t er uddød, formentlig ca. 1700 med 
Jacob Lindenow  Orning til Eget, Søn a f W ill (W ilhelm) 
Sørenssøn Orning til Eget og F rue  Else L iinow  (Lynow). 
Se Note 24, en meget lang og instruktiv  Note.
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Ligesom deres S tammefrænder de danske O rninger var 
de fra  Otte Thomassøn Orning nedstammende n o r s k e  Or
ninger i det første A arhundrede efter deres Bofæste i Norge 
gjennemgaaende Sjøkrigere. Det danske Adelslexicon siger 
om  hele Æ tten  «denne Æ t haver sk iænket D anm ark  og Norge 
flere ypperlige Sømænd». De norske O rninger synes endog 
at have Forrangen. H vor anseede de danske O rninger end 
var som dygtige Sjøkrigere naaede — saavid t vides — ingen af 
dem virkelig Admirals Rang og Stilling, medens Normanden 
General-Admiral E rik  O ttesen (Orning) under den danske 
Sjømagts mest farefulde Stilling (efter Slaget under Fem ern  
Kolbergerheide 1644) — fik — og vel a t merke, skjønt han 
var en Norm and — som  General-Admiral Overkommandoen 
over begge Rigernes hele Sjømagt. Hans Søn B ernt Orning 
erholdt — trods lang Modvillie fra Styrelsens Side — 1667 
Overkommandoen over alle O rlogsfartøier i Norge eller blev: 
«Norges Admiral« som  va r den gjængse Benævnelse og hans 
Sønnesøn: Capitaine til Lands og Vands Søren E rikssøn 
Orning var den ovennævnte a f Barfoed i saa  pompøse Ud
tryk  besungne Helt fra Volden og Kongedybet under Kjø
benhavns Beleiring i 1659. Og var de danske O rninger be- 
kjendte for sit stridbare Sind og sin ubøielige Egenvillie, 
saa synes de norske ogsaa i denne Henseende a t have væ 
ret en Hestelængde forud. Saavel de Mandlige som  og de 
Kvindelige M edlemmer a f den norske Gren a f Slægten var 
gjennemgaaende villiestærke a f  Sjæl, kraftige af K rop og 
utæmmelige a f Sind «de wollte huad  de w illte och gjorde 
huad dem tyckitz«, (cfr. den senere udførligere Fortæ lling 
om Generaladm iralens tvende Sønners Dueller og den fran
ske Sieurs Bortførelse a f D atteren B arbara  Orning), Og 
flere av dem va r — dog fornem lig i tidligere T ider — bela
stede med en Sensualitet, som  de uden Skruppel, endsige 
Modstand gav efter for. V istnok synes dette i nogen Grad 
at være en Arv fra deres norske Stammor, hin æ tstore, men 
ogsaa æ tbundne, F ru  Anne E riksdo tter Orm, men det var 
dog vel væsentligst et Udslag a f den Tids Aand, dens F o r
hold og V ilkaar; det var i T idens Medfør, navnlig da for
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Adelen, hvis næ sten u indskrænkede Magt i Social og Økono
m isk Henseende de andre Stænder m ere eller m indre villig 
— ogsaa i Norge — bøiede sig for; dette m anede jo  slet 
ikke til Selvtugt, men indbød snarere  til a t give efter for 
sine Drifters P aa tryk , for sine Lysters Begjær. Den kulm i
nerede og balancerede paa Lovens G rænser hos Admiral 
B ernt Orning, og udenfor disse hos F ru  Anne Kirstine Orning 
til Mære og Eide, hvorom  senere skal næ rm ere  fortælles. Og 
dog v a r disse Forgaaelser, disse Udslag a f Overmod, Selvtægt 
og Sensualitet a t regne næsten for Smaating imod hvad Adelen 
udi Holsten — et Land under samme Krone — tillod sig, og 
det som oftest — ustraffet. Man kunde næsten fristes til a t 
si’ a t baade før, men sæ rlig t efter Enevoldsmagtens Indførelse 
viste de dansk-norske-holstenske Konger en altfor nidkjær- 
smaalig M agtbrynde ved Retspleien i Norge og Danmark, 
(saaledes blev Sibille Gøye (Giøe) døm t fra Livet og hen- 
re tte t (1635?) fordi hun havde født udi «Dølgsmaal»,) «zum 
Vergelt« for, eller som  Modvægt mod, eller som  Tilbageslag 
af, (til hvilke psychiske Motiver m an nu vil henføre disse 
Regjeringens «Ausartunger» — U darte ise r—) den forargelige 
Slaphed, den — nødt eller unødt — lod væ re raadende i sit 
Land Holsten. H er sov Loven sødelig, ja  den snorksov. «At 
ride et Aar udaf Landet« v a r et evphem istisk U dtryk  for den 
Kjendsgjerning, a t Vedkommende havde begaaet et Drab, og 
dette Ophold i Udlandet v a r som  oftest den eneste Ulempe, 
saadan  Udaad forvoldte en Adelsmand, n aar han blot havde 
erlagt Mandeboden. Der er en Overflod af Exempler, men 
jeg skal kun anføre nogle; de kan  væ re mere end nok: 
Ieronimus Rantzau dræbte sin B ror «kun for et eneste, 
endoch ey zanksuchtig« Ords Skyld af lu tter b lodtørstig  
Ondskab «og blev rolig siddende paa sit H erresæde, (Nabo- 
gaarden  til B roderens) i F ryd  og Gammen«. Claus von der 
W isch lod Lorentz Rewentlow  og hans frugtsommelige 
F ru e  ihjelslaa a f sin Livtjener og red  et Aar udaf Landet 
(i 1600-Tallet). Dermed va r den Sag udaf Sagaen.

Listen over de Adelsmænd, som  i disse T ider undlivedes 
af sine Lige — og det v ar paafaldende nok næ re  Slægtninge:
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Brødre, Fæ ttere, Svogere — baade i aaben  Tvekamp og i 
K lammeri udi Fuldskab er næ sten uden Ende. Og Styrel
sen? Den «tog immer Lovløsheden udi al Gemythlighed#. 
Det blev sjelden nogen Paatale , og blev der a f  og til nogen
— saa faldt den snart bo rt «saadan von selbst».

Af de Masser a f Drab, som  Adelsmænd (næsten uden Und
tagelse ustraffet) forøvede paa sine Undergivne skal kun 
omtales et, som  m anifesterer Adelens R ingeakt for Loven. 
Achim Blome blev til sin Forbauselse  stævnt for D rab af 
en Tjener, men han  svarede med løftet Pande og uryggelig 
Overmod, a t han  ikke skyldte nogen, end ikke Hertugen 
(Kongen) Regnskab for sine H andlinger; desuden paabe- 
raab te  han sig, «at H ans von Pogw isch, der havde dræbt 
tvende af sine Fo lk  paa een Gang, w a r vollfrei«, og a t Si
vert Siggem «der Lurch» (Paddan) benannt, og flere andre 
var slupne for Tiltale i lignende Tilfælder.

Sluttelig skal anføres et Exempel paa næsten sindsvagt 
personligt og nationalt Overmod. En  holstensk Adelsmand 
a f sto r Æ t træ ffer i Paris  (i Ludvig 14des senere Tid) sam 
men med en høiere dansk Officer og end høiere Adelsmand, 
en m eget u rban  og gemythlig Herre. D anskeren kommer i 
Sam talens Løb (det v ar ellers kun F ranskmænd  tilstede) 
til a t kalde Holsteneren «Landsmand». Men da «foer denne 
op» og frabad  sig i de groveste U dtryk  noget Landsm and
skab fra  Danskerens Side; han var «Tysker« og haanede det 
politiske Forho ld  med D anm ark  og hitzede sig saa op, at 
han tilslut trak  sin Kaarde mod den danske Officer. Denne 
tog Sagen med den rolige Mands Mod og troede, at Holste
neren v a r blit ren  «skrupgal», hvad denne dog ikke ganske 
var; han  v a r bleven blot «ubermenschlich» patriotisk-hyste- 
risk og bar sig som en sindsforvirret; de franske Væ rter 
m aatte  1 ægge sig imellem  for a t hindre en Skandale. Dette 
har nok havt m ange L ighedstilfæ lder i Eftertiden.

Alle General-Admiral E rik  Ottesen Ornings Sønner var 
eller havde væ ret Officerer «til Søes»; det samme var Til
fælde med Admiral B ernt Ornings tvende, som døde tidligt
— en udi Sjøtræfning falden bleff — og ugifte, medens den
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tredie «gik offer fra Orlogen och Dragon-Officer bleff», og 
dennes mandlige E fterkomm ere vare  Landofficerer (D rago
ner). Slægten uddøde i 3die Generation efter Admiral Bernt 
Om ing i Slutningen a f 1700-Tallet eller nøiagtig 1786. Den 
adelige O rning-Æ ts sidste Mand var L ieutenant Ove Ramel 
Sehested Orning, siden */« 1777 ved det nordenfjeldske Regi
ment, Søn a f Dragon-Oberstl., W ilhelm  F rid rich  Om ing og 
Anne Agathe Zitlow  Kaas (Muur-Kaas). H an v a r vistnok 
af og til «noget ra r  a f sig». Som Unggut skjød han nemlig 
saa rask t op i Høiden, a t de indre O rganer ikke godt kunde 
følge med. H an var derfor — trods god Bygning — noget 
sygelig. E t Fald  med Hesten, et s tæ rk t Stød i Hodet og 
Rystelsen foraarsagede, at han  ideligen plagedes af saa 
stæ rke Smerter i Hodet, a t de stundimellem  «formørkede 
hans ellers fuldt norm ale Aandsevner, ja  endog gode F o r
stand«.

Saaledes ebbede denne fordum  saa s tæ rke  og viljefaste 
norske Adels-Æ t Orning ud med en aandelig og legemlig 
Schwåckling, der dog — og det var det triste — va r fra 
Fødselen af, fra Naturens Side anlagt efter en aandelig og 
legemlig Maalestok, som syntes a t love, a t han ikke vilde 
vanslægte fra sine gjæve Forfædre.
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Otte Thomassøn Orning, (f. c. 1540, f  c. 1605?).
Stam far for de no rske  Orninger.

Hr. Otte kasted ’ Runer over Spange 
Som H elvig  liden over m onne g an g e ; 
Saa lyttet h ånd  sit Anker,
Saa fik h ånd  goden Bøe, *
Saa seylet h an  fra D anm ark 
Oc fra sin  Fæstensmøe.
Favre Oerd fryde m ang t er H ierte, 
Favre Oerd giffue Dødsens Smerte, 
Favre Oerd!

Otte Thomassøn var som før bem erket — en dansk  Mand, 
Søn af SkibshøfFvidsmand Thom as Svendssøn Orning til 
Ellingaard og Dorthe Christensdatter M unk25 («som va r af 
de Viinranke-Munk’er og med Hr. Ludew ig Skeel gifft væ rit 
haffte»). Hr. Otte havde som  sin far og æ ldre B ror Jens 
Thomassøn til Abildgaard studeret i R o sto ck26 inden han 
gik i Sjøkrigstjenesten ochSkibshøfFvidsmand bleff. Men plud
selig forlod han D anm ark  og drog til Norge (i 1560-Aarene). 
Det sagdes om Hr. Otte, a t han a f en sæ r ubetydelig Aar- 
sag (en Mandjevning om de to Æ tte r  S trange og Orning, 
hvor Hr. Otte naturligvis trak  det korteste  S traa og n a tu r
ligvis «bleff udi Sindet gekrånkt«) havde forladt sin Fæste- 
møe Jom fru Helvig Strange (formentlig en Slægtning af hans 
Farbrors 2den Hustru). Hun «sørgede suarligen offer sin 
Schæffne« (sic); thi Hr. Otte v a r «saare faver udaff Aaziun och 
en diærffer Herre« og «gerraadede hun udi den heftigste

* Bøe, gammelt jydsk Ord for Bør.

35



Vemodelighed och hendes Øyne stode fulde udaff Vand«, da 
det «nogen Tiid effter» spurgtes, a t Hr. Otte «til store Eien- 
domme udi Norge sig gifftet hafftet, men ocksaa — huilcket 
det O erdtøke liuder — «Kammb til sit H aaer annamm ithaffte», 
efterdi hans Egte-Quind visseligen w a r faver och æ tsto r med 
megen «Goeds», men w a r audaff Adhu sæ rt vegelsindig och 
ey at fortrøste sig til udi Elskoffs Leeg», thi audi sin Elskoffs 
fjantevurne F o rirre lser (sic) stod ey nogen langvarigen 
hende til Nøye». aOch haffde hun before endoch m ed sæ r 
Elskoffs-H itze och «Brundtz» den Høffvidsmand anskuet 
formedelst hans schiøne Aaziun och prachtvolle  Gestalt 
ligerviis som  den re tte  Karl och H auptm eister till de Jom 
fruers Wederquegeltz».

Da dette spurgtes og sagdes, abefoel Jom fru  Hel vig Strange 
sin kiersommelige (=  kierlige) Sjæl Gud i W old och hun 
snarligen fra sin Qvide a f  flidenbleff«. «Men aff en Slægt
ning aff hende, som  særlig viise-kyndig w ar, bleff det første 
Vers aff dend D rost H err P eder Hoseøls nafnkundige Ridder- 
Vise omdannitz a t dend paa  Hr. Otte och Jom fru Helvig 
annvenditz kunnte».

Hr. Otte h a r rimeligvis forladt Sjøkrigstjenesten da han  i 
c. 25-Aarsalderen (c. 1564) kom  til Norge 27 og blev som oven
for nævnt gift med den ahøybyrdige» og rige Anne E riks- 
do tter Orm til Vatne, Valvatne, (Sm iurslægtens æ ldgam le 
Gods) m ed flere E iendomme paa S to rd 28. H an h a r  for
mentlig hav t beskjæftigelse nok med a t bestyre disse store 
Eiendomme og erhverve sig n y e : som  Kaarhuus, Kylltvedt, 
H aaland  og tillige m ange P a rte r  a f Gaarde rund t om paa 
Fastlandet. H an sees a t have undertegnet og beseglet den 
norske Adels Hyldning a f Christian 4de paa H erredagen i 
Osloe 1591 89. V istnok havde han  «udi det Pestilentzens och 
Hungersdødens Aar 1592 væ re t noget k rank  udaff Hoffvude- 
Syge og anden Verck, «nafnlig fordi hånds Bioeds Gange gjen- 
nem  dend Pintel? en Tiid ginge», (Aneurysma «Aareknude»); 
hånd doch udaff store K ræffter udi sit Legeme w ar (af s tæ rk  
Legemskonstitution) och hånd  derfor snarligen tilfrisknedis 
bleff« 80. S ikkert er det, a t han  iallfald v a r i Live og i fuld
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Vigør i 1595, og h a r han  formentlig levet ikke alene Aar- 
hund re t ud, men som det synes en 5 å 7 A ar a f  1600-Tallet.

H an kom  i bitter Strid med sin H ustrus Slægt: hendes 
F as te r E lnas »Sønner« (af den urgam le Æ nes-Æ t og Søn
ner a f E lna E riksdo tter Orm, hvis F a rfa r  Orm Erikssøn 
Orm blev i 1517 halshugget som  Oprører mod Christian II). 
«Elnas Sønner« k lager over «den mangfoldige Overlastelse, 
Roff, Woldt, och Schade, Fortræ delse , och Hoffmod« som 
Hr. Ottes Fo lk  «oss w ederføiet haffuer« . . . .  «och a tt oss 
forhiælpe, saa  vi doch ved Guds Huielp nogen Hueswalelse 
igjen hafFue kand». Ifølge et Document fra  1590 (opbevaret 
paa Gaarden Aadland paa  Stord) m aatte  «Lehnsherrene til 
Aggershuus, Bergenhuus og W ardøehuus: Gyldesstierne, 
Skeel och Thott dømme Parte rne  imellem. De døm te til vel- 
ædte Hr. Otte, hans Favørs, og han  fik saaledes end mere 
Jordgods og «w ar en saare  godsm åcktig  och strenger Herre«.

Han havde en »duelig Skibshdffvidsmand warit«, men 
han havde «dock sin muhevolle Hyre« med sin selvraadige 
Hustru, og Forho ldet dem  imellem  v a r nok saa som saa 
«eftersom de første Elskoffs-Tiider henrundne w a re« ; thi 
huorledes han  end v a r med Hensyn til «Gods-Begjæreiser« 
hvori hun nok ikke v a r uenig, men «hannem  snarere  till- 
skyndtzte« — saa han  «dock en stau ter Adelsmand med 
høffviske Hoffsinde-Lader war», m edens hun derimot «war 
aff ringe Omgengeltz udi saadanne Sckicke och Lader, fast 
hun' en s to rm åchtig  och fager Quinde w ar, och saa  dette 
særdelis kunnte, n aa r hun det blott willte«. Dette hendes 
Sjuskeri og hendes «lystne Elskoffs-Gemythe« v a r form ent
lig en Arv fra  hendes fyrstelige Stammor, «hin Sverrigs 
Printzesse, som  visselig kunde væ re  storsindet (hugpruud) 
men doch bedreff et uskielligt och løsachteligt Leffnet (sic)»31. 
T jenerne paa Vatne titulerede sig imellem  i A rrigskab sin 
F rue  med S længenavnet: «Suine-Mær», huilcket udi deres 
Tale er ligerviis som  det KlafFuer-Naffn: «Soe-Tæve». Dette 
satte naturligvis stadig ondt Blod mellem  Æ gteparret. Senere 
som Enke med 4 Børn v a r hun letfæ rdig og lysten nok til 
at indlade sig i Forho ld  til en ufri Mand mafnlig Jens Mo-
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genssøn, huilcken formedelst sin angenehme Kroph (sic) 
endoch hende forførit haffte«. Hun m aatte  derfor «bide i 
det sure Apfell og till Spott og Spee for sig selffver och sin 
høymåcktige Æ tte  (sic) giffte sig med den Ufrie; (hun for
troede sig fast til «att bliffve lexe» — nedkomme — ved Jon
soks Tiid), men da Følgerne udeblev, v a r hun m eget harm  
over «sin egen Foriileltz och hånds standhaffige Offver- 
hængelse«, och «ofFverøsede hun hannem  — den ufrie Quant 
(Skalk) — med uhørlige (sic) Calumnier».

Hun blev ham  forresten snart «quuit». H an druknede en 
m ørk  H østnatt paa Sjøen; «hun tog sig intet Sørgskaff (sic) 
udaff denne Tilskikkelse, da dend siuntes hende sæ r beleyli- 
gen»32. «Hon finge den Løcke a tt bliffue den Quantz quitte.»

En Tiid efterat Hr. Otte havde fæstet Bo paa Vatne kom  
til ham  fra D anm ark  hans B rorsøn E ric  Jenssøn Orning (Søn 
a f ovennævnte Jens Thom assøn Orning til Abildgaard, Elin- 
gaard  och Huolgaard, og F rue  Edle L auritzdo tter Basse). 
Det var en «giæffer Ungersvend a f fagert Siun#. Han fik 
en Sønnedatter a f den ovennævnte «Elna» kier, en ren Saga
skikkelse: «huilcken w a r en s tau ter och w illiefast Quind, 
saa ung hun end monne være«. «Hr. E ric  och den unge 
Møe w are  iffrigen til Sinde a tt hinanden fiinde, och bewiir- 
kede den Gud Amor, huilcken gemenligen driffuer till at 
søge Adelskab at opnaae, ved denne Leylighed justem ent 
til Adelskab a t niderlægge.» Hendes Slægt var «særdelis 
hatskeligen (sic) och hasteligen imod de danske Adelsmænd, 
eftersom  en dansk  Lehnsherre havde bevirket a t deres F a r 
far uretteligen havde m istet sit æ ldgam le Adelskab, «och 
Hr. E rics F a rb ro r jo  oss nyssens suarligen forurettet haffver«. 
Och siger Eline hin Unge til Hr. E ric: «Først m aa  I Eders 
gam le Adelschiold bryde och Eders Værge sm ide om  til Jord- 
greffue!« Och m elder igien Hr. E ric : «Jeg giffuer Døden 
och Diefifuelen udi m it Schiold och Sverd, huissom  de min 
Vey til Dig monne stænge!« Han aflagde da sit Adelskab 
«høymodeligen till Thinge udi dend Bergens Bye», giftede sig 
med Eline og slog sig ned paa Stordøen. Dette Æ gtepars  
D atter «bleff ligedanne gifftet m ed en Ufrie« (sic) (forresten
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en P ræ st) og denne Gren a f den dansk-norske Adelsæt 
Orning sank saaledes ned i Borger- eller Bondestanden.

Otte Thomassøn Orning og F ru  Anne E rik sda tte r Orm 
havde «tilsammet» 4 Børn: 2’ Sønner og 2’ Døtre, hvoraf 
den ene Lisbeth O ttesdatter O. blev gift med Hr. Lauritz 
Johanssøn Galtung til Thorsnæs, «Foged offver Halsnø Klo
ster och H ardanger Lehn, og blev Moder til Adm iral Lau
ritz Lauritzøn Galtung, Lehnsherre offver L ister Lehn» 3S. 
Den anden forblev ugift.

Begge Hr. Ottes Sønner kom  i Sjøkrigstjenesten: Den ene, 
Otte O ttesen Orning, døde tidlig a f  et «ulægt Skudsaar udi een 
(sic) Træfning« og v a r ugift. Den anden e r den, som  skulde blive 
den navnkundigste a f alle de m ange danske som  norske 
Orninger, og som tjente de tvende R iger «paa de blaa Bøl
ger« og derfor h a r  faaet en frem trædende P lads baade i 
Fædrelandshistorien  og i Slægtskrøniken. F ru  Karen Anders- 
dotter Mouatt, Enke efter General-Admiral Orning berettede at 
ifølge Siigelse udaff sin Svigerske L isbeth O ttesdotter Orning 
Galtungs— «huilckendoch ligerviis en Suurpotte a t væ re erak- 
teditz« — skulde hendes F a r  og Karens Svæ rfar Otte Thom as
søn Orning, ahuilcken den første a f de O rninger som  til Norrige 
ankom , och Skibshøffvidsmand war», i sin Alders Dage have 
ladet komme tilsiune en Hoers-D reng formedelst en Bisloper- 
ske oder «Trompetine» (sic) eller «Wederquægelzes-Dulle» 
(sic) med særdelis forlockendis Oyensmiil. Och w ar denne 
D reng immer tilhuuse hos sin Moderquinds æ ldre B ror ved 
Nafh Thorlaug, huis Nafn han tilforne anamm it haffte. Och 
udi Anno 1630 den tilforne Dreng P ræ st udi W ikøer bleff, 
och hånd  da sig uloffligen det Adelsnafn Orning tillagt haf- 
ver m ed den T itu latz: «Hr. Thorlacius O ttesøn Orning«.»

Senere (udi 1700-Tallet) h a r  en a f Slægten pegt paa, at 
F ru  Karens Aandsevner visseligen v a r svækkede, men for
mente dog «at n aa r som der en Orning er paatruffitz, «syn- 
derligen udi Bergenhuus end nordoffre«, til hvis P latz  paa den 
Adelstavle der ey Rum monne være, da kunde det væ re «Bø- 
rens-Børner« (sic) eller E fterkom ster (sic) udaff denne P ræ ste 
mand, hvilken siges endoch ey a t copuleret væ ret haffte«.
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Erik Ottesen Orning, f. 1582, f  2/2 1645, 62 Aar gi.
General-Admiral och Lehnsherre.

«Semper pro rege et patria  in  a rm is».

«Erik Ottesøn« (han skrev — og kaldtes — stedse saa- 
ledes uden Tilføielse a f Slægtsnavn, men altid med det 
Orningske Sigil udi Aftryk) v a r Søn a f Otte Thom assøn 
Orning og Anne E riksdo tter Orm til Vatne. Han v a r F o r
æ ldrenes yngste B arn og formentlig født i 1582. H an havde 
en ypperlig  Forstand  og et hurtig t Nemme. Han fik tillige 
en god boglig ((Dannelse a f en P ræ cep to r fam iliaris (vor 
senere «Huslærer») en Studiosus fra  Rostocks Universitet, 
som  var havnet paa Vatne, og forblev der til sine Dages 
E n d e 84 og «hvorsom w ar vellært, nafnligen udi Latinen«.

Den unge Hr. E rik  v a r en a f dem  «hvilke altid forud 
for sin Alder w are, och havde han  et alvorligt och roligt 
Væsen med en stiffelig Mine, men var ellers allestider — 
selff fra B arn a f  — «redebond og villigen till a t forhielpe 
med sin draffelige Arm-Kræffter, n aa r nogen hanses Huielp 
monne dem paakalde«. ((Eftersom han  tilvoxede, tilegnede 
han  sig letteligen de almindelige ((humanistiske diciplinæ«35, 
men hans hele Hu og Interesse v a r dog fornemmelig op
taget med de amathematiske, astronom iske og nautiske« 
V idenskaber och Studier, »hvori hånd dog ey nogen synder- 
ligen For-Huielp derudi udaff dend Studiosus haffte«. H an 
m aatte  »derfore ocksaa affhuielpe sig selffver ved sin egen
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scarphe  (sic) Forstandighedz (sic) och sin saerdelis grantz- 
kendis T an ck e36, * ock ved sit k lare  ingenium  udgreidede 
han  de «difficile och indflockede regulae, disciplinae och 
phainomina« (Huslæreren). «Han en høivoxter, a f  Aaziun 
«juvenis pulcher* udafF den rom erske Im pera to r typus sam t 
med en Gladiators Legems K ræffter bleff» (formentlig Hus
læreren). N aarsomhelst han  kunde komme till, laa han  «i 
Snecke (Snauw) paa den w ildene Søe och seylede och pey- 
lede i svarligste Storm , desto gildtere och huo r det W eir 
w ar, huo r ingen anden unødt ud paa den Vove a t faere 
willte, der seylede hånd lysteligen affstede langt drauszen 
(derude) tillhaffs# (fremdeles Huslæreren).

Der er en mæ rkelig  Beretning fra hans 14de Aar. Han 
skulde i et Huus-Erinde reise til en M or-Frænde paa F a s t
landet over Høifjeldet med sit fantastisk vilde P ræ g  og 
uhyggelige enslige Øde. H an red  en a f disse udmæ rkede 
F jordheste  (formentlig H est a f den nu saakald te  Nordfjoring- 
Type). Der fandtes i den Tid kun knappe og yderst vanske
lige Stier paa F je ld e t37, og saa m aatte  han  passere over et 
Fossejuv, hvor kun en smal Klop førte over Stupet «och 
huor Døden selffver opkiigede m it sin Haupt» fra alle Kanter.

Det var i Skum ringen ved Høsttiden og m idt paa Klop- 
pen er der en Jente, som  sorgløs og likegla’ komm er sprin
gende «uden paa  den Hors a t achte». Ingen a f dem kunde 
nu komme frem  eller tilbage. Jenten — neppe en F ram s- 
længe — kaste r sig med et vildt Skrig ned og fam ler med 
Næverne omkring for at søge S tøttepunkt ved B jelkeme, 
eller re tte re  de kun afkvistede T ræ stamm er. Hesten staar 
heldigvis som  plantet fast, helder Hodet nedover og snuser 
til Pigen. Da bøier Hr. E rik  sig ra sk t forover, g riber Jenten 
i hendes lange lurvete udslaatte  H aarm anke og træ kke r 
hende saa  roligt m ed kraftig  H aand op foran sig, m edens den 
anden «Næffue» med stø t Greb i Tømmen hjæ lper Hesten i 
dens farlige Balanceren med den dobbelte Byrde. Hesten 
gaar da ogsaa med stø Gang rolig frem  og kommer vel og 
vakkert over. Men «Berlo» (Bergljot) — som  ellers var en

* Læseren gjøres specielt opmærksom  paa denne Note.
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stau t F ram slænge — tø r ikke for sit Liv nu forsøge at gaa 
d en  Klop tilbage, den, hun tidligere saa ofte og sorgløst havde 
passeret. Hun k lam rer sig til sin Redningsmand og vil ikke 
fra h am ; hun fik da Lov til a t følge ham  til hans F ræ n d eS7, 
og der forblev hun (som va r slægtløs og hidtil havde levet 
halvt forvildet og ren t hedensk i en S tenhytte i F jeldet sam 
men med et p a r Gjeiter) en Tid. Men saa et F jerd ingaar 
efter er hun i bratteste  F jeldstier krafsende, paa Landeveien 
traskende, tilsjøs i skrøbelig F arkost med usigelig Møie og 
Energi plaskende «og komm er en suur Dag — Lillejuleaften 
— men alligevel noksaa flidd (hun v a r en Fjeldets lyse, 
ranke, fagre Datter) endelig frem  til Vatne», (F ru  Karen 
Mouatt, Hr. E riks senere Hustru, hendes Siigelser), og der 
forblev hun Resten a f sin korte  Levetid. V istnok brummede 
Hr. Otte, og hans F rue  v a r suur, men det «bleff nu som 
Hr. E rik  det willte». Hr. E riks ovennævnte H ustru  h a r for
ta lt denne H istorie til sin Svigerdatter F ru  Siselle Juel og 
la hun til, at denne Berlo fulgte — naar hun saa  sit Snit 
dertil — Hr. E rik  «ligerwiis som en Dogge», og Hr. E rik  
tillod det og var altid venlig mod hende. Snart eftera t Hr. 
E rik  for godt havde forladt sit Hjem (vel et Aar efter) for 
først a t hospitere ved et skotsk  Universitet og saa gaa i 
Fædrenelandets Orlogstjeneste, døde denne kraftige Natur- 
Kvinde, denne ægte, næsten Oldtids Hedendomssjæl. Tjenerne 
paa Vatne hadde hø rt hende paa det Sidste «galdre, m ane og 
jøike om, a t hun fra  nu a f skulde for altid følge Hr. E rik  
som  hans gode Fylgie’ og væ rne ham  mod F a re r  til hans 
Skiæbne var fyldt «efter Vernans Raad» (Nornen V erdande)S8.

Saaret og fo rarget over sin Mors Væsen og Fæ rd  forlod, 
som  sagt, Hr. E rik  sit Hjem, v a r en Tid ved et skotsk  
Universitet og kom  snart udi Orlogen og fik i de følgende 
T ider god Anledning til a t uddanne sig for T jenesten og 
vise sin Dygtighed. H an steg snart til Underbefalingsmand 
«oc bleff hånd  særlig duelig til a t styre, lodtze oc beseyle 
(manuffrere) et Schiff» og hans Fæ ller fik se, a t hans rolige 
Mod aldrig svigtet. «Han søgte med Iffver at komme udi 
Næ rkamph (sic), huor hans kolde Mod og store A rmkrafft
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bew irkede det, a tt han allestider bleff seyrendisw. Engang 
«paa Stædets (Togt til Vestindien) fik dog en kiempestor 
«Blaamand» («NegertyrkB) Morian, git ham  en «draffelig 
F læ nge udi det hans Aaziun, saa  B loedsprudset (sic) kom  
nedsildrendis udofFver hans Kniefflingsdugh59 («Spitzenkra- 
gen») oc hans B ryst-Pfantzer, m en saa hugg hånd saa lidet 
gelinde till dend Tyrken , a tt dennis Hoffuede mestendeelslig 
(sic) affskaaritz bleff». Hans Vaabenfæ ller mælede: «Nu 
blottede Ornen sin scarper T an d s ! E fter adskillige Aars 
F ravæ r tog han Orlov hjem, men kunde ey det udholde at 
væ re paa  Vatne, hvorfor han tog paa Gjesteri til sin Slægt 
paa Hovland (Mouatt’erne). Der blev han næ rm ere  kjendt 
med sit Syskendebarn  K aren Andersdatter (Mouatt) «oc 
bleffue disse tw ende snarest troeloffuede«; thi e r «dette et 
T ræ ck  udaff Elskoffuens Forløb  udigjennem  den hele Men
neskeheds T ildragelser: a tt Ynden ufrivilligen Kraften følger 
«særligt huis och huorsom  denne tillige er angenehm  at 
skues, thi «war hånd schiøn och m åchtiger a f Aaziun, huor- 
lunde en Im perator, høffvisk udaff Sæder og tapfer ligerviis 
som Rolandus (sic), dertil w a r han roligen och i sit Væsen 
offertalende och allenstider dend ledendis, och till huilcken- 
somhelst Begiffuenhed a tt udk lare  med sin villiefaste P e r
sons gantzke pondus s. (Form entlig  den tidligere Præcep- 
tors Udsagn.)

Denne evnerige Mand havde aldeles indtaget og fortryllet 
den unge Karen, og m an behøvede ikke a t tye til den F o r
klaring, som  Datidens overtroiske og sladrevorne Kvinder 
gjerne vare  genegne til «at gribues, a t dette skyldtes «de hug- 
wendendis U rter, hvilcke han  haffte dem lægget under 
hendis Hoffvudd-Puddes (sic).

K aren Andersdatter Mouatt (Mowatt) som  snart skulde 
blive E rik  O ttesens Hustru, v ar født c. 1592, D atter a f Skibs- 
høffvidsmand Anders Bertilssøn M ouatt til Hovland og hans 
2den Hustru  Karen Axelsdatter Gyntelsberg (hvad den dan
ske Adels O rdbog form ener og som  m aaske er det sand
synligste) eller hans 3die H ustru  Else Christophersdatter 
(Rustung) til Semb (der som  Enke levede endnu 1609).
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Slægten Mouatt (skotsk Forvanskning  a f  Montalto-Mont- 
alti) v a r en Gren a f en italiensk høitanseet Adels-Æ t; den kom  
først til Skotland (O rknøerne) hvor en a f  Slægtens Æ ldste 
Michael de Montealto i 1252 v a r Iustitsiarius Scotiæ ; derpaa 
kom  en Gren til Norge med Karens F a rfa r  Bertil M oua tt40. 
I Norge besad Æ tten  m eget Jordgods, m en efter faa Slægt
led uddøde den her i 1675 med Karen Andersdatters B ro r
datter F ru  Karen Axelsdatter Mouatt (D atter a f Admiral 
Axel Mouatt hin rige). Hun va r gift m ed F riherre  Ludvig 
Rosenkrands. Han oprettede for det sto re  Jordgods han  fik 
med hende, Baroniet Rosendal i Qvindherred, men den no r
ske Rosenkrands-Æ t uddøde i 172341. og Godset faldt til 
Kronen, som senere afhændede det til en adelsgal Snob.

Karen Andersdatter havde æ tsto r og mægtig  slægt udi 
Sko tland : hendes F a rm o r B arbara  Saint-Clair, L ady  Raffens- 
hall, levede paa den Tid endnu, hendes H alvbror, Gilbert 
Mouatt (af Farens første Æ gteskab  med Skotlænderinden 
U rsula Tallagk  a f Foblisetter) v ar Laird  af Gurisfurtt og 
dennes Datter, U rsula Mouatt, v a r gift med Andrews B ruce 
Lord a f  Mouns paa Shetlandsøerne. Desuden v a r en a f Karens 
S tammødre a f dend Æ t Heppburn, og saaledes var hun, 
omend fjernt, i Slægt med den engang saa  mægtige Jam es 
Heppburn, Ja rl a f Bothwell sam t H ertug  a f O rknøerne og 
Dronning Maria Stuarts 3die Mand, m edens hendes Mor — 
hvad denne enten var Fadrens 2den eller 3die Hustru — var 
en Systerdatter a f  «Skottefruen»: Anna Christophersdatter 
(Rustung eller T rundtheim ) Jarlens Slægtning sam t første 
og norske Hustru  «Skottefruen» «huor som a f dennem  efter
laden blefF» 42. Desuden var Karens Mor B arbara  og Both- 
wells m or Agnes begge a f Storslægten St. Clair, omend 
længere ude beslægtede.

Karen Andersdatter Mouatts Education w a r  særdelis Sco- 
tisk (næsten helt skotsk). Hun havde haft en sko tsk  «Hoff- 
mester-Qvind» (Guvernante). Hun talte  og skrev  bedre skotsk 
end norsk  og v a r hun tillige kyndig «udi de wæ lske Lan- 
guager«, italiensk og fransk, senere læ rte  hun tysk  og hol
landsk. Om hendes Udseende er der en Udtalelse a f  en
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Samtidig, «Literatus udi Kjøbenhaffn#, som  saa  hende ved 
flere Ledigheder der, hvor hun paa Grund a f sin høibyrdige 
Æ t og sin Mands frem trædende Stilling, «særdeles udi de 
høyeste Credtze (sic) (cercle) herself to more#. Det v a r rig
tignok 20 Aar efter hendes Giftermaal, og F ru  Karen var 
da en æ ldre Dame og Moder til 6 Børn, men desto mere 
sm igrende er jo  Beskrivelsen. H an siger: «Hendes m ørke 
italiske Øyen w a r ligerviis ved sortb laa  Sammets Glandtz 
att vergleichen (var a f fløielsdyb Farve) och hendis Aaziuns 
Huud som en persicoens Skindz (ferskenblød Hud) och hun 
tillige de dybeste W angengrubchen haffte. Hendis Legemets 
Schaffning w a r a t anse som  et Mester-Stycke, huissom  Na
turen  ved a t creere hendis Legems och Aandsfuldkomme- 
ligheder ligesom sig selver udtømm itz hafFte«. «Hun par- 
lerede och schreff paa flere Langaguer (Languager), och 
am iissirede hun sig med W ers och Tone-A rtzer och deslii- 
geste Skialdre-Konster. Denne riigelige begaffuede Edelfrue 
w a r derhos sin Mandt och Huusbond saare  angenehm  udi 
Hengiffuelse och troe  ligerviis som  det Guld — huilcket ey 
altid udi saadanne Cercler fandt Sted — saaledes a t denne 
udi sine Embedsz-Forplig telser saare  nedfordybede Æ g te 
m andt ingen Grund haffte till a t lade sig forulempe afF 
Aabryne (Jalusie) huilcket heller icke nogensinde w a r hørtes 
eller fornummitz.# Tillige w a r hun godgiørendis och god- 
lidendis, m ot sine T ieneste-Folck, huis A arsag de for hende 
megen Æ stim e och HengifFuenhed haffte; «self endoch de 
impertinente Hoff-Springere, hvorsom  hendis m ange Tillok
kelser m aatte  have kiildret, begegnede hende udi Æ rbødig- 
heds Bevisninger#.

En  Beskrivelse a f en Samtale, Svigermor og Svigersøn 
havde selve B ryllupsdagen (i 1608) paa  Hovland fortjener at 
meddeles. Den v a r nedskreven a f  hendes Svigerdatter F ru  
Siselle B ørgesdatter luel (Stierne-Iuel) adskillige Aar efter 
F ru  Karens Død og kom  derefter til dennes Sønnedatter F ru  
Else E lisabeth Orning (gift med Morten Griinwald). Den 
lyder saaledes: Min Moder (Sted-Moder?) spørger Hr. E ric 
om huorledes hans Fæ stm øe ham  monne behague, och Hr.
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Eric suarede: «Huissom hun mig icke saa saare  behaguet 
haffte da jeg  aldrigen till hende beylet haffte. I huorw el jeg 
hende som min F ræ nde  længe kiendt haffuer, och i huorwel 
hun en schiønne Schaffning, særdelis et deyligt Aazuin och 
elskeligzte Gemythe haffuer, det dock  m eget længere fra 
de T ancker w a r a t m ig gifFte w illte form edelst m it Kriegs- 
liffs m ange T illschikkeltzer och Æ ffentuerier«.

«Mens enD agg, huoriedes jeg  saae hendes eh rbare  Gelath 
(sic) och hørte  hendis elskelige Tale, bøyede Gud m it H ierte 
och Tancke till hende och jeg  fick hende hierteligen kier. 
Min Moder svarede: «Gud sielff haffuer m it H ierte rø rt at 
sam tøcke«. Hr. E ric  tacke t h inder och sackte, a tt hun det 
aldrigen schulte fortryde a tt sam tøcke haffte och a tt Gud 
hendis Dotter fremdeles rigeligen wellsigne willte«.

E fter Copulationen, hw ilcken giordis udi den gamble 
Kircke, (huis Capellum til Grunden længetiden (sic) plat ned- 
brottin væ rit haffte), og den meget omstændelige Bryllupcere- 
monie med særligen fomøyelig Mummenschantz (Maske
optog) og den rigelige Bespiisning, fortæ ller B ruden i hellig 
Enfold ganske ligefrem  (med inderlig — næsten ophøiet na- 
naturlig  uskyldig og rørende Oprigtighed, der var langtfra, 
hvad vi fo rstaar ved «naiv — enfoldig«; thi dette var hun 
m indst a f Alt): «Derpaa stegg vi i Guds Nafn udi Æ gtesen
gen oc holdt oss tilsammens som Æ gtefolck, favnede hin
anden oc kyssi dis oc tillbrachte den hele Natt med ynde- 
ligen Sammensværentz oc Samsnacken. Oc siiger j e g : Jeg 
haffuer E der saa hierteligen kier, min dyre Huusbonde oc 
haffuer allenstider E der saa kier hafft udi m it H ierte, sæ r
lig den Daug (sic), I begierede mig, a tt jeg  det icke med 
Oerd udsige kand. Mens nu tørs jeg  aabenbare  E der m it 
Sind oc Hierte, a tt dersom  I m ig icke begieret haffte, w orde 
jeg  m ig alldrig gifftet«.

«I Synderlighed jeg  E der derfor k ier haffuer, a tt al dend 
Stund, I haffuer væ ret udi m in Omgengelz, I Eder saa saare  
tuchtig mod m ig forholdet haffuer«. Och B rugommen — 
siger Svigerdatteren — udtalede disse Oerd: «Selfver w a r 
hun en særtuchtig Qvinde, men doch aff et hett og særdelis

46



kiersommeligt Gemythe, huorsom  hun aff «old-gambel» 
italisk (sic) Adels-Bloed war».

«Men» — som det O rdtøche siger — «efter den søde Kløe 
foelges dend suure Swie«, saaledes gik det ocksaa her: B rud
gom  og Brud havde ikke kieret sig om den Omstændighed, 
a t de vare kjødelige Syskendbarn eller ialfald beslægtede 
i K irke-Ordinantzens forbudne G rader (D anmarks Adels 
Aarbog ud trykker sig temmelig vrient etsteds saaledes: 
«Han var hendes Mosters Dattersøn«, et andet Sted: «Hun 
var hans Mormoders Søsterdatter«, et tredie Sted: «hand 
w ar en Dattersøn udafF hendes Moeders Syster?«) og der
for ikke ansøgt om Kongens Tilladelse (Dispensation) til 
Æ gteskabet. Æ gteskab  mellem  kjødelige Syskendebarn, 
Tante og Onkel, (ja endog mellem  Tremænninger) v a r nem 
lig forbudt efter Christian den F jerdes nysudkommende 
K irkeordinantz a f 1607 og forudsat a t B rudgom  og Brud 
virkelig kj endte til O rd inan tzen43 var det formentlig og for- 
haabentlig  ikke a f Pengehensyn, m en i Overensstemmelse 
med Lutherdommens frie og sande Aandstanke, a t de al
deles ignorerede dette latterlig  rigorøse Forbud.

Men saa kom  Straffen «trods deris høye B yrdd ock for- 
nehme Adelsschaff«. En  høi P ræ la t v a r særlig forarget og 
«iffrig». Æ gteskabet blev dog ingenlunde e rk læ ret opløst; 
det blev som fuldbyrdet lovlig anerkjendt: «dock deris Egte- 
schaff vid Magtt a t stande«. Men ved Kgl. O rdre (adm ini
strativ  Forføining) blev Æ g teparre t forviist Land og Riger 
indtil V idere; de m aatte, som det i D anm arks Adels Aarbog 
siges «flygte og leve udenlands i fulde 18 Aar (1608—27)«. 
De drog da til Skotland, hvor de, som oven om talt, havde 
meget næ r og fornem  Slægt, hvoraf flere Medlemmer var 
i høie sociale Stillinger.

E rik  O ttesen fik snart Ansættelse i den skotske Orlogs- 
tjeneste som Befalingsmand, og hans Dygtighed og «Kunnd- 
skaffuer udi nautiske Affairs« blev anvendte og «udviidedis 
sig« baade paa O rlogs-Togter og ved skotske Skibsværfter. 
Under disse Togter «ble ff han  eet P a r Gange udafF Saa’er 
bemødet«. Han foretog — formentlig omkr. 1612 — sammen
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med «sin Hustrus B rordatters Mand: den unge og agantzke 
lærde« Lord Andrews Bruce, en Reise til London. Der 
»opleffuede de» ved et ren t lykkeligt Tilfælde «et saare  ange- 
nehm t Effuentyrr«. London va r da hovedsagelig i sin gam le 
Sk ikkelse44; i det store Hele ren t gammeldags bebygget, 
væsentlig med m indre H user a f T ræ  og B indingsværk, men 
med adskillige store praktfulde Slotte og Paladser a f Sten 
med «Hauger och Ziir-Træer», «huilcke siuntes«, skal E rik  
Ottesen have sagt, «ligerviis som  Øer udi eet T ræ -H aff be- 
liggendis«. Reisefællerne havde væ ret i det da befæstede 
City for a t beskue Guildhall (Raadhuset, bygget 1411) med 
den ((colossalacktig# store «Gilde-Sahl». Da de paa  Hjem- 
veien til H erberget vankede vildfarne om  i de trange Gader, 
og «Smugg», «bleffe de udi Skumringen« (der var ingen 
eller kun daarlig  Gadebelysning) «aff en F lokk  bevæffnede 
Ugierningsmænd antastede« (London va r paa den Tid be- 
kjendt for sin Usikkerhed). E t Slagsmaal «med Skriigen, 
Raaben ock K lirren udaff Waffen«, var begyndt, som kunde 
have endt med Drab, det v ar dengang noksaa alm indeligt — 
da Røffuerne plutzeligen till alle K anter iffrigen sig adspre- 
dede». Der kom  nemlig «en stor Reyse-Woggn« (Carrosse) 
med bevæffnede Svende forann ock baggud ock med twende 
blæsende Luursvende tillige forude.« Lord B ruce havde 
faaet sit ene Kjoleærme opsplittet og en ubetydelig «Riefft 
udi Skinnetz« (sic).

Herren i Vognen lod standse og forhørte sig venlig om 
de Overfaldnes Tilstand. Da han hørte  a t der v a r In tet i 
Veien og a t begge de F remm ede var Adelsmænd, den ene 
endog skotsk  Lord, inviterede han dem til a t følge med sig 
hjem til «hansis Pallatz  (sic) or Pallast« for a t udhvile sig. 
Det viste sig, a t Værten var «dend berømmelige Stats-Styris- 
m and ock læ rde Philosophicus, nafnlig L o rd  Bacon« (den 
læ rde empiriske Philosoph F rancis Bacon, Lord  a f Verulam  
St. Albans, S torseglbevarer og Lord-K antsler a f England). 
Hos ham  fik Gj esterne — Beretningen gjør her et Tilløb 
til V ittighed — «visseligen et offerflødigere T ractem ente 
end det paa H erberget forekomm itz haffte, ock tillbrachte
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de en særdelis behaguelig Aftensstunde med dyffsindige 
Colloquier«.

E fter flere Aars Ophold i Skotland bosatte Æ g teparre t sig 
adskillige Aar i Holland, da Hr. E rik  vilde videre uddanne 
sig særdeles m. H. t. Skibsbyggeriet og Orlogsfartøiernes 
tidsmæssige Udrustning, og heri v a r Hollænderne vel paa 
den Tid Mestere. Da han nu havde haft en goed Forskole  og 
var m eget «lærenemmer» blev han  snart m eget «dugelig udi 
Kunsten«. Den lange Vaabenstilstand mellem  Spanien og 
Holland (1609—1621) gav Hollænderne Tid til a t øve F re 
dens G jerninger: Skjøtselen a f deres Søvælde og Handels
trafikkens Udvikling; fra 1600-Tallet a f og den største  Del 
af hele A arhundredet udigjennem  va r Hollands Handels- 
flaade Verdens største. E fter Vaabenstilstandens Udløb var 
Hr. E rik  med som Underbefalingsmand paa et a f Orlogs
skibene, som  convoyerede en mægtig Handelsflaade til Ost
indien, hvor Holland havde erobret Kolonier paa Java  og 
lagt Grunden til sit H errevæ lde paa Sunda-Øerne. Under 
dette Togt fik han Anledning til, under en vanskelig Stilling 
a t vise sin Dygtighed i a t m anøvrere sit Skib til Schout-bij- 
N acht’ens45 «særdelis Tilfredssiigelse (sic) og til a t efter giffue 
sig sin Lyst til Næ rkamp med «Spaniolere og Portugalere«. 
(Portugal v a r fra 1580—1640 forenet med Spanien, og det 
første Land tab te  nu næsten alle sine Kolonier til Holland) 
men i denne «siøe-Campagne fik Hr. E rik  end ikke een 
Gang en Saarelse (sic), endock ey een Rieffte« (sic).

I denne 18-aarige Landsforvisningstid havde Æ g teparre t 
kun ringe, for ikke a t sige saagodtsom  ingen Forbindelse med 
Fædrenelandet. B revskrivning var et «perpetualy» Særsyn 
dengang, og B revbefordringen, væsentlig den private, «gran- 
giffveligen alldeles paa Lykke og Fromme«4"3. Ikke destomin- 
dre vides hele «twende» B reve i Løbet a f disse vel 18 Aar at 
væ re kommen de Landflygtige ihænde; de var Fam ilie
breve: det ene fra E rik  O ttesens Syster F ru  Lisbeth Otte- 
dotter Orning, gift med Lauritz  Johansen Galtung til T hors7 
næs, det andet fra E rik  O ttesens Hustrus B ror, Admiral Axel 
Andersen Mouatt til Hovland m. fl. (Axel «hin rige« kaldet.)
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Indholdet er a f ingen Interesse; m en Overskriften og 
Slutninghilsen kan  m an næ sten sige «er det Artigste«. Disse 
In troduktioner og F inaler stige fra sin trehundreaarige  F jern
hed frem  med næsten rørende høitidelig og trovæ rd ig  Inder
lighed ligesom svage hendøende Toner fra «gamle Lyre- 
G uitarer eller och Spinetter«:
1. «Min systerlig kierlige Hilsen altid tilforn sk revet m ed vor 

H erre Jesus Christus! m ed Huad vi fo rm aaer udaff Godt!«

«Min Husbond lader E der hilse med m ange gode Næ tter 
og befalende E der den alsommægtigste Gud til evig Tid!«

Lisbeth O ttesdatter,
Lauritz  Johansen  Galtungs.

2. «Jeg hilser E der ock Eders kiere H ustru  med Tusinde 
gode Nætter!«

«Karen46b ock Jom fruerne her lader Eder sige ligerviis
Tusindgode Nætter. Befalende E der Gud!«

Axel Anderssøn (Mouatt).
E rik  O ttesens H ustru  havde i Landflygtigheds-Tiden født 

ham  sex Børn, som alle fik ((Sømmelig udenlændigsk Optug
telse udi Tale-Siigelse (sic), Sæder oc Schicke, særligt Jom frue 
B arbara  ock Hr. Bernt«. Kong Christian 4de, som havde 
hørt Tale om den Anseelse, Hr. E rik  havde «forerhvervet 
sig udi Hollandsk Orlog« og som træ ng te  til «dugelige ock 
forfarne Siømænd« kald te ham  tilbage i 1627 «ock gaff ham  
foreløbigen Ansættelse som  Skibschef (Offverskibshøfvids- 
mand) (1628). To Aar senere (1630) blev han Admiral og ikke 
«længer Tiid derefter« udnævnt til den vigtige, m en for en 
ærlig og æ rek jæ r Mand vanskelige Stilling som ((Admiral paa 
B rem ersho lm «47, eller Chef for de store Væ rfter og Væ rk
steder, hvor den dansk-norske F laade fik sin Udrustning.

En gammel philosophisk Sætning lyder: «Evnen er med
født og udvikles i Ensomheden, men K arak teren  dannes i 
V erdenslarm en ».

E rik  Ottesen Ornings naturgivne Tem peram ent havde 
ved alle hans ikke almindelige Livsførelser og Omskiftelser
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udviklet ham  til et Mønster for en saadan  A rbeidschef i 
de Tider, næsten til en «Typos-ton mellonton« (Forbillede 
for Frem tiden); han m aatte  i den Tid virke som «noget 
for sig Enestaaende, E iendommeligt«: han v a r ligefrem  — 
hjertelig, alvorlig, rettænkende, paa engang staa lhaard  og 
varmhjertet. Hans O rdre v a r altid klare, greie, nøiagtige og 
ikke — overdrevne. Under de særdeles vanskelige Forhold, 
han ledede Arbeidet paa Holmen med dets mangfoldige og 
vexlende Enkelt-G rene og Detaljer havde han, a f den for en 
stor Del a f de væ rste  Fo rb rydere  bestaaende A rbeidskraft, 
forstaaet og form aaet a t danne en Arbeidsstok, der følte 
sig saa pas tilfredse, som under Tidens og Stedets V ilkaar 
og T ryk  paa Sæt og Vis kunde opnaaes. Ja  mere end det: 
denne A rbeidsstok syntes a t væ re et villigt, bøieligt Red
skab i hans stæ rke  og tillige varsomme Haand, den ikke 
alene fandt sig med nogenlunde Resignation i ham  som en 
taalt «Strenger-Herre» — som i bedste Tilfælde tidligere havde 
væ ret Tilfælde med B remersholm er-Adm iralerne — men Ar- 
beiderne dreves til, og nødtes uvilkaarlig  til a t føle en Tillid 
og en Slags Hengivenhed for hans P e rso n ; de m aatte  er- 
kjende og erkjendte ogsaa, a t han  virkelig betragtede og 
behandlede dem som Mennesker a f Kjød og Blod, som Med
m ennesker og ikke som blotte og bare Arbeids-Maskiner, 
som det gjaldt med Tugtens Svøbe a t presse saa meget 
Arbeide ud af, som  muligt: de følte tilsidst, a t de dog for 
ham  endnu havde M enneskeværd, og at han a f et oprigtigt 
H jerte vilde deres Vel. Det F rasagn  gik siden om ham  
blandt hans A rbeidsstok: «Han w ar en vildener Orne med 
et høymodeligt Løffwe-Hierte».

Han var noget i den Retning, m an i vore T ider vilde 
betegne som en ypperlig Arbeidsherre, en ideal Arbeids
c h e f48. Den nævnte L itteratus siger om ham  i sit gammel
dagse Ordlag: ((Admiralen v a r a f om fattende Viden med 
Hensyn til «fast Alt Orlogen betræffenditz«, stor i E rfaring 
om Menneskesindet og Bedømmelse af Tidens Forholde, 
af særligt Skarphed og Dyphsindighedtz udi Tanken«.

Men farligere v a r Kongen selv; thi var E rik  Ottesens
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Stilling vanskelig og p rekæ r i og for sig, v a r  den ligefrem 
hazarderet, ren t ud «vovet»49 under en saadan  Konge. Chri
stian 4de — siger hans m ange tildels kritik løse B eundrere — 
var en Mand med m eget godt Nemme og havde — iallefald i 
p raktiske Henseender — faaet en ypperlig Opdragelse — «han 
tilegnede sig uden Vanskelighed de forskjelligste Indsigter, 
navnlig interesserede han  sig for Skibsbyggeriet og Søvæsenet 
i det Hele», «han var der virksom  och forstandig och tillige 
i sine yngre Dage retsindig®. Ja, han v a r dygtig og — det er 
vist — meget arbeidsom , m eget virksom , m an  kan tryg t sige 
«umaadelig geschåftig« — en Arv efter Moderen, Enkedron
ning Sofie, som  sad paa N yborg  Slot i en v idstrak t Landbo- 
Næring, hvor hun holdt 3 å 400 M ennesker «til Manufak- 
turier«. Men — som Moderen — vilde han  helst — særlig 
i sine senere Dage — se paa og undersøge Alting, endog 
de m indste Smaating. H an udstedte sine egenhændige Or
dres — ligesom Moderen — om selv de største  Ubetydelig
heder! Men ved denne Skjødesynd i Smaating oversaa og 
ignorerede han  som oftest det Hovedsagelige. «Han va r en 
mærkelig  sm aaskaaren  Personlighed«, og fik aldrig  det store 
Overblik, som dog i hans Stilling var det Nødvendigste. Han 
var yderst sparsom , utrolig pirket og knuslet, mestendels 
i de reneste B aga te lle r60; thi hans Sparesands blev som 
oftest ren t fork jert anvendt, «han sparede ihærdeligen paa 
Skillingen, men lod ligegyldigen Daleren gaae», isæ r til de 
dyre unødvendige Bygninger (f. Ex. Runde-Taarn, Slotte, 
Rosenborg, Fredriksborg) og han  «den store Økonom  och 
nøiagtigen granskende Huusholder« blev meget ofte «grun- 
digen og ynkeligen snydt, særligt a f udenlandske («udlandi- 
sche») Skjelme (Tyskere). Det stod kleint til m ed Statskassen. 
Kongens Valgsprog: «R. F. P.»: «Regnum F irm a t Pietas«, 
(F rom hed s ty rker Riget) tydet Folkelunet til «R iget Fattes 
Penge«. Han v a r dygtig, men neppe sto rt anlagt, «och fortabede 
sit ingenium udi Smaating« — Petitesser — (Axel Oxenstierna).

«Det er jo  indlysende, a t med en saadan  Overherre, som 
greb stadig og forstyrrende ind i det daglige kuran te  Arbeids- 
livs m ange Smaating («han stod udi D agbrækningen op fra
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sit Leye paa Rosenborg, annammede sit Ø llebrød og w ar 
gierne tidligen paa Morgenkvisten paa Holmen«) kunde en 
Mand som E rik  Ottesen, som baade besad Overblikket og 
tillige var nøie inde i alle D e ta lje r51 og fuldeligen skjønte, 
hvorvidt disses rette  Tilgodeseen kunde og burde i Tilfælde 
forenes med den økonom iske Hensyntagen til den store 
Virksomhed paa Holmen og dennes Trivsel i det Hele, ikke 
til Stadighed sam arbeide uden a t R ivninger a f og til m aatte  
finde Sted, hvorm eget end Hr. E rik  søgte a t undgaa disse; 
thi han v a r altfor selvstændig, kyndig, dygtig og viljefast 
Mand til paa nogen Sæt og Vis a t give efter for Kongens 
utrolige Sm aaskaarenhed, n aa r han  syntes, at Værkets 
In teresser derved vilde lide Skaar. Da sa’ han  djæ rft og 
m andigt fra. Og Kongen pieide ogsaa for det Meste at 
respektere  ham , om  han end m angen Gang var unaadig. 
Kongen skulde engang h a ’ sagt til en a f sine Hofsinder: 
«Dend E rik  O ttesen er en d iæ rfferer Karl, som sin egen 
Mening haffue will, men han fo rstaaer dock vel sine Ting«. 
H an stod i det store Hele «i sæ r Guntz och Bevaagenhed 
hos Kongen, særdelis form edelst hans akku ra te  O rdenskab 
(sic) udi T ienesten och hans hurtige Raaeds-Snildhedz«. 
»Han forlehnedes i 1634 ochsaa som Lehnsherre offver det 
Halsnø-K loster och H ardanger Lehn«. Engang lod Kongen 
«endoch sin private Naades-Soel ham  offerskinne, idet han 
lod sin egen Liff-Batskier« (Livlæge) tilsee ham  («lade ham , 
Hr. E rik  Ottesen, bekiige«), da denne v a r blevet saare t («hans 
Hoffvud w a r næ r skyddet i Tu«) paa et a f de Togter, hvor
til han  a f og til efter sit eget Ønske fik Commando52, for 
a t holde sig i Øvelsen (å jour) i den aktive Tieneste. Men 
i 1641 v a r der en stø rre  Rivning mellem  Kongen og Admi
ralen. Det dreiede sig om noget Reparations-M ateriel; Kon
gen v a r g ram  i Hu og mente, a t det var en Forsømmelse 
a f Admiralen, a t denne ikke sæ rlig t havde undersøgt om 
«disse B ielker m ed m indre Bekostelighed kunde fra de konge
lige Skoffue væ ret a t erholde«. Men saa viiste Admiralen 
((med Maal, Passer, W inckelm aal och Liniale och andre 
wederlackte Angiffuelser« a t dette saa langtfra var Tilfældet
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og at de da vilde bievne betydelig dyrere og m indre brug
bare — og Kongen m aatte  bide Skraben i sig igjen M. Men 
der blev nok altid under saadanne Rivninger en B raad  igjen 
hos Kongen, selv om han i sit H jerte m aatte  føle, a t han 
havde U ret; thi det er altid Tilfældet m ed Personer, der 
er a f en sm aaskaaren  Natur.

Saa kom  Afslutningen.
De tidligere danske Konger, og for den Sags Skyld ogsaa 

de senere, kunde ikke glemme Landets fordums Magt-Stil
ling i Norden. Sveriges Løsrivelse fra Unionen og dets nu 
begyndende Storhedstid v a r dem en Torn i Øiet. Det naget 
særligt Kong Christian IV dybt, at hans store sam tidige 
Gustav Adolf54 havde indtaget den P lads som  P ro testan t
ismens seierrige B annerfører i Europa, som  han  selv havde 
drøm t om og kjæmpet for, men ikke kunnet magte. F ø r 
Gustav Adolfs Optræden i Tyskland, vilde han endog an
gribe Sverige «som ha r Hænderne fulde«. Det var Takken 
for Gustav Adolfs gjentagne høimodige Tilbud om Hjælp i 
Nødens Stund. Istedetfor a t glæde sig over Sveriges F rem 
gang i den gode Sag, som  han selv havde hævdet, arbeidet 
og kjæmpet for, han og hans Land ikke m indst havde lidt 
for, blev han mere og mere avindsyg over Nabolandets 
stigende Storhed paa alle Om raader; han  brugte «allehaande» 
hemmelige Stemplinger og T rakasserie r for a t hemme og 
modarbeide dets nu europæ iske Magtstilling. Den svenske 
R igskansler Axel Oxenstierna, som førte Regjeringen i den 
unge Dronning Christinas Navn, fo retrak  derfor aaben  Krig 
for dette hemmelige Spil og besluttede a t komme den lu
rende Fiende i Forkjøbet. Han sendte 1643 Kong Christian 
en Skrivelse med alle sine berettigede K lagepunkter. Den 
blev — som beregnet — optaget af Kongen som  en Krigs
erklæ ring (den anden uheldige Ufred med Sverige, som  be
nævnes 2-aars-Krigen 1643—45 i Norge «Hannibals-Feyden»). 
Feltm arskalk  Lennart Torstensson besatte  i en F a r t H ertug
dømmerne og Jylland, Feltm arska lk  H orn Skaane og Ble- 
kinge. Svenskerne havde tillands aldeles Overhaand i selve 
Danmark, hvor den danske L andhæ r overalt blev slaat,
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medens det bør tilføies, at den nye norske Hæ r a f 1641 gjorde 
sine Sager upaaklageligt, den erobrede Venersborg og truede 
Goteborg. Jem teland og Herjedalen dækkedes. Krigen kald
tes i Norge og for Norges vedkommende: «Hannibalsfeiden» 
efter Statholderen Hannibal Sehested, som styrede (admini
strerede) «med ligestor Dygtighed baade i Kriig och i Fred«.

Men saa havde jo  Danner-Kongen Christian sin gode 
F laade igjen, og den stolede han  paa, dog ogsaa den slog 
klik. Vistnok v a r Kongens P ræ tensioner som dygtig F elt
herre blegnet i Tyskland «i den ulykkelige Krig (1625 29) 
for P ro testan terne  mod den Tyske Keiser og Catholikerne«, 
men en «modig K riger var Kongen og Admiral frem  for 
Alt»; dog var han nu 67 Aar gammel og havde Side om 
Side med sit arbeidsomme ført et, hvad m an kalder «raskt» 
Liv inter B acchum  et V enerem 55. Han var vistnok noksaa 
svækket og havde m ange Regjeringsvanskeligheder med 
R igsraad og Adel og megen Hussorg; han  var vel ikke 
langtfra  hvad man kalder en «brudt Mand». Men den ufor
fæ rdede K riger ranke t sig op. F laaden  blev hurtig t og godt 
udrustet (isæ r hans eget Slagskib «Trefoldigheden», hvor 
Kongen selv fungerede som Skibschef, medens han  nok 
ellers ved sine O rdres desvæ rre greb oftere ind som suveræn 
Over-Admiral). F laaden  v a r i 4 E scad rer (en a f disse førtes 
a f den gam le læ rde P eder Galt, en anden af E rik  Ottesen, 
medens R igsadm iralen Jørgen  W ind havde Commandoen 
over den hele Sømagt). Den svenske F laade, ført a f Claes 
Flem ing, v a r gaae t ind i en Vig a f K ielerbugten ved Fem ern: 
«Kolbergerheide». H er stod l/i 1644 det navnkundige Søslag, 
som i lange T ider h a r  væ ret be trag tet som  G iandspunktet 
i Kongens Liv, berømmet a f H istorikere og Hofsm igrere 
og besunget a f Poeterne. Det udløste sig hos en virkelig 
D igter (Johannes Ew ald  f. 1743, a ltsaa  ca. 100 Aar efter Slag
dagen) i den inspirerede Slagsang: «Kong Christian stod ved 
høien Mast«, en ren t gribende National-Hymne! — Men et 
er Digt — et andet V irkelighed! Den danske F laade  bestod 
af 40 (tildels m indre) Skibe, den svenske a f 31 (tildels større). 
I 10 Timer sloges der tappert fra  begge Sider, men ved
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Mørkets F rem brud, «da Solen alt w aae r undergaaen«, trak  
begge P a rte r sig tilbage; ingen a f dem kunde tilskrive sig 
Seieren, men ikke desto m indre var der i begge Lande 
»Takkefester til Gud for den herlihe (sic) Victorie».

Baade Kong Christian og Claes F lem ing v a r begge mis- 
fornøiede med flere a f sine Officerer. Kongen skriver, a t han 
gjorde sig stor Fortrøstn ing  til «Steyler ock H iu l»56. Kongen 
selv blev saaret, fik en s tæ rk  «Contusion» (Stød) paa det 
høire Øie og et P a r  Tænder udslaaede, m en allerede nogle 
Dage efter følte han sig «vel», saa hans legemlige Skade 
h a r formentlig væ ret betydelig m indre end hans Hof-Poeter 
og Smigrere h a r fan taseret den op til, hvad Kongen ogsaa 
selv bedyrede «med et Slags beskeden Stolthed«. Rigs
adm iralen var dødelig saaret.

E fter Slaget trak  den svenske F laade sig «udi Synder ind 
i (indesluttet sig i)» Kielerbugten, medens den danske fore
løbig løb ind under Femern, men «udi friedt Farvand«, saa 
den m aa vel siges a t have beholdt Valpladsen og v a r i den 
gunstigste Stilling.

Men fra nu a f er der saa store Uoverensstemmelser, Mod
sigelser, »bevidst tilsigtede Forvridninger, Forvrængninger 
og M anøvreringer med Oerd, U dtryk  og Vendinger«, a t det 
e r fast umuligt a t løse op denne sproglige F loke til en klar, 
grei, nøktern  Udredning. Tidligere Fo rfa ttere  hævder naturlig
vis, at der ikke kan  væ re Tale om  nogen Skyld hos den ypper
lige Søhelt, den ufeilbare Konge; a f  de senere søger flere at 
undskylde ham , andre gir ham  ren t ud Skylden; thi de er alle 
enige om, a t det v a r hans uheldige, uklare, «contrarie» og for
sene Ordres, «som voldte Katastrofen eller Katastroferne«. 
Havde han  overladt den gam le 65-aarige Peder Galt, hvem  
han  efter Ancienniteten gav Overcommandoen, til selv paa 
eget Ansvar a t handle som ham  rigtigst syntes, saa  vilde Ud
faldet muligens blevet anderledes, (?) m en se det vilde ikke 
Kongen, han  vilde selv greie Braserne! Og gik det galt, veg 
han (og hans E ftersnakkere) ikke tilbage for a t fralægge sig 
Skylden og overføre den paa et Offer «som det bequemme- 
ligen dette at paadutte wahr». Situationen er efter vore Fam i
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lie traditioner denne: ((Admiral Galt skal passe paa (den inde- 
stænkte) svenske F laade og skulde den mod al Formodning 
forsøge a tg aa  ud, da skal den første svenske «Truppe» (Troupe 
— Trop, Hob, d. v. s. Afdeling) a f Oss E lskelige Peder Galt 
empfanges« d. e. ahan skal tage mod det forudsatte Afdelings
angreb, men ikke selv angribe#. Nu havde Torstenson (da 
Claes Flem ing var falden for en Kugle, som fra et Landbatteri 
fra Labo spillede paa hans Skib) givet Overcommandoen over 
den svenske F laade  til den endnu ikke 30 Aar gam le Carl 
Gustav W rangell (som fra sit 24de A ar hidtil havde væ ret 
Ryttergeneral). Han havde aldrig  g jort Flaadetjeneste, men 
var enhver Stilling oinstinctmæssig voxen#, ligesom «medfødt 
raad ig# ; han  var et Phænomen, et ren t Sæ rsyn a f Aandskraft, 
energisk Vilje, skabende Handlekraft, et G en i. Han foretar 
den dristige Handling a t seile h e le  s in  F l a a d e  ud , men 
Galt angriber ikke, efter sin (og den ordrette) Forstaaelse  af 
Instruxen, Galt biir flux afsat og «Oss Elskelige E rik  Ottesen# 
(som utvivlsom t havde ført sin Afdeling vortreffligen ved Kol- 
bergerheide) udnævnes til General-Admiral for den hele 
dansk-norske S jøm ag t57. Saa komm er en uk lar og «contra- 
rie» Ordre, «en twefoldig væ rre  Ordre, end huo r ingen Ordre 
war», som forhindrede General-Admiralen i a t angribe strax, 
«huad han sig fortrøstet til haffte#, og saa ((endelig# Ordren 
om a t forfølge, m en da var det forsent, den skulde væ re givet 
strax. Nu va r Svenskerne komne i rum  Sjø, paa Veien mod 
Bornholm , B lokaden brudt, Bevægelsen a tte r fri, «Fienden 
undslippitz war».

Kongen v a r yderlig  forbitret paa Galt, som  blev tiltalt paa 
Æ re  og Liv og døm t (2S/s 1644) til a t m iste Livet, fordi «hand 
ey den svenske F laade  angreff#, dog med Indstilling om 
Benaadning, den Kongen, hævngjerrig  til Fanatism e, ikke 
ænsede. Den gamle, dygtige og tap re  (om end «ey frem staa- 
ende»), grundæ rlige og sæ rdeles læ rde Admiral P eder Galt 
blev halshugget 3I/s paa P ladsen foran K jøbenhavns Slot i 
Kongens eget Paasyn. Kongen gik under Executionen oflere 
Gange til Vinduet udi Friserer-K appe med Kammen udi 
Hænde, for re t at nyde det sørgelige Skuespiltz#.
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E rik  Ottesen var bleven «qvæstet», særdelis et slemmer 
Saa’er udi Hoffuedet, næstendels ved det Sted, huor han i 
en tidligere Træfning w a r saare t bleffen, «ock tråck te  hånd 
dend Heppburn-K iede — huorsom  ocksaa  dend Ornings- 
Kieden benæffntes — om sin Pfantzer-K raffue «kringelge- 
schleudernt«. Men «Hardhaus», som han w ar, ock form e
delst de crepeerlige Begiffuenheder, haffte han  ingen Tiid 
forhaanden til at skiøtte sin Schade«. Han v a r inderlig harm  
over Kongens vaklende O rdre «nafnlig, a t han  ikke itide fik 
Angrebs-O rdre«; da han  endelig fik denne da unyttige Ordre, 
skal han  for et Øieblik have tab t sin vante Selvbeherskelse 
og rasende og høilydt udraab t: «Dueffelen vloit (Holl. Ed) 
dend Kongen, han tro r  allenstider, a t han  schiønner sig paa 
Alting«. Denne Y tring blev rapporteret til Kongen, og i den 
irriterede og gammelm andsiltre Stemning, denne nu var, kom  
Meddelelsen om endnu et Uheld for hans Sømagt. Den tapre  
Norm and Admiral P ros Munds F laade havde lidt et Neder
lag (a tter under Fem ern  el. Laaland?) mod en forenet svensk
hollandsk F laade, a tte r under W rangell. Pros-Mund v a r fal
den. »Kongen bleff aldsaa (sic) iffrigen h a rm  paa Normæn- 
dene«, og «Erik O ttesen fik sin Afsked udi Unaade«. Nu fik 
han  endelig Ro til a t pleie sit Saar, m en det v a r forsent. Det 
forvæ rredes vel ogsaa ved hans Sindsstemning: berettiget 
H arm e over Kongens urimelige, uretfæ rdige og utilbørlige 
Opførsel mod ham. Men inden han  døde, v a r hans B itter
hed forsvunden, m ener Fam iliek røn iken ; han var ingen reli
giøs Natur, men hans rolige Sjæ lsstyrke bevarede ham  fra 
at overgive sig hjæ lpeløst til det, m an kalder den blinde 
Skjæbne: han  læ rte  tilbunds a t forstaa, a t Lidelsen kun er 
et forbigaaende Onde, hans stolte S tandhaftighed frigjorde 
ham  helt, og han  gik bort: rolig og behersket, s tø rre  end sin 
Skjæbne. «Det siuntes for hans Venner, a t hans faste Rolig
hed udi Dødens Mørke endoch mere a t ach te  w a r  end den, 
han allentidens udviiset haffte udi sin Lyches Glantz». — «Han 
afgik ved Døden dend Vs Anno 1645, vel 62 Aar gammel«.

Den før om talte Ven (og Beundrer) a f General-Admiralen, 
som var en særdeles kyndig Skibschef, siger om  ham : «AfT
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alle de giæffe Admiraler udi Kong Christians Tienetz liger- 
viis som  Jens Munk, Owe Gedde, P ros Mund siunes mig 
doch ingen at være diærffere och dueligere end E rik  Otte- 
sen. Han w ar endoch frem fore selver den Kongelige «Stor- 
Admiral», der ogsaa sin Anfortroelse till ham  udi Nødens 
Stund tog och ham  til General-Admiral over dend Rigens 
F laade ansatz, omend hånd end en Normand monne være. 
Och att denne det ey udrettitz, huad  ventendis w ar, det visse
lig den Majestætz egen Fey ler formedelst hans Contrarie- 
Order och forsene Bestemmelsz war# ss.

E rik  O ttesens Hustru F ru  Karen Andersdatter Mouatt 
«effterlefFuede» ham  i over 30 Aar. Ifølge Adelsmandtallet 
levede hun endnu 1655; hun antages at væ re død i 1675, «nær 
88 Aar gambel«.

E rik  O ttesen og F ru  Karen Mouatt havde 5 Sønner og 1 
Datter.
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General-Admiral Erik Ottesen (Ornings) og Karen 
Andersdatter Mouatts 4 «remarquabliste» Børn: 

Jørgen (Erikssen) Orning.

«Ad Arma pro Donna!«

Jørgen E rikssen Orning v a r General-Admiralens æ ldste 
Barn, formentlig født Vi 1609 i Skotland. Han — ligesom de 
øvrige 8 Børn — lignede »mestendels udaf Aazuin deris 
Modder (sic)», men efter «deris F ader w a r  de a f m eget høy 
og kraftig  Skaffuelse (Figur)#. Hr. Jørgen  havde som  alle 
Børnene — nydt en god Opdragelse og havde han  tillige 
«studerit ved Universitetet udi Holland#. Han kom  ogsaa 
tidlig til Orlogen udi Holland, og, da Fam ilien  efter sin Ud
lændighedstid kom  tilbage i 1627, fik han  strax  Ansættelse 
i den danske F laade, hvor han  snarligen steg til Over- 
skiffs-Høffvidsmand. En Tid v a r han «en Condition# som  
Secretarius udi Cancelliet (1642—44) «huor han en immer 
goed Tieneste formedelst sin læ rde Education och sine 
særlige KunnschafFter udi fremmede Languager (sic), det 
giorde#.

H an v a r— (digerviis som sin Fader#, en modig, dygtig og 
uforfæ rdet K riegsmand og havde han  udi «adskillige Treff- 
ninger nafnlig lagt udi Dagen en sæ r FormuefFenhed (ypper
lig Evne) med Skiffs-Schwingungen och Manoeuffvreringer#. 
Han «war en særdeles vel anseet S iømand udi den gantze 
Orlogen#.
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Han va r ellers ikke god «at komme ud for», han vilde 
altid hævde sin Stilling og han bar sit Hoved høit som ((Adels
m and  av gambelt Bloed» og «tapper Krieger#. Han v a r sæ r
lig paa Kant med en Slægtning a f  sin B rorsøns Hustru: Dra- 
goncapitaine Johan  Budde, og n aa r de a f og til mødtes, var 
der jævnligen T rakasserie r dem imellem. Saaledes m elder 
Slægtskrøniken, a t engang ved et saadan t Møde havde Hr. 
Jørgen med Sjøkrigerens Overmod ligeoverfor Landkrabben 
tituleret Hr. Johan  for «Fastlands-Capitaine», m edens denne 
riposterede ved — ligesom med «Spotte-Gøgerie» a tt kalde 
Hr. Jørgen  for «Vand-Capitainen». Værtsfolkene m aatte  
lægge sig imellem for a t der ikke skulde blive nogen Duel
historie af; thi hos begge sad Sverdet løst i Skeden. Men 
nogle Aar efter, da Hr. Jørgen  v a r ble ven Ofverhøffvidsmand 
(Commandør) og Hr. Johan  Oberst, tra f  de a tte r en vakker 
Dag sammen i Malmø; begge tilbeylede de høiligen dend 
unge 16—17 aarige Adelsdame Ingeborg Pallesdatter Rosen- 
k ran d s59. Dengang var det Hr. Johan, som  fuld av Aabryne 
(Jalusie) over, a t Damen saa  synligen fo retrak  den meget 
vakre  og mandige Hr. Jørgen  frem for ham  (der nok var en 
baade af Ydre og Indre m indre tiltalende Person) blev saa 
næ rgaaende ubehagelig, a t Hr. Jørgen med «Løve-liig Bister- 
hed» paa Stedet udfordret ham . Hr. Jørgen, som  her forag
tede a t bruge nogen Forsigtigheds-M anøvre, stod i hele sin 
Høide og Bredde stolt og rolig foran Pistolmundingen, medens 
det nok v a r Obersten, som  her «manøvrerede snildeligen» 
og med det Resultat, a t hr. Jørgen  blev skudt lige i H jertet 
(Vaaren 1643 «udi en lille Lund ved Malmøeo). Den s tak 
kels Ingeborg Pallesdatter, som  nok havde elsket Hr. Jø r
gen høit, blev aldeles utrøstelig fortvivlet og derefter syg 
næsten lige til Døden. Hun kom  sig dog, men taalte  ikke 
nogensinde, a t m an nævnte Oberst Buddes Navn. Hun blev 
ellers 16 Aar senere i 33-Aars Alderen gift med Hr. Jørgens 
yngste B ror Christopher E rikssøn Orning, til H aaland  og Or- 
ninggaard, Skibshøffvidsmand og Amptmand over W ardøe- 
huus Ampt («alte r serit, a lte r m etit: Den ene saaer, den anden 
høster#). Hr. Christopher lignede i Udseende og ellers meget
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sin faldne B ror Jørgen. D anm arks Adels-Aarbog fortæller 
forøvrigt — hvad Slægtshistorien ei kj ender til — at det var 
mod hendes Slægts Villie og Sam tykke, a t Hr. Christopher 
i 1659 eller 1660 ægtede Ingeborg Rosenkrands og udaf Riget 
bortførte, men dog derfor fik «kongelig Tilgivelse — for denne 
Gang! (sic)». Slægtskrøniken siger, a t Æ g tepa rre t levede 
et godt Samliv, men vil vide, a t F ru  Ingeborg Pallesdatter 
Rosenkrands aldrig kunde glemme Hr. Jørgen Orning.
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Barbara og Otte Orning.
(Børn af General-Admiral E rik  Ottesen og F ru  Karen 

Andersdatter Mouatt).

B arbara  E rik sda tte r og O tte E rikssøn Orning synes at 
have væ ret Tvillinger og fødte i Skotland i 1611; men da 
Foræ ldrene  et P a r  A ar efter bosatte sig i Holland, fik de 
der sin gode og grundige Opdragelse efter Datidens «Edu- 
cations-Læreskikke®. Af alle E rik  O ttesens vakre stoute 
og intelligente B arn  var B arbara  den skjønneste og den 
som i Udseende lignede sin Moder mest. Som jo  vanlig er 
Tilfældet med Tvillinger holdt disse to sig mest til hinanden, 
og under Opvæxten var Hr. Otte en beundrende og ridder
lig Kavaller ligeoverfor hende «saa det siuntes ligervis som 
om han hende næsten adorerede®. B arbara  voxede saavel 
derfor, som  paa Grund a f sit Tem peram ent op til en altfor 
selvraadig Dame. Hun tog sjeldent noget Hensyn, «huad 
hun willte, det w illte hun» og fik altid Medhold af Hr. Otte. 
N aar Alt gik efter Ønske var hun blid og med sin beta
gende Skjønhed, sin Ynde og sine besnæ rende Talegaver 
uimodstaaelig, men n aar hun mødte Modstand «særligt 
knubbede Oerd, F ynke r eller Gluffer®, det væ re fra hvem- 
somhelst, kunde dette bringe hende i s tæ rk  Lidenskab, og 
hun ansaa da «hvad hun foretog sig, som en gantzke ecxu- 
sabele Aarsag». Da hun med Foræ ldrene  kom  tilbage til 
Danmark, v ar hun 17 Aar og en saa fager Qvinde, a t ((Mand- 
Folkene, særligt Orlogs-Officererne, hende med Øyen-Smiil 
immer begegnede®. Der var paa hendes F a rs  Skib ansat en
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Franskm and , som  «aff Æ del Adelsslægt w ar, nafnlig Sieur 
Marlin de Crdmarlin«. (Navnet er næsten ulæseligt og kan 
forøvrigt væ re ligegyldigt) men han tjente i F laaden  under 
et an taget almindeligt, tarveligt, borgerligt N avn : (Colin eller 
noget Sligt). H an blev med en Sydlændings hele brusende 
Hæftighed forelsket i Jom fru  Barbara, som  ogsaa paa sin 
Side syntes a t have givet ham  nogen A arsag dertil, isæ r 
til sin B ror Hr. Ottes største  Forbitrelse och Aabryne! Hr. 
Otte tjente ogsaa som  Underbefalingsmand paa samme Skib 
som F ranskm anden, og disse to stod jevnlig paa yderst 
spændt Fod  med hinanden. Saa kom  Katastrophen.

B arbaras Mor, F ru  Karen, var ikke streng, men hun vilde 
dog have noget Opsyn med sine Børn, sæ rlig t disse Tvil
linger, som nok var hendes Yndlingsbarn, og kunde imellem 
væ re hvass. En  vakker Dag gav hun sin D atter en «gandske 
spitzer Snibbe», fordi denne — paa en uæ rbødig  eller dri
stig Compliment a f F ranskm anden  — «paa en fiantewurren 
Maade sm ilet haffte ock icke skarper riposteret«. Denne 
Tilrettevisning taalte  ikke den stolte og stridige Datter. Hun 
lod sig da i Desperation bortføre a f  F ranskm anden  og «saa 
listeligen var dette a f ham  arrangiret«, a t der gik Dage 
hen, inden Bortførelsen opdagedes. Det v a r Hr. Otte, som 
var Detectiven, og han  forfulgte øieblikkelig Parret, rasende 
og fortvilet. Men han  naaede dem  ikke førend paa Crdmar- 
lins Slot i Normandie — eller m aaske snarere — i Berry. 
Han faldt i Tvekamp i selve Slotsgaarden for Bortførerens 
Haand, og det Rygte gik i Slægten, at F ru  B arbara  — thi 
det var hun nu: de v a r blit viede underveis — ikke havde 
synderligt a t indvende mod Udfaldet. Det siiges ellers, at 
F ru  B arbara  blev O ldemor til en Baron de Crdmarlin, 
en berygtet Bondeplager, hvem  hans Bønder — under den 
franske Revolution i 1789 — klyngede op paa Borgporten, 
efterat de under B aronens fortvivlede og resolute Modstand 
•— havde med S torm haand taget og p lyndret hans Slot. 
F ra  Bortførelsen af var B arbara  for bestandig uden nogen 
Forbindelse med Slægten; hun v a r helt ude a f dens Saga.

Men hendes Mor, F ru  Karen Mouatt, tog sig saa næ r
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Adm ira l B ern t Orning til Vatne, 
f. 1614, falden 1677 paa sit Slagskib G luckstadt 

foran M arstrand.
(Billedet er desværre delvis ødelagt.)



a f disse sine Tvillingbørns sørgelige Skjæbne, og af, a t den 
«Snibbe», hun gav sin Datter, skulde blive det sidste Oerd, 
hun sa' til hende her i Livet, a t hun «sær melanckolischer 
bleff«. Hendes Mands «urettelige Tilskikkelser«, og snart 
paafølgende Død forøgede hendes Tungsindighed. Hun for
lod Kjøbenhavn og flyttede efter 37 Aars F ravæ r tilbage til 
Norge til sin Søn Skibbs-Offerhøvidsmand Bernt Ornings 
Eiendom Orninggaard, som denne allerede i 1649 havde 
givet hende «Afstaaelses Brev« paa, og hvor hun hos sin 
Svigerdatter v ar under Sønnens Værgemaal. Der nød hun 
til sine Dages Ende al den ømme Pleie, som den ædle og 
kjærlige Svigerdatter kunde hæge hende om med, særligt 
efter a t denne som Enke (i 1677) havde taget Ophold paa 
O rninggaard, som nu alm indeligvis blev «benæfnt Frugaard.« 
F ru  Karen havde et s tæ rk t Legeme og sto r L ivskraft og 
levede der «ongefehr 30 (31 å 33) Aar« efter sin Husbonds 
Død. Hun formodes a t væ re død i 1673 eller 1679, næ r
mest det sidste Aar og skulde saaledes bleven vel 88 å 90 
Aar gammel.
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Bernt Orning, Øfferste Skibshøffvidsmand: 
«Norges Admiral)).

(Søn a f General-Admiral E rik  O ttesen og Karen Anders-
dotter Mouatt).

“Ligesom i T idens Morgen byder Eva 
fremdeles frem S langens og N ydel
sens Æ ble og — vi griber det med 
fulde Hænder«.

Soilte ich das Leben hassen  und  in 
W iisten fliehen, w ann  auch  immer 
die B lum lein  Mådehen reifen?

Bernt (E rikssøn) Orning, alm indelig benævnt (selv i Docu- 
menter, B reve og andetslags Skriftligt) alene: «Bernt O r
ning — ligerviis som en ex traord inaire  nafnkundig per
sona,# — var General-Admiralens næstyngste Søn og for
mentlig født i 1613 eller 1614 i Holland, hvor han fik sin 
Barne-Opdragelse og Unggut-Undervisning. Denne sidste 
fik et baade ra sk t og grundigt Forløb, da han  havde et 
ypperligt Nemme «och saavel udaf Aands — som  auch  udaff 
Korper-S tårke sin V ater m est liig var, och haffte han  aff 
dennem  arfFuet ingenium  M athematicae et Astronomiae#.

«Hans Aaziun och Figure-Schaffning w a r ligerviis mest 
udaff hans Vaters dennis hochaufrechte  Gestallt, medens 
hans gantz und g a r dunkelgrau Augen Moderens udaff hen
dis italisk-schottische U rsprung war».

Ingen a f E rik  Ottesens Sønner kunde m aale sig med Hr. 
B ernt: «han v a r som Moderen udaff g røster Aaziuns An-
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muth, aber m it sehr Månlichkeit vereint og som der Vater 
muthig, tapher och klug och m it g rozer Kdrperkrafft«, ja  
han  muthig w ar «endoch til det Effentyrlige»: «huissom det 
sjuntes som om Faren  ey for ham  till war».

Af Væsen var hans rolige Koldblodighed en Arv fra  hans 
Far, men med Hensyn til hans sterke «sinnliche Antriebe« 
w ar det ham  thuercken  fra  hans Vater, noch m indre von 
Mutter, men visseligen en Arff udaff hans Vaters Mutter«. 
Han havde netop begyndt O rlogstienesten i Holland, da 
Faderen  blev hjemkaldt 1627 og han  forblev endel Aar i 
denne. Saaledes v a r han  Adlerborst (Cadet) paa et Skib, som 
førtes a f den senere saa navnkundige Admiral Martin Her- 
perzoon Tromp, og som Adlerborst ombord v a r och Ian van 
W assenaer, den senere saa om talte Admiral Baron  de Opdam, 
som reddede K jøbenhavn fra  Overgivelse 1659 60. I Begyn
delsen a f  1630-Aarene gik han  over i H jem landets Orlog, hvor 
han  paa Grund av sin særdelis gode Forskole, naturlige Anlæg 
(«Adhue» =  Ad. Hug — Interesse) og kraftige Villie gjorde en 
rask  Carriere. «Han var ligerviis som  sin F ade r — koldblo
dig, men och ligerviis «forvoffen, huorsom  effentyracktig 
udi Kamphen (sic.)» : «ligerviis som  en Løffve dristigen, som 
en RefF listigen«. Som Skibshøffvidsmand (Capt., Skibschef) 
kjæmpede han i Admiral E rik  Ottesens (Faderens) Escadre 
i Slaget ved Koldbergerheide Vi 1644, sæ rligt tappert mod 
selve det svenske Admiralskib «och b le ffhan  — ligesom sin 
F a r  — temmelig bleseret («af et S tykke af en Qvartove- 
Kugle b leffhans Hovede pløiet ligerviis som udaff en Plough«) 
uden det, a tt han dock det ikke villte sin Commando afF- 
give, men det udholdet, indtil Slagets Endeligt (sic) war».

Bernt Orning var Størstedelen af sit Liv kny tte t til Orlo- 
gen i sit Fædreneland  Norge. Han var en særdeles ivrig 
Skibschef, hans Skib var hans sande Hiem, Søen hans Tum 
leplads, Seilladsen med alle dens Overraskelser og F a re r  
stod som en ren festlig Dystleg for hans k jække Mod og 
eventyrlige Sind. Denne Viking var derfor idelig til Orlogs, 
flere Gange paa de lange Sø tog ter.61 Han gjorde ogsaa flere 
Togter til Vestindien («paa Strædet«).
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I 1647—48 faar han a tte r kongelig Tilladelse til en saadan 
Langfart: «E ftersom  Oss elskelige B ern t O rning till Vatne 
m.fl., bestaltet Skibshøffvidsmand underdanigst haffuer begiæ- 
rendis, a t vi ham  naadigst ville forlove a t giøre een Reise 
eller tw oe «paa Strædet* (Vest-Indien) da vi ham  naadigst 
bevilger og im idlertid ham  Besoldning ligesom  han i vores 
virkelige Tieneste w ar, nyde, dock med dend Condition, att 
han  skall væ re i B eredskab a t indstille sig udi vo r Tieneste, 
n aa r han behøffves eller paakræves*. Dagen efter e r føl
gende Brev fra Kongen sendt til Hr. B ern t Ornings M orbror 
Hr. Admiral Axel M ouatt till Hovland, m. fl. «Vid, a t efter
som oss elskelige B ernt Orning (o. s. v. som  ovenfor) og der- 
fore ikke kand forestaa hans Moders Oss elskelige F ru  
Karen Mouatts V æ rgem aa l62, da efterdi ingen næ rm ere  efter 
Loven væ re kand end Du, bede vi Dig, a tt Du Dig for 
nævnte hendes Væ rgem aal paatager og derm ed have Ind
seende, indtil hånd igjen hjemkommer*. Christian Rex

Skibshøffvidsmand B ernt Ornings Anseelse som  Orlogs
m and blev ogsaa bemæ rket a f fremmed og fiendtlig Magts 
Repræsentant. Den svenske diplomatiske Resident i Kjøben- 
havn, som siden de stadige Krige mellem  hans Land og 
D anm ark  holdt godt Øie med det sidste Lands Krigsmagt, 
siger i en Indberetning (findes i kgl. G eheim earchiv : danske 
Samling, no. 400 b. B.) følgende: «(Lars Galt och) Berent 
Orningh (sic )6S, haalles for w a ra  dee beste Capiteener och 
fdrfarne Siomenn*.

Det bør ogsaa a tte r noteres, a t Hr. Bernt havde som  sin 
F ade r gode m athem atiske Anlæg og Kundskaber, a tt han 
holdtes for en sæ rlig  god Navigatorius med megen Kyndig
hed udi den Disciplina: «Astronomiquen (sic) haffte*.

Den samme K jøbenhavner-L itteratus, som  havde berøm 
met hans Mor, sagde om Hr. Bernt Orning, efterdi han  flere 
Gange saa  ham  i Hovedstaden: «Han w a r  sin underskiønne 
Moders mandigskiønne Søn. Hans stolte och skiøntform ige 
Hoffuede och Aasiun w a r ligerviis som  en rom ersk  Impe- 
ra to rs  Facies, endoch m and kunde sige som  den Guden
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Mars’s, och hans høie S tatura w a r som  dennis». H an stod 
i saa  s to r Gunst hos det sm ukke Kjøn, a t samme L itteratus 
kan  sige: «Ligerviis som  Venus och Nympherne udi Old
tiden inclinerede for dend Gud Mars, saaledes w a r der ingen 
Qvinde — hun væ re sig Adels-Dame, Borger-Mø eller Almue- 
Tøss — uden a tt hun jo  ønskede det, «at Hr. B ernt hendes 
«kiere war».
Og Hr. Bernt v a r nok paa sin Side altfor im ødekom 

mende med sin sterke erotiske Sandselighed; det Oerdtøcke 
meldtes: «hand de Qvinder galen efter w ar, och de Qvinder 
efter ham  galne ware». Det heder i Slægtskrøniken derom  
«Denne chameleontiske Sælsommelighed« (sic) siger hans 
Dattersøns Frue, m in Tip-Oldemor, F ru ju s tin e  v. Reichwein, 
(F ru  Justine synes her — paa sine æ ldre Dage — at have til
egnet sig et nogenlunde alm indeligt dansk-norsk  Id iom : ellers 
(isæ r tidligere) brød hun temmeligt paa det tyske), «synes at 
haffve tw ende N atu rer udi een Persona. Udi sin Omgængeltz 
med Adels-Damer — huilcket han  dock ey siuntes a t am ysere 
sig synderligen med — begegnede han  disse med den galan- 
tigste Høffvidskhed och Tækkelighed, men helst doch «gant- 
zede» han  sig med de letfærdige och løse Duller och Deyer; 
da ikledte han  sig ligerviis som  grofft StofT-Tøy udi sin Person, 
disse am yserede han  sig med, jo  frækkere, jo  liederliche, jo 
unverschåm te, desto bedre; da kunde hånd væ re udaff sæ r 
groff Kiæfftz med groffe Oerd, Sværgen och Banden, huil
cket hånd ved sin stadige Verdeltz (Thun und Treiben) udi 
Orlogen sig tillagt haffde; thi Orlogen w a r ligerviis som hans 
Liffsentz Lyst och Orlogsskibet ligerviis som  hans sande 
och kiere Hiem».

Det er noksaa betegnende for Forholdene og Adelens 
store og mange Sæ rrettigheder, a t denne saaledes skildrede 
Hr. B ernt Orning til Vatne, bestalter Skibshøffvidsmand — 
«denne homo impius, fortasse Atheistus opinatus« — som 
Bispen betegner ham  i den senere Retssag — i 1648 fik jus 
patronatus til Stordøens K irker d. v. s. han  blev K irkeherre 
eller K aldsherre med Ret til a t bortgive P ræ stekald  («kalde 
P ræ st eller Degn»).
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Samme Aar var Bernt Orning en a f de mange Under
skrivere a f «al Adelen i Norge, deris Indlægg om Privilegi
erne)); thi Hr. B ernt v a r — ligesom sin F a rfa r  — ikke uden 
Adhu for Goeds. Skiønt Samtiden vistnok i nedennævnte 
Tilfælde gjorde ham  U ret og navnlig Geistligheden afviste 
den Grund, han selv angaff, a t det «til Affventage for konge
lig Majestætz och Riigetz« w ar (om det och end kunde 
væ re til hans personlige Fordel tillige).

En ved Aarlandselvens Udløb liggende Gaard »Nedre 
Aarland« var dengang P ræ stegaard . Nu ønskede Skibs- 
høfvidsmanden, som  jo eiede Vatnes Adelsgods ved Aar- 
landsvandet at erhverve sig P ræ stegaarden  for — som  man 
m ente — at blive H erre over E lvemundingen for F iskeriets 
Skyld04. Ved Kgl. Befaling af 28/e  1646 fik Befalingsmanden 
paa Bergenhuus Hr. H enrik Thott ogsaa O rdre til a t under
søge Sagen om Mageskiftet, «att Skibshøffvidsmanden m aatte  
bytte en a f sine Gaarde (Tyse) med Præstegaarden«, uagtet 
denne laa bekvem t for P ræ sten  lige ved Kirken, medens 
Tyse, som nu blev P ræ stegaard  («det publique tillfyllizt 
och fuldt W erd effter m it aabne Breffues Krafftt«) og frem 
deles er det, ligger over 5 kilometer fra  Kirken. Mageskiftet 
fik kongelig Sanktion af 29. Agusti 1648.

P ræ sten  m aatte  altsaa væ rsgo flytte, hvor ubekvem t det 
end faldt ham. Bebyggelsen paa denne tidligere P ræ ste 
gaard  var ikke videre standsmæssig, «doch huorudi w a r en 
stor Sahls-Stue med en W ind-Ovn med fire Messing Føder 
(sic) under och en «Koberpibue» (Kobberpibe) deroffver«. 
Dette er den samme Gaard, som efter Bernt Ornings E r
hvervelse efter den Tid er ble ven kaldet: «Hr. Orning og 
F rues Gaard« eller «Orninggaard» («Frugaard») og forblev 
i O rning-Æ ttens Eie fra 1648—1710 «da L ieutnant Martinus 
Grønwalld (Griinwald) m aatte  den sælge«. Den om tales som 
en saare  skiøn E iendom  med herlig F rug t — och Ziir — 
U rtegaard, «huilcken øndige(sic) U rtegaard  w a r den gamble 
Bondehauge tillagtz och huorudi w a r a llehaande U rter och 
Ziir-Væxter och desligiste T ræ r fra  fremmede Landte ind- 
førtis och store U rtepotter fra  det Landt Holland«; «der
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w a r ocksaa et smuggt (sic) «Huus til Lyst# udi den Urte- 
gaard , sam t en angenehme Carruuse-Dahm# (sic).

Den w ar och «den Hr. Ornings og F rues Yndlingssted#65 
n aa r — lægges der til — «Hr. Høffvidsmanden stundimel- 
lem  w ar hiemme«. Hvad selve Bygningen angaar siges 
blandt Andet om Stor-Sahlen, at den efter «Hr. Ornings 
Tiid w ar beprydet med Stohle med Gylden-Læder betruk- 
kendis och po (sic) de Vægghe (sic) ophængitz Im aginer eller 
Billeder udaff hanniz (sic) berømmelige Geschlecktz-Personæ  
udi fullt Pfantzer, som alle draffvelige Søe-Kriegsmændter 
(sic) væ ret haffuer, sæ rdelis den høye Lehns-Herre och 
Offuer-Admirale Hr. E rik  Ottesen#. Dette gjæ lder formentlig 
det Vaaningshus (Huse-Vaaning), som  Hr. B ernt lod opføre, 
og som i en Beretning om tales som  en «stor Stue-Sahl med 
Kakkelovn, et K iøken och et Spisekammer nedenunder och 
offenpo tw ende Kambere, och w a r der udi Enden af dend 
Stue et tøm ret Illdhuus med offenofver et Lofte#. Af andre 
Bygninger w a r  der en Borgestue och i dens Nærhed «en 
liden Stue eller Sengebod#; der syntes a t væ re adskilligt 
flere Huuse, m en udi T idens Løb, «bleffue de# — endoch i 
Hr. B ernt Ornings Daghe — «udi horribelt Forfaldtz#.

Men m indre Held havde Skibshøfvidsmanden med at 
faa fat i G aarden Øvre Aarland, som  nu laa imellem  hans 
Hovedsæde Vatne og hans nys erhvervede Gaard Nedre 
Aarland «och denne Intention var visselig udaff Godsbegier#. 
I en Beretning om  Sagen, opbevaret paa Øvre Aarland, er der 
meget gammeldags vrient intim eret: «En Søn af en «udaff 
de# (under Otte Thom assen Orning — Hr. Bernts F arfar) 
«dennis Levnetsløb om talte E lnas Sønner — Peder E rikssøn 
(af Æ nes-Æ tten ) var den daværende E ier a f Gaarden#.

Da Peder E rikssøns Mor v a r en «ufri» Qvinde (forresten 
en P ræ stedatter) havde hans F a r  ved dette G iftermaal ifølge 
de dengang gjæ ldende uhyrlige Bestemmelser tab t sit Adels
skab og sine adelige Rettigheder, og hans Adelsbreve var 
af daværende Lehnsherre til Bergenhuus (Hr. Jens Bielke) 
affordrede ham  til Kassation. Dette benyttede nu Skibs
høfvidsmanden (Hr. B ernt Orning) til som  Adelsmand og
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Odelsmand a t gjøre retslig P aastand  om  og paa at nyde 
sin F ræ nde Peder E rikssøns F ars  efterladte frie Adelsgods 
for en billig Løsningssum  «at taxere», men vedkommende 
Underdommer afviste Sagen og døm te Hr. Bernt Orning 
til at betale Peder E rikssøn  10 Rigsdaler i Kost og Tæring.

Nu utstedte Skibshøfvidsmanden Kongestevning til H erre
dagen i Bergen mod Lagmanden for hans Dom mod Peder 
E rikssøns F a rs  Arvinger. Stevningen e r paa Em beds Vegne 
udstedt a f Hr. Ove Bielke til Ø straat, Høfvidsmand paa 
Bergenhuuis Slot, Hr. Bernt Ornings dengang gode Ven; 
men saa la — ifølge Slægtskrøniken — Hr. Bernts ædle 
Trolovede, Siselle Børgesdatter Juel sig imellem («hun sig 
det svarlige Mod tog till for sit H iertes Godheds Skyld#) 
og ved sine indtrængende og bønlige Forestillinger fik hun 
for denne eneste Gang sin Villie sat igjennem. Hr. Bernt 
tilbagekaldte Stævningen i 1650 og vedtog, a t de re tte  Ar
vinger skulde beholde Gaarden til evig Odel. E fterkom 
merne siges a t sidde paa «Eiendommen den Dag idag, 
(«medens de O rninger forlængst ere «goedsafløste# (sic) — 
skal formentlig væ re  — eiendomsløse#.)

Bernt Orning v a r ca. 1650 i 35-Aars Alderen bleven gift 
med den 16—17-aarige Siselle (Navnet er ogsaa skrevet i et 
Retsdokument «Zizelle» — Cecilie) B ørgesdatter Juel, D atter 
af Skibshøfvidsmand Børge Mogenssøn Juel og B lancheflor 
Knudsdatter B ildt til Morland och Lungegaard  («huis Olde- 
Foræ ld re  Hr. R idder og Dr. Vincentius Lunge ock M ar
grethe N ilsdotter Gyldenløve vare#). Hun var a f «Stierne- 
Juelernes# gam le Æ t, «ock en Stierne w ar hun udi Alt, 
dock udi adelsacktig  Schiønhed undtagitz#; thi «havde hun 
visseligen et baae (sic) friskt ock rødblom sterligt (blom 
strende) Aaziun afF en sæ r hyggeliger och rund le tte r Sckik- 
keltz ock med særdelis store skiønne Øyene (sic) ock w a r 
udaf s to r ock m eget velskafft Skaffuelse (Figure), men det 
m anquerede hende dock, at hun Intet a f fornem t Udseendis 
det haffte ock a tt hendis Næse noget liden ock som  en 
gemen (almindelig) noget opstaaendis udaff Danneltz fast 
den dock gandtzke tækkeligen w ar, (nu vilde den formentlig
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kaldes «nez piquant retroussé») ock hun af Landets bedste 
Adels-Blood w a r» 66. Svigermoderen sa ’ om  hende «at hun 
en Engel udi jordisk K lædebondt monne være«. Og ikke 
m indst skinnede hun som en vemodig lysende Stierne høit 
over den mørke skyfulde ægteskabelige Himmel, som hen
des letfærdige Mand hvælvede over hendes Hoved. (F ru  
Kirsten Tordenstierne G rønwalds Siigelse.)

F ru  Siselle havde alle de Egenskaber, som sæ rtegner 
en Helgen og en M artyr og den himmelske Blidhed og 
Godhed, som straalede ud a f hendes store blaa dyffve ock 
tungsindige Øyen — disse «oculi profundi«, som  en P ræ st 
sagde — gav hendes Blik et Tryllerie, som Ingen — det 
skulde da væ re hendes M and '57 — kunde modstaae. Hun 
var meget «gudfrygtsom», men forsøm te dog ikke, eller 
«justement derfore ey», sine jord iske P lig ter mod Husbonde, 
B arn  og Tyende i den meget «stræffsommelige» Hus
holdning paa den store Sædegaard  Vatne, hvis Drift hun 
fra sit Æ gteskabs første T ider (ca. 1650) med «megen Due
lighed, F littighed och Forsiunlighed« fo res tod68, da hendes 
Mand «allenstider udi Orlogen w ar, och tillige ey de Pfen
niger dem achtede, n aa r nogenslags Intentzion (Hang, Til- 
bøielighed) ham  attaquerede«. Hun forelæsede dagligen aff 
sin «Huus-Postille» og a f og til, n aa r hun dertil saa  Tid for 
sine mange G jøremaal (for a t holde Hus og Hjem sammen, 
«da hendes Mand va r en svare Goeds-Forøder«), tydet hun 
for sine B arn  og Omgivelser opbyggelige H istorier om  Hel
gener og M artyrer, («der hang  endock da m eget udaff 
Papism etiden igjen«) og verdslige som  den om «Flore (F lo
res) ock B lanzeflor (B lancheflore)69 =  «Rosen og Lilien«, en 
M iddelalderens «hiertedeylige» Ridder-Roman. Og dertil 
v ar hun m eget ((forfaren saavel udi Musiquen, som udi 
Skialdre-Konsten«. N aar hun, tonekyndig som hun saaledes 
var og lykkelig ved sin Mands tilfældige Nærvær, tog sin 
Luth (Hr. B ernt «war m eget k ier udi Musicque«) da blev 
der en festlig Stund! Med sit Blik usigelig sødt, m ildt og 
blødt med et U dtryk  a f næsten dueagtig varm  og øm Hen
givelse og uendelig Kjærlighed hvilende paa Manden, sang
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hun med sin lyse k lare Stemme de gam le vakre  — mest 
danske — Kvæder: enten de gam le P salm er med deres 
»hiertetagende Oerd ock Melodonter« («huad» — mærkelig 
nok — «hendes Mand allermestens skiøttede om»), eller 
R idderviserne om »Ridderen mellem de grønne Trær» eller 
den om «Drosten Hr. Peder og Helle-Liden«. E ller den nye 
Vise «om Bothwells Afsked med Dronning Maria Stuart«. 
Den er i den gam le skotske Riddervise-Tone (m edbragt fra 
Skotland af F ru  Karen Mouatt) og skildrer den Begivenhed, 
som nedennævnte N o te70 skizzerer. E ller den ogsaa nyere 
«drøffelige Viise« om hendes (F ru  Siselles) O ldemors Syster: 
«den ulykkelige Lucie N ilsdatter Gyldenløwe ock hendes 
uloffelige Elskoff till sin Svoger Hr. R idder Niels Lykke, 
han  som den Thrundtheim er-E rkebisp  Julen 1535 lod «røge 
till Døde« (d. e. «brænde som Kiætter«).

Da — sæ rligt ved Psalm erne — sænkede en Stemning fra 
en høiere Verden sig dulmende nedover Hr. Bernts «wild- 
somme« Sind, og for Børnene ((flettede Tonerne ind i D røm 
menes Verden ligesom lysende Traade, v ak re  længselsfulde 
Tanker, fra et fjernt og himmelsk L and«71. (E fter Datteren, 
Else E lisabeth (min Tip-Tip-Oldemor) hendes «Siigelse».)

Bernt Ornings G iftermaal v a r ifølge Traditionen istand
bragt — som saa ofte i den Tid — ved Moderen, formentlig 
i den Tanke, a t Samlivet med den ædle F ru  Siselle, — som 
elskede Hr. Bernt m ed en svæ rm erisk  Ungdoms hele um id
delbare og opofrende Kjærlighed, i usigelig Ømhed og dyb 
Hengivenhed — skulde virke forædlende paa ham , virke til 
hans m oralske F o rb ed rin g72. Og det skal lades ham  «at 
han satte  P ris paa hendes mange Tækkeligheder« (sic) 
ogsaa «fordi hendes fuldkommelige Legems Skaffuelse och 
hendes dypfe Ægteskabs-Hengiffuelse forlystede ham  stun- 
domsviis med sæ r stø rre  Fornøyelser end de uloffelige, huor- 
som ellers hansis intention och W ane war». Og i H jemmet 
i de dog særlig korte  Stunder, han dyrkede Fam ilielivet, 
var han den mest exemplariske Æ gtem and  og kjærligste 
F ader med «høffviske Sæder och Lader«. Men de var kun 
korte de gode Øieblikke. Det syntes som  om den «twesin-
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dede» Hr. Bernt havde væ ret om trent ligeglad, med hvem  han 
v a r bleven gift, n aar han kun fik en god Husbestyrerinde til 
H ustru  og ellers uhindret kunde leve sit Sultanliv b landt sine 
grovkornede Duller. «Han siuntes for sin H ustru  m eget udafif 
Høy-Agtelse, men m indre udaff E lskoff a t have hafft». Hun til
talte hans bedste Følelser, men neppe hans Sandser, «huilcke 
til de Dullers unverschåm te G robkornigkeit zugew andt war».

Der skede liden eller ingen Forbedring  med Hensyn til 
Hr. Bernts m oralske Holdning. H an fortsatte  sit H arem s
liv i nøieste Forbindelse med sit v irksomme Vikingeliv og 
sin eventyrlystne O rlogsfærd paa de m untre blaa Bølger. 
Der v a r han igjen den dristige barske Sjøulk med Vikinge- 
mod under Dagens Krafftseillads, medens Kvælden og Natten 
saa  ofte «tidkortedes» med grovkornet Spas «hos Dullerne 
udi Cajuten» 73 og med «at drikke Gesundheitz-Salut». Ved 
en saadan  Fest op traad te  engang «Hauptdullen D iwert fra 
Geelmuyden i rød t Sammets (Fløyels) Skiørt med gyldne 
Galoner, en grøn broderet Silkenattrøie uden Æ rm er og 
eet Sobels Halseklæde — men sin Serck hun efterglem t 
haffte». (Citat a f den senere Retssag.)

Det er «bleven sagt og ogsaa beviist», at Hr. B ernt Or- 
nings «letfæ rdige Liv ombord var kun i en ubetydelig Grad 
— «om end ock det» — væ rre  end saam angen andens af 
Datidens Skibschefers»7l. Hvad der fældede ham  — som vi 
senere skal se — va r hans — Atheistens — agressive F o r
hold ligeoverfor Kirken. Denne var — dengang iallefald — 
overm aade streng, «naar det gjalt a t haandhæve den for
melle Side a f  den kristelige Diciplin, den udvortes Tugt og 
officielle Æ rbarhed« , og hertil kom , at Hr. Bernt stod i 
s tæ rk t fientlig Forho ld  til flere a f sine Dommere, særligt 
til Norges Kantzler, som var en a f dem og som  tidligere 
havde væ ret hans m eget gode Ven, men v a r bleven hans 
bitre Uven formedelst et p rivat Forhold , hvori U retten var 
udelukkende paa den nærige Kantzlers Side. Og Skandalen 
kom ikke m eget længe efterat Hr. Bernt «for sin store 
Dygtighed och Iffver udi Orlogs-Tienesten til Øverste Skibs- 
høffvidsmand (Commandeur) udnævnet war».
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Ifølge den Hr. Ove Bielke paalagte O rdre blev '% 1655 
Hr. B ernt Orning, «Øverste Skibshøffvidsmand», »tiltalt for 
Adskilligt, som  B iskopen udi Bergen offver ham  angivet 
h a ffe r76, (cfr. Note 75 og Sognepræsten til Stord Peder 
Svegning) och Sagen siden til H erredagen a tt indstæfne«.

Bergens Biskop viste sig «synderligen nidkier« i Sagen 
mod Øverste-Skibshøffvidsmanden, sæ rligt paa  Grund af 
dennes «aabenbarlige och «canailldsische» M isbrug a f sin 
jus patronatus».

Jeg skal saa  m eget som muligt la ’ væ re  a t gjengive de 
m ange fra V idnerne ved Forhørene faldne Gloser og Gluffer, 
fast det e r et Dilemma, en ren B alancerkunst: paa den ene 
Side formentlig utvivlsomme og krævende Sandsagn (for 
ikke a t faa Beskyldning for partisk  Afvigelse fra disse); 
paa den anden den m isforstaaede Decents, den skye Æ rba r- 
heds- og Sømmelighedsfølelse, der h a r  saa  let for a t falde 
over i affekteret og dybt fornæ rm et P ruderie  — altsaa  at 
referere upartisk  de m ange af Datidens pornografiske Ord, 
U dtryk  og Vendinger, som forekommer i denne Process. Dog 
m aa nogle citeres som karak teristiske for Datidens lige- 
tille ugenerte Talem aader; de er nem lig overm aade løier- 
lige «hartad m ere løyerlige och snurrige« end «vemodelige» 
(d. v. s. sk ikkede til a t opvække Vemod over Tidens lige- 
tille drastiske Ugenerthed i Udtrykkene). I sin uforbeholdne 
Ligefremhed synes Tids-Tonen ikke a t have det svageste 
Spor a f nogen Undseelses-Følelse for a t fraadse ,i de m est 
curiøse U dtryk  fra Datidens m eget righoldige og saftige 
K ippe-Sprog7B.

Øverste Skibshøffvidsmandens fornemste «Bislopperske« 
eller «Haupt-Dulle» var — som  før sagt — et hollandsk 
Fruentimmer, nafnlig Dywert fra Geelmuyden, et D istrikt 
eller Sogn i Holland. Navnet betyder «de gule (lyse) Møers 
Land«, hvorfra i den Tid Amsterdam s og andre Sjøbyers 
«Jomfru-Huuse» væsentlig rekru teredes. «Hun en sælsom  
«Quindespersona w a r med stæ rke  D rifter udi sit Kjød och 
andet Ondt Tøy behåfftet«. H an havde m aaske i sin Tid 
till sin egen «u-løche» taget hende med fra Holland og

76



ialfald beholdt han hende længe. Der havde dog i den senere 
Tid væ re t «jevnlige Mundthuggerier« mellem Hr. B ernt og 
hans «Tovelille», og «war han nu grundigen kied aff dette 
m aledidede Hespetræ  och Spektakkel» og v a r der de øien- 
synligste Mærker og A spekter til, a t hun «ligerviis som  et 
sleipent Søe-insectum udi Senhøsttiden at gustnetz og bliffue 
flossetz udi Kanterne« begyndt w ar.

En Aften udi Cajuten kom  de op i «ugemene Skienderier 
och da et løyt Wæsen ingenlunde hans Spil war«, skal han 
paa Tysk ha «udhaanet» hende og bl. Andet have henkastet: 
«Du bist so seh r abgeniitzt« — en diger Gluffe, som blev 
yderligere pointeret ved, at Hr. Berents Livtjener, Leporello 
og onde Aand, en vis Peder O lsen71 fra Stordøen foreslog en 
«Raaheds-Siigelse» som var saa kolossal saftig, a t jeg kvier 
mig for a t genere Læseren ved a t anføre den, men tillige 
saa kolossal vittig, a t Hr. Bernt med B ifaldslatter antog den 
(Citat under Forhørene).

Den forbitrede Quind, som  skiønte «huorledis hendis Dage 
nu til Endis ware», begyndte «at lam entere och a t riffue paa 
sine K læder och dereffter a t henfalde ligerviis som udi D aa
nelse, huilcket Anstaltm ageri doch ey afficerede Hr. Bernt 
det Ringeste; och suor hun derfore udi sin Obsternatz Hævn 
ved alle Djeffulens Kunster«. Da hun «war saare  dreffuen 
udi Fo rræ deri och Forsnildelser och derhos kløgtig udi sit 
Snakke-Tøys Forvrængelser, annammede hun Gehør baade 
hos Bisp och anden Øffrighed, som  dend Offer-Høffvidsmand 
sæ r ublide ware«.

I disse for »sensationelle Affairs och sandsepirrende Be- 
gifFuenheder aff saavidt stor publique Forløstelse« mere ((nøk
terne Tiider udi Norge«, gav Processen og dens Forløb et 
yderst velkomment Underholdningsthema, sæ rligt for Vest
landets Adel, og et Sam taleemne i Synderlighed for Datidens 
ikke ganske faa Levemænd af de høiere S tænder («Haa- 
mænd«) i By og Bygd, der naturligvis isæ r gouterede de 
mange anstødelig-fornøielige Udtryk, der fremkom  under 
Vidneforhørene. Og »Sladder og Rygter w ar fast uden Ende«. 
Der var dog blandt Adelen, særligt Slægtene: Mouatt, Juel’er,
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Rosenkrands’er m. fl. en ubetinget og ublandet Forbitrelse 
over a t en «høy Em bitzm and af saa tap fert Rye och till och 
med udaff gammel Adel till Spott och Spee for den høyere 
och gemene A lmue-Pøbelatz (sic) skullte bliffue»; en Rosen- 
k rands «en sto r A ristokrater« udbrød i sæ rdeles Oprørethed: 
«Ney, som Guds bitter Død schallt doch denne famøse Rechts- 
sache lade sig stantze.«

Men «ved Bispens famotze och halsstarrige Iffver paa 
sin kierkelige Diciplinations-Ret« gik Sagen sin Gang og 
der var m ange curiøse Vidneudsagn og mangelunde grintzen- 
hafftige (sic) Seitensprung och «Gambitter» (sic) och »fornøye- 
lige Mellemspil, E n traq tuer (sic) ( =  Entracter), D igressioner 
og Episoder«, som bleffue til megen Genance och Incom- 
moditet for Bisp och ØfFrighed«. Det gav nemlig den ualm in
delig frække «ochmallesciøtzke» (malicieux) Knegt Leporel- 
loen Peder Olsen 78 med sit hurtige og opvakte Hode en rig 
og kjæ rkommen Anledning til «at schlaae och riffue omb sig 
med Schoser og Gluffer baade ligeoverfor «Øffrighed», som 
hånd syntes h a rtad  ey synderligen a t æ stim ere, och Mot- 
vidner, som hånd sig forløstet med Klenge-Naffne til deres 
Beskiemmeltz a tt exclamere«. «Han suarede contantem ent 
och tillod sig at haane Øffrighed och Bisp for deris nidkiere 
Iffver mod Hr. Øffverste Skibshøffvidsmanden, som han be
dyrede ikke at væ re «halift saa  slem  som visse andre Haa- 
mænd« (høie fornemme Mænd) hvorved han efter Sammen
hængen absolut sigtede paa saavel den verdslige som geyst- 
lige Øffrighed »udi deris verslig-fornøyelige Tiidkort« (sic). 
Han fremhævede ogsaa a t de — for a t komme den Tiltalte 
tillivs - -  uretteligen og til største Forfang  og B ekost
ning plagede Vidner, som de paa Forhaand  kunde skiønne 
Intet udi Sagen at kunne hvide (sic), med at træ kke  dem 
frem «mange ukesjøs« (et Længdemaal tilsjøs — 1 Mil) paa 
hiin Side Stord til ingen Verdens Nytte«, o. s. v. «Men aller- 
væ rst foer hånd — som en tu tafet (tout å fait) Rappenskralde 
udi Oerd w ar — med de Mot-Vidner, disligiste med Dywert 
Geelmuyden, huorledes hånd med Spotte-Gøgeri kallede 
hende en »from och særdelis dyderig Matrone« och «stillede
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hende ud til Beskuelse och Beteelse ligerviis som udi en 
Gabe-Stock». «Men D iwert hun jo  ocksaa ham  schielden 
Suar schyldigen bleff«, men hendes Gluffer mod Peder Olsen 
«ware saa særdelis groffelige», a t de helst bør helt udelades 
(f. Eks. hun: «at hånd burde indsæ ttes udi Bøddeliet ock for 
sin Hoerdoms Last k læde Steyler ock Hiul o. s. v.), han : «fast 
de (Spotte-Oerdene) jo  lyde ugemenligen til L atters Opvæk
kelse, n aa r de frem komme i en saa saare  «skidentlig» (sic) 
Mundt hos en Qvind, som netop w a r udi samme Uteerlig- 
heder offerm aade forfaren och som ey kjendte til B lufæ rdig
hed«. Han: «beneficerede hende for Sibbens-Dulle« (Sibbens 
— farlig Udslet — «framboesia scotica«), ock «Koffardi-Tæve» 
(holl. Koopvardij). Det var endda m oderate Gluffer; m ere 
graverende var: «Haar-Hore, huisom  Lockerne afskjæris 
burdis og hun udledis af skikkelige Folks «Slaberatzer»,sam t 
iføres saadan  Hoffud-Pynt og Scham-tøy, huisom  for Byens 
løseste Qvindfolk paabuden w a r og beviiste han: «huorledes 
icke aleneste H aamænd, men «larmenterendis Vey-tas och 
farendis Fant» stændigen hos hende Huus-Rum  och Hierte- 
Rum end sige «Senge-Rum« fundit haflfte, och a tt dette be- 
røgtede Qvindfolk burde m ed Hudens AfFstrygelse eller Af- 
Suielse med Kagen straffis och derefter indsættis i Spinde- 
huus» o. s. v. (Citater a f Vidneførselen).

Capitulets Dom udi velbyrdige Øverste Skibshøffvidsmand 
Hr. B ernt Orning er der ikke Anledning til a t meddele, men 
Dommen over ham , afsagt ved Herredsdagen 1656, lød 
saaledes:

«Kongelig Majestæt, som selv v a r næ rvæ rend e80, og Ri
gets Raad: Hr. Cantzler Christian Thomæsen (Sehestedt) 
Hr. Statholder Nils Trolle, Hr. H enrik Rantzau, Hr. Axel 
U rop og Norges K antzler Jens Bielke, Deres Doms Slutning 
paa Velbyrdige Bernt Ornings, Øverste Skibshøffvidsmand, 
Stevning over Capitulets Dom udi hans og Peder Olsen paa 
Stordøen, deres Handel: Da efter Tiltale, Gjensvar og denne 
Sags Leylighed efterdi B ernt Ornings Forseelse med ad
skillige Qvindfolk befindis, han og ikke søger Kirken og 
Guuds Huus, men m ere K irken tillukker og Guds Tieneste
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forhindrer, e r derpaa a f Retten afsagt: «at han  for saadan 
Forseelse bør staa  aabenbart Skrifte og a f Bispen afløses 
og give til Hospitalet i Bergen et H undrede Rigsdaler og 
sig derefter saaledes forholde, a t saadan  Forargelse  ikke 
mere S traf foraarsager#.

«Actum Aggershuuis Anno Christi 1656 den 29. Julii».
(Underskrifter.)

I Regnskabet for St. Jørgens Hospital i B ergen s taa r 
anført ang. Ind tægter a f  tildøm te Mulkter:

«Anno Christi 1656 29/t er Øffverste Skibshøffvidsmanden 
Velbyrdige Hr. B ernt Orning dømt til a t betale 100 Rigsdir. 
til Kassen for sit ((liderlige Levnet, sin Banden och Swårgen#.

Dette sidste s taa r rigtignok ikke i selve Dommen, men 
som en Notits vedk. en Kritik af Dommens Indhold for
øvrigt, ud trykke r det formentlig den alm indelige Opfatning.

Denne Dom generte nok ikke i nogen Maade Øverste 
Høffvidsmanden. Skriftemaalet og Absolutionen tog han 
— som vi nu vilde si’ — «med knusende Ro#81. Hvad der 
derimod af sæ r Betydning for ham  va r det Fak tum , at 
hans høie Anseelse som  Orlogsmand ikke havde lidt noget- 
somhelst Skaar, «hans Ry och Forti eneste udaff Sø-Værnet 
w a r nemlig dertil altfor forsuarligen grundfæstit#. Vistnok 
synes det, a t hans store Dygtighed burde h a ’ betinget en 
raskere  Carriére, og Dommen h a r  formentlig v irket forsaa- 
vidt, at han ellers forlængst var bleven Admiral. Men 2B/5 
1667 skrev Adm iraliteten en saa s tæ rk  Anbefalingsskrivelse 
til Gyldenløve, a t Overskibshøffvidsmanden udnævntes til 
«Høistkommanderende och Inspector over det norske Kyst- 
verns Galleyer-Flotille«, huilcke Galleyer vare byggede som 
hollandske K riegs-Fartøyer ock med Folk  bemandede, som  
havde slaaes med Tyrken  ock nedenfore G ibraltar-S trædet 
alle v æ r it8S. Um iddelbart efter blev han «Øfferste Comman- 
derende 83 offer alle O rlogs-Fartøyer udi Norge, «huad och 
»Norges Admiral# benæffntes#B*.

Han havde saaledes naaet den eneste Stilling, han attraaede  
og satte Pris paa «at hans Fædrelands vigtigste Orlog laa 
i hans stæ rke og erfarne Haand#, — men efter en henimod
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Morten (Martinus) Gronwalld, 
L ieutn. 1680.



10 Aars V irke i sin betydningsfulde Stilling blev denne H aand 
lukke t a f  Dødens. Det slet lægte «Saar udi hans Hoffuede«
— et Minde fra Slaget ved Kolbergerheide — gik op ved 
et Streifskud, der han paa Skandtsen a f  sit Slagskib Gliick- 
s tad t commanderede i Angrebet foran M arstrand85 (Dan
m arks Adels Aarbog). Han fik en hurtig  Død (1677: 64 
Aar gi.). Han havde flere Gange udtalt som  sit bestem te 
Ønske a t sænkes i Bølgerne «huad han  for en Siømands 
schiønneste Graff-Hvælv a t væ re ansaae». Form entlig  er 
dette skeet, men derom  tier Krøniken. Men den siger, at 
hans Næstkomm anderende ud talte  nogle schiønne Oerd om 
Admiralen: thi sagde han «at aldrig  en stoltere och kiæk- 
kere Siømand det w id t (sic) strack te  Haff pløyet haffte 
eller en kyndigere O rlogsmand dets stolte Schlagskibe com- 
manderet«.

Det kan  vel retteligen siges om B ernt Orning, a t han 
v a r en mild Despot, hvor hans Vilje ikke fik Modbør, f. Ex. 
i sit Hjem, men hensynsløs og bru tal udadtil i sin fulde 
Overtydelse om  sin suveræne Krafts Berettigelse (ogsaa 
med Hensyn til sine erotiske Udskeielser) sin Styrkes og 
sin Dygtigheds Ret, sin b ru tale  Viljes enevældige Magt- 
begjær.

Som en Form odning  om at Admiralens Lig blev sænket 
i H avet er den Omstændighed, a t en M indestøtte over ham  
og hans langt senere — ca. 1700, formenti. 1707 — afdøde 
F rue  blev af hans to Døtre: B lancheflor Catharine, gift 
med L ieutenant Daniel Andersen Fogeth  (Vogt) og Else 
E lisabeth (gift med L ieutenant Morten (Martinus) G runwald
— Grønwalld) ikke opsat paa K irkegaarden8,:, men «i den 
schiønne Hauge« paa Orning og F rues Gaard: O rninggaard. 
Det var «efter deres davæ rende Leylighed« en simpel hjem- 
m earbeidet Sten «fra det M armorbrudd, som  Admiralen 
engang hafFte P a rte r  udi», med 2de Indskrifter:

1. «Semper pro rege m arique in armis« og
2. «Zu Andenken unser theu ren  
Im  Gott verein ten  Aeltern

die dankbaren  Toechtern«.
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Som vi h a r seet v ar F ru  Siselles Stilling ligeoverfor sin 
Mand den elskende, ydmyge og tilsidesatte Hustrus; hun 
h a r derfor neppe fortrøstet sig til a t frem komme for ham  
med nogen advarende «Kassandra-Rop», hvad  naturligvis 
heller ikke var bleven agtet paa. Saa for hende var Dom
men ialfald ikke kommen overraskende, hun var altfor gud
frygtig og retfæ rdig til ikke at indrømme dens Berettigelse; 
a t m ange andre, m aaske de fleste af Datidens Skibschefer 
ikke var et H aar bedre end hendes Mand, kunde for hendes 
oprigtige sanddrue K arakter, for hendes ubestikkelige Ret
færdighedssands, for hendes dybe Gudsfrygt naturligvis ikke 
have nogensomhelst Betydning. Hun tog Dommen som 
kjæ rlig advarende Vink fra oven til hendes Mand om  Bod 
og Bedring, som en stræng men gavnlig Tugt, et alvorlig 
Paabud  om at forandre og forbedre sit Sind og sit Leve
sæt. Selv om der foreløbig fra hans Side ingen Selver- 
kj endelse fandt Sted, ingen Selvanklagens pinefulde Smerte 
(hvad Krøniken Intet melder om) og selv om det til en Be
gyndelse forholdt sig saaledes, at Lasten  snarere kunde 
siges at forlade ham  end han Lasten, saa  hører m an ialle- 
fald ikke m ere om offentlige Forargelser. Man faar derfor 
tro  det Bedste, a t han ved sin H ustrus ømme og selvfor- 
glemmende Hjælp efterhaanden virkelig er naaet frem  til 
Selverkj endelse og sand Bedring, «huad der visseligen ey 
formentis kunnte, a t væ re efterkomm itz uden førstens en 
dyph och harm dirrendis Smertelighed udi hans haarde  och 
adelsstolte Sindelav«.

Men F ru  Siselle standsede ikke ved det, hun gik for sit 
V edkommende videre. Hendes stæ rke religiøse Sands i 
Forbindelse med hendes noget svæ rm eriske transcendentale  
(oversandselige) Aandsretning eller m ystiske Dybsyn (Intui
tion) førte hende til end yderligere a t «sich versenken» i 
M artyrernes og Helgenernes Levnetsløb, «huisom de p ren
tede var udi de gamble Helgen-Legender udi de sacra  scrip- 
tura, huilcke hun aff sine catholiske Stam-Mødre arffuet«. 
Maaske kom  ogsaa dertil et Tænkesæ t, en Arv fra den 
catholske Tids Forestillingskreds, som  stem te saa godt med
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hendes Sjæls Dragen henimod Martyriet, lige hen mod hen
synsløs Selvopofrelse. Thi E rfaring stadfæster, at paa det 
religiøse Omraade omlægges (eller om lagdes i de Tider 
ialtfald) med Hensyn paa grundgaaende Tanker, Begreberne 
ikke i Løbet a f kun et P a r Generationer. Den gam le Lære 
havde nok ikke endnu paa den Tid sluppet sit T ag  over 
Sjælene, saavel — som her — med Hensyn til de indre 
Rørelser, som til de ydre Foreteelser (som før er berørt i 
Stykket om Otte Thom assøn Orning).

Alt dette virkede derhen, a t F ru  Siselle fuldt ud sluttede 
sig til den genuine catholske Troes-Lære om «thesaurus 
ecclæsiae«: denne af Christus og Helgenerne ved deres «opera 
supererogata« (opsparede Overskud a f gode Gjerninger) 
dannede uudtømmelige K irkeskat, som kunde komme en
hver af K irkens Lemmer, der i T ro  begjæ rede den, tilgode87. 
Ja  hun tilegnede sig endog den udvidede Læ re om, a t med 
tvende Personer, som ifølge Skriften stod i det a llernæ r
meste Forho ld  til hinanden, f. Ex. Mand og Hustru, der 
kunde det samme finde Sted, saaledes, a t det a f en troende 
Hustru ved de dybeste mest opofrende Kjærlighedsgjær- 
ninger opsparede «Plus» kunde komme hendes Husbonds 
«Minus» tilgode, saaledes, a t der opstod den fornødne Bal- 
lance-Sum for sammen at slippe ind i H immelen88.

Denne svæ rm eriske Idé havde hun ogsaa forsøgt at ind
give sine Døtre og dertil sigtes formentlig ved Ordene paa 
M indestøtten: «im Gott vereinten Aeltern«. Om F ru  Siselle 
kunde visselig siges: «denn mein Herz gehort den Toten an!».

Ja, en troende, elskende og opofrende Hustrus Kjærlig- 
hed er selv et Vidunder, et helligt Mysterium! Og F ru  
Siselles Tanke er ialfald saare  skjøn og m aatte  væ re kvæ 
gende og styrkende for en syndefuld M and89.

M artyrinden F ru  Siselle Børgesdatter Juel levede om trent 
28 Aar efter sin Mands Død, levet et Liv i opofrende K jær
lighed. Thi hun v a r helt g jennem trængt af Jesu Aand, den 
virkelige Christendommens Aand, «det Sindelag som er vil
ligt til at ofre og lide». Hun havde den Glæde at kunne 
holde sin Dattersøn Else E lisabeth Ornings og Lieutenant
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Morten Grtinwallds æ ldste Søn: B ernt O rn ing90, hendes høit 
elskede Mands Navne, over Daaben. D anm arks Adels Aar- 
bog no terer hende som levende i Bergens By (vistnok mid
lertidig) n/n 1690. Saafrem t hun levede (paa O rninggaard) 
til 1707, hvad  synes a t fremgaa a f en m ere  indviklet Com- 
bination, hvis Udredning ingen Interesse frembyder, vilde 
hun ikke h a ’ opnaaet en høiere A lder end 73 å 74 A a r91.

Der e r uforgjængelige L ivsværdier i Næstekjæ rlighedens 
og Udødelighaabets Livstro. O ldkirken siger i sit m anende 
Bud og dens Forgjæ ttelse: «relique omnia et invenies deum» 
(forlad Alt og Du skal finde Gud). Hun naaede visselig 
Maalet, Forgj ætteisen, men ikke ved a t afstænge sig fra 
Alt, men netop ved a t virke, ved at opfylde sine P lig ter i 
den dybeste, m est opofrende Kj ærlighed. Og det er m aaske 
vel saa godt! Hun levede sin «krancke» T ilværelse med 
sin hele og fulde Personlighed inderligen fordybet i «Livet 
med Christo«. F ia t m ihi secundum  verbum  tuum! (Det ske 
m ig efter dit Ord!)

Hun levede i den sande Ydmyghed, som er Kilden til 
Religion, Poesi og Samfølelse, i de gode Gjerningers fromme 
taalmodige Mildhed, hvori ((fornemmes den stille hellige 
Susen fra  Guds Aande».

Som en Smaating, men dog som  et Curiosum fati eller 
— om m an vil — Tilfældets underlige ahnelsesfulde Spil 
kan bemæ rkes Følgende:

Den i Norges Historie bekjendte G eneralmajor Georg 
R eichw ein92, c f r .121 o g 134, han  — som  2. December 1658 havde 
tilbageerobret det ved Roskildefreden i F eb ru a r s. Aar til 
Sverige afstaaede Throndhjem s Lehn og By, og derefter 
flux v a r ilet til G rænserne for a t væ rge disse (Halden, Kvist
rum  Skanse), — var siden F eb ru a r 1666 Stigtbefalingsmand i 
Bergen, hvor han  tidligere havde comm andere t det Bergen- 
huusiske Regiment i Christian 4des Hæ rorgan isation  a f 1641. 
Sommeren samme Aar (1666) gjorde F ru  Siselle, ledsaget af 
sin da om trent 11—12-aarige D atter E lse E lisabeth (min Tip- 
Tip-Oldemor) en Reise fra  Vatne til Bergens By i et An
liggende vedkommende Vatnegodsets Privilegier. Hun havde

84



da Fo re træ de  for Stigtsbefalingsmanden, der som ægte Ty
sker sæ rlig  gouterede den gam le «Arveadel» (Uradel) og 
som  selvsagt modtog den «høybyrdige» F rue  og den unge 
m eget smukke Datter, «der sæ rlig t sin Moders dyphe (sic) 
och sjælsriige Øyen arffuet haffte» med «galantigzte (sic) 
Høffveligheds-Beviislighueder». «Det Pigebarn, som Gene
ralen ved denne Leylighed med sæ r Velvillighed udi sine 
Øyensmiil beobachtede och m it so seh r Vergnugen con- 
versiret, «weil sie schon so gut Deutsch sprechen kom ite33« 
(hvad Moderen neppe kunde) blev siden Svigermor til Gene
ralens Sønnedatter Justine Cathrine Reichwein (Datter af 
Dragon-Capt. F riderich  Christian Reichwein til Nes Sæde- 
gaard  og Else Cathrine Bildt) som  i 1720 blev gift med en 
af Else E lisabeths Sønner: Dragon-Capitaine F ridr. Chr. 
Grønwald«. Dette Æ g tepa r v a r forøvrigt — omend langt 
ude — beslægtede (gjennem «de Bildter«).

Skjønt Adm iral B ernt Orning selv havde arvet og til
giftet sig store E iendomme, og endog en Tid forøget sit 
Goeds, m ener en geistlig H erre  a t han døde som  en næsten 
uformuende Mand, hvad ogsaa m aa siges a t væ re Tilfældet; 
han  ser dette som  en Nemesis, fordi han (Admiralen) var 
en Antagonist mod Ecclesiam  och ey med U rette kunde 
benæfnes «Præstehader».
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General-Admiral Erik Ottesens to andre Børn: 
Erik (Erikssøn) og Christopher (Erikssøn) Orning.

Foruden de før nævnte 4 Børn havde E rik  Ottesen (O r
ning) tvende Sønner til, hvorom  Fam ilie-K røniken ikke h a r 
m eget a t berette. Under Jørgen (Eriksen) Orning h a r vi 
allerede om talt den yngste Christopher (E rikssøn) Orning 
til H aaland og O rn inggaardn). Denne var først Skibshøffvids- 
m and («han havde som  gandtzke ung væ ret med i Slaget 
ved Kolbergerheide») og underskrev Suverænitets-Akten i 
1661. Derefter var han fra 1661—1666 «Ambtmand offer 
F inm arken  och Slottsherre paa W ardøehuus og blev senere 
gift med B roderen Jørgens ((Flamme« Ingeborg Pallesdotter 
Rosenkrands. De havde kun eet Barn, en Datter, som døde 
«gandtzke ung».

Fam ilietraditionen har ikke sto rt Mere a t anføre om 
Ambtmand Christopher Orning, men fra andre Kilder — 
som Trondhjem s Stiftsarkiv — kan anføres Noget fra hans 
«Embetz-Tiid».

I Slutten a f 1500-Tallet, men isæ r i Begyndelsen a f 1600- 
Tallet v a r Justitsen i F inm arken  meget «opskiørtet» med 
Hexe-Processer. F inm arken  havde fra «Arilds Tid» væ ret 
anset for Trolddommens Hjemland og «utallige vare de Djæf- 
fulens Konster#, man tiltroede dens Udøvere, isæ r Evnen til 
selv a t paatage sig og paakaste Andre «Dyreham», «Trold- 
Mænd» og Trold-Quinds« indfangedes og «bleffue de ufra- 
vigeligen «proberitz» paa Sjøen». Denne Vandprøve var 
meget anvendt i Norge, særligt i F inm arken  uden det ringe
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ste Hensyn til de ofte afskrækkende Temperatur-Forholde. 
Den M istænkte blev a fk læ d t og «med Tommeltottene og Stor
tæ erne korsviis sammenbunditz« kaste t paa Vandet med 
Taug bunden under Armene. Sank hun (el. han) var Ved
kommende at anse for uskyldig, flød Personen derimod 
som «ligerviis en Dubbelo, ansaaes den M istænkte for skyl
dig, det var en k la r Sag, en hævdet Regel.

Hexeforfølgelserne var allerede i den katholske Tid sat i 
formeligt System  af den hellige F ade r Innocens 8de (1484—92), 
en værdig Forg jænger for den skrækkelige Alexander 6te 
(Borgia) som menes a t have aflivet ham . Innocens havde 
allerede som  Cardinal i den Grad ignoreret sit Kydskheds- 
løfte, a t han  m ed et helt H arem  a f Courtisaner havde avlet 
m indst 16 B arn  (hvorfor han  a f Romerne kaldtes ((Fædre
landets Fader») og som han  paa den mest skam løse Maade 
berigede. «Den hellige F ade r elskede Courtisaner, men afl- 
skyede Hexer».

Det var ingenlunde saa, a t Reformationen gjorde Ende 
paa Hexeprocesserne, tvertimod, de florerede. Magister og 
Slotspræst Absalon Pederssøn (Beyers) Enke: Anne Peders- 
dotter, der allerede i sin Mands Levetid var døm t for ((Mord
sti og Kirkefred» og synes a t h a ’ væ ret et «arrigt» Væsen, 
dømtes til B aalet og blev brændt som Hex 1590. Det samme 
var Tilfældet m ed «den fuule T roldquind Mumpe Guron«. 
Der er en Mængde andre Tilfæ lder (endnu saa sent som 
1690 er der dansk Høiesteretsdom  over en Hex; i Sverige 
forefaldt det endog i 1750, i Glarus i Schweitz brændtes en 
Hex i det H errens Aar 1801 og i Rusland saa sent som i 
1850. Skjønt Thingbøgerne fra F inm arken  for ca. 1680 er 
ufuldstændige, viser de dog — som  antydet — at Hexe
processerne er noksaa talrige der i Hexernes Hjemland.

Siden 1661 er Øverste Skibshøflvidsmand (Commandør) 
Hr. Christopher Orning Ambtmand og Slotsbefalingsmand 
paa W ardøehuus, og «har han  strænge Paabu tz  faaet om 
de Hexer a t udrydde«. I 1663 er der K ronaar paa Hexe 
(men U aar paa Fiske). «Embitz-Mændene ligefra Slots
befalingsmanden (som «nyssens ey var længest ifra sit Liff
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at m iste formedelst (A ttentat ved) Stick med Koppitz-Naa- 
ler») til F inm arks-Fogeden  och Underfogeden udi W adsøe 
vare alle eendrægteligen udi sin Iffver til U dryddeltz udaff 
de Hexe.»

«Endoch var der et 8-Aars Barn.« Hun D atter w a r aff 
en b ræ nd t Hexe, der haffte paa det V andet flydet ligerviis 
som en Fiske-Dubbel, och willet den L andsherre  (Slotsherren 
Orning) affliffve «och haffte sig udi en sort Kats Ligneltz 
indsmygitz udi det Rum, huor selffveste S lottsherren och 
hans Jom frue (Frille, vistnok af Bænkestokæ tten) laa  udi 
Suemnen, men efterdi samme Jom frue «meget gudachtig  
war», da «den Hexe doch Intet uskickeligen udøffve kunnte«. 
Och w ar det 8-Aars P iigebarn komm it til det Slot «at øffve 
sine «Forgiørelser» och krybbet hun da under den liden 
Po rt udi Skikkeltz udaff en Rotte; och effterspørgede hun 
sin Moder och da det aff den Slots-Vægter bleff det 
Suar giffuet, a tt hun w a r som en Hex affbrænditz, hun 
derpaa antog en Skikkeltz udaff en Maase-Kylling och 
affflyvitz.»

En aff de Anklagede fremvisede en a f den Ondes Mær
ker: «en opswulnitz Arm ligesom en B idtz udaff spitze 
Tænder, da hånd (den Onde) indtruffitz w a r udi Ligneltz 
udaff en svarter H undt» ; en anden «Hexquind haffte po sit 
vinstre Knæ de lange Striiber hvorsom  udaff scarffve Kløer, 
m ed huilcke hendes H erre Zacharias «hende ammusiret och 
kiildret«, och haffte de tilsams fløytet effter det Schiff, huor- 
som de verliesen (sic) willte; en tredje «gaff effter Tang- 
greb« T ilstaaeltz om, a tt hun een Quind’ med B arsgrøød 
forgiort haffte och derpaa ligerviis som en Maase udenfor 
W ardøehuus dend Skipper Jens P rall aff Bergens Bye for- 
fylgt haffte for hanses Aande udaff ham  att krysste«.

I sin Norges H istorie peger O. A. Øverland paa et Things- 
vidne a f 1667, hvorefter «Lehnsherren  Christopher Orning 
lod aflive nogle Hexe efterat have underkaste t dem Tortu r 
paa grusom ste Viis, effterdi dend S lottzherre sæ r iffrigen 
deris H iemsøgelz udaff Ambtet a tt verhindre w ar, huilcket 
ham  och paabutz war«.
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Men «Nemesis rammede adskillige Aar efter den strænge 
L ehnsherre« : Som nævnt blev han  i senere A lder gift med 
den høibyrdige Ingeborg Pallesdatter R osenk rands; de 
havde kun eet Barn, en D atter Ingeborg, kaldet «Vesla», 
som ifølge Overleveringen var «saare schiøn, med Dyder 
begaffvet och dertil udaff sæ rlig  Begriffuelse» (klog). Men 
hun døde ung, »hvorudoffer hendis F ade r och ligerviis 
hendis goede Moeder begge synderligen udi Sorg och Kla
ger ware«.

Cfr. Note ved S tykket om General-Admiral og Lehns
herre E rik  Ottesen «Orning».

Den anden Søn a f  E rik  O ttesen og Karen Andersdotter 
Mouatt var E rik  (E riksen) Orning til E ide og Mæhre i 
Sparbu Præstegjæ ld, som formentlig var født i Skotland 
ved Juletider 1609. I Henhold til D anm arks Adels Aarbog 
skal han  først — ligesom sin B roder Christopher og de 
andre B rødre — ha ’ g jort T jeneste i F laaden, hvor han 
paa Grund a f sin «særdelis Duelighed« meget tidlig steg til 
Skibshøffvidsmand. Men saa gik han «offer udi de D ra
goner«, hvad der ikke saa ganske sjeldent fandt Sted, og 
endte som Obrist for det nordenfjeldske Dragonregiment, 
«da han v a r udaff s to r Duelighed och sæ r Rytterfæ rdig
hed«, (han nævnes som saadan  i Oberst Gulowsens Skrift 
«Fra Dragontiden«). Dette Rytterregim ents Hestebestand 
bestod «aff bare uudsøgte Hingster, och gaff det et saare  
kriegeriskt Syn«, n aar det saavel «manuffrede (sic) esca- 
droneviis som och allermestens (sic) n aar det m it sin hele 
«honneur-fryggt-bydendis (sic) Samling (Ensemble) frem- 
bruusede«. «Han var meget tidlig udi Ægteskaff« (19 Aar gi.) 
med Mette Christensdotter H arbue og havde 2' Sønner: 
«nafnlig M athias (Mads) der var Capitaine ved samme Regi
m en t95, «ogh F ade r til den Maleficanter« Anne Christine 
Orning (hvorom  senere) og den berømmelige Søren (Søfren) 
Eriksen Orning (født 1630, døbt i Ribe s. A.), Skibslieutn. 
1653 s. A., Capitaine til Lands og Vands (D. A. Aarbog). 
Han udmæ rkede sig — som tidligere er om talt — under 
Stormen paa K jøbenhavn 1659. P aa  Grund a f manglende
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Oplysninger er han tidligere feilagtigt bleven henregnet 
under de danske Orninger, men nu er disse til saadan  Over
flod tilveiebragte, a t D anm arks Adels Aarbog h a r resol
veret sig til a t gi ham  sin rette P lads som  norsk  Orning 
og Generaladm iral E rik  Ottesens Sønnesøn, hvad vor 
Slægts Krønike altid h a r gjort. Han v a r gift med Adel
heid von Kollen und Grossen Grabow, men børnløs.
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«Norges» Admiral Bernt Ornings og Frue Siselle 
Børgesdatter Juels 6 Børn.

Deres æ ldste B arn  var B lancheflor (Blanzeflor) Cathrine 
Orning: en høi, kraftig, mægtig bydende, storslaaet Kvinde, 
som var født 1651; «(hun angives død i 1748, som over 100 
Aar gammel).« «Hun ofiver 100 Aar gammel bleff, men 
til sin Dødsdag aff Sjælens och Legemets K ræ fter fuldeligen 
war» (Udsagn a f en D attersøn Hr. Galtung til Thorsnæs). 
Hun arvede de ganske betydelige, men vistnok ogsaa be
hæftede Sædegaarde Kaarhuus og Kyltvedt og blev circa 
19 Aar gammel (i 1670) g if t08 med L ieutenant ved Aggers- 
huusiske Musqveter-Compagnier Daniel Andersen Fogeth  
(ogsaa skrevet «Voget» og «Vogt»). Han døde 1709 i Chri
stiania, «huor han søgte Helsebod for Saaer och Affkræftelz 
formedelst Krigen».

D anm arks Adels-Aarbog siger, at hun blev gift med Lieute
nant Daniel Andersen «Foged», en ren og yderst besynder
lig — for ikke a t sige forvirret Forveksling eller Sammen
røring a f Embeds-Benævnelse og Fam ilienavn97. Sviger
inden F ru  Else E lisabeth  Orning. gift med L ieutenant (Fænd
rik) Morten M artinus Griinwald (Grønwalld, Grønwald) siger 
noksaa spydigt om ham : «han en gantzke gemen (alm inde
lig) H aam and (H errem and) udi røed Kiole war» og «han 
huerken udaff F igure huad heller aff Aasiun, men ichun udaff 
Næseschafft m åcktig  war».

E fter Mandens Død flyttede hun forgodt til sine Eien- 
domme, som hun synes a t have bestyret, selv endog naar 
hun delvis havde sin Bopæl andetsteds (paa Østlandet, hvor
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Manden ogsaa var ansat en Tiid) »eftersom hun ingen Sky- 
else (sic) for «vovsommelige» Reyser det haffte». Der op
drog hun sin store Barneflok (7 Sønner og 1 Datter), som 
alle kaldte sig «Orning»98 og førte «en stoer och widløf- 
tiger» Husholdning. T rods hendes Dygtighed og Energi 
skal hendes Form ue efterhaanden væ re sm eltet samm en; 
«hendis Børn for hendis Formuffue (sic) eet sandfærdigen 
Schlucht und Schlarfe ware» og hun synes heller ikke a t ha  
havt Held med Hensyn til deres Opdragelse eller F rem gang0B. 
Datteren, «den meget smukke« Blanzeflor — som  a f de alle 
lignede sin Mor mest — blev vistnok Standsmæssig og godt 
gift med en Slægtning, «en Mand udaff gambel Adel« nemlig 
L ieutenant udi Orlogen Lars (Lauritz) Galtung til Thors- 
nes 100 (Hans F a rm o r var Generaladm iral E rik  Ornings D at
ter, hendes Mor Sønnedatter a f samme General-Admiral).

En a f F ru  Blancheflors Sønner v a r jurid isk  Embedsm and 
udi Bergen, og nogle a f Sønnerne og Sønnesønnerne kom  
udi Kriegstienesten. Men med Undtagelse a f W ilhelm Or- 
ning, som var L ieutenant 1719 ved 2. vestre Bergenh. Inf. 
Regiment, men tok  Afsked 1734 formedelst Beenskade, naa- 
ede de ikke høiere end Underofficeers-G raden «och two 
bleff udi Kriegen faldne«. En af hendes Sønnesønner «en- 
doch Kandestøeber-D reng 101 udi Bergen w a r« ; men «war 
han doch ey een rettelig Orning a tt regne, men alleniste 
kuns een «Vogt» (Fogeth) och døde han ung, formedelst 
en Uløcke«.

F ru  B lancheflors yngste Søn David Friderich  Orning døde 
1772 som «kuns K lokker i Vik, schiønt hånd som Viisdoms- 
D reng meget vel instruiret och oplæ rt w a r loa, m edens hans 
Børn derimod indehaffte en frønteligere Tilskikkelz«. K lok
kerens Søn Hans Henrik Mathias Orning viste sig a t væ re en 
høit begavet Gut, som født 1737, allerede «neppeligen elleffe 
(sic) Aar gambel (1748) w ar udi M esterlectien udi Bergens 
latiniske (sic) Schule snarligen til det Universitet udi Kjø- 
benhaffn att demiteritz«. «Han reyste  derefter fluksens til 
Tyskland, huor han med megen F remm e ved forskjellige 
Universiteter der udi Landet hospiterede«. Han tog en høi
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Doctor-G rad og var en Tid Professor ved et Universitet i 
«de Baltiske Provindtzer« (formentlig iD o rp a t: Lifland) og 
døde som Biskop i Reval i 1828 over 91 Aar gammel. Han 
skal have væ ret gift og efterladt sig Børn.

Klokkerens «D atter og Biskopens Syster Anne Sophie 
Orning var født 1728 og døde 1830 «næsten 103 Aar gam 
mel)). Hun lignede meget sin kloge, dygtige og storladne 
Farm or «Fru B lancheflor Cathrine Orning till K aarshuus 
och Kyltvedt«. Hun var gift med Detleff Christian Reusch 
(død s2/u 1794), Capitaine ved Bergenhuusiske Infanteriregi
ment (Mousquetterer) og senere Postm ester i Bergens By. 
En Sønnesøn eller Sønnesøns Søn var den bekjendte Geolog 
dr. H ans Reusch, P rofessor og Chef for den geologiske Un
dersøgelse (født 1852, død 1922 ved et U lykkestilfæ lde)10S.

Adm iral B ernt Ornings og Siselle Juels 3die B arn v a r og- 
saa en Datter, Else E lisabeth  Orning, (min Tip-Tip-Oldemor) 
som formentlig var født i 1655; hun lignede meget sin F a r 
m or og tillige sin egen Mor «særligt haffte hun særdelis 
schiønne Øyne, hvorsom  hun tillige sam schlægtede (sic) sin 
F ade r paa udi den høischaffte F igure (sic)». Hun skal efter 
S lægtstraditionen ha væ ret m eget klog («af sæ r Sindrighetz« 
(sic), «och udaff sto r W ilie-Fornuffenhed« (sic) och meget 
kieck och freydigen udi sit Snakketøy  och sine Gewandt- 
heiter (sic) och særdelis contantem ent a tt giffue Schnibber 
och Antworter».

Hun blev c. 1680 gift m ed Fæ ndrik  ved søndre Søndhord- 
lehnske Compagnie a f Bergenhuusiske Inf.-Regiment Morten 
(Martinus) G rønwalld (G riinw ald)104. Ifølge D anm arks Adels 
Aarbog og Oberstl. H irsch M ilitær Kalender v a r han  avan
ceret til L ieutenant ved Compagniet 1686. I en gammel Stam 
tavle over Slægten nævnes han  endoch som «Capitaine«. 
Im idlertid nævner Fam ilie-K røniken ham  i sin Omtale altid 
kun som «Fændrik» og i det nævnte Dokument af 1699, 
som forresten er sk revet a f Retsskriveren, er hans Em beds
titel den samme: «Fændrik», men dette h a r vel sin Aarsag 
i, at han ved sit G iftermaal kun indehavde denne Befalings
grad, og at han — naar h a r senere nogle Gange er om talt —
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der h a r faaet beholde denne Officers-Charge, da baade Dan
m arks Adels Aarbog og særligt H irsch’s Officers-Lister (der 
holdes for særdeles paalidelige — ialfald hvad M ilitæravan
cementerne angaar omend ikke altid med Hensigt til Genea
logiske Anførsler) faar s taa  til Troende. Forøvrig t e r hans 
Officers-Grad en m indre vigtig for ikke at sige en temmelig 
ligegyldig Ting. Ellers komm er jeg  senere under Afsnittet 
«Officersslægten Grønwold« (Grtinwald) til næ rm ere  a t om 
tale Æ g teparre t paa dette sit re tte  Sted.

Saa havde Admiral Bernt Orning og F ru  Siselle 4 Søn
ner. De to yngste døde tidlig og ugifte. Fam ilie-K røniken 
om taler dem kun ganske i Forbigaaende, men efter en m undt
lig Tradition, skulde de væ re  gaaet i Hollandsk Orlogstie- 
neste og er enten faldne 105 eller «bievne borte« udi Kriegen, 
hvad der i den Tid ikke saa  sjelden hændte. Om den æ ldste 
Søn Hr. Kristen, «en uregerlig  Herre«, formenes det, a t han 
ogsaa «var gaaet udi Orlogen i Holland«, men mere end dette 
ved Traditionen ikke. Den 4de Søn F ridrich  Christian O r
ning svigtede Familiens hidtidige Orlogs-Tradition og blev 
((Landkrabbe«, hvad hans F a rb ro r  Oberst E rik  E riksen  O r
ning altsaa ogsaa gjorde, endoch hånd forude «Skiffshøff- 
vidsmand væ rit haffte«.

I 1690 nævnes F rid rich  Christian som Lieutenant ved 
Marschalls D ragonregiment og i 1711 som Capitaine ved 
Oetkens. Fam iliekrøniken beretter, at han «paa G rund aff 
et unheilbare Saaer annamm it udi Storkriegen« tog Afsked 
i 1715 og døde paa «Hoff i Haaebøl«. Han var gift m ed Re
bekka M argrethe Matheson (vistnok en Officersdatter) og 
havde «tvende Sønner och en Ene-Datter« (sic). Denne sid
ste var gift med Regimentsfeldtskiær ved et D ragonregiment 
I. C. Bentz.

Af Sønnerne døde den ene, B ernt Orning ugift som Dra- 
gon-Lieutenant (formentlig 1722). Den anden, W ilhelm F ri
drich Orning, var foedt «sent udi Ægteskaffet« i 1703, bleff 
Underofficer ved B rochenhuus’s Dragon-Regiment, 1735 Lieu 
tenant, 1747 Capitaine, 1755 Terts Major, 1756 Second-Major, 
og 1761 Obrist-Lieutenant. Han var gift 1739 med Anne Aga-
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the Zitlow Kaas (Muur-Kaas) D atter af Capitaine Lauritz 
Kaas og F rue  Anne Dorothea von Hadelen. Oberstl. W. F. 
Orning tog Afsked 1773 og døde 8/io  1784: 81 Aar gammel. 
Han havde 4 Døtre og 1 Søn.

Datteren Rebekka Orning var først (1776) gift med Stats- 
chirurg i Christiania Henrik Hess, siden med Dragon-Major 
Paul Jørgen Beichmann 100 (som først havde væ ret gift med 
Systeren Anne Margrethe). Louise Orning var gift med Haand- 
værker-M atadoren, B ager paa Grønland (Chr.ania) Johan  
Schiøberg. F rideriche Orning blev 1773 gift med Slægtnin
gen K jøbmand Jacob Kaas (Muur-Kaas). De to sidste Æ g te 
par v a r B ø rn lø se107. Sønnen Ove Ramel Schested Orning 
døde ugift i 1786 som den sidste af Adelsætten. Han er 
om talt tidligere.
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Anne Christine Orning.
«A spiritu forn ication is libera nos dom ine«.

Den i næ st foregaaende Stykke nævnte, i 1629 fødte Dra- 
gonritm ester nordentjelds Mathias (Mads) E riksen  Orning 
til Eide og Mære i Sparbu Præstegjæ ld , (Søn a f Dragon- 
oberst for nordenfjeldske Regiment E rik  E riksen  Orning og 
Sønnesøn af General-Admiral E rik  Ottesen) var gift første 
Gang med Anne M argrethe Budde (af Adelsslægten) død 
1675, og anden Gang med Beate E lisabeth  v. W argas, D atter 
af G eneralmajor von W argas. Med sin første H ustru  havde 
han en Datter: Anne Christine ,0R.

Beretningen om hendes Skjændselsfulde Daad («hwor- 
som hun sin gamble Adelsstand och Høye Æ t den suarligen 
blam irede udi sit stridige Sindelavs Forvildelser och Ond- 
skaffs Fuldførelse#), hendes «unheimliche Liff och Leffnet# 
falder i Fam iliekrønikens korte  H ovedtræk sammen med 
en, a f den bekjendte historiske Fo rfa tte r Øverland given, 
mere detailleret Fremstilling, som  jeg  tildels følger.

Fam iliekrøniken siger ganske kort og nøgternt, at Anne 
Christine Orning til Eide og Mære var i ung Alder gift med 
D ragoncapitaine Iver Mogenssøn (Galskyt), «hvem m an næ 
sten hende paatvunget haffte#, a t han var en D rukkenbolt 
og Ødeland, hun en Kvinde a f  m ørk  determ ineret K arakter, 
med messalinske Tilhøieligheder, et «utucktigt Fruentimmer, 
som synbarligen sin S tammoder, dend letfæ rdige svenske 
Prindsesse ock dennes ligervise høybyrdige ock «lettleffuen- 
dis» Afkom, (hendis F arfa rs  F a rm o r — General-Admiral
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E rik  Ottesen Ornings Mor: Anne E riksdo tter Orm til Vatne), 
dem  paaslæcktede formedelst hendis ugemene (ualm inde
lige) Kjødets Lyster och Begiærligheder» 109, a t hun flere 
aElskoffs eller Amours-Affairs haffte» og a t hun «i det H er
rens Aar 1696 med Rotte-K rudz sin Mandt forgaff for at 
kunne ægte sin nye Galan og sine Børns Skolemester, «en 
vis Studiosus Hans Sim», a t hun siden blev arrestere t paa 
sine Børns Angivelse, m en «udaff Fængslet ausrinnet bleff 
och til Holland undtviget«.

Øverland sæ tter Begivenheden i m ere dram atisk  Stil og 
fortæ ller følgende: «Paa den fra Sagaerne bekjendte Gaard 
Mære, den senere adelige Sædegaard  Mæhre i Sparboen, førtes 
i Slutningen a f 1600-Tallet et vildt og ryggesløst Liv. Eieren, 
D ragoncapitaine Ivar Mogenssøn var en s to r D rukkenbolt, 
men i sine nøkterne Stunder, som  nok ikke v a r re t mange, 
en godslig og snil Mand, men derimod kunde det samme 
ikke siges om  hans «Frue Anne Christine, som var a f Ornin- 
gernes berømmelige Slægt#. Der gik sæ re Rygter om  hende, 
a t hun v a r «et sæ lsom t Væsen med stæ rke  Driffter udi 
Kjødet oc andet Ondt tøy  behafftet# og a t hun indlod sig 
med E lskere, navnlig en L ieutenant (af Mandens Compagnie) 
og a t a f det kvindelige Tjenerskab, («de Qvinds-Thiennere#) 
hun omgav sig med, og som  var m eget talrigt, var der ey 
en eneste, som  ikke i det m indste een Gang havde ud- 
staaet K irkens Disciplin, aoch icke aff denne er bleffuen 
forglembt#.

Hun holdt det ikke længere ud med den hende næsten 
paatvungne Mand, formedelst «dend Mand allenstider drucken 
ock udi T ræ tte  med hende w ar, ock hendis store Arffue- 
goedz (Mære S torgaard) forødede«. Hun fik fat i «Rodte- 
Krudtz, huilket hun udi Smør «knised» (sic) haffte, ock da 
han deraff ædet haffte, m aatte  han  til Senges siug g aae 
ock dend nogle Dage beligge ock bruck te  til Chureen (sic) 
Grøed, huilken yderm ere  forgifftet war#. Der blev anlagt 
Sag mod hende paa  hendes Børns Angivelse, og hun blev 
ført i A rrest hos Foged i Inderoen Johan  Thorson. «Hun 
søgte først a t udsnoe sig for de begangne Forbrydelser,
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men derefter tilstod hun, men med «haaniske» (sic) Miner. 
En Nat flygtede hun med sin sidste E lsker en vis Hans Sim, 
som havde væ ret H uslæ rer for hendes Børn. I al H emme
lighed var en B aad holdt i Beredskab, og paa  denne kom  
de ombord paa et Skib, som førte dem  til Holland. Det 
var den alm indelige Tro, a t F ruens mægtige S læ g t110 havde 
ved Fogdens B istand hjulpet til med F lugten, forat hun 
skulde undgaa den Straf, som efter Indstilling: «da hun er 
undtw igt herfra  och haffuer taget Sagen paa  sig och der
med end yderm ere haffuer confirmeret sin Bekiendelsze 
och derfor formenes, a t hun bør Exemplairiter a tt straffitz». 
Overhoffrettens Dom a f 11. Januarius 1698 lød saaledes:

«Anna Kristina Orning, som med Forgifft efter egen aaben- 
bare Bekjendelse haffuer om brackt sin Mand Dragon-Capi- 
taine Iver Mogenssøn, och det paa ganske udædiske Viis 
og siden er af sin A rreste untvighet, bør, n aa r hun antræffis, 
kniebes a f Scarpretteren  med gloendis Tænger, først uden- 
fore det Stedd, huorudi Mordet e r begingits, siden tuende 
Gange paa Retterstedet; saa schal hendis høiere H aand 
levendis affhuggitz med een Øxe, huorlunde Legemet aff 
Natt-mandens Folck  scall henføris och læggis paa Steyle og 
Hoffvudet tilligemed Haanden fæstes til en Stacke offenoffer 
Legemet: det med R e tte 111. Hendis Hufuedlod e r Kongl. 
M ajestæt hiemfalden».

Foged Johan  Thorson, som  va r s tæ rk t m istænkt for a t 
have hjulpet med Flugten, blev døm t til a t giøre sin cor- 
porlige Eed paa, a t han ikke v a r Medvider i Sagen.

Om hendes senere Skjæbne vides In te t112.
Til en Slægtning, som «saae» hende vel ombord, fortalte 

Skipperen, som lod til a t væ re en relativ «dannet» Mand, 
ialfald kunstinteresseret, a t da han fulgte den høye beryg
tede F rue  til «Cajuten», havde hun om  sin sm ukke Mund 
et fint Smil a f ræveagtig  Tilfredshed, som  han  engang havde 
seet Mage til paa et kvindeligt Billede a f  en berøm t og 
famøs Hofdame, m alet a f  en a f  hans store  Landsmænd i 
Malerkunsten. Det kan  hænde, tæ nker jeg  mig, at det har 
havt Lighed med det forborgne og tvetydige Smil, som en
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s to r Psycholog  a f en K ritiker tro r  er den re tte  Opfatning 
a f  den berøm te Mona Lisas hemmelighedsfulde Smilen.

I Note 112 anføres Exempler paa, a t de hypperfrække 
Holstenere ogsaa i enhver Skam løshed overgik sine Sam 
tidige. Hedevig v. Blome, en Slægtning a f en tidligere om 
ta lt F ræ kfan t Hr. Achim, nægtede sig Intet m ed Hensyn 
til skandaløs Vellyst. B aron  W. v. Pogw itz oversaa i sin 
exempelløse A rroganz’ Alt, selv sit eget Eftermæle. Han 
generte sig ikke for i sit Testam ente a t indsæ tte sin sidste 
mangeaarige B islopperske til Hovedarving med den verteu- 
felt-unbefagne Begrundelse: «for lang og tro  Tjeneste«!
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Den kjække og ridderlige Dame af Orning-Slægten, 
som formentlig altid skal forblive «naffnløs eller

uunæffnt».
«— — ich  weiss nicht, w ass ich will, 
am  liebsten  mocht ich sterben, 
d ann  w år’s auf einm al still I»

Denne Fortæ lling om  en — m an faar vel kalde hende 
«anonym» Orning-Dame — va r optegnet paa Bagsiden a f et 
Løsblad, som syntes a t væ re utfalden a f en «m ilitæ r Copii- 
Bog», der havde tilhørt en a f F ru  Else E lisabeth Ornings 
Sønner, — min Tip-Oldefar, — D ragon-R itm ester F ried rich  
Christian G rønwald (1692—1757, gift med Justine Cathrine v. 
Reichwein). Der bestaar ingen anden tænkelig  Forbindelse 
m ed ham  og Fortæ llingens Hovedperson end den, a t muli- 
gens en af hans Søstre v a r den, som der spillet Hovedrollen. 
Der v a r en a f  dem, om hvem  nok saadan t kunde tænkes. 
Men var det saa, da v a r hun jo  en G riinwald (Grønwald), 
uagtet hun b a r Navnet Orning 11S, og Fortæ llingens Plads 
skulde altsaa ikke væ re blandt de agnatiske Orninger.

aTante Lisa« havde ikke indlemmet Beretningen blandt 
Fam iliekrønikens P ap ire r og vilde ikke nævne m ig vedkom 
mende Dames eller H erres Navn, og da Tante v a r en m eget 
bestem t og myndig Kvinde, som  ikke lod sig rokke  i hvad  
hun efter moden Overveielse havde bestem t sig til, ny ttede 
det ikke at gjøre Spørgsmaal, anstille G jætninger eller Com- 
binationer; det likte hun simpelthen ikke. Skjønt F o rtæ l
lingen saaledes m aa siges a t væ re berøvet den Fordel, den
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Interesse, som  ligger i, a t den kan  henføres til en bestem t 
Personlighet, synes den m ig dog alligevel saa  eiendommelig 
karakteristisk , at den fortjener a t meddeles.

Denne navnløse Dame havde en Mands Mod og Hjerte. 
Hun var af en gammel afdanket Corporal (eller Capitaine 
des armes), som spiste N aadsensbrødet i hendes Foræ ldres 
Hus, bleven helt fra Barndommen a f undervist i den ædle 
Fægtekunst og Pistolskydning. Corporalen sa ’ beundrende 
om hende: «Denne høviske og fine Jom fru  fornøyer sig med 
Pistoler og S tødkaarder ligerviis huorsom  andre Qvinder med 
Naal og Sax!» «Hun va r sky  overfor Mænd, og Kvinder 
sky ligeoverfor hende#, en ensom  Skabning, en Valkyrie fra 
den gam le Sagatid, født til Verden A arhundreder for sent 
og derfor ude a f Stand til at føle sig til rette  i sin T idsalders 
Forholde. Hendes Renhed v a r som  Jøklernes, Isbjergenes 
Kjølighed og for en Kvinde med hendes N atur kunde det, at 
hendes Person  blev en Mands Eiendom , kun føles som en 
Ydmygelse. Ikkedestom indre v a r hun — strax  hun var ble
ven voxen og m eget sm uk som  hun v a r — a f Foræ ldrene 
bleven — efter Tidens Skik — bortlovet til en noget æ ldre 
adelig Officer. Om hun end ikke ren t afskyede ham , saa 
følte hun dog det stæ rkeste  Ubehag ved Tanken om at i det 
Hele gifte sig, naturligvis særligt med ham.

En Dag, han  v a r i Besøg i hendes Hjem, gjorde han paa 
en bru tal og ækkel Vis Forsøg  paa at overvæ lde hende med 
K jærtegn og Kyssen. Det fandt Sted i den gam le Corporals 
Rum. Jom fruen river sig harm fuld  løs, g riber en a f de to 
S tødkaarder, som  hang krydsvis paa Væggen og sa’ kort 
og bestem t: al tage den anden, en garde!# Uvilkaarlig ad
lydende hendes kraftige Villie ta ’r  Officeren den anden, og 
Duellen begynder, vistnok i Begyndelsen som  en Slags uhyg
gelig Spøg, men Uvillien og K rænkelsen paa  den ene Side 
og Ophidselsen paa den anden virkede i Forening til, a t det 
endte i b itter Alvor. Thi pludselig raab e r Damen — ærlig 
og ridderlig som  hun v a r — med et truende U dtryk  i sit 
skjønne Ansigt: «Nu væ rge I Eder, M arquard, saa m an
digt I kan, nu gjæ lder det Liv eller Død!# Om ikke længe
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ridser Officerens Kaarde op Jom fruens venstre Arm, saa 
B lodet oversprøiter hendes lyse Kjole, men i næ sten samme 
Øieblik sad hendes Kaardespids i hans H jerte, og han  sank 
livløs ned for hendes Fødder. Der blev Intet g jort ved Sagen, 
som vel paa  Grund a f Duellanternes Byrd  blev betrag tet 
som en ulykkelig Hændelse. Der stod ellers efter den Tid 
en respektfuld Gru over hende, men hun slap iallefald for 
det, hun afskyede, at indgaa Æ gteskab.

Forøvrig t blev hendes Saga kort. Hun va r en dristig 
Rytterske, og en Dag, hun vilde tvinge sin m odstræbende 
Hest over et Stengjærde, faldt hun a f Hesten og knuste sin 
Tinding.

Duellen m aa ganske vist væ re foregaaet i den første 
F jerdedel a f 1700-Tallet. V edkommende faldne Officer, hvis 
Fornavn  altsaa var M arquard, synes ifølge Combinationer, 
som  ikke her næ rm ere skal udredes, da Sagen forsaavidt 
er uden synderlig Interesse, a t have deltaget — i høiere 
Officers Stilling — i en Episode a f  den store nordiske Krig.

I Indledningen til disse Fam ilie-K røniker h a r jeg  i en Note 
pegt paa de Vanskeligheder der er, og den langvarige Ar- 
beidstid, der m aatte  paakræves, for kun paa en nogenlunde 
tilfredsstillende Vis at kunne give en sam let Opgave over 
de norske Orningers store Jordgods, som hovedsagelig laa  
i det Bergenske og Trondhjem ske. Dette kan  jeg  som  sagt 
ikke indlade m ig paa at forsøge udredet. Jeg kan  dog ikke 
ganske forbigaa a t nævne Æ tten s  økonom iske Forhold , thi 
Besiddelse a f Jordgods var K jendetegn paa og U dtryk  for 
en Slægts materielle Velvære og Trivsel. Og i denne Hen
seende havde de norske O rninger ingen Grund til a t klage. 
L igefra S tam faren for den norske Gren hin godskjæ re Otte 
Thomassøn Orning havde den væ re t «godsriig», a ltsaa  en 
særdeles vel situeret, endog m eget formuende Æ t. Jeg  næv
ner im idlertid kun de vigtigste a f  Hovedeiendommene og 
disse ogsaa blot «i grove Træk*.
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Ifølge Kraffts topografisk-statistiske, men langt fra ud
tømmende Beskrivelse eiede Orningerne bl. A. følgende 
Hoved-eiendomme:

Vatne  paa Stordøen med Helleflot (Hatleflot) 4 7 a  Løb, 
3 3/io  (c. 15 Skylddaler). Denne store og sm ukke Gaard vesten
for Aadland-Vandet h a r i m ange A arhundreder væ ret ade
lig Sædegaard. I 1300-Tallet tilhørte den Slægten Smiur 
(Rigsforstander Svale Jonsen Sm iur 1390). Den gik ved Gif- 
termaal over i Slægten Orm. E rik  Orm blev i 1500-Tallet 
gift med Christopher Throndssøn (Rustungs) D atter Magda- 
lene. (Søster til Anna «Skottefruen», som  var gift med James 
Heppburn, Ja rl (Hertug) a f  Bothwell). E rik  Orms D atter 
Anna (opkaldt efter «Skottefruen») blev (c. 1580) gift med 
Otte Thom assøn Orning. Deres Søn igjen var den bekjendte 
E rik  O ttesen (Orning, ogsaa kaldet «Bølle« eller «Vove») 
Admiral paa Bremersholm , Lehnsherre over H ardanger Lehn 
og Befalingsmand over Halsnø K loster (senest General-Ad
miral). Sønnen Skibs-Offerhøfvidsmand Bernt Orning eiede 
den i 1665. Under den laa 9 andre Gaarde. Senere (c. 1675) 
kom  den til B aron  Ludvig Rosenkrands (Karen Axelsdatter 
Mouatts Mand).

Valva tne  p aa  Stordøen, en smuk adelig Sædegaard, 2 7 *  
Løb, 275 (c. 7 skylddaler) beliggende ved Storvandets Udløb 
med «Skov, Saug og Kværn«, tidligere tilhørt Slægtene Smiur 
og Orm, kom  derefter til Æ tten  Orning. Den brugtes som 
Avlsgaard inden Vatne, men den v a r a f B ernt Orning før 
1657 bleven pan tsa t til den næ rige F jæ ldberg-P ræ st Anders 
Brose, som snart annammede den ved Eiendoms Dom«.

Orninggaard  p aa  Stordøen med Kalletvedt, Døsen ogMyren, 
2 V s  Løb, 37a (c. 9 Skylddaler). Om Admiral Bernt Ornings 
Erhvervelse (ved Mageskifte) a f denne Gaard — oprindelig 
Nedre Aadland — og som i Almindelighed blev kaldet ((Or
ning og F rues Gaard« eller «Fruegaarden» (F rugaren) er 
ta lt tidligere; den brugtes a f  B ernt Orning som Avlsgaard 
under Hovedgaarden Vatne, og var tillige hans Orlogs-Sta- 
tion. Admiral B. Orning overlod Gaarden til sin Mor F ru  
Karen Andersdatter Mouatt, som  beboede den endnu 1679;
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efter 1677 beboedes den tillige a f F ru  Siselle Juel, Adm ira
lens Enke, til hendes Død 1705 eller 1707, ligesom a f dennes 
D atter F ru  Else E lisabeth  Orning, (gift m ed Morten Grøn- 
walld, — Grunwald —), hvem  Gaarden v a r tiltæ nkt som  Arv. 
(I 1684 pantsatte  F ru  Siselle en betydelig Del a f O rninggaard 
til Svigersønnen L ieutenant M. Grønwald, som  1707 som re t 
Odelsmand blev tilkjendt den hele Gaard) og som  tildels 
havde opholdt sig der ogsaa a f og til i næ rm este  Tid efter 
sit Giftermaal. E iendommen kom  — som før næ vnt — «i den 
snedige K jøbmand i Bergen, Severin Seehusens, hånds «griske 
och langfingrede Næffuer», udi Juli Maaned 1710». Denne 
R iigmand kjøpte sig i 1720 Adelsskab under Navn Svanen- 
hielm  og Svanøe-Godset i Søndfjord; «men var hånd en sto r 
Skielm». Han var «i offer« 12 Aar (til 1724) Stigts-Skriffuer 
udi Bergen och bleff der udi hans Sterffboe (sic) ifølge 
særdelis m ange Tillsuarelses-Poster inddreffuet m indstens 
73,000 rdl.» Hans Adels-Nafn bleff udi «Folkemindtz» om- 
dannitz til det Spotz-Nafn, nafnlig aSchwigenhielm« eller 
aSnydenhielm« (ogsaa Snydenskielm).

Kaarhuus m ed  K y ltved t, N ess im  og S k ru enæ s:  4 Løb, 
33A (c. 15 Skylddaler) i Skiolds Hovedsogn i Ryfylke, adelig 
Sædegaard, tilhørte Admiral B ernt Orning til Vatne og gik, 
vistnok behæftet, i Arv til hans æ ldste Barn, D atteren 
B lancheflor Catharine Orning, gift m ed L ieutenant Foget 
(Vogt), men amaatte hun dem pantsæ tte  och affhuende, da 
hun ved sine Børens Depentzer dertil nødt och twungen 
w ar, och m aatte  hun udi sine senere Dage sig paa det Adels
sæde Thorsnæs tage Ophold, hvorsom  den Husfrue dend 
B lancheflor Galtungs hendis Dotter war«.

Sandvig: 3 Vs Løb (c. 12 Skylddaler) i Kvindsherred. Denne 
gode og sm ukt beliggende Gaard var adelig Sædegaard , til
hørende E rik  Ottesen og hans Enke K aren Andersdatter 
Mouatt.

Haaland  i Tysnes Præstegjeld 3 Løb, 6 Mrk. 29/io adelig 
Sædegaard tilhørte General-Admiral E rik  O ttesen og efter 
ham  hans Søn Skibshøfvidsmand, senere Am tmand og Slotz- 
herre  paa W ardøehuus Christopher Orning, som  i 1649 over
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lod den med Tilliggelser til sin Morbroder, den stenrige Ad
m iral Axel Anderssen Mouatt til Hovland, kaldet «hin rige«. 
Den kom  tilligemed Hovland, den største  a f  alle Præstegjel- 
dets Gaarde, til Axel Mouatts Svigersøn, V icestatholder F ri
herre  Ludvig Rosenkrands (ved dennes G iftermaal med 
Karen Axelsdtr. Mouatt), som  a f sin H ustru  «viidstrakte» 
Ejendomme med Hovland som  K jærne oprettede Baroniet 
Rosendal (1675). Om P a rte r  se Note 114—116.

E ide og Mære  adelige Sædegaarde med Tilliggelser i 
Sparbu Præstegjeld, temmelig store adelige Sædegaarde til
hørte E rik  Ottesen Ornings Søn, Oberst ved nordenij. D ra
goner E rik  E riksen  Orning og derefter hans Søn Dragon- 
R itmester M athias E rikssøn Orning og saa dennes D atter 
a G iftm ordersken» F ru  Anne Christine Orning.
En Jordgods-Statistiker h a r ved en om trentlig (ikke fin

sigtet) Beregning anslaaet Orningernes sam lede Jordgods til 
c. 100 Skylddaler; «og er det ikke forlidet, saa e r det ialfald 
ikke formeget», m ente han.

O rninggaard eller «Fruegaarden» 117 v a r bestem t a t skulle 
tilfalde Adm iralens 2den D atter Else E lisabeth (gift med 
Morten Griinwald) «i Lignelse med» (i Lighed med) at 
Systeren, det æ ldste Barn, B lancheflor Cathrine (gift med 
L ieutenant Daniel Andersson Fogeth  — Foget, Vogt —) 
havde faaet de tvende Adelsgaarde K aarhuus med Kyltvedt. 
Hvorvidt der — før Else E lisabeths G iftermaal — a f hendes 
F a rb ro r Ambtm and Christopher E rikssøn  Orning «war be- 
drefuet F ixfaxerier denne Sædegaard  betræfendis» saaledes, 
a t den v a r adskilligt forringet og hun derfor opgav sin Ret, 
(((resolverede sin Ret a tt entwighe«) faar staa  derhen; F ade 
rens («Admiralens») økonom iske Misére synes dog a t kunne 
væ re en afgj ørende Aarsag til dette Skridt, saam eget m ere 
som han  før hendes Fødsel havde givet sin Mor, F ru  Karen 
Mouatt, (m idlertidig betinget?) A ftrædelsesbrev paa Eien- 
dommen. En anden Sag er, a t Admiral Bernts Enke F ru  
Siselle Juel — som  før paapeget — senere m aatte  (for Laan) 
pantsæ tte Størstedelen a f O rninggaard til sin Svigersøn 
Lieutn. M. G rønwalld (Griinwald) og a t denne efter Sviger
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moderens Død (1707) forsøgte a t holde den til Slægten, men 
nødtes i 1710 a t tilskiøde den til Creditoren, Slyngelen Severin 
Seehusen «han som senere kjøbte sig Adelsnavn Svanen- 
hielm» og «Svanøe Gods« men snød den Stigts Kasse for 
m indst 73 000 Dalere (hvorfore han  blev kaldetz øSnyden- 
hielm»). Dette er før om talt i en Note: «Och bleff hendis 
Moder och hun selver der boendis, saalænge dette dem 
lystedis: men tog de a f og til till dend By Bergen, huor 
de doch ey trivedis ved Mindelsen om «de uforglembelige 
Daghene» paa dend schiønne «Orning och Frues Gaard»; 
og efter D atterens G iftermaal i 1680 blev F ru  Siselle boende 
paa O rninggaard til sin Død (1707).

F ra  Adm iral Bernt Ornings Dage (ja endog i hans senere 
Tiid) synes det fast i enhver Henseende, særlig med Hensyn 
til Goeds, a t væ re gaaet tilbage med Æ tten , som H istori
keren  Øverland kalder «Orningernes berømmelige Slægt« 
saavel m ed Hensyn til dens officielle Anseelse som sociale 
Stilling, «endskjønt de forbleffe a t væ re Officerer (D rago
ner)« u8. Dens tidligere saa  anseede Position gik tilbage, 
om  aendoch ey den deelte i saadan  Henseendis (sic) Lod 
med ey gandtze (sic) faae andre gamble Adelsætter, huor- 
som neppeligen paa Maal med de gjæffe Orninger staae  
kunnte«. H er sigtes blandt andre  til den meget gam le norske 
Adelsæt «Galtung« (oftere besvogret med Orninger) som  
— skjønt den fik sin Adel fornyet i 1600-Tallet — alligevel 
efter Admiral og Lehnsherre Lauritz  Lauritzens Tiid 119 (han 
«huis Moeder Lisbeth O ttesdatter Orning Syster a f General- 
Admiral E rik  Ottesen war») ved hans Søn — Godsfor
øderens «laute» (flotte) Depentzer «sank ned i G aardbruger- 
standen«, medens den dog vedblev a t «eye och beboe« sin 
gam le adelige Sædegaard  Thorsnes i H ardanger, og Slægten 
Mund, som  sank endnu længere ned (i H aandvæ rkerstanden).

Orningernes tidligere saa  fuldt berettigede sociale Ambi
tion syntes sløvet, dens gam le Kraft og m agtfulde Energi 
syntes, ja  var formentlig næsten opbrugt. Navnlig med 
Hensyn paa ((Økonomisk Lykke« gik den hurtig t tilbage 180 
og de Orningers «store Jordegoeds gick offuer i andre  och
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ey beschlåchtede Fam iliers Eye» «Trende udaff den Offuer- 
høffvidsmands Hr. Bernt Ornings Sønner annammede dend 
fuule Død unge och ugiffte». Den eneste gjenlevende Søn 
Capitaine ved D ragonerne tog Afsked 1715 og døde snart 
efter paa Grund a f et ulægelig Saaer «annamm et udi den 
store Krieg». Denne, F riderich  Christian Orning synes kun 
a t ha’ havt en nogenlunde betydelig E iendom  Hof i Hobøl 
— Haabøl —. Hans tvende Sønner, begge ogsaa Dragon-Office
rer, synes derimod ikke a t h a ’ eiet Jordgods, medens dog den 
ene: Oberstlieutenant W ilhelm  Friderich  Orning v a r en — 
hvad m an ka lder — «holden» (formuende) Mand. Han døde 
1784. 2 Aar efter: 1786 afgik ved Døden hans ugifte Søn 
Prem ier-L ieutenant Ove Ramel Schested Orning som  sidste 
Mand a f den «dansk-norske» Adelsæt Orning.

Saaledes v a r ogsaa «de norske« O rningers Saga tilende. 
En læ rd  Philologus a f Slægten, som altid yndede a t «expec- 
torere» sig paa Romernes stolte Sprog, gav det U dtryk  i 
en høitidelig og klassisk Vending, idet han  sa ’ :

«Sic transit gloria Orningia«,
«den Blomst, som  engang h a r blomstret, døer for Tiid och 
Ewighed«.

En nulevende m eget bekjendt og anseet skjønlitteræ r 
K ritiker h a r om  disse Fortæ llinger om «Orningeme» ud 
talt, a t de kunde — meget rom antiske som  de er — give 
en historisk F o rfa tte r a f samme Skrot og Korn som  f. Ex. 
den danske Carl Ew ald  taknemmeligt Stof ikke alene til 
historiske Noveller, men ogsaa til Romaner.
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B. Officersslægten Grønvold i Norge: 1650—1850/1920. 
(Det oprindl. Navn formentlig «,Gr1inwaldi>, fra 1650—1750 
«Grønwald» (Orning-Grønwald) senere «Grønwold», fra  ca. 

1770/1800 til Nutiden: ^Grønvold*.)

«Och de Schyggher de stighe afif sin  Hw ile opp,
Och lege de udi Scherritz aff de w ehmodelighe M inndher. 
Hworsom  ock de Ellfwer dantze ud i M aanens Schiin«.

(Brudstykke af en gammel dansk  Vise.)

Denne fra  ca. 1650 norske Officersslægts 121 oprindelige 
Navn va r visselig von «Grunwald», m en det skreves formentlig 
allerede fra  Slægtens Skaanetid (ca. 1530—1658) «Grønwalld» 
(«Grønwald»). Disse flere Skrivem aader forefindes i norske 
offentlige Dokumenter: Officers-Rullerne(Militær-Calendere), 
Retsdokumenter, Skifteakter, «Embetz-Breffue» o. s. v. Ifølge 
R igsarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas’s Oplysninger i hans i dansk 
personalhistorisk T idsskrift optagne Afhandling: »General
m ajor Georg Reichweins E fterslæ g t«122 er Navnet i offent
lige Dokumenter oftere skrevet «Griinwald». Denne Navne
form  er efterhaanden helt fra Skaanetiden bleven saa at 
sige nationaliseret til «Grønwalld, Grønwald«, og er omtr. 
i de sidste 200 Aar sædvanligvis bleven benævnt og sk re 
vet «Grønwold», eller senest (i ca. 150 Aar) «Grønvold» 
(hvilket jo indebæ rer en ren t saglig Forandring  i Navnets 
sidste Led).

I et offentligt Retsdokument a f  18/io 1699 fra Valvatne paa 
Stord underskriver den norske Griinwald-Slægts S tam far i
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Norge (født ca. 1650): Morten el. Martinus sig «M. G rønwalld«lss. 
Det bemæ rkes derhos, a t de 3 a f hans Sønner, som beholdt sin 
F a rs  E fternavn (de øvrige 6 Officerer benyttet Mors-Navnet: 
«Orning») skrev det «Grønwald». Sønnerne a f to 184 a f disse 
(«Dragoncapitainerne F rid rich  Christian og H aagen Otte 
Grønwald»): nemlig B rødrene «Oberstlieutenant F rid rich  
Martinus (1721—1803»), (S tam far for Gullaug-Gr.) og aOberst- 
lieutenant B ernt Christian (1729—1797)» (S tam far for Ulle- 
berg-Gr.) sam t Fæ tte ren  «Capit.: Johannes Broderius» (en 
«Tordenstierne« el. «Stenshorne-Gr.») skrev  Navnet: aGrøn- 
wold», en saglig Forandring, men med Bibehold a f  w  («Dob- 
belt-w’et« fra  a-wald»). Sønnerne a f de nævnte to Oberst- 
lieutenanter (tilsammen 8 Officerer) fornorskede yderligere 
Navnet i Form en : «Grønvold» (med «enkelt-v»).

A ltsaa beholdt a f den norske Stam fars m ange (m indst 9) 
Sønner kun 3 hans Navn næ sten uforandret, medens Sønne
sønnerne foretog en m ere saglig end hørlig Navneforandring 
ved a t bruge Endelsen: — «wold»; og alle Sønnesøns-Søn
nerne næ sten udslettede Sporene af den oprindelige F o rm : 
«Grtinwald» ved den end yderligere — men urigtige Fornorsk- 
ning: »Grønvold«.

Den Form , hvori S tam faren i Norge benyttede Navnet 
(alene en Oversæ ttelse a f dettes første Led) havde vistnok — 
som oven bemæ rket — fæstnet sig allerede i Skaane (da hø
rende til D anmark), hvorhen vor norske Stam fars Farfars- 
F a r  (Oldefar) skulde væ re aintruffitz (sic) fra  Landet Baltien« 
(Lifland) ca. 1530. I dette Land v a r denne Æ t «urgambel».
Dette paastodes med aunerschiitterlich Bestimmitz« (sic) 

a f Oberstlieutenant F rid rich  Martinus v. Grønwolds sæ rde
lis gode Ven og Frænde, den norske Capitaine (og ty sk  Ba
ron) v. K alckreuth, og er tillige mere og mere sandsynlig- 
gjort ved flere Data, som  efterhaanden i det følgende vil 
blive om talt paa de Steder, hvor de naturligen hører hjemme.

Slægten e r som  fremmed indvandret Slægt forholdsvis 
gammel her i Landet; den nævnes omtr. ved 1600-Tallets 
Midte, da den indkom  fra Skaane, «da dette til Sverige fal
den bleff«, som det siges i et gammelt Handtschrifft (aStame-
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Taffle och Mindte-Krandtz»). En  dansk  Personalhistoriker 
h a r hentydet til, a t den skulde stamme fra R idder Østein 
Grønvoll (Grønevoll), som  e r besungen i en baade dansk og 
norsk  Kiempe- eller Ridder-Vise (tidligere m eget kjendt og 
udbredt i D anm ark  — Skaane — og tilgrændsende svenske 
Bygder, sam t i Norge — sæ rlig t i B orgarsysla: Smaalenene), 
men dette synes at væ re en blot og bar ligetil Gjetning paa 
Grund a f Navneligheden. Der e r ogsaa fabiet om, a t den 
første a f Slægten her i Landet, nemlig Fæ ndrik  (senere ifølge 
D anm arks Adels Aarbog: L ieutenant Martinus G rønwalld) 
som efter Slægts-Traditionen og ovennævnte «gamble 
Stamme-Taffle« c. 1658—59 som  D rengebarn forlod Skaane, 
da dette Landskab ifølge Roskildefreden «kom til Schwen- 
sken», (eftersom  hans Slægt «ligerviis som den Slægt Maane- 
schiold det ikke willte, dend Konung utaff Swerige a t lyde 
och hdrsom  wåre»), og blev hånd (da en 7—8 Aars Gutunge 
«af de Maaneschiolds medtagitz* til Norge) — ogsaa skulde 
væ re en agnatisk  Orning. H an skulde væ ret Søn a f en Jørgen  
Orning og Hustru Anne Pedersdo tter Maaneschiold, Enke efter 
Thom as Madssøn Straale. E n  Genealog har frem sat den 
Formodning, formentlig stø tte t paa en Anførsel a f den danske 
Oberstlieutenant H irsch i hans bekjendte og sæ rdeles paa- 
lideligt, næsten ufeilbart, anseede Væ rk ((Samlinger over 
danske og norske Officerer til 1814»: Kgl. Bibliothek, Kjøben- 
havn. Det anføres nemlig der:

«Morten Grønwald, Second-Lieutenant ved søndre Sønd- 
hordlehnske Comp. a f B ergenhuus’iske Infanteri-Rgmt. 1686 
—99, an tager Navnet «Oming», men der lægges til: «efter 
sin Hustru*. — Det betones, a t H irsch’s Angivelser a f  Offi
cerernes m ilitære Vita ansees, som sagt, for næ sten ufeilbar, 
(ikke derimod hans undtagelsesvise Anførsler om  disses 
genealogiske Forhold), og Bemærkningen om, a t M. Grøn
walld som Second-Lieutenant antog Navnet «Orning», m aa 
derfor absolut væ re en Feiltagelse, da han baade i Officers- 
Calenderen og i D anm arks Adels Aarbog benævnes ((Grøn
wald (Grønvold)«. Selv skulde han altsaa i Dokument af 
18/io 1699 undertegnet sig: «M. G rønwalld».
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Jeg h a r  altid holdt a f Tanken  om, a t jeg  ogsaa paa den 
fædrene Side var a f ren  nordisk  Æ t, men efter de mange 
D ata  ser det ud til, at m an formelig nødes til a t mene, a t 
den m aa væ re a f tysk  H erkom st (altsaa dog heldigvis af 
germ ansk  Race) og a t Traditionen og K alckreuths «ver- 
schwdrne Behauptz« skulde faa Ret.

Morten (Martinus) G runwald (Grønwalld) var ca. 1 Aar 
før sit Giftermaal ca. 1680) bleven ansat som Fæ ndrik  ved 
ovennævnte Comp. med «Folck till Foedz» og m an kan  vist 
antage, at han  forud h a r  g jort m ilitæ r Tjeneste ved et eller 
andet Rytter-Regiment (derfor det udhævede Tillæg «til 
Foedz», cfr. en senere Note om  hans Ryttertid). Slægts- 
Krøniken nævner ham  ellers i de faa Tilfælder, han  senere 
omtales, kun som F æ n d r ik 125 selv efterat han vitterligen 
v a r bleven «Lieutenant». Om den sandsynlige Grund hen
vises til hvad derom  er anført i S tykket «A: Den norske 
Gren a f Adelsætten Orning». I ovennævnte gam le Stam 
tavle benævnes han  endog «Capitaine», men da D anm arks 
Adels Aarbog, der dog ikke er ufeilbar, kun nævner ham  
som L ieutenant (hvad ogsaa Hirsch, som  er ulige paalide- 
ligere med Hensyn til «de Officerers Vitae«, gjør) m aa det 
antages som  givet, a t han ikke h a r naaet høiere Officers
g rad  end denne (L ieutenant) hvilket e r saam eget rimeligere, 
som han  allerede tog Afsked i 1699126.

Morten (Martinus) Grønwalld, der skulde væ re født «nogle 
Aar efter T rettiaars-K rigens Sluttelse« (ca. 1650—52) blev i 
Begyndelsen a f 1680-Aarene «copuleret» med den flere og 
tyve-aarige (formenti. f. 1653 el. 1655) Else E lisabeth  Orning, 
D atter a f «Offerhøffvidsmand till Skiibs«, «Norges Admiral« 
Bernt Orning til Vatne, som var falden foran M arstrand 
1677, og Siselle (Cecilie) B ørgesdatter Juel (Stierne-Juel); 
se S tykket om Orning’erne.

Form entlig  m aatte  Fæ ndrikken  h a ’ væ ret a f god Byrd, 
siden han  i de T ider — da Adelige fremdeles endog mistede 
sit Adelskab ved a t ægte Uadelige (cfr. Slægten Hvass) — 
kunde med den næ rm este Slægts fulde Sam tykke blive gift 
med en Admirals Datter, en Sønnedatter a f en General-
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Admiral og — hvad dengang fremdeles v a r endnu mere — 
a f gammel Adel paa alle Kanter. Man tog nok ellers Sagen 
paa den Tid ikke længere fuldt saa  s træ ng t i Norge som 
tidligere (cfr. i saa Henseende i S tykket om  Bernt Orning, 
hans P roces angaaende den fordum s Adelsgaard Øvre- 
Aarland). Ifølge Traditionen var vistnok Fæ ndriken  (el. 
L ieutenanten) en i legemlig Henseende m ere end alm indelig 
vel udrustet H erre: et Sted siges: «han fra Isse til Foed- 
Saaele oder Hæl ha rtad  mere end trende Tom ber (sic) 
offuer trende Æ llener war», et andet: «Hannems K6rper- 
långe m it tw ende siue-tal bezeichnitz kunnte» m . Med sin 
ualm indelige Høide og rene K jæmpe-Statur (digerviis huor- 
som een Kiempes war») med et renskaare t fagert friskt 
lyslet nordisk Aaziun, med langt lokket gult H aar bølgende 
nedoffver det P fan tzer (sic) — hvad Po rtræ tte t a f ham  viser 
— kunde det nok om ham  siges: «Hånds Aussehen w a r 
ligerwiis huorsom  en nordisk  Kiempes det w årit haffuer 
och ligerviis som om dend Heidenolds Gud Thord  (sic) 
a tte r udi det Landt niedergestiegt haffte«.

Men legemlig Skjønhed alene kunde vanskelig i den Tid 
overvinde den kløvende Standsforskjel, derfor ta le r Sand
synligheden for, a t hans Byrd  ogsaa v a r «god» (adelig )ia8. 
Hvorvidt L ieutenant Martinius (Morten) ogsaa i aandelig 
Henseende v a r vel udrustet, derom  nævner Traditionen kun 
dette, a t «han goeder Begaffuelz udi K riegskenntnitze (for
mentlig er m ent «udi Exercits«) haffte« och — ved en Ley- 
lighed — at han  w a r «geschårfter udi Penden« (sic) det 
vil sige: «skrev godt for s ig«129. Men sikkert e r det, at 
flere a f hans «Børen», sæ rligt de tvende: den æ ldste Søn 
D ragon-Oberstlieutenant B ernt Orning jr. og Dragon-Capi- 
taine F rid rich  Christian G rønwald, sam t adskillige a f disses 
E fterkommere v a r m eget opvakte Personligheder «kloge 
udi deris Begriffelser«, men det kan  jo  ogsaa skyldes hans 
Frue, S tammoderen i Norge, Else E lisabeth Orning, som  
baade ifølge Traditionen og «vitterligen» w a r en særlig k løg
tiger Qvinde, och haffte hun viel K lugheit udaff sin Vater, 
hanses V ater (Generaladm iralen) arffuet«.
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De tidlige mandlige Generationer a f Slægten, der som 
i T iden næ rm ere dens S tam far i Norge vel kunde haft 
bedre  Anledning til at faa Greie paa Afstamningen ,so, syntes 
a t h a ’ væ ret temmelig ligegyldige for Spørgsmaalet. Maaske 
kan  det — ved Siden a f  deres s tæ rk  Selv- og Uafhæn
gighedsfølelse og F rihed  for alslags Snobberi — ogsaa h a ’ 
haft sin Grund i, a t deres Slægtskabsforhold til Adelsæt
terne: Mouatt, Orning, Stierne-Juel, Bildt, Ravensberg, Rosen- 
krands, Rosensværd, Tordenstierne, Reichwein o. fl. (frem 
for alle Orning) h a r git dem  en Følelse af, a t dette kunde 
være b ra’ nok  og a t de derfor ikke gad bemøye sig med 
a t granske efter en Slægtsoprindelse, der tilslut m aaske 
kunde vise sig som en Chimære, som de forgjæves havde 
ofret sin Tid og sine Penge paa  a t forsøge opklaret. Dette 
særligt, da en a f S tam farens Sønner (min Tipoldefar Dra- 
goncapitaine F rid rich  Christian Grønwald) som  vistnok 
havde Interesse for Sagen, netop i den for Undersøgelsen 
beleilige Tid «paa Grund udaff sin cavallerachtige (øedsle) 
Leffemaade og Depentzer« ikke da v a r «synderligen» godt 
økonom isk stillet. P aa  de efterfølgende Generationer, som 
derimod var i Velstand, ja  for Gullaug-Grønwold’ers Ved
kommende i endog særdeles gode Kaar, virkede m aaske 
T idsaanden m ed sin sædvanlig sm ittende Evne. Dragon- 
capitaine F rid rich  Christians tvende Sønner, Obrist-Lieute- 
nanterne F. M. og B. C. Grønwald, synes ialfald a t have væ ret 
m eget ligegyldige for den Efterretn ing om Slægtens Oprin
delse IS1, (og dens davæ rende R epræ sentanter i Norge, deres 
Krav) som skulde væ re kommen hid til Landet ved Brev 
fra Biskopen i Reval H. H.M. Orning (Fogeth-Orning), hvorom  
senere skal fortælles.

Og Aandsluftningerne og «Omslags-Stemningerne« fra  den 
store franske Revolution brød  netop da indover Landene i det 
øvrige Europa. V istnok v a r Oberstl. F rid rich  Martinus v. Grøn- 
wold ikke uden et vist rom antisk  D rag i sit Temperament, 
men saa neutraliseredes dette i nogen Grad ved hans Hustrus 
«verdslig-kloge og nøkterne p rak tiske Sands«, som  reagerede 
stæ rk  mod a t indlade sig paa  »eventyrlige Vidløftigheder«.
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Specielt for Gullaug-Grønvoldernes Vedkommende kom  
ogsaa dertil, a t — hvad den derpaa  følgende Generation 
angaar, der levede helt inde i Revolutions-Tidsalderen — 
min F a rfa r  (Majorens) Svoger, m ine Onklers Onkel (Mor
bror): den visselig begavede og kundskabsrige, men eensi- 
dige, næsten fanatiske, K rigsraad P ierre  Paum eau  F lo r '32 
var ved en lunefuld Skjæbnens Ironi i politisk Henseende 
a f dengang rødeste Rødt. H an svæ rmede fanatisk  for den 
franske Revolutions Helte og G rundsætninger, for Stikordene 
«Frihed og Lighed«. H an v a r intelligent og aandskraftig  
nok til i nogen Grad a t kunne paavirke sine Omgivelser, 
isæ r Ungdommen; dog kunde han ikke faa Gehør hos sine 
tvende aristokratiske Systre, m in F a rfa r (Majorens) F ruer. 
Politisk Uoverensstemmelse satte  ogsaa dengang — som  nu 
— ofte varig t Skille endog mellem  Syskende. Med Majo
ren stod han heller ikke paa den bedste Fod; thi hvor god 
Herre, Majoren end kunde væ re ligeoverfor sine T jeneste
folk og Husmænd, var han  nok  ellers i sit Hjerte en A risto
k ra t og «en strænger H erre  over sine Børn og sin Slægt« 
og «demagogische Umtriebe« bød ham  imod.

Som i Indledningen sagt havde det væsentlig væ re t Kvin
derne i Slægten, som h a r  vedligeholdt og hæget om dens 
Overleveringer. Det v a r fremdeles Tilfældet; Onklerne, spe
cielt den «myndige» Onkel Arild (min Farbror), haanede 
dem i Regelen som taabelig t Fan tasteri ligeoverfor den 
kolde, haarde, nøkterne Virkelighed. Og som Exhibition i 
Railleri kan det ikke nægtes, a t Præ stationen v a r udm æ r
ket. Onkel Arild v a r ju s t ikke meget talende (dog mere 
meddelende end den yderst faamælte Onkel Jens); men — 
som tidligere berø rt — naar han  a f og til slap sig løs, saa  var 
det i de skarpeste, i de m est knusende og i de for Øiemedet 
mest træffende Ord, G loser og Udtryk: han  v a r en ren Ord
kunstner. Han valgte — synes mig — med ra sk t Overlæg og 
Skjøn hvert a f sine knusende Ord og gav hvert nøiagtigt den 
Betydning, det indebar, han  hævede sig da op til en formelig 
Kunstens Høide i o rato risk  Persiflage. Men selv h a n  kunde 
dog ogsaa imellem ligesom tø op, og, synes mig, med en
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Slags Tilfredshed, ja  endog med dulgt Sympathie, lytte til 
T an te  Lisa — Slægtens sidste K ronikør — hendes F o rtæ l
linger om «de gamle gode Tider« og de dels rystende, dels 
hjertegribende Minder, disse Minder, som  ogsaa husede 
Overleveringer, der — om m an ei om  dem vilde bruge saa 
sto rt et Ord som ærefulde — dog va r høit hævet over det 
sædvanlige Hverdagslige.

Han var dog vist — det h a r jeg  Føie til a t tro  — i sin 
dybeste Grund ikke uden Sands for sin Slægts gode Byrd  
og ialfald dens gam le gode m ilitære Traditioner.

Nu er det formentlig for sent a t kunne faa nogen skraa- 
sikker Greie paa, nogen authentiske Bevisligheder om Mor
ten (Martinus) G rtinwald (Grønwalld), hans Afstamnings
forhold. Det kan jo  forsaavidt være, om ikke ligegyldigt, 
saa dog m indre paakrævet, n aa r m an lever i et saa qvasi- 
demokratisk , for ikke a t sige affekteret — folkeligt Sam
fund som vort, i en Tid, hvori dens ledende Mænd neppe 
kjender sin Slægt — eller m aaske af gode Grunde ikke 
ønsker a t kjende — den høiere op end til F a r  og Mor og 
ofte knap t dette, og dertil sæ tter en personlig-egoistisk 
Honnør-Følelse (jeg vil ikke bruge et saa  sto rt U dtryk som 
«Ære», men kanske am erikansk  «Jingo-Ambition» kunde 
passe) i at vedkjende sig, ja  endog «briske sig af« denne 
Uvidenhed 1SS. Officers-Slægten «Grønvold» (som den i de 
senere G enerationer kaldes og skrives) er — som den er — 
eller rettere, som  vi hidtil m ed absolut legitim Sikkerhed 
kjender den — gammel nok, ialfald i og for dette Land. 
Den h a r nu levet her i Landet i over 7 M enneskealdre og 
gjennem  Orning- og R eichwein-Æ tterne nedstammer den 
fra  de æ ldste og høibyrdige norske Lenderm ands-Æ tter. 
I Tiden fra  ca. 1650—1850 (ca. 200 Aar) h a r den «leveret» 
ikke m indre end ca. 35 M ilitæ rpersoner (hvoraf ca. 30 Offi
cerer og 5 Underofficerer eller Capitaines des armes) til 
den norske H æ r154, vel neppe frem staaende (den høieste 
Charge var O be rs t)135, men staute, i det Hele dygtige Offi
cerer med «sana mens in corpore sano, artes liberales et 
rom antiquam  aliquot propemodum  adjecta«, — som min
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Oldefars Syskendebarn den læ rde Generalinde Huitfeldt («der 
ligerviis saa  mægtig læ rd udi Latinen vissom  en Professor 
och Doctor war») udtrykte det.

Slægten er derfor, ialfald i dette Land, i sig selv god 
nok, selv om m an ser bort fra den næ sten  sikre Formening, 
a t den stamm er fra den gamle baltiske Æ t «von Griinwald«; 
en honorabel Antagelse, hvor sm igrende den end kan  væ re 
i ren t genealogisk Henseende, denne her gam le Officers- 
Slægt dog ellers saa særdeles godt kan  undvære.

Disse fra Æ gteparre t Morten (Martinus) G riinwald (Grøn- 
walld) og Hustru Else Elisabeth Orning i Agnat-Linien ned- 
stammende 35 M ilitær-personer kald te sig: dels «Orning», 
dels G rønwald (Grønwold, Grønvold); de fleste naaede ikke 
høiere op paa den m ilitære Rangstige end til Capitainer, 
7 å  8 af dem indehavde dog Stabs-Officers-Grad som Majorer 
og Oberstlieutenanter, 1 som Oberst *. De havde — som i en 
Note tidligere bemærket — gjennemgaaende væ ret «udi 
Feldten«, væ ret med «udi Krigen«. F lere  a f dem var bievne 
difFskrancke« formedelst «grumme Blessures« eller som  det 
et andet Sted heder «haardeligen blesserede«, saa a t V irk
ningerne a f deres Saar fo rkortede deres Levetid «och døde 
disse sæ r hasteligen«. Oberstlieutenant ved D ragonerne 
Bernt Orning jr. blev som P rem ier-L ieutenant i Slaget ved 
Helsingborg 1710 («den store nordiske Krig«) næsten sønder- 
hugget «udi drei Parten« (Feldtskjæ rens Udsagn); han  kom  
sig saa nogenlunde, men hans K jæmpekraft var b rud t; han 
døde kun lidt over 44 Aar gammel. Hans B ro r Dragon- 
capitaine F rid rich  Christian G rønwald (min Oldefar) havde 
væ ret udi adskillige F eyder och haffte idelig og allenstider 
immer «Ryckkelser och Væ rke-F lugteiser (sic) udaff et tief- 
gehend Pallask-Hugg och Degen-stick udi vinstre Schullter« 
aff tw ende ham  «attaquerendis» (sic) Swenskere, aoch fæl
dede han doch den Ene« (hans F rue  Justine Cathr. v. R.’s 
Siigelse). En  tredje B ro r: Dragon-Capitaine Haagen Otte 
Grønwald, «huilcken udaff en Carabine-Kugel udi sit Halse-

* Oberst H ans Mow G rønvold (en Ulleberg-Grønvold). Se en tid li
gere Note.
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Hofvud» (sic) schieffuer bleffuen w ar (huorfore hånd stun- 
domsviis tituliridis (sic) spøggsviis med det Naffnet: «Haagen 
Schacke« — Skakke —) døde ligerviis hasteligen a f sin 
Schade. (Udsagn af hans E fterkomm er — en Tordenstierne- 
G rønwold—). En fierde B roder — den 18/19-aarige Otte Mar- 
quard  Grønwald var som  D ragon-Comette gaaet «udi Eng
lands Krigstjeneste« under den berømmelige «Ober-General» 
Malabrock* (sic) och bleff udi det nafnkundige Schlacht 
«Malplaket» (Malplaquet) falden «udfor H aanden aff sin 
F rænde Capitaine Hans Henrik Rekvin« (sic: skal væ re 
Reichwein) «huilcken udi dend franzdsische Tieneste w a r« 1!l6. 
(Siigelse a f Hans Henriks Enke: M argrethe Maaneschiold 
af Wese.) »Tvende Capitaines des arm es aff det berømme
lige Nafn Orning bleffue udi Krigen (den store nordiske 
Krig) huggede nieder«.

Af L ieutenant (Fændrik) Morten G runwalds (Grønwallds) 
og Else E lisabeth  Ornings agnatiske Efterslægt er — saavidt 
vides — den med Navnet «Orning« (dentalrigste) agnatiskud 
død; af den med Navnet «Grunwald» (Grønwald — nu: G røn
vold) er der kun  E fterkomm ere af de to Grene: «Gullaug- 
Grønwold« o g «Ulleberg-Grønwold »**, der begge nedstammer 
fra en a f Æ g teparre ts  Sønner: Dragon-Capitaine F rid rich  
Christian G rønwald (1692—1757) og Hustru  Justine Cathrine 
Reichwein (1688—1784) (mine T ipo lde-Foræ ldre)I37.

To Sønner a f en a f mine F arb rød re  h a r for ca. en Menne
skealder siden an taget Navnet «Orning», men de »Orninger«, 
som  nu yderst sjelden af og til kan  træfFes (dukker op) er 
i Regelen Cognaters Cognater (som f. Ex. a f en Slægt «Hein- 
Nilsen«), m aaske en enkelt e r a f illegitim H erkom st (af en 
Stenshorne eller Tordenstierne-Grønvold).

Allerede et P a r  af L ieutenant Martinus Grønwallds Søn
ner — saaledes Major Ludvig Orning og 2 a f hans Sønner

* John  Church ill, H ertug  (duke) af M arlborough, den engelske Over
general i den Spanske A rvefølgerkrig 1700—1714. K jæmpeslaget ved M al
plaquet 1709 i samme Krig.

** »Tordenstierne-G rønwolder« paa S tenshorne er forlængst uddød  paa 
Agnatsiden.
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— havde væ ret E lever af det i 1713 oprettede «Landcadet- 
Compagniet» (den danske Krigsskole i K jøbenhavn) og det 
samme va r Tilfældet med flere a f de senere «Orninger» 
(Grønwald-Orning) og «Grønwalder», f. Ex. med 2 Sønner 
af D ragonoberstl. Bernt Orning jr. og m ed tvende a f Oberst- 
lieutenant B ernt Christian G rønwolds (Ulleberg) Sønner, 
medens a f de 7 samtidige Officerer a f Gullaug- og Torden- 
stierne-G rønvolder de 5 havde frequenteret den m athema- 
tiske Skole (den norske Krigsskole) i Christiania, oprettet 
a f F red rik  den 5te 1750.

Denne saakald te  «frie m athem atiske Skole« blev altsaa  
ved Midten a f 1700-Tallet «erricktet» i Christiania. Den 
baade benævntes og blev senere til «den norske Krigsskole«. 
T re  a f Gullaug-Grønvold’er, 2 a f U lleberg-Grønvold’er og 
m aaske 1 a f Tordenstierne-G rønvold frequenterede (som 
nævnt) denne. Søgningen v a r frivillig, men «Cadetterne» 
ansaaes for a t have et «Præ» til de høiere Officersstillinger.

Artilleri-Lieutenant Bernt G rønvold og hans F a rb ro r 
Oberst Hans Mow Grønvold (begge Ullebergere) var de 
sidste, som døde i Tjenesten, den første i 1839, den sidste 
i 1849; Obersten var tillige den sidste Officer i Slægten. 
Siden den Tid har der ikke væ re t regulæ re Officerer af 
vor Agnat-Slægt i Armeen, hvor den før var saa talrig ; thi 
jeg  regner ikke med, men skal blot nævne, a t en Fæ tte r 
a f mig, en Sønnesøn af Major F rid rich  Helle v. Grønvold 
(Gullaug-Grønvold) der an tog  Navnet «Orning» (og som 
tidligere havde væ ret Cadet) som  Reservelieutenant gjorde 
sin aarlige Krigstjeneste i den Bergenske B rigade; han  v a r 
Forretn ingsm and (Vinhandler) i F rank rig  og døde i yngre 
Alder (1907). Heller ikke, a t en Sønnesøn af Capt. Just 
Christian v. Grønvold (Chef for F ronske  Compagni, Gud
brandsdalen), Real-Candidat og am erikansk  Cand. medicinæ 
Just Christian Grønvold (ogsaa en Gullaug-Gr.) a f Lyst 
til Krigs-Eventyr, blev Reserveofficer, deltog som Officer i 
den nordam erikanske Borgerkrig  (1861—65) og comman- 
derede et Compagni ved R ichmonts Indtagelse; han døde 
som Læge i W isconsin 1896, v a r gift med en norsk-ameri-
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kansk  Dame Ely B randt og efterlod flere Barn, som er 
Amerikanere.

Jeg h a r i en anden Forbindelse ovenfor kortelig nævnt 
Slægtens Stam far i Norge, L ieutenant Morten ('Martinus) 
Grønwallds (Griinwalds) Udseende: hans 77 Tommer høie 
Statur, hans lyse Leth, gule Lokker, renskaarne  friske vakre 
«Aaziun» og skal tilføie, a t denne Legemstype holdt sig 
hos Efterslægten i m indst 4 Generationer. En  «offermaade 
gambeh) F eld tsk jæ r h a r — ifølge T raditionen (F ru  Justine 
Cathr. v. Reichwein) — paa sit snurrige dansk-tyske ge
brokne Idiom, som jeg  om sætter, udtalt om 5 a f Lieute- 
nantens 8 å  9 Sønner: D ragonoberstl. B ernt Orning, Dragon- 
capit. H aagen Otte Grønwald, D ragoncornette Otte M arquard 
G rønwald (han som faldt ved Malplaquet), Dragon-Capitaine 
F rid rich  W ilhelm  Orning, men særligt om Dragon-Capi
taine F rid rich  Christian G rønwald (min Tipoldefar) «at deres 
lange m uskelstæ rke Ben bar m eget hæ rdebrede, sjelden 
kraftige Overkroppe, men a t deres Legems Længde var 
saa stor, a t den kraftige Overkrop ikke borttog Ind trykket 
a f den hele Legemsbygnings udsøgte Slankhed, och» — la’ 
han  til — «at denne Legemsbygnings-Harmonie gjorde, at 
de ikke «anschuitz» saa  paafaldende «hochgestalltliche», und
tagen n aar de stod sammen med almindelig høie Folk«. 
Traditionen siger videre, at D ragon-Oberst-Lieutenant Bernt 
Orning var vel 73 Tommer høi, havde et ganske vakkert, 
men frem for Alt behageligt-klogt og værdig-roligt Ansigt 
med en alvorlig-krigersk Mine og a t hans tvende B rødre 
D ragoncapitainerne F rid rich  Christian (min Tip-Oldefar) og 
Haagen Otte G rønwald var begge, den ene «vel», den anden 
«neppeligen» 74 Tommer høie, thi særdeles den første havde 
den «Vorrang» og w are  de dertil endog aofFermaade schiøne 
udafF Aaziun m it rom ersk  Imperator-Nasen».

Dragon-Capt. F rid rich  Christian G rønwald (1692—1757) 
var «noksaa» lyslet, («hans Hy faldt udi det Lysachtige 
efter hannems Fader«), men «med de Orningers m ørke 
ildfulde, mandelform ige Øyne». Denne Dragon-Capitaine 
Fridrich  Christians æ ldste Søn «Oberstlieutenant F rid rich
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Martinus v. Grønwolcb (1721—1803): Gullaug-Grønvold (min 
Oldefar) h a r Traditionen særligt og indgaaende omhandlet. 
Den siger, a t han var «meget lys udaff H aar og Leth med 
ualmindelig store Øyne udaff reneste  blaae, næ sten ahøst- 
himmelblaae# (sic) Farve  og aff en aabenspaltet, mandel- 
form ig Dannelse, som ey m ere fuldkommelig bliffe kunte» 
(sic). Hans Næse var velform t (sic) og re t (ved høyere 
Alder doch fint krumm ig (sic), och w a r Munden særdelis 
velschafft med røde fyldige Læbber 138 (sic) «och justem enter 
bequemme till Kyss at giffue och tague, och w a r der nafnlig 
udi Itzehoe særdelis Anwendelz (sic) till W exellering (sic) 
och Omsættnings (sic) udaff denne Slags Courante». H an 
m aalte  «75 Tommer udi sin Legemes Høyde» og v a r af saa 
«særdelis udsøgt elegant# («ausgesuchter» hed det i Itzehoe), 
Slankhed, a t han  under Feld ttoget i Holsten (1758—62) af 
sine dansk-holstenske K rigskamm erater i I tz eh o e139 blev 
kaldet «dend schlancke norske Gran#.

K alckreuth erklæ rede engang, a t han  (Fr. Mart.) var 
altfor smuk til at kunne undgaae a t blive tilbedt a f hver 
Kvinde, han  mødte, men a t han  v a r aldeles ikke blevet bort- 
skjemt, dertil var han for rolig-koldblodig og for lidet, altfor 
lidet, selvgod: «medens andre, isæ r Qvinderne sang hans 
Lov, satte han  alligevel altfor liden Priis paa sig selv, han  
v a r noksaa retiré  og ligesom  noget bly-undselig#. Men 
derimod, «i sin Fæ rd  som Officer v a r han den mest kold- 
blodig-dristige Karl, man kunde se for sine Øine, og det 
viste han  da ogsaa flere Gange i Holstener-Felttoget#.

Dette F r. Martinus’s m ere end alm indelig gode Udseende 
og hans chevalereske R idderlighed i sin Maade a t væ re 
paa («sich a tt verhalten#) skaffede ham  en høi Stjerne hos 
de holstenske Damer (og han  indlod sig kun med virkelige 
Damer; «saapas A ristokrat v a r han  da») og deres «særdelis 
Gunztigheder# (sic). Om en a f  hans flere H istorier derfra 
vil senere blive fortalt.

Hans 7—8 Aar yngre B ro r Oberstlieutenant Bernt Chri
stian v. G rønwold (U lleberg-Grønvold) var ligeledes en høi 
(ca. 73 Tommer) vakker Mand med «meget m ørkblaae
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Øine og mere «mørknet», ved høiere Alder endog meget 
m ø rk t Haaer». Han hentede sig en B rud i Altona, der han 
laa  udi K varter under Holstener-Felttoget. Hans eneste 
B arn  med hende, Sønnen F riderich  Johannes v. Grønwold, 
L ieutenant (senere «Krigsraaden») var høi som  Faderen, 
og «endog meget vakrere, næ sten smuk«, men, lægges der 
til, «hans Skiønhed» v a r a f den kiølige Artz, den svarede 
formentlig næ rm est til hans ((egoistiske, m eget kritiske og 
«despoterlige» Gemythes. H an v a r 4 Gange gift «och a f en 
tyranniske Charakteer ligerviis som  a f A rten «Blaaskiægg»; 
ogsaa Oberstlieutenant B. Chr. Grønwolds øvrige Børn («3 
Officerer til og 3 Døtre») var alle m eget høie: Sønnerne 72 
å 73/74 Tommer, sæ rligt den næ stæ ldste Capt. Jens Chr. og 
den yngste, senere Oberst Hans Mow Grønvold (ca. 74 og 73).

Ovennævnte Oberstlieutenant F rid ric li Martinus v. G røn
wold (Gullaug-Grønwold), «Itzehoe-Adjutanten» kaldet, 
havde 4 Sønner — alle Officerer naturligvis — og 2 Døtre, 
som alle — ogsaa Kvinderne — va r meget høivoxne a f Skik
kelse og med vakre, form skjønne Ansigter, alle med m an
delformede store b laa Øine og med overm aade velpropor
tionerede fint krumm ede Næser; om  en a f Sønnerne, senere 
«Major» F rid rich  Helle v. Grønvold (min Farfar) gik der 
store Ord, «at han  holdtes for a t væ re om trent Armeens 
vakreste  Mands (((General Harboes). H an v a r — som  sin 
F a rfa r  — «fuldeligen 74 Tommer høy paa Hosesokkernes 
og v a r som  sin F a r  Oberstlieutenanten (der ellers var 1 Tomme 
høiere) «rank som  et Lys»: hans 3 B rødre var 72 å 73 Tom 
m er høie; alle v a r de «lyslette med friske rødmussede An
sigtsfarvers. E n  Kjender, en Officer, som  hos m ig fik laane 
nogle Fam ilie-B illeder til en Udstilling, sa’ — da han  ved 
samme Ledighed saa nogle M in iatu r-Portræ tter a f begge 
Oberstlieutenanterne, de 4 a f Gullaug-Oberstl.’s Sønner og 
2 af U lleberg-Oberstlieutenantens, de ovennævnte: F rid rich  
Johannes v. Gr. (Blaaskj æggen) og Broderen, den senere 
Oberst, Hans Mow v. Gr. — urnen de h a r jo  rene Im perator- 
Ansigter alle tilhobe!»

Oberstinde Mejlånder sa ’ engang til mig, a t hendes Sviger
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mor (Generalinde Dorothea v. Mejlånder — en Ulleberg- 
Grønwold) havde fortalt hende følgende Y tring a f en Dame 
d’honneur (af Slægten) om Oberstl. F rid rich  Martinus v. Gr. 
og hans 4 Sønner (Gullaug-Gr.) sam t disses Fæ tte r  F ridrich  
Johannes (Ulleberg-Gr.): «de vare alle saa  trés destingues« 
og saa «trés beautes«, at de burde have b aare t «masques 
for sine Ansigter« for ikke at lede «amoreuse» Qvinder udi 
Fristelse, og jeg  ved ikke, hvilken jeg  skulde ansee for den 
mest «irresistible», enten selve «Grand-Pappa» eller Sønnen 
F rid rich  Helle (da Lieutenant, senere «Majoren»), m en jeg  
tro r  dog den sidste; thi «Grand-Pappa» er nu bleven næ sten 
«colossale» a f F igure (det var ikke længere «den slanke 
Gran«) «skiønt hans Face endnu doch er næsten ungdom 
melig schiøn og hans «mandelformige Øine «heltz» h a r sin 
gam le Charme«, hvorhos hans F ra icheu r er rem arquable  for 
Alderen« uo.

Hvorvidt de ovennævnte S lægtspersoners aandelige 
Egenskaber stod paa Høide med de legem lige er kanske 
tvivlsom t eller m aaske re tte re : ikke rimeligt, da disse sidste 
jo v a r saa  frem ragende. Dog m aa vistnok de fleste m and
lige Individer betegnes som dygtige, enkelte som  endog som 
mere end almindelige, og de syntes næ sten alle a t have væ ret 
i Besiddelse a f en personlig m andig Egenart og s tæ rk  Uaf
hængighedsfølelse, der hos flere a f dem ytrede sig som en 
næsten stædig Fasthed, som græ nset til U skaansomhed: «de 
v a r ikke veke, hverken med Hensyn til Legeme eller Sind«.

Jeg indskyder her den Udtalelse, som Generalinde Inge
borg Huitfeldt lod falde til T an te  Rosing om hendes Slægt: 
«Det Chevalereske og Eventyrlige, det Letsindig-romantiske, 
det D jærve — kraftige i T em peram entet (Lynnet) havde sin 
Repræsentation hos Mændene, den religiøs — mystiske In
derlighed i Følelseslivet og den gjæstfrie indkoselige Hjemme- 
hygge i en harmonisk Overensstemmelse prægede med sin 
Charme Qvinderne«.

Om Stam faderen L ieutenant Morten (Martinus) G run- 
wald, (Grønwalld), ved vi saa godt som intet Andet end hin 
Udtalelse a f Regimentschefen om hans Dygtighed som Officer
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og hans imponerende og smukke Ydre; etsteds siges dog 
«at han  sine Intentioner udi Pen den a t føre gantzke dueli- 
gen war». Hans ældste Søn, Dragon, Oberstlieutenant Bernt 
O rning ( f  1729) var utvivlsom a f «særdelis god Forstand ig
hed  (sic) og haffte derhos sæ r Kunnskabshed (sic) udi Mathe- 
m atica  och Regne-Konnsten (sic) och talede han ochsaa sæ r
delis vel det tydtzke (sic) Sprock». «Hand derhos udaff stor 
Anseelse som en habile K riegs-Mandt baade udi Felt-tien- 
sten 141 och udi F redens m ilitariske Handlinger war». Han 
befattede sig ogsaa med flere økonom iske F o re tag e lse r148 
«och viiste han  et sto rt Ingenium  och Betæncksomhed och 
det ingenlunde hans F ey ler (sic) w ar, a tt saadan t ey allens
tider lyckkedis«. Om hans B ror, D ragoncapitaine F rid rich  
Christian G rønwald (1692—1757), min Tipoldefar, siges, at 
han «war udaff megen Forstandighed och Geizt (sic) och 
m åchtigen udi Tydsken och med Kunnskabshed udi m athe- 
matica». Hans Oberst ud taler i en «Indberetning« a f 1735 
(hvori Regimentscheferne sædvanligvis «afflæmpede sine 
Charakteer-Y tringer« saam eget som muligt for i Tilfælde 
a t væ re angerløse) «att han w a r en braff, dygtich ock vak 
k e r Officér«, hans K ammeraters Lov w ar: «hand w ar en 
Fandens Karl tilhest och en rem arquable  Dragone-Officer 
til a tt m anoefferere (sic) Compagnie och« — lægges til — 
«ocksaa gut til Polcalen att svingue (sic) och tømme«.

Om hans Søn Oberstl. F rid rich  Martinus v, Grønwold 
(f. 1721 f  1803) (Gullaug-Gr.) min Oldefar, berettes, «att han 
duelig w ar, sit Compagnie a tt exerzere och manuffrere, och 
hans M andtschaber derhos ham  baade frychtede og ach- 
tede formedelst hannem s baade imposante Stature och nøye 
Obserw antz udi Exerzitien (sic) och dertill for hans sæ rde
lis Nedladelse och Omhuer (sic) for dem udi dereses Qvar- 
teer-H erberger« .148 Videre: «att han god Sanssning (sic) udi 
Sprock hafFte, nafnlig det tydzke och endoch aff det Lati- 
niske noget Lidet, huilcket en Tiid dend fordums P ræ cep to r 
paa den Nes Sædegaard ham  instru ieret haffte«; men mestens 
ingenium w a r hos hannem  for Musique och den Konnst at 
«tegnskildre» (sic) =  a t tegne med Vandfarvebelæg huor-
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hos han w a r en meget perfecte Schribenter (d. v. s. en stor 
Kaligraph) och K artenprenter (Croquis a f  Kart, optaget efter 
Øiemaal: «oculært croquis#), men uden nogen sæ r Lyst for 
M athematica «huorudi han  doch ogsaa Noget w a r under- 
viiset aff hin alerte Huus-Læ rer hos de Reichw inner (sic) 
paa Nes». F ra  Oberstl. F rid rich  Martinus skriver sig vistnok 
den stæ rke  Hang, det næsten rom antisk-fantastiske D rag til 
Tone- og Tegne-Kunsten, som  sæ rtegnede flere a f  hans E fter
kommere (Gullaug-Gr.) og drog  dem bort fra  nyttigere An
vendelse a f deres Evner (for gode Evner havde de) uden at 
deres Musik-Libhaberi og Tegne-P irkeri blev til noget S tørre 
og A lvorligere,144 men kun til en tidsspildende Hindring. 
Min F a r  havde dog vistnok m eget gode Gaver i begge Ret
ninger, vel m est for Tegning, men han havde aldrig haft 
nogen ordentlig Undervisning deri, kun i den ubetydelige 
Landcart-Tegning, som dengang gaves paa Krigsskolen og 
som vel næ rm est tog Sigte paa Landcart-Skizzer. H an gjorde 
dog gode, imellem endog kunstneriske Po rtræ tter. En aner- 
kjendt Kunstmaler sa ’ engang om ham : «det kunde blevet 
til noget Betydeligt, hvis han  havde haft Undervisning og 
Anledning#. Hans Far, Major F rid rich  Helle Grønvold (1767 
—1834), havde ligesom to a f  hans B rødre i et P a r Aar fre- 
quenteret den under Kong F rid rich  V oprettede saakald te 
amathematiske Skole# i Christiania, en P ro to type for den 
senere Krigsskole og hvor E leverne fik den bedste — man 
kan  vist sige — eneste theoretiske Uddannelse for K rigstje
nesten, som dengang gaves h e r i L ande t.145 De ikke re t 
mange, som da frequenterede denne Skole, ansaaes derfor 
ogsaa med Rette som prædestinerede til a t opnaa de høiere 
Officersstillinger. Majoren (min Farfar), og hans B ror Chri
sten Martin holdtes ogsaa for m eget gode Officerer og vilde 
vistnok h a ’ naad  høiere frem , om Lykken havde væ ret der
til. 146 De havde faaet vel de bedste a f alle Landets Com- 
pagni-Commandoer, Majoren det Akerske og Capitainen det 
Askerske. Men Capitain Christen Martin døde som ung Com- 
pagnichef i 37-Aars Alderen (1809) og Majoren blev nødt til 
a t tage Afsked af Fam iliehensyn. Faderen  (Oberstl. F r. M.
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v. Gr.) døde nemlig i 1803, og hans Mor sad i uskiftet Besty
relse a f  Gullaugs store Eiendom  lige til 1809. Og i disse for 
Landbonæ ringen meget vanskelige Aar («de 7 m agre Aar») 
kunde hun — hvor dygtig hun end var — ikke greie det 
temmelig store Gods, om  det end var priviligeret. Det be
gyndte at gaa tilbage, og Majoren var den eneste af Søn
nerne, som var sk ikket til og duede til a t faa det paafode 
igjen. Oberstlieutenantens Bo va r vistnok særdeles godt — 
for ikke a t sige endog rig t — efter Datidens Forho ld ; men 
Tiderne v a r som sagt p recæ re og Arvingerne mange. Ma
joren var en «framifraa» Landmand, men havde selv en stor 
Barneflok og havde ogsaa — ledet a f sit gode H jerte — paa
taget sig Forsørgelsespligt a f endog fjæ rnere Slægt og alle 
var fra Fædreneh jemm et vant til god og rigelig Levemaade. 
Under disse Omstændigheder kunde det i det lange Løb ikke 
la’ sig gjøre for Majoren baade a t skjøtte og reise op igjen 
Gaarden og tillige a t udføre sine m ilitæ re P lig ter i det 
Omfang og med den K raft «som han som ivrig og sam 
vittighedsfuld Officer« fandt a t væ re fornødent. Han m aatte  
vælge, hans Valg viste sig a t væ re det rette, om ikke — 
desvæ rre — netop for ham  selv, saa iallefald for Fam ilien 
og Slægten.

H an va r i 1809 bleven hædret med Dannebrogs-Ordenen, 
i 1812 udnævnt til Major og tog 1813 Afsked i 45-Aars 
Alderen.

Hvad U lleberg-Grønvolderne angaar er at sige, a t Oberst- 
lieutenant B ernt Christian v. G rønwold (1729—1797) var en 
mere end alm indelig flink Militær, hans Regimentschef k a rak 
teriserer ham  som  Capitaine og Compagnichef som aen 
m eget dygtig Officer, men a f  noget m elancholisker (sic) 
Temperament« (han var nok  a f «trist-barsk» K arak ter og 
«adskillig tyrannisk«). Han havde «særdelis Anlæg for Ma- 
them atica  og Geometria, saavel med Hensyn til den ordi
næ re Landmaaling som endoch den Marckscheide-Konnst# 
(«geometria subterranea«) «huilcken han  udi den Campagne 
udi Holsten sich e rw erbett haffte«. Dertil v a r han en sæ r
deles flink og forstandig Jo rdb ruger og drev sin Gaard
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(Bygsel) Ulleberg (Brunlanæs) op til en ren  Mønstergaard 
«endoch for de Kanter aff Landet a t vaere».

U llebergeren Oberstl. B. C. G rønwolds fire Sønner var 
alle — naturligvis — Land-Officerer, flinke baade som saa- 
danne og i alm indelig Betydning, sæ rlig t v ar den senere 
Oberst og m aaske en kort Tid konstitueret B rigade-chef Hans 
Mow v. Grønvold en mere end alm indelig frem staaende Offi
cer. Obersten og den æ ldste av Brødrene, F rid rich  Johannes 
(Lieutenant, senere Krigsraad) havde begge — ifølge H irsch’s 
Officer-Lister — gaaet paa den m athem atiske Skole i Chri
stiania, medens derimod Lieutenant Nicolai F rid rich  Reich- 
wein og Capitaine Jens Christian (de to mellemste) ifølge en 
Optegnelse a f Præ sten  Chr. Aug. G rønvold (en Søn a f Nicolai 
F ridr. R.) begyndte sin m ilitære Løbebane som Cadetter i 
K jøbenhavn og havde begge som Fæ ndrikker havt Ansæt
telse i den danske Hær. De syntes alle at ha’ havt særlige 
Anlæg for M athematik og de reale Fag. En Søn a f L ieutenant 
Nicolai Fridr. Reichwein (og B ror a f P ræ sten  Chr. August) 
Artilleri-Lieutenant Bernt Christian (1803—1839) havde for
uden at væ re en «extra god Mathematiker* — tillige (efter 
Datidens Fordringer) «særdelis Kundskaber udi Chemye», 
som han  med «største Interesse havde studeret i Udlandet*. 
Af Ydre v a r han  m ager og tø r med et klogt, tiltalende 
men slet ikke vakkert Ansigt (vel snarere stygt — efter 
Moderen), men a f en kraftig, slank og næsten kjæmpehøi 
Skikkelse 14 7.

Oberstlieutenanten (B. C. v. Grønwold) og hans fire Søn
ner (U lleberg-Grønvolder) var alle meget høie a f  S ta tu r og 
«særdelis kraftige Karle* (særligt Capt. Jens Chr. Grønvold) 
med renskaarne  friske Ansigter; «Haaret og Lethen faldt 
i det m ere mørkagtige*. Dog havde Capt. Jens Christian 
og end m ere Broderen, L ieutenant Nicolai F riderich  Reich
wein, temmelig tilbagegaaende P ander (Arv efter Moderen 
Kirstine Elligers, D atter a f en K jøbmand i Laurvik), hvor
for de »tog sig bedst ud med bedækkede Hoveder* ,48. De 
to andre: «Krigsraaden» og »Obersten* havde derimod F ade
rens høie, brede, kraftige, k lare  Pande; dertil v ar de »meget
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vak re  a f Ansigt« særligt K rigsraaden (B laaskjæggen) der 
dog «trods sit særdelis gode Udseende ikke virkede sym- 
pathisk, for han havde altid en saa kold og satirisk Mine« 
(Oberstinde Mejlånder).

Med femte Generation h a r det væ ret forbi saavel med 
«Grønvold-Orningernes» som med «Grønvoldernes (baade 
«Tordenstierne»-«Gullaug»- og «Ulleberg-Grenens«) deres 
militære Clanforhold til Staten, deres — man kan næsten 
sige efter Tidens og T idsaandens Medfør — arvelige Stil
ling som «Officers-Stamme» i den norske Hær. Denne deres 
Caste-Stilling eller arvelige Stand kan dog ikke udelukkende 
og i første Række siges a t væ re hidført «per genitivum« 
(— ved Fødsels-Rettighed), som det spøgende siges om 
saadanne Fo rre ttigheder; den havde dog ogsaa tillige sin 
Grund deri, i den Virkelighed, a t de indtil den Tid gjen- 
nemgaaende med Hensyn paa legemlige og aandelige Evner 
netop havde væ re t sæ rligt sk ikkede for denne Stilling «med 
dens historisk arvelige Forudsætninger«.

I femte og sjette Generation kan  der vel slænge en 
L ieutenant hist, en Cadet her, m en som  priviligeret Offi
cers-Stamme er Slægtens Saga for længe siden helt ude.

Siden den Tid h a r der i den nu ikke længer talrige 
Officers-Slægt og som siden 1849 ikke tæ ller end en eneste 
legitim  Officer, kun væ ret Civilister: en 12 —15 Studerende, 
hvoraf 6 Em bedsmænd: (2 P ræ ster, 3 Jurister, 2 Overlærere, 
2 Lensmænd, 2 Læger, 2 Læ rere  (Philo loger)), 3 Malere, 
hvoraf de to tillige er academ iske Borgere, 1 Landmand, 
flere Sjømænd, Ingeniører og Forretn ingsmænd o.s.v. Ulle- 
berg-G rønvolderne er høiest i Antal og vel ogsaa de dyg
tigste, særligt de officielt justerede Embedsmænd. En af 
dem, som er i Besiddelse a f stor Intelligens, e r naae t høit 
paa Rangstigen med tilhørende D ecorationer (Kabinets
sek re tæ r hos Kong H aakon 7de, Hans A imar Mow Grønvold 
— Ulleberg-Gr. —), men selv han kan  dog neppe staa paa 
Maal med den i 1896 afdøde Læge Just Christian Grønvold, 
1837—96, (Gullaug-Grønvold), hvis Evner og Kundskabs
fylde var henimod enestaaende. Men denne i aandelig
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Henseende149 rig t udrustede Personlighed havde saa altfor 
meget a f Slægtens gam le Eventyrlyst i B lodet til a t kunne 
finde sig tilrette i de da nøkterne Forhold, som  et alm indeligt 
Embedsliv i Fædrenelandet forudsæ tter. H an var nok des
uden — som  hans Tipoldefars B ror fra 1600/1700 Tallet, hin 
Cornette fra den spanske Arvefølgekrig — blevet krigsgal; 
han m aatte  ud paa «Viotta» for at tum le sin store baade 
aandelige og fysiske Kraft, «sin L ivskrafts Vilje«, under 
større Forhold, under en S torkrigs eventyrlige F a re r  med 
romantisk-forvovne Hændelser. Forlængst R ealkandidat, 
gik han i 26—27 Aars A lderen ind paa det m ilitæ re Cursus, 
som uddannede de første saakald te  «Reserve-Lieutenanter« 
for a t deltage i Borgerkrigen mellem Nord- og Syd-Staterne 
i America 1861—65. H an blev Officer i N ordstatsarm een 
og v a r som Capitaine med a t storm e Richmont. H an tog 
senere Lægeexamen og endte som praktiserende Doktor 
paa Landet blandt Landsmænd i W isconsin, i en Stilling, 
hvor der dengang forekom , ja  nødvendigvis m aatte  fore
komme, saamange livsfarlige og sæ lsomme Eventyr, a t selv 
han  m aatte  synes at kunne faa nok a f det. En  prak tise
rende Læges energiske V irksomhed paa Landet i det fjerne 
Vesten kan  vistnok væ re interessant, men hans utræ ttelige, 
selvforglemmende og selvopofrende V irke i sit Kald, det 
slitsomme Liv og hans personlig uvørne Fæ rden , hans 
ufortrødne Reiser paa W isconsins vide, veirhaarde Sletter, 
dræbte selv hans K jæmpekræfter.

Siden femte Generation e r der ogsaa foregaaet en næ 
sten paafaldende Forandring  m ed baade Gullaug- og Ulle- 
berg-Grønvold’er med Hensyn paa  Legemsbygning og Ud
seende. Istedetfor de tidligere høireiste, slanke og dog 
kraftig t byggede, aristokratisk  i sin hele Holdning virkende 
og frem trædende (hovedsagelig blonde — mørkblonde — og 
rødmussede Skikkelser, der isæ r v a r Gullaug-Grønvoldernes 
Særkjende) h a r der som Regel g jort sig gjældende den 
kortbente, vulgære, robust-ord inæ re Type (et Tegn paa 
Forfald  og Nedgang fra den tidligere frem ragende Legems 
Statur, den jeg  a tte r vil betone m ed det træffende Ord «aristo
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kratisk«, fordi det kommer a f  det græ ske O rd «apicfto£;» — 
bedst). Dertil er kommen den — som Anthropologerne 
synes a t væ re enige i — tilsvarende m ørkladne H aarfarve 
og graalige Leth (Hy). Dette skyldes udelukkende de Kvin
der, som i den senere Tid ved G iftermaal e r kommen ind 
i Slægten og h a r «forringet den, eftersom  de gjennemgaa- 
ende h a r væ ret sm aaskaam e udi deres Legems-Appartioner 
med tilhørende Kleinigkeiten#. Nogen Exempler. Den over 
74 Tommer høie, lyse, rødmussede Major F rid rich  Helle v. 
Gr. (Gullaug-Gr.) v a r gift med to Søstre F lo r (Floer), vist
nok intelligente og ansigtsvakre D amer a f høiere Embeds
stand, men a f ord inæ r F igure  m ed m ørke  Øine, m ørkladen 
Hy og m eget m ørkebrun t H aar. De havde 13 Børn. Af 
de 8 Døtre v a r 5 a f  F igur lig Mødrene; 3 derimod høie og 
blonde som  Faren , ja  en a f Døtrene v a r paafaldende høi 
og slank. Af de 5 Sønner v a r den ene (Jens F ridrich) m ørk  
og netop a f  m iddelhøide, men m eget bredskuldret og ellers 
sæ rdeles velskabt, de 4 andre temmelig høie, en a f dem 
(«Onkel Peer«) endog ualm indelig høi, (vel 73 Tommer, 
kaldet «den Langei), men m eget mørkladen), tre  a f dem 
m ørke — to endog m eget m ørke a f H aar og Øine — den 
4de (Arild) derimod m eget lys. To a f dem — Arild og 
Bernt M artin — min F a r  — var derhos særdeles s tæ rk 
byggede og sjælden hæ rdebrede: de havde ogsaa ualm inde
lige K ræ fter og der gik i og udenfor Slægten m ange F rasagn  
om de — det m aa  lades dem  — ufrivillige Opvisninger af 
deres Styrke. «Dissane to Major-Gutta# — sa’ Husbonds
karen  paa Gullaug — «har overlag  svæ re K ræ fter jussom  
de gam le K jæmper æ ’ sjilra#. Men a f disse 4 høie Sønner 
var Benlængden for de tre ’s Vedkommende alligevel for 
kort efter klassisk Normalregel og isæ r efter den Maalestok, 
som havde sæ rtegnet deres Forfæ dre  opi 4 Generationer.

Min F a r  (Bernt Martin) blev i 26 Aars A lderen gift med 
en neppe m iddelsstor K jøbmandsdatter fra  Christianssand. 
Hendes F a r  v a r en liden «kortbent Nurv» med et ganske 
pent klogt Ansigt, men med Legemsbygning a f fuldstændig 
Jædder-Type, skjønt han  vitterlig stammede fra  den gam le
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jæve «Bjarkarheim -Æ t» (hvorom  senere). H ans H ustru  — 
a f god gammel svensk Æ t — var derimod temmelig høi 
og m eget vakker. Min Mor lignede desvæ rre — ligesom 
de fleste a f Børnene — sin F a r  af Figur, men Moderen af 
Ansigt; og havde — som  hun — en paafaldende lang fint- 
bøiet Hals («Ingeborg m ed Svanehalsen# som  Veninderne 
kald te hende), men som neppe harm onerede m ed hendes 
øvrige Legemsskabning og m aaske derfor blev saam eget 
m ere iøinefaldende. Hun havde meget m ørkb laa  Øine, 
m ørkagtig  Hy, s tæ rk t m ørkebrun t H aar og paafaldende 
røde Læber. Vi 5 Børn v a r alle (m aaske med Undtagelse 
a f en Syster, som døde i 12—13-Aarsalderen og tegnede til 
a t blive høi og slank), a f  M iddelstørrelse eller neppe det, 
men to a f  os tre  Gutter havde dog digesom  en Mindelse 
a f  vor F a rs  kraftige Overbygning#, dog uden a t besidde 
Noget a f hans Styrke. Men heldigvis havde vi dog — til 
Gjengjæld — ikke ellers «nogen tra it d’origine# a f Morfars 
Jædder-Type. Alle var vi m ere  eller m indre m ørke a f  Øine, 
Hud og Haar.

Ogsaa Ulleberg-Grønvold’em e h a r  netop væ ret om trent 
samme Æ ndring  undergivet. Oberstinde M eylånder fortalte 
derom  som Exempel Følgende: «Min Mands M orbror Lieute- 
nant N icolay Friderich  Reichwein v. Gr., en i sin Tid meget 
rig  Mand 150 (bosat i S taværn) høi og anselig som alle æ ldre 
U llebergeme, var gift med en liden Kvinde: Rise Prebensen, 
Dtr. a f  en Skibskaptein M artin (?) P reben  Petersen fra  Bøge
skoven vedLarvig  og hans kloge Hustru  Anniken B akken#151». 
Af deres mange Børn var alene Artillerilieutenant B ernt G røn
vold høi (men han var det ogsaa tilgagns), de øvrige af 
vel M iddelstørrelse eller under denne, saaledes P ræ sten  i 
Bergen, Christian August. «Men saa havde denne en k raf
tig bredskuldret Figure, et v akkert Hoved med smuk Pande 
og brune intelligente Øine, dog v a r hans Næse — efter 
Moderen — vel bred og kjødfuld#. Af P ræ stens Børn er 
flere a f  Middelstørrelse, en over, en under denne; en D atter 
(Augusta) er derimod en m eget høi, velskabt og disting
veret Dame.

130



Den før nævnte L ieutenant (senere K rigsraad) F rid rich  
Johannes (U lleberg-Oberstlieutenantens æ ldste Søn) var 
m eget høi og meget vakker; han  havde Børn kun med sin 
4de Kone Petronelle Cathrine F lo r (Syster a f m in F a rfa r 
« Majorens# 2 Koner og neppe saa m iddelstor som  disse) 
nemlig en Søn (død ung og ugift som  Skibskaptein) og 
flere Døtre; de fleste a f M iddelstørrelse, en under denne 
(gift med tidligere Capit. i Generalstaben, senere Toldkas
serer i Tønsberg, Jacob Bendixen Hoff).

«Oberst Hans Mow Grønvold, den høieste a f sine høie 
Syskende (vel 73 Tommer h ø i)151 b v a r gift med en middels 
stor, m eget vakker og feteret Dame, Junine Kirstine Olafsen 
(Datter a f Islænderen Professor, O berberghauptm and paa 
Kongsberg Olafsen). Af hans 4 Børn v a r alene en a f Søn
nerne: P ræ st paa Modum, Bernt Christian Olaus Grønvold, 
høi (c. 72 Tommer), de tre  andre m iddelstore, D atteren neppe 
dette#. Den høie P ræ sts  Hustru  var en Dame (Høst) a f 
M iddelstørrelse, (medens derimod hendes hele Søskendeflok 
ellers v a r høie). Af P ræ stens 6 Børn er de fleste m iddel
store, en D atter (F ru  B arth) er temmelig høi med et impo
sant og betydeligt Ydre; en a f Sønnerne K abinetssekretæ r 
Hans A imar Mow Grønvold h a r et smukt, renskaare t Ansigt 
med friske m ørkblaa, intelligente Øine og et Væsen, som 
uden a t an tyde nogenslags Pretention, alligevel ved sin 
egen Pondus v irke r m eget distingveret og fornem t; dette 
er saam eget m ere a t observere, som han  er under Middel
størrelse.

At Slægten e r gaaet tilbage i fysisk Retning synes mig 
at væ re udenfor al Tvivl; hvorvidt den tillige er i Nedgang 
i intellektuel Henseende e r dog m aaske m ere tvivlsomt, 
min Mening er, at den — paa et P a r  stø rre  Undtagelser 
næ r — er det, men iallefald tø r det væ re utvivlsomt, at 
den aandelige Kraft, som  h a r  y tre t sig i Fortiden, med 
Hensyn saa vel paa K arakterens staute U afhængighed som 
Temperamentets S tyrke og det deraf betingede imponerende 
Væsen er det forbi med; dette er m aaske en uafvendelig 
Følge a f de senere Tiders V ilkaar, de forandrede sociale
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og ikke m indst økonom iske Omstændigheder, a f Forholde
nes Ugunst ligeoverfor de rankere  Personligheder, der gjør 
disse det saare  vanskeligt a t hævde sig og a f Tidsaandens 
grusom t nivellerende T ryk, m en — det synes mig, a t det 
beklageligvis dog er en Kjendsgjeming.

Det e r tidligere anført a t a f  Slægtens S tam far L ieutenant 
(Fændrik) Morten Grønwalld (Griinwald) og Else E lisabeth 
Ornings m ange Børn (m indst 13 ilive, hvo raf 8, m aaske 9 
Sønner) kaldte de fleste sig tOrningø, naturligvis fordi det 
v ar et gammelt i D anm ark-Norge anseet «Adels-Navnø, 
medens Navnet a Grønwald® — endog i den F o rm  han  
brugte det: « Grønwalld® — lignede formeget det nationale 
Gaard-Navn eller Plads-Navn: «Grønvold® og tillige smagte 
formeget a f  national Borgerlighed.

T re a f  Sønnerne kaldte sig dog med Farens  E fternavn 
« Grønwald®, nemlig min T ip-O ldefar D ragoncapitaine F rie 
drich  Christian Grønwald (1692—1757), D ragoncapitaine Haa- 
gen O tte G rønwald og den unge 18—19-aarige, kjæmpestore 
Dragon-Comette Otte M arquard  Grønwald, som  faldt ved 
Malplaquet 1709.

I R igsarkivet findes flere Skrivelser fra  hin ovennævnte 
Tip-Oldefar D ragoncapitaine F rid rich  Chr. G rønwald, saa- 
ledes en Skrivelse, da teret aHafslund Gaard den 16. No
vember 1733 til «Hans Excellence Høyædle och velbaam e 
General-Major och Stigts-Befalingsmand v. Rappe® angaa- 
ende Form ynderskabet fo r «min salig aBroder® Obristl. 
Ornings Børn®. I den før nævnte Oberstl. H irsch’s i 
det Kgl. danske B ibliothek i Kbh. beroende a Samling over 
danske og norske Officerer® s taa r: aFridrich Christian Grøn
wald, Søn a f (Fændrik) Morten Gr. og Else E lisabeth  Oming, 
f. 1692, f  1757 o. s. v. (hele hans m ilitæ re Vita).

I en over halvandet hundrede A ar gammel sidst hos 
Slægten paa Gullaug opbevaret S tam tavle opføres de oven
nævnte tre  som Børn a f  M orten G rønwalld (Griinwald) og 
Else E lisabeth Orning og a ltsaa  som  kjødelige Syskende til 
disses øvrige Børn (der alle som  nævnt kaldte sig «Oming»). 
I en a f R igsarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas og Overlæ rer Kinck
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udarbeidet Stam tavle e r det samme Tilfælde. En a f G run
dene til a t m in Tip-Oldefar D ragoncapitaine F rid rich  Chr. 
G rønwald som ung L ieutenant læ rte  a t kjende sin senere 
H ustru  Justine Cathrine Reichwein (Dtr. a f  D ragoncapt. 
F ridr. Chr. Reichwein til Nes Sædegaard  og Else Cathrine 
Bildt) var netop den, a t de v a r beslægtede gjennem  hans 
Mor: Else Elisabeth Oming, hvis M ormor v a r B lancheflor 
Knudsdatter B ildt til Morland (Morlanda) og Lungegaard. 
Endelig vel det m est afgjørende Bevis — næ stefter Skri
velsen til General og Stigtsbefalingsmand v. Rappe og det 
ovennævnte Citat a f  den i det Kgl. B ibliothek beroende 
Officers-Fortegnelse — er, a t den sandhedskjærlige, genea
logisk videnskabelige anseede og frem for alt ikke flau-flotte, 
men kritisk  nøgterne R igsarkivar Henr. Jørgen Huitfeldt-Kaas 
i førnævnte dansk personalhistorisk Tidsskrift a f 1901 om 
<t G eneralmajor Georg Reichweins Efterslægtn h a r  en meget 
udførlig Frem stilling a f F rid rich  Christian G rønwalds mili
tæ re Vita og bl. Andet s ig e r: «Justine Cathrine Reichwein blev 
1720 copu leretm ed  D ragonlieutenant F rid rich  Chr. G rønwald 
(i M ilitær-Kalenderen — ligesom sin F a r  Morten (Martin) 
Gr., Fæ nd rik  ved Bergenhusiske Inf. Rgmt. — oftere skrevet 
Griinwald) — og Else E lisabeth Oming, efter hvem  en anden 
Søn B ern t G r.161 antog Navnet «Oming» o. s. v.

Som ovenfor med saam ange V idnesbyrd (der til Over
flod kunde forfleres f. Ex. ved B revskaber og lignende 
Skrivelser) bevist e r Forho ldet a ltsaa  dette, «at m in Tip- 
O ldefar: D ragoncapitaine F rid rich  Christian G rønwald var 
Søn a f  O fficerslægten Grønwolds norske S tam far Fæ ndrik  
(Lieutenant) Morten G rønwalld (Griinwald) og Hustru  Else 
E lisabeth Orning®, det e r en sikker Kjendsgjerning, en 
absolut genealogisk Sandhed og som  Mundheldet lyder: 
■ligesaa sikkert som  Amen i Kjerkal®
Men hvorfor — kan  Læ seren  blandt Fam ilien spørge — 

anvende saam egen T id og anføre saam ange Beviser — 
hvoraf hver enkelt m aa synes afgjørende — for det sk raa- 
sikre Faktum , som vi alle i Slægten kjender og som  ikke 
Nogen hidtil h a r  betvivlet, eller h a r kunnet finde paa at
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betvivle? Jo, fordi vi a tte r h a r stødt paa en Bommert, en 
eignorantia« i D anm arks Adels Aarbog, ligeoverfor hvil
ken den tidligere paapegede Irring  m. H. t. Fam ilienavn 
(«Foged» istedetfor «Fogeth» el. «Vogt») under S tykket: 
«Adels-Ætten Orning# m aa betrag tes som  forholdsvis uskyl
dig; thi, om end uheldig, gjaelder det der en uddød Cognat- 
Gren a f Slægten, medens det her — hvis ikke en fuldgyldig og 
kraftig  Berigtigelse fandt Sted, kunde tænkes a t kunne faa 
en skadelig V irkning ligeoverfor fremdeles levende Gren 
a f en fremdeles existerende Slægt. Jeg sa’: «kunde tæ n 
kes o. s. v.», men vil strax  tilføie, a t dette Tankeexperim ent 
— efter de ovenstaaende Oplysninger — visselig er unødig 
og kan  ikke blive aktuelt. Dog er — som  sagt — en kraftig  
Imødegaaelse paa sin re tte  P lads ligeoverfor Aarbogens 
utilladelige og flot affeiende Anførsel. D anm arks Adels 
Aarbog (vedk. Bind er fra 1907) siger nemlig om L ieutenant 
Martinus (Morten) Grønwalld (Griinwald) og Else E lisabeth 
Omings E fterslægt: «Deres Børn  kald te  sig Orning«. Altsaa-c 
det ser ud som Adelsbogen mener, a t a l le  dette Æ gtepars  
Børn kaldte sig Orning. Nei! Det var a ltsaa  netop det, 
de i k k e  gjorde, eftersom  3 — tre  — a f Sønnerne kaldte 
sig med Faderens (lidt forandrede) Navn «Grønwald». Dette 
er ovenfor tilfulde bevist for m in.T ip-O ldefar (Dragoncapt. 
F rid rich  Chr. Grønwald) hans Vedkommende og e r na tu r
ligvis ligesaa skraasikkert hvad  de to  andre B rødre angaar, 
vi h a r ogsaa flere andre Beviser, f. Ex. Breve, herfor, men 
jeg  skal ikke træ tte  mine Læ sere  ved udførligere og til den 
rene Overflod a t bevise denne sikre Kjendsgjerning.

Jeg føler isandhed ingen skadefro  Glæde ved a tte r at 
gribe Redaktionen a f Adelsbogen i endnu en Urigtighed, 
ja  denne Gang mere end det, en ren Kapitalfeil, thi med 
D anm arks Adels Aarbog ihænde kunde jo  En, som havde 
den re tte  Kulsviertro til Bogens U feilbarhed (og Ufeilbar- 
hed i saapas vigtige Ting burde jo  dette Væ rk præ tendere) 
ræ sonnere som saa: «da efter Adelsbogen Martinus (Mor
ten) Grønwalld (Griinwald) og Else Elisabeth Omings Børn 
kaldte sig «Orning», hvorledes kan  da de ovennævnte 3
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Officerer a f Navnet «Grønwald» væ re Sønner af Æ gte 
parret?« Og det danske K ammeraderi — eller forlorne Com- 
patriotisme («Landsmands-Skaberi») — e r jo  meget stæ rk  
baade itide og u tid e ; det kunde tænkes, a t Spørgeren i sin 
fanatiske Følelse h e ra f gav Fanden  i enhver Berigtigelse, 
om denne end m aatte  kunne overbevise enhver Anden med 
logisk Slutningsevne og Ansvarsfølelse.

Feilen kunde jo  lettelig væ re undgaaet, hvis Redaktionen 
havde konsuleret (hvad den burde have gjort) enten Rigs
ark ivar Huitfeldt-Kaas’s m indst 6 Aar iforveien i et aner- 
kjendt og netop dansk genealogisk T idsskrift indtagne nævnte 
Afhandling eller den danske Oberstl. H irsch’s i Kgl. dansk 
Bibliothek beroende O fficers-Fortegnelse; det havde da for
mentlig ikke væ ret uoverkommeligt for Redaktionen a t anføre 
det Rigtige m ed de faa O rd: «de fleste a f  Morten G rønwalds 
og Else E lisabeth  Ornings Børn kaldte sig Orning«, eller 
endnu bedre (forudsat a t den i sin knusende Overlegenhed 
ligeoverfor formentlig Uadelige havde nedladt sig til a t tage 
saapas Hensyn og Tid til sin Raadighed) «de fleste a f  M. Gr.’s 
og Else E lisabeth  Ornings Børn kaldte sig «Orning», nogle 
«Grønwalds. Andet og mere behøvedes ikke, men det 
burde nok  have staae t istedetfor den paaklagede flotte, 
urigtige og affeiende Anførsel. Personlig tager jeg  Sagen 
med største Ro, da som sagt min Tip-Oldefars Sønnefor- 
hold til M. G rønwalld og Else E lisabeth Orning er et udispu- 
terligt F ak tum ; men jeg  beklager Redaktionen a f Dansk 
Adels Aarbog, som  præ tenderer at levere et S tandard-Væ rk 
og dog deb iterer saadanne U rigtigheder, en saa ren  og 
sk jæ r Kapitalfeil, som  ikke burde findes i et Standard- 
Værk og som  — hvad der næsten gjør den saa paafaldende 
flau — netop saa let kunde væ ret forhindret, hvis Redak
tionen havde giddet foretage de ovennævnte letvindte 
Undersøgelser.
Jeg sa’ ovenfor, a t jeg  ta r  Sagen med Ro, og det gjør 

jeg ogsaa «i og for sig», i Bevidstheden om min og m in 
Slægts gode Ret, men jeg  kan  ikke nægte for, at jeg  æ rg re r 
mig over at skulle væ re nødt til a t anvende saam eget af
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min knappe Tid til a t imødegaa og berigtige den paak la
gede Feil a f den danske Adels Aarbogs Redaktion, hvad 
denne burde h a ’ sparet m ig for, og hvad  — som  før paa- 
pegt — saa  lettelig kunde have væ re t Tilfældet, n aa r den 
kun saa  nogenlunde havde gjort sin Skyldighed.

D anm arks Adels Aarbog er udgivet a f  «en Forening«, 
den angives for 1907 a t væ re  redigeret a f  H. B. Hiort- 
Lorenzen og A. Thiset.

Under en Sam tale med en anseet, kyndig og sandheds- 
kjærlig norsk  Genealog kom  jeg  til a t nævne Sagen og 
spørge om, hvad vel Grunden kunde væ re til saadanne 
flotte og for vedk. Slægt uheldige, feilagtige Anførsler som  
oven paavist. Da kom Genealogen ren t i H arnisk  og sa ’
— jeg  gjengiver hans Ord om tren t verbotenus: «Det ikke 
alene synes, men det er desvæ rre  vist, a t de gode H errer 
(Adelsbogens Udgivere) behandler de Personer a f  «uadelig» 
eller ((formentlig ikke adelig« Byrd, som  h a r indgiftet sig 
i Adelsætter, med en aabenbar hovmodig Legerthed, en 
friskfyragtig  Overlegenhed, som  paa m ange kyndige h a r 
v irket dels saarende, dels forargerligt, dels la tte rlig t183. Disse 
R edaktører, som fordetmeste selv er a f borgerlig Stand, 
ofte a f yderst borgerlig H erkom st, e r under sin megen 
Syslen m ed adelige S tam tavler selv bievne — som netop 
Danskerne saa satirisk u d trykke r sig — «bidt a f en gal 
Adelsmand«, er bievne besat a f den rene Adelsgalskab 
i den Grad, a t de vistnok be trag ter borgerligt Indgifte i 
Adelsskab som en næsten krim inel Forbrydelse. Ander
ledes kan  det ikke godt opfattes. Dette kan nok forklares 
som  en psychologisk Foreteelse  hos svage submisse snob- 
bete og let paavirkelige Naturer, men jeg  m aa  tilstaa, at 
det paa m ig gjør et modbydelig  Indtryk. Hvad jeg  m indst 
kan  begribe, e r a t disse Personer for sin egen Skyld vil 
udsæ tte sig for en berettiget Omtale for Adels-Snobberi og 
resikere, at denne slette Følelse forleder dem til en saa  
ligegyldig Behandling a f  de borgerlige Personer, som  h a r
— efter deres Mening — træ ng t sig ind i adelige Slægter 
ved a t obegaa« Giftermaal m ed Adelsdamer, selvom F o r
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holdet er saa  gentlemansmæssigt legitim t som muligt. Men 
— paa  den anden Side — er nu en saadan  Indbruds-Kandidat 
selv bleven adlet — ja  da er Alt «fair play», da h a r ved
kommende Indbryder Krav paa øm fintlig-sympathisk hen
synsfuld Behandling, uanseet hvor lidet smagelig, ja  ofte 
ren t ud «sjofel» Grunden til Nobiliteten monne være, f. Ex. 
Besvangrelse «in flagrante crimine» af en til Undervisning 
betroet adelig Ungmø eller det modbydeligste Spytslikkeri 
i den høiere Lakeitjeneste som  Hovmester for adelige Pøbel- 
Junkere, eller det reneste Vare-Kjøb: et indvandret useligt 
hanseatisk Gnier-Par (F a tte r i Nathue, Mutter i Natkappe) 
har i sin H økerbod i Christiania ved daglig Anvendelse af 
tysk shylocksk Næringsvet og siden (da H økeriet gik over 
til stø rre  Forretn ing  i de saakald te  fire Species) i Forb in 
delse med Stats-Tyveri (indbringende Toldsvig) a ltsaa «pr. 
fas et nefas« som det heder, e rhvervet sig en s to r Formue. 
Sønnen er uden al Fortjeneste, kan  end ikke paaberaabe 
sig G iftermaals-Indbrud i Adelsfamilier, end ikke i sm aa 
saadanne (han v a r gift m ed 2 m eget borgerlige, dog n a tu r
ligvis formuende Kvinder) men er i særlig Grad besat a f 
«honnet Ambition«, forfængelig-adelsgal og erhverver sig 
ved paatrængende Paagaaenhed  et Adelspatent pr. Kon
ta n t154 a f den trængende, altid pengelænse Stat. Nu spør 
jeg  hæderlige og æ rlige Fo lk : h a r saadanne og saaledes 
nobiliterede F am ilie r155 større K rav paa a t behandles hen
synsfuldt end f. Ex. anseede Fam ilier, som  de gam le m ilitære 
S lægter: Reiersen, Rye, Motzfeldt, Beichmann, Dietrichson, 
Michelet, Røde H a ls156, Hagemann, F rø lich  o.s. v., i senere T ider 
Seiersted (Seierstad), Meydel, Ræder, H eyerdahl og Foug- 
n e r 167; (i seneste Tid) Borchgrevinck 158, fordi disse kun er 
borgerlige? Ja  det m aa jo  R edaktørerne a f Adelsbogen 
altsaa synes. Og nu Deres egen Slægt, den skulde dog 
vel — genealogisk seet — ved sit Indgifte i flere, deraf old- 
gamle Adelsætter, og deraf følgende Slægtskab med saa- 
megen Adel endog U radel — vel ogsaa — naar der er Tale 
om G radation — væ re en Hestelængde foran de nævnte, 
som den s taa r paa Siden af, ja  for m anges Vedkommende
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endog overgaar i m ilitær Æ lde! Havde forresten Redak
tørerne hav t Anelse om at deres Slægt sandsynligvis ned
stamm er agnatisk  fra en baltisk B aron-Æ t, saa skulde 
visselig Piben faaet en hel anden Lyd, saa  skulde de upaa- 
tvivlelig lagt for Dagen Iver for, og Omhu efter a t under
søge Forho ldet og vist Accuratesse for a t redigere den 
nævnte Passus i Adelsbogen saaledes som Sandheden byder, 
og denne v a r jo, som sagt, til og m ed saa nærliggende og 
saa overm aade let at finde. Istedet herfor h a r  de med 
dansk friskfyragtig Flothed naturligvis ræ sonneret (Py t — 
det gjalt jo  blot formentlig «Uadelige!») som saa: «Børnene af 
B lancheflor Cathrine Orning (som blev gift med den uade
lige Officer, som de behager a t kalde aFoged« istedetfor hans 
virkelige Navn, — det v istnok inferiøre og Bedrifts-lydende 
Navn — «Fogeth» eller «Vogt») tog  alle Navnet «Orning» som  
Efternavn, følgelig h a r Børnene a f  Systeren Else E lisabeth  
Orning (som ogsaa abegik« — som  de antog paa Grund a f 
Navnets norsk-borgerlige Klang — uadeligt G iftermaal med 
L ieutenant «Grønvold» (G rønw alld )159 gjort det samme og 
a l le  kald t sig med E fternavnet «Orning».» Men saadanne 
flau-flotte Ræsonnements ere ogsaa farlige, de kan «hævne 
sig» som  m an siger.

Den indignerede Genealog sa’ tilslut: «Skriv et hvast 
B rev ned til Redaktionen a f D anm arks Adels A arbog og 
forlang Berigtigelse, tag  Synderen h aard t i F rakkek raven , 
det h a r han  godt af, fordi det e r fortjent!« «Nei!», sa ’ jeg, 
«mine Optegnelser, om  de udkommer, er æslet kun  for 
Slægten og den b ry r sig neppe om  Berigtigelse, hvor Sagen 
er saa  aabenbarlig klar!« aja» — sa’ Genealogen — adet 
kan  saa  være, jeg  vilde nu i Deres Sted gjøre det; R edak
tionen burde ikke dø i Synden, men — paa den anden Side 
— jeg kjender D anskerne! De kunde m aaske resikere  et 
a f disse flaue — aah, saa  flaue adanske Grin«, istedetfor 
Anger, T ak  og Bod; thi endog danske V idenskabsmænd 
ere tilbøielige til — n aa r m an g aar irette m ed dem  — at 
gribe til dette ægte og ækle danske Universalm iddel mod 
berettiget P aatale  a f  Feiltagelser!«
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Saaledes talte Genealogen, jeg  gjengiver hans Udtalelser
— uden Commentar.

Det vilde ikke væ re rigtigt a t slutte m in Omtale a f Adels
bogs-Redaktionens Forgaaelser uden i denne Forbindelse at 
sæ tte  Fingeren paa følgende Besynderlighed a f m in gam le 
Ven og F rænde R igsarkivar Henr. Jørg. Huitfeldt-Kaas, 
den man ikke skulde ventet a t finde hos ham , den ellers 
til det Yderste nøiagtige Mand. I sin i ovennævnte A fhand
ling om General Georg Reichweins E fterslægt næsten pinlig 
nøiagtige og saglige Omtale a f D ragoncapitaine F rid rich  
Christian G rønwalds vita ka lder han  ham  (ligesom hans 
Far, L ieu tenan ten : Else E lisabeth Ornings Æ gtefæ lle) « Grøn
vold« (hvilken Form  er den fuldstændige — men urigtige — 
Nationalisering a f Navnet, men som  im idlertid først skede 
med D ragoncapitainens Sønnesønner ca. 1780). Dette er dog
— som oven paavist — en ikke saa ren t ubetydelig Forskjel fra 
den norske S tam fars her i L andet brugte Navn: «Grønwald». 
Ingen vidste bedre end R igsarkivaren, a t D ragoncapitainen 
kaldte og skrev  sig «Grønwald». Dennes Søn var jo  kjø- 
delig Fæ tte r  a f Generalinde Ingeborg Huitfeldt, og Rigs
ark ivaren  havde i sin Tid fundet frem  til m ig vedkommende 
Brev eller Skrivelse til Generalmajor og Stiftsbefalingsmand 
von Rappe (der b landt andre Dokumenter beviser dette, det 
beror i R igsarkivet under Personalia  «Orning-Grønvold»). 
Dertil kom , a t han  hæ ldte s tæ rk t til Capt. Kalchreuths 
Forsik ring  om og stæ rke T ro paa, a t Grønwald-Slægtens 
S tam far (L ieutenant Morten eller Martinus) v a r a f  baltisk 
Æ t, og a t G riinwald (v. Griinwald) var det oprindelige 
og rette  Navn og dog — jeg  no terer dette ogsaa uden 
Commentar.

E fter denne isandhed for m ig ubehagelige, men nød
tvungne og tidsspildende Digression, som nødvendigvis 
m aatte  forme sig som en verbal verberation ligeoverfor 
Redaktionen a f  D anm arks Adels Aarbog for 1907, g aar jeg 
over til a t meddele, hvad Fam ilie-Traditionen stadfæstet 
ved endog retslige Dokumenter ellers h a r a t melde om 
Æ gteparret.
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Lieutenant Morten (Martinus) Grønwalld (Griinwald), 
f. 1650/51, f  1715/17 — og Hustru Else Elisabeth Oming, 

f. 1655 (1657;, f  1725/30.

Det bemærkes, at de m ilitæ re vitæ , Data, «Anbringeltz, 
Erkunndigungen» og Avancementsforhold, hvad m an nu 
vil benævne det, vedkommende Officersslægten «Grønwald 
(Griinwald) — Grønwold eller Grønvold« (Orning-Grønvold), 
dens enkelte Officerspersoner i et P a r  A arhundreder fra 
den staaende Hæ rs Oprettelse e r saagodtsom  uden Und
tagelse hentede fra S tandard-Væ rket: Oberstl. H irsch’s: 
»Samlinger om danske og norske Officerer til 1814« i det 
Kgl. B ibliothek i K jøbenhavn160, enkelte e r confereret med 
og supplerede ved Oplysninger fra  R igsarkivar H enrik Jø r
gen Huitfeldt-Kaas, samtlige e r jæ vnførte  med Regiments- 
Officers-Rullerne (M ilitærkalendere) altsaa fra de bedste 
Kilder, som existerer, de falder i det Hovedsagelige sammen 
m ed Slægts-Traditionens «Siigelser och Optegneltzer«.

Idet jeg  henviser til hvad  tidligere under S tykket A 
«Adelsætten Orning« og i Indledningen til S tykket om B 
((Officersslægten Grønwald (Griinwald) eller Orning-Grøn- 
w ald  (Grønwold, Grønvold)« anføres, e r ogsaa a t sige, at 
Traditionen ikke h a r Stort a t berette  om  deres Livsførelse 
udover disse Anførelser «och som  doch ey e r saa  gandtzke 
lidet eftersom  de Tiiders Kleinigkeitz’ udi Huusliffvet war».

I en gammel Stam tavle anføres, a t Æ g teparre t i en «ey 
kurz-w ierig  Tiid Dugg och Disk paa  det schiønne Orning- 
gaard  haffte« ,6‘. F ru  Else E lisabeth  w a r denne »deylige

140



Sædesgaard« (sic) erach tet til Odel og Eye, men under de 
m ange »Tracasserier« — formedelst Adm iralen (Bernt Or- 
ning) hans mange «Handeler och Depentzer och Dependi- 
rentz» (sic) — mente hun a f sin F a rb ro r OfFerskiffshøvids
m andt (och senere Ambtmand) Christopher Orning (der 
skrev  sig en Tid still O rninggaard«) a t væ re bleven for- 
fordelt, idet endel M arker oc Skoffuer w a r mod ringe 
W ederlag bleven dend store G aard fraliistet (ochso forme
delst «min Vaters M orbror dend Admiral Axel Mouatt, «hin 
riige», huilcken en begierige Goeds-Annahmer w a n )  for en 
særdelis ringe Pengesum  udi W ederlaguen». Och dette 
m aatte  vi gebøhren (sic) (nøies med), «efterdi den aarlige 
Welferts-Ydelse (Gage) neppeligen til 300 Rdr. udi denne 
haarde  och dyre Tiid andragitz«. M aaske boede det (Æ gte
parret) om  Sommeren nogen Tiid ved Statt, hvor F ruen  
havde en Eiendom  eller P a rt (sammen med Slægtningen 
M andrup B rahe eller hans Arfvinger). Men, som  det synes, 
boede de mestendels i senere Tiider, og i allefald vistnok 
stadig fra 1710, («da L ieutenant Morten dette Aar udi dend 
«Maaneth (sic) Julius« m aatte  affhænde dend O rninggaard 
for den reneste  Spottepries« (sic), i Bergens B y ,162 hvor 
flere a f Sønnerne, som  Bernt Orning jr. (senere Dragon- 
Oberstl.), Ludw ig Orning (senere Major), F rid rich  Chri
stian og Otte H aagen G rønwald (de senere Dragoncapi- 
tainer) havde gaae t paa den latinische «Schole»). Lieutenant 
Morten (Martinus) G rønwalld døde «hasteligen (ca. 1715—17) 
udi sin Alders sto re  K ra fft163 ved en Uløcke, imedens hånd 
selffver nagelschnittet und ausbesserte sin arffuede P an tzer 
(Rustning)«. F ru  Else Elisabeth, om  hvem  det Mundheld 
gik «at hun ligerviis saa  klug som  schm ukker war«, sad 
længe Enke «och bleff hun goed tilaars (73 å 75 Aar) doch 
ey saa  langtlieffendis (sic) som  sin Syster «Frue Blanche- 
flor Orning (Daniel Andersen Fogeths) huilcken 100 af Aar 
bleff«. Æ g tepa rre t (L ieutenant M. Grønwalld og Frue) «mind- 
stens« 12 Børen udi Lifve haffte, huoraff 7 end 8 Sønner, 
huilcke alle Officerer bleffe«. «Det et sto rt och bekosteligt 
Huus w a r och viel Geld anw enditz: «Till Oppfostring og
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de Sønners Anstellung wie Officirtz (sic) och w idere Avance- 
m entz (sic) och till U ttklædning (sic) =  Udrustninger (Kriegs- 
gepåck)» f. Ex. til den kriegsgale D ragoncornette  Otte Mar- 
quard  Grønwald. Denne tog nafnlig Tieneste udi den engelske 
Væffning (Væbning) under den nafnkundige Obergeneral 
«Mallborro» (Marlborough) och bleff han  »ihielstocken udi 
et sto rt Kriegs-Schlacht udaff sin F ræ nde  dend Capitaine 
Hans H enrik  de Reckvin (Reichwein) huilcken udi den 
franzosische Vortrabz (sic) (Avant-Garde) war», aoch» — 
lægges til — «bleff den Guld-Kiede, Otte M arquard  offer 
sin Halsdugg bar, ganz und g ah r zerschm ettert# .164 aTill 
alt dette# 165 — siger fremdeles D atteren — «ginge der til 
m ange blanke R ixdaler-Stiicker, huorfore w orres werslige 
och timbelige Goeds immer ringere bleff effter w orres regen- 
Schaffuers Offerviisninger». «Doch haffte de (Foræ ldrene) 
noch till deris Dødes-dagg, om  endoch deris «Øell och 
Broede» * ey saa  oflfuerflødigen w a r  end som  udi førre ufor- 
glembelige T iider paa den schiøne Orning og F rues G aard 
paa den Stord-Øe». «Och» — lægger hun til — «war der 
endochsaa intet lidet udi det Boe a t arffue» — vistnok sæ r
ligt formedelst Arven efter Mor-Moren, F rue  Siselle (Zizille) 
Juel. — Der er en Tradition «om den egentlige Opfostrelz- 
oder Børenstugt*, meddelt a f  en a f Sønnerne, D ragoncapi- 
taine Fridr. Chr. G rønwald och «antegnet» a f  dennes F rue  
Justine Cathrine v. Reichwein. Den lyder: «Hr. Morten tock  
sig etw as kleinfugich udaff dend (Børnetugten), huilcken 
effter Tiidens Schick dend Huusfrau  gew itz anhørte. Hr. 
Morten, wenn hans Tiid dertil w åre, doch m ecket w ach t- 
sahm  w a r de D rencke udti F ich tekonst und W affenschuzen 
a tt øffve och die Mutter strenckeligen in Observantz de 
Jom fruers Tuckt a t ophuielpe m it Napp undt P lock  och 
andten w idtbørlichen H andtschm itzen a tt begegne». Else 
E lisabeth Orning, L ieutenant Morten (Martinus) G rønwallds 
Enke, døde formentlig 1727 eller 1730 (73 å 75 Aar).

• «Øell och Broede» er i de T ider synonym t Udtryk for »daglig Kost«.
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Lieutenant Morten (Martinus) Grønwallds (Griin- 
walds) og Hustru Else Elisabeth Ornings Børn.

Den æ ldste Søn: Dragon-Oberstl. B ern t Orning, den for
mentlig anden eller tredie i O rdenen: Major Ludw ig Orning, 
D ragoncapitaine W ilhelm  Orning sam t de fleste (vel ialt 10) 
a f de 13 — 14 Børn som levede op (1 — m aaske 2 — død som 
Smaabørn) kaldte sig med Efternavnet «Orning«; kun 3 af 
Sønnerne, nemlig: 1) D ragoncapitaine F rid rich  Christian 
(1692—1757) — m in Tip-O ldefar — 2) D ragoncapitaine Haa- 
gen Otte og 3) D ragon-Cornette Otte M arquard, falden udi 
Kriegen 1709, kald te sig med Faderens noget ændrede E fter
navn: «Grønwald» eller «Griinwald», som  det oftere skrives 
i Officers-Rullernr. (Militær-Calenderne.). 166

Der er T ræ k  i Traditionen om flere af Æ gteparrets  
Børn, som vel ikke ofte frem byder sæ lsynt Interesse (hvad 
de dog engang imellem  har), men de s taa r alligevel over 
en alm indelig Livsførelses Einerley, thi den orningske Villie- 
k raft og hede Tem peram ent havde trods de skiftende Tiders 
dæmpende Indflydelse alligevel afsat sig stæ rkt. Disse træ k  
er — som før an tydet — sammenfattede «en bloc» (i Bunke). 
Senere vil specielt om tales og «behandles» mere bemæ rkel
sesværdige Personligheder: Oberstl. B ernt og Major Lud
vig Orning sam t de tre  ovennævnte, som  ba r E fternavnet 
«Grønwald». Jeg  ser bort fra  den kronologiske Orden med 
Hensyn til Fødselsaarene og gir de to ubetinget interes- 
santeste B rø d re -P a r: D ragon-Oberste Bernt Orning, jr., og 
Dragon-Capitaine F rid rich  Christian G rønwald en fyldigere
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Omtale ogsaa a f den Grund, a t begge disse efterlod sig en 
talrig  Efterslægt, hvo raf — saavidt vides — alene den, som 
stammer fra sidstnævnte: Dragon-Capitaine F rid rich  Chri
stian Grønwald, 1692—1757, (min Tip-O ldefar) fremdeles den 
Dag i Dag existerer paa Agnatsiden.

1. Der var en Søn — m aaske den tred ie  æ ldste — Owe  
O in ing  (Grønwald-Orning) tidligere Capitaine des armes, 
senere Cornette ved vesterlandske Compagni a f Kruuses 
D ragoner 1717; han  blev 1727 dim iteret paa G rund a f Alder 
og «Svagelighed», hvilken sidste Dim issionsgrund v a r i høi 
G rad selvforskyldt. Oprindelig var han «en K iæmpe och 
red  ligerviis huorsom  en Kenttaure# (sic). Men n a a r  m an 
h a r døiet et langt Felttogs «Fatiguer» og bagefter sidder 
fra Morgen til Aften i Sadlen paa Pladsen og saa  derefter 
pocaliserer fra  Aften til Morgen og dette i u a fb rud t Vex- 
ling: Dage, Maaneder, Aar, (ja hele Decennier) igjennem — 
saa kan  nok  tilsidst endog en K jæmpe faa Anfald a f Svage
lighed; det Mærkeligste var, a t han  kunde holde det saa- 
ledes gaaende i samfulde 10 Aar (hvor dygtig Rytter han  
end var), men i Anno 1730 v a r han  helt færdig. Heldigvis 
var han  ugift. D er havde dog nok  engang i hans første 
Comette-Dage væ ret et «Ganteri» (snarere L iaison: en saa 
chevaleresk-rom antisk  Historie, a t jeg  forbigaar Detaillerne 
— for a t Traditionen ikke skal blive beskyldt for a t fare 
med Fabel og Skrøne — mellem  ham  og en Dame a f  Slæg
ten (Galskytt?). Den ægte K jærlighed var udelukkende paa  
hendes Side. De skiltes; thi den smukke, muntre Cornette 
fo retrak  saa  afgjort Pocalen, a t han  om den med fuldeste 
Grund kunde med en senere D igter sige:

• Ensom  er jeg  dog ei ene ; Du, Tilbedte, er hos migl»

Det h a r ellers a f en Quasi-Personalhistoriker væ re t gisnet, 
at han i sine sidste Aar ikke havde kunnet undgaae at 
gifte sig med den «uundgaaelige G jertrud v. Treubler«, der 
som Enke ogsaa skulde overtat en Capitaine v. Briiggemann.

Traditionen fortæller, a t Hr. Owe havde en Tvillingbror 
ved Nafn Morten O rning  (Grønwald-Orning), som  va r Capi-
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Justine  Cathrine v. R eichw ein ,
(f. 1688, + 1783) 97 aar gi. (Datter af D ragoncapt. F ridrich 
Chr. R. og Else Cathr. Bildt, f  1709. «Den sidste norske 
Bildt»). Gift 1720 med dav. L ieu tenant (senere D ragon- 

capitaine) Fr. Chr. G rønwald, f. 1692, -J- 1757.



ta ine des  armes, och en «dueliger F ichtekonstner«, men 
a t han  «affgikk udi saerdelis ung Alder ved et uløckeligt 
Degenstick, medens hånd med megen Iffver udi ein Skrømpt- 
Duel (sic) ficktedei). H ånd særdelis høyvoxen monne W åre, 
m en w ar hånd endnu ey heelt udvoxen udi sin Kørper- 
længde«, «oc w ar hans M odstander en Officer udaff samme 
Regiment oc han  udi sin Drøffelse sich selffer ihielsticke 
villte, men bleff dette a f  Hr. Owe høymodeligen hindritz«.

2. Der v a r en D atter Karen Mouatt Orning (Grønwald- 
Orning) «den skiønneste for Sjunet udaff de skiønne Systre». 
Hun var gift med L ieutenant ved D ragonerne Anders Høeg, 
maaske, ja  temmelig sandsynligt, en Slægtning a f hendes 
Svigerinde F ru  Justine Cathrine Reichwein (gift med hendes 
Bror, davæ rende D ragonlieutenant F rid rich  Christian Grøn- 
wald). «L ieutenant Høeg v a r en kraftig, vakker, stadselig 
Mand«. H an «yderst hoffærdig udaff sin urgamble Adel og 
en sto r Tyran, re t en Diæffuel mod sine M andtschaffer war;» 
— men han «erweichtes wie W ox udi sin skiønne F rues 
fine huide Hænder«.

Æ g tepa rre t v a r barnløst.
3. Der v a r nok  en D atter ved Nafn B lancheflor Orning 

(Grønwald-Orning) som  «udi Lignelse med« (sic) sin Mors 
F as te r B arbara  Orning løb bort fra  «Hiemstaffnen», men ikke 
med en slig gjæv E robring  som denne gjorde i den franske 
Sieur (se Adelsæ tten Orning). Hånd «en gantzke gemen 
Skrædder-P iilt«  v a r; men han «doch udaff respectable 
Folkens (sic) nafnlig Knagge (Knage, Knag) aff de «condi- 
tionerede« Knagge och Casper (Castberg?) var, «huorudaff 
en riieger (sic) Fogeds Afkom sig Adelskaff med det Nafn 
«Knagge-Hielm» (Knagenhielm) med store Penge tiltuskede(P) 
och hursom  Adelsgoeds sig forhvervede och tilskiødede, 
kalditz Kaupanger, huilcket den Foged tidligere hafte sig 
tilhandlitz (det oldgamble Lusa-Kaupanger «saaledis ved 
Nafn, fordi de diur dersteds sig særdelis tiltoge och for- 
meritz#)«. «Och denne Schneider-Pilt indesiddet haffte paa 
hendis Hr. Faders  sin Kambers och hans slitne B roge bø
dede, och med hannem  fartede hun fluxens afstede#. Ryg
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tet («Siigelsen») gik, a t de søgte hen til Kaupanger, men 
hendes Slægt hørte  ey Meget til hende sednere, n aar und
tages hendis B roder D ragoncapitaine W ilhelm  Orning «den 
riiege« (sic) «hvilken sig kristeligt udaff den k ranke  Qvinde 
tog».

4. Der var en Datter M argrethe Juel Orning (Grønwald- 
Orning) som efter «Frasagnet» nok kunde h a ’ væ ret istand 
til a t optræde saaledes som skildret e r i den Fortæ lling 
under Adelsætten Orning, som er givet Overskriften: «Den 
kjække og ridderlige Dame a f O rning-Æ tten, som  form ent
lig altid vil forblive «naffnløs eller unævnt«. M argrethe Juel 
Orning var en Slags Amazone, «hun døde hasteligen ved 
«een (sic) Uløcke til Hests« (sic) udi sin Ungdoms Skiønhed 
och Friiskelse (sic)».

5. Der var fremdeles en Søn (Fridrich) W ilhelm  Or
ning (Grønwald-Orning), der i 1729 opføres som  Fændrik  
ved Oberst B rochenhuus’s Regiment, i 1735—42 som P re 
m ier-L ieutenant ved Oplandske D ragon-Regiment og i 1747 
som Dragoncapitaine. Han e r formentlig den samme som 
Oberst Gulowsen i sin Bog «fra Dragontiden« om taler som 
værende med i den store nordiske Krig. «Han skulde h a ’ 
væ ret flere (3?) Gange gift. F ø rste  Gang med en luudfat- 
tig Dame, men af gambel, ypperst Adelsæt (Løvenbalk?), 
«anden Gang med en riieger (sic) och formuffende Fogeds 
Enke, huis «Ende» han saae«, och «dereffter med den fager 
Unger-Møe, nafnlig Eline Rawensberg, som aff sæ r Adels- 
bloed war«. Han døde børnløs i 1753. Da han  «war en 
Mand udi goed Huld (sic) och uden Børen (sic), gaff han 
sin uløckelige och kleinmodige Syster, som udi fordums 
Tiider bar «det stoltzerendis Nafn B lancheflor Orning«, men 
sednere «blot en uselig Madam Schrædder-Knage bleff, goed 
Understøttelz med m ange blancke Ricsdalere, men med 
den Knagge eller Casper-(Castberg-)Yngell willte han doch 
Intet udaff Mengeschaff haffue«.

6. Saa var der T ina (Martina eller Martinette) Orning 
(Grønwald-Orning), som  ikke bør «forglembes» (sic). Hun va r 
meget høi, slank, lys og fager med store lysbruune mandel-
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form ige Øyen, och haffte hun et Aaziun, huorsom  en Ma
donna«. Hun «war særdelis tæ nksomm er och quicker — 
och nem udi Bogen, endoch noget udi dend Latinen«. Hun 
særdelis ofte gjestede udi det Schaanenland (Skaane), huor- 
fra hendis F ader kommen w ar, hos sin Moders dennis F a r 
brors Frænder« (formentlig de skaanske Rosenkrandser) 
aoch w ar hun — offerm aade meget ung — kierforbundet 
(sic) med en skaanisk-svensk H aam and  (Adelsmand) udaff 
Æ tten som «stupade» ved Gadebusch« (1712). Siden var 
hun «mestendels hiemme hos sin Moer, som hun pleyede 
vel«. Men hun giorde «doch affen och till Reyser til sine 
«Brødre-Folks» paa Østens-Landet (Østlandet)«. «Hun ly
stede dend Søe och de Søe-Fahrter och fik hun iæfnligen 
aff dend Schiffer Loff til det Schiffs Fåhring  a tt bestyre« 
«och dann lyste hendis store milde Dufve-Øyen scharpe 
huorsom  en Høeges och siuntes hun liigerviis som en Schiold- 
Møe». «En Uweders-Dagh (sic) ved Aftenstiider ud paa den 
Bukke-F iord  bleff hun udaff dend Segelbomme udi Haf- 
fuet slagen och drucknede hun dersteds«.

En Ungersvend och Studiosus udi Theologica, som om
bord var, berettede til hendes Moeder, at da hun «udi det 
svære Haff schlagen bleff, hun da det græsiske (sic) O erd : 
ajiovroq« —  Pontos — (Hav) udraabet haffte«; men hendis 
Moeder (Else E lisabeth  Orning), som nu Encke war, uud- 
sachte (sic), a t hun visselig forstod «noget lidet« udi Latin- 
Maalet, men intet udi det Græsiske (sic), men «haffte hen
des Fæ stensm andt, som  ved Gadebusch falden bleff, det 
Nafn: «Pontus» til Fore-Nafn«.

7. B ernt Martinus Orning (Grønwald-Orning). Om ham  
vides intet Andet end a t han v a r Fæ ndrik  1729 og Second- 
L ieutenant 1730 i Oetkens D ragon-Regiment och a tt han 
døde særdelis hasteligen i 1732 udaff en «sær hitziger K ranck- 
heit«.
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8. Dragon-Cornetten Otte Marquard Grønwald, 
som faldt i Slaget ved Malplaquet 1709. Søn a f Lieute- 
nant Martinus (Morten) G runwald (Grønwalld) og Else

Elisabeth Orning.

»Jag he lsar Dig, flygande Standart!«

Han va r ligefrem kriegsgal: «han elskede Krieg och 
K riegs-Farer ligerviis huorsom  m an beyler till en kiersom- 
melig B ruud !167 Han va r — ligerviis som sin V ater en 
«Kiempe» a f Størrelse og S ty rke» och haffte han — ha rtad  
sin Drengedom  uagtet — giort T ieneste udi et D ragonregi
mente som Capitaine des arm es formedelst sin store Vaa- 
benfærdighed och Riede-Konnst». Hans hele Hug stod til 
a t komme med udi den store Krig (spanske Arvefølgekrig), 
som «Europa versetzte in Wuth». Der var ikke liden Be
kostning med Hensyn «Udgiffuelser och Reyse Gepåck och 
Zehrgeld«; thi pressirte (sic) (-pressede) han sin Moer iffri- 
gen dertil, efterdi han hendes Yndlings-Søn168 var «och til
lige skienkede hun ham  «den Heppburnske Låncke-Kiede« 
udaff gott Gull, huilcken hendes F a rb ro r Offer-Skiffshøf- 
vidsmand Jørgen, som udi Tw ekam ph  (sic) med den Obri
sten Budde udi Malmøe falden bleff, getrag t haffte« .169

Saaledes kom  han sig afsted til det Land, «Engelandt» 
(«han talede sehr gut Englisch formedelst de Orningers 
Sprach-Sandtz och en Siømandt udi Prisonnen«) og kom  
som «Dragon-Cornette a t giøre Tjenetz udi Arffue-Kriegen 
(den saakaldte «Spaniske» 1700—14) unter den store General 
«Mala-Brook» (Feldtm arschallJohnChurchhill,D uke of Marl-

148



borough). I den franske Hæ r (unter Marschall H ector Villars) 
tjente ved samme Leylighed «dend K riegs-Effentyrer och 
iffrige Duellanter, Capitaine Hans Henrik de Reichwein«, den 
navnkundige Generals næ st yngste Søn. Hr. Otte M arquard 
og Hans Henrik var a ltsaa Landsmænd («ja endoch udi 
langsommeligt (sic) Verwandtschafft»), men «havde de ey 
seet hinanden, førend det saaledes indtruffitz«, a t de «mit 
Waffen udi Hænde« stod ligeoffer for (hinanden) paa Slag
marken vidt M alplakket (Malplaquet)«. «Hans Henrik R. 
var vel 50 Aar gambel och en kraftiger erfaren Krieger och 
Douellantz (sic); Otte M arquard  ikkun c. 18 Aar ock kiempe- 
stæ rk, men neppeligen doch saa særdelis vaabenfoerlich 
(sic) som  dend Hans Henrik«.

U bekym ret om  det sk ræmmende F rasagn  bar Cornet- 
ten, som  «aff Kieden sehr am usiert war« i Medfør a f den 
Tids krigerske Aand og paa den Tids Officerers Viis« («de 
sm yckede sig til Kamph ligerviis som  till en Festlichhet«). 
Kieden om  den Spitzenkraffue offer sit B rystphantzer«. 
Da Otte M arquard  — «efter lang och braff Fichtning« — 
fik Dødshugget a f Hans Heinrich, gik med det samme «dend 
Kiede udi flere Støcker, och spredtes de Læncker«. Otte 
M arquard  G rønwald, som lod til a t have mere Interesse 
for Kieden end for sit Liv, raabte, da han faldt: «Donner 
und Blitz, m in Kiede!« — «och w ar han  auf einmal ganz 
todtt«, som Hans H enrik  ud trykker sig i en Beretning derom  
til H jemmet udi Breffskab til sin efterladte — for ikke at 
sige forladte — Hustru  F ru  M argrethe Maaneskiold a f Wese. 
Ved Hr. Otte M arquards U draab  forstod Hans Henrik, at 
han  havde fæ ldet en Landsm and og fik senere Rede paa, 
hvem  denne var. H an fik ogsaa en Del a f Lænkerne sam 
let og lod dem  i Paris sæ tte  sammen til en «Konnstfærdig 
ugemen prunkendis Uhr-Gehånge«. Den reducerede Kiæde, 
som fra nu a f brugtes kun som Uhr-Dekoration, «ihuorvel 
en særdelis pompøsisch (sic) saadan« kom  efter flere «Wide- 
w årtigkeiter, vexlende Om tum linger och Mummeschantze- 
r ie r170 tilsids udi Hænde hos en af Otte M arquard Grøn- 
walds mange Brødre, nemlig:
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9. Major Ludvig Christian Orning, (Grønwald-Orning).

9. Major L u d v ig  Christian Orning, (Grønwald-Orning) 
(Søn a f Løitnant M. Grønwalld (Griinwald) og Else E lisa
beth Orning). f. 1689, f  1769, 80 Aar gi.

Han boede paa Holen Gaard i Lessøe (Lesje) i Gud
brandsdalen og var siden 18/s 1747 Capitaine ved Søndre 
Gudbrandsdalske Comp. ved 1ste eller Østre Oplandske 
Infanteri-Regiment, *6/io 1752 Capitaine ved Lessøiske Comp. 
af samme Regiment eller Obriste v. L au tzau’s (Low zow ’s) 
Regiment. Hans m ilitære vita e r ifølge H irsch: «dansk
norske Officerer#: Landcadet i K jøbenhavn, 9/s 1716, Fæ nd 
rik  1730, L ieutenant 1736, Capitaine a f  Landevæ rnet 13/s 
1747, Capitaine a f Linien i samme Regiment 26/io 1752, Major 
19/s 1761.

«Han» — siger Traditionen — «en vældig Nimrod w ar 
af sto r legemlig Styrke og Hærdelstz, huorfore han  en 
stau ter Officerer (sic) till a t taale  Kulde och Hede om  hin
anden med lige Villighed w ar, och tillige meget dugelig til 
Compagnie att manøffrere#. Major reformé. Afsked Vs 
1765 m. Han fik altsaa Uhr-Gehænget, men den «Uløcke» 
som altid timedes Besidderen, skulde han heller ikke und- 
gaa, «fast det w ahrede næ r en Menneskealder, inden denne 
indetræffitz# (sic). «En Dag i hans 80de Aar (1769) havde 
han en Høstdag paa Jagten  kun med sig en Unggut fra 
Schulte-Bakken i Vaage for a t hjælpe til med at bæ re B yt
tet. P aa  Hjemveien gled og faldt Majoren i en styg Uer, 
og Jagtgevehret rusede ned i et Vashøl «och bleff det ubruge
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ligt for den Dagg». S trax efter raakede Majoren paa en 
«biørn, och uachtet det, a t hånd waabenløs# war, willte 
hånd  dennem icke entwighe, men gik modig paa svingende 
sin «Musquedonner huorsom  en Kølle och gaff dend Biørn 
m it dennem drei Schlåge «och Saaer udi Schallen». Men 
«u-Dyret» (sic), som en stor «han-Biørn» w ar, «fik indtfangitz 
dend Major udi sin F aun  och krystede hannem  hannems 
Aande udaff». Da Folk, tilkaldte af Gutten, som  — istedet- 
for at hjælpe sin Husbond — va r vetskræm t, sæ rligt a f 
«dend Biørns Uhling», fløiet til Bygden, — endeligen kom  
till, «war den stæ rke  Major och dend store «han-Biørn» 
døder baae twoe!» 172

Om Kj ædens (eller Gehængets) «Endskaff» fortælles det 
videre, a t den «arffuedes» af en a f Majorens tre  Sønner, 
alle Officerer. Han hed F rid rich  Christian (f. ca. 1741), 
Fæ ndrik  31/s 1762, Secondlieutenant i Syndenfj. nationale 
D ragonregiment 2% 1772, Prem ierlieutenant 17,/n 1779. (De 
to andre var Berend  Orning, Secondlieutenant i Syndenfj. 
geworbne Infanteriregim ent 1780 og Christian Orning, 
Fæ ndrik  1763, Secondlieutenant 12/n 1772 i 2 nationale 
Bergenh. Infanteriregiment, Prem ierlieutenant 4/ s  1773, Capi- 
tain-L ieutenant 25A 1788.) H an (F ridrich  Christian) var som 
F aren  en sto r Jæger, og efter Fam ilie-Traditionen var han 
ugift. En  Dag (1781) paa en Jag ttu r druknede han  i Lesjø- 
skogens Vand. Der paa Sjøens Bund laa nu Resterne af 
«Kjæden fra Malplaquet«, og saaledes vil det skjæbnes- 
vangre Smykke ikke længere «anrette  nogen uløckelige 
Tillschickelser (sic) udi Slåckten!«
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Skjønt den før- og nedennævnte Capitaine Hans Heinr. 
Reichwein, som  fældede D ragoncornette  Otte Marqu- 
a rd  G rønwald i Slaget ved M alplaquet (1709) vistnok 
v a r langt ude beslægtet med Otte, og m in Tip-Oldemor 
var B rordatter af Hans Henrik Reichwein, kan  denne vel 
neppe siges paa den Tid a t tilhøre vo r Slægt, da jo Svo
gerskabsforholdet først ind traf nogle Aar efter at han 
faldt ved St. Denain. Men han  spiller dog en temmelig 
directe Rolle for flere af Grønvold-Slægten. Jeg  h a r der
for troet her a t burde lade ham  faa en anden P lads end 
i en Note, og give en ko rt Om tale a f denne kjække Even
ty rers  senere Dagq og Udgang. Em net er noksaa romantisk.

R iksark ivar Henrik Jø rgen  Huitfeldt, som var a f Slæg
ten, h a r i Dansk-Norsk pers. T idsskrift 1900—1901 git en 
temmelig udførlig Skildring a f hans Vita. Nedenanførte 
er fornemlig hentet fra H. J. Huitfeldts Fremstilling, dog 
er der tilføiet nogle nyere Momenter.

En indskudt Episode om min Tipoldemors Bror,
Capitaine Hans Henrik v. Reichwein.
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F. 1659, f  1712, (en F a rb ro r a f min Tip-O ldemor F ru  
Justine Cathrine v. Reichwein).

H an v a r næstyngste Søn a f den «nafnkundige» General 
Georg Reichwein og 3die Hustrue Inger O lufsdatter Rytter 
til Ø stby og B randsthorp . H an havde nydt en omhyggelig 
Opdragelse, v a r noget a f en Lærd, havde megen litteræ r 
Dannelse og v a r «særdelis musiqualisk* (sic). I det a f  hans 
Inform ator (den senere P ræ st til D rangedal, F r. Andersen 
Bølling) «udgifne Schrifft» h a r Hans Henrich skrevet et 
la tinsk Æ resd ig t (et D istichon i 14 Linier), som  vidner om 
meget gode Kundskaber «udi Latinens og om at han ialt- 
fald ikke forgjæves var sin «meget lærde* F a rs  Søn. Mode
ren, F ru  Inger Rytter,173 k lager ellers over hans urolige, 
reyselystne «och verschwenderische* N atur og noterer, 
at hun til en a f hans Reiser h a r  givet ham  525 Rdlr., 4 
Skiorteknapper med Demanter, en Skiortespende med 5 
Demanter, 2 Buxeknappe med Bemmerske (Bøhmiske) 
Demanter, alt tilsammen ansat til 150 Rdlr. «och desuden* 
et digert Sølvs-Bæger, (sic) huilcket han  digerviis som 
een Grand-Sieur havde begaffuet den Schipper med, fordi 
Seylatzen gick saa Fandens hurtigen*. Til 2 andre Reyser 
havde han  oppebaaret 215 Rdlr. og endoch 415 Rdrl. og med
taget sin Faders  (Stedfars) store og kostbare «Viola de 
Gamba* (Violoncel) «och en meget dy rebar Demant-Ring», 
hvilke begge Ting han  bortgav, «da saadan  Intention och 
Grillenfanggss hannem  attaquere t haffte*.

Hans Henrik var af en saare  urolig, krigslysten og strid-

Lidt om Capitaine Hans Henrik Reichwein.
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bar Natur, «och w a r han meget paafærde, huor Krieg war». 
Han var gift m ed sin Svogers Syster «nafnligen M argrethe 
Maaneschiold« og kom  naturligvis i Uenighed med ham  i 
Anledning af den Maaneschioldske Sædegaard  W ese med 
Tilliggelser i B aahus Lehn, «huilcket adeligt Goeds paa 
Viig-Siden bleff confisqueret till dend Svensche Crone, da 
Herschafferne (Maaneschiold’erne) siden h a r lefivet under 
Dansk Regiering». Hans Henrik havde væ ret i udenlandsk 
Krigstjeneste baade her og der, saaledes endoch udi Moschau 
(Moskow), hvor han under Czar P e te r den Store havde 
kjæmpet mod Strelitzerne (1698) och ocksaa mod «deTyr- 
cker». Skjønt «copuleret», faldt der dog aldrig Ro paa hans 
Slaaskjæmpe-Natur. Han m anglede altid Penge; «thi han 
sehr verschwenderisch war». F ra  K jøbenhavn tilskrev han 
saaledes 10/6 1681 sin Mor: «A m adam e, m adame Inger de 
Rytter, dame de Kopperwiig«, (hun boede da paa sit Goeds 
Koppervigh ved Drammen) «ma tres cher m ére humblement 
å B ragnæs, sin dydzirede hierteallerk iæ reste  Moder« og 
beder om en Vexel udi K jøbenhavn a t annamme «eftersom 
der nu gives skiønne Leyligheder at komme ud, och det 
ser ud till braff Krieg alle Steder«. Den og mere til fik 
han (1200 Rdlr.) och foer fluxens udi Feyde, men angaa- 
ende Resten a f Arven (den da m eget betydelige Sum a f ca. 
4000 Rdlr.) opstod vedkommende Renteberegningen form e
lig P roces (1689) mellem ham , som  nu var i K rigsfærd udi 
de Mozcowiters Land, och hans h iertenskiæ reste Moder, i 
hvilken Anledning B irkeskriveren motiverer en Kjendelse 
angaaende Udsættelse i Sagen saaledes: «især da Sagen 
mellem Moder oc Barn a f saadan  høyadelig Stand, hvor 
det for Alting ey er vel anstaaeligt m ed hverandre udi 
Uenighed og T ræ tte  a t lefve«. F ru  Inger Rytters Sviger
søn Capitaine Mathias Maaneschiold, der som nævnt havde 
m istet sit adelige Fædrenegods W ese i det til Sverige af- 
staaede Baahus, fordi han  ikke vilde lyde under den sven
ske Konge, var naturligvis ogsaa i Forlegenhed for Penge 
og gik ligervis temmelig «inquisitorisk» ind paa Sviger
moren, i hvilken Anledning hendes Tjener Christen K ie ru lf174
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oplyser «att hun fra Kobberw igen til Christiania kun havde 
m edtaget endel Løsøre*.

Saavidt R iksarkivaren, som ey da kjendte Hans Hen
riks senere Skjæbne, men dennes B ro rda tte r F ru  Justine 
Cathrine Reichwein G rønwalds m eddeler: «Da Hans Hein
rich  havde faaet sin Arff udbetalt, s trøg  han  a tter affsted 
og var snart her, snart der i udenlandsk T jeneste«,175 og 
a f og til hjemme igjen, huor han  deden laae udi stændige 
oc continuerlige Stridigheder oc K ranglerier med dend 
Schwoger, Capitaine Mathias (Maaneschiold)«. Hans Hein
rich synes a t «leffendegiøre de gamble Codottier-Befalings- 
maends Levesæt«, huorom  det i Leietrop-Visen hedder:

• Snart er jeg  der, h uo r Brødet er h u it oc Pigen sort.
snart er jeg her, huo r Brødet er so rt oc Pigen huid» (lys).

E fter de første Aar a f 1700-Tallet viser Hans Henrik sig 
ikke m ere i Fædrenelandet. H an v a r nemlig blandt andet 
saa heldig a t faa sin Lyst sty ret til at komme med i en 
«saare braff Kriig«, idet han  som Capitaine deltog i Tiden 
fra ca. 1709—1712 paa  fransk Side i den spanske Arvefølge
krig (N. R iksarkiv. gen. Samling Reichwein). I denne 
14-aarige Krig (1700 — 1714) opererede større Hæ re og leve
redes blodigere Slag («vexillæ regis prodeunt«) end i nogen 
tidligere Krig i den nyere Tid. Vi h a r oven nævnt, at 
Hans H enrik  i det berømmelige Slag ved Malplaquet (12/« 
1709) fældede en Landsmand, som  tjente i de engelske 
Rækker, og a t denne var den unge D ragoncornette Otte 
M arquard Grønwald, der var B ror a f m in Tip-Oldefar Fri- 
drich Christian Grønwald, som senere blev gift med Hans 
Henriks B ro rda tte r Justine Cathrine Reichwein. I dette 
Slag faldt a ltsaa  den 18-aarige Cornet «efter megen Mand
dom oc braff Ficktning«, for den 50-aarige Kamphanes 
Haand.

Endel Aar efter fik Hans Heinrichs H ustru  Underret
ning om, a t hendes Mand var falden i Slaget ved St. Denain 
(1712) i Spidsen for Avant-Garden i Regimentet Flandern. 
Saa sad den saa ofte forladte og forglem te F ru  M argrethe
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Maaneschiold a f Wese og sørgede over sin Hans Heinrich, 
som  hun havde elsket høit. Thi skjønt urolig, vegelsindet 
og stridslysten, v a r han dog modig og tapper som  en Løve, 
og skjønt han  v a r af tyrannisk  N atur og derfor «særdelis 
commanderendis« i sit («kiere») Hjem, n a a r  han  dann og 
w ann var der, kunde han dog væ re «saare velbehaguelig«. 
Skjønt «værende udi Egtestand leffuede F ru  M argrethe 
mestendeels som  udi Enkestand*; nu v a r hun ble ven virke- 
ligen Enke-Quind (sic) og sørgede over sin H ans Heinrich 
med «rindendis salte T aarer oc stæ rcke K lague-Skriig och» 
— huorsom  dend P rophet Joel det erlanger — «med Faste, 
med G raaed och med Hylen«. Men Kvinderne v a r m ere 
romantisk-kriegsvenlige i de Dage: hun  syntes a t finde 
megen T røst ved Tanken paa den schiønne Død, som  hen
des Mand ((bekommet haffuer«. Derom  siger hun, a t Win- 
centz (se Note 170) — formentlig en Slægtning a f hende, 
som  ogsaa tjente i den franske H æ r — havde «udi Breff 
giffuet hende en Beskriffuelse, sæ rdelis quægendis oc saa- 
ledis liudendis«: «Det var en m ørk  Dagh med tungsomme- 
lige Sckyer. Plutzeligen frem brydis Phoebi S traaler aff 
den sortladne Himmel, ock i samm e Øyeblicke schinckrede 
Kriegs-Hornenes ock de T rom peters Lieud det hitzendis 
Kampf-Signum : «Angevantz» (sic) («en avant«) ock Avantz- 
Garden for det berymmelige Regiment F landern  rykkede 
hasteligen frem  ock giorde draffeligen Anfall. Da bleff 
Hans Heinrich falden!«*

Dermed slutter denne Episode a f Hans Henrik Reich- 
weins Vita, og vi g aar over til Fortsæ tte lse  a f Fortæ llin 
gerne om Morten G rønwalld (Griinwald) og Else E lisabeth  
Ornings øvrige Børn.

* H. J. Huitfeldt-Kaas gisner, a t den  Corporal Otte M arquard  Reichwein, 
som  23 Aar gi. døde »uaffet u legelig t Saaer fra den sidste Storkrieg« og 
begravedes i Grue, var H ans H enriks Søn.
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10. Dragoncapitaine Haagen Otte Grønwald (og 
Efterkommere).

[Søn a f  L ieutenant Morten (Martinus) G rønwalld (Griin- 
wald) og Else E lisabeth Orning.]

Capitaine des arm es 1712 och Cornet 1719, Lieutenant 
1737, Capitaine 1738 ved Oberst Beenfeldts D ragonregiment, 
f  1743, «hasteligen udaff det Saar-Meen aff huilcket han 
stedse var plaquet, efterdi han aff en Kugel w ar bleffuen 
skieffer udi sit Halse-Hofvude (sic), huorfore han stundoms- 
viis titulateridis (sic) spøgsviis m ed det Nafnet: «Haagen 
Schakkew «och dette Saaer han  udi dend Stor-Krieg annam 
met haffte».

«Han bleff i 1713 gifft med den fager oc høybyrdige 
Christine Christophersdtr. Tordenstierne (Arving til Stens- 
horne l7C), som døde meget ung udi Barselseng med dend 
Søn Jørgen Christopher i det Aar 1714, och bleff han, (D ra
goncapitaine H aagen Otte) a tte r udi Aaret 1719 copuleret 
med Abigael Dop, Dotter aff dend P rovst Dop udi Tune, 
och haffde disse sammens flire Børen«.

Hans første Hustru  havde — trods sin Ungdom — levende 
Interesse for sin og sin Mands Slægt, nafnlig havde hun 
mange Fortæ llinger fra «Schlæcktens» Stam sæde Gullaug, 
som var de «Tordenstierners Haupt-Sæde», særligt om de 
Tiider, da «den æ tstore F ru  Maren udaff den uradelige 
Gentz (sic) Mylting, der skaltede og waltede«.

F ru  Christine Tordenstierne («Grtinwalds») v a r en af de 
i Indledningen nævnte 12 Kvinder, som særligt v ar med 
at vedligeholde Traditionerne fra de gam le Tider. Om de
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Tordenstiernerne og Gullaug var synderligen hendes «Arffue- 
Sagn».177

Der var, trods Steds-Afstanden, adskillig Forbindelse 
mellem Brødrene, de to D ragon-Capitainer: F rid rich  Chri
stian (min Tipoldefar) og Haagen Otte, deres Sønner Oberstl. 
F rid rich  Martinus Gr. og Fæ tte ren  Jørgen  Christopher v. 
G r.178 paa Stenshorne (Christine Tordenstiernes Søn) og 
dennes og Hustru Helle Christensdtr. Mechlenburgs Søn, 
Grenadier-Capitaine Otte Johannes B roderius v. Gr.) Det var 
vistnok disse Stenshorne- eller Tordenstierne-G rønwald’ers 
Gjenfortællinger af deres Mors og Farm ors Beretninger, 
som gav det første Stød til, a t Oberstl. F ridrich  Martinus 
v. Grønwold i 1780-aarene, da han  forlod Krigstjenesten, 
kjøbte den gam le priviligerede store Eiendom  Gullaug, idet 
han — skjønt temmelig tilaars — dog følte sig endnu v irke
lysten og særlig havde Lyst til (da han  var en dygtig 
Landmand) a t overtage og bringe i god Stand og Orden 
denne længe forsømte Gaard. Og det havde han ogsaa — 
hvad der trængtes — Penge nok til, da han var en m eget 
velhavende Mand, ja, m ente Mange, han var endog bety
delig rigere end han (eller re ttere  hans F rue) «vilde væ re 
ved».

Der kom  ellers noget før de T ider en «Kurre paa T raa- 
den» mellem Frænderne Stenshorne- (Tordenstierne) og 
Gullaug-Grønwold’erne. Det kom  sig saa: Capitaine Otte 
Johannes B roderius v. Gr. havde indkjøbt til sin B ror Nico
lai M echlenburg Grønwold en a f disse «udmærkede Gaarde 
paa Eger, som kastede saam eget a f sig» hvortil Oberstlieu- 
tenantens Søn, daværende Fæ ndrik  F ridrich  Helle (den 
senere «Majoren», min F arfar, som trods sin Ungdom var 
meget klog, og efter sin Moder førte en yderst skarp  sa
tirisk Tunge, og tillige senere viste sig a t væ re en endnu 
bedre Jordbruger «end endog Faderen»), spotsk-lakonisk 
bemærkede: «Ja, k jæ re Fæ tter, det siges om disse Eien- 
domme, der som oftest e r behæftede for det hele Areale til 
endoch Husenes Møne, a t de kaste r saam eget a f sig, m en 
jeg h a r hørt sige, a t Ingen h a r seet dem kaste Noget af
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sig» «undtagen E ieren og det, n aa r han h a r siddet der i den 
kortest mulige Tid!» En ironisk-bidende Forudsigelse, 
der virkelig ogsaa indtraf, men Capitaine Otte Johannes 
B roderius v. Grønwold v a r alligevel eller m aaske netop 
derfor i lang Tid fornærmet.

Om Dragoncapitaine Haagen Otte G rønwalds Liv og 
Levnesæt er kun a t sige, a t det forløb i pligtopfyldende 
Einerlei for den for en Officer og stor Eiendomsbesidder 
sædvanlige Maade. Hans E fterslægt uddøde i Agnat-Linien 
med Sønnesønnerne.
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11. Obrist-Lieutenant ved Dragonerne Bernt Orning 
(og hans Efterkommere).

Født 1684, f  1729, 44 Aar gammel.

»Pro patria  et rege egregie dim icavit;
P ropterea fam a non  delenda est».

Ingeborg  Huitfeldt.

Søn a f L ieutenant Morten (Martinus) G rønwalld (Grtin- 
wald) og Else E lisabeth Orning (Dtr. a f  Overskibshøfvids- 
m and «Norges Admiral« Bernt Orning til Vatne og Siselle 
Børgesdatter Juel (S tierne-Juel179).

Han havde i sine Barndom sdage frequenteret Latinsko
len 180 i Bergen, men meget ung begyndt Krigstjenesten. 
Om hans m ilitære Vita siger Oberstl. H irsch i sit navn
kundige Værk Følgende:

«Han skriver i Marts 1703, a t han  er en ung Person, 
hvis Forfædre alle have væ ret b rave Soldater 181; han h a r 
nu i 2 Aar væ ret Lærling i Artilleriet paa Kongsvinger og 
ansøger derfor om at faa Pas som Fyrværker-O fficer (Ar
tilleriofficer) for at gjøre en Campagne i Udlandet (ref. Sag. 
“A 1703 § 25). Fæ ndrik  i D ragonregim ent i keiserlig Sold 
i Ungarn (Gersdorff) 22/4 1706 182. L ieutenant 29A 1707, v: 
L ieutenant 6/« 1708. Regimentet vender hjem  til D anm ark 
i E fteraare t 1709 183. Capitaine i Vølchersahms D ragoner 
21/s 1710, Capitaine for Guldalske Compagni af nordenijeld- 
ske D ragoner (Halcke) 22/s 1711 (Reg. No. 1252/1711),
Capitaine i Kruuses D ragonregim ent (vesterlen. Comp.) 2/i 
1712 (Reg. No. 3/1712), Major s/7 1716 (Reg. No. 1441/1716),
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Obristleut. ved  Dragonerne B ern t Orning, 
f. 1684, f  1729, 44 Aar. Søn af Lieut. Morten (Martinus) 

G rønwalld  og Else E lisabeth Orning.



A nne  Lange,
Dtr. av Stiftspr. i Chria. Hr. Peder L , gift med Obrist- 
Lieut. ved D ragonerne Bernt O rning (f. 1684, 1729).



Chef for østre Romerikske Comp. a f s. Regiment 24/is 1717. 
Oberst-Lieutenant 16/7 1725 (Reg. No. 531/1725) ved Oberst 
J. F. Brochenhuus’s D ragonregiment — 1. søndenfjeldske 
Dragonregiment, f  24/c  1729. * 1. u /s  1705 Anna Lange (-J* 13A  
1725), D atter af Stiftsprovst i Christiania Hr. P eder Lange. 
* 2. 5/i 1727 Birgitte von Heidemarch, D atter af Cornet J a 
cob von Heidemarch og K irsten Baar.

Bernt Orning v a r sine Foræ ld res næstæ ldste B arn (Der 
var en æ ldre Syster, som døde strax  efter Fødselen ((for
medelst Fruerpigens Uvørdsomhed« (Uvorrenhed) og abso
lut den æ ldste Søn sam t ubetinget den dygtigste a f alle de 
mange Barn. Han syntes i m ange Henseender at slægte 
paa sin Mors F a rfa r  G eneraladm iral E rik  O ttesen Orning, 
var, ligesom han, «frem for sin Alder«, havde et roligt al
vorligt Væsen og et Temperam ent, der allerede tidlig bar 
P ræ g  af en uselvisk ridderlig  Velvillighed ligeoverfor sine 
Omgivelser. H an havde ikke alene gode, men næsten frem 
ragende Evner, sæ rligt med Hensyn til m athem atiske Fag, 
hvorfor hans Læ rer mente, a t han  kunde væ re blevet en 
Læ rd i den Retning, hvis ikke hans hele Hu, hans Slægts 
T raditioner og Foræ ld res Ønske havde anvist ham  Militær- 
Tjenesten som  den rette  Plads for hans Frem tids Virke. 
Hans Legemsdannelse og physiske Evner v a r tillige for
trinlig skikkede for Krigslivet. Særdeles høi og kraftig, 
spænstig og sm idig havde han  arvet meget a f sin F a rs  høi- 
reiste, imponerende formfuldendte Ridderskikkelse, om han 
end ikke kunde staa  paa Maal med dennes næsten ene- 
staaende K jæmpe-Statur, der ligervis som  Sauls var næsten 
uden Lyde «och eet Hoffvud øffver alt andet Folck«.

Han kom  altsaa  temmelig tidlig i Krigstjenesten, hvor 
han gjennemgik G raderne med en saa in teresseret og liv
lig Opmærksomhed og intens Nøiagtighed, a t det vakte 
hans Overordnedes udelte Bifald; han sparede aldrig sig 
selv og gik aldrig  afveien for eller søgte at unddrage sig 
et Arbeide, som  kunde synes h aard t eller endog ligge over 
hans Alder. Skjønt yngste Officer i A rtilleriet (Fyrvæ rker) 
var han i 3 Aar Dragon-Officer i Keyserlig Sold udi
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Ungarn 1706—1709) i Gersdorffs Regiment. H jemkommen 
herfra  kom  han m idt oppe i den «store nordiske Krigslarm  
(1700—1720)«, avancerede hurtig t og gjorde sig bemæ rket 
ved sin gode Uddannelse, Dygtighed og rolige Mod «och 
w a r han med B ravour udi Schwenske Kriegen (1716) endoch 
imod dend Konge Carolus den Tolffte, ham b selffver», hvor
om senere udførligen skal berettes. H an v a r allerede i 1709 
ble ven Prem ier-L ieutenant, men i 1710 saa  det ud til, a t 
hans saa forhaabningsfulde Krigerliv skulde faa en b ra t 
og blodig Afslutning. Han blev nemlig udi Slaget ved Hel
s ingborg184 (Marts 1710) «særdelis h aard t saaret, fordi hans 
rolige Mod og Manddom bød ham  at staa  fast, huor de 
fleeste visseligen skulde have versuchet sig a t salvere 185.» 
En Feld tsk jæ r (en fordums Barbersvend Steffens, vistnok 
F a rfa r eller F arfars  B ror af den berøm te Filosof Profes
sor H. St.) bere tter derom  til hans H jem: «han bleff udi 
Kampfen kløffvet fast udi drei P arten  m it eine Sense, schar- 
fer wie ein Schermesser, aber hans robuste Nature och 
min Konnst «heilehte» (sic) hannem  till». Dog havde han 
«derudaff stæ rke Meen udi særdelis de sednere Tiider, da 
dend Feltskiæ r-Konnst ey besynderligen nelsebodelig war». 
Men allerede i 1711 var han — tilsyneladende iallefald — saa- 
vidt restitueret, at han kunde overtage det Compagni D rago
ner (guldalske af nordenfj. D ragonregiment) til hvis Chef 
han var udnævnt. Men «braff» blev han aldrig. Desto mere 
var det a t «beobachte», a t hans intense Energi var saa  stor, 
at ingen skulde tro, a t han b a r paa en indre Skade, som 
vilde ha gjort de Fleste til Invalider, thi «var hans Villie- 
K raft saa horriblement», a t han  kunde hæ rde sig op til, 
ved en je rnhaard  Disciplin Gang paa Gang i Løbet a f  hele 
19 Aar at overvinde de Udbrud, som  den indre Skade truede 
m ed; det var et herkulisk  — frygteligt heroisk Arbeide i 
daglig Udfoldelse af V illiestyrke; men det hæ rdede og høi- 
nede tillige hans Aandskraft.

Siden */i 1712 var han Chef for vesterlehnske Comp. af 
Oberst U. Chr. Kruuses D ragonregiment. Da Obersten den 
9A 1716 ved Riser i Høland v a r slagen og fanget paa Æ reso rd
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a f Carl d. 12. selv, blev Bernt Orning som den dygtigste 
Compagnichef beordret til a t overtage Commandoen over 
Regimentet. Som saadan ledede han Regimentets Del
tagelse i Affæren (3%) ved Onstad Sund ved Giommen. Den 
omtales ganske ko rt i Fam ilie-Krøniken, hvor det heder, 
at «han havde vist s to r Dygtighed under de rem arquable 
Forhold, at han endog commanderede Aaziun till Aaziun 
mod Carolus den Tolffte, ham  selffver«.

I det danske Rigsarkiv findes im idlertid en detailleret 
Beretning som Oberst I. Gulowsen h a r optat i sin Bog 
«Fra Dragontiden», deraf skal jeg  citere Følgende: «K1. 4 
om Morgenen kom  Kongen a f Sverrige selv med en betyde
lig S tyrke D ragoner og Infanteri i den Hensigt a t overfalde 
Oberst Kruuses Regiment som  da stod paa Østsiden af 
Sundet — noget skilt fra Armeen. Bag Regimentet var 
opført en «liden Forskan tzn ing  a f Ener-Riis ock Tømber», 
huori var 100 Mand Infanteri. Saasnart Patrouillerne havde 
meldt Fiendens Ankomst, sad Regimentet, som om Natten 
havde staaet sadlet, op, rykkede frem  og gjorde Front. 
F ienden m arscherede da op med sin venstre Fløi til Græt- 
nes Bro og «repouserede» der en liden norsk  Postering 
Infanteri og D ragoner. Til al Lykke kom  ((General Grev 
Sponneck#I8G, der v a r bleven Fiendens overlegne Styrke 
waer, over Sundet. Da Generalen saa, hvor aldeles umu
ligt det var for D ragonregimentet, der paa Grund af tid
ligere Tab kun v a r 400 Heste stæ rkt, at optage Kampen 
med det talrige svenske Rytteri, lod han Regimentet rykke 
ind i Forskantzningen. H er tog Capitaine Bernt Orning, 
som havde Commandoen over Regimentet (da, som nævnt, 
Oberst Kruse v a r Fange paa Æ reso rd  og tillige syg) med 
sit Compagni (det Vesterlehnske) A rrieregarden, hvorfor der 
blev sat a f og D ragonerne dirigeredes tilvolds for a t modtage 
Fienden med sine velrettede Skud. H erved standsedes denne 
i Attaquen. Imedens blev en Bataillon a f Aggershuusiske In
fanteri-Regiment sat over Sundet for at assistere D ragonerne 
paa Volden. Som den første, som  kom  over, nævnes Capt. 
Systerfleth (en meget om talt Duellant) med sit Compagni.
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Medens saaledes Fienden opholdtes den største Del af 
Dagen, lod General Sponneck forfæ rdige et R etranchement 
lige ned ved Elven for at have det a t træ kke  sig videre 
tilbage i, om m an skulde blive drevet bort fra det første. 
Samtidig lod han Hestene transporteres over Vandet, m e
dens D ragonerne fremdeles stod tilvolds og F ienden beskiød 
under Capt. B ernt Ornings Commando. Da v a r det, a t Capt. 
Orning befalede sin L ivskytter B aard  Andersen Holsmark, 
D ragon fra L ie rm, at skyde ned de høye svenske Offi
cerer, som under deres Recognoscering vovede sig for 
m eget næ r os. «Med det første Skud skiød han  (Baard) ved 
Kongens (Carl den Tolvtes) Side en a f  hans Generaler, med 
det andet Hesten under Kongen sjelver, saa a t begge s ty r
tede i B akken og blev saaledes længe liggende. Med det 
tredie Skud skiød han atter en høy  Officer a f Hesten, med 
det fjerde blesserede han en Officer, det fem te og sjette 
og syvende tra f  paa lignende M aade høye Officerer, det 
ottende og niende gjorde god V irkning i selve Troppen«. 
Imedens blev der skudt fra vore K anoner fra vestre Side 
hvoraf eet Skud gjorde Skade i det fiendtlige Batterie.

Ved General Sponnecks k raftige  Ledelse — han tog selv 
Spaden ihaand og arbeidede — va r Retranchem entet nu 
bleven fæ rdigt langt ud paa E fterm iddagen uden a t Fienden 
form aaede a t hindre vore Fo lk  derudi, og D ragonregimentet, 
som altsaa v a r tilfods, blev tran spo rte re t over til den vestre 
Side, hvorfor ogsaa Infanteriet forlod begge T rancheer og 
kom  vel over. Imidlertid v a r hele den fiendtlige H æ r i An- 
m arsch. Denne kom om Aftenen til Borge. Indberetningen 
slutter saaledes: «Lovet væ re  Gud som hialp K ruses Regi
m ent med det Infanteri, som  stod der og kom  til secours: 
havde Fienden udi sin Furie  gaaet derpaa, saa havde ikke 
een Sjæl kunnet komme d e r f ra 188. Dette er altsammen 
saaledes Ord for Ord udi største  Sandhed passeret«.

Det oplyses videre a t «for ovennævnte Skud og for bo rt
skudte høye Officerer och Kongens egen Yndlings-Hest under 
ham , bleff samme Aften och Morningen derefter 5 Gaarde 
brændte op udi Bergs Sogn m itt for vor Armées Øyne».
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Trods onde Anelser og Forventninger kom  altsaa dog 
Svenskerne ved Overgeneral B arthold  v. Liitzows nølende 
Uvirksomhed (selv siger han : tvungne, Andre: ubeslut
somme, de synes a t have forundret endog S tatholderen og 
Slotsloven) over Onstadsundet, for a t gaa til Angreb paa 
Fredrikshald  og F redrikssten  Fæ stning (Mai—Juni 1716).

«Capt. Bernt Orning v a r bleven udnævnt til Major med 
Chefs-Stilling for det vesterlehnske Comp. i den Hølandske 
Canton (Chef Generalmajor Cicignon)».

Det tilføies i Fam iliekrøniken at: «sam tidig v a r Capi- 
taine Bernt Ornings B roder F rid rich  Christian Grønwald, 
«siden 25/3 1715 Fæ ndrik  ved det vesterlehnske Comp. af 
Oberst Oetkens D ragoner a f den Smaalehnske Canton«; 
han skulde «haffe udi en A ttaque med de Swenscke der 
w årit och særdelis braff sig beteet udi dend Treffning med 
Obriste Loffwen (sic) (R ingerik-Trefningens Slutningskamp) 
og bleff han  fluxens Lieutenant« (nemlig efter knap t et 
Aars Tjeneste som  Fændrik).

Bernt Orning skal ogsaa snart efter Hølands- og om 
tren t 2 M aaneder før Onstadsunds-Affæren h a ’ væ ret med 
«udi den berømmelige Ringerig-affaire (23—2% 1716) mod 
den schwenske Obriste Loewen« (han beskriver selv Ridtet 
som «en yderst anstrængende Marsch«, se Note 189; cfr. 
Undernote 3 til Note 182), och huor udmæ rkede sig flere 
D ragoner, «saaveller Officerer som  Menige och Bønder, 
ja  sogar Qvinder som  den k iække P ræ stefrue Anne Col- 
bjørnsen Ramus«, som  af den gode Schlækt Colbiørnsen 
w ar, «hvorudaff w a r de tw ende B rødre paa Halden«. 
Fam iliekrøniken h a r ingen næ rm ere Beretning herom .

Men H istorikeren A. F aye  h a r i sit Skrift «Carl XII i 
Norge«, Christiania 1868, noget derom . H an siger, a t Over
generalen B arthold  v. Liitzow  «bød strax  Oberst v. Oetken 
med sine tjenstdygtige D ragoner a t gaa mod Fienden. T re 
Compagnier under Major Kaas og Capit. Knud Gylden
stierne Sehested brød op Kl. 2 og naaede Steen Kl. 9 Aften. 
Oberst Oetken med 4de Comp. kom  samme Aften. Der 
blev ogsaa udkommanderet 3 Compagnier a f Kruses D ragon

165



regim ent under Anførsel a f Major Budde, Capitaine B. Orning 
og Capitaine N. F. von Heinen, men da de havde vel 2 Mile 
længere a t ride, kom  de forsent til a t deltage i Kampen 
paa Ringeriget« 1S9. Af Oberst Gulowsens Skrift «Fra Dragon- 
tiden« ser det dog ud som om de kom  «tidsnok til a t del
tage i Slutningskampen# 19°.

Oberstlieutenant Bernt Orning, som tidligere havde væ ret 
«en formuende Mand«, var i 1720-Aarene trykke t a f sin 
økonom iske Stilling, der særlig var foranlediget a f hans 
patriotiske Opofrelse ved Deltagelsen sammen m ed Oberst 
U. Chr. Kruuse og flere Officerer — i den frivillige U drust
ning af et Rytter-Regiment og ved Tab han led paa  sin 
Andel a f det «Oudalske Kaaberværk« ,D1. Han m aatte  derfor 
hen i 1720-Aarene sælge sin vakre, værdifulde Eiendom  
Thesi (Thesen) i Næs Sogn. Endnu i 1722 eier og bebor 
han  Gaarden, som det sees a f følgende B rev:

«Å Monsieur, monsieur de Suerdtfeger, General-Com- 
m issaire de Guerre de sa Mays. le Roy de D anemarch et 
Norvegue! å Christiania.

Høyædle och W elbaarne Hr. General Kriegs Commis- 
s a r iu s !

Deris m eget Høyt æ rede Respective SkrifFuelser ad 5 
Martz haffver jeg  d. 2 hujus bekomm t och som jeg  icke 
h a r besuaret før end som nu; da beder jeg  icke ilde at 
optage det, a t jeg ey før h a r kundet besuare; jeg  takker 
meget derfore saavel som for det Rare nyt som for til
sendte auiser. Ellers huad m in Hr. General-Krigs-Commis- 
sarius behager at melde om  de 8 gul-blecke hester til et 
Spann med herud Extrem ited, da Kand jeg paa m in Æ re  
forsikre, a t jeg icke m ack ter saam ange å 6 Aar tilsammen 
a t bringe, om De end wilde giffue 100 Rdlr. for S tøcket at 
høyde som D ragonhester, med Mindre de m aatte  søges 
ved Dragon-Regimenterne, da jeg  ogsaa knapt tro r Nogen 
skulde w ilde tillade det, saasom  her nu icke findis H ester 
ad’ høyds a t faae isteden igjen; jeg  wilde gierne E rw ise 
m in Tieneste derudi, men jeg  wed icke paa hvad Maade
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man kunde bringe saam ange Egale hester a f dend Bonited 
sammen, saasom  de icke er nogen Steds at findis. Ellers 
w ilde jeg  herved forønske m in Hr. General Krigs-Commis- 
sarius med alt K iært haffuendes en glædelig och løcksalig 
Poscke-Fest; jeg R ecommanderer m ig og med al Respect 
forbliffuer Høyædle och W elbaarne

Hr. General Krigs-Commissarius 
allerydmygiste

Thesie d. 12. April tienere
1722. Berendt Orning».

E fter Salget a f Thesie G aard synes Oberstl. a t have boet 
en Tid paa sin Chefsgaard tilsidst en ko rt Tid i Christiania.

Den fordums saa kraftige Mand, men som i de senere 
Aar var lidende — trods sin V illiekraft — ((formedelst sine 
tidligere suæ re Saar och Blessures och aff Møysommelig- 
heder v a r entortilleret (sic) och af sine Penge-OpofTringer 
pro patria  ingrata  (for det utaknemmelige Fædreneland) 
w a r m isereret» (sic) hensov i den forholdsvis unge Alder 
af 44 Aar, den 26. Junius 1729.
Jeg vedlægger efter en i R igsarkivet beroende Afskrift 

(Personalia «Orning», R igsarkivet) a f General-Audi tørens 
Indstilling om Udnævnelse a f «Skifte-Commissærerudi Boet«, 
forsynet med Kongens Approbation og egenhændige Under
skrift (Resolution).

A llergnådigste Resolution.
W ir approbieren  Unsers General-Auditeurs hiergethane 

Vorstellung hiedurch  allergnådigst, haben auch  zu dem 
Ende den Obrist-L ieutenant E rich  Tien aus unserer Kriegs- 
Kantzeley und der Voigt Michel G am borg102 aus unserer 
Danischen Kantzeley beordret, des abgelebten Obrist-Lieute- 
nants Berend Ornings Sterbbude als Schickt i Commissarien 
zur Rechtigkeit und Endschaft zu bringen.

Geben auf Unserm  Schlosse Friedensburg  1. Augusti 1729.
Friderichk.

Revenfeldt.
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«AIlerdurchleuchtigster G rossm åchtigster Konig, aller- 
gnådigster E rb  Konig und Herr. Ew . Konigl. Mayts have 
h ierdurch  allerunterthånigst vo rtragen  sollen, dass der 
Obrist-L ieutenant Orning, von dem den Obristen B rocken- 
huus allergnådigst betrautem  Dragon-Regiment m it Tode 
afgegangen, da er nun eine W ittw e m it vielen unmiindige 
K indern sich hinterlassen und die E rbschaft von weniger 
Bedeutung seyn soli, stelle in allertienst Untenthånigkeit, 
ob nicht zweien Schichte-Commissaire vorgenommen und 
vernichtet w erden  konne den Major E rich  Tien von ge- 
dachten Brockenhuusischen Dragon-Regiment alsz von dem  
Militair und den Voigt Michel Gamborg von dem  Civil- 
E ta t hiem it in allerunterthånigsten Vorschlag bringe. Ich 
e r s te rb e ............
Ew . Konigl. Mayts. allergnådigsten E rb  Konig und Herrn».

Chr. 9. July 1729.

Men Oberstl. fik — efter Sigende a f  en Officer i Følget 
— en pompøs Ligbegjængelse. Officererne i Regimentet 
v ar sæ rligt stem t herfor: de vilde hædre  den tap re  og af
holdte Chef og Kammerat, og M ilitærstyrelsen fandt, a t en 
Officer, som havde ofret Form ue, Blod, Helbred og tilsidst 
Livet — omend ikke paa selve Slagmarken (hvad der havde 
væ ret bedst for ham ) saa  dog tilslut Livet paa Grund af 
Saarskaderne fra  Slagene fra den sidste Svenskekrig — 
burde hæ dres: «patria ingrata» v a r altsaa her med som  
«patria caeremonia sepulcrorum  grata* (Fædrelandet viste 
sig taknemmelig ved Begravelses-Høitideligheder), som  F ru  
Ingeborg Huitfeldt senere ved en Omtale satirisk  bemæ r
kede. Der var Sørgeparade a f  en Deling D ragoner, T rom 
peters k lare  og Paukers dumpe Lyd, Æ res-Skud og — 
efter B aaren  blev Oberstl. so rte  Stridshest, pyntet med 
Sørgeijæ r og sorte Duske (Pomponer) ledet frem a f hans 
gam le L ivskytte B aard  Andersen H o lsm arch193 og ellers 
sto rt Følge, fornemlig af Officerer. Saaledes har en Officer 
i Følget fortalt Svigerinden Justine Cathrine Reichwein; 
thi Broderen, hendes Mand, D ragon-Lieutenant F ridr. Chr.
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Grønwald, og de øvrige B rødre kunde paa Grund dels af 
de lange Afstande, dels M ilitærpligter o. s. v. ikke væ re 
tilstede.

Oberstløitnanten var 2de Gange gift. Med sin første F rue  
Anna Lange, som var D atter a f  Stiftsprovst i Christiania 
Hr. Peder Lange, havde han  10 Børn, hvo raf 6 Sønner; 
med sin anden: B irgitte v. H eidemarch, D atter a f Cornet 
ved D ragonerne Jacob v. H eidem arch og Hustru Kirsten 
Baar, havde han  tvende: en Søn (Jens Jacob) og en Datter 
(Anna Lange O.).
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Oberst-Lieutenant ved Dragonerne Bernt Ornings 
(Grønwald-Ornings) 12 Børn og deres Efterkommere.

Oberst-Lieutenant Bernt Orning havde ogsaa en Eien- 
dom i Enebak Præstegjæ ld; der boede Enken og nogle a f 
Døtrene m indst til Aaret 1748; dette frem gaar a f følgende 
Skrivelse fra Sognepræst til E nebak  P. K inck 194 til Biskop 
D o rph :

«Ifølge a f den fra Deres Høyædle H øyæ rvæ rdighed Hr. 
Biskop Dorph givne Befaling a f 5. Aprilis angaaende een 
(sic) Fortegnelse over Adelen a f begge Kiøn, som i Sog- 
nerne kan  findes, da meldes underdanigst herom  dette, at 
h er i Eneback  Præstegjeld befindis 3 a f Sal. B ern t Ornings 
forhen Obriste-Lieutenant ved det første D ragon-Regimente 
her i Norge, som og siges a f  alle a t have væ ret a f Adelig 
B y rd :195 Hans efterladte Børn, nem lig en D atter af første 
Æ gteskab  med Sal. Provstens i Christiania Mag. Peder 
Langes Dotter Anna Lange ved Navn Ide Sophie Orning 196, 
som er gifft og tvende Børn a f  andet Æ gteskab  med den 
nu her i Sognet efterlevende Enke Birgitte H eidem arch 197, 
nemlig Jens Jacob Orning, Underofficier ved det 2’ Aggers- 
huusiske Infanteri-Regimente ( =  den nedenfor under No. 5 
nævnte Prem ier-L ieutenant Jens Jacob O.) og een Datter 
Anna Lange Orning, som er u g if t198.

Videre vides intet herom  at melde, ei findes heller her i 
Sognet andre Personer som til Adelig Byrd  kand henregnes.

Enebach P ræ stegaard , d. 25 Aprilis 1748.
P. Kinck».
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Oberstl. Bernt Ornings æ ldste Søn Marquard Otte Orning  
(f. 1711, f  1756) skulde naturligvis have væ ret Officer, men 
en Legemsskade (Benet) i B arnealderen forhindrede dette. 
H an blev en dygtig, m eget søgt Overhoff-Rets-Procurator 
i Christiania. Han var gift, m en havde kun Døtre. T re
dobbelte Cognats-Efterkommere fra hans D atter G jertrud 
Dorothea Ø llegaard Orning og hendes Mand Lensmand paa 
Eger Jacob Heyn h a r i den senere Tid an taget Navnet Orning.

De fem andre Sønner, som alle blev Officerer, v a r: 
1) Capitaine P e te r  M artinus Orning, (Fændrik  12/3 1733, 
Sec.-L. 1736, Prem .-L. 19/6 1743, Capitaine 12/e 1756, f  1759. 
Lollandske gen. Inf. Rgmt.), som  v a r gift med Anne M ar
grethe Sophie Fursm and  og efterlod en ugift Datter. 2) Capi
taine H ans Christian Orning, (Landcadet 26/s 1734, Sec.-L. 
Vs 1743, Prem .-L. 19/a 1749, Capitaine 27n> 1762 i Sjæll. nation. 
Inf. Rgmt.). H an skulde væ ret gift og hav t en Søn, som 
havde væ ret Cadet, men paa  Grund a f «irresistibel» Lyst 
til E ven ty r drog  til Vestindien «oc der borte  bleff». 3) B ern t 
Orning, f. 1720, 12 A ar gammel Landcadet, f  1734 «aff et 
Kaardestick«. 4) L ieu tenan t B erend t Orning, (f. 1724), som 
formentlig er =  den i 1781 afdøde 57-aarige L ieutenant ved 
det syndenfjeldske Regiment og andet Grenader-Compagni, 
hvis Skiftekomm issæ rer var Capt. Søren Brun Hals, Second- 
L ieutenant Joh. P e te r Vossgraff og Auditør Niels Sverdrup. 
Hans Bo bestod a f følgende Aktiva: «nogle B lank-Dalere 
udi en Leddique«, endel Gangtøy, «nogle gode gammeldags 
Meubler: ligesom en pragtfuld Drage-Kiiste (sic) med ind
fældet Adels-Vaaben», fremdeles: «endel V aaben: 1 Stød- 
Kaarde, et P a r  P isto ler og et Jag tgevåhr, som han  haffte 
faaet a f sin gode Ven Sehestedt»; medens der kun var 
denne Passiva: «Dend Afdødes Vasche-Kone Anne Marie 
Olsen fo rdrer for Vasch efter Regning saalydende:

«S. T. Hr. afdøde (sic) L ieutenant von Orning, Debet.
Een W att-Skiorte.
E t P a r Støvle-Mandschetter.
F o r a t Underlægge liighet udi Kiisten 2 # 16 (3».

(Originalen i Rigsarkivet.)
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5) Jen s  Jacob Orning, (af andet Æ gteskab), f. 1726. Han 
døde som sindssvag. Han havde væ re t L ieutenant, (K. 
Second.-L. 1749, Fændrik  1750, Second.-L. 14A 1751, Prem.-L. 
2l/ io  1758, Afsked 4/s  1763), og tidligere «en særdelis dygtig 
Officer». H an v a r gift med Hedevig E leonore Smitt, D atter 
af General-Auditør Smitt og havde en Søn R itm e s te r  (Dragon- 
Capitaine) Johan M angelsen O rn ing199, som  v a r bekjendt 
for sit særdelis gode Udseende ligesaavel som  for sit «propre 
och eleguante (sic) Wæsen, men doch m est for sin Dych- 
tighed udi den m ilitariske Tieneste«, og «blefT han  tillige 
meget om talet och udraabet formedelst sine mangeslags 
W iderwærdigheder«. Dragon-Capitainen, som blev Major 
1803, tituleres om trent overalt, hvor han omtales, kun som  
Ritmester. H an laa  jevnlig paa Reiser, da han  havde sin 
Mor boende i A arhus; h er afskrives følgende Ansøgning 
om  «Reyse-Tilladelse».

Todderud i Stange Sogn den 7. Augusti 1781.
Second-Lieutenant Johan Mangelsen von Orning ved det 

3’ syndenfieldske D ragon-Regiment søger om  Perm ission 
a t Reyse til A arhus F o r a t besøge sin Moder.

Underdanig Promemoria.
Jeg h a r for nogen Tid siden baade mundtlig og skrift- 

ligen ansøgt Hr. General-Major von Zepelin om Tilladelse 
a t reise til Aarhus i Jylland F o r  a t tale m ed min Moder 
om  et og andet min Velfærd angaaende. Men uformodentlig 
fik jeg  med denne Post Svar, m ed de Udtrøk, a t jeg  skal 
forblive ved Regimentet indtil enten Hr. Obriste von Kiøp- 
peren eller m in Moder tilskriver Hr. General-Majoren og 
udbeder m ig Permission.

Naadige H errer!
Jeg beder saa underdanig, a t de høye H errer naadigst 

ville udvirke en brugelig allernaadigst Tilladelse for mig 
paa 6 M aaneder at reise som  meldt er til Jylland, da det 
e r m in Velfærd vedkommende.

I. M. Orning.
H an fik sin Perm ission.
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Omtrent 10 Aar efter — da han  som Dragon-Capitaine 
blev ansat ved Dragon-Livregimentet, som v a r stationeret 
i Itzehoe i Holsten og v a r paa «Reyse did med Skibs-Ley- 
lighed», men ikke var fremkommen til re tte  Tid og Sted — 
skriver Regimentets Chef følgende Efterlysnings-Skrivelse:

Til
P ro  Memoria.

Det Kgl. Generalitets- og Commissariats 
Collegium i Christiania.

Det Kongl. Generalitets- og Commissariats-Collegium var 
saa genegen a t give Liv-Regimentet D ragoner Efterretn ing 
den 2’ April, a t R itm ester v. Orning, huis Opholdssted i 
forrige V inter skal have væ ret i F aaberg  i Guldbrandsdalen, 
den Tid med Skibsleylighed vilde afgaae fra Christiania til 
Regimentet, men hidtil e r bemeldte R itmester ey endnu 
indtruffet ved samme, og h a r  siden efter, hverken  ved ham  
selv eller ved andre Veie noget b ragt i E rfaring  om ham , 
hvorfor jeg  a tte r igjen er nødt til a t væ re besværlig det 
høitpriselige Collegium, Lif-Regimentet D ragoner dog med 
den E fterretn ing  behagelig a t lade foregive, om og naar 
denne Officer virkelig er gaaet til Søes for a t reise herhid 
eller om og ved hvilke A arsager og Skiæbner han  m aatte  
forhindres a t indstille sig ved Regimentet, det samme er 
mig m agtpaaliggende a t træffe sine Foranstaltn inger derefter.

Itzehoe, den 8’ Ju ly  1791.
Ahlefeldt.

Fam ilie-K røniken ved a t berette  om at R itmesteren kom  
til sit Regiment nogle Dage efterat Ahlefeldts Efterlysnings- 
Skrivelse v a r afsendt. «Han kunde sig ey alene godt og 
vel entskylde« (sic) men Sagen geraadet ham  ifølge en S tyr
mands E rk læ ring  til «megen Fortieneste, Æ re  og Anseelse 
udi Regimentet och hans frem tidige Kriegs-Cammerader». 
Han var reist paa  en Schlesw igsk Jag t «som va r paa Hiem- 
Reyse til F læ kken  eller det Sundstedt (ogsaa kaldet ((Strand- 
Kvast«) Cappelen ved Slien, men Jagten  havde «under Sey- 
latzen« mange Uheld underveis, den blev a f S tormveiret
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slaaet offver Skagerak  udi dend Nord-Siøe til henved Dog
gers-Banken, huor den aff en P irat-B aad  angreben bleff 
och m aatte  sig siden møysommeligen imod den contraire 
W ind krydse tilbage, stod ochsaa en Tid noget fast ved 
Skaggens Reff», men kom  sig løs og endelig tilbage til sit 
H jemsted Cappelen. «Siøe-Declaration bleff optagen och 
forekom  der Fork laring  aff en Nordmand, som  var S tyr
m and ombord, saalydendis: «De forslagne a f W eyret langt 
tilhaffs w are  udi dend Nord-Siøe och bleffe aff en Røffer- 
Seyler antastede; ved den Leylighed tog dend tapfer och 
siøevane R itm ester Commandoen fra dend forfjamskede (sic) 
Schipper, navnlig Capplen, paa dend Jaggt, som intet videre 
Waffen haffte. Och dend Ritmester tog  en Pistole udi huer 
sin H andt og nedskiød et P a r Mandt udi dend Røffer- 
Baad, som entre willte. Dann roede de Røffvere haste- 
ligen affsted«.

R itmesteren var forlovet med «den søde Alette v. Flinck«, 
en D atter a f Oberst v. Flinck, men Partie t gik overstyr. 
H erom  fortæ ller F ru  Conradine D uncker i sine Optegnelser 
Følgende: «Alette Flinck var en sød Pige. Hun blev for
lovet med R itmester Orning, en Mand med et særdeles 
behageligt Udvortes; han lod hende sidde og giftede sig 
med en riig Enke (Madame Andersen, født Prom , Sted
datter a f en Doctor Schmincke). Den arm e Alette døde 
a f  «a broken heart».

Han levede siden som Grand-Seigneur paa sin skjønne 
høitliggende Eiendom  B leker i A sker «udi særdeles megen 
timelig Velvære, men han følte sig — siger Fam ilie-K rø
niken — aldrig lykkelig, og — lægger den til — det var 
ogsaa re t tilpas for ham ; thi havde han  et varm t elskende 
H ierte knuust og den sødeste a f alle søde Piger b rag t til 
Døden, han  den smukke, m en kolde, denne verdenskloge, 
men i m ine Øine foragtelige Mand: han  havde solgt sin 
sande Lykke og sin udødelige Sjæls Ro og F red  for M am
mon; thi a t han alligevel h a r  elsket Alette og kun hende 
aleneste, synes m ig utvivlsomt, denne Judas!« (Halvcousinen 
Tante Rosings Udsagn). Ogsaa hans Hél-«Faster» Anna
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Lange Orning, senere gift med Tolf-Præsten Thulesius, skal 
h a ’ m eget misbilliget hans Opførsel mod Alette v. Flinck.

Om Oberstl. Bernt Ornings 7 Døtre, som alle «vare 
vak re  og vellærte er a t berette, at Ide Sophie Orning i sit 
første Æ gteskab med Fæ ndrik  reform é Mogens Kinck er 
S tammor til den nulevende anseede Fo rfa tte r Hans E. Kinck, 
som ha r skjænket sin Samtid saam ange Arbeider, lødige 
og dybe i sin aandfulde Kritik. Anden Gang blev hun gift 
med «Sparre til B odal».

To a f Døtrene blev gifte m ed Lieutenanterne E rik  v. 
Ruud og Hans v. Bergh  «och bleff den tredie Mette Marie, 
som var født Anno 1722, gift m ed den «godbyrdede» (sic) 
L ieutenant B ernt von K reu tz500 udi Anno 1744. (At von 
Kreutz ud trykkelig  betegnes «godbyrdet» h a r formentlig 
sin Grund i a t T raditionen vil fremhæve ham  som  en Mod
sætning til E rik  v. Ruud og Hans v. Bergh, som begge var 
norske Bondesønner.)

Karen Torm  Orning, som  va r «meget smuk, høy og 
statzlig (sic) a f  F igure  bleff til Hoffet kaldet« (sic), for
mentlig som  en Slags E rs ta tn in g801 for Faderens patriotiske 
Opofrelser i «Svenske-Krigen«. «Hun døde udi sin Stilling«. 
Hun siges i Fam iliekrøniken a t h a ’ væ ret «ligerviis som 
w ar hun sm uk saaledis hun ock klogeligen war» (sic). 
Ved Dødsfaldet skulde det »værit kommet op« a t «hun til 
en G rand-Seigneure ved det Hoff w iet a t haffue wårit, men 
udi Hemmelighed; thi han havde nok «sine Grunde till att 
agere sig som ugifft«. Hendes «særdelis Skiønhed bevir
kede, a t hun v a r m eget om kredtzet udaff H errer, særligen 
af de Hoffsinder till sin Mands Ofteligen (sic) Fortrydelse 
eftersom  han  v a r meget jalousisk (sic), endock udi Høy- 
den opp».

Men den skjønneste og klogeste a f alle de vakre  Døtre 
var Anna  Lange  Orning  808 (af Oberstl.’s andet Æ gteskab), 
født 1729 (samme Aar, som Faren  døde). Hun var i sin Tid 
en meget «nafnkundig» Christiania-Dame, bekjendt for sin 
Skjønhed og Klogskab, «begge Dele besad hun i sæ r Maale- 
stok«, siger F ru  Dunker — som  personlig havde kjendt
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hende — i sine Erindringer. Men m est bekjendt er hun 
dog bleven som Æ gtefæ lle til den endnu mere «ud af F am a 
udbasunerede#, ja  ren t ud ((berygtede# Grobian, den da
væ rende Christiania-Verdens «snaaleste» F igu r Hr. Ole 
Thu lesiu s, T redie-P ræ st (Tolvpræst) ved Vor F relsers Kirke. 
Om Æ gteparret, særligt om Manden, som  Sam tiden og 
Efterverdenen h a r  skildret i flere Skrifter (F ru  Dunkers 
• Optegnelser# og andre E rindringer som  K lokker Bastian 
Svendsens U trykte  Præstehistorier) h a r H istorikeren  Øver
land en noksaa vidtløftig Beretning, som  dog i enkelte 
Punk te r afviger fra Fam iliekrøniken, hvilken sidste for et 
Punkts Vedkommende er absolut rigtig.

Da Øverlands Fremstilling e r m eget malende og hum o
ristisk og mere detailleret end K rønikens knappe, nøkterne 
(og dog ikke uden Lune) beny tter jeg  tildels ogsaa den 
første, idet jeg  berigtiger særlig et Punkt, hvori Øverland, 
følgende «Fru Dunkers Optegnelser#, h a r  taget Feil. Hvad 
et andet Punk t angaar om tales det hverken  a f F ru  Dunker 
eller a f Øverland og det med m eget god Grund; thi det 
e r a f m ere intim  Natur og skulde ellers vanskelig komme 
udenfor en Fam iliekrønikes Omtale. Jeg  tilføier, at det 
første Punk t (en absolut Feiltagelse) e r noksaa ligegyldig 
og kunde forsaavidt passere uden Bemærkning, men da 
det e r en vitterlig Urigtighed, ved jeg  ikke, hvorfor jeg  
ikke — Sandheden i Æ re  — skal berigtige den, n aa r Anna 
Lange Ornings eller F ru  Thulesius’s Livshistorie fremstilles.

H vor fristende det end kunde væ re a t gjengive Øver
lands Fortæ lling  i sin Helhed, skal jeg  dog indskrænke 
m ig til a t om tale endel i Uddrag.

Anna Lange Ornings Mand T rønderen  Ole Andreas Thu
lesius v a r født i 1708 og blev i en Alder af 43 Aar i 1751 
udnævnt til T rediepræ st (Tolvpræst) ved Vor Frelsers Kirke, 
i hvilket Embede han blev siddende i hele 47 Aar indtil 
sin Død i 1798. Han v a r m ed Hensyn paa Udseende af 
ikke fuldt Middels-Høide og m eget plum t bygget, men saa 
med Hensyn paa Ansigtet «ganske antagelig ud, n aa r m an 
ey giorde netop de stø rre  Fo rd ringer udi sin Kritique#.
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Georg R e ichw e in  til A k e r  og  D isen, 
i. 1693 i M arburg, Hessen, f  1667 som General og 
S tigsbefalingsm and i Bergen. * 1) i Tyskland. 2) Karen 
Lucht Toller. 3) Inger Olufsdtr. Rosensværd Rytter.



Høiere op i Aarene blev han «tyk og fed». Stemmen var 
dyb th røndersk  Bas, og hans Maalføre dette ubeskrivelige 
uudsigelige afkuttede «Thrønder-Staccato», dette Idiom, der
— selv om det end aldrig saam eget (ligesom Søsterd ialek ten: 
det nordlandske) kultiveres ved endog ihæ rdig  T ræning i 
renere Tonart, dog trods Alt eller alligevel aabenbarer 
saa k lart som Dagen: «Du est en Gallilæer, dit Maal røber 
Dig!» Hos Hr. Ole Thulesius frem traad te  det upaav irket og 
upaavirkeligt i hele sin fulde lødige idiomatiske — næsten 
raakom iske — Maalegenhed.

Han m aa — mener Øverland — ha ’ væ ret en næsten læ rd  
og indsigtsfuld Mand med Sandhedskjæ rlighed og Retsind 
«forsaavidt hans egen Interesse eller den honnette Ambition 
ikke blev for s tæ rk t berørt« (en Undtagelse eller Indrøm 
melse der jo  g jør Regelen aldeles illusorisk). Hans Væsen
— siger 0 . videre — va r derimod yderst frastødende; thi 
han gav sin brændende H idsighed og uvorne Hensynsløshed 
frit Løb. Dette satiriske Rim blev laget om h am :

»Denne Præst er en Præst b land t de andre Præster 
Som et Asen er en H est b land t de andre  Hester!« 20S.

Alvorlige Fo lk  som Raadm and Saxild og Justitiarius Berg 
mente, «at Thulesius ey re t h a r  opfattet sit Kalds høie Værd, 
ikke re t s træ b t a t vaage over Standens Æ re« 204.

H an havde tidligere væ ret et Øieblik H ører ved Thrond- 
hjems Skole, m en viste sig umulig ved sin Brutalitet, blev 
saa ordineret til Personelkapellan, men — kom  naturligvis 
paa Kant med sin ellers m eget medgjørlige P ræ st; der
efter gik han en Stund Throndhjem s Bys P ræ ste r tilhaande, 
men va r altid umedgj ørlig. Saa fandt han  paa a t drage til 
K jøbenhavn som  Embedssupplicant og det lykkedes ham  
virkelig a t faa den ovennævnte Embedspost, som han  altsaa 
i næsten 50 A ar (»levede a f og døde paa«. Men hvorledes 
han med sine Antecedentia og sit Rygte kunde opnaa et 
saapas godt Embede, det v a r for forstandige Fo lk  (»hartad 
ubegribeligt«.

Thulesius v a r Ungkarl og der var naturligvis støt og 
stadigt Spektakel mellem  ham  og hans Tjeneste kvinder,
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som han a f og til gav en «banket Ryg»; den gam le Peber
svend faldt det derfor ind «at forandre sig».

B landt sine Konfirmander Sommeren 1755 — siger Øver
land — havde han  Frøken Anna Lange Orning, der tilhørte 
den bekjendte gam le norske Adelsfamilie a f dette N avn8"5. 
Den unge flinke Kvinde vandt flux hans Hjerte, og allerede 
Ugen efter v a r det uden hendes Vidende en aftalt Sag med 
Moderen (F ru  B irgitte von Heidemarch) a t Anna skulde 
blive den aldrende, vel 47-aarige P ræ sts  Hustru. Det for
tælles endnu den Dag idag inden den næ rmeste Slægt, at 
Th. blev hende præ senteret som  hendes B rudgom  just som 
hun gik og bød The rund t til ham  og de øvrige Konfir
m ationsgratulanter. Det m aa  holdes det stakkels B arn  
tilgode, at hun blev saa a lte rere t over denne Nyhed, a t 
hun slap Bakken og Alt som paa den var i Gulvet, saa 
det knustes 206.

I 1755 blev altsaa T red iepræ st Ole Andreas Thulesius 
ægteviet til Anna Lange Orning. Det viste sig snart, at 
F ruen, foruden sine andre Fuldkommenheder, ogsaa havde 
Ben i Næsen. Thulesius «bleff vel ikke en alm indelig Tøffel- 
danser», men det v ar dog altid Fruen, som bestemte, «huor 
Schabet skulde staae».

F ru  Dunker, som kjendte begge Ægtefæ ller, fortæ ller 
i sine Erindringer: «Fru Thulesius v a r en meget klog Kone, 
ja  saa klog, a t hun som  Svensken siger, kunde mere end 
«supa och sitta ved». Hun gav sig a f  med a t give (gode, 
fornuftige, praktiske) R aad i Sygdomme, «huorfor hun ey 
a f de Medici yndet war». Og hun styrte sin Grobian af 
en Mand meget snildeligen. N aar han vilde fare ud af 
Skindet for Bagateller, anstillede hun sig endnu værre, saa 
han sa’ til hende: «Nu, nu det e r ey Umagen væ rd  a t lamen- 
tere sligt over saadanne Smaating!«

Madame Thulesius v a r al Agt og Æ re  værd, og hun 
h a r tilvisse væ ret et Mønster for sin Samtid. Hun, »sær
deleshed hun, ja  ogsaa Præ sten, var meget godgjørende; 
der vistes Fattigfolk i Thulesii G aard nede i Dronningens 
Gade lige under K irkegaarden en udstrak t Godgjørenhed».
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I Christiania vedblev Thulesius a t leve paa en spændt 
Fod  med sine Embedsbrødre og sine Overordnede ((for
medelst hans slemme Mund« og  yderst irriterende hensyns
løse Optræden: der var Fo rgaaelser mod P ræ sterne  Daniel 
Busch og  Johan Cornisch; thi Thulesius, som endnu i sin 
høie Alderdom gik med en Stiftsprovst i Maven, ansaa 
enhver Forfremmelse, som blev disse tildel, for en personlig 
Chicane mod ham  selv. Der er H istorierne om, a t han 
havde slaaet P ræ sten  B ruun ved Tugthuset engang denne 
forrettede i Vor F relsers Kirke, mod det store Skab i Sakri
stiet, at han sammesteds havde givet P ræ sten  Cornisch een 
rigtig klaskende Ørefigen i Nærværelse af K lokker Hass, 
som skulde væ re  indkaldt som Vidne. H ass’s Vidnesbyrd 
lød: «at Thulesius var gaaet op og ned ad Gulvet i Sakri
stiet og k lasket i Hænderne; da han  gik Hass forbi, havde 
han dreiet dennes P a ryk  om, saa  han havde det Bagerste 
som et Dække for Øynene; næsten i samme Øieblik lød 
der et Klisk-Klask, og da Hass endelig havde faaet vendt 
P arykken  om igjen og faaet Øynene frie, gik Thulesius 
som før og klaskede med Hænderne«. Men disse H istorier 
— som jo  er noksaa «artige« — menes ikke at være 
sande.

Med K lokker Hass laa Thulesius selvfølgelig i Strid og 
«war dend Hass ochsaa noget næsviis«. Thulesius skulde 
havt 3 — siger og skriver — tre  constante P rædikener, 
som han holdt afvexlende; thi han holdt aldrig andre. Da 
K lokkeren engang temmelig fripostig gjorde P ræ sten  op
mærksom  herpaa, sa’ denne: «Kan I dem udenat, Far?« 
Da K lokkeren ikke kunde svare ja  til dette, sa’ Thulesius: 
«Saa vil jeg  better knø * (sic) bli’ ved derm ed saalænge til 
I kan det!«

Folk  gottede sig længe over, a t Thulesius engang skulde 
have «pudzet» Stiftsprovst Lumholtz paa følgende Vis. 
Engang skulde Stiftsprovsten, Thulesius og andre P ræ ste r 
gaa ind af Sakristidøren paa samme Tid. Thulesius var

* Skal formentlig  være den gjængse th rønderske Eed (Verwiinschung) 
«Better Dø», forvansket til «Better» eller «bitter» «knø».
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første Mand, men han  traad te  «med et keitet Buk» tilside 
for Stiftsprovsten med de O rd: «BjæH’-Ku’ først!«

Udi A aret 1776 v a r en gammel dansk  Skolelæ rer Studiosus 
theologiæ  Jens Jyderup — i Christiania kaldet «Ytterop» — 
bleven Læ rer paa Sagbankens Fattighus (det laa ved det 
nuvæ rende Jernbanetorv : en fæl, gammel Rønne, som  blev 
reven ned i 1861) og følte sig s tæ rk t baade som  indfødt 
Dansk og i sin nye Værdighed. Der blev sn art Strid mel
lem  «Ytterop» og Thulesius; thi denne var sæ rlig  oprørt 
og ryste t over den hartad  mægtige Uvidenhed, som  et P a r 
Dødskandidater a f de kvindelige Fattig lemm er la ’ for Dagen 
og foreholdt Læ reren  dette. Den vigtige Ytterop, D anske
ren fra Hovedlandet, blev mægtig forbitret og tog b ru ta lt 
den gam le P ræ st i B rystet og slængte ham  mod Væggen 
i hans egen Stue. Da Jyderup  gik ned ad Gaden, raab te  
han høit til hvem, der vilde høre, a t saaledes havde han  
trak te re t «den Asenpande«, «den syndige Præst«, «den 
Hundsvott«, «den Abekat«, «den skabbede Hund«, o. s. v. 
Der udspandt sig en langvarig Retstvist, med Vidnesbyrd 
og Vidnesbyrds Vidnesbyrd, men — med Undtagelse af 
en gammel Tyvekjæ rring og en forfyldt «och offverluset 
Førkje« — stod Vidnerne paa Thulesii Side, og Jyderup 
m aatte  ud med Slagsmaalsbøder og Sagsomkostninger til 
en anseelig Sum.

Thulesius aflagde Husbesøg efter hver a f de store Høi- 
tider for a t takke  for Offer, a t sige, hvis Vedkommende 
havde ofret m indst een Rigsdaler. Sendte nogen ham  en 
Curant-Daler eller Slett-Daler (kun 73 Værdi a f R igsdaleren) 
gik han aldrig ind i Vedkommendes Hus, m en indskræn
kede sig til a t standse udenfor og brøle ind ad V induet: 
«Tak for den slette Daleren Jeres, Di Far!«

Da Kronprins F redrik  (senere Kong F red rik  den 6te) i 
1788 v a r i Christiania, spurgte han  den æ rvæ rdige Olding, 
da denne forestilledes for ham :

«Er De Stiftsprovsten?«
«Nei, Deres Kongelige Høihed, men æg børd’ væ rt ’et!» 

lød den Æ rvæ rd iges beskedne Svar.
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I 1790 fik Thulesius paa Ansøgning sin Svigersøn P ræ 
sten Job Dischington B ød tk e r207 ansat som  Medhjælper, 
m an  m ener som Følge a f Audiensen.

I sine sidste Levedage laa han længe tilsengs; Benene 
svigtede, men baade Tunge og Hænder ydet fuld Tjeneste. 
F ru  Dunker fortæller, a t han — liggende paa  Leiet — ud- 
skjældte alle og enhver, som  kom  i Nærheden af ham , og 
«havde han ogsaa en lang Kjæp, som han slog om sig med 
for at give Skjæ ldsordene den tilbørlige Eftertryk«.

Han døde i 1798 i en A lder af henved 90 Aar. Hans 
Hustru i Mai 1808; hun v a r den første, som  «nedlagtes» 
paa Menighedens nye K irkegaard. (F ru  Dunkers E rin 
dringer.)

Den fra Oberstl. B ernt Orning stammende Slægt er 
uddød i Agnatlinien.
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12. Dragon-Capitaine Fridrich Christian Grønwald 208.
Født 1692, f  1757 : 65 Aar gammel.

W ir w issen n ich t wo u nd  w ann, 
W ir w issen n ich t wohin,
W ie kann  es dennoch  kommen, 
D ass w ir so gleichfroh sind?

Han var Søn af Lieutenant Martinus (Morten) G runwald 
(Grønwalld, Grønwald) og H ustru  Else E lisabeth Orning 
(Datter a f «Norges Admiral«, øverste Skibshøfvidsmand 
Bernt Orning til Vatne m. fl. og Siselle (Cecilie) Børges- 
da tter Juel — Stierne-Juel —).

Han var født 1692 paa O rninggaard adl. Sædegaard  paa 
Stord og tilbragte en længere Tid a f sin B arndom  der og 
i Bergens By. Der henvises til hvad  tidligere er anført om 
hans Udseende som voxen, a t han  havde et «meget skjønt 
Aaziun med rom ersk  Imperator-Næse«, var noksaa lyslet 
(cendré) men med Orningernes «mørke, ildfulde mandel- 
formige Øine, som tillige v a r m eget store«, v ar godt og 
vel 74 Tommer høi och m eget herdebred. Det tilføies, at 
han «til disse legemlige Fuldkommeligheder 209 (sic) ockso 
var m eget klog och hafte han  desligeste gode Kunnskaber 
udi Mathematica«, ligesom han  talede «gelåufig det tydske 
Spracke« (sic). Men han  havde nok ogsaa «meget a f Lanzen- 
knechten udi sin Nature« (F jæ r-Hatten paa Snur, K aarden 
ved Beltet, den ene H aand om Pokalen, den anden om 
Pigens Liff) «eftersom han  ey uden Grund en Dattersøn 
aff den letlifendis och quindkiere Admiral Bernt Orning til 
W atne monne være«.
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Men der var to N aturer i F rid rich  Christian. Ved Siden 
af Landsknægten var der en fra hans fromme Mormor i 
dybere kristelige Tanker och Speculationer bundende Under
grund af Sjælsrørelser; det brød imellem  frem  i Selvforagt, 
Anger og Vemod, men disse tem poræ re Sjæ lsrørelser fik 
nok desværre lidet Raaderum . Disse Selvpinsler synes i 
det Hele at virke mere hidsende end beroligende, end sige 
afværgende og ledet ikke til en varig  Selvovervindelse 
ligeoverfor den rimeligvis m eget traditionsbundne, nedar
vede N atur og dens Lyster. Derfor h a r jeg  sat det dyb
sindige tyske Epigram  som Motto over Skildringen a f hans 
Temperam ent og Livshistorie.

Han blev tidlig ansat som  Capitaine des arm es «och 
giorde hånd braffeligen Tieneste», blev 1715 derfor ansat 
som Cornette ved Oberst J. W. Ø tkens Dragon-Regiment, 
ved hvilket han  allerede 26/« 1716 «paa Grund a f særdelis 
braff B etragen (Holdning, Opførsel) udi Kriegen« 210 blev Pre- 
m ier-L ieutenant ved det Smaalenske Compagnie a f Regi
mentet, kom  1726 som  saadan til 2. nationale Dragon- 
Regiment søndenfjelds under Generalmajor Øtken (vestre 
Smaalenske Compagnie: Major O. R. Sehestedt) og fik 26/n 
1732 Capitaines C harak tee r2U.

Han va r en fuldendt Rytter og ellers en ren «Heste-Kar» 
med «endoch w eterinarische (sic) Innsichter# udi «huorledis 
de Hors a tt retteligen pleyitz och omgaaitz«, og bleff hånd 
derfore «anfortroet» til Medlem a f den Commission «til 
Undersøgelz udaff dend Hestebestand vit D ragon-Regimen
terne, som  «efter S tatholder Ditlev W ibes Forslag  (af 1728) 
angaaende Stuterierne w ar giffet O rdre til >». F o r General
m ajor Ø tkens Dragon-Regiments Vedkommende foretoges 
Undersøgelserne i 1729 a f Major Ove Ramel Sehestedt, 
Prem ier-L ieutenant F. C. G rønwald og Second-Lieutenant 
C. Paalstrup  2l2.

Hans levelystne, fandenivoldske Landsknægt-N atur kom  
mere frem  i en æ ldre Alder eller iallefald mere tilsyne, 
m aaske næ rm est fordi han  da, svækket ved m untert Leben 
og K rigsstrabadser (han havde i Krigen erholdt flere alvor
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lige B lessurer, «nafnlig haffte hånd imm er Mindeltz «med 
Ryckelser» udaff et draffveligt Hugg udi venstre Schuldter«, 
se Forord), taalte  saam eget m indre end før. Men et Liv, 
sæ rligt ved F ester og Bægerklang, er ikke til B aade hver
ken for Helbreden, Pligterne eller Pungen. I en længere 
Om ta le213 a f Dragon-Capitainens m ilitæ re Vita h a r F o r
fatteren, R igsarkivar N. J. Huitfeldt-Kaas, som  sees at væ re 
godt inde i Forholdene, hvad  ventelig v a r a f ham  som 
baade læ rd  og sandru og dertil a f de Reichweiners Slægt 
(og langt ude ogsaa a f Orning-Æ tten), ikke alene ikke taget 
med S ilkehandsker paa ham  og ikke alene anvendt de mest 
unødige og uskaansomme Udtryk, hvad jeg  forøvrigt ikke 
netop — Sandheden i Æ re  — vil dadle ham  for, om han 
end overdriver, men hvad der ikke ligner den Sandhedens 
Mand er, a t han endog fortier, hvad der dog burde væ ret 
anført paa  Dragon-Capitainens Creditside som  f. Ex. at 
Spørgsmaalet om at gjøre ham  til Major, iallefald h a r 
væ ret G jenstand for Forhandling  hos Autoriteterne. (Pussig 
nok nævner samme H. ham  i en (forresten tidligere) Af
handling om en norsk  æ tsto r Stormand, hvorfra  Dragon- 
Capitainen nedstammede, som  Major, hvad han  altsaa 
ikke blev.)

Huitfeldt oplyser: D ragon-L ieutenant F rid rich  Christian 
G rønwald — i M ilitær-Calenderne (Regiments-Rullerne) lige
som Faderen  oftere skrevet «Griinwald» (eller nøiagtigt 
«von Grunwald», som er den oprindelige Form  for Navnet) 
var Søn af Morten (Martinus) G rønwalld, Fændrik  (rettere 
ifølge Danmarks Adels A arbog: Lieutenant) ved Bergen- 
huusiske Infanteriregiment 1685—99 og Else E lisabeth Orning. 
Han var født i 1692 og blev 1720 (før Mai) copuleret med 
Justine Catharine R eichw ein2U. Hun var D atter a f General
m ajor og Stiftsbefalingsmand Georg R eichw ein215 og F rue  
Inger R y tte rs216 yngste Søn Dragon-Capitaine F rid rich  Chri
stian v. Reichwein og dennes første Hustru Else Cathrine 
Bildt (eneste B arn a f  M ajor Anders Bildt til Nes Sædegaard  
i Borge og F ru  Anne E ilersdotter Høeg og tillige den Sidste 
af de norske B ildter «som Hovedgrenen war»).
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Huitfeldt om taler hans ovennævnte Avancementsforhold 
til han  under 26/n 1732 blev Dragon-Capitaine og oplyser 
videre, a t Capitainen til en Tid blev sat ud a f sin Ancien
nitet formedelst sit drikfældige Liv, «men» — skriver Regi
mentsobersten H. E. Liitzow, — «saa haver han sig dog 
nu til Bedste og Aventage forandret, saa  a t udi m in Tid 
jeg ey andet haver erfare t end Æ druelighed  og hvorfore 
jeg efter disse Omstændigheder og Justice Eders Kgl. Maiæ- 
stæ t hannem  allerunderdanigst til erm eldte vacante Vester- 
lænske Landværns-Compagnie foreslaar». 16A 1750 blev han 
(58 Aar gammel) udnævnt til denne Stilling. Men 4 Aar 
senere er det igjen galt, og han foreslaaes l9/i 1754 sprunget 
forbi til Major, da han nu ey egner sig til Avancement. 
Capitainen and rager da om mod Vederlag a t fratræde sin 
Post til en anden som  er villig. Oberst B. H. L iitzow  anbe
faler dette i B rev til Feldtm arschallen  og skriver: «Den 
ved m it Regiment staaende Capitaine ved Vesterlehnske 
Compagnie F r. Chr. G rønwald er nu dels a f sin Alder (63 Aar) 
og lange Kriegstieneste sam t deraf foraarsagede Fatigue 
og B lessurer (jfr. de før om talte «Degenhugg og Stick#) i 
den Tilstand, a t han  ikke længere kan  forestaae sin Charge 
og ikke en V intercampagne udstaae og befindes tillige saa 
((forfalden og skrøbelig#, a t han plat til Kgl. Tieneste at 
forrette er duelig, og Regimentet ved ham  er em barras- 
seret; men da bemeldte Capitaine jeg  dog i hans bedste 
Aar haver k jendt som en smuk og brav, dygtig O fficer217, 
hvorfor nu hans Skrøblighed er desto beklageligere og 
ervæ kker Compassion# (Medfølelse). H an haaber derfor, 
a t denne «gamle og nu fattige Officers Ansøgning m aa 
støttes, da saam ange andre gam le Officerer vederfares saa- 
dan Kgl. Naade# 218. Naturligvis blev Ansøgningen bevilget, 
og i Janua r 1755 fik den da over 63-aarige Dragon-Capitaine 
F ridrich  Christian G rønwald Afsked fra  sin lange Tjenestetid. 
(Breve i R igsarkivet. Generaliteten. Personalia  Grønvold.)

Den fordum s raske, dygtige, sm ukke Rytter-Officers 
Livsløb fik saaledes en trist Afslutning. H an havde dels 
ved Arv efter en Morbror, dels ved sit G iftermaal med en
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a f Arvingerne til Nes store Sædegaard  i Borge i sine yngre 
Dage haft adskillig Formue 219, men det flotte Liv, som han 
— ligesom Rytterofficererne — jævnlig  i de Dage førte, 
havde givet Pengene Ben a t gaa  p aa ; a f et Brev fra  hans 
Hustru til Svigerinden General Nicolai F rid rich  v. Reich- 
weins F rue  Anne Marie Lillienschiold 220 sees dog, at det 
ikke stod saa ren t ilde til m ed de økonom iske Forhold, 
som m an a f Regiments-Oberstens Indberetning kunde 
formode.

D ragoncapitainen var i sine yngre Dage som  antydet 
en dristig og uforfæ rdet Rytter, «der fandtes ey dend wil- 
stre (sic) Hors udi Regimentet, a t han  dend jo  m achte a tt 
kunnte och dend tåmm itz (sic) a tt giøre». Han var derhos 
en ivrig, modig og udholdende Jæ ger og havde ved «flere 
Leyligheder giffuet sig endoch uden «Følge-skab» (sic) i 
Kast med store och wilde u-D iur (sic) udi Skoffvuene, och 
bar hånd udi sin Side et grosser (sic), och immer siunlicht 
Mærke-Tegn udaff en biørne-Klou, huilcken biørn hånd 
sellfver alleniste m it en langJagt-Kniff, nafnlig H irschfånger, 
ihielstucket haffte». «Och dette indtruffitz po den Tage, 
huilcken benæffntes «Marimesse»», lægger hans Hustru  til.

Æ gtefæ llerne boede i Begyndelsen a f sit Æ gteskab  
(1720) paa Nes Sædegaard i B o rg e221 (i Nærheden af 
F redriksstad),m en  eiede Gaarden Korseberg 222 sammesteds; 
Capt. Fr. Chr. v. Reichwein ((mageskiftede 3 Huuder med 
Bygsel i til sin Svigersøn L ieutenant F rid rich  Christian 
G rønwald mod 1 Tønde 73/189 Setting H artkorn  i Nes og 
1 Huud med Bygsel i Kjelsaas.

Den 17/2 1725 solgte Svigerfaren 223 Nes Sædegaard  med 
de mange underliggende Gaarde til sine «Børen», og to 
Dage senere (19A>) solgte disse den igjen med underliggende 
Bøndergods til daværende Dragon-Capitaine (senere General) 
Knud Gyldenstierne Sehestedt til Thorshov (Those). Lieute
nant G rønwald og Hustru havde i 1722-23 tilflyttet Korse
berg, som de dog solgte i 1724 og kjøbte den noksaa store 
Gaard Finnestad  i Tune (8 -f- 3 Skylddaler). Ved disse 
E iendom stransaktioner brugte han, siger Huitfeldt, Fam ilien
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Ornings Vaaben, men ikke det von G runwald’ske, hvoraf 
dog et Sigillum dengang endnu va r i Slægten. (Vaabenet 
havde ellers over H jelmkammen kun den almindelige 
Turnerhjelm  og i k k e  Baron-Krone, da det ser ud til, 
at i «Æ tten von Grunwald« — som i saam ange andre 
gamle tyske — havde kun dens til enhver Tid første Linie 
«Baron-Rang».)
P aa  Finnestad  boede Æ g tepa rre t i m ange A ar med Und

tagelse a f a t de i 1730-Aarene boede paa Hafslund Sæde- 
gaard, som sees a f følgende B re v 224 (som vistnok var et 
Svar-Brev) fra  Dragon-Capitainen til General og Stigts- 
befalingsmand i Aggershuus F ried rich  Otto v. Rappe:

«Deres Excellence,
Høiædelig og Velbaarne General-Major och Stigtsbefalings- 

m and v. Rappe!
E fter Deres Excellences naadige Løffte erindres at tages 

til Form ynder for m in salig B roders Obrist-L ieutenant Or
nings Børn, e r disse o. s. v ...........

Min Søns Naffn er F riderich  Martinus. Recommanderer 
mig stedse udi Deres Excellences naadige Affection och 
med største Underdanigste Submission skal leffue.

Deres Excellence,
Høiædle och velbaarne Hr. General-Major och Stigtsbefa- 
lingsmands underdanigste Tiener.

Hafslund, den 16. Nvbr. 1733.
F. C. Grønwald«.

Han døde — to Aar efter sin Afsked — paa sin Eien- 
dom sgaard F innestad  27/7 1757: 65 Aar gammel; «er hatte  
aber gute K råfte zum  Schlusse«. (F ru  Justine.)

Hans Hustru  F ru  Justine Cathrine, som  var ca. 4 Aar 
ældre, overlevede ham  i 27 Aar og døde — 97 Aar gammel 
— først i 1784 hos sin anden Søn Oberstl. B ernt Christian 
v. Grønwold paa Ulleberg (U lleberg-Grønwold) — i Brun- 
lanæs 225. E t oliemalet P o rtræ t (Brystbillede) a f h en d e226 
og en Copi er i Familien. Deres Børn vare alle døbte i 
Tune, medens den æ ldste Søn F rid rich  Martinus (Oberstl.,
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Gullaug-Grønvold) formentlig var født paa Nes adelige 
Sædegaard.

Foruden  Fortæ llinger om Dragon-Capitainens Meriter 
som Hestebetvinger og Jæger, h a r Fam ilie-K røniken flere 
H istorier om  ham , som vidner saavel om  selskabeligt Galan
teri og Ridderlighed, som om ualm indelig Styrke, resolut 
Mod og Manddom, men ogsaa om formegen ligeglad Sorg
løshed ved Siden a f hans friske Freidighed og gode ridder
lige Sind. Der er til Exempel B arnerovs-H isto rien : En 
Tid «efter F reden  med Sverrige« (altsaa udi 1720-Aarene) 
var L ieutenant F rid rich  Christian og to a f hans Venner, 
hans Svoger, Capitaine von Koppelow (Copplow) og L ieute
nant von Stud 227 budne til et større Selskab «med Dantzen« 
til en Slægtning, en rig og levelysten Terz-M ajor (Huitfeldt 
eller Reichwein?). Det var i Exercits-Tiden, og de tre 
Venner fik Perm ission, strax  Form iddags-Øvelserne var 
endt, da Verten boede en god Mils Vei fra Pladsen. De 
kom  frem  udpaa  Efterm iddagen «och bleff Ballets Løffver« 
hos Damerne, som  vare «særligt artige, adorable och leffel- 
kiere». De tre  «traadte Dantzen m ed klingende Sporer 
och coulante Sving och vuggede sine Damer til Tonerne 
a f Viola, Gamber och Giger, Fløiter, K larinetter og Oboer 
gjennem  Festsalen  i smeltende Sarabander, Molinasquer 
(Moulinaguer, «Mølledantz»), F andangoer och Menuetter«- 
De courteiserede «med artige Baslemaner« 228, pocaliserede, 
sæ rligt ved det righoldige A ftensbord — og morede sig til 
Kl. 2 udpaa Morgenen, da «de traad te  dend sidste feien- 
dis Dantz».

Da holdt Hestene foran T rappen, og de m aatte  afsted 
m eget «incommoderede» ved T anken  paa, a t nu skulde 
R ivalerne raade  Grunden alene og fortsæ tte det «amusante» 
Bal til langt ud paa den lyse Morgen. Men de fik den Til
fredsstillelse, a t tre  af Ballets sm ukkeste Damer, ledsagede 
a f Verten, kom  ud paa T rappen, netop som de sad i Sadlen. 
Medens Terz-M ajoren s tak  Reiseflasker i deres Sadeltasker, 
acredentzede« og rak te  hver a f de unge Damer hver sin 
H erre 229 et Bæger med «Canarie-Sect»: A fskedsbægeret,
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som modtoges med mange ((Galanterier# och alskiøns Com- 
plimenter och Baslemaner#, og naturligvis tøm tes tilbunds! 
Med F jæ r-H atten  løftet til Afsked og Sporerne i Hestens 
Side red de rask t ud i den lyse Nat. De kortede Veien 
med Kapridt og jevnlige D rag a f Reiseflaskerne. Da de 
paa den Vis var naae t saalangt frem, a t de i Ro og Mag 
kunde have naaet Exercer-P ladsen  til re tte  Tid, stødte de 
paa en Bondekone liggende næsten halvdød a f blodige Slag, 
Udmattelse og G raad i Veikanten. F ridr. Chr. G rønwald 
springer a f Hesten og faar stø tte t hende op. Hun hikster 
ud, a t om Natten havde et Fantefølge b rud t ind i hendes 
— en Enkes — enligt beliggende Hytte, en halv Mils Vei 
derfra, røvet hvad  der var a t røve, ogsaa hendes eneste 
Barn, en 5-Aars Pige, og da hun vilde søge a t hindre det, 
havde de slaaet hende tilblods og isvime. Kommen til 
Bevidsthed havde hun trods sine Smerter, med usigelig 
Møie fulgt Bandens Spor saalangt som  hid, men saa var 
hun faldt sammen. Med skjæ lvende H aand pegte hun op 
mod en ikke lang t bortliggende Skov: der holdt de nu til. 
F ridr. Chr. udbrød  bevæget: «Guds Død, det skal de Ca
nadier faa undgjæ lde for# og vendte sin Hest om  i Ret
ning mod Skoven. De to andre protesterede mod a t følge. 
L ieutenant Stud, fordi han  var aldeles m ør og udkjørt og 
dertil »fuld som  en Stut#, Capitaine v. Koppelow fordi han 
ikke vilde udsæ ttes for Reprimande for en »skidt Bonde- 
tøs»’s Skyld. De fortsatte Veien til Pladsen, mens Fridr. 
Chr. raab te  efter d em : «Saa rider jeg  alene, jeg  b ry r m ig 
Fanden om Reprimander, jeg  vil, saasand t jeg  lever, redde 
den stakkels Kvindes Barn!# Saa sa’ han hurtig  til Konen: 
«Nu, svar geschw indt, Kvinde, hvordan er Pigen til Udse
ende og Klær?» «Hu’ er lys me’ langt gult H aar, men Gu’ 
bæ re mei, Kæftein, hu’ har nok inte m er’ en’ Sæ rken paa, 
for de to ’ a ’ ve’ Nattesti’er u ’to r Benken!# F ridr. Chr. 
sporer sin H est op mod Skoven, idet han raaber til Konen: 
«Gaa til P ladsen og spørg efter L ieutenant Grønwald!# Da 
han naaede Skoven, binder han Hesten ved første T ræ  og 
med Sabelen i H aanden sniger han  sig som en erfaren
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Jæger rask t frem  mod et Baal, som  han  saa lyse inde i 
Skoven. Kommen frem  sty rter han pludselig ind paa Ban
den, napper med den ene H aand B arnet (som til en Begyn
delse først skreg  angst op, men strax  efter slog Armene 
om hans Hals) og svang truende sin Sabel mod de over
raskede Fanter. E t P a r af dem forsøgte a t komme ind 
paa ham  med Kniv, men den k jæm pestæ rke Mand slog 
omkring sig med flad Klinge, saa de trim lede om. Saa 
gik han rolig — som  hans Officers-Honnør bød ham  — med 
Pigebarnet paa Armen og uden at se sig om, ned til Hesten. 
Fan terne vovede ikke mere at hindre ham.

Saa satte han i s trak  Galop over Skigarer og Enge 
den bene Vei mod Pladsen, som han  naaede med Pigen 
foran sig paa Sadelknappen netop som  Compagniet var 
ifærd med a t stille op. Barnet blev a f en Leirtjener over
givet til «Marquetentersken», og G rønwald indtog sin Plads 
og exercerede hele Form iddagen som  om Intet v a r hændt, 
og som om han hadde tilbragt Natten «i sødeste Søvn 
istedetfor med Dantz, Sviir og Effentyr«.

Da Exercitien afsluttedes ved M iddagstiden, kom  Regi
mentschefen (det var naturligvis General Johan  Øtken, da 
G rønwald stod ved det Ø tkenske D ragon-Regiment) ridende 
og kaldte L ieutenanten frem  for F ronten. Generalen sa ’ 
om trent som saa, «at ihvorvel Lieut. G rønwald ey var mødt 
til Exercitien i ganske reg lem enteret Antræk, vilde han 
dog, a t dette ey skulde komme ham  til Forkleynelse, men 
snarere til Honnør, eftersom han havde forholdt sig mande- 
ligt og ridderligt og til megen «Ambition» for det Regiment, 
han v a r hørende till».

Men med de to andre K amm erater gik det ikke godt. 
Stud v a r paa det sidste S tykke a f Veien faldt a f Hesten, 
havde stødt sit Baghoved og øieblikkelig falden i blytung 
Snorksøvn; v. Koppelow havde hav t et langt og strævsom t 
Arbeide med a t lempe ham  op paa Hesten og binde ham  
fast der. Saa satte han sig tilhest og ledede i Skridtgang 
Hesten med den bundne og snorksovende L ieutenant Stud 
efter sig. I dette bedrøvelige og yderst latterlige Optog
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kom  de næsten en Time forsent til Pladsen. Stud fik Straf, 
hvorledes det gik v. Koppelow, derom  kunde Meddelerens 
H jemmelsophav Intet sige. Dette Lieut. G rønwalds even
tyrlige Ridt kaldtes ogsaa «Solopgangsridtet» 23°.

Derimod gik det saaledes til med det tab te  og gjen- 
fundne Barn. Officererne i Regimentet Ø tken skillingede 
sammen en Gave til «Lieutenantens B arm , som  Pigen her
efter jevnlig kaldtes. Moderen tu rde  ikke længere bo i sin 
ensomme Hytte, fik denne solgt og med disse rede Penge, 
som var ra re  Sager i de T ider (1720-Aarene) drog hun til 
F redriksstad , hvor hun med Smaahandel slog sig igjennem. 
Datteren, «Lieutenantens Barn» voxede op til en vakker, 
tækkelig  Pige, ægtede en velstaaende K jøbmand —jeg tro r 
det v ar i F redriksstad , og blev — det er sikkert — Mormor 
til en a f vore dygtigere E idsvoldsmænd i 1814.

En anden a f D ragoncapitainens Rytterbedrifter bør vel 
ogsaa medtages. Fam ilie-Traditionen benævner den «det 
G rønwald-Koppelowske Ridt«. G rønwald og Svogeren v. 
Koppelow (da formentlig Second-Major, senere General) 
v ar anseede for de bedste Ryttere. F o r a t faa afgjort, 
hvem  der havde Forrangen, blev der under en Leirøvelse 
foranstaltet et K apridt dem imellem. Hvor lang Distancen 
var, e r ikke meddelt, men den var nok ikke saa gan
ske liden, (man red  nok ganske godt ogsaa i de Dage). 
Der skulde rides ud fra Leiren til et bestem t Punk t og til
bage til Leiren. De havde begge gode Heste, særlig nok 
Koppelow, og ho ld t sig temmelig jævnsides. Men paa Til- 
bageveien fik G rønwald Forspranget, som øgedes lidt efter 
lidt. Men saa sprang en Spænde i hans Ridetøi og det 
sinkede et Øieblik og v. Koppelow f6r forbi; men i næste 
Øieblik v a r G rønwald efter ham  og snart næsten oppe paa 
Siden af ham . De svingede i det Øieblik ind paa en Bro, 
som førte over en strid og temmelig dyb Elv i Nærheden 
af Leiren. Tilfæ ldet vilde, a t en svæ r Høivogn netop da 
var k jø rt ind paa  Broen fra den modsatte Side og ved sin 
Bredde fuldstændig spæ rrede Passagen.

Koppelow holdt sin Hest an, saa  den næsten gik bag
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over, men L ieutenant (Capt.) G rønwald dreide sin Hest til 
Siden og satte  Sporene ind, saa den m ed et væ ldigt Hop 
gik over Rækvæ rket og ned i Elven. Dette Vovestykke 
turde eller vilde ikke v. Koppelow foretage, og Grønwald 
kom  saaledes — rigtignok drivvaad og tilsølet fra H at til 
Spore — men dog som Førstem and  ind i Leiren under 
T ilraab fra Officererne i Regimentet Øtken. Men Regi
mentschefen lagde en Dæmper paa  den høie Stemning. 
At L ieutenant G rønwald Ingenting havde nauet var øien- 
synlig, men han  befalede strax  en Undersøgelse af Hestens 
og Sadeltøiets Tilstand. Hesten viste sig noget forslaaet, 
men ellers uden Mén, og Sadelen v a r i feldtmæssig Stand 
paa det næ r, a t den var drivvaad og endel Spænder sprængte. 
Vistnok roste  Regimentschefen L ieutenant G rønwalds Ryt
terfæ rdighed og Mod, men han  saa  sig dog nødt til a t d ik
tere  ham  en Dags Feldtarrest, fordi han  ved sin Dristighed 
havde udsat «Kgl. Majestæts ham  anfortroede Hest og 
Munderingssager for uden Nødvendighed oc blott for T id
korts und W ettreiten oc Effventyres Skyldt a t lide mog- 
licher Molest«.

Men disse Lieutenant G rønwalds Rytterbedrifter vakte 
de menige D ragoners Beundring, som  fik sin poetiske Udløs
ning i en Vise. Med Hentydning til Navneligheden med den 
i de nordiske K jæmpeviser og i Smaalensbygderne navn
kundige Ridder Eystein (Østein) Grønevoll — i Sverige Grøn- 
wall — han som kjæmpede «mens han  stod i Blod tilknæs 
og vandt Prinsessen«, gjorde de sin beundrede «Løgtnant» 
til E fterkomm er a f hin gjæve R idder og benyttede R idder
visens Omkvæd ogsaa til Omkvæd for sin Vise:

»Eystein Grønevoll, E yste in  Grønevoll,
Og h an  rider der endnu!«

saaledes, a t de istedetfor «Eystein» indsatte «Løgtnant»2S1.
Som før anført døde D ragoncapitainen paa sin Gaard 

Finnestad  i 1757 : 65 Aar gi. *3’.
D ragoncapitaine Frid rich  Christian Grønwald og F rue  

Justine Cathrine v. Reichwein havde ialt 5 Børn, men af 
dem levede kun den æ ldste og yngste Søn op, nem lig:
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B ern t Christian Grønwold, 
f. 1729, f  1797 som  Oberstlieutenant (Ulleberg-Grønvold). 
Søn af D ragoncapt. Fr. Chr. Gr. og Justine  Cathr. 

v. Reichwein.



a. Fridrich Martinus, f. 17/e 1721 paa Nes Sædegaard, men 
døbt i Tune Sogn.
Testes (Vidner) Madame de Reichwein (Moderens Sted

mor) født v. Storm (Datter a f General Arvid Chr. v. Storm  
til Hollby og Enke efter Oberst v. Koppelow).
Fri. v. Schløsser (Søskendebarn a f Moderen, Dtr. af 

Oberst og Commandant v. S. og George E lisabeth de 
Reichwein) Oberstl. v. Hausmann, L ieutenant Stud.
Fridrich Martinus v. G rønwold døde 1803 paa sin Eien- 

domsgaard Gullaug privilegerede Sædegaard  i L ier som 
Oberst-Lieutenant 82‘/2 Aar gi. Han e r S tam far for de 
saakald te Gullaug-G rønvold’er.

b. Bern t Christian, f. 10/6 1729 paa  F innestad  i Tune Sogn, 
døbt i Juli samme aar.
Testes: M adame de Reichwein, F røken  de Reichwein 

(Moderens Søster Anne Marie).
Mr. Jens W erenschiold til Borregaard . Capitaine v. 

Koppelow (sammenbragt B ror a f Moderen).
B ernt Christian v. G rønwold døde lu/» 1797 paa sin 

Bygselgaard  U lleberg i B runlaugnes: 67 Aar gi. Han er 
S tam far for de saakald te  Ulleberg-G rønvold’er.
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a. Gullaug-Grønvold’er.
Obrist-Lieutenant Fridrich Martinus v. Grønwold.

Fød t 17/e 1721, f  12/i2 1803: 82Va Aar gammel.

«Han høyere och fagrere end  alt Folket war».
(Moster Rosensvaerd).

«Der siun tes helt og fuldt d in  Viking-Toe,
Du stolte «norske Gran« i Itzehoe!«

(Kalckreuth).

Stam far for de saakaldte Gullaug-Grønvold’er: Fridr. 
Martinus var født 17/b 1721 paa B ildt’ernes gam le Stamsæde: 
Nes adelige Sædegaard i Borge (Smaalehnene). Han var 
æ ldste Søn af D ragoncapitaine F rid rich  Christian G rønwald 
og Hustru Justine Catharine Reichwein (Dtr. a f Capitaine 
F rid rich  Christian Reichwein og Hustru  Else Cathrine Bildt 
til Nes, «huilken w ar den sidste norske Bildt och den sidste 
aff Hoffud-Stammen»).

14 Aar gammel indtraadte han  i 1735 ind i Krigstjenesten 
og hans m ilitære Vita v a r ifølge Oberstl. H irsch’s ofte om
talte Fortegnelse: 1736 Sergeant i G renadercorpset, Fæ ndrik  
i 2det Agershuusiske nationale Inf.-Rgmt. 1739 (Næs’iske Com- 
pagnie), Second-Lieutenant 1741, P rem ier-L ieutenant I3/s 1745, 
Capitain-Lieutenant 25/s 1755, charak t. Capitaine 7A 1756, v irke
lig Capitaine og Compagnichef 25/s 1756, er udeladt i E ta t 1769 
og stod paa Vartpenge, da Regimentet blev nedlagt */? 1767, 
men han blev a tte r ansat i det Ve 1767 gjenoprettede2det Agers- 
huusske natt. Inf. Rgmt., Second-Major med Ane. fra 13/io 1774,
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Chef for Follougske Compagni. Prem ier-M ajor og 15/» 1788 
Oberstlieutenant; Afsked 3% 1789 med 300 Rdl. Pension.

«Han ansaaes for en m eget kieck och flink Officir« med 
et roligt støt paalideligt Væsen. H an v a r tillige meget øvet 
udi legemlig Idræt, f. Ex. det som  da kaldtes «Skiedløb» 
(Skisport) «hvilket han  ihærdeligen øffvede dengang han 
Fændrik  och L ieutenant ved Næsiske Compagni war.» Hans 
Datter Anne Holter (Tante Rosing) siger, at Kalchreuth 
ytrede sig derom  saaledes: «Han var ved sine kraftige 
Beens Længde och sin Krops goede Liigevægt och sæ r
delis sine K ræffter iøvrigt item sit baade dristige og kold
blodige Moed en vortrefflicher Løeber paa de Field-Schieder, 
huissom ochso brugedis oftere udaff Soldater och andre 
Almues-mæn’i).

Med Hensyn til hans Udseende henvises til den alm inde
lige Karakteristik , som  tidligere er ud talt om  den æ ldre 
Grønvold-Slægts høireiste Skikkelser «at deres lange muskel
stæ rke Been bar hæ rdebrede sjelden kraftige Overkroppe, 
men a t Legemslængden v a r saa stor, a t Overkroppens Væl
dighed ikke borttog  Ind trykket a f den hele S trukturs ud
søgte Slankhed». Den passer isæ rdeleshed paa Oberst
lieutenant F rid rich  Martinus, som var ca. 75 Tommer høi 
og m eget hæ rdeb red  «och udi sin Ungdom och tidligste 
Manddom a f særdelis sch lancker Schaffning». (Han kaldtes 
under Feld ttoget i Holstein i 1758—62 a f Holstenerne — 
særligt a f Damerne — «den norske Gran»). En  Slægtning 
af F ridr. M artinus’ Mor (den urgamble Moster ((Rosen- 
sværd«) skulde engang ha’ y tre t: «Hans særdeles høireiste 
Krieger-Skaffuelse och hans lyslette faure Aasiun w a r som 
det tilforne sach t w a r om hans Vaters Vater (Farfar) liger- 
viis som «dend Kriegsgud Thordz« (sic) a t neffne w ar, och 
alles ifra den Tiids, hånd Fæhndricks w ar, — ja  endoch 
førre dette — alle de Qvinder, der hannem  paatruffitz, 
hannem  — som det auch om hans V ater sag t w åre  — 
adorablement ginge med Øyen-Smiil udi Møde och de 
ligerviis schaadede med langsommelige Øyen-Kast ham  
effter«. Hans Moer — siger Tante Rosing — sachte engang:
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«Han en særdelis fiin och friischer Aasiuns-Haudt haffte, 
saa a t de Qvinder derfore ham  m isundte m aatte, men hans 
Hoffvud w a r sitzendis paa en sæ rlig  hocherrich tet och 
kraftvoll Hals och hans måchtige B ryst som  en Kiempes 
udaff Schickeltz wåre«. «Men» — la hun til — «udi siine 
gegenwartige sechzig Alter bliffver han  g a r zu  schwerlich 
udtaff Kdrper (Krop)« 233.

Hans Ansigt beskrives som overm aade v akkert «udaff den 
ægte blonde nordiske Slags med særdelis store aabenspaltede 
mandelform ige Øyne udaff den reneste høsthimmelblaae 
Farve«, et «friskt, rødmusset Aaziun af sæ r velbehaguelig 
langachtig  Rundhed och dertil offerm aade veldannet och 
fyldig Læbe-Mund«.

Denne staccato-Beskrivelse, der v a r nedskrevet paa et 
pergam entagtig t Papir, tjente i sin Tid som Omhylle for 
hans M iniatur-Portræ t (malet i Itzehoe ca. 1760 — da 39 Aar 
og Capt. og Adjut. for Regimentet Reichwein, — og ansees 
a f Kjendere for et meget godt og kunstnerisk  Billede). Det 
gik paa Omgang i Slægten til Beskuelse. «Beskriffuelsen» 
er formentlig henkastet a f Cousinen Generalinde Ingeborg 
Huitfeldt, som havde stor Sympathi for «sin m eget k iæ re 
Cousin«. Hans ligeledes kjødelige Syskendebarn  Anna Lange 
Orning (senere Madam Thulesius) fandt — ligesom F rid rich  
Martinus’ egen Kone naturligvis — som  «och de holsteinske 
Møer« og adskillige andre — a t han  «de deyligste Øyne 
udi al den Verden haffte« 23*.

Med Hensyn til hans aandelige Habitus saa er det før 
berørt, a t han  havde et ganske letteligt Nemme og w a r 
ey aff ringe Kunnschaffer (sic) udi det Tydske och «Noget 
udaff Latinen«, men «mest Ingenium  for Musique och Tegne- 
kunnsten haffte och w a r en perfecte Cartenprenter, men ey 
udaff synderligen Lyst och Indsichter (sic) udi M athematica, 
huorudi han  doch haffte sig forhvervet en god A ttestatz af 
hans Læ rer hin gamble læ rde Pædagogus, som tidligere havde 
væ ret udi saadan  Tieneste hos de B ildter paa Nes Sæde- 
gaard«. Dertil »war han  m eget duelig och observantz till 
sit Compagnie att exercere och m anuffrere (sic), særligen
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vid Omforandringsvendinger udi Formationer# (Kalckreuth). 
Hans Moer mente doch, a t han alligevel ey kunde maale 
sig med «Bernt Christian# (B roderen) med Hensyn til »Aan
dens Instinctuer# (sic) nafnlig udi de m athem atiske F ach  
och Kriegskunnschaffer, men vistnok stod han  dennem 
offver udi Konnst-Talenter (sic) og sæ rligt udi Legemets 
Fuldkommelighedtzer (sic), ihvorvel B ernt Christian ochso 
en vakker och anseeliger Officir war».

Capitaine Kalckreuth, hans Ven og Slægtning, (gjennem 
«den v. Grtinwald, som  fra  Baltien (Liefland) kom  til Schaane# 
i 1500-Tallet) en dannet, verdenserfaren og intelligent Herre, 
havde kam peret sammen m ed ham  i Holsten og der og 
ellers seet P røver paa F rid rich  M artinus’ Mod og svæ re 
smidige Muskelkraft. H an sa engang til Generalinde Inge
borg Huitfeldt: «Deres Naades Cousin F rid rich  Martinus er 
en fuldkommen Apollo-Skikkelse i Ansigt og S tatu r forenet 
med en H erkules’s K raft i sine smidige S taa lm usk ler: han 
er et Exempel paa  G rækernes «xa\\oxaYa{ha» (kallokagathia) 
(harmonisk Udvikling), og heri v a r den læ rde Dame fuldt 
enig. K alckreuth  sa ’ videre, «at F r. M. aldrig viser sin K raft 
uden hvor Forholdene gjør det absolut nødvendig; udenfor 
dette er det ren t tilfældig, a t m an kan  bli’ Vidne til hans 
kolossale Styrke. H an er «lissom bly («ræd» =  uvillig) for 
at «vise sig# eller som Almuen si’er «for a t breske sig#».

Tante Rosing berettede, a t K alckreuth  oftere til mig 
næsten «kjytte» a f  Far. Han sa ’ engang om trent Ord til 
andet: »Hans pragtfulde Legeme, hans rolige Apollo-Aasiun 
og hans Jernhelbred, som taalte  Alt och w a r uimodtagelig 
for Kriegs- og Leir-Sotter, gjorde ham  i legemlig Hense
ende til et Unicum. [Hans Moer F ru  Justine, hendes Sii- 
gelse: «Schon von Knabenjaheren hånd genegend an sein 
Korper seh r a tt w asche m it W asser undt Twetning undt 
Baden, huilcket ey damals allgemein wåre», han  v a r alt- 
saa ualm indelig personlig renslig.] H an havde aldrig  væ ret 
syg end en eneste Dag i sit Liv ialfald efter a t han kom  i 
Kriegstienesten, og da v a r han  om trent ved 14-Aars Alder; 
han var ha rtad  en Naturens Fuldkommenhed! Saa kom
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dertil hans ligevægtige, næsten philosophiske Sjæls-Sundhed 
och hans altid rolige, uanfægtede Moed och baade ufor
fæ rdede och om tænksomme T ryghed  m ed Contenence udi 
alleslags Forho ld ; han lod sig ikke nogensinde forvirre ved 
nogenslags plutzeligen arriverendes F a re : «sana mens in 
corpore sano», det h a r jeg flere Gange beobachtet udi 
Feldten«. Om hans K arak ter och Tem peram entum  sa ’ K. 
videre, «at han var altid naturlig ligetil, m eget velvillig och 
meget behersket, netop en virkelig godarte t sand  og sund 
A ristokrat uden nogenslags B rammerie och Schaberie«. — 
«Han havde megen Sands for «Historia», nafnlig Fæ d rene
landets: han  kiigede immer udi Thormodii Thorfæ i historia 
rerum  norvegicarum  och Arild Huitfeldts «Krønicke». «Och 
havde han endel andre «Historiae-Scripta» sam t en latinsk 
«editio» udaff «Virgilio» udi sit Bog-Skriin». (Tante Rosing.)

Oberst-Lieutenant Fr. M artinus v. Gr. var en særdeles 
dygtig Landm and og en navnkundig Jæ ger; om  flere af 
hans Jag teven tyr vil senere blive berettet.

Som ung Lieutenant ved det Næsiske Compagni (af 2det 
Agershuusiske nationale Infanteriregiment) læ rte F rid rich  
Martinus a t kjende den æ ldgam le, rige, baade paa Rome- 
rige og i Oplandsbygderne m eget anseede «Holter-Slægt» 
fra  «Stor-Hvamb i Udnæs Sogn835, Næs Præstegjæ ld, Rome- 
rige» og blev i 1753 gift med K aren Holter 836, Dtr. a f Lens
m and i Næs: Helle Holter og H ustru  Anne af den æ tstore 
Colbiørnsønske Slægt fra Solør, næ r i Slægt med de to berøm te 
B rødre, Stor-Juristerne Jacob E dvard  og Christian Colbiørn- 
sen. Karen var Husets æ ldste B arn  (f. 1735, f  1822: 87 Aar) 
og ved sit Giftermaal lidt over 17 Aar. En anden Version 
er, a t G iftermaalet var i 1751 og a t B ruden da var ca. 
15 Aar (saaledes lyder Slægts-Traditionen) men den første 
synes a t væ re den rigtige, da deres angivelig æ ldste B arn 
var født i 1755, medens de sex «opvoxendis» Børn var fødte 
mellem Aarene 1763—72. F ru  Karen havde 3 Syskende: 
1) M arthe Holter (gift med Foged over Ringerige Christian 
Dorph: 6 Døtre). 2) Cand. ju ris Christen Holter ( f  1818), 
E ier af Hvamb med Tilliggender (ugift) og 3) Cancelliraad
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Nils Holter, gift med . . . .  Heide (hvis D atter igjen var gift 
med en Tybring) 237. Karen Holter var tillige Næstsyskende- 
barn  til det i Datiden bekjendte Syskendepar Generalkrigs- 
commissær, Cancelliraad og Zahlkasserer P eder H o lte r233 
(f. 1723, f  1786) og Systeren Karen Holter (f. 1725, f  1782), 
der første Gang var gift m ed Justitsraad  Poul Lachm ann 
Vogt — a f den æ ldre virkelige Vogt-Slægt — og anden 
Gang med General-L ieutenant Carl von W ilster. Dette 
Syskendepar v a r Børn a f P ræ st (Feld tpræ st og Cappelan i 
Odalen hos F aderen  Sognepræst i Odalen H. Peder Holter) 
Anders Holter og Anne Leuch, D atter a f Storborgeren Mor
ten Leuch paa B ogstad; hun giftede efter Mandens Død 
Oberst Adolph Carl v. Helm. P ræ sten  Anders Holters F a r: 
ovennævnte P ræ st i Odalen Peder Holter var et kjødeligt 
Syskendebarn a f  den førnævnte Lensmand i Næs Helle 
Holter. Helle Holters F a rm o r v a r en Hollænderinde Anna 
Freyling, bekjendt for sin «Deylighed och Duelighed«. Det 
sagdes i Slægten, a t den ogsaa «den Lycke hafde a t arve 
hendes tw ende goede Egenskaber, men særlig syntes det 
sig paa  de tvende Kvinder, som bleve gifte ind i Slægterne 
Grønwold og Blich«. (Karen Holter gift med Oberstl. Gr. 
og hendes B ro rda tte rs  D atter — en Tybring — som blev 
gift med Licentiatus medicinæ B. (Søn a f A rtillerioberst B.) 
(Optegn, a f Tante L isa .))

F ru  Karen Grønwolds Mor Anne Holter a f den «anseede 
Colbiørnsenske Æ t udi Solør« v a r en stormægtig, stræng 
Kvinde, som havde opdraget sine B ø rn : «nafnlig de twende 
Døtre« med Datidens ikke læmpelige Tugtem idler: »synder- 
ligen deres Education  w a r ha rtad  strængeligen og saa 
saare  de det, omend lidet fortienede, begegnede deris Moder 
dennem med Napp och P lock  och Riisquister och anden 
Straffeltz paa dend deris bare  Ende«. Hvad angaar «deris 
Læsning och Schriffning och deris Verstands Ausybung 
(sic) udi fremmed Sprogg och fornødne Sprachen-Artz«, saa 
var der paa Hvamb en læ rd  Stodiosus, som i saa Maade 
w ar deris P ræ cep to r med megen Geleerighed« (sic).

F ru  Karen v a r hvad m an dengang kaldte «et godt Gifte«,
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«huad ey formuendis Officerer saavel ifølge dend Affaires 
N atur och udi Ambitionens Medgiffuende, ja  endoch lega
liteter m aatte  tage vedbørligen Hensyn til», men var hun 
ellers en «meget vakker, høi och statzelig- Kvinde med en 
aristokratisk  fint buet Næse och store  m ørkeb laa  Øine, 
en Hud ligerviis som  «Roeser och Lillier« och en rundlet 
noget imposant Hage, och w ar hendis H aa r lysgult och 
lokket« — ko rt hun var nok det væ rd  «at eye ochsaa uden 
Pfenningern. Dertil var hun meget klog og m eget hushol- 
derisk, men ogsaa noget vel tilbøielig til «at hafFue sin 
egen gode Willie«. Hun stod saaledes ikke paa den bedste 
Fod med sin B ror, Eieren a f  Hvamb, Cand. juris Christen 
Holter, som  forøvrigt paa sin Side v a r en Særling i flere 
Henseender; idetm indste opfattede Slægten det saa. Saa
ledes lod han  sig mod Tidens Aand og Opfatning og trods 
sine gode Evner, Exam ina og betydelige Form ue ikke be
væge til a t slaa ind paa Embedsbanen. H an vilde ikke 
bytte sin Stilling som uafhængig  Mand paa sit k jæ re og 
storslaaede Hvamb Gods med en Statstjeners ofte a fhæ n
gige Stilling og ubehagelige D ilemmaer. Dette kan  den 
nuvæ rende Slægt nok bedre fo rstaa  og — billige. Men 
dette huede ikke F ru  Karen, og heller ikke de to Officerer, 
Capitainerne John Collet Muller (senere Oberst) og Ed. 
N icolay Finne (senere General) som  va r gifte hver med sin 
a f hendes 6 Systerdøtre: Foged Dorphs Døtre. De kom  
saaledes alle paa Kant med Særlingen, Hvamb-Matadoren.

Hen i Tiden fik B roderen en sørgelig Satisfaktion lige- 
overfor Søsteren, som altid vilde have sin Vilje, med Hen
syn til, hvad denne Egenviljes Tilfredsstillelse kunde føre 
til. F ru  Karens æ ldste Søn var Capitaine N icolay F rid rich  
v. Reichwein. Som Unggut havde han  s tæ rk  Lyst til at 
studere, hvad  Faderen  vel ikke billigede, men heller ikke 
modsatte sig, men den viljefaste F ru  Karen sa ’: «Alle 
Om ing-G rønwolder skal tiene sin Konge som Officerer, 
det e r fast Slægts-Tradition, som  ikke skal brydes«. Hun 
fik da sin Vilje, men det fik hun  liden Glæde af. Den 
smukke høie statelige Nicolay F rid rich  var — hvad det
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Ydre angaar — som skapt for M ilitærtjenesten og havde 
tillige godt Lov fra den m athem atiske Skole, som  han  havde 
freqventeret. Men han likte sig aldrig  i sin Officersstilling, 
som han dog nok ganske tilfredsstillende skjøttede. Men 
efterhaanden begyndte han, trykke t a f  sin U lyst og mulig
vis paavirket ved Slægtsarv fra Farfaren , «den svirendis« 
Dragoncapitaine F rid rich  Christian Grønwald, a t trøste  sig 
ved Bægeret, hvori han  m ere og m ere fordybede sig. Han 
tog allerede V12 1797 Afsked som  Capitaine, kun 32 Aar g i, 
og henlevede sine sidste toddyfyldte 15 Aar paa  sin Eien- 
dom Nyhuus i Næs, pleiet i de sidste Aar af Moderen, som 
siden 1803 var Enke, m ed opofrende Omhu, efterat Moder 
og Søn var bievne høitidelig forsonede ved en salvelsefuld- 
sentimental P ræ sts  A rrangement. Capt. N icolay Frid rich  
v. Reichwein skulde engang h a ’ ud tryk t sig m eget strengt 
om sin mægtige Mors overvæ ldende Egenvilje og brugt 
de haarde  O rd : «Hun fortjener ey a t benæffnes Moder«. 
(Tante Lisas Siigelse.) En  Dag paa Gullaug i m ine Gutte- 
dage som Tante Lisa kom  til a t nævne, a t hendes F a rb ro r 
Reichwein døde tidligt (47 Aar gi. i 1813) spurgte jeg, hvad 
han  døde af. T an te  Lisa, som gjerne v a r ligefrem, ofte 
drastisk  oprigtig, sa ’ da: «Jo det skal jeg  si’ dig, m in kjæ re 
Gut, han d rak  sig ihjel i B rændevin og Toddy!« Og saa 
fik jeg  hele hans sørgelige Historie. I Svaret paa det Sørge
brev, som F ru  K aren sendte sin B ror, «Hvamb-Matadoren», 
Christen H olter med Underretning om Dødsfaldet, siger 
denne til Systeren temmelig ubarm hjertig  spydigt: «Huis 
Du forstod det latinske Sprog, saa  vilde jeg  have m indet 
Dig om, a t saaledes kommer den Tilskikkelse, som  Romerne 
benævnte «ius talionis« (Gjengjældelsesretten).

F ru  Karen G rønwold var, som  sagt, en m eget myndig 
Kvinde, og hendes rolige, godmodige og m eget velsindede 
Mand lod hende ogsaa faa saa  temmelig frit Raaderum , 
saadan i H verdagslivet; men n aar noget Vigtigere skulde 
afgjøres, blev det dog i Regelen ham , som  m aatte  lydes. 
De levede et godt og kjæ rlig t Æ gteliv  sammen, og kun 
een Gang kom  der en alvorligere Knude paa T raaden, som
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det nok tog nogen Tid a t løse op. Det v a r i Anledning af 
den Affære, som F ruen  kaldte «Itzehoe-Amouren». Den 
forefaldt, da F rid rich  Martinus v a r med «udi Kriegen» i 
H o ls ten239 (1758—62). Han var da Capitaine og Compagni- 
chef for Follougske Comp. og Adjutant hos sin M orbror 
Generalmajor N icolay F rid rich  v. Reichwein, som  var en 
af de flere norske Generaler i Feld ttoget (Qvarter: Itzehoe). 
H an var dengang en endnu yngre Mand (ca. 36 Aar) og 
havde i flere Aar væ ret gift m ed sin Karen.

Da F rid rich  Martinus von G rønwold var Adjutant hos sin 
M orbror Generalmajor Nicolay F rid rich  Reichwein, Chefen 
for det i Itzehoe i Syd-Holsten stationerede Regiment Reich
wein, havde den smukke, statelige, kjæmpehøie Capitaine 
(han var ca. 75 Tommer høi og slank; han gik blandt de 
holstenske Møer og H errer under Navnet: «den norske 
Gran«) naturligvis en udmæ rket Position der, hvor han 
havde sit stadige Qvarter. H an kom  som  Generalens Adju
tan t og Systersøn saaledes imm er m it udi den vornehme 
und stattliche Welt. H an gjorde der Bekjendtskab med 
og indlod sig snart udi Amours m ed en «angenehme Edel- 
fråulein», som «manuffrirte» saa  godt med ham , «at han 
ey fik sig besindet derudi, a tt han doch en verheirathet 
Mandt war» 24°. Der skulde nok til og med h a ’ væ ret en 
Duelhistorie (ca. 1758) mellem  Adjutant-Capitainen og en af 
F røkenen  tilbagevist Rival, en tysk  O fficer241. Den smukke 
Edelfråulein var nok ellers a f et determ ineret W eibergesinn 
«och en stor Sjælebetvingerske«. Medens Capt. F rid rich  
Martinus efter Felttogets Slutning med sit Compagnie «em- 
barquerede» och paa den kongelige F laade seylede tilbage 
til Norge och landede ved Moss, v a r das Fråulein, som nok 
delvis var reist Landeveien gjennem  Sverige, allerede der 
og mødte op paa B ryggen «til Sladdersiskeners och Kringel- 
drifferes M undtpladder ved saadanne piquante Noviteter 
att anhøre och beobachten« (sic). Det saa  ud til a t træ kke  
op til en Skandale, men saa fik F ru  Karen, som var endnu 
mere «for sig», Nys om Sagen, reiste sporenstregs til Moss, 
fik skilt sin galante U rian a f en Mand aff med Edelfråuleinen
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og denne fluxens hjemsendt til Holsten «och saaledes w ar 
denne Amours udjaget udaff Landet«. Men denne Affaire 
kostede ikke saa lidet pecuniæ rt Offer og forringede F ruens 
Privat-Kasse (Karenslyst-Kassen) betydeligt 242.

Affairen blev for en Tid et øm t Punk t mellem  Æ gte
fællerne og begunstigede naturligvis F ruens Herskelyst. 
Det varede dog ikke saa re t længe inden den gode For- 
staaelse blev gjenoprettet. F ruen, som  jo  v a r den fo ruret
tede, var nemlig saa dybt betagen a f sin sm ukke og state
lige Mand, a t hun ikke i Længden «kunde holde ud a t se 
suurt til ham«.

Foruden  Itzehoe-Amouren v a r der sam tidig en tankeløs 
Tilsidesættelse, som ogsaa «kreperede» Fruen. F ridrich  
Martinus havde fra  Holsten m edbrag t flere sm ukke og 
kostbare Silketøier og derib landt et, som  i Særdeleshed 
var m ere end alm indelig elegant og særlig anbefalet a f 
hans Ven: den franske Colonel-Adjutant hos Generalissimus 
Grev St. Germain (hvorom  senere). Saa, nogen Dage for
inden A fmarschen fra Moss til H jemstedet (Skoftestad i 
Aas ved D røbak) fandt Sted, aflægger han  Visit hos sit 
kjødelige Syskendebarn  den læ rde F ru  Ingeborg Huitfeldt 
til E lingaard, som  for Tiden opholdt sig paa Moss, og havde 
med sig det fineste Kjoletøi for a t vise hende det og muli- 
gens faa Ros for den virkelig gode Smag, han  med sin 
Kunstnersands altid la for Dagen. F ru  Ingeborg blev saa 
henryk t over Tøiet og roste det i saa  superlative og clas- 
sisk elegante U dtryk  med saa fine Complimenter til hans 
gode Smag, a t F rid rich  Martinus med sit Anlæg for Grand- 
Seigneur-Flothed overvæ ldet udbad sig «den Contentement 
och Fornøyelse a t m aatte  offerere sin h ierte Cousine Tøiet, 
som ikke kunde komme i bedre Hænder och i m ere for- 
staaelsesfuldt Eye». F rid rich  Martinus v a r ikke uden Anlæg 
for a t sige sm ukke A rtigheder og det var bleven udviklet 
i Itzehoe-Livet. Og da det allerede da stod m indre godt 
til med Huitfeldternes Ø konom i245, tog den hierte Cousine, 
som formentlig ikke paa m ange Aar havde faaet Silketøi, 
end sige saa elegant «Waahre» (sic), med den «øyenlystelige
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Fornøyelse och affable Lader m od denne pretiøse GafFue 
aff sin kiere Cousin«. F ru  F rid rich  Martinus fik vistnok 
ikke «Null und Nichts», men m aatte  nøie sig med »twende 
andre, m indre remarquable« Silketøier, men dog ogsaa 
m eget angenehme, den ene blaa (violet), den anden guul, 
begge med haandpaasyede «særdelis prachtvolle« B lom ster
prydelser (bouquets d’amour).

Men denne hendes Gemahls utidige F lo thed  v a r vistnok 
F ru  Karen til m ere «Trauer och Æ rgerey« end hun godt 
kunde eller vilde væ re bekjendt, mente Tante Lisa, Sønne
datteren.

Kjolerne — som de var skaarne og baarne — kom  efter 
F ru  Karens Død (1822) i Datteren Anne Holter Grønwolds 
( =  Tante Rosings) Eie. Disse to stau te høireiste Kvinder 
fyldte dem udmæ rket; senere kom  de som Arvegods til 
T ante Rosings B roderdatter (en a f «Majorens» 8 Døtre) 
F røken  Lovise Grønvold, som blev gift m ed sin kjødelige 
Fæ tte r Lensmand Carl Holter Grønvold paa G jøsegaarden 
i Vinger Sogn (Søn a f Infanteri-Capitainen (Just Christian) 
paa Graffer — Gudbrandsdalen). Men der fandtes da ikke 
længere nogen Kvinde i Slægten, som  kunde bruge dem 
som  de var, m aaske med Undtagelse a f  tvende a f  Majo
rens Døtre: Tante Jensine F rid riche  (Tante Sina) og F ru  
H anna Rynning paa Skinderbøl (Skinnabøl); men de var 
nu engang ikke deres og selv om  de havde tilhørt den 
sidste, vilde hun vel neppe ha ' b rug t disse a f Snit og Facon  
gammeldagse Sager. Kjolerne laa  vel nedlagte i en æ ld
gammel Kiiste som «antique» Helligdomme 244.

Noget før Holstener-Felttoget v a r følgende Historie hændt: 
F ruen  havde a f sin Karenslyst-Kasse udtaget ca. 150 Rdlr. 
i «gode Penge» (Sølv), som  hendes Mand skulde paa en 
Tour til Moss medtage for a t gjøre Indkjøb for Huset ved 
en stø rre  «fin» Auktion. Men he r træ ffer han sin F ræ nde  
Major Christopher Christian Huitfeldt til Kjølberg, en Mand, 
som var endnu mere paa Knæerne end Broderen, da Oberst 
Valentin Hartvig. Majoren led saa  a t sige a f kronisk Penge
mangel og generte sig ikke for a t d a an e» naarsomhelst,

204



hvorsomhelst og hvadsomhelst — ialfald a f Slægten. Dette 
kjendte Ingen bedre til end F rid rich  Martinus, hvem  Major 
Huitfeldt skyldte adskillige Penge fra før af. Men hvad 
sker? Da den fiffige og raptungede Major i rørende Ordelag 
havde afhaspet sit sædvanlige Litanie og skildret sin — en 
Adelsmand a f slig æ ldgammel Byrd  — saa uforskyldte (?) 
Nød, endte han — som  sædvanlig — med følgende Anmod
ning: «Och nu, Monfrére och hierte Fæ tter, m aa  Du, dyre 
Død, laane m ig dine P eng e : Du haffuer jo  nok alligeveller, 
men Du skiønner, a t jeg  for Ø ieblikket er udi en meget 
stor Forlegenhed!« F rid rich  M artinus’s gode H jerte kunde 
ikke m odstaa denne Appel, og Majoren fik alle de Penge, 
han havde paa sig -(- Summen fra  K arenslyst-Kassen; han  
kom  tilbage fra Touren  med intet andet end det Huit- 
feldtske Laanebevis, som  naturligvis — ligesaalidt som de 
tidligere — ikke nogensinde blev ind frie t246. F ru  Karen, 
som fortalte denne Geschichte til Sønnedatteren «Tante 
Lisa« tilføiede, a t hun æ rgrede sig mest over, at Huitfeldt 
— ligesom til Undskyldning for eller til «Schalckenschiul» 
for sin stadige Paatræ ngenhed  vilde insinuere, at Fæ tteren  
var en «riig M and«; thi det — sa hun — «var vi m ed vore 
mange Børn og ellers store Husstand« visselig ikke netop 
dengang, om vi end sad udi god Velmagt; men Tabet den 
ene Gang efter hinanden a f saam ange «gode og rede« 
Penge, som østes ud  «udi det Huitfeldtske Schlugg w ar 
immer føleligt!« O ldemor la’ til: «Ach ja, min Mand var 
en smuk, offerm aade schm ukker Mand, dertil en snille, 
meget snille Mand, men Vorherre bevares, han  var m eget 
for høymodig og altfor, a ltfor godtroende!«

I en foregaaende Note er om talt, a t T jeneren Hans Ru
stad «udi Drengestua« ofte fablede om, a t «Kafteinen hadde 
væ rt udi Tw ekam p i Holsten«. Det v a r nok «beretta aat 
Frua«, m en hun fæstede sig ikke synderlig ved det, «da 
Rusta’n var en forvrøvlet Skrønemaker«, og hendes Mand 
aldrig havde hen tydet til noget sligt. F rid rich  Martinus 
var af N aturen en meget rolig og m eget faamæ lt H erre; 
han havde Sky for «at gjøre sig til eller endog give sig
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Skin a f a t briske sig». Den livlige K alckreuth  kaldte ham  
ofte for Spøg «min Harpokrates» (Taushedens Gud). Men 
til a t tie med H istorien om Duellen havde han  jo  desuden 
selvsagt god Grund. Men saa komm er en Dag hans gode 
Ven og F ræ nde  den ellers saa kloge Capitaine von Kalck
r e u th 246 til ufrivillig a t forsnakke sig; det kan  jo  hænde 
selv den Klogeste, men nu m aatte  K. bekjende for den 
gløgge og dybt interesserede Frue, der v a r ingen Bøn for 
det: «Jo», m aatte  K alckreuth tilstaa, «der havde virkelig 
fundet Sted i en Skovsnare ved Itzehoe Høsten 1758 en 
Duel mellem  Frid rich  Martinus og en tysk  Officer angaa- 
ende den tyske Freilein«. Og det gik saaledes til: Capi
taine F rid rich  Martinus blev udfordret paa Kaarde. Nu 
var han  vistnok en dygtig alm indelig m ilitæ r Fægter, hvor 
hans overordentlige Legem skræfter kunde komme saa  nogen
lunde til sin Ret; men Duelfægter med Kjendskab til alle 
Kunstens Finesser, var han naturligvis ikke. Men saa vilde 
Heldet, a t han  siden den tidligste T id a f  Felttoget havde 
faaet en hengiven Ven i en a f Overgeneral St. Germains 
Adjutanter, en fransk Colonel 247. Han, en udmæ rket Fægter, 
paatog  sig i Løbet a f de 3 Dage inden Duellen kunde finde 
Sted, a t habilitere F ridrich  Martinus. Med det gode Mate
riel, denne frembød for D ressuren, lykkedes det virkelig 
Colonellen saa godt, a t han  tu rde  sige, a t nu kunde hans 
Ven: Capitaine Martin de G randval (han kaldte ham  saa, 
da dette faldt nemmere for ham  end Martinus «von Grøn- 
wold») tage det op med hvilkensomhelst Tysker. Det viste 
sig ogsaa paa Dueldagen. V istnok fik Oldefar sin «fineste 
Vaabenkiole« spjæret op og et «godt» K jødsaar i Armen, 
m en til Gjengjæld vippet han  med en K raftmanøvre Vaa- 
benet ud a f Haanden paa sin M odstander (et Snit — T rick  
— i Fægtekunsten, kaldet «battere» — som  Colonellen havde 
læ rt ham  netop var for K raftkarle) og satte sin Kaarde- 
spids lige mod hans Bryst. Modstanderens Liv var i hans 
Haand, men istedetfor a t støde til, trak  han sin K aarde 
tilbage og sænkede den mod Jorden. Modstanderen stod et 
Øieblik ligesom forbauset — fjetret, saa greb han F rid rich
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Martinus’s H aand og de to Modstandere trykkede  Hænder 
til lydelige T ilfredsytringer fra  Tyskerens to Secundanter 
og den ene a f Oldefars, som va r Vennen K alckreuth  248. 
Men Colonellen, Oldefars anden Secundant, var derimot 
saare  utilfreds. Den duelgale og blodtørstige F ranskm and  
sa’ — fortalte K alckreuth  — gjentagne Gange til O ldefar: 
«Aber Du hattest ja  den Kerl aufs Kdrnen genehm t — nur 
ein Stoss m it dem  Degen durchs Herz — m aus todt — 
caput!« Han kunde ikke begribe sin Ven de G randval’s 
«Don-Quichoterie» og var heelt fo rnæ rm et over a t hans Ven 
havde forspilt sin ypperlige Chance og hans D ressur sin 
Satisfaction! Men saa  blev Opmærksomheden henledet paa, 
at B lodet sildret m eget livligt ned fra F rid rich  M artinus’s 
saarede Arm, og Chirurgen (Feldtschæ ren) kom  til for at 
forbinde. O ldefars sunde, s tæ rke  Krop taalte  ellers godt 
denne rigelige Aareladning, selv mente han  (»særdeles godt«, 
og Saaret v a r ogsaa snart lægt.

O ldefar havde ingen Bebreidelse a t gjøre K alckreuth for 
hans «Snablisering», men han sa’ i Fortro lighed  til ham  
(Vennen K alckreuth  v a r den eneste den faamælte Mand af 
og til betroede sig til) a t det Værste var, at, da han og 
Karen skulde tilsengs om  Aftenen, vilde hun — som gjaldt 
for a t væ re lægekyndig  og praktiserede sin Kunst i H jem
met — partou t grundigt undersøge hans Arm, hvor A rret 
endnu var m eget tydeligt. Denne Undersøgelse fandt Olde
far rent pinligt kjedelig, «det var som  om en Nævefægters 
Saar blev inspiceret og controlleret» og — saa fik han 
naturligvis en Opfriskelse a f den gam le Sparlagensprædiken 
om hans Amourfærd i Itzehoe, forenet m ed Bebreidelse 
for den uforsvarlige Dristighed a t udsæ tte sit for Kone og 
Børn dyrebare  Liv paa en saa skammelig hazardiøs Maade 
og «det for en skidt Tyske-Tøs’s Skyld# — men saa endte 
Prækenen dog med en Jubelhymne over den elskede Æ g te 
herres mandige Mod og hans sæ rdeles ridderlige Adfærd, 
der vandt hendes fuldeste Bifald. «Og saa  fik jeg# — sa’ 
Oldefar — med sit lune H umor — (»sandelig Kys — ikke 
de almindelige adiaphoriske ægteskabelige Vane - Kys 249,

207



men varme, ømme Kys, næsten lige saa  friske og sødme
fyldte som i vore første Æ gteskabs-A ar».

Oberstlieutenanten — som i Modsætning til sine Stands
fæller i Almindelighed og til Tidens Medfør og Tone var 
en meget nøgtern  H erre  — udmæ rkede sig som  ivrig og 
udholdende Jæger. Han og hans fire Sønner — alle Offi
cerer — va r viden bekjendte som  «framifraa» Jægere  og 
Idræ tsmænd, først i Folio- og Smaalehns-Egnene og siden 
(da Gullaug Sædegaard i L ier blev Fam iliens Hjem) i Lier- 
og Røken-Trakterne. P aa  Skoftestad i Aas opaledes der 
med en fra Holstener-Felttoget h jem bragt «fin» Jag thund  som 
S tam dyr en Race, som m edbragtes til Lier. E t E xem plar 
a f denne Race var «Diana», der blev saare  «nafnkundig» 
om talt «och omspurgt» baade blandt Jægere og Befolknin
gen i Lier. Den vil blive om talt paa  flere Steder senere. 
Selv langt oppe i sin høie A lderdom  kunde Oberstlieute
nanten ikke undvære Jagtens friske og herlige Glæder. 
Man h a r en morsom  Historie fra  Gullaug-Tiden. En E fter
m iddag — han var da m idt oppe i 70-Aarene — kom  han  
hjem  efter en særdeles heldig og behagelig flere Dages 
Jagttour, hvor dog Tilbageveien artede  sig noksaa  anstræn- 
gende. Gjennem K rat og Skog gik det. Bækkefar pas
seredes, m an jompet over m yrlændte Steder, aset opover 
b ra tte  Skrænter og presset sig frem  gjennem tæ t Under
skov og rev  K læderne i F iller paa Tornebuske. Det faldt 
sig saa, a t det v ar en Lørdag, og Fruen, som var et svare 
O rdensmenneske med Vask og Puds (der var jo  hollandsk 
Blod i hende efter en Oldemoder) havde pyntet og p rydet 
sine Stuer paa det Bedste til Helgen. Men Oberstlieute
nanten, som va r «lidt træt« efter Turen, labber vaad og 
med tilsølede Jagtstøvler (hvad han  ellers ikke gjorde) 
naturligvis med Diana d igesaa upudseto i Hælene ind paa 
det rene pyntede Gulv og sæ tter sig — som  han er — i sin 
store Øre-Lehnestol. Den yderst fortørnede F rue  vover det 
Foretagende a t jage den næsten forgudede Hund ud og 
befale sin Mand øieblikkelig M arsch a f Stolen og Stuen og 
ind i Sovekammeret for a t skifte. Men dennegang adlød ikke
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Fridrich  Martinus. Den behagelige Følelse a f Hvile efter 
Jagtens Anstrængelser var fo rsty rret og ødelagt, og han 
var desuden meget k ræ nket paa Dianas Vegne 25°. Han 
reiser sig pludselig op fra Stolen, tager sin høie, svære, 
skjændende Frue om Livet, løfter hende med sine Kjæmpe- 
k ræ fter op i Veiret og sæ tter hende op paa en temmelig 
høi D ragkiste («Bildte-Kista») medens K rukken med syltede 
Roser skubbes tilside og ((Admiralens Guldstager» trim ler 
overende. Saa g aar han  med sin stadseligste Anstand nogle 
Skridt tilbage, bukker sig dybt m ed en chevaleresk  Bevæ
gelse og H aanden paa H jertet for sin F r u e 251 og siger paa 
Tysk med kold ironisk Spøg, men bestem t og med Torden 
og Lynild i de ellers saa  rolige sm ukke Øine: «Madame von 
Grunwald née de Holter und van Freuling 252 : Nun, gnådige 
Frau, sitzen Sie h ier bis an der Affect Euch abgegangen ist!» 
Da tog den gløgge F rue  det P arti a t slaa hele Historien 
hen i Spøg, og snart v a r den lille M isstemning bortb læ st og 
glemt, iallefald fra den aldrig  langsindte Mands Side; han 
løftede først zirligt F ruen  ned fra D ragkisten og forføiede 
sig derpaa godmodig ind i Sovekammeret og klædte sig om.

Livet og Forholdene paa Chefsgaarden Schoftestad (Skof- 
testad) i Aas Præ stegjeld  artede sig og vare  om trent som 
ellers i O fficers-Fam ilier i den Del a f  Landet; kun gjorde 
Fam iliens Velstand, Byerne D røbaks og Moss Nærhed og 
den Omstændighed, a t Slægt (Kalckreuth, Huitfeldt, de Sundt) 
og Venner (f. Ex. B riiggemann) boede 1 å 2 Mil fra Stedet 
(og som m an da regnede for næsten Naboskab) at der var 
mere Indryk  og Selskabelighed paa Schoftestad end ellers 
vilde have væ re t Tilfældet. Men det daglige Livs Krav 
blev ikke forsøm t. Second-Majoren (det v ar siden 1774 
Fridrich  M artinus’s charge) v a r en overm aade dygtig og 
interessant Landm and og drev sin Gaard op til henimod 
et Mønsterbrug. H an havde hav t Øinene med sig, da han 
var «udi Feldten i Holsten« og nyttiggjorde paa Schofte
stad de Impulser med Hensyn paa Agriculturen, han der 
havde faaet, om  det end ikke lykkedes ham  at indføre 
Potetes-Dyrkningen paa Skoftestad 25S.
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Men de forsøm te ikke Børnenes «nødvendige og for
nødne Education«, særlig var F ru  Karen her den ledende 
og drivende. Børnene havde paa Schoftestad en Tidlang 
en meget flink Huslærer, en dansk-norsk  Studiosus (en P ræ 
stesøn, formentlig fra Stavangerkanten) «navnlig» Hagerup, 
og da de var lærenemme, tilegnede de sig lettelig de 
alm indelige Skolekundskaber, hvori b landt for Gutternes 
Vedkommende v a r noget Latin, som  de vistnok ikke vilde 
faa p raktisk  B rug for, men som Læ reren  gjerne vilde de 
skulde faa lidt Kjendskab til. Forresten  v a r de 3 æ ldste 
Sønner fra deres 14—15 Aar Elever, hver i 3 Aar, ved den 
m athem atiske Skole i Christiania, P ro to typen for den senere 
Krigsskole, og hvor Eleverne fik den bedste theoretiske 
Uddannelse for Krigstjenesten, som  dengang var a t faa i 
Landet og som prædestinerede for høiere Officersstillinger.

I sin Huus-Postill (af B iskop over Sjelland C. E. Broch- 
mand, tryk t i K jøbenhavn 1751) h a r Oberstl. F r. Martinus 
v. Grønwold opskrevet sin, sin F rues og 11 Børns Fødsels- 
datum er 254. Jeg afskriver nogle a f  disse gammeldags naive, 
tidskarakteriserende Notitser:

Paa B lade t foran i  B o g e n :
Anno 1721 d. 14. Juny E r ieg fød til denne syndige Ver

den. Gud bevare og opholde m ig i denne Verden fra alt 
ont (sic) saalænge Gud behager ieg skall vandre udi den, 
det beder ieg i den H erres Jesu  Nafn.

F. M. Grønwold.
Anno 1735 onsdagen den 30. M artz Klocken 3 efter Mi

dagen E r  min Kiere Kone fød til denne syndige Verden, 
Gud styrke og opholde hende, Gud til Æ re , mig til Glæde 
og Fornøyelse, hendes Nafn E r  Karen Holter, Gud velsigne 
hende timelig og ævig ynsker hendes Kiere og troe Mand.

F. M. Grønwold.
Paa de tre B lade  bag i B o g en :

I Jesu Nafn.
Anno 1763, denn 4de Februarii Klocken 4re om efter

m iddagen blev min Kohne forløst med en Pige til denne

210



syndige Verden, nafnlig Anne Holter, Gud lade hende op- 
voxe Gud til Æ re, os Foræ ldre  til Glæde, sig selv til ævig 
Æ re  og fornøyelse.

Fødselsdagen udi A lmenacken heder Veronica. Datum
ut supra. Schoftestad. ^^ F. M. Grønwold.

Anno 1765 denn 10. Jannuarii Kloken 2 om efterm idagen
........... en S ø n .............. kaldet Nicolay F riedrich  v. Reich-
wein. G u d ...........

Fødselsdagen paa en Onsdag kaldet Marcellus. Datum
Schoftestad ut supra. _  __ _r  F. M. Grønwold.

Anno 1767 den 14de M artzi Kloken 5 om Morgenen . . . .
En Søn, ved denn hellige Dob kaldet F riedrich  Helle.
Gud . . . .  han  er fød paa en Løverdag, nafnlig «Evtychius».
Datum  Schoftestad ut supra. _  _r  F. M. Grønwold.

Anno 1769 denn 25de Februari, nafnlig Victorinus paa 
en Løverdag blev min Kone . . . .  en Søn; hånd blev i 
den hellige Daab kaldet Christen Martinus. Faderne vare 
Madam Bærøe (Sorenskriverens Kone) som holdt ham  over 
Daaben og F røken  Anne Cathrine v. Stirich stod hos. H err 
Capitaine v. K alckreuth  og Monsieur Hans Colbiørnsen.

F. M. Grønwold.
Anno 1771 F redagen  den 21de Junius nafnlig Albanus

blev m in kiere K o n e ........... en Søn. Hånd blev udi den
Hellige Daab kaldet Just Christian. Hierne Døbt a f Capela-
nen Hr. Studt. G u d ........... Hans Daabs Stadfæstelse blev
holden ved Aas Hovedkierke. H err F rue  Obriste-Lieute-
nant-Inde von B riiggemann holdt ham  ved Daaben, stod
hos F røken  Stiboldt, Obristel. von B riiggemann og Major v.
Stiboldt sam t H err Lieut. Lem. ^  . .  _F. M. Grønwold.

Anno 1772 den 4de Augusti En T irsdag ved Nafn Domi- 
nicus blev m in Kone . . . .  En Datter, som ved den Hellige 
Daab blev døbt ved det Navne Marte Elisabet. Min Kone
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holdt hende for Daaben og Madam S to ltenberg  (P ræ stens
Kone) stod hos. Mandsfadderne vare  Sorenskriver Bærøe
og Capt. Grønwold (Ullebergeren). G u d ............udi den
Herres Jesu Navn. Ammen. ^  _F. M. Grønwold.

(Alle disse «sex opleffendis« Børn vare  fødte og op
dragne paa Gaarden Skoftestad i Aas Sogn (en sto r Gaard 
paa ca. 16 Skylddaler) — medens Oberstl. dengang v a r Capi- 
taine og Chef for Follaugske Comp. Ungdomsdagene der
imod falder for de flestes Vedkommende i Gullaug-Tiden.)

Disse sex Syskende lignede hverandre meget a f Udse
ende: m eget høie, velskabte a f  den lyse rødmussede nor
diske Type. Ogsaa de to Systre v a r høyvoxne, særligt 
v a r Husets æ ldste Barn Anne Holter Grønwold en paafal
dende høi, smuk og stadselig Kvinde. Hun blev i 1782 
trolovet og samme Aar copuleret 255 m ed daværende Sogne- 
prest til Næsodden Hr. Thom as Rosing, en meget dygtig 
og noget læ rd  Herre, som 3 Aar efter blev Sogneprest til 
Spydeberg og 1797 Sogneprest til Store Næs paa Romerige, 
hvor han døde 1799856. Om Vielsen tilskrev Oberstl. sin 
Moder Justine Cathrine von Reichwein, som dengang var 
94 Aar gammel og boede i Huset hos sin anden Søn Oberstl. 
Bernt Chr. v. Grønwold paa U lleberg i B runlanæs. Jeg 
aftrykker dette Brev som P røve paa den baade kjærlige, 
respektfulde og underdanige Tone, som  karak teriserede 
Forho ldet mellem Børn og Fo ræ ld re  i de Tider. B revet 
er saalydende:

A llerhøystælskelige H ierte Moder.
Inderlig ønsker jeg  og Mine, a t dette m aae indhændige 

H iertæ lskede Moder udi ald  Velgaaende, som intet Glæde
ligere Kand væ re for m ig og m ine a t Høre end samme.

Jeg  h a r vel for nogen Tiid siden tilmeldet Høystæ lske- 
lige Moder, a t Sogne-Præsten til Næsodden H err Thom as 
Rosing h a r begiæret a f m ig og Kone, Vores Kiære D atter 
Anne Holter til ægte, hvortil Vi h a r gifvet Vores Sam tykke 
saa vel som Vores Datter.
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Saa er det ieg herved Pligtskyldigst giver m ig den Æ re  
Communicere, at ieg i Guds Navn h a r berammet, at Deres 
Copulation Skal gaae for sig her i m it Huus, førstkom 
mende 19. hujus Kl. 2 om trent efterm iddagen.

Da ieg nu ikke Kand Skattere m ig saa lykkelig a t Have 
min Allervelsignede Moders Nærværelse den Dag, for at 
See og Høre den Hellige forretning der Ved bliver holden, 
saa beder ieg ydmygeligen Min Velsignede Moder med sin 
Gudelige Bøn Vil udbede den A llerhøyestes Velsignelse Over 
B rudeparret, a t den Dag, og Deres indgang udi ægtestanden, 
m aae væ re ævig velsignet, baade udi Deres Timelige og 
ævige Vel, Os foræ ldre og Slægt til Glæde og fornøyelse.

Vi sam tlige lever alle vel, og er Gud væ re æ ret ved 
Hilsen, dernæ st aflægger Vi Samtlige Vores ydmyge Com- 
pliment og Recomenderer os udi Velsignede Moders bestan
dige Kiærlige Godhed, og lever ieg altid med allerstørste 
Respect —.

Skoftestad den 6te Nowember 1782.
H iertæ lskelige A llerkiæreste Moders 

lydige Søn og tiener 
F. M. Grønwold.

Angaaende samm e Begivenhed skriver Oberstlieutenanten 
til sin Kones B roder Cand. juris Christen Holter paa Hvamb 
følgende B rev:

A llerhøystæ rede kiæ re Svoger og B roder!
Dersom  disse mine faae Linnier m aatte  forefinde kiæ re 

B roder udi bestandig Velgaaende skulde det glæde mig 
med Mine mangfoldig.

H err B roder E rindrer sig vel, at ieg for en føye Tiid 
siden h a r tilmeldet, a t Sogne-Præsten H err Rosing paa 
Næsodden h a r  begieret a f mig og min Kone Vores Dotter 
Anne Holter til ægte. Samme ha r vi bevilget, og vores 
Dotter sam tykket det. Saa h a r vi i H errens Navn besluttet, 
at lade deres Copulation gaae for sig paa førstkommende 
19de huius Kl. om trent 2 efterm idagen udi m it Huus. Til 
den Ende er det ieg med min k iæ re Kone er begierende
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(: om Mueligheden tillader det :) a t Høystaerede H err 
Svoger og B roder vil beære Vores Huus med sin Næ rvæ 
relse og giøre B rudeparret den Æ re  a t væ re een T ilhører 
paa den Hellige forretning som derved bliver afhandlet, 
og dernæ st tage tiltakke et tarveligt M idags-Maaltid som 
mand ved Leylighed kand afsted komme; Vi bede alle at 
nyde den Æ re , om det som forhen meldt, e r muligt.

Høystæ rede H err Broder! ieg længes inderlig efter Brev 
angaaende Ole Wægstad: hvor og n aar ieg faaer Pengene, 
da de burde væ ret iforveien indsat før Copulationen skeet, 
nu vil det væ re mere Bryderie og Correspondence form e
delst Beregningen med Renterne og alt dette er dog Ole 
Skyld udi, men hånd vil ikke lægge Noget til bekostnin
gerne, som hånd dog er Volder til. Det giør m ig Ondt 
at ieg incommoderer Kiære B roder saa  ofte hermed, men 
ieg stoler paa din Godhed og Resonable Løfter a t væ re 
m ig behielpelig der oppe med huad  Gud i Naade h a r for
undet mig.

Kiære B roder har vel bekommet fra H err L ieutenant 
von Feld tm an m it sidste Brev. Nu ha r her sned i 5 Dage 
og Næ tter og er Sneen over 2 allen høy paa slet M ark 
og ingen Mand her kand mindes den saa m eget a f denne 
Aarsens Tiid.

Jeg vil a fb ryde med min og Mines Compliments-For- 
meldelse til h ierte H err B roder og dernæst henleve ald 
min Tiid med ald Oprigtighed og Estime.

Skoftestad den 6te November 1782.
En Vor Svoger og B roders 

opr. Tiener 
F. M. Grønwold.

Svigersønnen Sognepræst Thom as Anton Rosing sk ri
ver til sin Trolovedes M ormor M adame Anne Holter paa 
Hvamb, Enke efter Lensmand Helle Holter paa Hvamb, 
følgende Brev med Melding om Datter-Datterens F o rlo 
velse med ham. Det h a r følgende complimenteuse Uden- 
paaskrift:
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Å Madame
Mad: la veuve de Holter

å Hvam.
P : M: Velædle Madame vilde ikke forundres, a t jeg  som 

maaske endog af Navn forhen h a r væ ret Dem ubekjendt, 
tager mig den Frihed a t tilsende Dem disse Linier; den 
vigtige Alliance Gud h a r g iort m ig saa lykkelig a t opnaae 
med (S. T.) Hr. Major von Grønwolds F rø iken  D atter den 
Elskværdige Anne Holter G rønwold skal kunne undskylde 
min Frihed, saam eget m ere som det bliver min Pligt at 
opvarte den Fødselen h a r givet m in K iæreste til Gran- 
m amma og hvis Navn hun tillige h a r den Æ re  a t bæ re: 
tillad min Pen  da a t udrette  det, Tiden og Embedet hidtil 
har nægtet mig personlig nemlig a t bede om Alderdommens 
æ rvæ rdige Velsignelse, at recom endere m ig som  Deres til
kommende Datter-Søn og a t tilvende m ig Deel i den Yndest, 
Kierlighed og Fo rbøn  De skal im er have væ rdiget min 
Kiæreste med. Behag iøvrigt a t troe, jeg med Guds Naade 
daglig skal stræbe efter et Forhold, som ey skal forvolde 
Form inskelse a f m in Frø ikens Kiærlighed eller hendes Be- 
slægtedes Bevaagenhed. Jeg slu tter med a t tilbede Aller- 
høystæ rede M adame al lægemlig og aandelig Velsignelse 
af Gud.

Næsoddens P ræ stegaard  d. 16. April 1782.
Henlevende med tilbørlig Høyagtelse 

en ydmyg Tiener 
T. A. Rosing.

E t P a r Aar efter B ryllupet ønskede Sognepresten sig 
et bedre Kald, sæ rligt Spydeberg i Smaalehnene. E fter 
Tidens Forho ld  nyttede det ikke at sidde med Hænderne 
i Skjødet og vente paa, at Em beder ifølge Dygtighed eller 
Anciennitet blev tildelt Ansøgerne. Nei, m an m aatte  bruge 
sine Forbindelser paa høiere Steder, sine Connexioner og 
opnaae gode Recommendationer. Nu stod Oberstlieute- 
nanten (Premier-Maj oren) i gammelt K jendskabs- og Ven
skabs-Forhold — ja  vistnok ogsaa gjennem Bildt’erne i
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Slægtskabsforhold — til Sehesteds paa Nes Herresæde 
(Bildt’ernes gam le Stamsæde), da hans F a r  D ragoncapitaine 
F r. Chr. G rønwald havde i 1725 som  Medarving væ ret med 
at sælge Gaarden til Major Knud Gyldenstierne Sehested 
for «en rimelig Penge# d. v. s. for «en h a rtad  urimelig 
billig Priis)). I Anledning a f Ansøgningen om Kaldet fik 
Oberstlieutenanten (Majoren) følgende B rev fra  Generalinde 
Eimhaus, født Sehestedt 257 :

Høyvelbaam e Hr. Ven!
Jeg  skal med posten tilskrive Hr. geheime R aad Thott, 

som H ar med de geistlige Affairer a t bestille, e r en Slægt 
a f mig og h a r immer viist en slags Agtelse for m ine Reco- 
mendationer, intet skal staa igjen paa min side og ieg vil 
ønske det m aae Reusere til fordeel.

Næssgaard* d. 4de November 1784.
Høyvelbaame Vens tienstskyldige tienerinde 

M. Eimhaus, 
née de Sehestedt.

Sogneprest Thomas Anton Stockfleeth Rosing fik ogsaa 
i 1785 det ansøgte Embede.

P ro  Memorial
E fter 6 Ugers udstaaende (sic) Sm erter behager F o r

synet ved een (sic) sagte Død den 3d. Juny  d. M. a t henkalde 
m in elskværdige Mand Fogden  Christian Dorph udi sit 
64 Aars Alder. — Denne høistbeklagelige Tidende for mig 
og Børn finder jeg m ig pligtig a t berette Høystæ rede Hr. 
Svoger, da jeg fuldkommen e r forvisset De herudi tager 
Deel. Den Allerhøyeste frietage Dem og Deres fra at prøfve 
et saa haard  Stød.

Svar frabedes.
Anno 6. Juny 1788.

Velbaarne 
Hr. Major von Grønwold, 
til Gullaugs privill. Adelsgaard, Lier.

* Bildt’er og Reichweins tidl. Sædegaard  i Borge.

Æ rbødigst
Anthonette S.: Dorphs.
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Denne for den Tid noksaa karakteristiske og for os 
«snaale» Dødsfald-Meddelelse er a ltsaa fra  Antonette Dorph, 
født Sverdrup; hun v a r Fogdens anden Kone, men børnløs. 
Oberstl. Grønwolds Hustrus Syster M arthe Holter havde 
væ ret gift med Fogden i 1ste Æ gteskab , og de havde sam 
men 6 Døtre, hvoraf en D atter v ar gift m ed Oberst John 
Collett Muller ( f  1834), og en med Generalmajor Edv. Ni- 
colay Finne ( f  1844), og en med Justitsraad, Sorenskriver 
i Næs Nils Nilson (J* 1829) (af Hovedgrenen til den Side
gren a f Nilson-Slægten, som  siden 1779 kaldte sig Vogt, 
«den yngre Vogt-Familie»).

Disse Foged Dorphs 6 Døtre og Oberstlieutenant F ridr. 
Mart. G rønwalds 6 Børn v a r altsaa kjødelige Syskende
børn og altsaa alle Systerbørn a f Cand. juris Christen Holter, 
den m eget rige E ier a f Hvamb. Da denne Magnat døde 
i 1818 25S, var der ingen a f Grønvold’erne (som havde F o r
trinsret) a f Mullerne eller Finnerne, som vilde overtage 
denne store, yderst værdifulde Eiendom. Man mente ellers, 
«at Dorphe-Svigerslægten (især General Finne) ikke undte 
Fortrinsslægten  a t overtage Godset®. Det blev derfor solgt 
for den m est fabelagtig rene Spotpris til en Tømm ermæ rker 
i ((Handelshuset Collett«: B redesen fra  Solør. Dennes Søn 
var den i 1850—60-Aarene m eget bekjendte Storsvindler John 
Collett Bredesen. E n  kynding Forretn ingsm and sa ’: «havde 
John B redesen holdt sig til Hvam  — som hans F a r  fik for 
ringere end Spotpris, for Ingenting — og drevet pent og for
nuftig dens uhyre Skove, istedetfor — med de store Penge, 
han aarlig  presset a f Hvam, som (endda saa ribbet det blev) 
i hans Bo va r den største Indtægtspost — at drive alslags 
Eiendoms-, Fabriks- og Skov-Svindel baade i Norge og Sve
rige, saa  kunde han  væ ret en a f  Landets rigeste Mænd; thi 
Skog og Skogdrift forstod han  sig paa; m en grundmuret, 
stilfærdigt, jevn t frem adskridende Forretn ingsdrift v a r ikke 
spændende, ikke rask t nok for hans hazardiøse Tømmer- 
mærker-Natur«. Hvamb, der som tidligere sagt havde væ ret 
i Holter-Fam ilien siden umindelige Tider, gik saaledes ud 
af Fam iliens legitime Slægt for Nuli und Nichts.
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Det var nok saa, at «dannede Folk« paa den Tid ikke 
havde særligt Syn for de store mægtige Naturomgivelser 
og var mest paav irket a f de mere «tamme Vuer« og frem 
for Alt de pyntelige Ziir-Hauger som  næsten udelukkende 
var Qvindernes Domaine (cfr. T an te  Rosings senere om 
talte  Haveanlæg paa Spydeberg P ræ stegaard : hendes kjære 
domicilium). Men jeg tør dog a f  m ange Udtalelser i vor 
Fam ilies T radition tro, at ligefra F ru  Else E lisabeth Ornings 
Tid laa der en sandere og sundere Følelse i Slægten for 
den store mægtige Natur, og den blev formentlig næ ret og 
forhøiet hos den mandlige Del a f denne derved, a t de var 
yderst interesserede og ihærdige Jægere og uforfæ rdede 
Friluftsmænd og derved fik m ere Blik for denne Naturens 
storslagne Vælde end det ellers v a r Sædvane. Gullaugs 
storskjønne Omegn maa dog siges a t høre til de mere 
tamme.

Siden 1756 i samfulde 31 Aar havde F rid rich  Martinus 
som Capitaine og Compagnichef boet paa sin Chefsgaard 
Schoftestad (Skoftestad) i Aas næ r D røbak men i 1787 
kjøbte han (som da var Prem ier-M ajor, strax  efter Oberst- 
Lieutenant, men tog Afsked 1789 over 68 Aar gi.) den pri
viligerede Sædegaard Gullaug i Lier, Tordenstiernes gam le 
Herresæde. Traditionen siger, a t Oberstl. altid havde be
undret dette herlige Sted «dels a f  Selvsyn, dels a f  megen Om- 
taling (sic) særligt a f Steenhorne-Grønwolderne, som af den 
Slægt Tordenstierne war». Dette Sted, saa idyllisk afsondret 
beliggende ved D rammensfjorden i L ier havde tilhørt hans 
Tantes (Fasters) (en Tordenstiernes) Slægt 259 og senest eiet 
a f en Onkel a f hans Kone (Cancelliraad Holter). H erresædet 
blev fra  da af og indtil 1858/59 i henimod 3 Menneske
aldre hans og hans Efterkommeres (Gullaug-Grønvold'ernes) 
skjønne Hjem. Skjønt reduceret og vanskjøttet v ar Gullaug 
endnu en sto r Gaard (ca. m indst 20 Skylddaler: Mellem- 
gullaug var da ikke fraskilt) m ed udmæ rket Jordsmon og 
mange Herligheder (baade Privilegier i og for sig, som 
og flere betydelige Laxefiskerier o. s. v.). Den laa i sm i
lende naturskjønne Omgivelser paa  en Odde i Syd-Lier
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ved Drammensfjorden, (den sidste Gaard paa de Kanter, 
aldeles afgrændset fra Omverdenen) med de skjønneste vidt
strak te  Strande. En meget s to r gammeldags Have «en 
B lomsterhauge (Ziirhortilanus) og en sto r F rugt- og Urte- 
Hauge» anlagt allerede i længst forsvunden Tid, da Godset 
tilhørte Kronen, men udvidet og «moderniseret» a f en dansk 
U rtegaardsmand i 1500-Tallet (formentlig den Gang F ru  
Maren Mylting ((herskede, skaltede och waltede»). Denne 
romantiske «Ziir- och Urte-Hauge» strak te  sig sydvestover 
«begrændsede a f  de skiønt ud- og indbøyede Linier aff den 
yndefulde Strand«.

H er fik Oberstlieutenanten Anledning til i s tø rre  Maale- 
stok a t vise sin Dygtighed som Jo rdbruger og F ruen  til 
at vise en endnu stø rre  paa det indre Husstels Om raade 26°, 
og den oprindelige Velstand gik — vel kanske fordetmeste 
ved ikke ubetydelige Arvefald — over til en saa gunstig 
økonom isk Stilling, a t den uagtet de ikke ubetydelige Krav, 
der sattes til den og (»trods H erskabets Modvillie til at be
tegne B arnet ved sit re tte  Navn« som  en Bekjendt udtryk te  
det) m aatte  betegnes som det, man dengang kaldte Rig
dom ; saaledes v a r den store, værdifulde Sædegaard aldeles 
ubehæftet.

Nedenfor skal jeg  meddele endel Beskrivelser fra for- 
skjellige Kilder om  Gullaug tildels in extenso. Derved kan 
der vistnok ved Sammenstillingen blive overflødige Gjenta- 
gelser. Men heller det end at gjøre Brud paa Extensumet.
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Den priviligerede Sædegaard Gullaug.
•Du L ierdalen  er fager, m en fagrest er S tran 
den ved Gullaug«. (Gammel Regle).

Sorenskriver i Mandal Jens E dvard  K raft (1784—1853)siger i 
sin topografisk-statistiske Beskrivelse over Kongeriget N orge : 
«Gullaug (nu tre  Gaarde) tidligere een Kronens Sædegaard, 
en smuk Beliggenhed ved D ramsij orden. Den betydeligste er 
Søndre Gullaug, som ha r væ re t adelig Sædegaard  siden 1505, 
da E ieren Nils Svendsen i0h  1505 blev a f Kong Hans adlet 
for sin under Krigen mod Sverige udviste tro  Tjeneste og 
Tapperhed, isæ r ved E robringen  a f Venersborg Fæstning 
i Vestre Gotland. Familien, som  førte Navnet Tordenstierne 
og af hvilken Nils Audensen Tordenstierne til Søndre Gul
laug erholdt Fornyelse paa sit Adelskab ved stadfæstet 
Paten t a f 5/a 1734, eiede G aarden til 1764, da den formedelst 
daværende E ier Hoijunker, siden K ammerjunker Ouden 
Nilsen Tordenstiernes «Tungsindighed» blev a fhæ ndet ved 
Auktion, hvorved K amm erraad  M. Heiberg Bacche blev 
Høystbydende paa denne Sædegaard  tilligemed Mellem- 
Gullaug, som brugtes underet derm ed sam t Kovestad og 
Mørk, Alt i L ier og Ødegaarden Houkelien i Røken. E fter 
Cancelliraad Nils Holter, som  døde 1787, h a r Gaarden til
hørt den Grønvoldske Fam ilie (og eies nu af Capt. J. F. 
Grønvold). Den havde forhen et ikke ubetydeligt Jordgods, 
hvilket i Aaret 1624 udgjorde, Hovedgaarden iberegnet, 
58 Tdr. 117a Setting H artkorn . Gaarden h a r god Jord, 
(nu) ingen Skov men indbringende Laxefiskeri* . . . .
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Af en Optegnelse om Kong F redrich  V’s Reise i Norge 
(1749):

«Paa Gullaug, et gammelt Herresæde, bor den eneste 
Levning af den norske Adel Tordenstierne, nafnlig Ouden 
Nilsson vel studeret og ønsker sig nogen Employe# . . . .

«Ouden Nilsson Tordenstierne kom  til Kjøbenhavn, blev 
'% 1753 Sekretæ r i danske Cancelli, 26/g s. A. Hofjunker, 
18/e 1769 Kammerjunker, men døde ugift, børnløs (i Norge) 
allerede 21/a 1771; Ligsten paa F rogner K irkegaard  i L ier i 
det Tordenstiernske G ravkapel» . . . .

«Gullaug adelige Sædegaard  vedligeholdt dog fremdeles 
sine F riheder paa Grund a f de senere Besidderes Stilling 
som Rangspersoner«. Hovedgaardens Huse opførtes igjen 
1568 — efterat Svenskerne under dend Syvaarskrigen (1563— 
1570)261 «haffte affb ræ ndt de tidligere Huuse» (undtagen Syd- 
Fløien) «da de ved samme Leylighed ocksaa (1567) dend 
Borg Aggershuus paa  Odden ved Siøen udi Aggershaguen 
berendede forgiæffis» 202. Bygningen udmæ rkede sig ved 
Tømmerstokkenes usædvanlige Længde og Tykkelse. «Der 
hængte i dend R iddersal en gammel Ridder-Rustning, S torm 
hat, Skiold, Svård och fuld Harnisk  fra H aand til F o ed»___

«Nils Svendssøn Tordenstierne blev nobiliteret a f Kong 
Hans ved Breff aff i0h 1505». Fam ilien holdt sig nogle 
Slægtled gjennem  ved standsmæssige Æ g teskaber (som 
Calips, Maaneskiold, Mylting) men fra 4. Led nedover gif
tede Døtrene sig med Bønder, og Sidelinierne gik ogsaa 
»over i denne Stand#, med Undtagelse a f Linien paa Stens- 
horne paa E g e r ............

«Gullaug i L ier ved D rammensfjorden var, efter Adskil
lelsen af en m indre Del (kaldet Nordre Gullaug) hvilket 
sandsynligvis skede i 1400-Tallet, ifølge Biskop Eysteins 
røde Bog 4 M arkebol =  efter nyere Skyld 24 til 27 Skyld
daler. I 1780-Aarene indkjøbtes den a f daværende Prem ier- 
Major, senere Oberstl. F rid rich  Martinus v. Grønwold, hvis 
F arb ro r D ragoncapitaine Haagen Otte G rønwald var gift 
med Christine Christophersdatter Tordenstierne til Steens- 
horne# ...........
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I 1761 udkom  i K jøbenhavn en eiendommelig, «snaal», men 
ikke ufornuftig Bog, betitlet «PhysiskOeconom isk Beskrivelse 
over L ier Præstegjeld i Aggershuus Stift i Norge efter egen 
Undersøgelse forfattet af J. Essendrop«. Den er naturligvis 
ellers efter Datidens kvalme, men m aaske  nødvendige, Skik 
dediceret en P a tron : «Hans Excellence Høi- og Velbaarne 
H rr. H ans von Ahlefeld, R idder m. m. Geheime Raad m.m.m.« 
i de mest ydmyge, submis-smigrende U dtryk  a f den «i dy
beste Underdanighed henlevende Tjener« Jens Essendrop.

Denne er formentlig den samme som  i sin Tid var Hus
læ rer paa Gullaug adelig priviligerede Sædegaard  for den 
sidste Tordenstierne, Hof-Junker Ouden Nielssøn Torden
stierne. Bogen med en Forfatter-D edikation til Hofjunkeren 
fandtes i Gullaugs Brevgjemme, men er bortkomm en (for
mentlig brugt til Lokum-Papir).

Den er inddelt i ikke m indre end 22 Capitler og 199 §’er 
og tæ ller 205 Sider. Jeg kan  ikke nægte m ig den Fornøi- 
else at anføre Lidt hist og her fra  dette Værk. I §§ 1, 2, 
3 og 4 siger han, at «i gam le Breve, saa og hos Snore 
Sturleson (sic) finder m an a t det (Præstegjeldet) kaldes 
Lidum og Lier« og gir en chorograph isk  Beskrivelse af 
Grænserne. Han nævner det store  Vand «Holtz-Fj o rden», 
hvis Dyb er befunden umaalelig t og siger, a t i Aaret 1755 
den 1. November «da den alm indelige paa vor Jord-K lode 
skede Rørelse og Jordskjelv indtraf, lod sig samme tydelig 
fornemme i denne Fiord, idet Vandet voxte adskillige Gange 
langt over sine sædvanlige H øyder og med sto r B rusen 
mellem  Stenene faldt tilbage; men og at en Ild-Straale med 
stæ rk  F a r t fra vestre til østre  Side lod sig tilsyne«.

I § 5 siges: ((Formedelst saadan t Beliggende falder over
alt en smuk og behagelig P rospect; men allerdeiligst til 
Forlystelse for Skjønnere a f  Naturens H erligheder viser 
den sig, n aa r man ha r «opnaaet» Høiden af P arad isbak 
kerne. Øiet ser her i et Kast Vande med hosliggende Byer 
og Skibe, udflydende Elve, S letter prydede med smukke 
Agre og Enge, grønne Lunder, dyrkede og beboede B ak
ker, ophøiede Fjelde, bedækkede med grønne Skove, huor
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Naturen h a r sam let sine Herligheder til Sindets og Øinenes 
Forlystelser; man slutter heraf, «at disse haver væ ret anseet 
som et Jordisk  Paradis, hvorefter de ovenmeldte B akker 
udi æ ldere T ider skulde have faaet sit Navn (!!)».

§ 19: «Leer-Jord (hvoraf Jorden  i L ier bestaar) e r nest 
Mulden den beste, giver rigest og m eest K iernefuld Sæd, 
udhæ rder længst, n aa r mislige Aar indfalder. Af alle Leer- 
A rter er den nylig opdagede Mergel (Marga) den beste, 
det har Steen B iørnsen i sin A fhandling b ev iis t« ...........

§ 46: «Der meddeles, a t i denne F iord  (D ramens Fiord), 
hvis Indskiæ relse i adskillige Bugter, foruden at give en 
behagelig Prospect, paa flere visse Steder giver Anledning 
til F iskerier (af Lax og Ø reder) skulle væ re i forrige Secula 
seet en «Søe-Orm». J. Ramus beretter, at den i Aaret 1687 
skulle «have ladet sig tilsjune« og er antegnet a f Hans Høi- 
æ rvæ rdighed Biskop Pontoppidan i Norges naturlige Historie 
Tome II pag. 336».

I Capitel 6 «Om Fiske-Slægterne og Fiskerier« siges i 
§ 55: ((Dramens F iord  er derudi den beste og rigeste; thi 
«opstiger» a f samm e den overalt bekjendte Lax og fanges 
ved det, som  her kaldes «Ring-Fiske» eller «Snige-Fiske» 
(vidløftig Beskrivelse), paa samme Garn fanges Øreder, 
Abor, Skall, F lirer, F lyndrer, Mort, Rokker, Siig, og under
tiden en Giedde« ...........

I Capitel 10 «Om Hindringerne til Agerdyrkningens Op
komst« d rager han  i § 104 s tæ rk t tilfeldts mod Odels-Retten, 
da den desuden er «en Sæd til de allerfleste og meest øde
læggende P rocesser i Landet«, efterdi «den sæ tte r ei alene 
Odelsbaarne og F remm ede i H aar sammen, men og Odels- 
baarne indbyrdes«; vistnok sæ tter de k iæ re Landsmænd saa 
stor Priis paa denne mere i Indbildning end Virkelighed 
bestaaende Herlighed, men jeg  er dog af den uforgribelige 
Mening, a t Odels-Retten, som Landet i m ere end en Til
fælde høist skadelig, beqvemmelig kunde Tid efter anden 
indskrænkes. I § 105 siger han om Tienden: den Frihed, 
som Loven hjem ler Tiende-Tagere, i K raft a f hvilken de 
haver Magt at opdrive Tienden paa det høyeste, den Frihed
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maa alle Upartiske tilstaae a t væ re  Agerdyrkningens Op
kom st hinderlig i ligesaa høi G rad som Odelsretten, om 
ikke høiere, thi Jorde-B rugere skal nøie yde Tiende til 
andre, saasom  Laugmands Told, Offerskieppe, K lokker Told, 
Lænsmands Told, Skydskaffer Told, Sandmænds Told o.s. v. 
og h a r en Jorde-B ruger aldrig saa  snart forøget sin Av
ling «førend de nøyeregnende T iende-Tagere m istroer hans 
Angivelse og angriber hans K orn-Lader med Kastning og 
Tærskning«.

I Capitel 14 om Skov og dens Behandling ta le r han i 
§ 134 om «Galler-Asp», «Brakel» og den slags Bierk, som 
kaldes «Vahl-Bierk», som brugtes i æ ldre T ider end mere 
end nu til «D rikke-Kar«; om Gran, hvorav  dannes Gierdes 
Fang  eller Skie-Vehd og det h aarde  T ræ  Lou (Løn), der 
søges med Begiærlighed «for a t sk jæ re sig Tolle-Kniv-Skaffte» 
sam t Trold-Vehd eller Ulve-Vehd, ligervis om «Musepis- 
Træ», der, n aar det gnides, udgiver en ubehagelig Urin- 
Lugt, og om Been-Vehd, som  ligner Ulve-Vehd. T ræet, 
«som Fanden flaaede Geden under«, benævnes ogsaa med 
Navnet «Trol-Vehd», naar T iden ei tillader a t nævne det 
o venbenævn te lange*. I Capitel 16 om tamme og nyttige 
K reature ta ler han i § 143 om, a t det Dyr, som kaldes F aaer 
eller «Souer» er a f slet Art og bør forbedres; han  anbefaler 
Hr. F riderich  Hastfers Bog om dette Emne, «da den kun 
koster 24 Skl.»! I § 145 lovtaler han  Svinet, «som dog ei 
bringer nogen Nytte eller Fordel, førend det komm er paa 
Fadet«, og anbefaler at røgte det vel, sam t Gaasen som 
det bedste og nyttigste D yr; «men kalkonske Høns, Æ nder 
og Duer ser m an ei uden hos de «Fornemme» » ...........

Capitel 17: «Om vilde D yr og Fugle«: I § 148 siges: «Åf 
de vilde Dyr fortiener B iørnen med Billighed det første 
Stæd«. I denne Egn findes ingen Mængde. De a f den store 
Art kaldes «Heste- eller Mærre-Biørn«, de m indre ((Myr
eller Mour-Biørn, saa og Moure-Tasz«. Hun-Biørnen ka l
des «Binna», hvilke Ungerne følge og «er da ei m ed det 
beste a t komme i Møde«. I § 149: «Ulv kaldes «Graabeen»

* Skal formentlig være Forsøg paa  at s i’ en Vittighed.

224



med et andet almindeligt Navn: «Trol». Ræve er overalt 
i Mængde. Af Los eller Goupe er trende Slags: «Ulve- 
Goupe», «Ræve-Goupe» og «Katte-Goupe», men de fornem 
mes sjelden paa disse Kanter, ligesom og Maar, Hermelin 
eller Røs-Kat, Grevling, Pindsviin eller «Bust-Dyvel» og 
O ter ere alle r a r e ...........
Af vilde Fugle nævnes i § 154 en hel Del f. Ex. «Glente», 

en stor Rov-Fugl, der søger sin Føde a f F isk  og derfor 
kaldes «Fiske-Jon» sam t Krage, «der lader sig see i største 
Overflødighed, fornemmeligen om Høsten, n aar Kornet mod
nes, «hvori de fa rer afsted som Sviin». Ravn kaldes «Korp» 
og sees i Mængde baade V inter og Sommer, ligesaa Skaden 
og den g raa  Spurv, der findes i den mangfoldigste Over
drivelse og som «med Billighed ansees i Kornladerne endog 
ligesaa skadelig som  M uu s» ...........

Capitel 21. Om Indretninger i Præstegjeldet. I § 175 
siges om «Skole-Væsenet»: Ifølge Kgl. allernaad. F o ro rd 
ning e r i 1741 grundet og oprettet «en Fundatz# og 4 Skole
holdere antagne, som  bestandig skulle læse i de 4 Fjerdinger. 
De fløtter med Skolen hver Uge Gaard fra Gaard. De Unge 
nyde saaledes om  Aaret i hver F jerding 3 M aaneders Læ r
dom og Undervisning og Skolemestrene faar paa hver Gaard 
sin sømmelige Kost og Underholdning. Denne Indretning 
fortjener derfor sin billige Berømmelse. Ogsaa «Fattig- 
Væsenets# Indretning saaledes, a t hver Fattig  h a r sin Lægd 
paa en eller flere Gaarder, hvor han nyder sin nødtørftige 
«Forflegning» v a r en priselig Foranstaltning, indtil for nogen 
Tid, da de «omløbende# Betlere fripostigen indfinde sig fra 
adskillige K anter og løbende fra et Sogn til et andet frem 
bringe Uorden og skadelig Uskik; thi «hvis Bøide-Vægtere 
vare i alle Sogner beskikkede og bortføisede de fremmede 
af Bøiden, kunde Bøidens Egne forblive uanfægtede og 
ukrænkelige udi sine egne Lægder#.

I § 189 siges: ((Foruden de tidligere benævnte skyldsatte 
Gaarde (99 fulde, 49 halve, 47 Fjerdings el. øde Gaarde med 
230 Husmands-Pladse, som udreder 64 D ragoner og 80 Sol
dater) findes her i Sognet en eneste adelig priviligeret Sæde-
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Gaard Gulloug, som i Aaret 1505 d. 20. Juli a f høilovelig 
Hukommelse Kong Hans ((Johannes# 1483—1513) blev fri
given til den daværende E ier Niels Svendsen, der tillige 
blev adlet og givet det Navn «Tordenstierne» (o. s. v. som 
tidligere omtalt). Gaardens Huuse og Bygninger ere alle 
af Træ . Hovedbygningen er ra r  (af sjeldent Udseende), 
saavel af det usædvanlige store og lange Tømmer, som 
bestaar a f saadan  Længde og Tykkelse, a t hvis m annd 
vilde opføre en Bygning a f lige svæ rt Tømmer, vilde den 
uden Tvivl blive ligesaa kostbar som  G rund-M uur,6S, som 
og af sin Æ lde, da den er bygt i Aaret 1568, efterat denne 
Gaard (med flere) af Fienden v a r a fb ræ n d ts*4. Under Gaar- 
den ligger viidstrakte skiønne Agre og Enge, liden Skov, 
efterdi Swendskeme dem brændede og huuserede ned, 
men gode Laxefiskerier. ((Formedelst D rammens Fiord, 
som den ligger ved og den fri Udsigt til D rammens Byer 
og ellers rundt om, er G aarden paa et sm ukt og behage
ligt Sted beliggende#.

Capitel 22 (sidste Capitel) om Folket, Leve-Maaden, Næ
rings-M idler og Udgifter siges i § 192, a t da Byen B ragnæs 
er dette Præstegjeld saa næ r beliggende, saa begribes lette- 
lig, at Bondens (Liungens) Levem aade er bleven mere paa 
K jøbstad end Bondeviis indrettet; den gam le høisttienlige 
Tarvelighed h a r længe væ ret i Aftagende 263, dog ikke saa 
kjendelig som i den senere Tid saavel med Hensyn til Leve
maade, Klædedragt, H user og Bygninger med Indretninger 
og Meubler; Misbrug a f B rændevin er stegen til en høi 
Grad, men derpaa h a r Kongelig allernaadigst Forordning  
gjort en mærkelig  og ønskelig Virkning. Ønskelig var det, 
at saadan t Afhold m aatte  vedvare  bestandig, da vel ingen 
vil m isunde dem undertiden til M aadelighed a t drikke den 
nu overalt, endog her b landt Bønder, bekjendte Pounch (sic). 
I § 197 tales om de Midler, ved hvilke Liungerne skaffer 
sig Penge: Endel h a r endnu Skove, hvoraf de aarlige ud
drive B ielker og Brænde-Vehd, som  til Dramens Borgere 
forselges, ligesaa til Kul, som  leveres til D ikemarks Jern- 
Værk og til det Jarlsbergske Sølvhaltige Bly-Værk. Den
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største Del, som har ringe Tilgang til Skov, søger at e r
hverve det Fornødne ved K jørseler a f Bord, som Drammens- 
Kjøbmændene lader føre til sin By og derfra om Vinteren 
udkiøre til Lade-Stedet Svelvigen. Saa falder og nogen Drift 
eller Kiørsel a f Steen fra M armorbruddet i Ånnexet Tran- 
bye, hvor en M armor Rude paa adskillige Gaarde «i Aaret 
1744 h a r ladet sig tilsyne» (m arm or variegatum  stratosum : 
hvidblaa med adskillige andre stribeviis fordeelte Farver). 
Men da Betalingen a f al denne «Trafique» for det meste 
forud er optaget «saa er denne Fordel m ere maadelig end 
man kan forestille sig». N aar de aarlige tvungne Udgifter 
til Tienden, Lækter-Vehdens Fremdrivelse til Kongsberg 
Sølvværk, som paaligger og T ieneste-Folkenes Løn tilregnes, 
saa m aa m an undre sig, ((hvorledes en Opsidder med sine 
Indtægter kan  holde Lige-Vægt med sine paaliggende Ud
gifter«. Saa er det sluttelig en Slags statistisk Tabel, hvoraf 
blandt Andet frem gaar, a t i Aaret 1722 (da den store nor
diske Krig (1700—1720/21) sluttede og Soldaterne kom  hjem) 
var der i L ier a f 85 formedelst dem «Fødde» ikke m indre end 14 
Uægte: en ganske v akker P rocent («Usædeligheds-Procent»).

Om Gullaug, dets Bygninger, sæ rligt «Riddersahlen» siges 
Fø lgende:

«Gullaug ude paa  Næsset ved D rammens^orden, sidste 
Gaard i Syd-Lier mod Røken er bekrandset a f Fjordens 
Vover, Aaserne omkring fortoner sig i svagt bølgende Li
nier med lidt Sneeglitter fra de B laaner langt mod Vest, 
og s træ kker de lange skjøntformede, bølgelignende Strande 
sig sydover langt forbi Lahelle. Den ligger aldeles afson
dret, ren t for sig selfver, afsperret fra Omverdenen, ingen 
Vei fører forbi Ejendommen, den er en Perle  for en Jo rd 
drot med Forstaaelse, et Tusculum  for Eensomhed og 
Roe» . . . .

«Paa Gullaug er der en udaff sin F igure Form  ligerviis 
som et um aadeligt H ierte mæ rkelig  stor Steen ved S tran
den. Lidt høiere op ved Sydvest-Siden a f Haugen, nogle 
Skridt fra Sidebygningen (den røde Fløi) e r der et endnu 
mærkeligere Unicum — en stor K jæmpehaug. Haugens
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Top krandses a f  Graner, og en reen  K jæmpe-B irk k roner 
dens Top. Der er ogsaa en m indre lignende Haug lidt 
længere nede mod Siøen. «Der menes tw ende Vikinge- 
K jæmper att væ re grafflaggde». Hovedbygningen var tid
ligere «udi tw ende Stokwerk», en temmelig lang Bygning 
med Gavlene om trent Nord-Syd. I underste  S tokverk var 
Beboelsesrum  med bred Svalgang foran. Over begge disse 
gik i hele Bygningens Længde den m eget store «Ridder- 
sahl» med en Række «Vindøyer mod den schiønne blaae 
F iords Vande#. Der var der fordum  lange Borde og (tid
ligere) gammeldagse Bænke, «sednere Rococco-Stohle og 
udi et H iørne et lakeret Skab udi Sort og Sølv forziiret 
och med udskaare t Schenktisch och en k jæmpestor gambel 
Ege-Stohl med Offuer-Tagg (Himling) ligerviis som  «een 
Throne-Stohl#. Der var N ischer och Feld ter «med Ridder- 
F igurer och Skaffelser# udi, sæ rlig t udi Østvæggen. I Nord
væggen v a r der «dend K iempediggre Peisz eller Kamine 
(sic) och udi Syd-gavlen eet W affen-Kamber# (sic) — Vaaben- 
kamm er — med «twende Breffgjemmer udi#, men i senere 
Tid adskildt ved en Skydedør. I V aabenkamm eret var der 
lige til Salens Nedrivelse (1843) m ange gammeldagse Vaa- 
ben (baade Hugg- og Skyde-Vaaben fra Grønvold-Tiden) 
og tillige en Tidlang der opstillet en næsten hel Ridder- 
Rustning (fra Tordenstieme-Tiden). Over flere a f  disse 
N ischer og Feld ter var m alet Slægts-Vaaben, baade «de 
Tordenstiernes och med dem  indgifftuede (sic) adelige Æ t
ters#. Øverst prangede «udi een stor Figure-Skaffuelse# de 
Tordenstiernes aff Sølv och Sort twedeelte Stierne med 
3 Odder udi Sølvfeldtet, men med tw ende udi Sortfeldtet. 
Offer dend Sølverne Hielm een Stierne som udi Schioldet 
mellem  Sølv och Sort deelte saakaldetz «Wesselhorn#. 
(W idderhorn, Vædderhorn).

I m indre Forhold  frem traad te  de indgiftede Slægters 
Vaaben:

«Der w a r Calips Slægtens tw edelte Vaaben aff Roedt og 
Sølw». I det første Feld t «en springendis huid H iort udi 
Roedt och udi andet: halffve blaae Lillier jæffnsides med
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en halffver blaae Hiort# (saalunde som det siuntes udi 
Sigillum aff Norges Riges K an tz le r266 Hr. Oluff Calips udi 
1500-Tallet).

Der w ar «det Maaneschiolds-Vaaben, huori de trende 
gyldne Halff-Maaner schiennetz nedoffver udfra dend azure- 
blaae Himmel, effterdi Feld tet udi B laat w a r med en gyl
den Hielm deroffenpaa# (Uradel).

Der «war de uradelige Mylting’ers tw ende roede Wessel- 
Horn offver en roed Bielke udi Sølverne Feld t och twende 
Sølw-Wesselhorn, huer belaggt med een roed Bielke#.

Ovenover et før udekoreret Vægfeldt v ar — efter Oberst- 
lieutenant F rid rich  Martinus v. Grønwolds Overtagelse af 
Sædegaarden, formentlig a f hans Søn Capitaine Christen 
Martin, som var en god «Carten-Tegner och Tegn-Maler# — 
«afskildret» en Forening  a f det O rningske og Reichweinske 
Vaaben. I det øverste tverdelte Feld t bølgede de tre  blaa 
Orningske S trømme (Bølger) frem  gjennem det blodrøde 
Feldt, medens i det nederste «den Reichweinske gyldne 
pantzrede Arm, s trak t frem  fra en Tordenskye, holdt «dend 
Viindrue-Klasse# i dend pantzer-handtskuede Næffue#, alt 
udi b laat Feldt. Ovenpaa Ridder-Hielmen hang fra 7 lange 
Landser de 7 Orningske F ahner ned, i Midten den store 
R idder-Fahne «udi Blaat#, derefter affvexlende i Rødt og 
B laat de 6 andre Rytter-Fahner. Dette Vaaben syntes Alle 
tog sig bedst ud ligesom ogsaa det udfyldte et Savn. Lige
ledes var der fra om trent samme Tid, ligerviis over et tid
ligere udekoreret Vægfeldt, paa en mere beskeden Plads 
næ rm est den store «Kamine» m alet det tyske (baltiske) 
«von G riinwald’ske Vaaben# efter et gammelt Sigillum i 
Slægten. Det v a r «sehr prachtvoller# 267 og havde i sin Tid 
taget sig m eget anzeelicher ud. Men nu v a r der kun til
bage «rudis indigestaque moles (det rene V irvar) som ingen 
Forestilling kunde give om dets fordums aGlantz#, desfor
medelst, a t der en Vinterdag udi Slutten a f 1700-Tallet, da 
Salen skulde opvarmes, v a r a f den gam le Tordenstierne 
Indlægs-Qvind optændt et sligt mægtigt Baal udi Kaminen, 
«att Gnista føik plent paa Sjellerie’ aa  afreide’ de’ saalesjens,
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at de’ inte meire v a r nyttanes’». Og der var ikke senere 
g jort noget Forsøg  paa at «reconstruere och renovere det 
Wappenfelt#.

Denne store Sal tog sig paa Festdage — naar de mange 
i Væggene anbragte Lam petter (Candelabre) og den fra 
Taget nedhængende meget gam le og <(effuentyrlig-snurrige», 
noget groteske, a f Tin og Messing legerede, «Lyskrandtz» 
(Lysekrone) straalede «feierlich» op — sæ rdeles stilfuldt, 
«standtzmæssigt» og overm aade dekorativ t ud. «Oc mange 
ere de stadtzelige H errer oc mange ere de høffviske, attrac- 
tiffe oc høibaarne Qvinder, som  i Løbet af henved tre  Aar- 
hundreder nafnlig udi F rue  Maren Myltings Herrschafts- 
Dage h a r traad t de gam le ziirlige stimmungsvolle Dandtze 
paa dens Dielen (Tillier)».

F ru  Justine Cathrine Reichwein, D ragoncapitaine Fridr. 
Chr. G rønwalds Enke (min Tipoldemor) skriver:

«Min schmucke, ziirlige och — ach! — udi sin Ungdoms 
schiøne Blomstertiid saa hasteligen och b ra tt affgangne 
Svigerske, den vornehme F ru  Christine Tordenstierne, som 
med min Mands B ruder H aagen Otte Grønwald, dengang 
Cornette (sednere Capitaine) ved D ragonerne, gifft w ar, har 
niederskreffuen denne Beretning (Ballade) om en Festlighed 
paa Gullaug, dens Riddersahl, hvilken Fortæ lling hun haffte 
a f sin V ater hans Vaters Vater, som tilstede w ar, ock er
klæ rede han, at det w a r det største Gjæstebud, huorsom  
paa Gullaug væ ret haffte: ock ich tillægger, at saadanner 
(sic) ey heller senere will holden bliffe#. Hun (Christine) 
sk riffuer:

«Det var da den høybyrdige, uradelige, stormæcktige, 
frohliche och ferme F rue  Maren Mylting var Husfrue paa 
Gullug gamble Adelssæde och der «schaltet och waltet«, 
a tt den Høst var mange a f hendes Slægt der fra Danne- 
m arcks Landt. Deriblandt var en anseeliger Mandt med 
stor W andt-Commando (sic) (Commando Zum W asser 
hoi Søofficer), huilcken m eget udi fremmede Lande reyst 
haffte, och hånd udi Dantz, Skuekonnst (Skuespilkunst) och 
M ummenschantzerier (M asquerader) forfahren w ar, och
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hånd  amusirede med a tt sæ tte om och darstelle en dansk 
Riddervise med F ixfaxerier och alleslags Galanterier udi 
Dantze-Lege och Tures (sic) a tt føre ud til F løyters och 
Gigers Liud och tillige aff Siungen aff den Ridder-Vises 
flerfoldige Wers. Ock dend Riddervise, dens Omqvæde 
var paa det norske Sprog saaledes høffveligen omstillitz 
och omsattz saalunde:

«Och Dantzen gik g jennem  R iddersahlen
Med Møer fra D annem arck, Bragnæs och Lierdalen*.

Men den sidste och pompdsiche och gloriosiche Dantz- 
tour w a r ligerviis att ligne med dend Dantz, huorsom  udi 
Scottlandt «Sværdt-Dantzen» benæffnes. Och ginge den sig 
fore saalunde: «De dantzende Sieurs eller Caballeros stille 
sig op, tw o och two med deres Aasiunner mod huerandre 
dend hele Række nedoffver, huorsom  att de danne liger
viis en smalle Vey eller Stie och ud træ kke de sine K aarder 
oder Epeer und Glavind och holde disse krydtzviis offuer 
deres Hoffueder, saalunde a tt de danne ligerviis som een 
Spidtz-Bue udaff Staael offuer dend Stie. Och deden gin- 
gede dantzende D am er ind fra dend niederst Ende aff dend 
Staael-Vey: een effter een och med huer deres høyere 
H aandt paa den foranskriidendis Dames Schullder och 
stoltzere de langsommeligen och meget høytidsfulde under 
det Staael-Tagg. Ved dends Ud-Gang sam les de udi en 
Rund-Kreetz och dereffter opløser sig dend Staael-Veye 
och Caballeros danne en større Ring omkring dend Dame- 
Kreetz och dennem  hilse med de dragne K aarder foran 
deres Aaziun. Den schiønneste och anseeligste blandt Qvin- 
derne burde immer vælges til a t føre an ; thi benæffnes 
hun for «Sværd-Dronningen«, och w a r det dend Aften udi 
R iddersahlen paa Gullug een (sic) adorable Adelsdame af 
dend Old-AdelMaanschiold affW ese udi det Lehn Baahuus«. 
«Och» — tilføier F ru  Justine — »war der derom  en B a lla d e , 
hvorhos bleff och sednere en Qvinde udaff samme Slægt 
nafnlig M argrethe Maaneschiold af Wese copuleret med 
min F arb roder den tappfre K rieger Hr. Capitaine Hans
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Henrik de Reichwein, som tillige en læ rd  Mand w ar, och 
udi eet sto rt Feld tschlackt udi dend store spanische och 
franzdsische Krieg bleff hånd falden#. (1712).

Der meddeles her et Forsøg  paa a t reconstruere et 
B rudstykke a f den nævnte, men «taphte» (bortkomne) Bal
lade om en Fest paa Gullaug i F ru  M aren Myltings Tid, 
hvorved Sværd-Dansen første Gang blev opført, ialfald paa 
de Kanter. F ru  Maren af de Myltingers urgam le danske 
Adel v a r gift med Herremanden (en Tordenstierne) og førte 
paa Gullaug et særligt «feierlicht Liff och Regimente«, «huis- 
aarsag  den goede Vermoegen zurtick geht«, og m aatte  
S tykker a f Sædegaarden afhændes (Nordre Gullaug?).

Visen v a r m aaske laget eller ialfald «gjemt udi Sindet« 
(og nedtegnet) «efter en tilstedeværende Forfaders F o rtæ l
ling« a f Christine Tordenstierne til Steenshorne (*j* 1713) 
som havde væ ret gift med D ragoncapt. H aagen Otte Grøn- 
w ald («Haagen Skakke«). Balladen selv var allerede bo rt
kommen strax  efter hendes Død. Men «war den erinnerungs- 
und bruchstuck-weise«, kun vocabularisk  (glosemæssig), op
tegnet a f Svigerinden (min T ipoldemor F ru  Justine Cathr. 
v. Reichwein, gift med D ragoncapt. F ridr. Chr. Grønwald) 
i hendes sæ re Blandingssprog. Om der h a r væ ret flere 
Vers vides ikke. Der v a r ialfald ikke Gloser nok til at 
kunne opkonstruere mere end de følgende tre. Jeg  er ikke 
ansvarlig for andet end den m aaske defecte Vises ((Sam
mensætning«, som forøvrigt h a r forvoldt m eget Besvæ r og 
Stræv, da det h a r væ ret m ig magtpaaliggende a t bruge de 
optegnede Gloser i sin Originalitet og jeg  ingen Forandring  
hverken ønsket eller turde vove med saadanne «sacro- 
sancte H interlassenschafter«. I Noter gir jeg  delvis Oplys
ninger om F ruerne Christine Tordenstiernes og Justine v. 
Reichweins formentlige henholdsvise ((Anparter m. H. t. 
G loser og enkelte Stropher«. Angaaende Balladens Melodi 
s taa r kun, «at den siungitz bleff effter en gambel Ridder- 
viise-Melodie«.
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Ballade om en D arstellung
a ff  S chw ert-D and tzen  paa dend  Sæ desgaard  Gullu (sic).

1 .

I R iddersahlen er atter Fest,
Der spørges w ill offver L ied e r1;
Thi M aren M ylting en  F rue est 
Vor (for) de Beslcmaner ’-T iider!
F ru  M aren sidder i H im lings-S tohl *
Med gu ldom snoet4 Pande,
Des Aaziun schimm ert som  en Soel;
Det m aatte de G iester sande!

2.

Den gamble Lyskrandtz kaster Schiin 
Paa krydtzendis Sverd, att de luer,
Oc ædle D amer stolzeritz derind.
Alt und te r de S taalets Buer!
Und frolich pfeifen 5 de G iger o p z ‘
T ill Oboe-Fløyters S am s-Ton ing7,
Oc Schwerter heffues høy t till Topps 
Fur deris kaarede* D ron ing8.

3.
Men stundom  ud i flerhundred ' Aar,
N aar Fu ldm aane sch inner i Sahlen:
■ De Tause» klædtz sich  i Liffvets Kaar,
Oc leege de »Dandtzen paa Valen«.
Oc M aren Mylting i sin  Stohl 
Med snoet Guld om Panden 
Ey m er’ sie schimmert w ie ein S o e l10,
Men dødbleg paa Afgrundtz-Randen

1 Lierdalen.
2 Beslemaner (spansk): “Høviske Complim enter mod Damer«.
8 En Slags Thronsto l, indført fra Danmark.
4 En Kiede udaff det pure Guld snoet om Panden.
6 Pfeifen =  hu iner.
8 H ele S trophen a ltsaa  ogsaa den «snaale« Skrivemaade af Præposi

tionen op («opz») — form entlig  en tysk Ord-Form  - -  som «vor» og «fiir» 
for at skjelne mellem  de forskjellige Betydninger af vort «vermengende 
einerleie« «for» m aa tilskrives F ru  Ju stine  Cathr. v. Reichwein G rønwalds.

7 og 8 »Toning« og »Droning« (D ronning) — det sidste vel «for Rimets 
Skyld« — tilskrives rettelig F ru  Christine Tordenstierne.

8 Den Aften var en af Tordenstierne-Æ tten : Jom fru (Kirsten?) Maane- 
schiold af W ese udraab itz  til «Suerd-Drotning».

10 Hele S trophen er af Fru Ju stine  C athrine v. Reichwein.
11 Ifølge den catholske Lære og Tro, at G jengangere vare fortabte Sjæle.
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Dog ogsaa i Hverdagslivet var den (R iddersahlen) om 
Sommeren i stadigt Brug, efterdi den netop da var et be
hageligt Tilholdssted ved sin Svalhed mod Dagens tryk 
kende Varme, m aaske allerede i Tordenstiernernes Tid, 
men iallefald hen i Grønvold-Tiden.

Men Stuerne og Kamrene nedenunder i Hovedbygnin
gen var uhensigtsmæssig a rrangerte ; de var ordnede om 
kring «ligerviis et stort L angkors» med sæ rskilt Indgang 
fra  Gangene til hvert Rum. Der v a r 6 Rum: «Storstue« 
(Salen), ((Dagligstue#, »Kammeret#, «Sengkammeret», «Capi- 
tainens Kamber#, og «det sæ rdelis store Kiøken med rum 
meligt Fadebuur#. Udi Sidefløyen, (Rødfløien), som stod 
igjen efter Svenskernes Ildebrand udi S juaarskrigen: ((Rød
kammeret#, «Blaakammeret», sam t et «stort Rum deroffen- 
paa», ialt 9 Rum til «Herskaffet selver#. «Udi dend Rødfløy 
w a r ocksaa D renge-Kambrene offenpaa det store Brygge- 
huus med Arns Ilde# paa «vinstre Side aff dend store Rød
port ud imod den Ziirhauge#.

Udenfor Storstuen var Svalegangen, som meget brugtes 
om Sommeren; den kunde lukkes «och huor w a r der at- 
sjilligue (sic) Møbblere (sic) hvorlunde en prægtiger Dragg- 
kieste a f  Eegetræe och en sto r och bred Schiænkk#. (Ud
sagn a f den gamble Tordenstierne-Qvind, som «forefandtes# 
paa Gullu efter Tordenstierne-Tiden, til Tante Lisa). En 
Eiendommelighed var, a t der i hvert a f disse 9 Rum og 
selv i «det store Kiøken# — ((Storstuen doch undtagende# — 
hang i Grønvold-Tiden et och andet Vaaben, m est «Skyder- 
Waffen#, ja  endoch i «dend Daglige-Stue»: der hang nemlig 
Husherrens (her Oberstlieutenantens) bedste Jagtgevæ r for 
«dennem næm t ved H aanden a tt haffue#.

Onkel Arild (Majorens 2den Søn), siden 1830-Aarene Gaar- 
dens Eier, v ar en p raktisk  grei Mand. Han havde seet sig 
daglig lei a f Rummenes Uhensigtsmæssighed, og da P ietets
hensyn ikke veiede stort for ham , vilde han i Længden 
ikke finde sig i U lemperne; i 1843 omkalfatrede han Byg
ningen om trent fra «Grund til Møne# — til sto r Sorg for 
flere af sine Syskende — sæ rligt Tante Lisa. Han rev  den
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stilfulde, minderige Riddersal to talt ned og omdannede den 
til «et sværanes« Loft og ordnede de 5 Rum nedenunder 
(undtagen det store K jøkken og Fadebuur) m ere sammen
hængende tidsmæssige, hvorm ed det første S tokverk vandt 
betydeligt med Hensyn til Bekvemhed, Rumstørrelse (der 
blev bl. Andet en meget stilfuld Stor-Sal med henrivende 
Udsigt mod Fjorden) og Lunhed og en stor, næsten elegant 
Entrée. Svalgangen tog han  selvfølgelig ren t væk. Det 
blev et ganske nyt Hus, rigtignok mere bekvemt, men — 
i det Ydre ialfald — m indre, ligesom trykke t og lidet stil
fuldt; det v a r ligesom bleven lem læstet, og Syskende og 
Omgangsvenner kj endte sig i Begyndelsen aldeles frem 
mede i dette omkalfatrede Hus, der nu tog sig ud kun som 
et alm indeligt «noksaa pent», lidet Vaaningshus paa Landet 
mod det stilfulde Ridder- og Herskabshus, det før havde i 
sæ r Grad givet Ind tryk  a f 268.

Men den i re t Vinkel med Hovedbygningens sydlige 
H jørne staaende Sidefløi i «twende Stockverk* (den røde 
Fløy) 869 blev dog aldeles urørt. Den var ved en stor næsten 
herskabelig  Portaabning, som førte ud til «Ziir-Haugen», 
afdelt i tvende Dele. Tilhøire for Porten  næ rm est Hoved
bygningen v a r der i nederste S tokverk tvende m indre Stuer 
(«Hofjunkerens Rum«), hvor den sidste Gullaug-Torden- 
stierne, Auden Nielssøn, havde henvegiteret sin sidste sørge
lige T ilværelse i dybeste Afsondrethed fra Omgivelserne og 
Verden. P aa  den modsatte Side var der et mægtigt B ryg
gerhus med Redskabsbod ved Siden og over disse i 2det 
S tokvæ rk var 3de større Rum, hvoraf to var til Tjenerne 
(og der var ikke faa a f dem paa Gullaug); det 3die var et 
meget hyggeligt temmelig sto rt K ammer for et tilfældigt 
Besøg a f en ikke altfor celeber Person; Onkel Arild brugte 
det selv meget om Sommeren til Soverum, da det var saa 
koseligt og kjøligt. Over Hofjunker-S tuerne var Rummet 
derimod nu kun et større Loft, hvortil ingen Adgang læn
gere førte. Da den daværende E ier i 1880-Aarene rev denne 
Sidefløi ned, fandt m an der, stø ttet op til Loftsbielken lige 
ved Laftsgluggen, en næsten 2 Meter lang H arpe af meget
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gammeldags Construktion (den e r nu i D rammens Mu- 
sæum) !7°. Dette fork larer de sælsomme, ofte saa  himmelsk- 
skjønne Toner, jeg  i mine Guttedage hørte  lyde over m it 
Hode, n aar jeg  paa Gullaug laa i « Tordenstierne-Sengen* 
i Hofjunkerens eget Rum (mit Værelse paa Gullaug, «da 
jeg v a r Odelsmanden*) særligt ved Høsttider. Jeg  spurgte 
engang Tante Sina (Husstyrersken paa  Gullaug) hvorfra 
disse Lyde kunde komme, men hun, som va r noksaa  barsk  
og skeptisk og gjerne vilde hindre, a t der føiedes ny Mystik 
til Gullaug, hvor hun syntes der kunde væ re nok iforveien, 
affeiede m ig ko rt med den Forklaring , a t det formodentlig 
var en Streng, som en af Gutterne havde behaget a t an 
bringe paa Taget (Æ olusharpe). Denne Tonestrøm  skrev 
sig altsaa fra en virkelig (og det «særdeles eiendommelig«) 
Harpe, hvis Strenge Vesten-Vinden a f og til satte i B evæ 
gelse. Det var selvfølgelig den Harpe, som  den «gale» 
Tordenstierne saa ofte skulde h a ’ rø rt; han var nok meget 
«musikalisque» (sic) og ofte «siddet hånd udi Maanens Schiin 
och legede med den Harpes Strenge och udskiungede sine 
sørgmodige Tancker om sin forspildte och taffte (sic) El- 
skoff och sit ryggesløse Liff och Leffnedz* . . . »huorsom 
hånd och ofte quædede de sørgsommelig-lystige (sic) Viser 
om de mange adorables amours, ham  paatruffitz udi den 
Glædens Stadt det plaisante Paris, men visseligen ey til 
hånds egen Avantage*.

I Riddersalen, hvorhen F aa  eller Ingen turde gaa op om 
Natten (førend Majorens Sønner brød  Fortryllelsen), op
førte Skyggerne fra hin Side Graven de mest dram atiske 
Scener. Saaledes kunde i k lare  Høstnæ tter, helst i straalende 
Maaneskin, en synsk Person  faa Lykke (eller U lykke) til .at 
blive Vidne til Tvekampen mellem  de tvende røde Officerer 
— to Fæ tte re  af Grønvold-Slægten — med Masker for An
sigtet. De kjæmper i Duel paa Liv og Død og gjennemborer 
tilslut hinanden gjensidig, m edens den høie hvide Dame 
s taa r næ r og fortvivlet vrider sine Hænder. (Dette av 
vrøvlet Stuepike-skvalder opstaaede Sagn (Løgn-Sagn) vil 
senere bli udførligt om talt og berigtiget).
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I m ørke V internætter kunde det pludseligt lyse stæ rk t 
op i Salen ligesom a f brændende Fak lers Skin. Dette 
F lammeskin havde baade i tidligere T ider og senere v a r
slet f. Ex. ved «Majorens» bratte  Død — og, forsikrede Lars, 
det skulde ha’ gjentat sig fra Tid til anden, n aar nogen i 
Slægten døde (helst ved U lykkeshændelse). Af og til hørte  
saa det ene saa det andet a f Slægtens Medlemmer je rn 
tunge, sporeklirrende Trin ud fra  V aabenkammeret hele 
Riddersalen udigjennem. Det v a r R idderen (den ældste 
Tordenstierne) som steget op af Gullaugs Gravkapel, hvor 
han hvilte, havde fyldt sin Rustning «fra H ielmkrandtz til 
Foed« og nu vilde ud, ud for a tte r gaa i Leding med Kong 
Hans mod Sverrige. Det spaaede altid Ondt for Slægten.

Til denne R idderrustning kny tter sig ogsaa en desvæ rre 
kun altfor virkelig og sørgelig Begivenhed. Den forefaldt 
i Slutningen a f  1700-Tallet. En ung Tjenestegut paa Gaar- 
den skulde gjøre sig til for a t vise sig som «Kar» for en 
af Pigerne, han «havde slik sværannes H u’ (Hug) tell». 
Han svor paa, a t han  paa Slaget 12 om Natta skulde gaa 
op igjennem hele R iddersalen ind i V aabenkammeret og 
med en H amm er «klinke» Ridderen paa Jernhatten  (Hjel
men), saa det k lang  ud til de øvrige Tjenere, som ventede 
i Haven nedenfor Vinduerne. Saa blev gjort, Klangen lød, 
men saa  hørtes et forfærdeligt, næsten ikke menneskeligt, 
Skrig, saa — et Fa ld  ligesom a f ram lende Jern, og saa 
blev alt stille. Under V aabenkammeret var H erskabets 
Soveværelse. Der laa F ruen  (Meddelerens Oldemor) og 
hendes to Døtre: de for skræm te op. Gaardens Eier, den 
gamle kjæmpestore Oberstløitnant F riedrich  Martinus v. 
Grønwold, der som yngre Officer under Felttoget i Hol
sten i 1758—1762 havde vist, «at han  icke schræmm idis for 
Noget«, var med sine to yngste Sønner (Officerer) paa en 
Jag ttu r; der var ikke andre Mandfolk paa Gaarden end 
nogle Tjenere, og ingen a f dem turde gaa op i Salen, selv 
ikke den gam le V ice-Korporal Rustad *71, som havde væ ret 
med Oberstl. i Holstener-Felttoget og «den Tia», efter eget 
Siigende lagt «slikt utrulig Mot aa Manddom tilsjune udi
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Kria». Da nu Ingen a f T jenerskabet turde vaage sig, tog 
den ene a f Døtrene, Tante Rosing, en meget modig Dame 
(hun var gift og netop paa Gullaug i Besøg) Fruen, «som ikke 
lickte sig» og den koldsindige Søsteren med sig op i Salen. 
De fandt Gutten liggende bevidstløs under Ridderrustningen, 
som va r falden ovenpaa ham. Ved F a lde t v a r Læder
remmene, som bandt Rustningens Dele sammen, sprængte, 
og flere S tykker sprædte ud over Salens Gulv. E t Søm i 
Hjelmen eller Kanten af samme var træ ng t ind i Guttens 
Hoved og havde saare t ham  haard t. Men «det Rare«, «det 
Mystiske«, «det Uforklarlige« var, at R idderrustningen og 
Gutten laa langt fra V aabenkammeret næsten m idt ude i 
den store Riddersal. Siden den Tid var den før saa b lom 
strende Unggut en halv sindssvag, kraftløs, ikke arbeidsfør 
Raring, som til sin Dødsdag spiste N aadsensbrød paa Gaar- 
den og drog sig sky omkring i Krogene.

Noget over Midten a f 1700-Tallet (formentlig 1759) kom  
den sidste Gullaug-Tordenstierne H ofjunker572 Ouden Nils
søn Tordenstierne efter et længere og bevæget Kjøbenhavner- 
og Pariserliv  tilbage til Gullaug og sin ensomme gam le 
Mor, som var Enke. Han — som  nu var bleven en ren 
Særling, en Raring, en «Enstøring» — indesluttede sig med 
en T jener i de tvende Rum i Sidefløien: Rødkammeret og 
B laakammeret. De var m indre og meget m ørke Rum 
med hver sit Vindue, hvor Lyset havde Vanskelighed for 
at trænge ind gjennem de sm aa blyindfattede F laskebunds
ruder; de tæ tte  L indetræer og den vældige «Kiempe-Colline» 
(Haug) udenfor Rødkammerets Vindu mod Havens Vest
side forøgede Dunkelheden ofte til det rene Tusmørke. 
Hofjunkeren lod sig aldrig  se om  Dagen a f Nogen uden 
a f Tjeneren, og det sagdes: heller ikke a f  Moderen uden 
med Maske for det — som m an vel m edrette  mente — 
herjede Ansigt. Den daglige Kost modtog Tjeneren gjen
nem en firkantet Aabning i Døren med Skydebom inden- 
fra. Om Aftenen og Natten vankede Junkeren med sin 
sorte Maske og i sin m ørke Kappe ledsaget a f T jeneren i 
sin Burnus hvileløs om i den store deilige gam le Have og
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langs de vakre  Strande. Saaledes henlevede han sit sørge
lige og ødelagte Liv. Da Tjeneren — mærkelig  nok — 
va r en Neger (eller m aaske snarere  Mulat) i Folkemunde 
en «Tryntørk» — a f hvilken M enneskerace der vel vanske
lig nogensinde h a r væ ret seet noget Exem plar i L ier — 
stod der stor Stygge i Bygden over disse sæ lsomme og 
uhyggelige «Sonderlinger» og over den Gaard, hvor deres 
sære Liv førtes, og dog laa Gaarden saa afsides fra Alfar- 
vei og saa  alene for sig selv som  vel muligt. E fter Sag
net døde Hofjunkeren 273 i Rødkammeret i en stor æ ld
gammel Omhængsseng (hvori ogsaa efter S agne t«Ridderen« 
henimod Midten af 1500-Tallet v a r hensovet). Tjeneren 
forlod Landet, men døde snart efter. Naturligvis gik disse 
to «Svartestygger» igjen, og Sagnet havde travelt med rent 
uhyggelige Fortæ llinger om  deres Dødninge-Færd «udi 
Gullaugs allerskiønneste Ziir-Hauge«.

Jeg h a r Fortæ llingen fra m in oftnævnte hukommelses
stæ rke F aste r Tan te  Lisa, som i høieste Grad interesserede 
sig for al Slægts-Tradition. Hun, som var født i 1797, for
talte, a t i hendes B arndom  (ca. 1807—10) levede fremdeles 
paa Gaarden et noget før Midten a f 1700 (ca. 1742) født 
gammelt kvindeligt Tyende, som var et Slags Arvegods 
fra Tordenstiernerne. Hun var blit igjen paa Gullaug fra 
«Tordenstierne-Tiden# og var en levende Huskrønike. Den 
da ca. 68-Aarige gam le Qvind var som Fram slænge kom 
men i T jeneste paa Gullaug, medens Hofjunkeren endnu 
«som levende Lig« vegeterede og stolprede omkring der 
ca. 1760-Aarene (1758/59—65). Nysgjerrig og dristig som 
hun var, havde hun vovet en Senaften a t snige sig ud i 
«Hagan», hvortil Adgangen ellers — ved de T ider — var 
strengeligen forbudt og havde fra sit Skjul udspeidet «de 
to Svarte«, der de som «Nattens Skygger« vankede om i 
«Hagan og Stranna« «me’ utrulie Koklementer« til det «tok 
til at lysne aa t D a’en«. Hun «fortælte» tillige: «Ei tili 
Agust-Morra hadde hu Netta, K jerrin’a tell ’n Syver Hus
man’ paa Berje, ha t den Minste me' sei i et Snaræ rin’ oppe 
paa Ga’len; hu ’ hadde sat «Vesla» fra sei uti Røpo’ten før
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atte a’ skulle roa  sei me aa glane paa alle de vakre  B lom 
stera  uti Hagan, m aatru. Men re t saa  de’ va’l, satte hu 
Vesla i et bæljanes Ilskrik for a ’ hadde set Junkern  aa  den 
svarte T ryn tørken  has, m aatru , som  hadde sinka sei i 
Stranna, staake op åt Allén. Hu Vesla sm aatu ta  aa ga’ 
sei aa  kunne itte holle Vanne sit tebars  heile Da’en att, 
desformels Skræmslen ta de’ ofyselie aa  okrestelie Sjaa ta 
demses Fortapelsens Aasjun, maatru!«

Meddeleren, som var Slægtens sidste Odelsmand til Gul- 
laug, havde som Skolegut paa  D rammens Latinskole i 
1847—55-Aarene m it Stade i Hofjunkerens eget Rum (Rød
kammeret) under mine hyppige Søndags- og Feriebesøg 
paa Gullaug og sov i den svæ re rummelige Tordenstierne- 
Sengen med sit pompøse tunge Omhæng, som var p rydet 
med de Tordenstierners Vaaben («sorte og sølverne« Stier- 
ner) i M iniatur indsyede paa m ange K anter i det mægtige 
Stof. Mere end een Gang h a r  jeg, alene i denne Sidebyg
ning, afsides, i Nattens — sæ rligt i H østnattens Mørke — 
udstaaet Angest for at Hofjunkeren, som efter Sagnet var 
død i samme Seng (og hvor ogsaa ((Ridderen« skulde h a ’ 
s trak t sine Vaaben) kunde vetskræmm e mig ved a t lade sig 
tilsyne . .  Og det skede, at han kom! Det e r ved M idnatstimen 
en stormfuld Høstnat: L indetræernes Grene daskede ind mod 
B lyruderne, medens Maanen a f  og til mellem ilende for
revne m ørke Skyer kastet S traa ler ligesom med «Dødninge - 
Skiin« ind i K ammeret gjennem  de sm aa grønne æ ldgam le 
F laskebunds-G lasruder — da aabenbarer Junkeren  sig!

Jeg er kommen ind i R ødkamm eret for at gaa tilsengs, 
men h a r glem t at m edtage Lys. Der er med engang et 
pludseligt Ophold i Uværet. Der er bleven en lydløs lige
som lurende Stilhed. Været «holder lissom Pusten« i æng
stelig lyttende Forventning om at noget Oversandseligt skal 
finde S ted ! Da dæm rer i det svage akavete 274 M aanestreif 
frem  for m it Syn en høi tynd  Skikkelse i D ragt fra 1700- 
Tallets Midte. Han h a r intet Ansigt, i dets Sted kun noget 
Ram sort (en Maske). Han s taa r  pludselig ved Døren i en 
Stilling som om han fæ stner B likket i Retning af de bly
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indfattede Ruder ud mod Havens Vestside. Han synes ey 
a t «vøle» min Nærværelse, og  det gav m ig et Slags Mod 
til a t holde m ig i rolig iagttagende Forventning. Men hvad 
der tog mest paa m ig var, a t «Gespensten», han  s taa r der 
og — avrider, vrider sine Hænder i dybeste Qvide» og 
sukker tungt . . .  aa  saa haabløst tungt!

Saa er han  i et Nu «væk», og Uværet brød ud med 
forstæ rket Vælde og rullende mægtige Tordenbrag! Men 
Reaktionen kom, det blev en slem M idnat for mig.

Men lad endda det passere, a t m it Syn kunde væ re 
fremkaldt ved nervøs Hallucination (Synskvervning, Øien- 
bedrag) og paav irket ved det vældige Uveirs Ilinger, saa 
kan vel saadan  neppe forklare følgende mystisk-fantastiske 
Foreteelse (Fiigung): den Aabenbaring i Spukstundens My
stik, da den næsten 400-aarige historiske Gjenganger hjem
søgte m in Bror, den senere afdøde Sjømand Lorentz Nicolay 
Reichwein, en ganske anderledes nervestæ rk  og modig Gut, 
ogsaa en M idnatstime ved Høsttider i samme Kammer.

Nicolay ligger i den svæ re Tordenstierne-Seng. E t Bord 
med tæ ndt Lys, Vandkaraffel og Glas s taa r — lidt skak t — 
ved Sengen. H an puster Lyset ud og griber i det samme 
noget under Bordpladen om trent i Høide med Sengkanten 
— i Bordbenet for a t re tte  . . . Da lægger en iiskold svær, 
je rnk læ dt H aand — ligesom de gam le Ridderes «pantzrede 
Neffuer» — sig over hans med et s tæ rk t og sæ lsom t Greb: 
han skvæ tter atilbars», medens en dyb, ru-ironisk, men 
dog ligesom godmodig L atte r lyder dæmpet til ham  som 
om den kom  fra den fjerneste Krog a f Loftet over Kam
meret. Men Nicolays stæ rke Nerver udholdt denne mid- 
delaldersk-sæ lsomme Paakjending; snart roer og m aker 
han sig godt i den rummelige Seng og sover sødelig ind 
med en kraftig  Ungdoms ukuelige afandenivoldske# Sorg
løshed.

Han mente ellers — a f hvad der senere ind traf — 
at det m aatte  væ re Næven til den første Tordenstierne, 
Stamfaren, «Ridderen#, som la sig fortrolig — manende 
over hans for a t avarsle#. Han v a r ogsaa nogen Tid efter
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i s tor Livsfare: han  greiede sig ved et rask t og sæ regent 
Kneb (Trick) med Næven, det v ar noget i Retning af R idder 
Tordenstiernes Jerngreb 275.

Da Riddersalen blev revet sønder og sammen i 1843 
og om kalfatret til «et svæ ranes» Loft, fandt m an indenfor 
det almindelige Brevgjemme i V aabenkamm eret et godt 
skjult m indre saadan t — et Slags hemmeligt Aflukke i 
Væggen. I det var der en Del «gamble, gulnede Scripturz« 
(sic) betitlet «Documentz och Breffskaffuer», m ere og m indre 
paavirkede a f Tidens Tand. Af et B rev fremgik det, at 
det med Hofjunkeren var den «ældgamble» Historie, som 
saa ofte g jentager sig: Hoijunkeren havde haft en s tæ rk  
Tilbøielighed udenfor sin Stand til en G aardm andsdatter 
(Bondedatter) i Bygden eller Nabobygden Røgen (Røken) — 
men havde m aattet opgive sin K jærlighed for Foræ ldrenes 276 
Villie og Standens Krav. Saa døde Pigen en tidlig Død, 
og Hofjunkeren blev en svare Bonvivant og v a r i A arræ kker 
levende død; hine illæ lacrimæ  (derfra disse Taarer, deri 
s tak  U lykken) 277.

Men om Ridderen (den første Tordenstierne) vil Sagnet 
vide, at hans hele Hug skulde «som i Live saa og i Gjen- 
færds-Tiden» være vendt til Kamp mod Sverige. Derfor 
brød han stundom, helst i M aaneskinsnæ tter, ud a f Vaaben
kammeret, «huor hans Pantzer, Ja rnha t og Suærd haffte 
sine P latze  hafft» og «ginge udi heele och fulide Harnische 
fra H ielmcrantz til Sporer med hæffvet Glaffvind och med 
voldelige sporeklirrende Jernsk rid t drønnende R iddersahlen 
heelt igjennem«; han vil ud «at kriege for dend Æ deling 
Kong Hans mod de sledske Swenskere«!

Det v a r ogsaa i Sverige a t den Begivenhed foregik, 
som kunde bleven Nicolays Bane, men som efter hans 
Mening blev afværget ved R idderens manende ligesom 
skjæ rmende veiledende Jerngreb.

Hverken Nicolay eller jeg  fortalte vore Oplevelser til 
Nogen end ikke til Tante Lisa, som  visselig vilde ha' væ ret 
forstaaende. Vi var nemlig bange for, a t det skulde komme 
vore Onkler og de andre Tanter, (isæ r Tante Sina) for Øre,
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og vi vilde nødig udsæ tte os for deres ironiske Smilen og 
van tro  Miner, men fornemlig for den barske og skeptiske 
Onkel Arilds grusomme, chicanøse Spot.

F ra  det Tragiske til det Hverdagslige er der ofte kun 
eet Skridt. I samme Brevgjemme, hvor m an fandt B eret
ningen om Hoijunkerens K jærlighedshistorie, laa et Doku
ment, som noksaa godt belyser Tidens økonom iske Forhold  
og Herskabets Behandling a f  «Tjenestefolka». Det var en 
Kontrakt fra Tiden næ r 1700-Tallet, vistnok fra et a f 1690- 
Aarene; den angik Husmænds og Onnearbeideres Kost
hold. Til Gullaug laa der flere m eget rige Laxefiskerier og 
naturligvis blev T jenere paa Godset, de ikke faa Husmænd, 
naar de var paa Arbeide der, og «Onnefolka» trak terede 
med Lax, som  dengang v a r rigelig forhaanden og saaledes 
en billig Spise, i saadan  Overflødighed, a t de ækledes. 
Derfor m aatte  H erskabet (den sidste Tordenstiernes Bedste
forældre) i hin Contrakt gaa ind paa ikke at paatvinge sine 
Arbeidsfolk denne Spise mere end 3 Gange i Ugen. Der 
er vist ikke nogen Grund til at formode, a t saadan  Overens
komst hverken  nu eller i Frem tiden m aatte  fornødiges, 
ialfald ikke paa de Kanter a f Landet.

Saa er det H istorien om «Spøgelsehunden» eller ((Helveds- 
Hunden« fra Gullaug. Min Oldefar, den oftnævnte Obristl. 
Fr. Mart. v. G rønwold havde fra Felttoget i Holsten hjem 
bragt en Hundehvalp a f rigtig fin Race og a f Hunkjønnet, 
en Gave fra hans Ven «Colonellen», Adjutant (Adlatus) hos 
Overgeneralen St. Germain. Oberstlieutenanten, som den
gang var Capitaine og Chef for «Follougske» Compagnie 
og boede paa Chefsgaarden Schoftestad (Skoftestad) i Aas 
Sogn (ved D røbak) v a r en meget ivrig Jæger og opalede 
der ved rationel Krydsning en dengang i Egnene omkring 
for sin Ypperlighed bekjendt Jagthundrace. Da han senere 
som Prem ier-M ajor kjøbte Gullaug, havde han med sig en 
«remarquabel» Hvalp, det bedste Exemplar, som Racen 
nogensinde havde ydet. Der er tidligere nævnt en Episode 
i Herskabets Dagligliv, hvori den spiller en fredsforstyrrende 
Rolle. Det var en stor høybenet sort Hund a f Hunkjønnet.
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Oldefar havde selv afrettet dette yderst lovende Dyr med 
største U fortrødenhed og den m est m inutiøse Nøiagtighed, 
og det særdeles kloge Dyr havde tilegnet sig al D ressur 
hurtig t og fuldkomment. Hunden stod efter Prem ier-M ajo
rens Form ening paa Høiden a f e thvert Standpunkt, som 
en Dyresjæl kan naa. Sin gjennem trængende Kløgt, mente 
han, beviste den ved en ræ sonnerende Tæ nkekraft og en 
logisk Slutningsevne, som stod m eget over hvad  selv ganske 
b rugbare  Mennesker (som f. Ex. Rusta’n) kunde præstere. 
Om Hundens fænomenale Energi og store Sluhed gik der 
Ry og m ange jægerin teressante H istorier i Bygden. Den 
gjorde en hel Del Genistreger, og den gav sig aldrig  før 
den fik utført de utroligste Forehavender. Det a t den saa 
sit Snit til a t snige sig ud til Jag t paa egen H aand  og 
komme tilbage med H aren i Munden var næsten en jæ vn 
lig Sport for den. Men der v a r blandt andre ogsaa den 
H istorie om, hvorledes Hunden m ed næsten sæ lsynt m enne
skelig Sluhed opnaaede a t dræbe en Hun-Ræv og dens 
Unger. Denne Hun-Ræv levede nu i Enkestand  efter en 
talrig  Række Forbindelser m ed Han-Ræve, som  havde 
underholdt sig og sin Husstand »redelig og rundelig« ved 
Tyveri og Udplyndringer, men som  alle v a r bievne m orti
ficerede ved Ondskab fra fiendtlige Folks og Dyrs Side. 
Den sidste Gemahl v a r bleven bidt tildøde under Dianas 
Tænder ved et rask t og efter de stedlig vanskelige Omstæn
digheder genialt udført Greb i Nakken. Denne udmæ rkede 
Æ gtefælle, der tydeligvis m aatte  h a ’ væ ret E xpert med 
Hensyn til Boligspørgsmaal, havde efterladt Fam ilien, som 
da bestod af Enken og 5 store] forslugne Unger, i et Hie 
under Røkenaasen, der v a r saa  listeligen og utspekuleret 
skjult og utilgjængeligt, a t det »hartad v a r sælsomt« som 
Oldefar udtryk te  det. Enken ernæ rede sig og sit Huus ved 
Hjælp av sine voxrie Ungers veludviklede Næringsvet saa- 
godtsom  udelukkende ved stadig  Beskatning a f Omegnens 
F jæ rkræbestand  og dennes Æ gafkastn ing . Ved sin fæno
menale Kløgt, sit ubetvingelige Mod og sin sæ lsynte B idsk
hed i inderlig Forening opnaaede «den overlag slue» Diana
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sin m orderiske Hensigt. «Den rødda to r heile Hærke», sa 
R usta’en beundrende. Ja, den ikke alene ryddet hele Bulen, 
m en den transporterte de avsjaelede Beboere efter T ur frem 
til Gullaugs K jøkkendør og anbragte  dem foran denne tyde
ligvis til behageligt E ftersyn 278.

Men sint og bidsk v a r D iana ligeoverfor Alle undtagen 
Oberstlieutenanten, som den elskede, medens den respek
terede Fam iliens Lemmer, sæ rligt Husfruen og den æ ldste 
Søn Capt. N icolay v. Reichwein, og kun med nedladende 
Taalsomhed fandt sig tilrette m ed a t opvartes a f den tidli
gere Vice-Korporal H ans Rustad, hvis Stilling paa Gaarden 
nu var reduceret til en in teresseret Hundepassers -|- lidt 
Hjælp ved F iske «saan inemellom». Men alle andre Væsener 
var for dette sæ re D yr «lissom bare Lufta# — som  Ingen
ting; den oversaa dem  alle med absolut suveræn Foragt. 
Den bragte ofte Uhygge, U lemper og Bekostning over sin 
H erre ved sine voldsomme Udbrud a f rasende Bidskhed, 
hvorunder den skam bed baade «Folk og Fæ». Men dens 
Herre, der som hele Slægten v a r næsten altfor dyrevenlig, 
kunde ikke bringe det over sit H jerte a t lade skyde dette 
ædle Racedyr, denne stolte D ame; thi en saadan  var hun, 
og dertil formentes hun a t have den mærkelige og na tu r
stridige, ((idiosynkratiske# Eiendommelighed, a t hun ikke 
lod sig parre. Hun, »Diana#, henlevede sin Tilværelse i 
kold, kydsk, utilnæ rmelig Jomfruelighed ligesom sin Navne 
hin Jagtens høie Gudinde! «Hu’ h a r m eir Men’skevet end 
Fo lk  flest!# v a r Corporalens beundrende U dtryk  om Hun
den. Tilsidst blev Diana stanget ihjæl a f en olm Oxe paa 
Gaarden «ock denne Uløcke tilldrog sig paa en Løwer- 
dag, nafnlig Eutychius# h a r Oberstløitnanten «vemodeligen» 
skrevet i en gammel Almanak. Men saa  «gik hun igjen# 
— jeg havde næ r sagt — naturligvis, og det saa det forslog. 
Havde hun i L ivet væ ret til Skræk, blev hun efter Døden 
ligefrem til Rædsel! Hundens Gjenfærd vetskræm te Fo l
kene paa Gaarden ved sine pludselige og haarreisende 
»Aabenbarelser#, og der v a r ikke Ende paa alle de »veder
styggelige# H istorier, der fortaltes om den fordøm te Spø
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gelsehund eller «Helvedeshunden», som  de i sin harm fyldte 
F ryg t benævnte den. Den hjemsøgte saaledes sin D rabs
m and Oxen hver Nat, skræm te, plaget og red  den som en 
Mare, saa Budeien hver Morgen fandt den skumvaad af 
Sved. Det før saa vilde Dyr blev spagt og skjælvende, og 
en Morgen laa det død paa Baasen. N aar Taaken, isæ r 
ud paa V aarparten, lagde sig over F jorden, og forvildede 
de Folk, som færdedes paa de da skrøbelige og farlige Is- 
veie, n aar Skaadden tyk  og tæ t fyldte G aardsrum , Have 
og alle Gaardens Omgivelser — saa var «Helvedeshunden 
ude». Da hørte  man snart hist, snart her inde fra Mørket 
tassende Lyd og saa to glødende Ildkugler funkle ud a f et 
usynligt Hoved, som det syntes et sto rt Dyr ligesom søgte 
a t løfte op over Taagehavet; da  spurgtes det, a t Fo lk  var 
druknet eller havde væ ret i L ivsfare ude paa D rammens
fjorden. Men for Oberstløitnanten selv eller nogen af hans 
Fam ilie viste den sig ikke, og selvsagt allerm indst for dens 
tidligere Oppasser, Vice-Corporalen Hans Rustad.

Sidste Gang man fornam  Spøgelsehunden var ved Oberst- 
løitnantens Ligbegjængelse, som  med Datidens m ilitære 
Pomp foretoges til Gullaugs G ravkapel: Da vilde Mange i 
Følget have tydelig hørt ligesom Gangen (Tassen) af en 
Hund ved Siden af Kisten; det v a r Diana, som ledsagede 
sin Herre, det eneste Væsen hun havde elsket, til hans 
sidste Hvilested.

Spøgelsehundens Saga syntes ude, den var næsten glemt, 
m an var kommen en M enneskealder frem  i T iden; det var 
i 1820-Aarene, (nøiagtigt i 1825) men da hændte det F o r
underlige, a t Spøgelsehunden tilkjendegav sig een Gang til 
og — saa aldrig mere 279 a.

Det gik saaledes til, og Fortæ llingen er saa objektiv 
sand som vel muligt. En a f Oberstløjtnantens Sønner: den 
næstæ ldste Major Friedrich  Helle von Grønvold var da 
E ier a f Gullaug, og baade han og hans Børn — dalfald  
Sønnerne» — var vel a t m æ rke — overm aade lidet troende 
med Hensyn paa slige oversandselige eller hemmeligheds
fulde okkulte Foreteelser. I Hofjunkerens Rødkammer stod
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dengang en gammel Dragkiste (Bildte-Kisten kaldet, da den 
v a r Arvegods fra Oberstløitnantens Mormor, som var en 
Bildt fra Nes Sædegaard og tillige den sidste norske Bildt; 
den er nu i min Besiddelse). I Kistens øverste Skuffe stod 
et altid laaset Skrin, hvori laa  blandt andre «Kosteligheder» 
to Ting, som Majoren vogtede vel paa: det var hans Kors 
som Ridder a f D annebrogsordenen og et sm ukt Vaaben- 
sigil i Krystal (indfattet i et m eget udziret «Ornement» af 
ægte «fransk Guld«), Det havde tilhørt den General Georg 
von Reichwein, «som tog Throndhjem  ogLehnet» tilbage fra 
Svenskerne i 1659» og som var hans F arm ors Farfar. P ludse
lig blev Signetet borte og forblev borte i vel et Halvtaarstid. 
Saa kommer hjem  til Gullaug i Juleferierne en a f  Majorens 
Sønner (Meddelerens F ar) som dengangvar Landcadet. Han 
var vel ikke mere end henimod 17 Aar gammel, men stor 
og kraftig, i Besiddelse af et ypperligt Nervesystem . Hans 
Kvarter var Rødkammeret, og han ligger der en Aften i 
Tordenstierne-Sengen og læ ser meget interesseret i en 
((Historiebog« (Arild Huitfeldts Krøniker) og tæ nker mindst 
a f Alt paa Spøgelsehunden, som han naturligvis havde hørt 
Tale om mere end een Gang, men som for ham  stod som 
et Sagn. Det lakker ud paa Natten; Cadetten mente, at 
K lokken kunde væ re  vel 12, da han pludselig hører en Lyd 
som om en sto r Hund s taa r paa Toben og snuser op til 
den øverste Skuffe i den høie Bildte-Kiste. Saa tasser «det» 
over Gulvet, og det høres som om Hunden lægger F o r
poterne fast paa Armen af en Stol, som stod ved Sengen, 
saa fast, at Cadetten syntes det k lirrede i hans Sabel, som 
hang paa Stolarmen. Men han  saa  Ingenting. Dette g jentar 
sig to Gange til lige paa hverandre, og saa høres Hunden 
tasse ligesom lige lukt igjennem den lukkede Dør ind i 
B laakammeret. «Der h a r vi s’gu Helvedeshunden* — var 
Cadettens Tanke: han puster i det samme Lyset ud, hopper 
ud af Sengen, aabner B laakammerdøren  og gaar — som 
han s taa r — efter ind i Kammeret. Det var en k la r Maane- 
skinsnat, og Maanelyset faldt saa  s tæ rk t ind i K ammeret 
som de sm aa Ruder tillod. P aa  Væggen i K ammeret hang
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et Tæppe, hvori var indvævet eller indsyet B ildt’ernes og 
Reichwein’ernes forenede Vaabenfelter. Nu er Reichwein’- 
ernes V aabenmærke «en pantsret gylden R idderarm , som 
holder en Viindruffe-Klase udi sin jæ rnk læ d te  Næffue«. 
Cadetten saa  først et P a r glødende Øine re tte t mod sig, 
saa forekom  det ham  som om K lædet blev sat i en s tæ rk  
bølgende Bevægelse, hvorunder «Næffuen» paa den Reich- 
weinske Arm, k lart belyst a f  en M aanestraale, ligesom 
pegte hen paa et bestem t Sted paa  Væggen. Den modige 
Cadet var koldblodig nok til a t m æ rke  sig Stedet godt og 
vel. Saa syntes han, han havde faaet nok og — med Ind
rømmelse til sin 17-aarige Guttealder — vilde han  ikke 
vende Ryggen til, men hopede sig baglæns ud tilbage til 
Rødkammeret og Sengen og — sov som  en Sten til langt 
paa Dagen.

Saa blev under Majorens interesserede Ledelse det Sted, 
R idderarm en havde pegt paa, undersøgt og — det Mærke
lige indtræ ffer: man finder en Hulning i en af Vægbjælkerne, 
skjult med et Dække af Kit, som  ved nøiere E ftersyn viste 
sig at væ re tilsat eller overklinet med en Farve, som  skulde 
efterligne Væggens. Da Kittet blev fjernet — fandtes Vaaben- 
signetet skjult inde i Hulningen.

Helvedeshunden: den jom fruelige D iana var endnu engang 
steget op a f Graven for a t redde en dyrebar Ting for sin 
gam le H erres Søn og for Slægten.

Man havde vistnok M istanke til en Tjenestepige, som 
var flyttet ved de Tider, Signetet forsvandt, a t hun, for
ledet a f dets pragtfulde Indfatning, skulde have seet sit 
Snit til a t nappe og gjemme det bo rt for senere a t faa fat 
i det; men da hendes tidligere H erskab  var, hvad man 
kalder «snille Folk« (særligt mod Tjenerne), og hun var 
flyttet for a t gifte sig og nu v a r Husmor, blev der Intet 
gjort ved Sagen. To Gange senere h a r Signetet væ ret væk, 
men begge Gange kommet tilbage uden nogen mystisk 
Hjælp, dog den sidste Gang under noksaa paafaldende 
Omstændigheder. Beretteren, i hvis Eie det nu er, skal 
tilføie, a t medens han i 1870-Aarene læste til A rtium  med
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en Søn a f en H aandvæ rker her i Byen, som eiede en af 
Raadhusgadens gamle Gaarde, kom  Artianeren en Dag og 
viste frem  et gammeldags vakkert, m en ellers ikke ual
m indeligt Staal-Signet med tre  rhombiske F lader; det var 
fundet ved Nedrivningen eller Reparationen a f en Væg i 
Gaarden og — besynderligt — netop i en hul Bjelke. Det 
viste sig — endnu besynderligere — at ogsaa dette var et 
Reichweinsk Vaabensignet. Det havde tilhørt General og 
Ridder a f  det hvide B aand Lorentz von Reichwein, (f. ca. 
1680), som tidligere havde væ ret Tvillingrigernes Gesandt i 
Wien, og som  da a f  «den rom erske Keiser#, som  var ham  
sæ r gunstig, v a r bleven hæ dre t m ed en særdeles kostbar 
Gave (Cadeau): en D iamantring til en Værdi a f 3000 Keiser
lige Gylden 279 b. Derefter v a r han fra 1725—31 Am tmand i 
Rendsborg og fra 1731 til sin Død 1735 Stigtsbefalingsmand 
over Aggershuus Stift 280 og havde derunder beboet netop 
hin Gaard, som  da tilhørte Staten og var Sæde for Stigts- 
befalingsmanden. Det ser efter dette næsten ud som  — om 
end ikke andre Ting — saa  dog Vaabensigillerne søger til
bage til Slægten.

Jeg nævnte foran, a t blandt ((Spøgerierne# i Riddersalen 
var det m eget d ram atiske om de to m askerede røde Offi
cerers Duel. T an te  Lisa mente, a t Begivenheden var gaaet 
over til Sagn ved en nervøs Stuepiges Vrøvl om Hofjunker 
Tordenstiernes N attefæ rd som Pigen havde hørt «jæti om 
etter# den gam le sagnstæ rke Indlægskone fra Tordenstierne- 
Tiden. Hun hentede altsaa T ræ k  fra Fortæ llingen om de to 
m askerede Svarte (Hofjunkeren og hans Mulat) fra  Rød- 
fløien og slog dem  sammen med følgende Hændelse. Begi
venheden var ellers noksaa realistisk ligetil om  den end 
heldigvis ikke var a f  de ganske almindelige. Det hændte i 
1799 et P a r A ar før Oberstlieutenantens Død. Tante Lisa 
vilde ingen Navne nævne, og hun kunde væ re stædig, men 
det v ar ligetil a t forstaa, a t »Capitainen# v a r Oberstlieute- 
nant F r. Martinus Grønwolds 3die Søn «Capitaine Christen 
Martin v. Grønvold#, som døde 1809 som Commandant paa 
Forte t Kongsten (Fredriksstad) og «Lieutenanten» (Ulleber-
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geren) m aatte  væ re «Lieutenant Hans Mow Grønvold« ( f  
1848 som Oberst), Søn a f Oberstlieutenant Bernt Christian 
Grønwold paa Ulleberg, altsaa tvende kjødelige Fæ ttere.

Der var i Besøg paa Gullaug en dansk  høiadelig Dame, 
en Baronesse, langt ude beslægtet (gjennem Reichwein og 
Huitfeldt). Hun var smuk, m eget sød og begavet — kun 
ikke med Penge. Hun og en a f Oberstlieutenantens 4 Søn
ner — Capitaine Christen M artin — fandt hinanden, men 
de fik ikke hinanden; thi Moren, den kloge nøgterne F ru  
Karen — forstod jeg  — hindret Forbindelsen; hun syntes 
snarere at sæ tte Pris paa de p rak tiske solide Værdier end 
paa ideale Fortrin , høie Følelser, H jertets Stemme, høi 
Byrd m. m. og hendes Yndlingssøn døde ca. 10 Aar efter 
som en ensom sørgende Mand. Saa kommer paa Besøg 
en Dag en B rorsøn af Oberstlieutenanten, en Ulleberger. 
Denne blev heftig «charmeret# i Baronessen, som var tem 
melig kold mod ham, da hun jo  v a r «anderswo engagiert#. 
Det fortaltes, a t da U llebergeren ved det første Bekjendt- 
skab busede ud med en temmelig ligetil Udtalelse om, at 
Baronessen var meget skjøn, da skal hun noksaa spidst 
have gjenmælt: «Tak! er det Noget, jeg  sæ tter Pris paa, 
e r det sandeligen en saa  fint cacheret Compliment som 
denne#, et Svar, som fremkaldte m ere eller m indre skadefro 
L a tte r hos de T ilstedeværende og megen F lauhed hos 
L ieu tenan ten281, som ellers v a r en meget intelligent Herre. 
Men den skjæ lmske E ros kan  nok forlede til a t gjøre ganske 
andre Galskaber end som he r til kun at sige en Flause. 
Fæ tte rne  uglesaa hinanden og laa i stadig Disput, væsentlig 
om det da gjængse Sam taleemne: de politiske og m ilitære 
Forho ld  i F rankrig , der blev som  et Vehikel for deres 
Jalousi. En  Dag (det var ud paa Sommeren eller ved Efter- 
aarstid) var oppe i R iddersalen de to Officerer, Baronessen 
og den lille Karen (Kaja) Grønvold, (Lieutenant, «Majoren» 
F rid rich  Helle Grønvolds D atter, Oberstl. Sønnedatter) et 
nydeligt og fremmeligt 5—6 Aars B arn  med Farfarens store 
mandelformede Øine, men m eget m ørkere (mørkegraa), 
usædvanlig slankt bygget, k jæ k  og «for sig# langt over

250



Alderen baade med Hensyn til Ydre og Indre. Baronessen 
trak  dette Barn med sig overalt, dæggede for hende og 
kaldte hende stadigt «ma chére petite et hardie marquise«. 
Saa ryker Fæ tterne som vanligt i Disput sammen, men 
dennegang saa voldsomt, at de tilsidst træ kke r sine Kaar- 
der (Datidens Officerer gik altid i daglig Uniform) og en 
regulæ r Tvekamp begynder trods Baronessens fortvivlede 
Protest, men til den k jække Lille-Karens inderlige For- 
nøielse; hun raab e r ned til Farfaren , som holdt Siesta i 
Svalgangen under Salen: «G rand-Pappa28s, G rand-Pappa! 
Kom op, kom  op, her er Morro! Onkel Captein og Onkel 
Løitnant slaas med Kaarder, og Onkel h a r stukket Ulle- 
bergeren, saa B lodet fosser! Det er som paa Theatret!« 
(Hun havde i F o raa re t seet en Røverkomedie i D rammen, 
given a f en om reisende dansk T ru p )88s. Oberstlieutenanten 
gjør, trods sine 80 Aar og sin længere Svaghedstilstand, 
T rappen i faa Sprang, s laar Salsdøren op og roper med 
tordnende Commando-Stemme: «Holdt Ih Hanekyllinger!« 
D erpaa comm anderer han: «Capitaine Grønvold, høire om! 
L ieutenant Grønvold, venstre om! Ret! Presenter!« Den 
stramme m ilitæ re Disciplin v irker: Officererne adlød øie- 
blikkelig, instinctmæssig: Side om Side stod de nu der med 
K aarderne hævet foran sig. Saa igjen: «Captain! Marsch 
ind i V aabenkamm eret og forbliv der! Lieutenant! Marsch 
ud a f Salen og til sit Rum og se til a t salvere sin Skade!« 
(Det venstre K joleærme var splittet op, og Blodet rand t 
fra et forresten let K jødsaar). Oberstlieutenanten bød saa 
med sin vante ridderlige Anstand den næsten daanefær- 
dige Baronesse Armen, og med Ulleberg-Lieutenanten, flau 
men med hævet K aarde i Spidsen, togede de ud a f Salen. 
Men Lille-Karen blev igjen for yderst in teresseret a t g ran 
ske B lodsporene paa Gulvet og conversere Onkelen, som 
ikke rø rte  sig fra den Flækken, han stod paa i V aaben
kammeret, om den Iagttagelse, hun havde gjort, at vist
nok var han  og U llebergeren næsten som K jæmper og 
næsten ligesaa store som hendes egen Far, «men Grand- 
Pappa han er nok større end Dere alle, (han var 75 Tom 
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mer paa Hoselæsten) og saa m estrer han  Dere saa inderli’ 
godt da!»

F ru  Karen fik en k jæ rkommen Anledning til a t vise sin 
Lægekyndighed ved a t forbinde Saare t og stelle saa godt 
med det, a t det m eget hurtig  lægtes; U llebergeren reiste 
om  ikke let i Sind, saa dog let paa T aa  og lod som om Intet 
v a r hæ ndt; snart efter reiste Baronessen — til F ru  Karens 
Tilfredshed, fordi heller ikke Noget v a r hæ ndt mellem 
Damen og Sønnen; men med F ru  Karens Søn var dog 
dette hændt, a t hans Livslykke v a r tab t; han  v a r a f dem, 
som ikke kunde glemme!

Denne tosset flaue Duel-Episode, som  den kritiske Tante 
Lisa benævnte den, havde vistnok ingen direkte eller af- 
gj ørende Indflydelse med Hensyn til a t Forho ldet mellem  
de Elskende blev afbrudt, men den kastede dog ind en 
Misstemning, som  F ru  Karen vistnok klogeligen benyttede. 
Im idlertid dannede den saakald te  «Duel i Riddersalen« 
G rundlaget for det temmelig ferske Sagn, som  strax  gik 
igang om «to duellerende m askerede Officerer i R idder
salen«. Det udstyredes med megen svulstig Pathos: Offi
cererne skulde gjensidig h a ’ gjennem stukket hinanden, og 
den hvide Dame daanende — næ sten  døende — faldt sam 
men over deres Lig. Det v a r den nervøs-sentimentale 
Fadeburspiges blødsødne (tendremente) Heroide.

Det er et Exempel paa, hvorledes en drastisk  Given efter 
for en ubehersket Irrita tion kan, n aa r Omstændighederne 
paa saam ange «Maader og Punkter« ligger gunstig derfore, 
udvikle sig til et Sagn — som  her — om en dram atisk  
B loddaad med ikke m indre end trende Lig paa Baare!

Tante Lisa var yderst fo rarget over, a t denne «tossete» 
Hændelse skulde «faa den Æ re«, som  hun sa ’, «at ophøies 
til Sagn blandt de saam ange »ærværdige, pompøse«, som 
spøgte paa Herresædet«. Hun syntes a t mene, at der var 
en «betydelig distingué« Gradsforskjel mellem  de gam le 
fantasifyldte romantiske, virkelige Sagn og saadanne atosset- 
forvirrede confuse Psevdo-Sagn (Lyve-Sagn) eller ((forklædte, 
formummede«, det «rene Tøsekammers-S ludder og Skval
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der», som  hun med H aan ud tryk te  det. Og dette kunde 
hun jo  ha’ Ret i!

Ja, der var virkelig megen sælsom, gaadefuld, men dog 
«honorabel» Mystik paa det gam le Riddersæde! En Slægt
ning ønskede partout, a t jeg  skulde sam let, paa eet Sted, 
opregne de «remarquableste» Syner og Sagn. Jeg  formente, 
at de fleste nævneværdige (med Undtagelse a f  enkelte al
deles rædselsfulde, rystende, som  jeg  ikke vil nerveslaa 
Læserne med a t faa høre om) v a r om talte hver paa sit 
Sted og i sit Sammenhæng. Men han fastholdt, og jeg 
m aatte  — altfor imødekommende som  jeg  e r — gi mig. 
Men det var dog m ed Protest, og jeg  gjorde P aastand  paa 
min Side om at fastholde de ovennævnte Rædsels-Sagns 
Fortielse og kun give tilbedste de saa  a t si «lindeste» og 
end ikke disse paa langt næ r udtømmende, og saa forbe
holdt jeg  m ig ogsaa a t bruge Staccato-Maneren, n aa r nu 
denne unødige og efter m in Mening mal å propos-Opreg- 
ning endelig — til Overflod — skulde foretages endog til 
G jentagelsernes Kjedsommelighed

Altsaa: Der «spøgede och spukte, der legede, forlok
kede og skjæm tede og pludrede Sagn, Gespenster, Spuk, 
E ffentyrier (sic), M ummenschantzerier och anden Roman- 
tique» paa den gam le R iddersahl i det udstrak te  Rum med 
sit egenartede, fordum  saa arrogant-fornemme, sto rmæg
tige, men nu noget m edtagne ligesom svækkede P ræ g  og 
Pragt. Det «puslede» i de sm aa gamble m iddelalderske 
Stuers Kroge, det «var» i Z iirhaugens och U rtegaardens 
Buske, æ rvæ rdige T ræ r og snoede Gange, det «tonede op» 
fra K jæmpehaugens mægtige Gestalt, n aa r de gam le Vikin
ger «rørte paa sig# derinde, «dybt inde i Høyens Indres, 
ja  Mystiken aabenbarede sig snart her, snart der fra næ r 
sagt hver P let a f den gamle Sædegaards v idstrakte Marker, 
Enge og Skovsnarer, endog fra «Kildens ved Udkanten af 
Godset, og fra  Aaens Dyb klagede Nøkken i Maaneskin sin 
trøstesløse Sang til den overjordiske Freia. Og denne stem 
ningsrige Romantik fandt Forstaaelse  hos saam ange a f den 
gamle Slægt, særlig blandt flere a f dens Qvinder (f. Ex.
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Kirstine Tordenstierne og Tante Lisa), «och disse gjemte 
den forstaaelsesfuld och inderligen udi H iertet och bevarede 
den udi et troefast Sind och en troe Ihukommeltz».

Udi R iddersahlen hørtes der «Tid om anden«, helst ved 
Maaneschiin mægtige «sporeklirrendis, ausdonnerte Triin«: 
det var den første Tordenstierne «Ridderen», som i fuld 
Rustning fra H ielmkam  til Sporer med jernfaste  Skridt 
stoltzerede fra det gam le Vaabenrum , «huor hans ((Rust
ning« (sic) och W aaben engang haffte sin Platz«, hele den 
lange Sahl ud igjennem: «han vill bryde ud og a tte r drage 
i Leding under Kong Hans mod Sverrige och de sleedzke 
Svenskere sam t dennems liistelige Høffdinger de S turer och 
de Natt och Dagg’er«.

Saa er det ((Oplysningen« («det svingendiz Lysschiin«) i 
Riddersahlen, «i m ørke Natta, n aa r no’en i S lækta slokner«, 
som saam ange Tjenere paa Gullaug hadde opsalvert «baae 
i «To’sjerntia» aa «Grønvoldtia», som  f. Ex. Hosbondsgut Lars 
Roli, da «Majoren» (Major F rid rich  Helle v. Grønvold) «bleiv 
i D ram sijo’len aa  som a Marte Stuepika aassaa hadde for- 
nummit den Natta, for hu’ laa vaken ta  B ringesuug aa Milte- 
hogg, aa  ho va’l naa saa paalitli, maatru«. (Cfr. Labussas 
Syn af Helvedeshunden «Diana« ved selve Begivenheden) 
— se strax  nedenfor).

Saa v a r det dette ((Fortvivlelsens Skriig — helst udi 
Fu ldm aanenæ tter — fra R iddersahlen«: det huuser al Ver
dens Vee och Jammer. Det skulde skrive sig fra den liv
lige danske Gullaug-Frue M aren Mylting, som skaltede og 
waltede och feestede udi S læktens æ ldre Tiider 284 (for dens 
Form ue «til stoer Vaade, som  fik de Been at raade«). Det 
var Angerens vaandefulde Qviide (sic). «Oc efterdie (sic) de 
huileløse Aander deris O stentum z-Tancker (sic) ey hindriz 
huercken udaff Tiid eller Rum, w a r hun immer till W identz 
om, huilcken oløckeligh Scheffnue (sic) hendis Æ ttling  «dend 
Junker Auden« (den sidste Tordenstierne, Hofjunker Ou- 
den Nilssøn) «monne faae ockso vid hendis Forgaaeltz» 285. 
(Mange og ikke nervøse Vidner).

De tw ende fra Ziirhaugen, Hofjunker Ouden Torden
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stierne med sort Maske for sit (»uudherjede# (sic) Aaziun 
och hans svarte Tiener (Mulat) som  ey behøffede Masche, 
»efterdi hans udaff dend Nature saa alligeveller suart war»; 
disse «two suarte Styggingane, dissane Eenstøringer, vanka 
qvileløst kring i H agan och ve’ Stranna, fast den heile 
Natta, «heilt fraa Aftenstier ymse tell Daggbræk# (histo
risk Virkelighed).

Torkel Tambur, som havde væ rt m e’ (»Majoren# (min 
Farfar) «udi tw ende Kri’er mot Sverje (sidste Gang 1807/9) 
hadde ei Nat inte lankt (sic) fra sidste Krias Slut, lissom han 
kom him  fra et Gravøl, set «det frøktelie Sjaa utaff en Hdp 
me’ Spær aa  Spyd rustanes M anner i Ja rnha tte r aa  Panzer- 
rokker svinge om ve’ Mellemgullu aa ruse fortanes fram  
mot sjølve Gullu#: de’ val natligvis Jespenzer ta  de Swen- 
sker, som i S juaarskria  (1563—70) berennade aa  «stack Gullu 
H erresæde uti B ran tz  (sic) formedelst Tjære-Piile#. Men 
«Torkel val naa inte aa  lite paa, n aa r han vørti full, aa  de’ 
val en altis i Jæstebu, m aatru . Og saa tæ lte han alsti øffer 
sei». (Sandsynligvis Fylle-Snak, sammenblandet med Sagn 
om «Gullu Hofvedbuurs Opbrændeltz a f Schwenskerne for
medelst Tjære-Piile#.)

Der var Oberstlieutenant F ridr. Martinus v. G rønwold 
(min Oldefar) hans viden nafnkundige Jagthund Diana, 
«som bleff stanget ihjel aff den «diævelsk-siinte» Stor-Oxe 
paa dend ulykkebringende Løwerdagg, nafnlig Evtychius#, 
denne mærkelige store sorte Hund, som stammede fra den 
Tispe, ogsaa kaldet Diana, som Oberstlieutenanten havde 
med sig fra Felttoget udi Holstein (1758—62); den var en 
Gave fra hans Ven «Colonellen», som var Overgeneral St. 
Germains Adlatus. «Aa baae dissa Dyra gik att, aa  skræm te 
Vette ta baae Fo lk  aa Fæ , aa  sæ rli’ va’l ho Diana (Diana 
No. 2) ute aa  spøkte, naar Folk  var i Nø’ paa de farlige 
Isveier i Mørke u tafor Gullu#. (Mange paalidelige Vidner).

Hans F isker saa flere Gange utfor Engershavn, helst i 
m aaneklare Næ tter (»Færten ta den »kjærnpestore Gullu- 
Lax», som var reint sølvqvit (sic) a f Alderdom, at den roligen 
svamm me’ langsommelige Finne- og Roveslag a tt aa fram
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kring Rusa, aa  da blei de’ allestier overlag stor Fangst. 
Aa han Hans v a r aldeles paaliteli’, for han  d rak  aldri’ aa 
sjøtte sin Dont me’ svaeranes Iffver, aa  blei han ossaa der
for en riig aa  glup Kaxe me’ s to r Ga’l i Røken aa to-tri 
maektie Skuter paa Sjøen«.

E t Curiosum:
Derimod v a r der en anden F isker, som  ikke v a r a f den 

paalidelige Slags. Han hed ogsaa Thorkel og v a r Sønnesøn 
af den Torkel Tambur, som havde væ ret ved Majorens Com- 
pagni og med Majoren, som dengang v a r Capitaine, «i to 
Krieger m ed Sverige« og som havde set «Jespenzerne ta  de 
Svensker, a t dom i S juaarskria rusede fram  mot sjelve 
Gullu aa  s tak  Hdfvidsbuuret udi B randtz formedelst T jære- 
Piile« — som før er fortalt. Denne Thorkel F iskergu t var 
en uforbederlig Skrønemaker, og der var ingen Ende paa 
Størrelsen a f de Lax, han «hadde tii to r Rusa«. H an fisket 
virkelig ogsaa en a f de største, som  i senere T ider var. 
Onkel Arild, hvis Humor dengang endnu ikke var dunstet 
væk, sa: «Hver Gang Thorkel F iskergu t snakker om den 
digre Laxen, han tok i Rusa m i’ hin m indeværdige Morra, 
saa voxer den et P a r Tommer, aa  da han  sk røner saa ofte 
om Fangsten sin, saa er Laxen naa  blit saa lang som  fra 
Gullu-Rusa til Lahelle« (en ganske pen Rotur).

Saa v a r det den senere H osbondskar Lars Rolis «Syner« 
i Anledning af «Majorens» Død. Majoren «kjørte sig bort i 
D ramsfjorden en Vaarmorgen«, en Begivenhed som «Lar- 
bussa« (den jordvindende Æ rindgangerske  paa Gullaug) 
bedyrede a t «ha’ set m e’ sine eine Auer«, da hun «om 
M orran v a r paa Vei ofver Isen til By’n«: «Aa je kjente vel 
den overlag høge Hosbon’, som  va’l større end som alle, 
aa  denna svære, svarte Gampen has, aa saa flau tesm er 
Jespensen ta  dennane Helvitsbikja (Diana) ve’ Sia aa t honom«. 
Denne min F arfars  U lykkes-Død vil blive udførligere nævnt 
under Skildringen a f  hans vita.

«Tri a f Husmandsfolka hadde ha t et rekti skjelli’t Syn 
den Natta, dei kom  fra F iske paa F jo r’en. Dei jik  opæ tter 
H agan for aa lægge se’ ind i D rengestua tel Gaalsgutta for
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dei va’l saa slitne, at dom inte o rka aa  gaa heilt him, 
m aatru . Aa ellersens hadde dom inte æ ti haarken  Vaat 
el Tørt, saa dem var fastanes nok, m aatru . Men den Tia, 
dom kommer op i Hagan utm e dennane Pælen, saa sto 
der til Amindels om hannom  dennane digre aa  glupe Heste- 
karen ta Skjylfolka te ’ Hosbon’ som atte F ransmænna 
dræphte i denna Storkria dernere, (D ragoncornetten Otte 
Marquard Grønwald, som faldt i Slaget ved Malplaquet 
1709) saa sto’ han, forsyne mig, uti F jø rha t aa  Panzerhyre 
aa me’ blanke Sæbelen i H anna aa lissom truanes mot han 
Truls, Søn te ’ han Syver paa Berje, som dom  sa, hadde 
— sams m e’ F a r  sin — tii P la ta  has (M indeplaten over 
Cornetten) te ’ aa  dytte et Høl i Stua paa Berje! Aa han 
Truls, han  skreik  akkera t som  ei Pu rke  vørti stokken — 
aa saa flau vi, jo re  vi, reint vetlause tversover den vesle 
Dammen saa Vas-Spruten sto’ tevers for aa komme frå 
Jespensteren aa  ta Snarvegen om Jørne (H jørnet) aa  komme 
vors fort in’ i Drengestua«.

Dette fortalte en a f de tri, men det v ar ikke «han Truls«, 
han tog det Parti, aldrig  a t mæle et Ord om den Aaben- 
barels, som  — mente m an — næ rm est var re tte t mod hans 
Person, der jo  havde begaaet Sacrileg iet!86.

En b ra t Aas-Stigning mod Øst, som afgrændsede Sæde- 
gaarden mod Røken, kaldtes spøgvis «Jutulfjeldet». Det 
var jo  noksaa høit, steilt og relativ til Omegnens Høider 
ganske skarp t udskaaret, men ellers slet ikke «Noget at 
snakke om.« Det var der, a t jeg  paa Ski en vakker V inter
dag holdt paa a t slaa mig fordæ rvet (i det saakald te  Dau- 
mands-Skar) hvorom  jeg senere h a r en ko rt Notits. En  
Skvæt fra Jutulfjeldets sparsomme Væde sildrede imellem 
ned gjennem  Kløften (hvilket tarvelige Naturphænomen 
forledet en vittig Gulluhusmand til haanende at y tre: «Naa 
jø r han — Jutulen — sei ja ’gu vaat igjen«) og ved Udgan
gen af D audm andsskaret faldt de tynde K lask lissom fra 
en «spyanes Kjæft« (a tter Husmanden) ned i en Kulp ved 
Foden af Fjeldet. Kulpen v a r noksaa dyb, men i hede 
Somre næsten tø r; kun i Vaartiden, i regnfulde Somre og
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isæ r om Høsten, kunde den væ re heelt fyldt a f iiskoldt 
Vand. Denne uselige Tagdryp benævntes (fremdeles Hus
manden) alligevel «Gullu-Fossen» — en ren  og ubevidst 
Parodi paa den a f Navn næsten ligelydende storslagne Gull- 
Foss paa Island, som  er turist-berøm t; en engelsk Globe
tro tter-Lord  bedyrer, at den er absolut Verdens skjønneste 
Vandfald!

Jeg fik en E ftersommer efter en usædvanlig  s tæ rk  Ned
bør se Gullu-Fossen, formentlig i sin relativ  største  Vælde 
sprøjte sig ud fra Kløften noen Meter over F jeldets Fod 
og ned i Kulpen. Det var ved sen «Eftastid». Aftensolen 
formelig «baket» den faldende Sprøjt i Sprøjt, og alle Regn
buens F a rv e r spillede i V andstraalernes fine Støvslør: et 
fortryllende vakkert Syn — men et ren t L illeput-Fald!

Sagnet vil vide, at længe før Gullaug blev Kongsgaard 
(Kronens Ejendom) havde en ufri Qvind, som  netop havde 
bragt Tvillinger til Verden, d ruknet den ene, formentlig 
ikke levedygtige, i Kulpen: et Slags hedensk Offer, som 
benævntes «at bæ re ud igjen sit Afkom#.

F ra  æ ldste Tordenstierne-Tiden (((Riddertiden#) h a r man 
Historien om de twende Væbnere (eller vel re ttere  R idder
svende, et Slags «Pager»?), som begge elskede «Ingegerd fra 
Dalen# og som slogitz med D aggerter der en Kvældstund saa- 
længe, a t den ene «hjartastungen» stupte uti Kulpen, mens 
den anden «utpaa Natta# blev funden som  Lig nogle Skridt 
derfra! «Ingegerd fra Dalen# skulde nok h a ’ væ ret en efter 
norsk  Smag saa  stau t Frem toning, a t det om hende kunde 
siges, hvad ved de T ider en letsindig, men aandfuld S tor
mand udtalte om  en af disse henrivende franske Riddertids- 
Kvinder: «at Besiddelsen a f denne fuldendt skjønne Skab
ning var et Syndefald vel værdt!# (Qvinden, som dræbte  
sit Barn, og de tw o  Væbnere, der som Rivaler aflivede 
hinanden i Tvekamp, gik naturligvis «att» som Spøgelser 
ved Kilden.)

Der er forresten adskillig flere noksaa  mærkelige H isto
rie r f. Ex. om «Helvedeshundens m ange Aabenbarelser# 
og fra nyere T ider om mit Syn a f den sidste Tordenstierne
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og om min B roder Nicolays uhyggelige Situation, da han 
en Nat i Rødkammeret pludselig følte det iiskolde Greb af 
«Ridderens» jernklædte Næve om  sin Haand. Disse Spøge
rier er ellers om talt paa sit Sted 287. Men jeg  vil slutte denne 
unødige og paatvungne Opregning og heller som Afslutning 
meddele en lystigere N arration, et C u r i o s u m  om den 
snaale Hosbondskar paa Gullaug, Lars Roli. Det er ogsaa 
et Kulturbillede, som illustrerer en forlængst aflagt og for
glemt Maade a t «beile» paa  ved «at daare  med Kastekjep« 
(anvende «ristede Stikker« ved Frieriet).

E fter Hr. L a rs’s flere m islykkede Inklinationer (en for
tælles i en anden Forbindelse) fæ stet hans altid «sværandes 
Korasi« 288 sig ved en ung stau t Budeie Tilla, og forat hans 
meget verdsligsindede E lskov ikke dennegang a tte r skulde 
lide Skibbrud, anfortroede han  sig til sin intime Ven den 
meget om streifende Nils Kjær, som ellers nok forstod sig 
paa Lidt a f H vert og navnlig var E xpert i den for Lars 
ubegribelige Kunst a t «haandtere» Qvinder og «opvække 
deres Adhu». Nils raade t s tæ rk t til a t anvende de aldrig 
feilende Koklementer *89, isæ r ved den uforgribelige Methode: 
at «daare« vedkommende Qvind ved Anvendelsen a f Kun
sten «at fixe med Kastekjep« eller «at kaste  med Elske- 
Kjep«: et ufeilbarligt Middel til a t opvække «Korasi i Hugen« 
hos vedkommende Qvinde. Kunsten bestod i a t indprente 
en «Remse« eller «Elske-Rim« paa den slue (og ogsaa møi- 
sommelige) Maner, a t de Ord, som dannede Versificationen, 
blev — hver for sig — indridsede i peent formede og skra- 
pede T ræ stykker eller Stikker. De Stanzer, som Lars og 
Nils efter megen Hovedbrud og Spekulats — hvorunder 
det tidligere varm e Venskab dem  imellem  holdt paa at 
fryse bort ((formedelst Nils’s underfundige Fliren«, som 
den gravalvorlige Lars «med Drøvelse opsalverede og med 
Nidkjærhed paatalede« — lød for L ars’s just ey meget 
poetisk opfattende Øre aldeles ubegribelig tiltalende og 
overbevisende:

«La vors b inne  vorses H ierter sam s me E lskens b aan ’,
Saa dei ald ri ska’ dæ tta to r hverandre.«
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Der udfordredes altsaa 17 v akkert dannede og fint skrapte 
T ræ stikker, thi paa hver Stikke skulde kun staa  eet Ord, 
men tydeligt indridset med en Kniv, «som hadde lak t i 
Jola paa K jæ rkgaalen ei Nat tel Sønda aa  tii a tt Sønda 
m orra, før atte F an  fek Sko paa Beina».

Dette møisommelige Hocus-Pocus Arbeide havde taget en 
Tid a f om trent et P a r M aaneder ((formedelst L a rs’s N idkiær- 
hed anbelangende Prenting aa  Pus» — men «saa va ’l aassaa 
Alt i si’ Rektihe’«, og disse ristede Runer (kaldet «Elske- 
Kjepper«) blev — efterat Tilla v a r gaat tilsengs i det fælles 
P ikerum  — «i dybeste Tysthed anbrag t foran Døra» i de tH aab , 
a t hun, som va r tidlig oppe om M orraen for «aa gi K røttera«, 
skulde «fystens» betræde Fliserne, saa  a t de indgravede 
Ord kunde vise sin hugvendende S tyrke i hendes Sind.

Men saa ind traf et Uheld. Husets Inde-Hund, F ruer- 
hunden «Snafsekongen», fandt oftere paa a t invitere sig selv 
til a t tilbringe «Natta» i Jen tekamm eret «aa altis søkte’n 
Tillas Seng«, hvor han roe t sig godt ved Sengeenden, og 
Tilla likte det, «for han  væ rm a saa  tru fast Beina hennes 
heile Natta». Men netop den Nat v a r Snafsekongen mod 
Sædvane meget urolig paa G rund a f en splendid, men meget 
gjæ rende Beværtning ved Aftentide, og Tilla forstod, at 
hun m aatte  «slep ’en ut for hu ville naa  inte h a ’ «Det» i 
Senga si, maatru.« S trax Snafsen v a r kommen ud i Gan
gen, brød det løs og skam skjendte hele det møisommelig 
opstillede Runestel. «Det» forspilte saaledes aldeles den 
tilsigtede og forhaabede Virkning, medens Lars a f sine 
Medtjenere (ogsaa a f  Tilla) og Onnearbeiderne paa Gaar- 
den blev udhaanet paa det Ubarmhjertigste. En  digterisk 
inspireret Gut paa Gullu, som  havde obsalveret L ars’s 
Koklementer med S tikkernes Forfæ rdigelse og Opstilling, 
bragte Lars endog i Folkem unde paa Egnen ved dette lige- 
tille og ukunstlede Im prom tu:

«Lars Roil h an  ville h a  Tilla,
Men T illa ho  in te  villa,
Og Lars h an  leit den  svare Tort,
At Bija sv inet h an s  Stikker me' Lort«.
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Efter dette sidste føleligste Uheld opgav Lars Roil for 
bestandig sine Elskovs- og G iftetanker og «resolverte sig 
til herefter ikke a t æstimere Qvindfolka det g ranne« ; han 
døde som qvindehadende Ungkarl om trent 3 Menneske- 
aldere gammel.
Jeg h a r svævet i Angst ved en (flygtig) Tanke om, at 

vore L itteraturhistorikere, baade de videnskabelige og de 
uvidenskabelige, skulde faa Syn paa eller Øre for dette 
Leilighedsrim og som lydhøre ligeoverfor næ rsag t hvilket- 
somhelst Udslag a f Folkepoesien skulde føle en Slags F o r
pligtelse til a t fæste sig ved dette enkle og ligetille, men 
dog ved sin naive Fordringsløshed tiltalende og i sine V irk
ninger aktuelle U dtryk  for en vistnok indifferent, men dog 
ikke aldeles dagligdags Begivenhed, men jeg  h a r beroliget 
mig med, a t jeg  visselig h a r unødig sk ræm t m ig selv og 
forhaabentlig Intet resikerer i den Retning ved a t meddele 
dette Curiosum om  en næ sten sam tidig «curiøs» eller — 
som vi siger — «snaal» Person.

Gaar m an gjennem  den røde Fløis Po rt e r m an lige 
ude i den «vakre gam le Hauge# 29°, som v idstrak t sk raaner 
langelig nedover m od Fjorden med de yndig bølgesvungne 
Strande mod Vest og Syd. Den æ ldgam le Hauge havde 
oprindelig væ ret i m iddelalderlig Stiil med sine standsmæs
sige T ræ er og Prydebuske og sine næsten høifornem t a rro 
gante Gange, m en Tiden havde med sin forstaaende Aand 
og H aand ligesom  udjævnet dette Præg. En vakker Allé 
af slanke lyse B irke, som om Sommeren i sin friske Skjøn- 
hed lignede hvidklædte Brudepiger, s trak te  sig i senere 
Tider lige ud og langt frem, men der var til Venstre endnu 
igjen alderstegne æ rvæ rdige Løv- og F rug ttræ er fra  Urte- 
gaardens æ ldre Tid med sine næsten feudale Minder. Om 
Aftenen med Solen i Nedgang og der paa Aftenhimmelen 
vældede op T in ter med alle F a rv e r fra Violet til Orange og 
gyldent Gul-Rødt, som  kastede sit Speilbillede paa F jordens 
Flade, men sæ rligt i M aaneskin v a r der svundne Tiders
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tause D rømme under de hundreaarige T ræ r og sagte For- 
tidssuus i deres Løvhang! — Vaarens og F o raare ts  forlø
sende Tegn h a r væ ret der. Denne svangre Tids Luftninger 
h a r sat de spræ ttende Spirer og Knopper i B evægelse: 
Bakkeheldet mod Stranden h a r b laanet a f  Blaaveis, V aaren 
er steget op a f  Jorden med den syrligæggende Drift og 
Duft, der væ kker alle de vake anelsesfulde Minder, som 
alene denne gjærende, spirende Tid fo rm aar a t vække. 
D er er Em  a f groende Jord, Duft a f Løvspræ t og a f Vold, 
som begynder a t grønnes. Og nu da V aaren havde fuld
byrdet Forløsningen i sin Befrielses yrende, sydende Kraft, 
og Fo raare ts  B rus havde helt fuldendt Overgangen, nu laa 
H augen og U rtegaarden der i Sommernattens F red , svøbt 
i den lange lyse Nats zarte  blege F arver. F jorden laa  der 
ubevægelig stille som var der et va tre t b laat Silkebaand 
udbredt langs Strandens fine Sandflader, Aasene stod med 
bløde Konturer og Fjeldet mod Øst saa  ud som en sovende 
Jutul, der duppede forover. Alt hvilte i dyb Ro, i efter
tænksom  Hvile som i gam le E rindringers m inderige og 
m indefyldte Stemningsluft. Til Venstre laa  den æ ldgam le 
«Hauge». Den havde tidligere, da G aarden tilhørte Kronen, 
vistnok væ ret haugeskjøttet, men vel neppe gartnerheget, 
men fra Begyndelsen a f 1500-Tallet a f v ar den af en kyn 
dig dansk U rtegaardsm and udstukket som virkelig «Ziir- 
Hauge och Urtegaard», k randset a f Æble-, Pære-, Plomme- 
og K irsebær-Træ r. I Morgenbelysningen var F arverne  
gylden-blaalige som lapis lazuli og den syrlige Æbleduft, 
den svage sødlige Em  fra Sukker- og Æ gge-P lommetræ - 
erne blandede sig med den sommerlig bløde lune Duft fra 
alleslags Ziir-Væxter og Z iir-U rter i Høisommerens Lys 
og med dens frodige, yrende Liv. I Overgangen mellem  
F o raa r og Forsomm er v a r der Skyer a f lyserød Æble-, 
blegrød Mandel- og hvid K irsebær-B lom : F rug thaven  var 
fuld af dryssende Blomstring. Om Forsomm er og Sommer 
K lynger a f  blomstrende Syrener og K askader af dryppende 
Guldregn, blaa og blaanende S triber af Violer, gul og gyl
den K rokus og Iris, Buske med røde og hvide Roser,
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Tulipaner, Sneklokker, Pæoner, R iddersporer, hvide Dag- 
lillier, blaa Hyacinter, stadselige Hybenroser, blege Pintse- 
lillier, bly B laaklokker; jeg  ved ikke at nævne alle de 
Væxter, som var strøet ud rundt om : Der flød ligesom 
med Bølger af farverige P lanter, de fortonede sig for det 
henrykte Øie til en ren  Farve-Symphoni i Hvidt, i Violet, 
i Rosenrødt og Dybrødt, i H immelblaat, i M ørkeblaat, i 
Guult, i Gyldenguult — i alle Spektrets Kulører med Ac- 
compagnement a f summende Bier, brummende Hum ier og 
sommerlig Lyd a f alslags «Fly». I den smukke lille Dam 
(Tjern) om krandset a f Stedmorsblom ster og Blaaveis laa 
de sarte  Vandlillier og drøm te, helst ved Aftentider, om sin 
egen hemmelighedsfulde overjordiske Skjønhed: sin blege 
mystiske Ynde, m edens Solefaldets violette og gyldne F a rve 
toner ligesom aandede henover dette henrivende speculum 
Dianæ (Dianas Speil). Der var over denne m inderige gam 
meldagse «Hauge» en rolig vemodig Værdighed fra hen
farne Tider, der aandede en dyb Poesi, der lød ligesom 
dæmpede Toner fra fjerne Fortids Drømme-Spil.

Man m aa  ellers ikke tro, a t denne Del af U rtegaarden 
var gartnerheget, iallefald ikke i min Tid; i æ ldre T ider 
havde den væ re t det i høi Grad efter Datidens stive Maner, 
men Havens Pleie ligesom alt Andet forfaldt i de sidste 
Tordenstierne-Tider. I Oberstlieutenant Fr. M artinus v. 
Grønwolds Dage kom  den nok op igjen, om end paa en 
anden m indre fagmæssig Vis; thi F ru  «Oberstlieutenant- 
Inde» Karen v a r som en Følge a f sin hollandske Af
stamning et næ sten fanatisk Ordensmenneske, havde sine 
vagtsomme Øine overalt, ja  hun mentes at have holdt 
Pusse-Vask endog paa F am ilie-Portræ tter foran de store 
kirkelige H ø itid e r!801 Men Majorens F ru e r tog det meget 
rimeligere og m ine Onkler mente, a t n aa r den egentlige 
U rtehave blev godt skjødtet og Gangene passede og revne 
paa tilbørlig Maade, fik ellers G ræsset og Væxterne i 
Almindelighed Lov til at udvikle sig a f sin egen Fylde 
uden denne N aturen ofte hæmmende og plagende Gart- 
nerpleie. Heri fik de absolut Medhold af Lord Riccardo
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efter hans egen Y tring paa Stedet, hvorom  skal fortælles 
senere.

Der var «siden længst forsvundne Tiider», da en ind
giftet livlig og selskabelig dansk Adelsdame a f æ ldgammel 
Æ t havde sat et lysere Stempel paa Omgivelserne, en 
munter, næsten saa  a t sige «beleven» Stemning over denne 
Del af Haugen, men tilhøire havde den et dystert — ligesom 
ægte nationalt, høitidelig — m ørk t P ræ g : nogle faa Skridt 
fra «Tordenstierne-Kamrene» laa  den mægtige «Kjæmpe- 
haug», ragende stadselig og stolteligen op som  en «Viking 
i fulde Hærklæder« med høie m ørke G raner omkring — 
ligesom en Vikings Hærfølge a f Svende — og en vældig 
B jerk kronede og thronede i Midten a f den temmelig store 
cirkelrunde P lads paa selve Toppen. Ikke langt fra Høien 
stod et sm ukt Aspetræ  med sine «altid skjælvende« Blade 
(efter Legenden fordi i Tidens Morgen, da V orherre van
drede paa  Jorden  og alle T ræ er bøiede sig i dybeste Æ re 
frygt for Altets Skaber, kun den stolte Asp stod kneisende 
k ry  med stive, ligesom protesterende B lade; den fik den 
Dom, a t herefter m aatte  de gjenstridige B lade skjælve i 
bævende Angst).

K jæmpehøien dom inerede og skyggede den øverste Del 
af Havens høire Side, m en den havde unægtelig sin eien- 
dommelige sælsomme Skjønhed. De m ørke G raner om 
dens Fod  pegede mod Himlen: slanke og høitidelige hæ 
vede de sig op ligesom baarne  paa  Bølger a f Grønt og fik 
rødligt Skjæ r af den langsom t dalende Sol, som va r ifæ rd 
med a t stige ned bag de bløde lubne Aaser paa anden Side 
Fjorden. Disse saa et Øieblik ud næsten som B anker af 
Roser, men netop i Nuet (en September Efterm iddag) blev 
Luften lissom fyldt a f en F lok  fra H avet fremseilende 
Maaker, som  jagedes af U væ r: de seilende Vinger fik 
Stænk a f Solefaldets Farver, og en Septemberaftens friske 
Luftninger begyndte at suse henover de mørke L indetræ r 
udenfor Hofjunkerens Kam re m ed de æ ldgam le sm aa b ly
indfattede Flaskebunds-Ruder.

Der er m ange stemningsfulde M inder fra Gullaugs Urte-
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gaard , fra  Sædegaardens v idstrakte rige M arker, E n g e29S, 
Agre, «Skoff-Snaruer» og andre Natur-Omgivelser «ved 
na tu ra  naturans dens m ange Ypperligheder», særligt fra 
de vidunderlige Strande ved den storskjønne Fjord. Kun 
Skade, a t jeg saalidet fo rm aar a t skildre dem  som  de burde 
og skulde: «voluntas est, sed vis deest».
Jeg husker en vakker Høstefterm iddags Vandring i tidlig 

September hen gjennem de vide rige M arker, hvor den 
gyldne Grøde viftede saa  blideligen for en lindelig Luft
ning; det v a r «Kornets Bølgegang i Vind« i E fterm iddagens 
svalende Kjølighed; det saa  ud som om en usynlig H aand 
mildt kj æ rtegnende havde sagtelig strøget henover dets 
blonde H aar, og Kornets gyldne Bølger vuggede sig langt, 
langt i det Uendelige ligesom paa en gyngende F lade: et 
Hav af Gyldent-Gult, indtil de standsede b ra t under de 
grønklædte Røkenhøyder, der ligesom beskyttende ludede 
sig over dem. Og jeg  husker m in Tanke: hvilken henfø
rende Livslod a t kunne leve og virke som  Landm and paa 
denne herlige Eiendom , der laa ligesom aldeles bortgjem t, 
saa ren t for sig selv 293, et «Tusculum purum , satis erat».

«Oh Feid u nd  W iesen-E insamkeit,
D ie m ich erfreut — oh w ie erfreut,
Feid-, Mark- und  W iesen-Einsamkeit!«

Paa  T ilbagegangen gik jeg  ind i Haven. Den lempe
lige Vind v a r næ sten stilnet af, Sjø og H immel tonede nu 
de samme Farver, F jorden  syntes a t s taa  i B rand under 
sin snart aldeles rolige g lask lare Flade. H imlen var lige
som oversaaet m ed henstrøede Rosenblade og gyldne F jæ r
dun, de endnu blidt og langsom t gyngende Bølger var farvet 
med Rosa og Guld, glitrede med Blink a f ædle Stenes Giands 
og gled saa sagtelig nynnende ind mod S tranden for ligesom 
der at gaa tilhvile. Men snart falmede Guldet og Rosaen 
bort for skyggende Skyer; disse v a r efterhaanden bievne 
violette, men gjennemsigtige som  Flor, og gjennem  dette 
lette Slør strøede den opgaaende Maane sit Lys som  Sølv
støv og ligesom spredte bort den vinfarvede Aftentone.
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Jeg dvælede længe i H aven: Fu ldm aanen  hævede sig 
over T ræ toppene og sagte lune Vindpust fik Bladene til at 
skjælve. F jordens nu aldeles rolige Vande kantede S trand
bredden som blaalige Sølvborder, og Haven laa snart i 
M aanens fulde gyldne Lys med sin rom antisk  stemnings
fulde drømmefyldte Pragt.

Der er et andet Billede fra en Septemberdag i den klare 
friske E fteraarsluft. I Solrenningen er F jorden  som et Speil 
mellem  Land og H immelbryn, der er en overjordisk Fred, 
en Stilhed og en gjennemsigtig, ren  K larhed i Luften, som 
la r alle Gjenstande træde hildrende frem. Ved Solefaldet 
forvandler den synkende Sol en Mængde sm aa Skyer, der 
væ lder op, til rosenrøde F jæ r, m en saa forsølves de efter- 
haanden a f et vidunderligt Lys, som  tændes i Horizonten, 
og da den halve Himmel h a r fortonet sig som et Sølvfeldt, 
glider ligesom en Guld-Dukat frem  glim tende gyldengul. 
Al Solefaldets Gløden, som nu e r gaaet over i dunkel-rød 
Skimmer, blev ligesom opslugt a f  den gyldne Strøm  af 
Maanelys, og Himlens F a rvesk jæ r er som  Undertone efter- 
haanden gaaet over til dybt blaa-violet. Da komm er som 
tindrende ædle Stene S tjernerne frem, k lare  og funklende, 
strøede med rund H aand omkring paa en Aftenhimmel, 
som efterhvert mere og m ere g aa r over i det dybeste Blaat, 
medens Røkenfjeldet og Aaserne paa den anden Side F jo r
den blev som dunkle Skygger under Stjernehvælvet. Det 
er som om Alt i Naturen synes stem t i Samklang med dens 
lokkende og daarende Sirenesang.

Der er en Foraarsaften  med en kraftig  frisk gjennem- 
lysende K larhed i Luften. H im len er paa de fleste Punk ter 
næsten skyfri og helt belyst a f alle Solefaldets Tinter. Men 
i Baggrunden er der endnu Fe lte r a f B laat. En  Solstraale 
lyser s tæ rkere  paa nogle enkelte Smaaskyer, som endnu 
hænger der under H imlens Blaa, og de rødm er dybere og 
dybere under Dagens sidste Kjærtegn. Saa kommer der 
en fin grønlig Tone, som  g aa r over i det Violette og der
under ligger saa det lange gyldne Solbelte, som g aar fra 
bleggult over til gyldengult og derpaa til det mest Ildrøde
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a f alt Ildrødt, der skinner som i B rand henover H immel
brynet. Det dalende Himmellegeme, Solen, synes at sænke 
sig ned i et Baal a f Ild og F lammer!

Men der var ikke altid saa  lyse idylliske Stemnings
billeder.

Det er en Høstdag i September. Der e r lyse friske F a r
ver og stor Stilfuldhed, næ sten effektfuld Theater-G reb  
(Coup) i de stedlige Omgivelsers A rrangements. En  let 
Bris h a r feiet H im len: den er ren  og skinnende blaa, og 
F jorden h a r  faaet en mellem  Lazur og dyb U ltram arin  far
vet Tone, som stod saa  overraskende godt mod det endnu 
temmelig friske Sommergrønne, som — i Modsætning til 
de høstløvfarvede T ræ er og Buske — dog endnu va r H a
vens herskende Grundfarve. Men ud paa «Efta’en» og 
Kvælden blev det «rekti triv a ’ligt#, det var som om  Himlen 
saa  suurt til, a t Sommeren endnu var «obsternasig# nok til 
a t ville hævde sig. Den begyndte d issom  at bli muggen 
ihu» og overtræ kke  sig med surmulende ubehagelige, næ r- 
gaaende og næsvise Skyflokker. Og mellem  dem slingrede 
sig snart frem  en Fuldm aane, rødblisset som en indbarket 
Fyllefants Fjæs, — legende Gjemsel fra Sky dot til Sky dot — 
ligesom en rangiende gemytlig D rukkendidrik, der, fuld som 
en Alke sjangler fra det ene Værtshus over i det andet!

Men Solnedgangen, den v a r ubetinget den tarveligste, 
som H immellegemet overhovedet kunde præstere, hvis man 
da vil betegne dets næsten fanteagtige Bortgang med dette 
pompøse U dtryk  for Bevægelsen! Denne v a r nemlig saa 
u rom antisk  som  vel muligt, saa ren t tarvelig  almueagtig 
plat i sin husvilde Lazzaron-Slentren. Den ellers saa  p rag t
fulde Helios sneg sig saa sørgelig usselt bort ligesom for
sk ræm t hen i K rokene; den ren t fantegik saa pøbelagtig 
lavsindet i sin Anomalie, a t den umulig kunde væ re sig 
bekjendt den skutrende, lusagtige, rigtig sky  og trevne 
Maner, hvo rpaa  den fandt for godt denne Kvældstund at 
luske sig væk fra  L ierdalens Horizont.

Dog — der e r a tte r et helt fortryllende Billede en her
lig Septemberaften. Solen er ved at gaa ned og Himmelen
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ha r an tat en m ørkere  og m ørkere Tone i Sortblaat. Og i 
et Nu farves nogle lette hvide Skyer a f Solens sidste Straa- 
ler: de lyser m od den m ørke Grund ligesom  rosenrøde 
Dunfnugg, der d rysser dalende nedover et dybblaat Fløiels- 
teppe! — Der e r en tidlig Høstmorgen. Det uendelige Hav 
a f snehvid Taage fra Natten ruger m ed klammende Fug 
tighed over F jorden  og Gullaug med Have og M arker. 
Saa biir H imlen i Øst lys og gjennemsigtig helt ned til 
T ræ toppene i U rtegaarden. En frisk Vind, en Solgangs- 
bris jager ind, det e r som Taagehavet biir overskyllet af 
et andet Hav a f  Lys, og som  trav le Koster begynder ro 
senrøde Skyer a t feie Taagehavet til alle K anter; det for
svinder efterhaanden, opslugt a f det tindrende Lyshav, som  
nu breder sig ud i hele sin sm ilende Ynde. Soløiet hviler 
kj æ rtegnende paa de høie Træ toppe, som  glitrende af Dug
perler s tak  op over Taagen, der endnu dvælede i de lavere 
Lag. Luften er snart aldeles opfyldt a f Lys, Taagen er 
veget helt, og Himlen er overalt straalende blaa. Brisen 
friskner m ere og m ere til og g aa r over til en s tæ rk  Blæst, 
som  sender ind over Stranden raske  Bølger, der opløser 
sig i flødehvidt Skum.

Men over Havens F lo ra  sæ nker sig dog en Høstens 
Stemning og en Tone ligesom a f resigneret Vemod. Det 
er den døende Sommers hektisk  straalende, men dog saa 
sørgmodige Smil: dens sidste Afskedssmil, som  leger hen
over det sidste Afskedssuk!

Det er en deilig V aaraften  i Haven, frisk i sin kjølige 
Skjønhed med alle V aarens forgjæ ttende Løfter i sit Skjød; 
paa den klare H immelhvælving hersker de pragtfulde Stjer
ner, den første av alle: «Sirius», denne mægtige Sol, som 
m an lige fra de babylonisk-ægyptiske Astronomers Tid til 
langt ned i Nutiden holdt for a t væ re  centrum  universitatis, 
den som funkler med vexlende F a rve r: Topasens gyldne 
Ravskjær, Smaragdens sjøgrønne K larhed, Safirens funk
lende Blaa, Amethystens vinblaa Glød, »tindrende som  et 
ustandseligt Væld fra purpurrøde, sølvblaa og irgrønne Lys
kilder«. Melkeveien er som en Strøm  af dæmpet Lys og
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paa dette pragtfulde Teppe skred  Guderne frem  paa sin 
stolte overjordiske Gang mod Olympen! Langs denne via 
triumphalis flammede som K jæ rter mægtige Stjerner som 
Castor og Pollux, A ldebaran og Adtair, men frem for alle 
Sirius den klareste og største  Stjerne i Stjernebilledet «den 
store Hund«. Æ gypterne  kaldte den «Tahaut» (Hunden) 
fordi den som en Vagthund gav Varsel; V arsko om Nilens 
Stigen, og fra sit V agttaarn  speidede den ægyptiske Stjer
netyder med Æ refryg tens hellige Gys efter «Tegnet», dette 
himmelske Tegn, som va r skjæbnebestem t for Land og 
Folk. Det stod efter nogle Æ gypto logers Form ening i næ r 
Forbindelse m ed Mythen om Solbaadens Gliden frem  paa 
det himmelske Ocean efter den skjønne Hymne i Døds
bogen, der begynder saaledes: «Skin paa m it Aasyn, at 
min Sjæl kan  ledsage Dig paa din stjernestrøede Vei, der 
den seiler ud, sødmefyldt i Cheperas-Baaden!»
Jeg  husker en sen E fterm iddag i Sommerferierne paa 

Gullaug, jeg  husker den g ran t som va r den igaar, a t jeg  
tog Baaden fra  B ryggen for med de blide sommerlige Luft
ninger a t seile den stemningsfulde Tur langs de storskjønne 
Strande «med de vidunderlige svungne Linier«. F jorden 
laa der mild, sm ilende blaa, lysende i Solskinnet og sen
dende sagtelige vuggende Smaabølger ind mod Strandens 
graahvide Sandflader. Jeg  havde en intens Følelse af, at 
Gullaug v a r Verdens skjønneste Sted: der var ikke en 
Plet, m it Øie kunde hvile paa, der ikke for m ig fortonede 
sig som en inderlig og uudsigelig Forening  a f s to r Form - 
skjønhed og den sarteste, næ sten discrete Farveprag t. De 
bløde blom sterfyldte Vindpust gled som  balsam iske Luft
ninger med m ig fra Z iirhaugens B lommer og fulgte mig 
langt paa Vei hen til den næsten skjønneste P let paa hele 
E iendomm en: Bugten ved Engershavn 294. Den salte Tang
lugt v a r her skarpere, Vandet faa r her m ere Tilsig a f friskt 
Sjøvand: det lug ter som friske A gurker eller Rødder af 
P lanter, netop trukne op a f Jorden. Det ser ud som  Sjøen 
her h a r m ange forskjellige F a rv e r: den er som  et Speil 
med let grønlig Tone, et Speil, hvori Lysstraaler brydes
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og gjenspeiler de forskjellige Omgivelser: der ligger det 
idylliske lille røde Hus (men m ed sine anselige Udhuse) 
oppe paa den mest pittoresk-rom antiske Skraaning a f en 
B akke; der løber Stien ned til B aadhavnen, hvor b laa og 
grønmalte Sj æ gter vugger sig i de k rappe Bølgeskvulp, 
som vasker og vasker; der lidt udenfor ligger de tvende 
m ørke Laxeruuser, hvor Laxen formelig kappes om at søge 
ind og — saa glider en stor hvid Dæksbaad  for fulde Seil 
som en Svane frem  om Odden m ed Damer og H errer i 
lyse brogede Sommerdragter ombord, med Sang, Spil og 
m unter Stemning: et livfuldt, fængslende Billede fra en 
vakker østlandsk Høisommerdag.

Idet Seilbaaden vendte om for a t stævne tilbage, istem te 
en M andskvartet ombord en sæ rdeles tiltalende Sang: enkel 
og m eget melodiøs. Jeg  syntes O rdene lød: «Over Bølgen 
hist, hvor Skyen daler og hvor Rosen s trø r sin røde Pragt« 
eller noget Sligt. Da Baaden v a r re t udenfor m in Sjægte, 
faldt en m eget kjendt D amestemme ind. Den tilhørte en 
Sangerske eller rettere Sangerindes95. (Hun fik senere men- 
tion honorable i flere europæ iske S torbyer og i Amerika.) 
B aaren  a f Melodien steg den herlige Stemme paa Tone
havet høit over de andres i de k lareste  Triller, i bedaarende 
Coloraturer (melismata), i de m est henførende Variationer!

Og i dette Væld af Toner fjernede Baaden sig langsom t 
fra Gullaugs Strande og gled ombølget a f Solefaldets stæ rke 
flammende Pragt, men i efterhaanden svindende F a rv e r i 
Blaat, Carmin og Guld, sagtelig over F jorden  mod Vest — 
ligesom lige ind i Aftenrøden!

Men det mest Betagende a f  a lt Betagende var dog Som
m ernattens vidunderlige dybe kvægende Fred, hvor Alt er 
tyst og stille i den lyse nordiske Nats ophøiede, rolige, ja  
hellige Skjønhed!

Gullaug, Gullaug, hvor vare dine Omgivelser storskjønne, 
hvor var de Stemninger, de fremkaldte, fortryllende, be ta 
gende, kvægende for Sindet! Men hvor h a r dit Tab væ ret 
smærteligt for Slægten og sæ rlig t for mig, som var dens 
sidste Odelsmand! Hvor biir de a f de skjønne Fortidsdage,
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som  svandt for os? Nogle lyser i S traaler a f Pu rpu r og 
Guld, og vi blev dem først rigtig bevidste, da de svandt 
ved Solefaldet, nogle — ak, de var faa — sm iler tilbage 
mod os, vistnok med en S tænk a f deres lyse Foraarsstem - 
ning, men nu i Vemod; nogle (og det er de fleste) h a r 
hyllet sig ind i Sørgeskrud med T aa re r paa Kind, men alle, 
alle haster de tilbage, tilbage med ilende F jed henad den 
samme Fortidens grønklædte Sti og tager hver og alle lige
som Dele a f vo rt Sjæleliv med sig, hvor g aar de alle hen? 
— i Erindringens, de vemodige Minders Gjemme! Sjælen 
alene vandre eensom  de gam le Stier om og om igjen — 
atter og a tte r og svøber dem i de m inderige Erindringers 
gyldne D rømmeflor!

((Poesiens den blaa Blomst#, som  Realismen troede gan
ske a t h a ’ udryddet, h a r  a tte r løftet sin deilige dunkelblaa 
Kalk! I en eneste lysende Sommernat springer B lomsten 
ud og dens underfulde Duft bølger i den hellige lysblaa 
Nat og aander sin ædle Skjønhed ud over troende H jerter. 
Og den vil leve, dufte og blaane i fagre Ungdomsdrømme, 
om disse end faa r den Skjæbne kun a t leve i M indernes 
dvælende A ftenblaane! Som Digteren siger:

«Blaa som  en  Vaarnat, fuld af store b linkende Stjerner,
sænk Jer i M indernes gy ldengrønne Hav!»

Ja, disse M inder — disse E rindringer m ed sit vexlende 
gammeldagse vemodige F arvesk jæ r — om baade søde og 
saare  Erlebungen, de var med levende Sands indsuget af 
Efterslægten, væsentligt a f de i Forta len  nævnte 12 Slægts
kvinder, de blev ogsaa forstaaelsesfuldt tilegnede som menne
skelige V irkelighedsbeviser (documents humains) bevarede 
i oprigtig T roskab  og gjengivne med Sandhedens P ræ g : 
ligetil og uden fristende Udsmykning. Det v a r ogsaa F o r
tæ llinger om  en gammel stæ rk  Slægt, hvis Individer i længst 
forsvundne Dage havde indtaget saa  pas høie Stillinger i 
Samfundet og i sin V irkekreds og øvet saavidt Daad med 
Magt og myndig Kraft, a t de efterlod Noget, væ rd  a t m in
des. Dette kan  iallefald siges om Adelsætten Orning.
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Dette gjæ lder dog vel væsentligst T iden før 1700-Tallet 
om Orningerne. Men ogsaa efter den Tid er Oplevelserne 
a f — enkelte — for ikke a t sige «de enkelte« — Individer 
a f Slægten Grønvold ikke saa ganske dagligdagse og der
for ikke uden Interesse; den synes m ig fornem lig a t m aatte  
væ re det for Officersstanden, som  Slægten i 16 og 17-Aarhun- 
dredetallet udelukkende tilhørte. Individerne a f Adelsætten 
Orning var fra 1370—1786 (400 aar), da den uddøde, alle 
Officerer, fornemlig tilsjøs. De «af Officers-Slægten Grøn
vold (Grunwald) i Norge v a r derimod Landofficerer. I 
Tiden fra ca. 1650—1848/49 — ca. 200 Aar var der a f Slæg
ten m indst 33 Officerer tildels under Navnet Orning (Grøn- 
vold-Orning). R iksarkivar Huitfeldt, der var beslægtet, ud 
tryk te  det saaledes: «Det v a r en — og vel den æ ldste — 
a f alle de Slægter, der som  en slags m ilitæ r Clan leverede 
Officerer til den «norske L andarm é».

Og n aa r de fordums saa  staute, kraftige og spænstige 
Grønvolder — baade Gullaug-, Ulleberg- og Tordenstierne- 
Grønvolder — de høyreiste Officerer a f den gam le Slægt 
selv var bievne tilaars med hvide H aar og m indre stø 
Gang, da tog en eller anden a f  Børn, Børnebørn eller P a a 
rørende, helst av Kvinderne, dem  omsorgsfulde under Ar
men og sammen vandrede de omkring i sine Z iirhauger 
og U rtegaarde i A ftenstilheden og Aftensvalen.

Men med Oberstlieutenant F rid rich  Martinus v. G røn
vold paa Gullaug var der forresten desuden den Særhed, 
a t han  helst vilde lid og det ubetinget alene, n aa r der var 
rigtig Uvær, og han vilde ikke standses. N aar Tordenen slog, 
Lyn blinkede og Regn strømmede, da tog han sin Leirhue, 
slog sin gam le M ilitæ rkappe om  sig, «træv» den største  af 
de gam le Partisaner (Hellebarder, Korsværge) der altid stod 
i Gangen, som Støttestav og bevægede med sindige Skridt 
sin svære Krop ud i U rtegaarden  hen til sit Yndlingssted, 
den gam le Kjæmpehaug. O ldemor formente a f en m um 
lende Yttring, hun troede engang a t h a ’ opfattet, at han  da 
— under E lementernes Oprør — særlig lod sine T anker 
kredse om sin faldne Ven og F ræ nde  Kalchreuth og ofrede
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hans «manes» et «piis manibus# («manet alta m ente repo- 
stum») en M indetanke paa dette Sted, som  saa godt svarede 
til denne djærve, intelligente, ridderlige og stolte K rigers 
inderste Væsen.

En Bekræftelse — og det en enestaaende og fuldgyldig 
— paa Gullaugs, dens Beliggenheds og Omgivelsers Skjøn- 
hed hidsættes: En herlig Sommerdag i Juli (vistnok 1854 
eller 1855) gaar m in ca. 55/56-aarige Onkel Skibskaptein 
Jens Fridrich Grønvold (tidligere «Odelsmanden til Gullaug«) 
som vanligt i Haven og baade inspicerer og hygger sig; 
han var, som han  pleiede om Sommeren, vistnok anstæn
digt klædt, men i en gammel indgaaet bekvem  Dress for 
ikke at hæmmes a f Klæderne, n aa r han  a f og til tog et 
Tørn, hvor han  syntes det behøvedes. Det var en meget 
smuk Mand, m ed et stilfæ rdigt fint Væsen, saa  a t han selv 
i F iller vilde h a ’ ta t sig ud som  Gentleman. Saa lander 
netop en engelsk Lystjag t ved Stranden, og to a f de om 
bordvæ rende Personer g aar lige op i H aven og træfFer der 
den venlige gam le Onkel. De præ sen terer sig som de to 
Englændere: Lord  R icardo og Sir Morton Peto, begge 
kjendte h e r i Landet som de, der financierte vor første 
Jernbane (fra Christiania til Eidsvold). Lord R icardo var 
formentlig Søn eller Sønnesøn a f den i 1823 afdøde engel
ske Nationaløkonom  og Bankier David R icardo (vel op
rindelig a f  italiensk-jødisk Slægt) som  var bleven nobiliteret. 
Sir Morton Peto  v a r en bekjendt engelsk Ingeniør. Lorden, 
som slet ikke var stiv som Englænderne vanligt h a r Ord 
for at være, m en snarere  en livlig H erre med et in ternatio
nalt Væsen, førte O rdet og fortalte, a t de paa  en Seiltur 
fra Christiania v a r løbet op i D rammensfjorden, men ikke 
noget Sted, — selv i denne vakre  Egn — havde seet saa 
skjønt formede Strande og en saa  smuk gammeldags Have 
som ved denne Gaard, hvorfor de havde tilladt sig a t gaa 
op i denne. Onkel kunde godt greie sig med sit Skipper- 
E ngelsk296 og viste dem galant og forekommende om i 
Haven og Omgivelserne i den een å een og en halv Timestid, 
de gjorde Ophold 297. De besaa med Interesse den gamle
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stilfulde Have, som Lorden mente netop v a r som  den skulde 
væ re i sin forholdsvise Uberørthed uden denne G artner
tvang, og den morsomme røde Fløi m ed de sm aa Hoijunker- 
Kam re med de blyindfattede F laskebunds-Ruder og de 
gam le sm ukke L indetræer udenfor. Alt fandt de eiendom- 
meligt v akkert og i høi Grad gammeldags interessant, ikke 
m indst den svæ re granomkransede K jæmpehaug, som  sæ r
ligt stod Sir Morton an. Som de g aa r ind i selve F rug t
haven, hvor Onkel vilde vise to enestaaende T ræ er: et 
mægtigt Pæ re træ  og et G ravenstensæbletræ , faa r Lorden 
Øie paa en halvnedsunken heldende T ræstøtte , næ sten over- 
grod  a f S tikkelsbæ rbuske; den saa  ligetil ud som  en a l
mindelig Stolpe, hvad den ogsaa næ rm est var. P aa  denne 
skakke Pæ l blinkede netop i Solskinnet Noget som  a f en 
gammel Metalplade. P aa  Lordens Spørgsmaal sa ’ Onkel, 
a t det nok var en M indetavle over en Officer i Slægten, 
som va r falden i engelsk Tjeneste under Duc of Marlbo- 
rough, men han vidste in tet næ rm ere om Sagen. (Han og 
mine øvrige Onkler, ja  flere a f  Tanterne med, var temmelig 
ligegyldige med Hensyn til Slægten; jeg  tro r s’gu knapt, at 
Onklerne nogensinde havde giddet se til Støtten, om de 
dog m aaske nok vidste, a t en saadan  var der 298). Nu blev 
Lorden svæ rt interesseret. «Lad os se!» sa ’ han. H an brugte 
sit fine Lommetørklæde og rensede ivrigt P laden til den 
saavidt blev saa nogenlunde læselig og slængte Næsdugen 
bort som var det en Klut. P aa  P laten  stod klodset-idiomatisk 
indridset med gothiske Skriftbogstaver: «Till Aff-mindels 
aff dend Cornette M arquard Otte G rønwald aff den høy- 
forneme Æ t Orning, huilcken giorde Kriegs-Affuenturier 
hos Engellandts Offver-General M alaboro och falden bleff 
ud for H aanden a f dend F ræ nde  udi franzosisch Kriegs- 
Tienst, naffnlig Hr. Capitaine Hans Henrik von Reichwein, 
der ocksaa en Nordmand w ar, udi det nafnkundige Feldt- 
Schlakt, nafnlig M alplakt: Anno 1709. Æ tatis  suæ  18.» Da 
Onkel saa nogenlunde havde stavet sig igjennem og over
sat denne gammeldagse M undart (af en Bygdeskolelæ rer 
i Borge), sa’ Lorden ganske piqueret-alvorlig: «God damn,
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Hr. Capt’en, De synes at h a ’ liden Interesse for Deres Slægts 
æ refulde Minder!« Saa m aatte  Onkel fortæ lle de Smaatte- 
rier, han vidste om Gaardens H istorie og om Riddersalen 
og dens mange Vaaben-Dekorationer (det sidste vidste na tu r
ligvis Onkel fuld Besked om) og det lyttede Lorden meget 
interesseret til, men han syntes særligt a t misbillige Ned
riveisen af Riddersalen, som han saa gjerne vilde have seet. 
Men iallefald m aatte  han  ind i de gam le Hofjunker-Rum, 
især Rødkammeret, for næ rm ere a t besigtige de gam le 
grønne F laskebunds-B lyruder og se Tordenstiernes svære 
Omhængsseng med dens V aabendekorationer; den var for
øvrigt profaneret a f flere af mine Guttesager: som  en Bota- 
niserkasse og m it fine lille Jagtgevæhr, som laa slængt 
ovenpaa Teppet.

Ved Afskeden gav Lorden Onkel sit V isitkort og sa’: 
«Hr. Capt. kommer De a tte r til England, saa haaber jeg 
at se Dem paa m it Slot; vel kan  jeg ikke vise Dem gam le 
K rigs-M indesmærker eller «antique» Vaaben, men jeg  kan 
dog vise Dem Ting, som selv De, Skeptiker, vil finde interes
sante!« Men Onkel Jens kom  aldrig mere til England og, 
om saa var skeet, havde han ganske vist ikke aflagt Lor
den Visit paa hans Slot.

Men i Senhøsttider eller om  Vaaren i Isløsningen299 
kunde det væ re  m indre hyggeligt a t fæ rdes ude i Gullaug- 
trakten. N aar Mørket svøbte sig om Egnen i Høsttiden, 
n aar vredladne blaasorte  Skym asser hobede sig truende op, 
n aar Luften dirrede af Uværet, n aa r m an gjennem Storm
bygerne hørte  Fjordens tirrede, oprørte Røst og tunge Bølge
slag mod Stranden, naar Vinden f6r susende og stønnende 
frem over B akkekammene, n aar Regnbygerne piskede ned 
og forsøgte a t drukne, hvad de kunde med sine overvæ l
dende Nedbør a f Væde, sine K askader a f Vandmasser, da 
kunde m an nok føle sig ilde ude og slet til Mode. Men 
ubetinget væ rre  var dog Taaken, der imellem  om Vinteren, 
men isæ r ud paa V aarparten  steg op fra F jorden som  et 
mægtigt hvidt Spøgelse og blindede Alt og forvirrede Folk, 
som færdedes paa de farlige og ofte skrøbelige Isveie.
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Naar Skodden ty k  og tæ t fyldte hele Gullaugegnen, væltede 
sig ind i G aardsrum , Have og alle G aardens Omgivelser, 
snoede sig frem  klam  og kold og indhyllede Alt i sit hvide 
Teppe, som  syntes uldent men bedrog og i V irkeligheden 
var et grøssende graahvid t Isteppe, — da v a r det ikke hygge
ligt a t væ re udendørs, da var det bedst a t søge Ly, Varme 
og Gjestfrihed i de hyggelige Stuer paa  Gullaug og blandt 
Gaardens mange sympathiske Beboere 300.

F ø r er om talt Gaardens Hovedbygninger; det tilføies, at 
Laave, Fjøs, Stald og andre Udhus laa ligeoverfor Hoved
bygningens Østside, tidligere noget næ r indpaa denne og 
begrændsedes mod Syd af den røde Fløis Gavl og mod 
Nord-Øst a f  Indkjørselsveien. P aa  den anden Side a f denne, 
re t i Nord (ligeoverfor den røde Fløi) stod paa en naturlig  
flad Stenhelle a f stort Omfang det mægtige S tabbur med 
sit høie K lokketaarn; denne Bygning ragede høit over de 
andre. T ilsammen havde Bygnings-Komplexet tidligere dan
net en F irk an t eller snarere et langagtig t Parale llogram  med 
alle de forskjellige Bygg om et stensat G aardsrum ; en stæ rk  
Vold mod Øst til Værn mod Landsiden (Befæstning) var 
der indtil Syvaarskrigen. Bag den gam le Laave havde 
Oberstlieutenant F rid rich  M artinus opført en Laavetilbyg- 
ning, da den gam le viste sig altfor liden til a t rumm e den 
rige Avl, han snart fik G aarden drevet op til. Langs Hoved
bygningens Side mod Gaardspladsen (Vest) laa der be
kvemme flade Stenheller helt indtil Midten (Porten) a f Rød- 
Fløien, og selve Gaardspladsen v a r stenlagt. Da m an gravet 
ved Opførelsen a f Oberstlieutenantens Laavetilbygning (mod 
Øst) fandt man Spor a f Befæstningsvolden mod Landsiden; 
det var derfra  Svenske-Angrebet kom  i 1567 (Syvaarskrigen 
1563—70), og som endte med, a t endel a f Gullaugs da
væ rende Huse gik op i Luer.

E fter denne længere, men — synes m ig — fornødne 
— Digression, sæ rligt om den tidligere adelige, senere pri
vilegerede Sædegaard Gullaug og dens Herligheder, e r 
det paatide a t vende tilbage til Fortsæ ttelsen  a f Skildrin
gen a f Oberstlieutenant F rid rich  Martinus’s senere Dage
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paa dette romantisk skjønne Hjem, som laa hans Hjerte 
saa  nær.

Uagtet Oberstlieutenanten v a r ca. 67 Aar, da han begyndte 
sin Virksomhed som Reorganisator a f  Godset, tog  han  fat 
med en Iver og Kraft som  var han en M idtaldersmand, og 
det varte ikke saam ange Aar inden det blev et Mønster
brug; han havde trolig  og kyndig H jælp i sin Hustru, om 
end ikke af sine Tjenestefolk, som  han var altfor efter
givende mod. E fter 10 Aars forenet dygtigt Arbeide kunde 
Ægtefolkene — som ogsaa i denne Tid havde faaet nogen 
kontante A rvem idler — med rette  kaldes og betegnes som
— efter den Tids M aalestok — «rige» Folk, skjønt flere 
af Sønnerne — sæ rligt Capitaine Nicolai F rid rich  v. Reich- 
wein og L ieutenant Just Christian — nok tra k  adskilligt 
paa dem, først til sin Uddannelse (3 af dem gik hver i 3 
Aar paa den m athem atiske Skole i Christiania) og senere 
som Officerer, da de slette Lønninger fordrede T ilskud til 
saa pas fra H jemmet godt vante H errer, og Reichwein 
efterhvert udviklede sig til en «Turebasse». To a f dem 
giftede sig ogsaa (den ene, Capt. Just Christian, med en absolut 
uformuende Dame, en P ræ stedatter) og ikke lidet Tilskud 
blev nødvendig til Hr. Just’s Husholdning. Og n aar det gjaldt 
nødvendige og fornuftige Øiemed, v a r Foræ ldrene saa langt
fra uvillige; F a ren  m aatte  betegnes som endog saare  villig, 
medens Moderen v a r noget m ere kritisk  og oftere kom  med 
generende Pro tester, sæ rligt ligeoverfor Just Christian, inden 
hun indvilget. Min F a rfa r (Majoren) havde vistnok med 
sin H ustru  faaet ikke saa liden Medgift og havde Udsigt 
til Mere 801, m en lagt sig til en temmelig sto r Eiendom  
(Semb) i A sker og fik snart en større Barneflok a t forsørge, 
medens E iendommen — trods hans Dygtighed som  Jo rd 
bruger (han v a r nok endog mere «framifraa» end Faren)
— ikke viste sig saa  rentabel som  formodet, hvortil ogsaa 
stødte mislige Aarsvæxter. H an fik god Hjælp a f F o r
æ ldrene; han  fik Gaarden op igjen og kunde om ikke længe 
betale tilbage L aanet med Renter og Rentes Renter. Han 
vilde saa, thi i Pengesager var han  en endog generøs
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Gentleman; medens de to andre lod fem væ re lige. Capi- 
taine Christen Martin derimod forlangte aldrig noget Til
skud, men han var ogsaa Ungkarl og opholdt sig m est paa 
Gullaug, indtil han blev Compagnichef og i sin sidste Tid 
Underkommandant (paa Kongsten) ved F red rik sstad  Befæst
ninger. Ikke mange Aar efter afgik han  vel 39 Aar gi. ved 
Døden som en ensom sørgende Mand, som  før e r omtalt.

Oberstlieutenant F ridrich  Martinus udmæ rkede sig ved 
sin ypperlige Helbred, men i 1797 havde han  en «Malør», 
som han selv i nedenanførte Uddrag a f et B rev betegner 
det, hvorefter han aldrig «blev som  før». Han v a r rigtignok 
over 76 Aar, men fandt det alligevel ubegribeligt, a t han 
ikke skulde kunne taale «ikke væ rre  Støit» end den han fik, 
men det v a r dog nok saa, at hans K jæmpekraft nu var paa 
Retour. Han vilde dog ikke væ re forsigtig, han drev frem 
deles paa m ed sine ikke lidet anstrængende Jagtture, som 
han mente gjorde ham  saa godt, «disse herlige Jagtdage i 
Guds frie N atur med m untert Følge og med den — trods 
sin Alder — herlige Diana i fuld Loos«. V istnok blev Diana 
ved de T ider stanget ihjæl — som  før om talt — men Oberst- 
lieutenanten havde andre gode Hunde a f  sin Holstener-Race, 
og med dem  fortsatte han sine Jag ttu re, «fast de (Hundene) 
ey kunde paa langt næ r m aale sig med hende (Diana)«, 
ja  endog tidlig paa Høsten samme Aar, han døde ved Ju le
tider (1803) havde han en «frisk lille Jagt« 302, som han 
betegnede den, men som hans F rue  fandt ((uforsvarlig an 
strængende for en næsten 83-aarig Mand, som til og med 
aldrig havde forvundet det nok meget alvorlige Støt, han 
fik for ongefåhr 5 Aar siden«, men slig v a r nu engang 
F rid rich  Martinus; han havde det ikke med a t væ re for
sigtig, han lod det staa til, «i Guds Navn«, som han gjerne 
lagde til.

«Uddrag a f et Breff fra Oberstlieutenant F ridrich  Mar
tinus von Grønwold til Velærværdige vellæ rte H err Rosing, 
Sognepræst for Spydeberg Menigheder, och Hustrue:
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«Allerkiæreste,
Elskelige Børn!

Jeg med Mine aflægger vores H iertelige Taksigelser til 
Elskelige Børn, fordi de vilde sig paatage udi dette Elendige 
Føre  (sic) saa lang og bekostelig Reise, alene for a t besøge 
os. Gud velsigne Dere Begge, hånd opholde Eder, det e r 
og skal blive vores daglige Ønsker indesluttet i vore Bønner.

Hjertelig skal det glæde os: om  Dere kom  vel hiem  og 
befandt Alt efter Ønske, ieg tænkte  mange Gange paa Eder 
Tirsdagen, da idelig Regnet her udflød, saa giorde det vel 
paa Eders Vey.

(Redegjørelse for diverse Nyttegjenstande, kjøbte a f og af
sendte fra  en D rammenskjøbmand).

«En «Malør» hendte m ig igaar; jeg  gik paa «Buren» 
(Stabburet) og tog fra  Loftet en gammel Jaa, som  ieg vilde 
Smeden skulde bøye til en Sigd; da ieg skulde gaa udfor 
T rappen med Jaaen  ihaanden, som  ieg vel hundrede Gange 
hafde gaaet udfor, steg jeg  feil og stupte udfor og bleff 
liggende paa Gulvet, hvorlænge ved ieg ikke. Endelig 
kiendtes det, a t ieg v a r kold udi Hovedet, men endnu laae 
ieg længe, førend ieg var god for at tage min Felthue og 
sæ tte paa Hovedet og komme mig saa vidt, a t ieg kunde 
Reise mig op og blev siddende paa Gulvet en Stund, før
end ieg kunde s taa  op. I m it Hode v a r Smærte udaff en 
Stødt paa Venstre Side og m in venstre Skulder, som giør 
meget ondt, men endnu væ rre  er Smærten mellem  mine 
Axler, n aa r ieg skal puste eller Nyssing komm er paa mig, 
saa giør det saa  ondt, som En stod og b aarre t m ig med 
Kniff mellem  m ine Axler og vil m ig Pusten betage; derfor 
h a r ieg idag m aatte t aarelade m ig og kjender ligesom en 
liden Lettelse allerede. U lykkeligt v a r det Fali; men Gud 
væ re laavet, a t ieg ikke faldt udi Jaaen ; da ieg stod op, 
laa den lige ved Siden a f mig. I Dag fik ieg Breff fra  den 
forlorne N ico lay30* (Sønnen Capt. N. v. Reichwein). Han 
beklager sig over onde M ennesker og funderer paa, hvem  
har beløiet ham . Noget derudi kand væ re sandt, Noget
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usandt; hånd  h a r dog vel Selff givet A arsag dertil, ellers 
kunde ikke en Mand, en høy Officer, en F ræ nde  og til og 
med af Landets bedste Adel skrive m ig saadan t B reff til 
under sin H aand (om) hans dengang førende Liv og Levnet. 
Gud give hånd Vilde og Kunde fo rbædre  sig; H erre  Gud: 
hvor glad vilde jeg  ikke da Være! H an undskylder sin 
lange Udeblivelse (med) a t skrive allene for «formange 
Embedsforretningers Skyld#, huilket kuns e r Snakk. P aa  
S em b304 s taa r det ilde til med Kaja 305; idag h a r hun hafft 
Feld tsk iæ r hos Sig formedelst hendes Brøst, den stakkels 
K vinde!

P aa  Mandag skal Holstes 305 D atter fornye sin Daabes 
Pag t udi Kirken. Moer 306 holder hende over Daaben, og 
Martin 307 er Fadder, men ieg komm er ikke, for m in Axels 
Skyld a f det Stød, ieg h a r  bekommet. Moer v a r paa Semb 
til Onsdag formedelst det s tæ rke  Regn holdt hende, ogsaa 
(for) a t see Kaja lidt tilgode.

Igaar fik ieg høy Bierget, Gud ved nu, hvordan  det vil 
gaae m ed Komet; næsten Alt e r modent, men Regnen dri
ver folkene af Ageren; lidt Bygg h a r ieg skaaret, som  er 
sat paa Stør; Stør h a r ieg til det Andet, saavelsom  til B land
kornet, men ingen tilovers, a ltsaa  seer det ilde ud for mig, 
ifald Været ey forandrer sig.

H erren velsigne m ine elskelige Børn, det ønsker og beder 
ieg daglig, saalænge Livets Aande er i mig#.

Gullaug Sædegaard dend 8. Septbr. 1797.
Grønwold 308.

Oberstlieutenanten kunde ikke holde sig i H jemmet som  
Patien t længere end til al Grøden v a r kommen vel ihus. 
Allerede i Begyndelsen a f  Oktober, som  netop var meget tør, 
smuk og eftersommerlig, m aatte  han ud paa en temmelig 
lang og frisk Jagttur, der ((tilsyneladende bekom  ham  vel#.

Svigersønnen, Spydeberg-P ræ sten (Rosing) var Vi* 1797 
udnævnt til Sognepræst til Næs paa Rommerige 309, og Svi
gerfaren h a r med sin H ustru  væ ret i Besøg hos dem  strax  
over Julen, i Janua r M aaned 1799. «Kjøreturen#, som Oberst-
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lieutenanten kaldte den, var ellers temmelig lang; vel frem 
og tilbage en 15—17 Miil, hvorhos Veibanen dengang var 
temmelig «kronglete», men den lange Reise betrag tet han 
som  en «hyggelig og frisk Sviptur». E fter H jemkomsten 
skriver Oberstlieutenanten et T akkebrev  til Svigersøn og 
Datter, hvori forekommer endel gode Raad med Hensyn 
til hvorledes Sognepræsten bør forholde sig ligeoverfor 
sine Sognebørn, sæ rlig t de Tiendepligtige. Det bemærkes, 
a t paa den Tid v a r »Tienden#310 (Naturalydelser), P ræ 
sternes fornemste Indtægtskilde a f vedkommende Kald. 
Jeg gj engiver kun  Uddrag a f dette temmelig lange Brev, 
hvor (til en Forandring) Datoen er anb rag t paa 1ste Sides 
øverste høiere Hjørne, m edens det ellers vanligvis var paa 
sidste Sides venstre.

Uddrag a f B rev fra  Oberstlieutenant F rid rich  Martinus 
von G rønwold til «Velærværdig, vellæ rde H err Rosing, 
Sogne-Præst til Næss Menigheder paa Øffre Romerige#.

Gullaug Gaard den 1ste Martzi 1799.
«Allerhøyst elskelige

Svoger og Datter!
F o r  ald beviiste store Godhed og Kierlighed i Omgang 

med mig och m ed Mine paa det k iæ re Næss aflægger ieg 
herm ed allerstørste  Taksigelse.

H imlenes H erre  forunde os den Glæde a t sam les oftere 
saa fornøyede tilsammen!

T ak  for Fø lget til Vorm sund; da jeg  kom  over og op 
for Bakken, saa  jeg  med T aa re r i Øinene m ine elskelige 
Børn sidste Gang. Vi reiste fo rt og kom  vel til Christiania 
den Aften; fra  Rom saas begyndte det a t blæse strid t med 
Snee tillige. Vi tog  ind til B ager Sch iøberg811 for a t hvile 
vore Heste, men han  vilde aldeles ikke slippe os; vi blev 
der om  Natten og reiste anden Dagen til Semb (i Asker, 
Sønnen L ieutenant F rid rich  Helle («Majorens») Eiendom  
og Bopæl) og forefandt Alt vel der. Blev der til F redag  
og reiste indenom  Holst (Svigersønnen, Sognepræst Chri
stian Holst til Røgen — «Røkenpræsten» —) og spiste der
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til Middag. Kom saa hiem samme Aften og fandt Gud 
væ re lovet Alt efter Ønske; det v a r den 3. Februarii« . .

(Lang Beretning om Udførelse a f «den Commission a t kiøbe 
et «8 Dages Stueuhr med Mahogni Casse (45 Rdl.)», «En 
Messing Lyse-Plade (R. 3-23)», «en rund  Løgt (R. «-3-3»)», 
om  Feilexpedition af en «Pige udi W iederøes G aard  for
medelst Jom fru  Møllerup», om Noget, som  kaldes «piremons- 
Vand» (m aaske Piramo- eller Peiramo-Vand — formentlig 
af jreiqav =  forsøge), «Forsøgs-Væske»: et m edicinsk P ræ 
parat, formentlig til Lindring a f hans Hold, paad rage t ved 
Fa lde t i S tabburstrappen; det h a r ganske vist væ re t et ((væl
digt«, da Oberstlieutenanten v a r en saa  «særdelis svæ r Kar«.

«Nu m aa jeg  melde Noget om  vores Hustilstand. E fterat 
vi kom  hiem, saa var Moer (F ruen) ikke «rigtig udi sine 
Been«, isæ r det «høyere». Fontenellen* vilde ikke «Slaae 
an«, men holdt sig idelig tø r; den 17. Februarii bleff hun 
saa betagen, a t hun ikke siden den Tiid h a r kunnet staa 
paa dem, men holdt ved Sengen og m ed saadan  Spræng
ning i Benene, at de er haarde  som  Steen og — naar m an 
skal rede Sengen— m aa 2 å  3 hjæ lpe hende op (hun v a r ogsaa 
meget høi og svær) hvad Ende det skal tage ved kun Gud; 
dette h a r opholdt m ig at skrive til Dato for a t kunne melde 
Noget om B edring ; hun sidder nu lidt oppe, men et P a r Men- 
nisker m aa holde hende under Armene og leie hende over 
Gulvet; men hun kan ikke løfte den høiere Fod, hun slæber 
den. Dog har vi lidt H aab om, a t det skal blive bedre, 
som Alt s taa r i den Almægtiges hans naadige Bestyrelse!**

Da jeg  kom  sidst fra Christiania tra f  jeg  Hr. Lechve *** 
udi Ravnsborg****, saa tog jeg  ham  med til Semb, hvor han 
spiste M iddag der og reiste ned til Dybdahl for a t giøre

* F o n ta n e l l a ,  it. (i Lægekunsten) et kunstig t Saar, som  holdes aaben t 
og hvorhen  de u sunde  Vædsker ledes til helb redende Udgang.

** O ldemor blev efterhaanden  frisk og gjenvandt sin  gam le Førlighed 
(f  1822, over 80 Aar).

*** Lechve, en  forholdsvis ung  og dygtig  M and, var nylig  udnæ vn t til 
Sognepræst i det store og indb ringende Kald i Lier.

**** Et gammelt Skydsskifte i Asker.
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nogen Aftale med ham  angaaende P ræ stegaarden  i dette 
Aar. Jeg kan  forsikre — saam eget skiønner ieg — at han 
er en m eget artig Mand, ikke a f de opblæste Mennisker, 
som  giøre sig modige a f Lykken, saasom  han  i m ine Tan
ker er en lykkelig Mand, der h a r  faaet et saa  sto rt Kald; 
jeg tro r ikke han skal blive nogen for stor, men hans Om
gang og Opførsel e r kierlig og indtagende. Ved den Maade, 
han ud trykker sig paa, e r ieg indtagen a f ham  i den korte  
Tid ieg haffte den Fornøyelse og Æ re  a t tale med ham. — 
Tillad mig nu a t berøre  Noget og bede om Noget, som ieg 
ikke tror, m in elskelige Svoger og m in elskelige Datter 
ville tage ilde op. Begieringen er denne: væ r ikke studs 
mod sin Menighed: giør Æ re  a f den; for Alting: H ør al
vorlig paa hvad de m aatte  sige a t Aarstiden frembringer, 
men troe dem ikke*, og, huad  Smaating bestemmende (an- 
gaar), bed Dem lade dette væ re uanmeldt og ikke bringe 
Saadant fore; thi det e r saadanne folk alene om at giøre 
a t forsøge a t bringe sin Næste Fo rtræ d  paa Halsen, hvad 
de h a r imod En  og forsøge derhos a t bringe Elskelige 
Svoger til a t fuldføre deres Ondskab. Hvad grovere F o r
seelser anbelanger: e r der Noget, bør tiltales, men for alting 
lad dem blive tilta lt i ald Kierlighed a le n e  paa hans Kam 
mer, at ingen hø re r derpaa, saa de ikke blive offentlig 
beskiæmmede; derved bliver han høytidsligt elsket: ieg 
k ie n d e r  F o lk e t  deroppe af lang Erfaring. (Oberstlieute- 
nanten havde i 1740—50-Aarene staaet som Second-Lieut. og 
Prem ier-Lieut. ved Næsiske Compagni.) Og nu m in elske
lige Datter! giør Æ re  af Bønder-Erfaringerne, din Moer 
tro r da, a t Du komm er til a t nyde Godt a f deres gode 
Raad, væ r venlig mod dem, bespis dem, følg dem  ud, naar 
de Reyser: Gud, huor Du da bliver ophøiet!**

Vi hilser Alle og ønsker H errens Velsignelse over Eder 
Begge! Grønwold.

* P ræ sternes Ind tægter bestod dengang  hovedsagelig  af T iende af N atu 
ralydelser, f. Ex. Korn.

** D isse O berstlieu tenantens Raad synes m ig  at være begrundet i en 
forstandig, næ sten  in te lligen t Forudfølelse af hvad der sidenefter blev den 
gjængse Mening, for sa a  derefter at ende i u sund  Folkeforgudelse.
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Endnu er Just og N icolay* hiemme, men Just tænker, 
n aa r «Bragnes-Marken» er forbi, a t reyse til Hd. Nicolay 
biir «til han  faar Ordre« a f sin Oberst«.

I det sidste Aar, Sognepræst Th. Anton Rosing endnu 
var paa Spydeberg, skrev han  følgende Brev til sin Svoger 
Prem ierlieutenant F rid rich  Helle v. Grønvold paa Semb i 
A sker (Oberstlieutenantens Søn og min F arfar, senere ((Ma
jo ren  paa Gullaug«). Jeg  m eddeler det, fordi det synes 
mig i Forho ld  til den Tids sædvanlige tø rre  og høitidelig- 
ceremoniøse Skrivelser a t v irke noksaa kvikt:

Spydeberg  Pgd. d. 19 Juny  1796.
Hør min kiæ re B roder! mon de ere alle døde paa Gul

laug? Dersom  jeg eller m in Kone faar Tid med dette Bud, 
som gaar til Christiania, vil vi gjøre samme Spørgsmaal 
did, dog omvendet saaledes: mon de ere alle døde paa 
Semb? og hvor jeg da først faaer Svar paa dette critiske 
Spørgsmaal, den er os sandelig allerkiæ rest. — Du veed 
hvor lang Tiid Du h a r paa  din Samvittighed — Du m aaske 
vil oprette det ved personlig a t besøge os m ed din snille 
F rue  — forgjæves h a r vi hidtil re t inderlig længtes efter 
Besøg — nu har jeg lit (sic) F ris t en 2 Uger a t giøre den 
længe paatænkte  Vams ** Reyse — Planen er idag 8te Dage 
a t tiltræde den nemlig d. 26 Juny  — (NB. hvis ei uventede 
Forhindringer skulle a tte r komme: saasom  Rygtet siger 
L ieutenant Thesen skal giftes m ed Karen Roil***) — Ja  hun

* N icolay  F ridrich Reichwein, Capitaine, O berstlieutenantens Æ ldste 
Søn. Ju s t Christian, L ieutenant, h an s  yngste.

** Skal naturligv is være Hvambs. (Gaarden, Godset H vamb (Store 
Hvamb)). Ubegribeligt at Sognepræ st Rosing — selv i Skyndingen  — 
kunde gjøre sig skyldig i en slig Bommert! D enne navnkundige, over hele 
«Oplandene» kjendte G aard var jo  h an s  Kones Farsslægts u rgam le Eien- 
dom . I det H ele synes mig, at P ræ sten neppe skrev bedre orthografisk end 
Oberstlieutenanten , som var næ sten  2 G enera tioner tilbage. H an  (Præsten) 
er svag i B rugen af Conjunktiv , og In terpunktions-Tegnene er faatalligere 
end  h in s ; th i jeg  regner ikke h an s  — (Tankestreger), som ingen In te rpunk 
tioner er. Og dog var Præsten en  endog  læ rd  M and, specielt stor Latiner

*** Karen Roli var af en Bonde- eller G aardbruger-Slægt i Spydeberg. 
D enne Slægt skal ikke have noget a t bestille  med den i de senere T ider
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skal væ re  nødd til at skynde paa — vi vil da ey  vide af 
Din Visit før efter d. 10de July, saasom  intet skulle yder
ligere æ rgre  os end Du ey skulle træ ffe os hierne — og 
derfor skrives disse faae Linier; som  sluttes med a t hilse 
saa hiertelig Din F rue  og Dig fra  min Do. og den opofrende

Rosing.
At forrette 2 fuldkomne K irke T ienester og derefter at 

skrive et saa langt og saa peent B rev som  dette, gjør mig 
det efter? Vale! V elbaarne

Hr. L ieutenant de Grønvold
paa Semb Gaard i A sker Sogn.

Sognepræst til Næs, øvre Romerige, Thom as Anton 
Rosing, døde «hasteligen» den 26. Augusti 1799. Følgende 
høitidelige og orato riske Sørgebekjendtgjørelse, try k t i Chri
stiania hos Jens Ø rbek B e rg 312, h idsæ ttes:

Under haabefuld  Udsigt til m ange glade Aar 
I Livets Middag 

I M anddommens Kraft 
Segnede pludselig,

B erø rt a f den frygtelige Lee,
H err THOMAS ROSING* 

den 26. Augusti 1799.
Han var født i Christiania den 3. Martii 1747,

Blev kaldet
Til residerende Capelian for Thunøe Præstegjæ ld,

Den 1ste September 1773 
Til Sognepræst

F o r Næsodden den 23. Februarii 1780,
F o r  Spydeberg den 4. November 1785, 

O g tilsidstfo rNæ s paa Øvre Rommerige den 1. December 1797. 
Hans hulde og troefaste Ledsagerinde paa Livets Bane var 

F røken  ANNE  H O L T E R  GRØNVOLD ,

anseede Embedsslægt Roil, som  skal skrive sig fra en lignende Opkomst 
(fra G aarden Rol i det Throndhjem ske).

* H ans fulde N avn var: Thom as Anton Stockfleth Rosing.
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Hvis lydelige K lager g jenfordrer — ach! forgjæves — 
Den bedste Ven, den ømmeste kiæ rligste Mand!

Som Religionslærer for mange Menigheder v a r Han stedse 
n idkiæ r for at befordre det Gode,

At indskrænke Uordener, a t fremme gavnlig Oplysning, 
Skulde H an end derved skabe sig F iender 

Og vække sig Avind og Had.
Selvbevidsthed var Hans Værn mod Miskiendelse,
Og de Retskafnes Agtelse Hans Opmuntring;

Denne savnede H an aldrig,
Den fulgte Ham  i Livet, den stod ved Hans Døds-Leje 

Som Tilskuer af Hans rolige Blidhed,
Den hædrer H ans Minde 

Med mange uskrøm tede Taarer.
(Sørge-Decoration).

Sognepræsten til L ier: S. Lechve, hvem  Oberstlieute- 
nanten — efter et før citeret B rev — sees a t sæ tte stor 
P ris paa, v ar anmodet om a t m elde Oberstlieutenanten 
Svigersønnens Død.

I den Anledning skriver Sognepræst Lechve følgende 
Brev til Enken (Tante Rosing):

«Velæddle Madm A. Sal. Rosings,
Fød  Grønvold!

Dydædle allerhøystæ rede Madame!
De ville tilgive, a t jeg  herved bevidner min og Kones 

oprigtige Deeltagelse i Deres tunge og uventede Skiebne. 
Gud, som er Skiebnens Bestyrer, forunde Dem sty rke  og 
Mandighed a t udholde Prøven  med taalmodighed og sand 
Hengivenhed i hans alvise Villie, der alletider er god og 
leder til Hæderfuldt Maal end og n aar det skeer igjennem 
Livets B itterheder. Dog, hvad ny tte r det, a t jeg  søger at 
trøste, Giid ieg i noget kunde væ re til Hielp! paa god Villie 
skulde det vist ikke mangle, n aa r vi kun vare hiinanden 
noget nærmere. Den tunge Commissn, som De, ædle Ma
dame! paalagde mig, a t frembringe det sørgelige Budskab
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for Deres Høytelskede Hr. Fader, udrettede ieg strax  saa 
god t ieg kunde. Vel syntes han  ved foregaaende Brev om 
Sygdommen, saavelsom  ved min og den fortræffelige Hr. 
H o ls tes313 Samtale, a t væ re fuldkommen beredt at modtage 
det alvorlige Budskab, men ikke destom indre havde det 
megen stæ rk  Indflydelse paa ham , der tillige sm ertede mig; 
dog, da ieg om Aftenen forlod ham , viste han  sig tilfreds 
med Albestyrerens Villie.
Jeg m aa a fb ryde  med m in og m in Kones kierlige Hil

sen til Dem og Deres gode Fam ilie, henlevende med sand 
Høyagtelse

Velædle Madames Æ rbødige Tiener 
S. Lechve.

F rogner P ræ stegaard  d/: 2. September 1799 
i megen Hast. verte!

Tillad a t jeg  siger m ine ringe T anker: Det v a r vel ikke 
a f Veyen, a t søge om, a t Naadens Aaret blev forlænget til 
Kaldets Bortgivelse, hvilket ofte forundes; ja  ogsaa extra 
pension pleyer paalægges store Kald efter Ansøgning.

Gud velsigne Dem og lede Dem sine Veye!»

Oberstl. F r. Martinus v a r — som  gjerne er Tilfældet 
med Velstandsfolk og R igmænd — noget utidigt bekym ret 
for sin Datter, Præsteenkens, Udkomme, sæ rligt med Hen
syn til den dengang temmelig store Caution, hendes Mand 
havde indgaaet for den dubiøse Foged W angensten, som 
Boet m aatte  udrede og som blev en trykkende Gjældspost, 
da det i høi G rad nedsatte Boets Godhed og Enkens pecu- 
n iæ re Stilling. H an skriver følgende Brev til hende:

((Elskelig k iæ re Datter!
H erren forunde m ig den Glæde og Fornøyelse, a t disse 

mine faae Linier m aatte  forefinde Dig udi din store Sorg 
og Bedrøvelse i denne Tiid ved Hilsen og God Taalmo- 
dighed, Gud give Dig Styrke og Mod til a t bæ re Herrens 
Reffselse og ey a f fv æ rg e ........... Dig ganske, men stedse
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forfalle Dig i H errens Vold og tæ nke bestandig: Gud lever 
ennu og H ånd forlader Dig ikke.

Min allerkiereste Datter: ieg skrev  Dig til med Posten 
og ligesaa din Moder udi eet Brev, den 30te f. m. som  din 
k iæ re Moder sagde m ig da hun kom  hiem  den 7. h. om 
Efterm iddagen, a t Du hafte ikke bekomm et det Brev, som 
kunde væ ret hos Dig Søndag Form iddag  den 1ste h. a. 
Lad mig vide, om det siden er Dig indhændiget; hvis ikke, 
skal Postm esteren giøre m ig Rede, hvor det e r a f  blevent 
thi derudi var skrevet: mellem  B arn  og Fader, Mand og 
Kone hvad de kunde have a t sige hverandre som  va r andre  
uvedkommende.

K iæreste D atter: Nu m aa ieg Spørge Dig: om Du ved) 
Hvordan dine Omstændigheder er, om de ere saaledes, at 
Du kan  betale hvad Du kand  væ re  skyldig, Om Boet er 
tilstrækkelig t dertil, og Om Du kan  tæ nke Noget bliver 
tilovers for Dig til din Udkomme a t leve a f ved Siden af 
en liden Pension. K iæreste Barn! T ag  dette udi Over- 
veyelse og Betænkning, førend du reso lverer til nogen 
Ting enten a t gaae ind udi Arff eller frasige Boet eller 
ArfF. Tag  din snilde M orb roder314 udi Raad, fordi ieg er 
forhindret; hånd leder Dig til Rette. Det Naadsens Aar, 
skulle ieg tro, bliver for Dig alene urøm t. Som ieg h a r 
hørt, bliver vel lidet a t Vente a f  Spydeberg, hvad din Sal: 
Mand hafde a t vente derfra, de 700 Rd. Caution for Fogden 
W angensten316 a skal vel ogsaa betales a f Dig med Tiiden 
eller hvordan  det bliver til Slutning d e rm ed315 b?

Kiæreste Barn! Overlæg m ed B roder Holter, som for
anmeldt og lad hans Raad væ re  Dig Regel og Rettesnor, 
hvorefter Du frit og sikkert kan  følge, ieg anbefaler Dig 
og hånd  skal suare mig for Gud, dersom  hånd ikke hiel- 
per Dig; thi Gud ha r begafvet ham  med sto r Fornuft og 
Forstand  og dertil et Redeligt Sindelag.

Gud ske tak, vi lever vel og slider Tiiden som vi kan, 
din Moder er ved det samm e som  hun Reiste fra  Dig, 
ieg g aar som en SkyggeS1G og takke r forsynet inderlig, a t 
det er saa, det kunde væ ret væ rre. Jeg  m aa afbryde,
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Budet til Posten haster. H erren velsigne Dig. Hils Nicolay 
og Alle. Vi hilser Dig Alle, ieg er din troe F ade r til 
Døden.

Gullaug d. 13. Septbr. 99. Grønwold«.

Brev fra Capitaine N icolay F rid rich  v. Reichwein (han 
skrev raskt, godt og m eget kaligrafisk) til B roderen Lieute- 
nant, Const. Capitaine (senere «Majoren#) F ridr. Helle v. 
Grønvold paa Semb, Asker.

Gullaug d. 2. Juny  1801.
»Allerede h a r Du vel, goede Broder! faaet m it Brev, 

som jeg  gjennem Oberstl. F inne#517 (senere «Generalen») 
«skrev Dig til — siden h a r din K a ja318 væ ret her. Hun 
fulgte m ed Anne Rosing og kom  Løverdags Aften og reyste 
igjen M andags Morgenen Kl. 5 slet. Din m indste Unge h a r 
Kopperne og h a r  gyselig mange. Din Kone frygter, hun 
ikke overstaaer dem. Idag reyser jeg  over til F rue  Roede 
(Drammen) m ed den fornyede Obligation; thi den e r først 
ude den 4de Juny, og jeg  vil ey stiile den æ ldre end behø
ves kand. Nu begynder da Laxen nogenledes a t slaae til, 
og Aaret viiser sig ønskeligt. Oberstl. F inne h a r alt giort 
et sto rt G iestebud siden han  kom  hiem. Lieut. h a r  og væ ret 
hiemme nogle Dage. Nyt veed jeg ikke, Kjære! siig Du 
mig noget med det første — Vore Fo ræ ld re  ere som sed- 
vanlig — men dog Gud skee Lov! saa  b rav  muntre og 
undertiden re t fornøyede. Søster Anne er ferm ! Din K a ja819 
re t snil og flink Unge, læ ser dygtig, syer og kan  «giø» (for
mentlig «staccatisere») Alting utenpaa Fæ la  ( =  Klimpre), 
hun er særdelis m usik a lsk8,0 og m ere end smuk med sine 
vidunderlige, m ørke Øine, som ligner vores F a rs  udi sin 
Form . Alle h ilser Dig hiertelig og inderlig ønsker Mulig
heden a t see Dig snart. Auditeur Stockfleth er nu i Xania. 
Han kan  ey leve om  han  ikke alt er død. Jeg  sagde Dig 
jo i m it sidste Brev, a t Martin v a r her forige Uge. Lev 
lykkelig og vel og erindre din troe

B roder
Nicolay*.
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P. S. «Beed Cap. Heubssch« (en Barndomsven) aerindre 
sin Kone — han er ingen brav  Mand mod hende som 
fremmed og i yderlig Armod er; i flyvende Hast!«

Oberstlieutenant F ridrich  Martinus von G rønwold døde8218 
efter et ganske ko rt Sygeleie paa Gullaug den 12. Decem
ber 1803.

Ved Oberstlieutenantens Død viste det sig, a t Boet var, 
hvad man i disse mere beskedne T ider kaldte et rig t Bo. 
Oberstl. døde — som sagt — den ls/i2 1803 om Mbrgenen. 
Hr. Regimentsfeldtskjaer Christian321 b havde samme Morgen 
efterladt Oberstlieutenanten som Lig tilligemed en durabel 
Regning «for Reiser, Opvartning og Receptus hos den Af
døde i hans Sygdomstid». Man havde helst villet spare 
Oberstl. for disse brysomme og unyttige Feldtskjær-Besøg, 
men Skik og Brug fordrede nu engang saadan  Convenients 
paa Grund af Oberstl.’s gode sociale og økonom iske Stil
ling. E llers var det noksaa «grinagtigt», a t den altid penge
forlegne Søn Lieutenant Just Christian v. G rønvold greb 
Anledning til a t træ kke  et pent lidet Forskud  paa Arv. 
Just kunde heller ikke dy’ sig for a t sige den Vittighed 
(uagtet han  holdt særdeles m eget af sin F ar) i Anledning 
a f Feldtskjæ rbesøgene: «Aa F a r  dør nok nu alligevel uden 
a t behøve Dokter til den Ting!«

Samme Dag indfandt sig paa  Gaarden Sorenskriveren 
og optog en foreløbig Skifteforretning, saalydende:

J ø r g e n  T a n d b e r g S2S,
Sorenskriver over Lier, Røgen og Hurum ,

Gjør vitterligt, at Aar 1803 den 12 December indfandt jeg 
mig med 2. som Vidner opnævnte eedsvorne Laugrettes- 
mænd Torsten  Helgesen Linnes og Ole Jenssen Gullou paa 
den priviligerede Sædegaard Gulloug i L ier Præstegjeld i 
Anledning a f sammesteds boende! Hr. Oberste L ieutenant 
F riederich  Martin von G rønwolds dødelige Afgang denne 
Dags Morgen.
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Den Afgangnes efterladte Enkefrue, F rue  Oberste-Lieute- 
nantinde Karen von Grønwold, fød Holter, v a r næ rværende. 

Børn og Arvinger ere:
1. Æ ldste  Søn Hr. N icolay F rid rich  von Reichwein, Capi- 

taine af Infanteriet, men ude a f Tienesten.
2. Anden Søn Hr. F rid rich  Helle von Grønvold, Capitaine 

og Chef for det Aggerske Compagnie under det norden- 
fieldske geworbne Infanterie Regiment, boende paa Gaar- 
den Semb 323, A sker Sogn.

3. Tredie Søn Hr. Christen Martin von Grønvold, Capitaine 
og Chef for det A skerske Compagnie a f sidstnævnte 
Regiment.

4. Yngste Søn Hr. Just Christian v. Grønvold, L ieutenant 
ved det Aggershuusiske Infanterie Regiment.

5. Æ ldste  D atter: M ad: Anne Holter, Enke efter afgangne 
Sognepræst Hr. Thom as Rosing, boende i Næs Præste- 
gjeld i øvre Rommeriges Fogderie.

6. Yngste D atter M arthe Elisabeth, død i Egteskab med 
her næ rvæ rende Sognepræst til Røgen: Hr. Christian 
H o ls t324, men efterladt en D a tte r: M arthe Fridricha. 
Forretn ingen  blev udsat indtil Videre og gjenoptagen

9 Januarii 1804, hvor Enkefruen frem lagde Kgl. Bevilling 
til a t sidde i uskiftet Boe. Aar 1809 den 13. April blev af 
Sorenskriveren foretaget Registrering og Vurdering i et 
sammenheftet Hefte paa 94 store Foliosider, det egentlige 
Skifte, kaldet: «Skiftebrev efter afgangne H err Oberste 
L ieutenant von G rønwold paa Sædegaarden Gulloug i L ier 
Sogn begyndt den 13. Aprilis og sluttet den 15. July 1809», 
over Boet tilhørende Sædegaarden Gullaug med Tilliggelser, 
Gaard Houchelien i Røgen Sogn, saa  og en Qværn i Linnes- 
Bækken sam t Løsøhre efter Reqvisition fra Høybemeldte 
Enkefrue F rue  Oberste-L ieutenantinde Karen von Grønwold 
fød Holter med hendes Børn og Arvinger, hvori ingen 
(anden) Forandring  var end at tredie Søn, Capitaine og 
Chef for Askerske Compagnie, Hr. Christen Martin von 
Grønwold var død som Commandant paa Fo rte t Kongsten 
ved F redriksstad  for nogle M aaneder siden som  Ungkarl,
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og a t den anden Søn Capitaine F rid rich  Helle von Grøn
vold, Chef for det Aggerske Compagnie under det norden- 
fjeldske Infanterie-Regiment og den yngste Søn Just Christian 
v. Grønvold, L ieutenant ved det Hallingdalske Infanterie- 
Compagnie vare  fraværende ved A rmeen 885 i Krigen. Det 
gjældfrie Bo vurderedes til ca. 25.000 Rdl. Den ubehæftede 
Sædegaard  Gullaug med Tilliggelser til 18.000 Rdl. To 
Ejendomme paa Næs i Romerige Nyehuus og Huusmoe 
(Moestue) overtog Fruen.«

Uagtet en hel Del Guld- og Sølvsager (Smykker, Kande
labre og Lysestager, f. Ex. Adm iral Bernt Ornings navn
kundige Guld-Lysestager og «et m eget kosteligt oldgam- 
melt Howedwånds-Æ gg ligervis som  en leddet Fiisk* og 
en «prægtig Guld-Pandeloque») i levende Live var sk jænket 
de 6 Børn el. deres Arvinger, forefandtes i Boet — foruden 
endel kontante Penge i Guld, Sølv og Sedler — Guld-Sager 
(Guld-Smykker og Gulduhre og det store sachsiske (»Skue- 
Pengestykke af Guld« («guldforgyldt Sølv«) fra 1602, som 
viser de twende B rødre Johan  Georg og August a f Sachsen 
om rammede af 14 fint graverede Vaabenfeldter (efter T ra 
ditionen skulde en baltisk Fo rfader a f Oberstlieutenanten 
væ ret med «udi Kampen om Kuurhatten«) som  fordeltes.

Endel a f de i Skifteakten nævnte Gjenstande skal nævnes: 
1 Sølv-Ølkande med Aarstal 1670,

vægtig 115Vs L o d ........................ (Taxt 57 rd. 0 $ 3 j3.)
1 Sølv Kaffe-Kande m ed Sølvfad,

vægtig 797* L o d .......................... ( — 53 rd. 0 # 0 3 .)
1 Sølv Thee-Kande, vægtig 25 Lod

3 Q v in t in ........................................ ( — 18 rd. 0 # 0 3.)
Sølvfadet til samme, vægtig 16 Lod ( — 10 rd. 0 # 0 3-)

2 Sølv Sukkerfade, vægtig 171/* Lod ( — 11 rd. 2 # 0 3).
1 Sølv Sukkerbøsse, vægtig 16 Lod,
1 Sølv Thee-Flaske, vægtig 10 Lod ( — 16 rd. 3 # 8 3-)

1 Sølv Ølbægger, 1 Sølv Do., m in
dre, vægtig tils. 25’/) Lod . . ( — 17 rd. 0 # 16 3-)

1 Sølv Potage-Skeer, vægtige til
sammen 29 L o d ...........................( — 19 rd. 0 # 12 3.)



2 P a r  Sølvskospender, 7 P a r Sølv . . .  i Fo rm  a f et Hierte.
En hel Del Sølv-Spiseskeer, Sølv Thee-Skeer og Sølv- 
skaftede Gaffler, Sølv Sukker-K lyper, Sølvbægere, Støp
a f S ø lv .............................................................. ialt (150 Rdr.)
Det bemærkes, at det kun v a r det daglige Sølv, som  regi

streredes, idet det gam le «Rosensværd-Rytterske« og «Reich- 
weinske* (meget rigt og værdifuldt) betragtedes som Slægtarv, 
der eiedes a f den hele Slægt og a f  Ingen hver især, undtoges.

Der var desuden en hel Del Metalgjenstande isæ r a f Kob
ber sam t a f Tin (til Tjenerne). Metalgjenstandene, navnlig 
de af Sølv, vurderedes efter Vægt. P aa  alt andet Løsøre 
blev der sat m eget liden Taxt, navnlig paa de saakaldte 
Husgeraad (Indbo) latterlig  liden Taxt. Exempelvis anfø
res: «gamle sm ukke dekorerede D ragkisters a f E ge træ  til
3 å 2 Rd. S tykket; «tvende Spejleborde med Bildthugger- 
arbeyde och forgyldte Fødder och M armore-Plader til 
2 R. 2 Sk.», «tvende store Øhrstole og to lf sm aa Do. til
sammen 12 Rd.». Een Lehnestol og 6 Stohle til 2 Rd. o. s. v. 
Men Arvingerne fordelte en hel Del mellem  sig; Anden Søn: 
dav. Capitaine og Chef for Aggerske Comp. F ridr. Helle v. 
Gr. («Majoren») overtog senere Gullaug Sædegaard  og da 
ogsaa meget Løsøre (Indbo) men grei, lovlig, upartisk  Taxt 
ønskede han.

Som et Curiosum meddeles følgende B idrag til Oplys
ning om Betaling for Folkehjæ lp i Datiden (Expresser, som 
jo da anvendtes meget).

I Skiftebrevet er ført Boet til Udgift «tvende Regninger 
i Anledning Expresser til Capt. F rid rich  Helle v. Grønvold 
og L ieutenant Just Chr. v. Gr., der som oven i Skiftebrevet 
om talt v a r i Feldten i Krigen mod Sverige (og England) 
angaaende deres ((Samtykke til Dispositioner i Boets:
1. F o r en Expresse til B rødrene ved Armeen om Deres «Sam
tykke til Salg a f Gullaug priviligerede Sædegaard s 3 Rdr.

2. F o r at gaa Expresse til B rødrene «Hr. Capitaine Fridr. v.
Grønvold og Hr. L ieutenant Just v. Gr. udi Krigen mod 
Sverrige angaaende deres Underskrifts 29 Mile . 5 Rdr. 
siger Fem  Rigsdalers Ole Jonsen H a jem 3a6.
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Det første Skifte (foreløbige Skifte a f 1803) v a r skrevet 
paa Stemplet Pap ir No. 4: 1804 (kostende 24 Skilling, men 
betaltes «med 7/s meere») den v a r paa  15 store Sider (P ro
tokolsider). Det andet virkelige Skifte a f 1809 og som be
tegnes «Skiftebrev efter Afgangne Obriste-L ieutenant F r. 
Mart. von Grønwold til Sædegaarden Gullaug i L ier Sogn 
begyndt den 13 April, sluttet den 15 Ju ly  1809» er skrevet 
paa Stemplet Papir No. 112: 1808 (kostende 115 Rigsdaler 
30 Skilling) er et vældigt Opus paa 94 Protokolsider. Gul
laug privilegerede Sædegaard, S terbboets faste Gods i Lier, 
Ødegaarden Houchelien i Røgen Sogn saa  og en Kværn i 
Linnes-Bækken taxeredes til tilsammen 18.000 Rigsdaler.

Boets Aktiva — efter F rad rag  a f den forholdsvis ube
tydelige Gjæld — var 21.592 Rd. 1 # 0 [3.

Oberstlieutenantinde Karen von Grønwold, født Holter, 
paa hendes Hoved- og Boes-Lod tilfaldt det Halve med

10.796 Rd. 0 ;  12 [3
medens een P rocent ifølge Anord
ningen fradrages m e d ........................  107 » 3 » 14 »

igjen a t tildele A r v .................................. 10.688 Rd. 0 # 22 |5
hvoraf falder paa een Broderiod, a ltsaa  paa hver a f de 
4 Sønner, nemligen: 1. Capitaine N icolay F riderich  Grøn
vold von Reichwein, 2. Capitaine F riderich  Helle von Grøn
vold, 3. afdøde Capitaine Christen Martin von Grønvolds 
Stervboe, 4. Capitaine (netop udnævnt til Capt.) Just Chri
stian von Grønvold h v e r ............................ 2.137 Rd. 2 # 14 j3
og paa en Systerlod m e d ........................  1.068 » 3 » 7 »
altsaa denne sidste Sum hver til de tvende:
1. Enke-M adame Anne Holter Rosing, født Grønvold, og
2. den umyndige Jom frue M arthe F ridericha Holst*.

Skiftebrevet slutter saaledes:
At som foranført e r passeret, udlodnet og deelt sam t at 

dette Skiftebrev, som herved in originali udstædes, e r con- 
form  med Lier, Røgen og Hurum  Skifte-Jurisdictions P roto- 
coll, bevidnes herved under m it Navn og hostrykte Signet.

J. Tandberg.
* Røkenpræsten Chr. H o lst’s D atter og Oberstl. Fr. Mart. G rønwolds 

Datterdatter.
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Det frem gaar a f Skiftebrevet a f 1809, a t «Fru Oberst- 
lieutenantinde Karen von Grønwold med tilstedeværende 
Arvinger og skriftlige E rk læ ringer 327 fra de to  ved Armeen 
i Krigen mod Sverige (og England) «kjæmpende Sønner: 
Capitaine (senere «Majoren») F rid rich  Helle v. Grønvold og 
Lieutenant (Capitaine) Just Christian v. Grønvold 328 havde 
approberet et Tilbud a f en slu P rocu ra to r og solgt Gullaug 
privilegerede Sædegaard  tilligemed Gaarden Houchelien i 
Røgen og «Qvernen i Linnæsbækken» i L ier for en Kjøbe- 
sum a f 18.000 Rdl. Men det synes, a t Capt. F rid rich  Helle 
der — saare t som  han  netop v a r efter en Træfning — næ 
sten blev overrumplet 329 — hvad der under disse p rekæ re 
Omstændigheder v a r noksaa rimeligt — og da han  ved F reds
slutningen i Jdnkdping (Decbr. 1809) kom  tilbage, ikke kunde 
bæ re det over sit Hjerte, a t Gullaug gik ud a f Slægten. — 
Han skulde derfor mod sto rt Vederlag (Houchelien, Linnes- 
kvæm en og tillige en Pengesum ) faaet gjort Handelen om, 
og nu var han  — den eneste a f Brødrene, som kunde paa
tage sig a t greie Stillingen — Gullaugs E ier! Tiden fra 
Oberstlieutenantens Død (1803) til ud i A aret 1810: 7 Aar, 
«de syv m agre Aar», havde ikke væ ret nogen heldig Tid for 
Gullaug-Godset; thi trods F ru  Karens store Dygtighed «udi 
en S torgaards indvendige Stel« skulde der dog «en resolut, 
grei, kraftig  Mand til a t styre den «sværanes Ga’ren». Gaarden 
vedblev saaledes a t væ re i Slægtens Besiddelse endnu i 50 
Aar til; først i 1858/59 gik den endelig ud a f Slægtens Eie, og
Meddeleren v a r da Slægtens sidste O de lsm and .-----------

E fter Skik og B rug blev Oberstlieutenantens Jordefæ rd  
(4. Juledag 1803) foretaget med stor m ilitæ r Pomp til T o r
denstiernes G ravkapel paa F rogner K irkegaard  i Lier. De 
fire Sønner, Søsteren (Enkefru Rosing) og en hel Del Slægt 
v a r tilstede, derib landt 2de af Oberstl.’s 4 Brorsønner, nemlig 
U llebergeren Oberstl. B ernt Chr. v. Gr.’s Sønner: karakt. 
Capitaine Hans Mau Grønvold (den senere Oberst) og for- 
henv. Infantericapt. Jens Chr. Grønvold, som havde taget 
Afsked fra  Krigstjenesten og fulgte sin Ungdoms Lyst: at 
bli Sjømand. H an var vist dengang Skipper.
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Først sam ledes de talrige Indbudne, b landt hvilke na tu r
ligvis K rigerstanden var s tæ rkest repræ senteret, i Sørge
huset til en m eget tidlig («Frokost)-M iddag» i Riddersalen, 
som ved denne Leilighed for sidste Gang prangede i sin 
relativ  (forholdsviis mod før) fuldeste Puds, men nu med 
Sørge-Emblemer: sorte D rapperier (Tjelding), F loer og 
Granbar. E t mægtigt sort Vægteppe m ed gyldne Kanter 
hang ned fra den mest dekorative Plads, floromvundne var 
Lampetterne og den ældgamle, mærkelige og snurrige Lys- 
K rands (Lysekrone), Bænkerne vare beklædte m ed sorte 
H verkens-Hynder: ogsaa V aaben-D ecorationerne havde 
faaet sit Sørge-Præg. Kisten — som  indtil da havde væ ret 
hensat i Rødkammeret — var nu opstillet i den temmelig 
store Svalgang, og to M arskalkstave m ed paahæ ftede Skjolde 
med det forenede «Orning-Reichweinske» og det «von Griin- 
waldske« Vaaben var lenede op til Kistens F o ren d e880.

Det v a r en herskabelig Funeration  i s tø rre  Stil, ikke 
m indst i alskens bastant Mad og D rikke i Aarstidens Med
før og efter den Afdødes gode V ilkaar. F ru  Karen havde 
Intet spart for a t hædre den elskede Hedengangne ved at 
give et Gravøl, som skulde spørges vidt og bredt. De 
«directe» Omkostninger gik op til over 300 Rdl. (hvoraf 
hun generøst blev anvist 200 Rdl. godtgjort i Boet). F o r 
blot a t nævne een Ting, som ellers pleier a t væ re en Smaa- 
ting, saa androg den forsvarlige Opildning a f R iddersalen 
i denne kolde Aarstid til en ikke ubetydelig Sum. Kaminen, 
denne «Kjæmpe-Peis», v a r et ren t Slug; det tog tvende 
Dages og Næ tters uafbrudte Fy ring  med knastø r Bierke- 
Ved for a t lune den ikke altfor tæ tte  Riddersal, og i den 
Tid var det kleint med Skogen paa  Gullaug, og Veden 
m aatte  kjøbes i dyre Domme. T an te  Lisa (Oberstlieute- 
nantens Sønne-Datter) som da v a r 5—6 Aar, kunde opregne 
nogen a f de talrige_Fiske- og K jødretter, som serveredes; 
hun havde igjen hørt dem nøiagtig opregnede af Søsteren, 
den 8—9 aarige «Lille-Karen», som  var tilstede ved Grav
øllet, og hun var en ferm  og gløgg Iagttager. Tante talte  
om, a t der a f F iskeretterne v a r fersk Torsk, Fiske-Pudding,
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røget Lax med Æ ggerøre, og a f K jødretter: mægtige Skinke-, 
Oxe- og Gaasestege, Gaas, fyldt med Svedsker og Butter- 
deig i hvid Sause, Andesteg, Fuglesteg, sprødstekte Kyllin
ger og stæ rke Salt-Retter. Af D eserter v a r der en s to r 
Variation, men frem for Alt F ru  Karens fra  Skoftestad-Tiden 
berømte ((tilslørede Bondepiger«, som  slørede sig ind i hele 
Kaskader a f vispet tyk  Fløde, der omhyllede dem som  i 
et Slør-Dække. Og der v a r B rændevin og Vin a f bedste 
daværende Sorter foruden det brune stæ rke  hjemmebryg
gede 01. Der m aatte  fyres godt op med kraftige Retter 
og hede D rikke for a t den indvendige Varme kunde holde 
sig paa den lange via dolorosa i det langsomme Tempo, 
som Anstanden fordrede. Da m an var kommen et godt 
Stykke ud i Maaltidet og «Mindebægeret» og «Æres-Cre- 
dentzen« for den Afdøde, «laut tonend proponirt« a f en 
Regiments-Oberst, v ar tøm t, tog  den Afdødes Svigersøn, 
Sognepræsten til Røgen, Hr. Christian Holst (aRøkenpræ
sten ») O rdet og holdt efter de gam le danske P ræ ste rs  F o r
billeder i deres «orationes vitæ  et necis» en længere Paren- 
tation til Svigerfaderens Forherligelse. Den ualm indelig 
kloge P ræ st v a r aldeles ikke ufølsom for Æ tsto rhed  og 
opregnede med synligt Velbehag de Slægtsforbindelser, 
Oberstlieutenanten fra sin F a rs  Side stod i til de gamle 
gjæve Slægter: den gammel-adelige O rning-Æ t, de skotske 
Stor-Slægter Mouatt og Hepburn, den norsk-svenske Æ t 
Romar-Gyldenløve, de dansk-norske «Juel’er» («Stierne- 
Juel’er«), «Struds’ e r», «Lung’er», «Bildt’er» og fl. og fra 
Moderens Justine Cathrine Reichweins Side med « Rytter«, 
«Hartgænger-Rosensværd», «Hardingmand», «Høeg» og a tte r 
med «Bildt’erne» og «Rosensværd», sam t sluttede med Rosi
nen i Pølseenden, a t Oberstlieutenantens fædrene Stam far 
i Norge i 1600-Tallet ganske utvivlsom t «med en til Vished 
grændsende Sandsynlighed« var a f den «baltiske B aron-Æ t 
von Grunwald«.

E fter det sidste Bæger og Afskedstagen med Obrist- 
L ieutenant-Inden og de øvrige kvindelige Efterladte blev 
den vældige og tunge K iste331 baaret ud a f Capitainer og
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Lieutenanter og sat paa den sort- og standsmæssig deko
rerede Langslæde med tvende Heste (med so rt Dækkentøi) 
fo ran 8S2. Derefter satte  Toget sig i Bevægelse med tvende 
Fæ ndrikker tilhest, bæ rende hver sin M arskalkstav  paa  den 
lange m arche funébre til de Tordenstierners G ravcape l538 
paa F rogner K irkegaard.

Men Naturen, den ømme Moder, som  tvende Næ tter 
forud havde spredt sin dybe blændende hvide Sne over 
Landskabet, havde da med sin omsorgsfulde H aand  dul
m et alle Kanter, afrundet hvert H jørne a f Veien, jevnet 
hver steil Skraaning, m ildnet hver Helding og ligesom 
bredt sit bløde Teppe over det Hele for a t der ikke skulde 
væ re nogen skarp  Fold paa det lune Dække, hvorunder 
Jorden sov sin Hvilesøvn i Forventn ing  om sin Opstaaen 
i Vaarens Tegn.

Dette blev den Text, hvorm ed L iers veltalende Sogne
præ st afsluttede Høitideligheden paa selve K irkegaarden, 
og hvortil han knyttede Forvisningen om den Afdødes 
levende Livshaab.
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NOTER



NOTER.

N o. 1. Foruden V anskeligheden m ed den rent personal-h isto- 
riske D el er det kanske end værre m ed H ensyn  til vedkom m ende  
Slægters Jordgods. Orning-ættens var stort. Jeg kjender vel saa 
nogenlunde dens m ange H ovedbøller, m en den havde tillige saa- 
vel i det Bergenske som  Throndhjem ske en  Mængde »Parter« af 
Eiendom m e. I baade trykte Beskrivelser af Landsdele (f. ex. U llen s-  
vangs) Lehnsregnskaber, Skattemandtal, som  andetsteds, støder man  
hyppigt paa O plysning om  f. ex. «af denne Gaard eiede Karen Mouatt, 
Sidsel (S iselle , Cecilie) Juel, Erik og Bernt Orning (og Slægtningen  
Mandrup Brahe) saa og saam ange Parter«. D et v ilde være næsten, 
for ikke at sige, a ldeles uoverkom m eligt for m ig at sam le sam m en  
og blot udrede nogenlunde nøiagtigt a lle  disse Jordgods-Enkelt- 
heder. Og til syvende og sidst v ilde form entlig  det saa nogen
lunde (for det v ilde i ethvert Fald kun blive »nogenlunde«) ud
førte Kjæmpearbeide dog vise sig at være saa lidet in teressant (om  
end ikke uden Værd) at vistnok se lv  Skjønnere, se lv  com petente, 
vilde have beklaget saadant Tids- og Kraft-Spild. Hvad »Grønvold- 
Slægten« angaar er vistnok Sagen enklere. D en sees ikke at have  
eiet saadanne «Part-Skaber« i nogen Udstrækning, (Dragoncapitaine  
W ilh e lm  Orning havde dog nok endel i det Bergenske) og som  
heller  ikke passede til de agrariske Forhold paa Østlandet, hvor  
de hovedsagelig  holdt til. (Dragoncapt. Fridr. Chr. Grønwald havde 
som  Arving en  kort Tid en D el af N es adl. Sædegaard i Borge, 
i Sm aalenene). De eiede i T idens Løb vistnok endel m indre og 
større, m en sam lede E iendom m e her J. Men de større E iendom - 
m ene, de i den første og anden Halvpart og sidste D el af 1700-Tallet 
eiede, var de 3: S te n s h o r n e  paa Eker (Tordenstierne-Grønvold), 
G u lla u g  privilegerede Sædegaard i L ier (Gullaug-Grønvold) og

1 (Korseberg  og Finstad  i Tune, Thesi (Thesen) paa Næs, Holen i Lessøe, 
Bleger, S em b  og G jy sse s ta d  i Asker. Sem  ved Borrevandet i Borre, 
Nyhus  i Næs o. fl.).
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U lle b e r g 1 i Brunlagnes (U lleberg-G rønvold); den sidste E iendom  
var m indre end de 2 andre og desuden kun Bygsel.

N o . 2. Jeg vælger m ed Hensigt en forholdsvis Ubetydelighed  
(«Famoz Kleinigkeit« — som  Fru Justine Cathrine Reichwein i sin  
skrevne Beretning kalder den) som  E xem pel paa Traditionens 
Gang for at belyse, at selv  i Smaating var O verleveringen næn
som  m ed at værne om  den sandfærdige Beretning paa dens lange 
Vandring gjennem  Slægtens Mund, og at man som  Regel kan ha’ 
Tillid til Traditionens Æ rlighed og sto le  paa den.

Om hin vakre Bøn, som  Fangen paa Brem ersholm  bad for 
Admiral Erik Ottesen Orning (se Fortæ llingen om  G eneral-Adm i
ralen) fortalte hans Hustru Fru Karen Andersdtr. M ouatt til sin  
Svigerdatter Fru S iselle  Juel, og m an kan være vis paa, at denne  
ædle Kvinde optog og gjemte den uforfalsket, purt og rent, i sit 
Hjerte. Fru S ise lle  fortalte den til sin Datter Fru E lse  E lisabeth  
Orning (gift m ed L ieutn. M artinus Griinwalld). Fra hende kom  
den til hendes tvende Svigerdøtre Fru Christine Tordenstierne  
(gift m ed Dragoncaptein Haagen Otte Grønwald) og Fru Justine  
Cathrine v. Reichwein (gift m ed Dragoncaptein Fridrich Christian 
Grønwald). Fru Justine (min T ipoldem or) nedskrev den tillige, da 
hun var m eget skriffuefåhig (pennefør) —  m en paa sin Manéer og 
Facon, e ller  om  man vil —  Jargon —  v isse lig  dog sandfærdig i 
sit Indhold; m en nedskreven blev den jo m ed hendes Tids Sprog
førelse og i Tillæg tillige m ed Brugen af de tyske G loser og Tale- 
maader, som  var gjængs for de Personer, der som  Fru Justine  
talte og skrev bedre tysk end sit M orsmaal det dansk-norske.

1 U lleberg (siger L. Berg i sin  store Bog om  B runlanes) hed  tidligere 
Vlleberg, fra 1665 Ulleberg. Skyld (1836) 8 D aler 2 Ort 18 Skili. Gammelt 
Adelsgods, havde tilhørt H artv ig  K rummedike, senere Bille, Jernskægg, 
Lange. 1670 var U. tilføiet G yldenløves senere G revegods; fra 1757—92 
havde Capitaine (senere Oberstl.) Bernt Chr. v. G rønwold Bygsel p aa  Gaarden. 
«Da h an  kom  did var H usene  m indre  bra», m en Gr. fik sa t «G aarden i 
ypperlig  S tand baade i H enseende til Jordveie sam t opførte p aany  alle 
G aardens Huse«. Et andet Sted siges, at da U lleberg i 1836 p aany  blev 
matrikuleret, var en stor Del af det tid ligere Jo rdarea l fraskilt, saa  at den 
Eiendom , som Oberstl. G rønwold skjøttede saa  vel, i h ans T id var betydelig  
større. I denne Forbindelse skal tilføies, at da Oberstl. som  L ieu tenan t 
var i H olsten  under den store U drykn ing  (1758—62) for at »opsalvere aa 
paapasse de «løkitende» Russere«, fik han , som  var en sæ rlig god Mathe- 
matiker, A nledning til indgaaende at studere  ><dend Landtmesser-Konnst« 
och tillige endoch «dendt M arkscheiderei« (Geometria subterranea). «Och 
haffte h and t observeret sehr h in sich tlich  Ackerbaulehre, huortil h and t udaff 
N ature seine Augen iiberall haffte och huo rud i die Holster (Holsteinere) 
seh r tiichtige und  facile ware. H and t liege nem lich  u ti E inquartirung  ud ti 
A ltona och w ar der en Professor ud ti «Landtwesen m it Zubehore«, och 
denne hannem  dend t sehr interesserte und t k luge Eleffe sein Konnst lehrte, 
huoru ti h and t ein  Mester bliffve«. (Siigelse af Oberstl.’s Mor F ru  Ju stin e  
C athrine v. Reichwein.)
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(Hun kaldte saaledes Bønnehistorien «ein fam oz Kleinigkeit (Baga
telle)*, den burde vel rettelig karakteriseres som  en agreabel (ynde
fuld) Ubetydelighed, naar man endelig  skal bruge et fransk eller  
fransk— tysk, fra latin transkriberet Ord. Fru Justine fortalte saa 
«Kleinigkeiten» til sin Sønnedatter Anne H olter G rønwold (Tante 
Rosing). Hun refererede den atter til sin ((Brordatter Tante Lisa« 
(Anne Elisabeth Grønvold). D enne m in Fars Syster berettede den 
for mig ca. 1870. Den havde altsaa da passeret det betydelige  
Tidsløb af 235 Aar (1635— 1870) uforandret i sit Indhold  om  end  
ikke — som  antydet —  i sin  Form og Sprogføring; thi saaledes  
talte nok ikke »Ord til andet« hin Fange fra Brem ersholm .

Et andet Exem pel, ogsaa en Smaating i og for sig, m en som , 
synes mig, ikke er uden Betydning for Besvarelsen  af Spørgsm aalet 
om Slægten Grønvolds (Griinwalds) baltiske Afstam ning (senere  
udførligere om talt) er E pisoden om  hvorledes S læ gtens norske 
Stamfar L ieutenant G rønwalld (Griinwald) b lev udhaanet og »nid
kvædet« af de bergenske »Gatepilter«, da han en Dag i 1600-Tal- 
lets Slutning v iste  sig paa Bergens Gader, iført sin lifland-skaanske 
Stamfars hele  gam m eldagse »Rustnings-Pom p« paa sin Gang fra 
Kortegaarden til Bryggen, hvor A fseilingsskuden laa; (han skulde  
ha’ lovet at v ise  nogle Krigskammerater dette ve l dengang m ærke
lige Exem plar af en gam m eldags Helrustning). D enne »Neben- 
erzahlung« fortalte L ieutenantens Frue: E lse  E lisabeth  Orning til 
sin Svigerdatter Fru Christine Tordenstierne (gift m ed hendes Søn  
Dragoncapt. Haagen Otte Grønwald). Fru Christine berettede den 
igjen til sin senere Svigerinde Fru Justine Cathrine Reichwein (gift 
m ed Broderen Dragoncapt. Fridrich Christian Grønwald). Ved  
Leilighed, da det gjaldt at sk ille Sønnen, daværende Fændrik (se 
nere O berstlieutenant) Fridrich Martinus v. Grønvold (m in Oldefar) 
fra hans F lam m e (Anne Lange Orning) raadførte Fru Justine sig m ed  
Anne L anges Mor, sin «hierte Svigerinde Fru Birgitte« Heidem arch  
(Dragonoberste Bernt Ornings anden Frue), og ved  sam m e A nled
ning fik Fændrikken av sin Stamfars H elrustning (som  Farbroderen  
Oberstl. Bernt Orning hidtil havde eiet) Brystpfanzeret, som  han  
brugte, da han som  Capitaine i 1758 var m ed i H olstener-Feldtoget 
og «fyldede m ed Fuldkom m elighedt«. »Med dette blefF han och  
affskiildret aff en vortreffliche M ahler udi Itzehoe, och war det 
Pfantzer m angesinde heranbildet (m oderniseret) effter T iidens 
L eylichhet«.

1) D enne Fortæ lling i Forbindelse m ed 2) Baronesse von Griin- 
w alds frem satte Form ening om  vor Slægts Afstam ning fra en Bror 
af en af hendes gam le baltiske Forfædre fra 1500-Tallet, Haupt- 
mann M artinus von Griinwald, og 3) Besiddelsen af det Griinwald- 
ske Sigillium , som  siden gam m el Tid er i vort Eie, sam t 4) Brevet
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fra Biskopen i Reval m . m .: A lt tilsam m en er noksaa vigtige Mo
m enter for Spørgsm aalets rette Besvarelse, ved  siden af 5) Kalch- 
reuths Forsikringer og 6) m it »Treffande* m ed m in Framsåmia  
Frøken W . fra Skåne og hendes U dtalelser.

D enne Fortælling om  vor norske Stam fars Udhaaning af «de ber- 
genske Gategutter* er et vægtig M oment. D en  fortalte Fru Justine 
Cathrine Reichwein Grønwalds til sin Sønnedatter Anne H olter  
G rønwold (Tante Rosing) og hun førte den i P ennen  og m eddelte  
den tillige til sin Brordatter «Tante Lisa*. D en  gjengives udførlig  
i « Krøniken* under O fficers-Slægten Grønvold.

N o . 3. M u m m e n s c h a n t z e r i e r  e l l e r  M u m e s c h a n z  var 
egentlig M a s k e o p t o g ,  Maskerade, m en i gam le Dage brugtes 
Ordet (« M u m m e n sc h a n tz e r ie r » )  om  alskens f a n t a s t i s k e  F o r e 
s t i l l in g e r ,  baade om  levende Personers Optog og om  Frem stil
linger af saadanne (Dekorationer etc.).

N o . 4. Tante Lisa var forlæ ngst gift langt oppe paa Romerike, 
ellers vilde vel dette ikke være skeet m ed Riddersalen; hun —  
klog som  faa —  var den eneste  som  ved  sin  forstandige, rolige  
og sindig overbevisende Tale kunde im ellem  — m en ogsaa kun 
im ellem  —  stagge Onkel Arilds suveræ ne Selvraadighed og For
godtbefindende.

N o . 5. Flor (1775 — 1848) var bl. Andet en stor Jødehader, og 
jeg husker, at et af W ergelands Breve til ham  endte saaledes: 
«Saa forbliver vi da, som  hidtil, V enner —  undtagen i Jødesagen*.

N o . 6 . Onkel Arild og G rosserer Christian Collet var af Børre- 
sen  opnæ vnte til at stelle  m ed Afviklingen af Boet. —  Da det endelig  
skede i S lutningen af 1880-Aarene og Onkel kunde faa Ro til at ta’ 
sig af sine egne Affærer og S tel og sæ tte Bo herinde, var hans 
fleste Syskende hjemfarne og saagodtsom  det h ele  gam le skjønne 
Indbo fra Gullaug var altsaa gaaet ad undas ved en af de hyp
pige Dram m ensbrande.

N o. 7. De man tidligere, —  saavidt forstaaes —  benæ vnte  
m agnetisk-hypnotiske (underbevidste) Phainom ena, (Occulta), m en  
som  nu m ed det Opsving, den psychiske Forskning har tat, hæ v
des at ha’ et typisk Grundlag som  kaster L ys over Sjæ lens E xistens  
og dens V irkemidler, uafhængig af de legem lige Organer?

N o . 8. I enkelte Tilfæ lder har jeg udfyldt Fortæ llingen (Con- 
versationen) noget udførligere, da Referatet ofte var for knapt. 
Ved Skildringen af Daabsfesten paa Skoftestad 1771 er saaledes i 
Fru Ingeborg H uitfeldts M eddelelser om  C erem onim ester Buchardi 
og Sansovinas »Udsigelser* gjort forstaaeligere ved fyldigere Gjen- 
givelse af vedkom m ende Stykker af deres Skrifter, m en indenfor  
Rammen naturligvis.

N o. 9. Stam m oderen var den svenske Prinsesse af «Steinkell
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Huuset« Ingerid Ragnvaldsdotter, «huilken oc war lø ss  paa Traa- 
den». H endes Søn war dend Norriges Konung Inge H araidssøn  
m ed det Tillnafn «Inge m ed den krøgede Ryg«, ( =  Inge Krokryg), 
falden udi Høffdingestriiden«.

N o. 10. Oberstl. —  da Capt. —  blev udfordret (form edelst en 
Edelfråulein). Han fik et godt Stik i venstre Arm, saa Blodet 
form elig sprøitede, m en uanfægtet heraf gik han lige «hart» paa, 
afvæbnede sin Contrapart og satte sin Kaardespids m od hans Bryst, 
men undlod at støde til, hvad som  indbragte ham  a lle  de Paa- 
gjældendes Lovord undt. Oldefars Sekundants, den franske Colonels. 
Denne var form elig fornærm et over, at Oldefar ei støtte til og tog 
den tyske Officers L iv. C olonellen  kaldte Oldefars Ridderlighed  
»utidigt Don-Q uixoteri».

N o . 11. H os N o. 2 og 4 er det absolut vist, m en ogsaa hos  
flere andre af de fortæ llende Kvinder i S lægten tror jeg at kunne 
spore, og om  en af dem  jeg personlig har kjendt, ved jeg, at hun  
var besjæ let af m enneskelig  Idealitet, Godhed, U selviskhed , per
son lig  Forsagelse, og alt dette under et Martyrium, netop det saa ofte 
skjulte, upaaagtede D agliglivets Martyrium, som  under en  alm indelig  
E xistenses Trangheder kræver større Sjælsstyrke, end den, der 
oves i de store Ø ieblikkes glandsfulde Daad. Saaledes gaar det ofte 
de varm e m enneskelige Naturer, «de slappe, koldt egoistiske«, siger 
Platon, « udsætter sig neppe for et Nederlag«.

N o . 12. E t brev fra Fredr. Julius Kaas —  i lang Tid G eheim e- 
Stats- og Justits-M inister i Danmark ( f  1827) —  er m eget m orsom t; 
han skriver til sin Svoger, Sorenskriver paa Romerike, Justitsraad  
N ils N ilson  (Kaas var gift m ed Sorenskriverens Søster) om , at 
denne burde sende sin (eneste) Søn Paul Christian (Tante L isas  
senere Mand, død som  Stiftsoverretsprokurator) ned til ham  til 
Kjøbenhavn «saa skal jeg gjøre noget Stort ud af m in N eveu , 
den begavede unge Mand, i D iplom atiet; »thi« —  skriver han —  
»forbliver han i Norge, kom m er han kun til at virke som  en ganske 
alm indelig Thingstud«. Men Paul Christian, (dengang forlovet m ed  
sin m ere end alm indelig  skjønne Slægtning Karen Grønvold, »Majo
rens« Datter, Tante L isas æ ldre Syster, som  han «næsten tilbad«) 
vilde ikke for nogen Pris forlade hende og Fædrelandet.

N o . 13. Sorenskriver Jørgen Tandberg var Oldefar af nuvæ 
rende Biskop over Chr. Stift og B ispedøm m e J. F. Tandberg.

N o . 14. «Tante Rosing«, som  ellers  andre Steder benæ vnes 
»Frue«, da hendes Mand da var Provst, titu leres her ganske rig
tigt m ed det lavere »Madam«, da Manden ikke længere var det, 
m en kun alm indelig  Sognepræ st; hun var saa at sige »degraderet«; 
en for Nutiden komisk Foreteelse, m en ikke saa dengang i det 
titelsyge og titelredne Danm ark-Norge.
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N o. 15. Den viden bekjendte i sin Levetid  af A lm uen næsten  
m ed sky Frygt og Gru betragtede «Røken-Præst» Christian H olst(Far  
til den overm aade dygtige S tatsraad—  1814— 48 —  Paul Christian 
H olst, hv is største Fortjeneste var D eltagelsen  —  og det siges, en  
energisk D eltagelse, til Norges Bedste —  i Landets «Opgjør m ed  
Danmark*). Røkenpræstens Specialitet var «at m ane Fanden bort», 
naar denne generede ved sin u tv iv lsom m e, om  end ikke altid syn 
lige, Nærværelse. Han —  Præsten —  lever og vil form entlig altid  
leve  i »Asbjørnsens Fortællinger®, hvor han bl. A.: i Gullaugbakkerne 
m ante Fanden om  til et «Kariolhjul» istedetfor det, denne havde  
afrevet under Præstens Kjøredoning og tvang saa den stakkels om 
skapte m etam orphoserede Djævel til i denne m indre bekvem m e  
Stilling at stræve og rulle afsted som  saadant opover de tunge  
kneikbratte Bakker «saa han s le it sig m est ihæ l inna han, reint 
hugælen, kom ind paa Præstgarstunet®. Men der slap Præsten ham  
løs, «aa saa flaug han, forsyne m ig, m e ’ 3 Æ lners lange Byx, aa 
fræste jor’en m e Ilmørje aa banna jor’en a ’ brænnane Ilske, saa 
det lokta long Veg ta’en baae m e ’ Bækk (Beg) aa m e’ Svafvel®.

N o . 16. «Och hånd udi sin U ngdom s Tiid im m er udi Striid  
war paa det gode Schiff «Orne-Tand» m ed «de Hansamænd« (sic) 
særligt fra Liibeck. «Och» lægges til »seylede hans Schiffe engang  
offver det Haff, udi huis Dybffe geschintzte (sic) de karfuncklene  
Stene huissom  Konning W o lm er  røffvett haffte fra den goede 
Stadt Wuisbye®.

N o . 17. Det fortaltes i S lægten, at en Orning (form entlig Søren  
Svendssøn  til Eget) udi Landgreffuens «Feyde» (1533— 36) skulde  
»draffeliigen forsøgt Fru Anna M einstrup att redde. Kjøbenhav- 
nerne dræbte hende udi Grevens Feide «och foran dend Greffues 
Øyne®, efterdi de særdelis «oppharnitz» (sic) ware offver hendes  
Uddhaaninger och giftigue M undtzpladder och den Adel haardeligen  
eftertrachtis m ed sch lige Oerd: «att de U lffve ihelslagitz skullte, 
att ey  nogen Unger efter dem  bleffue®.

«Och erbarte dend Greffue Kristoph (Christoph af Oldenburg) 
sig selffver ofte saaledis w ie  ein drucken Lantzeknecht. Hånd  
O hrenschlacht (Ørefigen) und Neffuehugg giffuet iflæng ud til den 
Hertugs (Albrecht af M ecklenburg, en Kronprætendent, huilcken  
den Greffue nidsaae) hans Befehlsm andter, och hånd endoch den  
Hertugs Syster och høye Hofffrauleins saaled is tiltalitz och utthaa- 
nitz, hvorsom  till de Lantzeknechter D eyer und D uller deres  
Treiben und G ewerben paszerlich  våre konnte».

N o. 18. Genealoger m ener, at Slæ gten «Orm» stam m er fra den  
navnkundige Høvding i de norske Borgerkrige «Orm Kongsbroder®, 
Søn af den svenske P rinsesse Ingerid (Ragnvaldsdotter, Søn n e
datter af Sveakonungen Inge S teinkilssøn) og Bror af Kong Inge
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Krokryg (1136— 61). «Och var denne Prindsesse till Gifte med  
den danske Prinds udaff E stridehuuset »Henrik Skatelaar« och  
m ed den norske Konung Harald M agnussøn kaldet G iile och senere  
m ed tw o  norske Høffdinger, och haffte hun adskillige Børen baade 
udi och udenfor sine Giftermaal«.

N e . 19. Svend Madssøn Orning, Søn af Mads Orne hiin Unge, 
var ellers udi fjerner Frændskab m ed »dend Morten V instrem and til 
HafFvelsgaard» ved Roeskilde, som  ifølge Riddervisen m aatte giffue 
dend Gaard till dend Roeskilde B ispestoel form edelst Forsyndelse  
mod Kirken. Hr. Morten V instrem and var nem lig engang i U d
landet udi Kong H ans (1481— 1513)* hannem s T ieneste, og Svend  
Orning var m ed; och im edens satte B ispen i egennyttig H ensigt 
Hr. M ortens Brud-Jomfrue (sic) ( =  Fæstem øe) udi K loster. Da 
hånd (Hr. M orten) kom hiem , klagede hånd bitterligen denne Tort 
til Kongen, och »Svend Orning var im m er m ed». Och Kong Hans 
haffte selfver saa ofte liidet for sit E lskoffssyge Sinds Igjenwordig- 
hedter (sic), efterdi hånd saare høyt elskede den sch iønne Edele  
af den Æ t Iernskiægg, som  dend Dronnings Jomfru været haffte. 
Och war hun gifft siden længe m ed Lehnsherren  Hr. Torben Bille, 
ocb Kong H ans hende hyppigt besuchtede, im edens hans anden  
Dronning Kristine sad »tilspærritz udi den berendendis Stadt 
Stockholm  udi otte Maaneder«. «Och han, Kongen, kom ochsaa  
tilsjunis ved  hend is D ødsens-Leye.»

Da E dele »udi denne Qvide befængedis m ed Qvaler udi dend 
Sam vittighetz«, versuchtede dend Konge att hende beruhige, og sagde 
hånd dervide de offermaade sch iønne Oerd: »Æ del w arst Du udi 
Liffvet, ædel est Du udi Døden«. Och siiger da Kong Hans ved  
denne sin E llskoffs M indelse saaledes til Hr. Morten V instrem and:

«Ock hør, Du Morten V instrem and,
Jeg raader D ig det, jeg  kand t:
•D u  tage d in  Jom fru  af Kloster igjen,
Alt som  Du est en Mandt!»

— »Saa glad rider Hr. M orten da af Roeskilde m ed sin Jomfru.«
Men Haffvelsgaard m istede hånd »och dend Gaard bleff et 

Klenod udi dend Roskildebisps utallige E ijendom m e rundt dend  
Roeskilde-Fiord, der hånd eijede offer de firti faste S lotte och  
Hoffvud-Sæder.« Der er e llers et gam m elt fagert og skiønt sjun- 
gendis latinsk V ise-V ers (sic) fra K lostertiden om  Rooskilde (ogsaa 
Roosernes Kildespring):

«Salve vas reliqu iarum  
Mons, qvo su rg it fons rosarum ,
Fons aqvarum , flum en clarum  
Regem Roe (Hroar) reficiens.«
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Roeskilde Domkirke er nu fast den eneste  Herlighed, som  er 
tilbage fra den fordum s rige Tid «men den er rent om dannet og 
de gamle Epitaphier og L igstene bortkastet som  gam m elt Skram
m el*. Der var e llers en mandig Kraft og utrolig tarvelig E nfol
dighed sært forenet i mange af Kirkens Kunstværker: især de 
Billedskiærerier. Derom  har en Digter fra 1650— 1700-Tallet for
øvrigt haanende sk rev e t:

»Dog er det Alt saa plumpt, m an m aa med største Latter 
Beskue Børn med Skiægg och Mænd med store Patter'
Ens Hofvud er saa stort som  Liff och hele K ropphen 
M and in tet «Kunstigt» seer i al F igure-T ropphen».

N o. 20. Om den alm indelige Krigssituation i denne Krig m od  
Sverige 1657— 60 kun dette:

M ens Svenskekongen Carl Gustav gik sin  sto lte  Seiersgang i 
det fjerne Polen , ophidsede H ollæ nderne Danmark til at erklære  
ham Krig. Men resolut og rask i sine  Bevæ gelser ilte  Carl Gustav  
m ed 8000 Kjernetropper gjennem  N ordtyskland ind i Danmark: 
hele  Jylland og derefter Øerne b lev oversvøm m et af Svenskerne:  
Svenskekongens Næstkom m anderende H elten  fra Koldbergerheide  
(1643) Carl Gustav W rangell, slog  og fangede den danske Marsk 
og hans Hær ved Fredriksodde. Danm ark m aatte ved Fred til 
Roskilde 1658 (den m est ydm ygende Fred, som  Danmark nogen
sinde har m aattet indgaa) afstaa ’ /3 af sit Landomraade.

Men Kong Carl Gustav angrede, at han ikke havde tat «hele S lun 
ken® og frem satte det urim elige Krav, at Danmark skulde stænge  
Farvandet for H ollænderne. Da Kong Fredrik afslog, gik Carl 
Gustav m od Kjøbenhavn, paa hv is Forsvar nu hele  Landets Frelse  
beroede. D et faste Kronborg faldt, og paa begge sider af Kattegat 
raadede nu Svenskerne. Da kom  den ventede Hjælp fra H olland, 
en Flaade under den navnkundige, dygtige, m en ligesaa originale  
Admiral Baron de Opdam og to sæ rdeles fremragende U nder
admiraler, som  af flere ho ld tes for v e l saa dygtige som  se lve  
Opdam. D enne var Typen paa en forædt —  og vel ogsaa for
drukken — Hollænder. Svær og uform elig «feit» af Krop form edelst  
V ellevnet og Genever kunde han neppe røre sin gigtbrutne Corpus 
fra Fødderne og Benene af op til L ivet. Men m ed hans Mod, 
Aandsevner, energiske V ilje og væ ldige Lunger, altsaa m ed alle  
de vigtigste L ivs-Funktioner ovenfor Midtkroppen var der in tet 
iveien, tvertim od! Med indtu llede Ben og om hyllede Fødder b lev  
han plaseret og surret ned i en svær A rm stol som  var spikret 
fast til Dækket, og m ed Raaberen i de digre kraftige N æ v er !

Skjønt beskudt baade fra Kronborg (Carl Gustav W rangell) og 
Helsingborg og alt hvad Svenskerne kunde sam le af Skibe m od
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ham i Øresund kommanderte Opdam fra sin Arm stol gjennem  
Raaberen med sin mangedobbelt forstærkede Rost saa det gjaldrede 
lang Vei over Sundet: han m anøvrerede m ed Skibsbevægelser, 
Svingninger og Vendinger, han m it fiirterlich G ewalt bombarderte 
och m ed al den voldsom ste «brasa», saa Svenskerne b lev  a ldeles  
»forvillade aff de der utom ordentlige Skott i Skott». Saaledes slog  
han sig med overlegent Mod og D ygtighet i en sex  T im ers Kamp 
mod selve Garl Gustav W rangell «durch und durch« ind til 
Kjøbenbavn, som  han bragte L evnetsm idler, friske Tropper, og 
fremfor alt: nyt Haab!

Generaladmiral Ornings yngre Søn: Ø verste Skibshøffvids- 
mand Bernt Orning (den senere N orges Admiral) havde i sin  
Ungdomstid i hollandsk Orlog gjort Tjeneste sam m en m ed Jan 
van W assenaer (saa hed Opdam dengang) under Schoutbynacht 
Martin H erperzoon Tromp.

Familiekrøniken, hvorfra O venstaaende om  Baron de Opdam  
er hentet, tillægger, at Jan van W assenaer og Bernt Orning, der 
var om trent jevnaldrende, da var særlig gode V enner og Krigs
kammerater og fortæ ller følgende C u r io s u m  om  O pdam : En  
Dag noget over M idten af 1660-Aarene huor (huorsom ) som  Offerste 
Skibshøffvidsm and Bernt Orning paa Togt var m ed en af d isse gamble 
offer liggendis Noahs-Ark-Skudder, Galeyer kalditz, (Columbi Kara- 
veller  at ligne) «huilcke vi m aatte trækkis m ed och tækkes till udi 
Norge hu isom  de bedste (tidsm æssige) vare udi Dannemarck«, m ødte  
han i N ordsøen  en  af d isse nye store, praktfulde hollandske Orlogs- 
Seylere og gaar om bord forat h ilse  paa sin gam le «Adelborst- 
Kammerat«, Schout-by-N achten  (de Salis?). Da de nu sidder udi 
«Cajuten» m ed hvert sit Genever-Bæger og snakker om  gamble Dage, 
siger Schouten  (ieg gjengir deres Sam tale i m ere m odernt Sjøulke- 
Snak): «Har du hørt N oget om  «Ian» (Opdam) ?» «Nei, ikke 
siden jeg hørte, at han i A nno 59 havde bombarderet og jaget de 
svenske Skuder efter svært Slagsm aal tilhøire og venstre hele  
Øresundsrenna nedigjennem  og gladelig se ilet ind til Kjøbenhavn  
m ed Piber og Trom m er, m ed fuldt Krigshyre og stort Mandskab«. 
»Ja« siger Schouten  —  «men nu er Ian væk, han faldt ganske nylig  
ved Lowestofft« (i den 2-Aarige engelsk-hollandske Sjøkrig 1665— 67) 
m od disse fordøm te Engelskm ænd! D et gik saaledes til: Ian førte 
sin store Flaade efter en ypperlig Slagplan. Han sat paa «Slag- 
da’en« surra som  sædvanlig fast i sin Arm stol paa Dækket og kom 
m anderte m ed sin væ ldige S tem m e fra sin Raaber saa det gjaldede 
over hele  Sjøen. Fuld var han som  e ’ Alke, det havde han været 
fra Morraen af, det var netop en Mindedag i Slækta han festa for, 
«aa desuden tog han sig jo altid en  go’ Støit paa sine Slagda’er, da 
han syn tes at Flokta i Beina has blei lissom  linnere da, 3a hans
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svære Hue var a lti’ klart, hvor m ye han end drak! Han hadde 
netop tøm t en Kagg m ed Genever aa skulde til som  sædvanlig aa 
hive den bortover Dækket til ny Forsyning, da en a d isse svære  
engelske «Fuld-Kugler» kom »aa smaddra Ian, Kagge, Arm stol aa 
hele  Greja i e ’ eneste  Mølje!» Og den Tosken (han nævnte en  
alm indelig uberøm t Admiral, der aldrig havde »gjort sig» og som  
nu tog Kommandoen form edelst A ncienneteten , »netop af den Grund 
og ikke af nogen anden, maa jeg by’ D ig det!)» ste lte  det til slig, 
at vi b lev grundig slaat! Men Ian, han havde nok greiet Brasene! 
for føre sin Flaade og slaas som  e ’ L øve, det kunde han, hvor  
fuld af Genever han end m onne være. Men saa havde vi naa 
den Satisfaction, at »Mikkel« (Admiral M ichel Adriaanzoon de 
Ruiter (Røyter) hans rigtig gode Ven) seilte  sine  Skibe ret op i 
Them sen  «med de haanende Koster anbragt i M ersene« \  bom 
barderte Stranna til begge Sier aa løb lige ind til London, og 
denne Sodom a og Gomorrha-By fik ornt’lig fø le  en hel aa fuld  
Blokades Tryk!«

Bernt Orning tilføier, at han var i Tvivl om , at Schoutens  
Beretning var ganske nøiagtig i sine Enkeltheder; det kunde nok 
e llers ganske godt ligne Ian, for reint uvorren var han, han »brydde 
sei aldrig de’ Dusta« om  F iendens S k u d : han sat i sin Arm stol 
paa Dække, akkurat saa lik’gla’ som  i Stua s i’ : «listi’ som  Ræven 
aa m od i’ som  ei Løve«, aa han brydde sei aldri m e’ aa ta’ noen  
Forsigtighedsgreier for sei sjøl! aa Folka has sa ’ : »at han aldrig 
m anufrerte aa sios bedre end naar han havde faa’t i m ængdevis  
af Kagger m ed Genever gjennem  Halsen«! »Men Schouten« —  
tilføier Bernt Orning —  «var nok e llers  en stor Satyricus, som  
til og m ed havde et Horn i Siden til Ian ligefra Adelborstdagene  
af«. Og Bernt Orning havde en noksaa forskjellig Opfatning af 
Admiral Opdam end disse tvende H istorier giver Indtryk af. Men 
alligevel var det nok saa, at Schou ten s fornøielige «Schnicksnack- 
Geschwatz« udtrykte den gjængse M ening om  den originale H øllen -  
hund Baron de Opdams m ange Sjøulk-Snaalheder.

N o . 21. D et er saa! D et er nu bevist ifølge en af Danmarks 
Adels seneste  Aarbøger, at H elten  —  som  form odet og som  vor slægts- 
tradition altid har hævdet —  var en  N orm and og Generaladm iralens 
Sønnesøn  »Søren Erikssøn Orning«. Adels-Aarbogen siger om  ham :

»I 1653 Skibs-L ieutenant, s. Aar Capitaine til Lands og Vands 
og udmærkede sig under K jøbenhavns Beleiring 1659 som  Chef 
for en Styckpram, tjente endnu 1676 og var gift m ed Adelheid  
von K ollen und Grossen-Grabow«. O berstlieutenant H irsch siger

1 En  ho llandsk  K rigsskibs-Dekoration af uk jend t el. tvivlsom Opkomst 
og Udstyr, m en som skulde haane  Eng lænderne og altid æ rgrede d isse 
«til næ sten  vanvittig Harme«-
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i sine Officers-Fortegnelser (Kgl. Bibi. Kbhvn.). «Han udmærkede 
sig under Kjøbenhavns Beleiring som  Chef for en Styckpram.«  
Senere i den Skaanske Krig (G yldenløv Feiden) kom hans O rlogs
skib («Kjøbcnhavn») paa Grundforan G oteborgi 1676 og Søren Orning 
blev fanget. Hans Hustru søger 16/s 1677 om  at han maa blive  
udvexlet og at han maa beholde Kongens «Naade». (Adelh. von  
K ollens Brev til Generalkom.) I sam m e Krig faldt hans Farbror 
»Norges Admiral« Bernt Orning paa sit Slagskib Gliickstadt 1677 
foran Marstrand (Se Stykket om  Bernt Orning). Admiral Bernt 
Ornings Datter E lse E lisabeth  var m in Tipolderfar Dragoncapitaine  
Fr. Chr. Grønwalds Moder.

N o. 22. «De Stranger# var af særlig fin gam m el og høibyrdig  
Adel —  langt forudfor »Ulfeldt«. A llerede paa W aldem ar Seiers  
Tid, var den gam m el og anseet i den Grad, at en «Strange» repræ
senterede Kongen ved dennes Giftermaal m ed den bøhm iske Prin
sesse Dagmar, som  han m ed stor Pom p førte til Danmark (derom  
en bekjendt Riddervise, som  senere citeres i en anden Forbindelse).

N o. 23. Om Svend W agnssøn  Orning fortæ lles, at han aff 
særdelis Kræfter och  W aabenfærd war, och haffte hånd engang  
Anno 1597 som  yngre Mand været paa den store M esse (Januar- 
Marked) udi den Statt Kiel. Der «huuserede de im m er druckne hol- 
steenske A delsleu te udi den Rathhauskielder och andre høffvelige  
Herberger sam m estedtz m it rohe Ødelæggelser och w oldelige Mistack- 
ninger af Borgere. «Och, naar de druckne ware, de ikke eet M enniske  
det achtede m ere end w ie  eet Kvægfæe!« Der blev en stor Striid, 
och w are de fuu leste  Zancksuchtige een  Sehested , een  Buchwald  
og een Pentz (af H olsten s bedste Æ tter). D e dend Borgm ester  
udi Kiel tød lich  antasten w o llte , eftersom  hånd dem  deres Ge- 
walter (sic) verbot. Da tager den Kiempe Svend W agnssøn , som  
dend Borgm esters G iest och Følgesvend war, dend Sehested  med  
sine baade Neffuer och »schlagt« (sic) m ed hannem  —  liigervis 
som  m ed een (sic) K ølle —  dend Buchw ald  och dend Pentz sur 
Erde.» Der b leff siden efther (sic) en stor Stilhed  udi dend stri
dige Kielder, och Ingen w offvede sig m ere at høyrøste och obster- 
nazige, saalænge dend Borgm ester och hans G iest w ar der« (E lse  
Elisabeth Orning Griinwalds Fortæ lling efter en  Beretning af hen 
des Farmor Fru Karen Andersdatter Mouatt). Hun tilføier, «at Fru 
Karen udi Kjøbenhavn engang offer en M enneskealder efter havde  
været til Gjæstebutz sam m en m ed denne sin Mands nærmer Frænde, 
(han var kjødelig Syskendebarn af General Adm iralens Fader om  
endoch m eget yngere). Frue Karen beobachtede ham , och særdelis  
dette Frændskabs w egen , och anhørte hun m ed særlig Anziehung, 
huad om  hans sæ rdelis rom anachtiger (sic) L if och Leffnet er- 
wåhnt bleff, och siger hun: «det war en høyvoxent anseeliger
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och schm ucker Mandt m ed de angenehm este och artigste och 
høffvitzke Lader, huad och rim eligen war, eftersom  han udi saa 
langen Tiid H ofsinde været haffte och nydet m egen  Gunzt aff de Hoff- 
jomfruer, och endoch m eget høyere op. Thi de im m er ham  leffel- 
kiere ware, och war hans Væ sens Erscheinungen  illigeveller  særdelis 
bydendis ved  sin V ilies offermaade Kraft —  sin  høye A lder och lange 
H offtienester uagtet — eftersom  dette et særligt Mærke w ar hos  
m ange M itglieder aff denne m andige, sto lte  och  stærke Æ t!!»

N o. 24. I M indetalen (parentatio vitæ  et necis) over den sidste  
Orning i Danmark skulde vedkom m ende Geistlige blandt andet sagt: 
»Nu er den Uradelige Æ t Orning uddød i Danmark. D en har 
været en paa M andssiden saare tapper Slægt i saa m ange S iøe- 
træfninger Aarhundreder igjennem. Myndig m en høym odig, ockso  
«paa Spindesiden*. Men doch en egenraadig og ubøielig  Slægt, 
och nærede den im m er stor U v illie  til den kongelige Suveren itet  
och den tydske H øyadels Tryk, hvem  den hartad a fskyede!!»

Ved Regjerings-Formens Forandring i 1660 tabte den danske  
Adel sin politiske Betydning; den trak sig tilbage fra Hoffet og det 
offentlige L iv, den gik tilbage i A nseelse , Rigdom og Antal og i 
dens Sted kom den «nye tyske Adel, H ofadelen*, som  navnlig fra 
Christian den 5tes Tid af (1670— 99) overøstes m ed Naadesbevis- 
ninger og Privilegier, fik de nyoprettede Grevskaber og Baronier og 
andre større Forrettigheder end den tidligere nationale danske 
Adel. D e nyetyske H øiadelige var om trent som  Konger, hver paa 
sit Gods (udøvede Retspleien, Kaldsretten, O ppebørselen, Udskriv
ningen m . m.).

H øiadelen b lev foretrukken og fremtrukken af Kongerne, som  
vistnok i Begyndelsen —  kanske ikke m ed Uret e ller  snarere med  
delv is Ret —  var m istroiske m od den indfødte Adel, m en siden »blev 
saa »opvant* m ed at begunstige den tyske, at de vedblev m ed det, 
hvor der ingen Undskyldninger var længere og i Tilfæ lder, hvor 
netop Individer af dansk Roed var langt dygtigere end de konkur
rerende Tyskere, »som altsaa gjevnlig (sic) b lev  foretrukne*, for Exem> 
pel Brem eren Christopher Gabel m od Geniet Gunde H olgerssøn  
Rosenkrands, f. Ex. A nspacher-Præ stesønnen  I. Schulin  m od det dyg
tigste Statsm andsem ne i Danmark: Iver Rosenkrands og desværre  
m ange flere Exem pler paa d e «deutschgesinn te» O ldenborger-Kongers 
«Verkehrte und lange, lange daurend verhångn iszvolle  Sym pathie*.

Et rent drastisk E xem pel var M ecklenburgeren V incentz Hahn, 
som  var »fræk og paagaaende* endoch m ere end som  Tilfæ ldet 
var m ed disse i A lm indelighed : de kom  ind fattige og forsu ltne  
og blev fedede, ja overgjødede i det Land, som  de saa ofte handlede  
ilde m od i sin U taknem m elighed. Hahn tøflet »tilfoeds* ind i Landet 
som  en fattig »Luuse-Knecht* m en — ved sin utrolige Frækhed
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och subm isse Underdanished (sic) och m odbydelige Sm igrelse mod  
de Mægtige — endte han som  Baron, Geheimeraad, Overjægerme
ster och E lephantridder; han havde en frem ragende P lads blandt 
Chr. 5.s Yndlinge og stor Indflydelse paa Kongen, efterat det var 
lykkedes Tyskerpartiet at styrte Griffenfeldt (1676). «A llerede da» 
—  siger en frem staaende dansk Skribent —  «haves der Exem pel 
paa, hvad en fræk tysk Herre, støttet til H ofgunsten, turde byde 
de anseeligste Slægter af den ved Suvereniteten  ydm ygede danske 
Adel*. Hahn tiltvang sig —  vitterlig tiltvang sig —  Forlovelse  og 
Æ gteskab m ed den 17-aarige ikke m eget villige Sidsel Kaas og 
aldeles imod hendes Faders V illie . Hun var rig, m eget rig, og 
eiede flere store H erresæder, det faldt alt i H ahns Eie, da hun  
mærkelig snarligen og m ærkelig hasteligen døde. H ahn opnaaede  
ved skam løs B enyttelse  af Kongens Gunst at forøge sine Godsers 
Antal betydeligt; han udpiinte og forhuggede dem  «schm åhlich»  
aldelis til N øgenhed  og «har de heller  ey  senere rettet sig op*. 
Han var en saare haard og streng Jorddrot, den reneste «udsu- 
gendis* Bondeplager, och der gaar igjen Sagn om  den ulidelige  
Skræk, som  stod af ham  hos hans Undergiffne och de Om egnens 
Bønder*. Han døde i 1680. «Hans Datterdatter Anna Sophie  
R eventlow  b leff Danmarks Dronning udi 1721, hvorvide Konge
fam ilien och H offet splittedis*.

N o . 25 . D et berettes om  en Stam m oder af Fru D orthe Munk 
(Thom as Svendsøn  Ornings) at hun, som  var Jomfru ved Dronning  
M argrethes Hof, b lev  om trent tvungen af Dronningen til at ægte en  
nybagt Adelsm and, Stamfader for Slægten M uus, 1 hvem  Dronningen  
• undte et stort Gifte*. D en adelssto lte  Jomfru hæ vnede sig ved i den 
Fæstensring, hun efter Skik gav sin  Beyler, at lade indlægge en Kobber- 
stift m ed den Indskrift: «W ahr dig, K ober-N agel, Du huiler  
udi Guld*.

N o . 26. «Det forlødes (sic) om  Hr. Otte, at hånd udi sin aller- 
faureste Ungdom  tilhuuse  w ar hos den storm ægtige Hr. E iler  
Erikssøn Hardendbergh till Madzerup och haffte dennis særdelis  
Guntz. Och stieg denne E iler Erikssøn im m er høyt udi dend Konge, 
dend Anden Friderichs, Bewaagenhed (1559) til Rigens høye Hoff- 
m estere och Riigs-Raaed. Men der gick den Tale, att Hr. E ilers  
Datter, dend faure Kirstine E ilersdotter b leff aff dend Konge sær
delis udaff E lskoff hitzigen tillbeylet. Men efftersom  hun sine  
Ø yen-Sm iil paa en A delsm and udi Faderens T ieneste  kastet haffte, 
v illte  hun ey  udaff dend e llers m eget «kønne» Konge dette att 
æstim ere och ændtze. Och det forlødes, at Hr. E ilers sednere  
Sendelz till «de M osquow iters (sic) Fyrste* ey til Danemarcks,

1 Den senere danske Fam ilie M uus (og G renen i Norge) h a r  in tet med 
den ovennævnte ad lede slækt M uus at bestille; den er forlængst utdød.
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dets Lycke och Avantage værit haffte, och b leff den Rigens Hoff- 
m ester deden m ed Affsked fra sit Em bitz bem ødet och døde».

Kong Friderich II var e llers en m eget gem ythlig Herre, naar 
det ey sich  om  «Elskoffs-Affærs gelenkt« (sic). Han tog sit Bæger 
til bredfuldt Maal og forkortet sine Dage (han døde 1588, 54 Aar gi.) 
ved «sin ugem enlige Genusz udaff stærke Dricke«. En Folkevise  
om ham lød:

«Han holdt Collatz med Adelen sin  
Och giorde den lystig  och g lader, . . .
Och drack med den den sødeste Viin,
Som Landsens H erre och Fader«.

E t C u r io su m :  Da Kongen engang efter et lystigt Lag, der 
varede til udpaa den lyse Morgen, fandt paa at kapkjøre m ed Rigs
marsken, Hr. Peder Gyldenstierne, fra Timgaard til T im  Kirke, 
hændte Følgende: Peder G yldenstierne havde en hurtigere H est  
eller kjørte bedre, ialfald kjørte han Kongen raskt forbi og raab te : 
«høyt udi sin rusige Lystighedtz och iffrige Frydet« gerade ind 
udi dend Konges Aaziun: «Pyt».

Men da b leff dend Konge bekrankt, och skreeg han endoch  
h øy lydeligere: «Jeg w ill ingen Pytten  w iide aff, Peer!«

Jeg anfører denne Episode, fordi Talem aaden: «Pyt, sa ’ Per 
til Kongen«, skriver sig herfra. D en  blev saare alm indelig  i T vil
lingrigerne og bruges v isselig  ogsaa hyppigt den Dag i Dag i 
begge Lande.

Der fortæ lles e llers om  adskillige Raaheder ved det kongelige  
Hof, særligt naar «Kongen selffver w ar drucken, och det han som  
tiest war«, m en om  lignende «Plum zerier» (sic) (Grossieriteter) 
som  udøvedes ved Hoffet i Ferrara (og det m od den »guddom m e
lige Dante«) m eldes der ikke.

Rigtignok var det ca. 200 Aar før Kong Friederichs Tid, m en  
a llig ev e l. D et fandt jo Sted ved et af d isse Hoffe i Italien, navn
kundig ved sin høie Kultur!

Dante, som  ikke indgjød hverken A gtelse e ller  A nseelse  ved  
sin «uselige» Person (liden, m en naselang, skak lig en Flaggerm us 
og ved sin uheherskede yderst latterlige Passion  for sm ukke Kvinder) 
vankede, udstødt fra Fædrebyen, om  fra det ene H of til det andet og 
«aad den Landflygtiges bitre Brød«. Han anvistes ofte P lads ved  
Siden af Hofnarrens, og denne nidsaa som  oftest »den Udødelige«  
som  en heldig og overlegen M edbeiler, og forsøgte ved at fore
tage de raaeste Løier m ed ham , at gjøre ham  til Latter for de 
raabarkede Krigeres og i M anerer vistnok m ere høviske, m en i 
Virkeligheden hjerteraae H ofsinders Øine.

En Dag faar Narren fat i D antes Hodeplag og har den uhørte  
plum pe Frækhed i hele  det straalende H ofs O m givelser ugenert paa
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Stedet at forrette sin Nødtørft i den Guddom m eliges Hat —  til 
den voldsom ste Raa-Latter af Hoffets sam tlige Personale og dets 
G jæ ster!!

Man førte dog vel adskillig bedre Sæder og Skikke i Norden, 
selv  i nævnte Aarhundrede!

N o  27. Hånd (Otte Thom assøn  Orning) m enes dog at have  
som  Skibschef frivillig gaa’t m ed blandt de tapre Sjøkrigere, som  
Bergenhuus kjække Lehnsherre Erik O ttesen (Rosenkrands) havde  
under Erik Munk sendt op til Throndhjem  for under Syvaars- 
krigen (1563—70) at hjælpe Throndhjem s L ehnsherre Evert Bild 
med at jage Svenskerne ud af det Throndhjem ske «huor d isse  under  
Claude Collart haffte sig fastzitzet« (sic). »Stenw icksholm  bleff 
reprendret och dend Collart prendrit*. D et siges, at da Erik O tte
sen (R.) lod  Budstikken udgaa til A lm uen for at «mane til H uielp«, 
havde han efter T idens Skik m ed H ensyn  til Brugen af M etaphorer, 
(billedligt U dtryk : A llegori) knyttet et Reeb til denne for paa denne  
sym bolske Maade at antyde den Trusel »at hvo, der ey  m ødte, 
skulde uvægerligen b live hængtx.

At Bergens L ehnsherre har grebet til saa drastisk Trusel for
m enes at være en  Følge af A lm uens ilske (m en fuldkom m en be
rettigede) Harm e over Ø vrighedens V ilkaarlighed og Overmod. 
L ehnsherren  Evert Bild (en anden Slægt end Bildt) havde været 
en saa haardhændt Tyran m od Bonde og Borger, at det sandsyn
ligvis for «at b live ham  quit war», at Thrønderne «under Sjuaars- 
feiden« i 1564 næsten godvillig gav sig under svensk Styre. Og 
«de L ehnsherrers Fogder »foer frem  m ed største Strengelz och  
Ueberm uth». Som  nu «dend Foged udi Lehnet, Hr. Per Seldner  
(Husm and) kaldet »Tysker». Han var foruden en ubarmhiertiger 
Skattekræver «aff so  iiberm ensch lich  liederlich Nature udi sine  
Driephter* (sic), at han paa sin Gaard »haffte et Jom frue-H uus for 
sich se lb st belegent, och w ar dette E lskoffs-Buur m it unge Pige- 
Quind’s fra Landet och  sehr erfarne und abgenutzte Skiøger ifra 
den By Bergen erfiillet* —  saa «dend A lm ue det Embitz-Regi- 
m ente ey særligt hørsom m eligt war».

D et var i denne Krieg, at Enno Christopherssøn (Rustung eller  
Thrundtheim , Skottefruens Bror) som  havde flakket Europa rundt 
paa «Kriegs-Effentyrier» og hvem  den svenske H istorieskriver Tegel 
kalder »en Hufvudjagare, Skålm och Tjuf» —  tog Tjeneste hos  
Swensk-K ongen Erik 14de m od sit Fædreneland og erhvervede  
sig m ed rette N avnet: «Enno Brandrøk», da han «ihærdigen foer 
frem m ed Mordbrandtz og Skjændsler*.

»Sjuaarskrigen førtes m ed «raa Grumhed oc grum Raahed*. I 
Norge blev især Hedem arken, Romerike og begge Sider af W iighen

15*



herjede 1 og de Byer Hamar, O sloe og Sarpsborg lagt »udi Gruus 
och Asche«; i Sverige var det V ester Sam t Ø stre-G otland og Verm - 
land, som  leed  under Striiden: «Lindkoping Stad, A lvastra K loster, 
Vadstena og St. Birgittas K loster oppbrunnitz«. Man m aatte faa 
Fred istand for ikke at begge Lande skulde gaa tilgrunde,

E t  C u r io su m :  Viken og D alsland slu tter under Krigen en  
Bondefred; m en det afsidesliggende Valdris »indgaaer et form e
ligt Pactum« m ed Svenskerne.

N o . 28 . Hun var Datter af den æ tstore Erik Orm hin Unge og 
M agdalene Christophersdatter Rustung til Sæ heim  (Seim ) i Kvinds- 
herred. Erik Orm var paa M ødresiden af den høibyrdige Slægt 
»Smiur« (Rigsforstanderen Jon Sva lessøn  Smiur, Søn af Svale  
Jonssøn og Sigrid Gunnarsdatter Kane).

Som  et E xem pel paa, at de gam le katholske Forskrifter og 
Leveregler endnu kunde ligge la tente se lv  hos G eistligheden skal 
anføres, at vedkom m ende Præst, Hr. Capriclivius (Bokkelie), ved  
deres V ielse  skulde have form anet Æ gtefolkene til «at leffue gud- 
frygtigen, iagttage Fasten och sig verhalte  kydskeligen saavel om  
Søndagene som  och om  Fredagene«.

L igesaa og værre i Danmark. D er dyrkede man et Sted paa 
Landet »et H elgenbillede m ed m ange papistiske Koklementer«  
(Com plim enter, Ceremonier). Christian IV skrev til vedkom m ende
L ehnsherre; «------------ at Du forrskreffne H elgens Im aginem  eller
Afflignelse udaff fornæffnte Kirke lader udtage, saaledes at for- 
næffnte Afguderi afflæggitz kand«.

N o . 29. Mod Slutten af sin «krancke T ilstantz huorsom  det 
Riigens Hauptstadt« opnaaede dend Bye O psloe dock tw ende locos  
sp lendidos (Lyspunkter m . H. t. sin Rang i Samfundet): »Konge- 
brylluppet i 1589 m ellem  Kong Christiani Quarti Syster Anna “ 
och Jacobus 6te af Scotland«. D er siges i en «gambel» Beretning, 
at de tilstedeværende A delsm æ nd m ed Dam er bød «Frøkenen« v e l
kom m en, m edens «huer Mandt udi Borgerskaffuet affløsnede sin  
M ousquette oder Røhr, hend is fyrstelichste  Naade till a llerhøyeste  
Æ res Erbydeltz och underdanichste Sallfue«. V ielsen  foregik i 
den store Sahl i Kristen M uules Gaard.

1 Da Svenskerne brød herjende  ind  i Rakkestad, m anede Præsten Eystein  
Baardsøn H artgenger eller Rosensvæ rd A lmuen til at gribe til Vaaben. Da 
ingen vilde paatage sig Anførselen, satte h an  sig  selfver iført sin Forfaders 
Pfantzer och Ja rnha t paa  sin  H aup t og drev F ienden med stort T ab  paa 
Flugt. I Kampen blev han s  ene Ben «knuust udaff en Kølle m ed Jarn - 
pigger udi», hvorfor h an  siden maate «have eet Been udaff T ræ  aff Bierck 
konstfæ rdigen uddann itz  og tilsnitzet®. H an  blev belønnet dermed, «at 
G aarden Næs bleff hans P ræ stegaard  tillagtz og att h an s  Søn Hr. Jens Rosen
sværd fik Kaldsbreff effter hanses Døed (sic) dend  22 Januariu s  Anno 1587«.

- A nna decus D aniae F rederici filia Regis,
Norvegica qua vidit pu lch riu s o ra nihil.
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I 1591 var det »Kongehyldningen« (af Chr. 4de: 8/e). Da saa 
O psloe for sidste Gang Konge-Statz: D en brogede Skare »af de 
frem m ødende Riddere, Adelsm ænd, Lagmænd, Biskopper, Provster  
och Præster, Borgere och Bønder«.

D et fortælles, att ved den Leylighed  oder Festiv itetz b le ff och  
dend oldgambel Bisp, dend Frantz Berg (Bergh), hu ilcken  w ie  
Oldinge sehr klein och zuzam m enfalden bleffen war, udaff Prov
ster po dem ses Hærder oppløfftitz »att han deden se inem  Kønigen  
anseehen kunnte«.

»Och bleff der opdruchitz m ange A hm er m ed goede Rhinische  
och Spanische W ien e  (sic) udi dend Raadmand Mikkel Funtin  
»handses« W iinkielder, som  hannem  bew ilget war udi Anno 1577 
under den nye Raadstue efter Taxt udaff Lagmænd, Raad og Gjal- 
kare (Byfoged) att beligge«.

H yldningen er skildret udi et «Carmen Gratulatorum till Kongen« 
i »letflydendis« latinske V ers af den gam le L æ sem ester udi Opslo  
Halvard Gunnarssøn, ogsaa Forfatter af det «nafvnkundige Schrifft« 
kaldet »Præ stepienen : »en Spørgsm aahls-Bog udi huilcken er for
fattet de a llerlysteligste  Spørgsm aal m ed deris dertil beskickede 
Giensuar till U nderholdning ved Giestebuud« istedetfor Datidens  
Tidkort (Drukkenskab og S lagsm aa l):

«Nune certare juv a t poclis imm anibus omnes 
Itnm odique sibi trangere  m etnbra mero».

(Frit o v ersa t):

»Nu er det Skik at overvæ lde Alle med de breddfu lde Bægre 
Att b ryde Lemmer og tage Liv ved den kraftigste Drikken«.

»Præstepiena« er nærm est en Morskabsbog; thi uagtet den 
vrim ler af B ibelsprog er Spørgsm aalene 1 saaledes sam m enstillede, 
andragne og anordnede, at Læ seren  absolut høster m ere delectatio  
(Fornøielse) end m editatio (Andagt): m an nødes under Læsningen  
til at tænke paa den Slags latterlige Bibelstyrke, som  H olberg gjør 
Per Degn til Repræsentant for.

N o . 30 . I Løbet af de 50 Aar (1550— 1600) herjedes N orden  
»udaff hefftigue Pezt-Sygger (form edelst de W inde, huorefter P estis  
lader «sig tilsjune«) dog m indst i Norge (hvor der forøvrigt ogsaa

1 For Exempel i P ræ stepiena: Sp. H uo r aff bliffue Q uinders Person, 
som Ecktegiffte, kaldeditz F ruer (tysk)?

S u a r :  Af F ryd eller F ryntelighed Thi de sckulle och m onne være 
deris Mænder »til Frygd, Trøst oc W ederquegeltz o. s. v.» (en fornøyelig  
E tym ologie!).

«Præstepiena« er ellers en Bearbeidelse af en tysk O riginal, som  udkom  
i Sachsen ca. 1590 eller noget før.
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var Hungersnød). I Aarene 1561 — 1563 skal 13 000(?) M ennesker 
være døde paa Lolland. I Bergen og Throndhjem  «foer Pezti- 
lentzen ilde om , m oxen ædel och uædel offerfallitz bleff*.

N o . 31. D ette var langtfra ualm indeligt, særligt i Danmark og 
Sverige, d isse Forgaaelser af saa høie P ersoner som  Prinsesser, 
«och det baade fore och sidenefter*. Paavirket af sin Farbrors 
D ronning: Margrethe Sambiria af Pom ern (kaldet «Sorte-Grethe»  
el. »Grethe Sprenghest*) tog Erik P logpennings 2de Døtre Agnes 
og Iutta (ca. 1252) N onnesløret, aflagde Kydskhedsløftet og gav 
St. A gnes’s K loster i Roskilde a lle  sine  Godser »undt Habengut*. 
Men saa b lev de »luthleye* af det H ele , »særdelis m ed det LøfTtet, 
form edelst dettes Beswerde och Entsageltz, eftersom  de udaff 
Naturen sæ rdelis elskoffsyge og leffelkiere ware, och »de undt- 
veghe fra det Kloster, huilcket for et stort Scandalum  ansaaes*, 
særligt fordi »de toge sit Goeds tilbage, huilcket de solgte, m age
skiftede och forbyttede bort udi E lskoffens Fortienester* (sic). D en  
overvæ ttes skiønne Jutta reyste saa affsted till Sverige, huor h en 
des Syster Sophie Dronning w ar och  tillgiffte m ed dend Kong 
W aldem arius (— W aldem ar Birgerssøn (1250— 78) —  en Folkunge). 
»Hånd tabede alldelis sit V ett och  sin  Forstand, der »hon* —  som  
svenska Krøniken siger —  »tråtta fram w id  svenska H offvet udi 
Konungens Gaard likmåtig en Engel från H im len*. H olberg ud
trykker sig m ere spydig-prosaisk, saalunde: »H endes Svoger Kong 
W aldem ar tog saa særdelis ven ligen  m od hende, at den gode 
Klosterjomfrue b leff frugtsom m elig og avlede en Søn m ed ham, 
huorudover hun blev idøm t »till evigt Fængselse* (sic), m edens  
han til Bod for sin E lskovssynd  giorde en Reyse til det hellige  
Land; thi «effter den søde K løe kom m er den suure Svie*. Kong 
W aldem ar blev senere afsat og hold t i m ildt Fængsel af sin frem 
ragende Bror Kong Magnus Ladulaas.

N o . 32. Man har i H olsten  i de Tiider adskillige m ere haar- 
reisende Exem pler paa A delsdam ers Løsagtighed. »Den udaff 
Legem et offermaade sch iønne, m en  aff Gesinnung fuule A ppolonia  
Rantzau* anstiftede sin M ands Drab ved sin Boler. Hun m aatte  
røm m e Landet »i M andsklæder effteratt have sit favre gule Haaer 
affklippet*. En Dam e af S læ gten A hlefeldt »begik dobbelt Æ gte
skabs-Brudd och war fast kiendt offver det gantzke Land for iiber- 
m ensch liche, ungem eine L iederlichkeit*. Adskillige flygtede bort 
m ed Bolere af «gemenigste Standt, sa a so m : M eyere, Måhere (Slaatte- 
karle), F ischere, Fegere (Feiere), och  desligiste Geseller*.

Anne Eriksdatter Orm, Otte T hom assøns Hustru, slægtede e llers  
m eget paa en Forfader «udi sin Obsternatz och Um edgiør*. D enne  
Forfader fik »endoch den strenge Bisp Hr. Erik ey sin Raade m ed, 
særligt med H ensyn  til de høyhellige  Fastedague »end ey  om  det
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ham allenest paabutz war, m ed huid Æ de (»Melkemad* (Rømme) 
og Æ g) dem  at helligholdiz*.

N o . 33. Lars (Lauritz) Johanssøn Galtung til Thorsnæs, Foged 
over H alsnø Kloster og Hardanger L ehn under Lehnsherren, Svoge
ren General-Admiral Erik O ttesen Orning, i M idten af 1600-Tallet 
nævnes som  en »dugelig og braff Mand i a lle  Maader*, ligesaa  
Sverke I. Dall og Offe D all (forhenv. Skibshøfvidsm and) N ils  Rosen- 
gjedde og nogle flere, og, lægges der til, «de vare ogsaa alle  af 
adeligt B ioed* .1 E llers var særligt paa den Tid »Fogderne (Skatte
opkræverne) for noget ugudeligt Skarffue-Pakk at regne*.

I denne Tid, kaldet «den danske A dels Glanztid* udkom i 1584 
en merkelig Bog (Haandskrift a f en tyskfødt Mand). Den kaldtes 
»den norske So* (»D ie nordtsche Sau») og hvor der siges om  
Fogederne: »De røde Haner* er de mægtige Fogeder som  paa Kon
gens Vegne m odtager Skatterne og Inddrivelse for adelige Gods- 
eiere. »D isse trodse sin  Magt og plage de arme Folk, saa at Gud 
maa sig forbarme*. E t andet S te d : »Fogederne* —  hvad enten  
de ere Kongens e ller  A delens —  »er store Tyranner; de kaste 
quantw iis (snedigt) Had paa den fattige Mand. Har han en god 
Gaard, jage de ham  m ed slu  L ist fra den, tage Gaver och giffue da dend  
Gaard til dennem  ( =  den Begunstigede) och beskatte uloffeligen  
med offerhændig m egen Sølv  og tage uretteligen »Kjendelse, S tøv le
hud og Nattehold* sam t tiltvinge sig «Gaver, Baadsmænds Ud- 
skriffelses Befrielse og andet hvorsom  Ubilligt i a lle  Maader*.

»Fogdernes Tjenere ere værre end Rafne, naar de udsendis at 
kræfve Landskylden; de den fordubler, de indkræffve m ed V olde
lighed og deres H oeren er »viber al Grentze och Bestialitåt* som  
f. Ex. den um ættelige och ugudelige Hoerkarl og U dpresser dend  
Peder Twill*.*

I Danske-Tiden var A lm uen offermaade stærk »skatteredne*. 
Af de m ange Skatter kan næ vnes: 1) A dels- og Leilændings-Skatten, 
2) Kap- og 3) Ildsteds-Skat en Kopskat* af hvert M enneske og 
hver rygende Skorsten i Landet, 4) Krigstyr til Hjælp for Kongen 
i hans Krige, 5) T iende og Landskyld, 6) Korntiende, 7) Smaa- 
tiende; værst var 8) »Giengjærden* som  blev betalt in natura: »Foge
derne toge H ester, Kjør, Griser og Sauer, Kopper og Kjøril, Sølv  
och Kobber och det de e llers m onne rote frem  och finde; de kræ

1 Om Offe D all siges, at han  «var tilgifte* med en ufri (uadelig) Kvind 
fra den hansea tiske K jøbm andsstandt i Bergen «och gick deris Børn (Dall’erne) 
udaff A delsstandt och offer udi Bondestandten*; af deres Æ tlinger skal 
findes adskillige i Søndhordland.

1 »Och burde dend  Peder Tw ill derfore besonders benæ fnes med det 
Bauersprache Tw all («Asen»)» lægges til.

* Direkte Skat (efter Kopf =  Hoved) der paalagdes hvert Individ. Kap- 
Skat maaske en Vei-Skat.
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vede Skatterne m ed Vaaben i Haand och sloge de ofte Bonden  
tilb lods e ller  ligefrem  dræbte ham*. «Ingen aff Landsens T ieneste- 
m ænd har til nogen Tiid været saa «inmari hati» som  Fogederne«. 
«Och rasede de som  svarest udi P estilen tzernes haarde Tiider«.

Der var ogsaa m ange frygtelige Exem plarer af disse U lve, f. Ex. 
Baltzer Knarre i Nordmør, og Lars Stabel paa Inderoen, Søffren  
B ondessøn i Sundhordlen , Mauritz Busch e ller  Bosted og hans Svi
gersøn «den m aled idede Hoerejægere« A lbret Berner; d isse tvende  
sidste afløste hinanden ved Lysek loster «med haarde og uloffelige  
Skatteopkræffning och ugem ene H oereholdtz«. Der kom Brev i 
1633 om  «at afskaffe« dem ; thi «har de jaget flere Enker m ed  
faderløse Børn fra sine Gaarde«. D e b lev endeligen afsatte, m en  
havde de faaet Tid til at underlægge sig m ange Gaarde som  Fitjar 
(Kongsgaarden och Storgaarden Ask) og Penger. «De var offer- 
maade riige saavel paa Penninger som  paa V ellyster«, (s ic )« Omkr. 1700 
var der en braff Foged i T ysnes O luf Larssøn, m en om  Sønnen  
Prost (sic) Lars Oluffsøn (Heiberg kaldet) i T ysnes siges «at han var so  
fæl aa drikka«, och blev han vanligvis kallits «Brændeviins-Lars».

I 1672 blev N ils Resen (Bror af Præ sidenten i Kjøbenhavn) 
afsat fordi han tog «Feler» (Feil) a f sin egen og Kongens Kasse, 
»form edelst det var udi m ørketiden«. Foged Peder A lfsøn var glad 
i Penger og ublu i Skatteindkrævning. H ans Søn A lf Pedersen  
kaldet «Alf Pave« var indsat til Præst i Ringsaker, m en det var 
ogsaa Ditrich Muus, »och sloges d isse tw o  udi se lve  Kirken, m en  
A lf Pave jaged dend M uus udi M uusehul och m aatte denne der 
giem m e sig væk«. Futerne var ofte rent fra laveste  H old  og med  
skum m el Fortid, hvad ogsaa deres N avne bevidnede, som : »Tjørnes 
Morder«, «Jørgen Litletjuv«, «Jens Staldsvend«, «Anders Skrædder«, 
»Joachim Kusk«, «Christen Sm ed«, »Lars Stabel« 1 o. s. v.

N o . 34. Kontrakten m ellem  Præceptoren og Vatneherskabet 
vedkom m ende hans A nsæ ttelse maa synes m eget løierlig  i sine  
Udtryk for Nutiden. Præ ceptoren skulde —  foruden en aarligen  
Løn af »goede Penge udi 4re Term ini —  have N aturalydelser, 
saasom  et Kambers for sich  se lb st m ed im m er om  Vinteren »usluk- 
keltz (uudslukkelig) Ildebrantz« ( =  stadig opvarmet), huorsom  
Æ dendis oc Drickendis udi goede Maael oc udi fuule (fulde) Poter  
(Potter) allt effter sin Standtz oc Stilling udi Huuset«.

N o . 35 . Hans Præceptor holdt ham  for en offermaade scarph-

1 «D enne Lars (Stabel) var udaff sin  Moeder-Quind (sic) fødet under 
en H aug  (Stapel) udaff Bord, w orudaff Naffnet (Stabel) er opstaaitz och 
haffte han  en talrige Efterkomtz« (sic), hvorudaff adskillige have sig opp- 
gaaitz til Anseeltz, men och nogle ud i end mere Nedgangz niederløbitz 
og giffuet sig ud i Landtløberie («Stabelfølget»). (I en gammel Indberetn ing  
om  Fantefølger) — ogsaa bevidnet af en  F rue af den finere Stabel-Fam ilie.
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sindig Dreng «udi sin Effne at sine Tancker retteligen att anbringe 
ved  sine Studier oc Foretagelser, særligt at han syn tes at haffue 
den rette ingenium  naturae udi den philosophiske disciplina«.

N o . 36. Det var i den saakaldte julianske Calenders Tid. D enne  
Tidsregning var en Verdens-Foranstaltning under det rom erske Ver- 
densrikes daværende Styrer Cajus Julius Cæsar, hvorved Solaaret 
(365 Dage), istedetfor det tidligere Maaneaar (354 Dage), b lev lagt 
til Grund. Tidsberegningen begyndte Aar 45 f. Chr. (annus con- 
fusionis —  Forvirrings-Aaret —  de astronom iske Epakter — ), idet 
Aaret ved Berigtigelsen b lev øget til 445 Dage. Den berøm te  
alexandrinskgræske A stronom  Sosigines er i V erdenshistorien  b levet 
tillagt Æ ren for at være den videnskabelige Autor (365 Dage -f- 
Skuddagen). Men Cæsar fik V erdensryet »dervide, at hans Navn  
indaugurerede den nye Verdens-T id: «den julianske Calender«, og 
den brugtes i a lle  Lande og frem deles i Rusland og de græsk- 
katholske Lande, iallefald indtil Sovjet-Røret.

D et maa dog betones, at der er al Sandsynlighed for, at Sosi
gines ikke er Far for denne forbedrede (julianske) V erdenstids
regning, m en at han kun ligetil har copieret Æ gypterne.

Thi i 1866 fandt den berøm te tyske Æ gyptolog L epsius paa 
Byen Tanis Grund den nu saa navnkundige «Kanopos-Sten» med  
dens tredobbelte Indskrift: hieroglyfisk, dem otisk og græsk. Den  
viser, at det ægyptiske Præsteskab (og Astronom -Collegium ) var 
sam let i Kanopos By 238 f. Chr. og vedtog netop den selvsam m e  
Tidsregning, 365 Dage m ed Skuddag hvert 4 aar (som  altsaa over  
6 M enneskealdre senere b lev  en Verdenstid  under N avnet «den 
julianske Calender«) cfr. den græske Text, hvor det lyder: »am) 
tou vov piav i)pepav eoprqv (Festdag) rcov Euepyercov ftecov cjrayEdbai 
bia reooctpcov ércbv . .» («apo tou nyn mian hem eran eortén (Fest
dag) ton Evergeton theon epagesthai dia tessaron etén»), »fra 
dette Øieblik (fra nu af) skal een  Dag »saasom  en Festdag for 
Guderne Euergetes (d. v. s. Skuddagen) tillæ gges hvert 4de Aar«. 
Skuddagen blev nem lig givet Form en af en Festdag (£optf|v) (M inde
dag) for »Kongeparret,« (G uderne): P to lem aios Evergetes og hans 
Syster og Dronning »Berenike« for at hædre deres store Fortjenester  
af Riget og ve l ogsaa for at faa Forandringen lettere indført.

Men heller  ikke den såkaldte julianske V erdenstidsregning holdt 
Stik; den viste sig at være »ikke ganske correct«: m an kom noget 
forlangt forud. Efterat Concilier og Paver forgjæves havde arbeidet 
m ed Forbedring, lykkedes det endelig  Pave Gregor 13de (Jesuiter- 
Paven, 1572— 83) i Aarene 1577— 82 at bringe Verdenstidsregningen  
i den vistnok bedste Ordning, som  overhovedet kan naaes (indtil 
et Verdensgeni å la E instein  (?) overrasker Verden).

Men da Pave Gregor var en fanatisk Protestanthader og en usøm 
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m elig Lovpriser af det skam m elige og grufulde Mord paa de franske 
H ugenotter (B lodbrylluppet i Paris B artholom æ us-N atten  1572),kviet 
de protestantiske Stater som  særligt v ilde hat størst Fordel ved Bru
gen af denne nyeste «gregorianske» T idsregning — sig for at antage 
den; først Aar 1700 blev den indført i Danm ark-Norge (Astro
nom en Professor O le Rømer). I England 1752 og i Sverige  
først 1753.

Fru Justine Cathrine Reichwein (gift m ed Dragoncapitaine Fr. 
Chr. Grønwald) havde (af sin Svigermor?) hørt, 1 at Admiral Bernt 
Orning af sin Far, General-Admiralen, var gjort opm ærksom  paa, 
at den julianske Calender »ikke var at vertrauen (liede, sto le  paa», 
m edens den af Pave Gregor 13de reviderede u tv iv lsom t var rigtig, 
hvad han selv  troede at have «obsalveret») (sic). Ved en Sam tale  
Admiral Bernt O. Aaret før sit Fald (i G yldenløvefeiden) havde m ed  
Ole Rømer, (den navnkundige danske Astronom ) fik han fuld Rede 
paa «at hans Fars og hans Antagelse var retteligem*.

N o. 37. Der havde vistnok i gam le Dage (tidlig i M iddel
alderen og frem over) været m ere Sam færdsel i og over Fjeldet 
(ogsaa m ellem  Østland og V estland) end man nu synes at tro: 
cfr. N orm andsløpene, Sverre-Skardet, gam le H andelspladse (f. Ex. 
N ystuen , hvor en Kirke nu skal bygges), m en d isse Trafik-Aarer 
var paa daværende Tider kun lidet brugte, de var i rent Forfald. 
Fjeldet er vistnok et Skille, m en  ogsaa en Forbindelseslin ie, en  
Sam færdsels-Vei for den Dristige.

Med H ensyn til Fjeldovergange beskrives de ved de Tider, Hr. 
Eriks Reise foregik, saaledes: «De er som m elige Steder saa stey le  
att riide, att det Hors faaer im m er paa den Rumpe sig att sitze  
och sig nedeneffter lade gliede, och  naar mand igien opoffvre skal, 
da dend Rytter maae afstaae, e llers  dend H ors ey  vil m ed hannem  
opgaae«. Og var de m ere a lm indelige (trafikerede) Fjeldfærdsels- 
V eie halsbrækkende, er det sandsynligt, at Fjeld-Veiene Bygderne  
im ellem  var, om  muligt, værre.

Da Biskop i Bergen Erik Pontoppidan c. 150 Aar senere i 
1749 skulde gjøre sin Konge (Fr. V.) sin Opvartning i Christiania 
paa hans N orgesreise, begyndte Biskopen sin Reise den 21/& over  
Lærdalsøren ! og Filefjeld til V alders og videre og naaede frem

1 F ru  Justines Udtryk er: «Hand, General-Adm iralen, ingen ret Lidtz 
(Vertrauen) til dend  Zeittafel haffte».

1 Det menes, at det var ved den  Leilighed, at Biskopen ig jennem foer 
• Norges Største F ieldhuule«, den navnkund ige «Dollsteinhule» paa Sønd- 
mør ved Stadthavet. H an  h a r  beskrevet den i s in  »Norges natu rlige 
Historie« 1752.

«Dollstein-Hulen» om tales i den  islandske F latøbok og er ogsaa beskre
vet af Islændingen, Antikvaren og H istoriografen  Thorm od Thorfæus (Thorf- 
vessøn) i hans Hovedværk »H istorie rerum  Norvegiarum«.
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først den 5 Juni, og det ansaaes for sjelden godt og hurtigen uud- 
ført —  dengang. Fjeld-Veiene var —  siger han —  «i høieste  Grad 
livsfarlige. Paa enkelte Steder hang V eien  rent udover K lippe
siden ved  H uielp af Støtter, m edens E lven  brusede m ed Foss i 
Foss i Dybet nedenunder*.

Jeg blot antyder her den i sin lune H um or og med sine lige- 
tille  Udtryk næsten hyperm orsom m e Beretning om  Hr. Eriks og 
Berlos Ophold en Nat paa Reisen i en Stenhytte (Steinbu) paa 
Grund af et overhændigt Uveir m ed Snefog i Fjeldet (Hr. Eriks 
Fortælling til H ustruen, fra hvem  den er gaaet videre i Slægten). 
Denne «Kione» (Koje) — en virkelig «Troglodyter-Bo» —  som  Hr. 
Erik benævner den, var b lottet for Alt, undtagen Unger, en Gjeit, 
et Par H øns og saa —  D unster, «Emm», som  havde fortættet sig  
til en saa infam  kompakt M iasm aff aen saa infernalsk Stank, at den 
skildres som  en ren Forhaanelse m od N æ sen  som  Lugteredskab  
(den klassisk dannede Gut havde her brugt det græske Ord: «puxrr(p» 
(«myktér») som  netop betegner N æ sen  som  Lugt-Organ og ikke 
det andet og sædvanlige græske Ord (Apu; G. pivoø), der a lene beteg
ner den som  »ophøiet dekorativt Lem  i Ansigtet* (Grækerne skjeldner 
her skarpt). Selv  Em m en af den dam pende H est syn tes som  en for
friskende V ellugt i denne contagiøse A tm osphære.

Med H ensyn  til det ovenciterede græske Ord »myktér* be
m ærkes: Beretningen er fortalt af E lse  E lisabeth Orning (Lieutn. 
Morten Grønwalds Hustru, som  igjen havde den fra sin Mor, 
Generaladm .’s Svigerdatter Fru S ice lle  Børgesdtr. Juel), m en ned
skreven af Fru E lse  E lisabeths Svigerdatter: Fru Justine Cathrine 
v. Reichwein (gift m ed Dragoncapit. Fridr. Chr. Grønwald). Begge 
disse Kvinder, E lse  E lisabeth  Orning G rønwallds og Justine Ca
thrine Reichwein  G rønwalds var netop sprogkyndige, m en Græsk 
kunde ingen af dem , hvad der maa holdes dem  tilgode. Fru E lse  
har udtalt og Fru Justine har skrevet: «myggther», m en Fru Justine  
Reichw ein-G rønw alds Brordatter: den m eget lærde Generalinde 
Ingeborg Reichwein H uitfeldts som  baade kunde Latin, (dette til Fuld
kom m enhed) og tillige Græsk (m eget godt) har studset ved dette apo- 
kryphiske Udtryk og fundet ud Sam m enhængen. Jeg anfører dette 
saapas Udførligt, fordi det synes m ig at vidne om  baade Tradi
tionens Paalidelighed og Beretningens Nøiagtighed.

N o. 38 . En gam m el Fjøsquind paa Vatne, som  stelte  om  Berlo, 
sa ’ at «ho h aste li’en før dess ho slokna —  reeste seg i Bænk’jen  
aa ju ssom  starråde stiffeli’en m ot Gluggen aa forudgallrede Hr. 
Eriks Hærgang saalunde: «Du w art ein diger Kiempe aa slaar aa 
faar aassaa m ykjet Hogg, m en støt segrar Du aa stiger høgt —  
da er den senaste  Striid aa Du er aassaa da seiersæ l, m en han 
som  raar, er udi T w esinn  — de’ er S lu tt’n ! Akta deg for Konun-
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gen!«, «huilcke sidste Oerd hun udraabte sæ rdelis høylydels* — 
blev det sagt.

N o . 39 . Traditionen siger, at dette «Knieflings-W erck» var fra 
Sm iur-Slæ gten. D et skulde været af æ ldgam m elt nationalt Virke 
(det saakaldte »Sprang* (Spitzenstick), en Kniplingskunst, som  v ist
nok ved de Tider næsten var uddød (Rester af saadant Arbeide 
skal være fundet i Vikingegrave). Fru Ingeborg H uitfeldt, der ogsaa  
var Expert m . H. t. Vævekunst, Haandarbeide og Spinning (det 
fine Dækketøi, kaldet »Kastekjæp«) kunde ikke noksom  rose et 
saadant Sprangarbeide, hun engang havde set paa sin Far-M ors —  
(B ildt’ernes) Slægts-Sædegaard N es, for Skiønhed og Holdbarhed.

N o. 40. Jeg ser a ldeles bort fra, m en vil kun næ vne som  et 
Curiosum, at der skal være fabiet om , at den fordum s Svinehyrde  
Felix Peretti, den senere saa berøm te Pave Sixtus V (1585— 90), 
skulde været af Slægten Mouatt. Professor Yngvar N ie lsen  skal have  
bem øiet sig m ed at ironisere over denne Antagelse, som  hverken  
skriver sig fra H ovedslæ gten i Scotland e ller  Grenen i Norge, m en  
form entlig er et velv illig t Snobberi fra en  eller anden løs H istorie- 
Skribler og anføre i det store danske A delslexicon . Slægten M ouatt 
(M owatt) er nem lig for god og gam m el til at v ille  pryde sig m ed  
den Slags laante Fjær (Rove-Fjær, Stjert-Fjær) og som  ellers —  
Rigtigheden af det utænkelige Skyldskab forudsat —  a ldeles ingen  
genealogisk Prydelse vilde være for Slægten. Sikkert er, at den 
store Pave, (en af de største pavelige Statsm ænd) altsaa hed Felix  
Peretti og var født saa at sige paa aaben Landevei ved Ancona af 
en løsagtig og bortjaget V ærthuspige. Faren var en Vagabond og 
Landeveisslusk , som  naturligvis g lem te at betale sin  Fortæring i 
Herberget. Han (Felix) blev, efter berøm m elig Fremgang, 1570 
ophøiet til Cardinal M ontalto (en Titelknag skulde han jo ha til 
sin Cardinals-Hat, og der er flere M ontalti’er i Italien). Men denne  
genealogiske N ichtswurdigkeit har n a t u r l i g v i s  Intet at bestille  med  
den gamle u r a d e l ig e  i t a l i e n s k e  S læ g t  M ontalto-M ontalti, hvoraf 
en Gren kom til Scotland allerede før 1200-Tallet. A lt velv illig t  
Snobberi og al letkjøbt Ironi fra Udenforstaaende frabedes derfor som  
fuldstændig unødig m alplaceret og i hø ieste  Grad uberettiget -— 
ubilligt! —  og m ere end »forvirret — dum*.

En Anekdote om  Sixtus V. Der var en fanatisk Sekt, som  kun 
vilde indgaa platoniske Æ gteskaber. Den sæ rdeles verdslig-kloge  
Pave sa: «Non si chiava in qvesta  religione, non durera*. H olberg  
oversæ tter U dtalelsen  saa: »Da al K jødslyst er forbudt i denne  
Sect, vil den derfor ikke vare længe«.

N o . 41. Da »Rosenkrandserne til Rosendal« uddøde 1723, faldt 
Baroniet til Kronen. D enne altid trængende Institution solgte det 
i 1745 til den uhyre Adelssnob, forhen Hører ved Bergens Skole,
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derefter Præst til Fane m ed kjøpt Titel »Biskop«: Londem ann (en 
Slags Tjener) (»Gjøglerdrengen« ogsaa fordi han form entes i nær 
Slægt lil H olberg-Skuespilleren Geert Londem ann). Han adledes 
under N avn: Rosenkrone og hans Arving baroniseredes under 
Benæ vnelsen  «Hoff-Rosenkrone». Hoff-Rosenkrones Gods Rosen
dal er nu et Stamhus, som  skal tilfalde U niversitetet i Christiania, 
naar Slægten uddør. Se udførligere senere under N ote 46.

N o. 42. Da Bothw ell (James Heppburn, Jarl af B othw ell og 
Hertug af Orknøerne, form entlig født 1536, havde paa een og sam m e  
Tid 3 Hustruer. 1) Slægtningen Anna (Anne) Christophersdatter 
(Rustung e ller  Thrundtheim ) »Skottefruen« 1564, som  han —  efter  
at have sat hendes Medgift overstyr —  forlod og fuldstændig igno
rerede. 2) Lady Jane Gordon (1565) som  han paa en Slags V is 
blev skilt fra og 3) Dronning Maria Stuart af Scotland (1567). 
Da B othw ell i S lutten  af 1567, antrukken oc form um m itz ligerviis 
som  en offuerlazet M atros i gamble, reffnue, paltuge Baasmands- 
hyre flygtede m ed tvende Skibe fra Orknøerne, b lev han i Karm
sundet »optaget« af et dansk Orlogsskib og »indbracht« til Bergen, 
hvor han var uheldig nok til »flugs att paarende« sin første be
dragne H ustru: »Skottefruen«. Hun indstævnede Hertugen, som  
her kaldte sig »den ypperste Regenter i Scotland« for Retten, hvori 
B o th w e lls  skriftlige T ro lovelses-L øfte  m ed hende blev oplæst, og 
beviste  hun, at han paa een  Gang havde tre levende Ehefrauer: 
Hun selffver, Lady Jane Gordon »som han sig haffte frikiøbt for« 
og sidst Dronningen af Scotland, Maria Stuart —  hvorfore hun  
concluderede og form enede »at der Intet w ed  ham bew endendis  
war«. Deri havde hun v isseligen  Ret. Hun blev tildøm t en Erstat
ning: det ene af hans Skibe »med Anckker, (sic) Toug och ander 
B ehøh- ringz« (sic) og »en rigelig Liffgedinge«, som  hun naturligvis 
aldrig fik. D erim od fik hun en gylden Kiede, »som  dend Hertug paa sit 
uurskoffs-haarrige pectus (Bryst) gedulcht haffte, m en ved en H en- 
deltz w ar tilsiune kom m it ved et Møde (Eintriffnung)«, som  Tradi
tionen siger de »forhen« Æ gtefæ ller (E heleuten) udi Byen haffte. 
»Och kom m  dend Heppburnkiede sednere i Eie til de Frænder 
udaff Orning, dends Æ t, och benefntes (sic) ocksaa m ed det Nafn  
»Orning-Kieden«, och »der m ed denne m angenlunde M um m en- 
schantzerier war«.

Der b lev  nedsat en Ret (Com m ission) af 23 Mand under L ehns-  
herren Erik Rosenkrands’s Forsæde »til videre U ndersøgeltz af 
dend Hertug og hans Forhold«. Blandt de Ting; B othw ell førte  
m ed sig, var hans H ertug-D iplom  og det Scotiske Parlam ents 
H offuede-Pris (mærkeligt nok, da det var paa hans eget Hode). 
Efterat L ehnsherren  derpaa havde sæ rdeles rigeligen beværtet 
dend Hertug och hans Adelsm ænd paa dend Slotsborg, b lev han
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under paalidelig Bevogtning sendt til Danmark. Her b lev Bothw ell 
sat i et sikkert Fængsel (Statsfængslet paa D ragholm s S lo t paa 
Sjælland »eftersom  han synderligen listeligen  och anschlågischer  
war»). Baade fra Scotland og England kom  Anm odning om  Ud- 
leverelsz , m en forgjæves. Bothw ell døde i sit Fængsel 1578 og 
laa begravet i Sognekirken i Odsherred, hvor en Ligkiste i lang 
Tid »udgaffues* for hans. Men for adskillig Tid siden er Both- 
w e lls  Lig, der enten er balsam eret e ller  har ho ld t sig forbausende  
godt (nær indpaa 400 Aar) at se i Faareveile Kirkes Krypt ved  
Lam m efjorden. D en oprindelige Kiste er sm uldret hen, m en Liget 
er indlagt i en svær Egetræs Kiste m ed Glaslaag. L igets gustengraa- 
grønlige Ansigt viser tydelige Spor af et Arr over Panden. Det 
høire Øie ligesom  stirrer endnu; det venstre, som  var blindt, er 
fladt og sam m enfaldt —  indsunket.

Den berøm te engelske M arinecapitaine og endnu m ere navn
kundige Forfatter Fr. Marryatt saa det i 1840-Aarene og udtalte, 
da der var reist Tvivl om , at dette var Resterne af »James H epp- 
burn, Jarl af B othw ell og Hertug af Orkn-Øerne», Følgende: »Jeg 
paastaar, at ingen upartisk Engelskm and kan se dette Lig uden  
paa Stedet at afgive den Kjendelse, at dette maa være Resterne 
af en hæslig  Skottel*

B othw ells  anden Hustru, Jane Gordon, giftede sig senere tvende  
Gange, m en »Skottefruen* forblev stedse  ugift (Enke) og »gav sin  
Eiendom  Sæheim  1607 til sin Syster E lse , da hun døde.* D et er 
al Sandsynlighed for, at Skottefruen havde et Barn m ed Bothw ell, 
og at den W illiam  Heppburn som  B othw ells  Moder Lady Agnes 
St. Clair tog til sig og testam enterede hele  sin E iendom , var 
B othw ells  og Annas Søn. (Karen Andersdotter Mouatt, General- 
Admiral Erik O ttesens, hendes S iigelse).

Skottefruen var et Aars Tid i Skotland og m enes at være b levet 
optaget blandt Maria Stuarts H ofdam er; m en nogen Opreisning  
fra B othw ells  Side var ikke at faa. I 1565 (Høsten) var hun atter 
i Bergen, och war hun (Anna »Skottefrøe*) her Gjenstand for m egen  
»Hoffligkeit og var indbuditz udi flere Gjestebutz, hvor hun indtog  
fornem  Platz*.

I Absalon Pedersens Dagbog noteres f. Ex., at hun var i Foged  
Erik H anssøns Bryllup m ed Jomfru Brynhild Benkestok. (Der er 
sagt, at den Jomfru, som  var A m ptm and oc S lotsherre Christopher 
Ornings »lille Kiere* (se senere) var Fru Brynhilds Dotters-Dotter). 
Da var »Skottefrøe* udi »rød Dam askisk Kjortel oc offuen et H als
band udaff Æ delstene og en Perlekrandtz och Perlekiede och paa 
de Spanskes Viis, w ar der en Guldkiede omkring dend Pannen  
(Panden) om snoitzl* Ligesaa var hun Fadder til kongelig Befa
lingsm and Jørgen Daae og Fru H elvig, deres Søn Herluff.
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Af andre Statsfanger paa Dragsholm  kan næ vnes Bisperne Ove 
B ille  og I. Rønnow. Det m enes ogsaa, at N em esis her naaede 
Knud Pederssøn  Gyldenstierne for en hem m elig  Forbrydelse. Han, 
Christian 2dens gamle Uven, var i sin  Tid beskyldt for Delagtighed  
m ed Torben Oxe i Forgiftelse af Kongens Elskerinde Dywecke. 
Da den sjofelt svegne Konge som  Fange kom til Sønderborg, var 
Hr. Knud fræk og raa nok til at rive den keiserlige gyldne V lies  
Ordens-Tegn i Kjæden fra hans H als og udhaane ham  paa det 
Groveste og Raaeste: Han drog f. Ex. Kongen i hans paa Reisen 
upleiede Skjæg og sa ’ »spottegogitz« (sic): «Oc i dette roede L uuse- 
skægg haffver din T ovelille , din Frille D iiw ecke hørsom m eligen  
leeget m ed sine spæde F ingre!» Kongen m æ lede «ey eet Oerd», 
men saa skarpt paa ham  m ed gjennem borendis onde Øyne og 
med foragtelig M ine, »huorefter tiede dend Calumnianter, dend  
Hr. Knud, oc affluudtzkede (sic) hånd huorsom  oc ligerviis en  
knurrendiz Hundt».

Den berygtede Lehnsherre i N edenæ s Erik Munk sad der for 
en Mængde Skurckenstreger, hvorsom  for 1) »M ishandling af Bøn
der*, for 2) »at udvide sine egne (private) Jordgods« flyttede han, 
aldeles efter eget Tykke de gamble Marke-Skjel. 3) »I at udgrandtzke« 
Piindsel m od de Bønder, som  ey w are ham  Tillågs, han en Djæfvul 
war. 4) »Han kaldede im m er os fattige Bønder for Schalke och  
Tyfve och vores uselige och kleinm odige Qvinder for ugem ene  
Hoerer«. En dansk H istoriker sidestiller Erik Munk m ed tyr
kiske Paschaer, som  ey  respecterer N oget: hverken Overherren  
e ller  —  og end m indre —  Privatm anden.

E iler Brockenhuus til Søndergaard sad der »for sit ugem ene  
uterlige Leffnet, særligt m ed sine offerflødige Fadebuurs-Piiger«. 
Ligerviis Siegwardt, Freiherr von Reinschat til H erningsholm  
»for M ishandling af sin Frue oc sine Bønder m ed Puust-Tagg  
och Næffue-Hugg, sam t Staffs-Hugg«. Steen B ille til B illesholm , 
var der »afsat fra sit Em bedtz som  Lehnsm and i Throndhjem  
form edelst »F eighed«», den norske A delsm and Isaach Peders
søn M aaneschiold »for Forræderi, M ytterie och Unverdråchlitz  
(Ufordragelighed)«. D en  balstyrige H ans L indenow  til Ørslev- 
Kloster, Søn af L ehnsherren  den tyranniske H ans L indenow , 
»for Sørøveri« och «Mundt-Klafferie m od selffver den kongelige  
Majestatz«. D et vil ogsaa vides, at den nafnkundige Admiral 
Jacob Bagge endte sine Dage der. Han var Norm and, Søn af 
Adelsm anden Thord Bagge, som  gik i svensk Tjeneste. Ad
m iralen siges at have foranlediget Udbruddet af Syvaarskrigen  
(1563— 70) m ellem  Danm ark-Norge og Sverige. I 1563 førte Jacob 
Bagge den svenske Flaade, som  skulde hente Kong Erik 14des 
Dronning fra Tyskland. Ved Bornholm  m øder han den danske
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Flaade under Brockenhuus. D enne h ilser Admiral Bagges Flaade 
— som  det m enes ved en Feiltagelse —  m ed skarpe Skud. Den  
sto lte  Admiral Jacob Bagge gjør øieblikkelig Gjengjæld, nedskyder 
Storm asten paa det danske Admiralskib og slaar Brockenhuus 
fuldstændig. Siden i Krigsaarene er Jacob Bagge ogsaa seiersæ l, 
m en blev fangen ved Øland, da hans Skib «Makalaus» e ller  
•Jutehataren« sprang i Luften, og 1200 Mand om kom . D en sven 
ske Konge søgte gjentagende, m en forgjæves, at faa sin gjæve 
Admiral udleveret.

D et er ogsaa sagt, at den m ærkelige Fribytter M agnus H einessøn  
(Søn af Præst i Norland «Heine») var i sine sidste Dage fæ ngslet 
paa Dragsholm . Men det er s le t ikke Tilfæ ldet. Han — født 
1545 — var gjentagende Gange i »hollandsk Orlog, och haffte han  
særdelis Zeugnitze (sic) — Skudsm aal —  som  O rlogs-Schutt (Chef 
til Skibs) aff dend Printze von Oranien« (W ilh e lm  den Tause).

Af Fredrik II blev Magnus H einessøn  som  Caper-Capitaine sat 
til at holde de »obsternatzige och grum m e Siøe-Røffvere udi Affve*. 
Men han blev en Svøbe «ochso for hannem s eget Landt», sæ r
ligt paa Færøerne. Der tog han ideligen W in terleye  udi dend Bye  
«Thorshaffn», og »der schaltede ock w altede hånd och hanses ustyr
lige M andtschafft»: «De slagitz och  druckitz a lletidens ugem ent- 
ligen och offver de hundreder udaff Børen frem kom m itz form edelst 
dem ». «Hand ginge doch m ed stor Observantz og Krafft m od de 
Siørøffvere». Men Klager over tidligere Plyndringer »indtruffitz 
fra Englandt* og «blev hånd tilta let och zum  Tode verurtheilt 
udi Kiøbenhaffn Anno 1588». L ehnsherren  (Kongen gaff Her  
Magnus Lehn udi Danmark) var gift m ed »den Adelsjomfrue, 
naffnlige Sophia Gyntelsberg«, hvorm ed han flere Børen haffte \

1 I Absalon Pederssøns Dagbog* fortælles, a t h an  forlod hende og satte 
tilhavs med en af hendes Systre. En  tredie Systcr havde h an  besvangret: 
h un  fødte hos en Moster i N ord landene, og dette blev en T id »dulgt udi 
Schiuul« (sic). Da hun  saa blev gift m ed Lagm anden dersteds, oc han  
ud i B rudenatten  "formedelst iffrige Greff udaff sin Neffue udi hendes offver- 
fyldige Bryster «formærkede, at der «Melck ud i dem  war», m aatte h u n  til- 
staae». H endes Fader, den strenge Høffvidsm and, lod hende paa  det Ber- 
gens Slotz indm uritz  (formentlig in ternere i et afsidesliggende Rum, hvor 
hun  forblev til sin Død). D er er ikke fortalt om der var lang  T id mellem  
»Indmuringen« og Døden.

* I den der citerede Dagbog 1552—72 af Absalon Pederssøn er der 
m ange Navne, som  vi med en vis Gefiihl der Abweisung (Tilbagevisning) 
g jenfinder i senere og seneste T iders D agligdagsliv  baade i det Bergenske 
og paa Ø stlandet; jeg tar i Bunken endel: Bang, Olaff (en Karl fra D an 
mark), B run (Kok), Bosken (Boschen), Evert, en Garp, Bremer, Paul (Kanne- 
gyderj, Bødker, H enrik  (Kjøbmandsskriffuere), Bugge, Mons (Foged), F lem 
ming, Fres, Fris, Fras (Garper), G røn (Lagmand), C lae s ; (Foged). (Ogsaa 
en Adelsm and af det Nafn, falden ud i T ræ fning). H arm en og H enn ings 
og Jacob (Garpere), H olst (Garper), H orn , C laues (Borger, m ed huem



m en sæ rdelis mange flere «Hoere-Børen» war der tilstede effter 
ham  paa de Færøer, særdelis udi Thorshaffn. A f dem  blev den 
navnkundigste Rasmus M agnussøn, der m uthig och tapher war 
«och han døde 110 Aar gambel och haffe han ochsaa særdelis  
mange Efterbøren* (sic).

N o . 43. Kircke-Ordinantzen var af 1607 (vistnok H østen) Gifter- 
m aalet i 1608 (Vaaren —  Martz). D et er derfor ikke usandsynligt, 
at de virkelig var ubekjendte m ed Forbudet. D enne Kircke-Ordi- 
nantz, som  m entes at være »særlig affpasset for N orges «egne» 
Forhold og i den frie L utherdom s Aands-Tancke* var i flere af 
sine Bestem m elser m ere rigorøse end de mange urim elige —  og 
saa ofte haanede —  i den katholske Kirkes Æ gteskabs-Love (endog  
Æ gteskab m ellem  Trem ænninger var forbudt). Konge og Geist- 
lighed paaskjød dels m oralske, dels sanitære Motiver, m en da 
Tilladelse (Bevilling) kostede ikke saa lidet, og det b lev strænge- 
ligen overholdt, at saadan m aatte søges og indvilges og de to Magter 
broderlig delte Profitten, saa har vistnok de frem trædende Juri
ster Ret, naar de har anskuet Sagen «væ sentlig  som  en lukrativ 
Forretning for deres Kasser*. D en ansøgte T illadelse b lev nem lig  
a ldeles kurant, og der var ikke Tale om  Betænkeligheder — hver
ken af den ene e ller  anden Grund —  naar kun Pengebeløbet 
erlagdes.

D enne norske »Kircke-Ordinantz b leff utvifflagtigen (sic) offer- 
veyet och tillsickret paa dend Herredag udi Stavanger Anno 1607 
»ved H østen s Tiider». N ogen  endelig  «Ordning udaff Kircken, dens 
Styre och Ausiibung* fandt dog først Sted ved den store Recess 
af 1643. I denne Forbindelse skal anføres, at det Tidsrum , som  
følger paa Reformationen, har faaet Navn af »Rettroenhedens T ids
alder*, der betegnes ved Kampen m od Krypto-Calvinism en (Lønlig  
Tilslutn ing til den reform erte Kirkes Lære) og m ed Krypto-Catho- 
licism en (Do. til Catholikernes, væ sentlig  Jesuiternes Lære eller

Anne D anqvards kom i Fall i hendes H usbonds frauerelse), Klerk 
(Raadmand), Kok, Koch, Kock, Jochum  (Garperkaptein), Krag. Peder S im ons
søn (Skolemester) og S imon Jacobssøn  (Raadmand), Møller, H ans og Za- 
chrias (Borgere), Meier, Mejer, Meyer og Nolte, H ans (alle Garpere), M orgen
stern, Christopher (Bundtmager) født i S leusen (Schlesien) dets Offverlandt. 
Paaske (Paasche) en «arrig D rengh*: h an  stack H enrik  A rnessøn, H ører i 
Bergens Schole ud i Brystet med en Kniff, och døde h ånd  (Henrik) fluxens. 
Prydtz (Prus) en G arper och R aadm and; Riber, Jens (Foged) og Niels 
(Gaardsfoged), Rosendal, H ans (Borger). Saxe (Borger), Schreuder, Samuel 
(Kapellan), Schrøder, la sper og Smit, Tønnes (Borgere), Smith, H ans (Slag
ter), Smed, Smit: O luf N ilssøn  (Raadmand), T idem and? H erm an  (K jøbmand 
paa Bryggen), Viborg, Jens i Sprost, W esel (Hollænder) Borger; «giort 
æreløs form edelst utilbørlig  Mundt*, W ilkens (Borger), W illiam  (Borger), 
W inholt (Skomager), W ille, Jens (Schriffuer), Schelderup (Skjelderup) Jens 
(Biskop) og mange flere.
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den i 1540 oprettede Jesuiter-Orden (Jesu Selskab). Jesuiterne  
udfoldede en rent fanatisk Iver for at føre de frafaldne (prote
stantiske) Lande tilbage til den catholske Kirke. Derfor søgte  
Styrelsen  at bringe ogsaa det ydre K irkevæsen i O verensstem m else  
m ed Protestantism ens Krav og for Throndhjem s tidligere Erke- 
stifts Vedkom m ende skede det ved «dend Throndhjem ske Refor- 
m atz af 1589».

Der var store M isligheder især paa Landsbygden . Thrond
hjem s Lehnsherre klager: «Det gik udi Stiftet uskikkeligen og 
utilbørligen till ved Guds-Tienesten. Øldunken og Bræ ndevins
kaggen var altid med paa Veien til Kircken*. (»Brændeviin b leff 
«oppfunditz» ved 1500-Tallet, »och tilltog  det till Fortrængeltz udaff 
det goede 011») «och altid slogitz der under H elligfreden paa 
Kirckevolden m ed blancke KnifTue och de stridende raabede U qvem s- 
oerd och geckeligt Snakk efter hinandre lige ind den hellige Kircke- 
Dør igjennem*. »Baade Mænd och  Qvinder duppede och schnar- 
kede udi Schw em n och Ørske paa det hellige Stedtz, ja de endoch  
udspyede 011 och Brændeviin udaff H als paa det høyhellige Gulff».

Efter Recessen (1537— 39) valgte Bønderne se lv  sine Præ 
ster, og »Præsteenker gik paa Kjøb», og gjennem  dem  og A fkom m et 
frembragtes en slags Arvelighed i Em bedet og der dannedes en 
ved agnatisk og cognatisk Forbindeltz sam m enknyttet —  saa at 
siige — «Levy-Stam m e» i Folket.* D et fandt f. Ex. »i Hundreder  
af Aar Sted udi M eldalen*, »udi Stod i ca. 150 Aar», «udi Sande 
i 165 Aar», «udi H jelm eland i 187 Aar*. D isse Præster var som  
oftest sørgelig uvidende og m ange vare a ldeles uden geistelig  Ud
dannelse ,1 og i Raahed, U sæ delighed  og Drukkenskab gav de de 
»raabarkede* Bønder L idet efter (Biskop Pontoppidans Udsagn). 
Dertil kom ogsaa i den første Tid, at m ange af dem  var hem m e
lige Catholiker («M unke-Præster») endog «Jesuiter», f. Ex. *dend Lars 
N ilssøn  (K loster-Lasse), født i O slo 1538, «oc b leff hånd* —  som  
Pontoppidan s i’er — »af Jesuitiske Effentyrere bragt udaf Landet, 
og »afrettet* til at blive «en A postel i de nordiske Lande*, videre  
f. Ex. «de tw ende «Hiorte-Gutta» og »Herman H anssøn*, alle  
indviede Sognepræster. Den sid ste  (H . H anssøn) skulde i et B onde
bryllup ha’ gjennem stunget et B illetz udaff Luther och sigende: 
»Du Munk kunde din Kjæft holdt, saa haffte ey  mangen Præst 
været saa ilde bryd som  nu!» D e døm tes a lle  fra Kappe og Krave. 
D et m enes endog fra kom petent H old , at ved denne Jesuiternes  
Virksom hed til Nordm æ ndenes O m vendelse, svæ vede den norske 
Lutherske Landskirke i en alvorlig  Fare; »thi den udaff falske 
Præster opfyldt war*. Dog Faren drev over, m en »først en rum  
Tid efterat Enevæ ldet (1660) havde berøvet A lm uen den Særret 

1 Efter flere af Asbjørnsen og Moes »Eventyr*.
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• se lv  at kalde sine Præster«. (Biskop Pontoppidan fortæller, at 
i M enighedens Valgtid blev i «Skaanevig» valgt en Kraftbrøler, 
som  —  istedet for Psalm e —  valgte at kvæde den paa Værts
husene »populære Kjæmpevise om  Svend Feldings Bedrifter«, og 
den yderst tilfredse M enighed vedtog at give ham  en extra Ydelse: 
(•K alvetienden« kalditz.))

Der er flere Forklaringer paa det Faktum, at den saakaldte  
Rettroenhedens Tidsalder fik sit m est karakteristiske Præg ved  
den for den senere Tid som  idiotisk anskuede og latterliggjorte
• Tro paa Hexeri, Troldom  og D jævlebesæ ttelser« og ved Kampen og 
Proceduren m od d isse Foreteelser i denne H exetroens og H exe- 
processernes Guldalder« (fremkaldt ved »Hysteri, Overtro og over
væ ldende H elvedsskræk«). Men den rim eligste er den aandelige  
Gjæring, som  en vo ldsom  religiøs O m væltning afsatte paa tildels  
(ialfald i Norden) endnu latent hedensk Grund; thi den catholske  
Cerem onie-G udstjeneste var «blot til Prydz« og gik ey  «ind udi 
Hjertets sande Opfattelz« (en protestantiske, Biskops Siigelse). Fra 
1500-Tallets Begyndelse flam m ede H exebaalene over hele  Europa: 
fra Gibraltar til Nordkap, nærm est foranlediget ved den saakaldte
• Courtisane-Pave« Innocents den 8des Bulle af 1484. Ved denne 
B ulle: »sum m is d isiderantes affectibus« gjenoplivet denne iso len te  
(frække) og lascive H ellighed  «de gam le Inqvisitions-D om stole  for at 
opspore og straffe Kjettere og Vantroe« til at ha’ sin Opm ærksom hed  
henvendt paa H exeri og Trolddom  som  Affald fra Gud og H engivelse i 
onde M agters T jeneste (H exeforfølgelse). Dom inikanerne overtog  
L edelsen  og lavet sam m en en rent djævelsk A nvisning paa de frygte
ligste Fremgangsmaader m od H exer (m alleus m aleficarum : «Hexe- 
ham m eren«). Man fik den uvidende Mængde indbildt, at Hexene, 
hver og een , havde afsvoret Gud og forsværget sig til D jævelen
• at være ham  lydig i A lt og overalt m ed Sjæl og Legem e«. Der 
skulde finde Sted store saa at sige internationale H exe-Sam m enkom - 
ster og sataniske Fester. For Norden og Tyskland var de paa Bloks- 
berg (Brocken) W alpurgis N at (1ste Mai) «den saakaldte Hexesabbat«. 
Derhen kom H exene m ed Kosteskaft-Skyds og m ødte e ller  havde 
m ed sig hver sin D jævlegalan. «Der var stor Danse-M orro (H exen- 
Tantz) m ed alleslags utugtige Fagter og anden Ugudelighed, som  
forbigaaes paa Grund af deres hyper-epidosiske (Lem forlæ ngelse) 
D etails. Jeg afstaar ogsaa fra at skildre deres M enu (Spiseseddel): 
den er i sine talrige groteske og yderst p lum pe Enkeltheder ikke 
for civ iliserede M aver; den findes i »G eschichte der H exenprocesse  
(Berlin 1845)«. Under den Rædsel, som  de um enneskelige Hexe- 
processer i deres —  man kan trygt sige —  »sataniske Methoder« 
affødte, opstod der en epidem isk Galskab, en aandelig Omgangssyge, 
en fanatisk-fantastisk Selvtilintetgjørelses-Trang, en O pgivelsens
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Vanvid, saa at endog de harm løseste, uskyldigste Qvinder «sig 
fortroede til at være virkelige afskyelige Hexe« (Suggestion).

Som  Bevism idler i H exeprocessen anvendtes blandt andre de 
saakaldte H exeprøver: «Vægtprøven, Taareprøven og Vandprøven«. 
Den sidste b lev næsten udelukkende anvendt i N orge; den vil b live  
om talt paa et senere Sted (under Stykket om  General-Admiral 
Erik O ttesen Ornings to andre Børn, Dragon-O berst Erik (Erik
sen) og Am btm and og Slotsherre Christopher Erikssøn Orning).

I Udlandet rasede H exeprocesserne, især i D ele  af Tyskland; 
i det Fulda-ske Omraade roste en D om m er sig af at ha’ bragt 
700 Personer paa Baalet; paa andre Steder tæ ndtes der 10— 12 
Hexebaal om  Dagen (i Europa skal der være brændt flere M illioner?  
Hexe). Fuldt saa galt var det nu relativt ikke i Norge, m en det var 
alligevel oprørende nok her. Og det er det Skam m elige, Sørgelig- 
Latterlige, at Kjærnen i de fleste af d isse Processer u tv iv lsom t  
er de m est oplagt dum m e Løgne, Skrøner og Skræm m e-H istorier, 
eller de tarveligste, de frækkeste Skøierstreger af kaade, balstyrige, 
tildels sataniske ondsindede Personer. Naar man im idlertid hører, 
at endog i endnu senere Tider saadanne H errens Mænd som  Præ 
sterne Jens og Erik å M øinichen, ja se lve  Throndhjem sbispen, den 
velta lende og lærde Eiler Hagerup ‘, tror paa disse indlysende  
Urim eligheder, saa faar man døm m e m ildere Ambtmand og S lo ts
herre paa W ardøehuus Christopher Orning, at han et Par M enneske
aldre forud — efter udtrykkelig Paalæg af Regjeringen —  skulde  
gaaet som  det siges um enneskelig  haardt frem m od en Hex (særligt, 
da hans eget L iv var b leven »efterstræbbet ved »grusommelige«  
(sic) Stick udaff Koppitz-Naaler«).

E t  C u r io su m . D et hændte ogsaa, at formaaende, m en m indre  
sam vittighedsfulde, Venner fik en Em bedscollegas selverhvervede  
Skavank —  for hans Rygtes Skyld —  overført paa de form ent
lige Hexe. Herom  har man en løyerlig  og ugem eenligen H istorie  
fra Christianssand saa sent som  fra om trent 1670; den bør absolut 
noteres. Der er en M agistratspræsidenti Byen, nafnlig N ie ls  Peders- 
søn (Sam uel, sandsynligvis af Jødeblod). Han er en habil, ferm  
Em bitzm and, fuld af V elv illie  m od Medbrødre og tillige særlig  
akiersinding (sic) mod sine quindelige »N æ st’er# (sic) och m ed

1 H an  (Hagerup) gjorde i 1720 en  V isitatsreise i N ord land  og F inmarken. 
Af Optegnelserne fremgaar, at han  tv iv ler paa, at der udenfor »Norges 
Kyster kan forekomme forskjellige H valarter, m en næ rer en urokkelig Tro 
paa Existensen af »Sjøormen« og »Havkraken« og «en ond  A ands Fore
tagende i Andenæs«. Dette sidste m aa  h a ’ væ r't den reneste Skøierstreg, 
om end bevidnet som  Trolddom  af Stedets Præst H r. Meyer, som  var «be- 
k jendt for sin overvættes D umhed ved S iden af sin  kolossale Æ delyst af 
nord landske Faar og Multer«. D et bemærkes, a t de nævnte Geistlige 
var Holbergs Samtidige.
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dem  haffuer han im m er am ours heureux oder Elskoffs Lycke oc 
Behagueligheder*. Han foretager en Reyse til Kjøbenhavn i Byens  
Anliggender, m en fik rigelig A nledning til ogsaa der at dyrke sine  
egne galante E lskovshandler, form edelst en Danner-Quind udaff sær 
gehorsam er Gemythe, »huilcken hånd udi det Herberge udi dend  
H ovedstadt antruffitz haffte». «Dend Præsident gebrauchte sich  
so sehr iffrig udi sein  W irken», at hånd en Natt, som  den Qvind, 
huorsom  immer hans L eye deelte, netop innschw em net war, »paa
kom eet (sic) Schlagg-Anfall, och  verlohrede hånd Mælet*,

Den tilkaldte »Cuur-Smed* (Læge) som  var m eget duelig og 
kaldtes ved det B inavn »Epiktetos* »form edelst derudaff, at han for- 
troede sig til den ph ilosoph iske Grundsætning udi arte m edica: en  
stræng A fho ldeltz  fra a lleslags voluptates* (N ydelser, »Vellyster*). 
Hånd »sehr em porz (sic) offer dend Præsident w ar form edelst 
dennes absolute Gegendruch seinen  Lebensansichten  w ieder*, och  
forordnede hånd dend Præ sidents ø ieb lich lige Abreise, »da A fbry
delsen  af dennes Lebensart och Siøereisen  form entlig  ham  gut 
gjøre w illte* , m edens Byens Affaire »so sehr beqvem eligen anders- 
w eit  aufgesetz b leiben  konnte*.

Hånd (Præ sidenten) var reist afsted w ie  ein rørig och »lifflig* (sic) 
Mandt, han kom  til sin  Bye zuriick w ie  ein  rystendis Greis (Olding).

Skjønt O ndets Ophav saaledes tydeligvis var selverhvervet, 
havde hans V enner i Christiansand dog en anden M ening og paa
virkede O pinionen i Retning af at »hånd udaff de »verm aledeitede*  
Hexer forgiort bleffen war* under Reisen til Kjøbenhavn. M is
tanken b lev  kastet paa et Par H exe i Byen og Omegn, som  ifor- 
veien  havde et »leit Oerd po sich*, særlig en Hexeqvind fra dend  
Straf (nu m ed engelsk Sving «Stray») — Gaard i Oddernæs.

Og nu hændte det absolut Fornuft- og Naturstridige: de for
m odede H exe opgav Æ vret og —  tilstode alt hvad der dichtedis 
dem  po. De provede, at de en  N at »affløyetz udi forskjellige Skik
kelser* och  giorde de W ind, det Skiff att ku ldseyle —  uden N ytte; 
m en da de (efter en Sviptur om  Blocksbierg for der at bleffe in- 
strueritz) kom  til Kjøbenhavn, findet de den Præsident udi Senge  
m ed een (sic) Hoerquind («dend danske quindelig N æste*). D enne  
laa udi Snark-Sw em n, och da finge de Kantz att ham  (den Præ
sident) ihæ lde Indholdet af et Støb m ed noget »Tøj* udi, huor- 
udaff han sin  Schw akhedts annam itz*. D e b lev alle  brændte paa 
»Tangen udi Natvigs-Bokta* ved Byen.

Der var im idlertid dénd Raadstue- och Byeskrifuer Hr. Johan  
W orm  »en sæ rdelis klog och unbefangen Herre, huilcken —  »dess- 
unachtet at være efterstræbbet aff de H exe m it sine H øns och  
Lambs, deris Forgiøreltz* —  »alligevel ey  sam stem m itz udi dette 
Paahitz w illte* .
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N o . 44. E fter 1666 optræder Byen London —  hvor der i 1603 
og følgende Aar havde hersket Pestep idem i —  i en væ sentlig  anden  
og nyere Skikkelse og som  m ere sund og farsotfri. Ved den over- 
maade store Londonnerbrand 1666, «dend sen iste  ungeheure u løcke- 
lige Ildebrandz», røg de gam le Trærønner i de tætbygde m iasm e- 
fyldte Slugter (Strøg), clifts (nu S lum s) h e lt og holdent.

D enne Brand vedkom m er ogsaa indirekte i høi Grad Norge. 
Under C rom w ells Styre af England udkom  nem lig Søfartsloven  
(Navigationsakten) af 1651, som  var beregnet paa at skade H o l
lændernes Søfart og Handel og hæ ve den engelske.

Fra »gambel* Tid var der nem lig  stor Søfarts- og H andelsfor
b indelse m ellem  H olland og N orge. Men især fra den Tid, da 
H anseaternes H andelsvæ lde var knækket: fra Slutningen af 1500- 
T allet til langt ud i 1600-Tallet indtager H ollæ nderne deres P lads. 
I næsten hver Fjord og Havn af vort Land (ialfald i sydligere  
Strøk), laa hollandske Fartøier og indladede Tøm m er: som  i det 
inderste af Viken (Zoenwater —  Son), Droogback (Drøbak) Kooper- 
wik (Kobbervik —  Kauparavik —  ved  Dram m en). I Am sterdam  
var «de bergenske Fareres* Capel ved  «Sint O lofs Poort* og en  
Gade der kaldes den Dag i Dag «Droogback-Gracht». Men fra 
henim od Slutningen af 1600-Tallet begyndte Følgerne af den en 
gelske Navigationsakt at virke stærkt: det gik tilbage m ed H ollæ n
dernes overvæ ldende Sø- og Handelstrafik paa Norge, og Englæ n
dernes traadte i Stedet.

Efter Loven (Navigationsakten) kunde nem lig hollandske Skibe 
ikke længer — som  før i Aarhundreder —  gaa i Fragtfart m ed norske 
Varer til England. Norsk Tøm m er m aatte fragtes til England kun 
i engelske eller i norske Skibe. Da nu London efter Storbranden  
1666 trængte Masser af Tøm m er, og England se lv  ikke havde over
drevent Skibrum dengang, b lev  det gyldne Tider for de norske 
Skogeiere og Rhedere, og store Form uer skabtes. D eraf kom  det 
tem m elig  gjængse Ordsprog i den engelske H andelsverdens Mund paa 
den Tid: «Ja, Norm ændene varm ede sig godt ved Londons Brand!*

Jam es Collett, Stamfaren for den senere saa renom erte Stor- 
kjøbmandsslægt Collett (som  efter den bekjendte Fam iliegenealog, 
Expeditionschef A lf Collett, ikke skulde ha’ tilhørt den m ed W illiam  
Erobreren indkomne Kriger- og A delsslæ gt Collett (hvad baade 
Slægten se lv  naturligvis og ogsaa andre troede, thi den var for
længst uddød), m en af en alm indelig  borgerlig engelsk Chapman- 
Slægt. (N avnet Collett skulde i den Tid ikke været ualm indeligt 
blandt den og lignende Bedriftsfam ilier.) Han (James C.) kom  til 
Christiania c. 1680 som  D isponent (Procurist, Bestyrer) for et en 
gelsk H andelshus’s Filial «for at drive Handelstrafique udi Trælast* 
paa dettes Vegne. Han (eller hans Søn) frigjorde sig for sit T jeneste
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forhold  til Principalen i England, eftersom  han saa, at «her var 
N oget at gjøre*, og begyndte egne Forretninger, hovedsagelig  i 
Trælast. Firmaet Collett erhvervede sig for sæ rdeles godt Kjøp 
større Skogeiendom m e i Landet, bl. a. U llevold , (U llevaal) i Aker. 
H en gjennem 1700-Tallet var dette Firma ubetinget den største  
Handelsforretning «i Træ last ialfald*, sydpaa, ve l ogsaa i h ele  Landet 
»det Ancherske Firma* end ikke undtaget, har m an m ent.

Det Ancherske Firm as Stamfar var vistnok en Geschåftsmann  
fra Lubeck. En Expert m ener —  hvad ogsaa Øverland i sin H i
storie slaar paa —  at Stamfaren «en fattig frem m ed Karl og Sr. 
Peter Barums Tjener fra Liibeck* i 1668 tog Borgerskab i Christiania 
og ægtede en Datter af Byens Stadshauptm and Lars Larsen og 
slog sig —  dygtig som  han var —  raskt op, «och bleff Commerce- 
raad*. Han efterlod ved  sin Død 1689 en betydelig Form ue for 
de Tider. H ans Enke Maren Larsdatter fortsatte Forretningen. 
En Datter var gift m ed den rige Kjøbmand Henrik Carlsen. En af 
Sønnene, Bernhard Ancher, b lev  Præst i Land. En af Præ stens  
Sønner Christian A ncher m ed T itel Justitsraad var en rig og virk
som  H andelsm and. Han er Far til Brødrene den navnkundige Bernt 
(Bernhard) Ancher (Anker): 1746— 1805, den store Forretningsmand  
og Patriot, og Peder Ancher (Anker) G eneralveim ester, E idsvolds- 
m and og efter Foreningen m ed Sverige Statsm inister i Stockholm . 
Brødrene b lev  efter egen Ansøgning optagne i Dansk Adelstand  
under Navn : »Anker* *.

Bernt Anker b lev  i 1802 Kammerherre og i 1803 Ridder af det 
hvide Baand, en sjelden Udm ærkelse for en Nordm and og »ikke- 
Em bedsm and og ikke Adelsm and, m en allenesten  en virksom  og 
rig M anufacturier og Negocianterl (sic)» skriver en samtidig høiere  
Em bedsm and.

«Den Paastand af Slægten*, sa ’ Experten, »at Fam ilien er Svensk  
og af den i Midten af 1600-Tallet uddøde B ottw ida-Æ t »Anckar* 
synes derfor kun det reneste Fantasifoster*, »dog* la ’ han til, 
* Bernt og Peder var saa udmærkede og frem staaende Personer, 
at enhver Slægt kunde fø le det som  en Æ re at tæ lle  dem  i sin  
Midte*, arnen*, siger han, anaar Bernt og Peder ey  være af Bott- 
w ida-Æ tten , saa havde de jo Intet m ed denne at bestille* .

1 I Ø verlands Norges H istorie siges det, a t Bernt Ancher, der hidtil 
havde skrevet sit N avn saaledes (»Ancher«) og for hvem  den  diplomatiske 
Løbebane altid  havde staaet i et lokkende Lys, med flere af sin  Fam ilie 
efter A nsøgning natu ra liseredes som  danske Adelsmænd og »blev N avnets 
Skrivemaade (Ancher) da forandret til «Anker» ». Det menes, at h an  i 
1803/04 opholdt sig i K jøbenhavn for at — selv i den  frem skredne A lder — 
at gaa ind  i den diplom atiske Tjeneste, hvad  den danske Regjering gjerne 
saa — men saa indtraf h an s  Dødsfald i 1805.

»Nu hvil dig, Borger, det er fortjent«.
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I Sagen (1746) angaaende N æ gtelsen  af at give Raadmand Johan  
Piper Udskjænkningsret udhæves udtrykkelig, at der tidligere var 
givet Sr. N ils  Leuch  (tidligere tysk Skræddersvend) og Com m erce- 
raad Ancher (den tidligere Sr. Peter Barum s Tjener) Ret til Ud- 
skjænkning i »Potteviis och G lasseviis», fordi d isse  «Opfyllede» den  
Betingelz udi Artikel 16 af Bestim m elz angaaendis «at de (Leuch  
og Ancher) i den N egotien: m ed Pæ gle, Potter och  andre H uul- 
m aal fra Dreng til Svend ausgelehrte (sic) w are».

0 D e goede Penge, de saaledes form edelst »Potter och Glasser» sich  
erwerbitz, fik sednere sin A nw endeltz : de store Geschåfter udi Trælast 
auf die Beine helfen», særligt for denne A nchers store Erhvervsgren.

Hvad det Collettske Firma angik, begyndte det altsaa strax paa 
Trælast-Trafikken som  en given og naturlig Fortsæ ttelse a f sin  
D isponent-Stilling.

D et Ancherske og Collettske Firma b lev  snart Landets to største  
Trælastfirmaer »de bleffe fast ligerviis som  H andels-Fyrster udi 
Trælast at regne« . . . .  »enestaaende Foregangsm ænd udi de for
Landet naturliche G esch å fter« ...............»efter T iidernes Leylighed
langt betydeligere Negocianter end de senere Firmaer, f. ex. Meyer, 
Egeberg, Heftye« (det sidste gik fra Kramkar og Høker senere over  
til O prettelse af en W exelbank och  anden »Trafique m ed Penge«) 
og, som  det heder i en gam bel Kjøbmands »Opskrivt« (Opteg
nelse) —  »fra Tjenerstillinger e ller  Subordiners paa deres »Skuldre« 
(eftersom  de —  undtagen Egeberg —  ved Spottpris-Kjøb næsten  
plyndrede de to nævnte store Boer), hæ vede sig op «udi Veiret«. 
D et var særligt under og efter N apoleonstidens M isérer, at de tog  
L edelsen  i de Bedrifter i Trælast, som  derved (og for Ankers ved 
kom m ende ved Døden) var falden de ovennæ vnte to store Firmaer 
ud af H ænderne«. (Professor Fr. Brandt og H øiesteretsassessor  
Thoresen, deres Formeninger).

N o . 45 . S c h o u t - b i j - N a c h t  —  Chef om  Natten. H ollæ nderne  
havde paa sine Orlogsflaader en øverste »Dag-Admiral« og en  
øverste »Nat-Admiral«, som  vex lede m ed Commandoen Dag og 
Nat. Schout-bij-Nacht =  Contre-Admiral, b lev  senere optaget i 
den dansk-norske Marine: »Schoutbynacht« som  en Admiralsgrad.

N o. 46  a . A llerede Romerne havde ved Republikkens S lu t en  
Slags offentlig Postforbindelse m ellem  »Urbs (Byen Rom) og det 
øvrige Land«. I Tyskland havde H ansaforbundet ved 1350-Tiden  
en godt arrangeret Postbefordring. D enne b lev  i senere Tider et 
Privilegium  for H uset Thurn und Taxis, »huilcket hæffvede sich  op  
fra Geschåfts-Fyrste til A dels-Fyrste-Stilling«.

1 Frankrig organiserede Ludvig XI en  Statspost ved ridende  
Courerer. Chr. IV indrettede i 1624 en Postforbindelse m ellem  
Kbnhavn og Norge (Klingenberg). D en  b lev  fra 1711 et Regale.
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N o . 46  b. D. e. »Karen Axelsdatter Mouatt*, D atter af Brev
skriveren Admiral Axel Mouatt «hin rige* og Frue Karen Bildt. 
Hun b lev  gift m ed Baron Ludvig Rosenkrands, som  for hendes  
store Arv af Jordgods i Kvindsherred oprettede Baroniet Rosendal. 
Rosenkrandserne af Rosendal uddøde 1723 og Godset gik til Kronen.

I 1740-Aarene solgte Kronen det til Snobben den fordum s Hører 
paa Bergens Skole, m en nu Præst i indbringende Kald og m eget rig. 
Han kjøbte sig Adelsskab «Londem ann af Rosenkrone* 1749. Han  
er tidligere nævnt. H er dette: H ans yngste Søn Marcus Gerhard 
endte som  dansk-norsk U denrigsm inister og Greve ( f  ugift 1811). 
Rosendal tilfaldt som  Baroni hans Systers Sønnesøn  Major H off 
(bøhmisk Slægt) baroniseret 1812 under Navn Hoff-Rosenkrone. Ved  
hans Død overgik Baroniet til S tam hus (100 Skyldmark: 300 Bonde- 
gaarde, 150 H usm andspladse, 2000 Folk?) H ans Søn (Baron) Gerhard 
Hoff-R., en sæ rdeles ve l udstyret og særpreget Personlighed, tog 
fast Bopæl paa Rosendal og virket for Godsets V el og for Befolk
ningens aandelige og m aterielle  Kaar (oprettet Folkehøiskole) f  1896. 
Stam huset gik saa over til Slægten «W eis» , til en Systersøn  af Gerhard 
Hoff-Rosenkrone. Naar den cognatiske A fkom  helt m aatte uddø, 
tilfalder Form uen U niversitetet i Christiania. Men da denne cog
natiske S læ gt er m eget talrig, er U niverstitetets even tue lle  Arveret 
tem m elig  langsigtelig. Cfr. N ote 41.

N o . 47. Brem ersholm  (G am elholm , N yholm ) i Kjøbenhavn  
kaldtes saaledes, fordi Skibsbyggere fra Brem en, indkaldte af Chri
stian III, nedsatte sig der. I Fredrik II’s  Tid, i 1563, b lev  der anlagt 
forskjellige Værksteder: Reberbaner, Sm edier, o. s. v. for Flaadens 
Udrustning sam t en  N avigationsskole. Først i Christian 4des Tid 
blev Værfter anlagt (N yholm ). T illige var den forsaavidt Straffe
anstalt, som  grove Forbrydere lige til 1739 døm tes »til H endøm - 
m else  paa Brem ersholm  for at anvendes som  Arbeidere der*. En hel 
D el af d isse til Arbeide paa Brem ersholm  døm te Forbrydere kom fra 
Forbrydernes Fristed ved  det tidligere Esrom  K losters Enemærker. 
Der havde i sin  Tid Erkebisp Absalon (Askerssøn) faaet udvirket 
hos »Pave A lexander III* en Særret til »att optage alle  ulykkelige  
M ennesker angerløst for Vold, Ran, Tyveri, Mordbrand, M andslet 
oc V oldførsel* . Der strøm m ede naturligvis en vakker Bande til 
fra a lle  Kanter »oc om  dennes Efterslægt kunde v isselig  siges: 
»at det Eble ikke langt fra den Stam m e triller*. »Oc ernærede  
de sig ogsaa ved  at arbeyde som  K ulsviere udi de (dengang) store  
eensom m e Skoffve udi de Egne*. »Det b leff en gantzke folksom m er  
oc paa Skæ lm er riig By; den til Æ re for den Pave: »Alexander —  
Torpe* kaldet bleff*. Men A lm uen kaldte den m ed sin sunde  
Forstand og L une »A llesynderes Torp* (nu: »Alsønderup«) og det 
paastaaes, at endnu den Dag i Dag er der udi den Egn »megen
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M indelse fra deres høist besynderlige — »ligerviis huad som  Cri- 
m inelle« —  Afstam ning«. «Med Reformationen bortfaldt iallefald  
hin m ærkelige »Schuldlosigkeits-T ilstand i denne sære Syndefriheds 
By, om  end ey  før«.

N o  48. Der var bl. Fangerne en Mand af en vis D annelse, 
som  ved uheldige Forhold havde begaaet en Forbrydelse, hvorfor 
han var b levet døm t til Arbeide der. Han var vild  og uregjerlig  
og en Skræk for Erik O ttesens Forgjænger. Men Hr. Erik havde  
ved sin faste, m en hum ane Fremfærd m od ham  ikke alene stagget 
ham, m en vundet hans Hjerte, og Fangen var nu Adm iralen «sær
delis hengiffuen«. Nu led  Admiralen, vel paa Grund af Æ rgrelser  
baade fra Oven og fra N eden og mange private Bekym ringer (H uus- 
Sorger m ed Børnene) ofte af stærk Søvnløshed . D ette var Fangen  
bekjendt og en Dag, denne takkede Hr. Erik for en særlig Gunst, 
la ’ han til m ed høitidelig H oldning og S tem m e: »Ock saa saare  
en ringer, m en oprichtiger og kraftiger Gebet naaer hen til den  
Alm achtiges Throne, da w illte  Du sch lum re ligerviis w ie  ein Kindt 
fredsahm t ock dypth paa dit L eye udi N attens Stille , H øivelbyrdige  
Admiral ock Rigens Lehnsherre, strænge Hr. Erik O ttesen!« D ette  
for denne Tid og Forholde usædvanlige Stem ningsudbrud greb Ad
m iralen stærkt, og han fortalte det strax til sin for hans Stilling  
og Virke sym pathiske H ustru Fru Karen Andersdatter »som be
varede det i sit Hjerte og m eddelte  det for Slægten«.

N o . 49. Erik O ttesens A nsæ ttelse  som  Admiral paa Brem ersholm  
gav en af hans V enner A nledning til at sige en D atidens Ordspil- 
Vittighed. Det er bekjendt, at A delsm æ ndene fra tidligste Tider til 
udi 1500-Tallet — som  oftest —  benæ vnte og skrev sig —  som  vore  
Bønder —  kun med Farsnavnet (— søn) uden at tilføie S lægtsnavnet, 
se lv  om  de e llers brugte et saadant (f. Ex. Rosenkrands, Urne, Bølle, 
Løvenbalk, Galle, Kane o. s. v.). D ette skabte Forvirring og Feil- 
tagelser. Kong Fredrik 1ste forordnede da, at Adelsm ænd herefter  
skulde bruge sit Slægtsnavn og skrive f. Ex. »N ils Holgerssø'n Rosen
krands« istedetfor blot «N ils H olgerssøn«. D e som  intet Slægtsnavn  
havde, skulde tage et saadant i O verensstem m else m ed sit Vaaben- 
mærke; m en mange, som  forlæ ngst havde sit Slægtsnavn, f. Ex. en  
Gren af »de Rosenkrandser«, skrev sig frem deles aldrig m ed dette  
Slægtsnavn, kun m ed Farsnavnet. D et sam m e var Tilfæ ldet m ed  
G eneral-Adm iralen: han skrev sig kun: »Erik O ttesen«. Derfor  
kaldte ogsaa nogle (selv  H istorikere) ham  undertiden efter hans  
hosføiede Familie-Vaaben (Vaabenet i Segl b lev nem lig altid til- 
føiet Underskriften) »Bølle« (Bølge), andre: »Vove«. Hin Ven sa ’ i 
H entydning til sidstnævnte N avn, da Erik Ottesen overtog sin  
Stilling som  «Brem ersholm s-A dm iral» : »Han er Dyre Død D an
marks anden »Vove-Hals« ».
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N o . 50 . «Han var hartad utrættelig i Smaasager; han har No- 
titzer (sic) om  at Tøm m erm anden skal gjøre Fjæl til en Port, om  
Trøien til Barnepigen, om  at hans slidte Klær skal om syes til 
Børnene, om  sine Døtres Skjorter og H oser, som  skulde sendes til 
Farveren for at »fritzkes® (sic) op, om  at »Skrædder Ernst Leopoldus®  
skal af de Bedste af m ine slidte Klæder gjøre en Klædning til m in  
Søn Grev W aldem ar o. s. v. Der gik nem lig anerkjendte «Børen* 
af m indst 5 forskjellige »Bislopersker® rekende om  ved Hoffet.

N o. 51. »Der var en Mængde Arbeidere af alle  Slags: »Matroser, 
Forbryder-Arbeidere, Rebslagere, Groffsmide, K leinsm ide, W ercks- 
m estere och »allskyns andre Embitzmænd® ».

No. 52. D et var i 1634. D et form odedes, at denne Kongens 
Liff-Batskier, der fra et Sygebesøg hos en af Kongefam ilien »som  
udaff den store P estilen tze h iem søgetz war, dend Admiral auch  
m it denne Siugedom  befleckitz® (Renligheden var nok ikke stor i 
den Tid, se lv  hos Læger) m en hvorom  Alting var, Adm iralens 
sunde gode Natur greiede »de baade Krankenheiter®.

D enne «grosse Pestilen tia  herjede i 1633 fiirchtelich  udi Europa, 
sonderbar udi de deutsche Landte®; den gav Stødet til de verdens- 
kjendte m ærkelige Passions-Skuesp il i Landsbyen Ober-Ammergau  
ved F loden A m m er i Bayern; de frem stilles endnu aarlig.

N o . 53. Jeg kom m er i denne Forbindelse til at m indes en  
H istorie fra vort R evisions-D epartem ent fra 1840— 1850-Aarene. 
I Revisions-Antegnelser var der m ange Aar igjennem  en stadig Post: 
noget Gnaal paa O plysning om  «nogen Egeknub®, som  efter en  
Reparation skulde ligge igjen paa Statens Værft (enten det nu var 
i Fredriksværn e ller  paa H orten) jeg form oder snarest paa det 
første Sted. V edkom m ende Værftsfunktionær, som  var en svare 
Ordensmand, en Perle af en Statstjener, havde længe ignoreret 
denne stadige taabelige M indelse om  nogen Ekefliser, som  ingen  
Værdi havde. Da de ihærdige U dsæ ttelser fra Departem entet om  
denne P ost nu havde gaaet i »syv lange og syv brede®, b lev han 
tilsidst saa nervøs-desperat, at han, denne yderst loyale Mand, 
endelig  i oprørt Stem ning besvarede Posten  saaledes: »Jeg spiser  
ikke Egeknub!® Æ rbødigst N . N . (Han hed e llers: »Hummel®.)

Da taug Departem entet angaaende denne P ost og bed i sig den 
utilslørede Skose!

Ak ja —  den Revision, som  »sier Myggen af og nedsluger Ka
melen!®

N o. 54. D en  m eget begavede og kraftige svenske Konge Carl IX 
( f  1611) havde vistnok drømt sine Storhedsdrøm m e for sit Land, 
m en indklog e ller  overklog som  han var, forstod han, at dets 
politiske Stilling var saa precær, at han m aatte indskrænke sig til 
det vistnok absolut Nødvendige, m en m ere beskedne Virke at con-
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solidere det og derved bane Veien for, at id e t Geni af en Søn» 
skulde b li’ istand til at udføre hans Tanke, «sed ille  faciet» (men  
han skal gjøre det) som  han sa ’ pegende hen  paa dette V erdens
geni som  Kriger og Hersker »Gustavus A dolphus».

N o. 55 . «Han en trinkfester Karl w ar och  udaff et sært forliebt 
Sindelav m ed adskillige E lskovs E nth iillungen , H æ ndelser och  
m egen Am ours*. En ham  e llers sæ rdelis sym pathisk  Biograph  
siger: «Kun maa m an dadle de m ange E lskovsforbindelser*. De  
opregnes og blandt dem  den m ed Borgerdatteren, den underskjønne 
A ne: den er rørende! Hun synes at ha’ e lsket Kongen m ed en  
»Folkets Datters, en oprigtig Danneqvindes h e le  uselv iske, opofrende  
Følelse* . Kongen havde nok »saadanne i det H ele  en  c. «7 faste  
Elskeqvinder* udenfore »de tilfæ ldige*, naturlicherw eise*.

N o . 56. Jeg undlader at m eddele  »den authentiske Opgave over  
Antallet af Faldne og Saarede paa begge Sider for ikke at berøve  
Læ seren den sidste Rest af den Prestige, han m aatte nære for dette  
saa besungne Slag, m en saa m eget tør siges, at det var saa latterlig  
lidet, at man næsten fristes til at sige, at der maa være Maade 
m ed Alt, og det v iser at Langsom heden var stor og Træfsikkerheden  
ringe. I de Tider gik det jo  paa Krigsskuepladsen saare bedageligt 
til m od hvad der præsteredes senere  (ikke at tale om  nu). Derfor 
fik f. Ex. T orstenssons Ilm arscher — som  ve l ikke var saa over
drevne fra senere Tiders Præ stationer betragtet, m en var vidunder
lige for sin  Tid —  rent europæisk Ry. Ja endnu paa N apoleons  
Tid var det nok saa som  saa hvad Y deevnen m ed H ensyn  til 
Bevæ gelserne angaar: t. Ex. Preusserne og Østerrigerne m archerede  
i Fællesskab, de stram m e og raske Preussere foran, de gnaalede 
uafladelig paa en selv lavet V ise, hv is Omkvæd lød:

»Immer langsam  voran, imm er langsam  voran,
Dass die oestreichsche L andw ehr nachfolgen kann!»

D er var naturligvis ideligt og liv ligt Slagsm aal m ellem  de For
bundne.

N o . 57 . At en N orm and: Erik O ttesen  (Orning) som  General- 
Admiral fik Overkom m andoen over h e le  den dansk-norske Flaade 
var begrundet i Følgende: 1. Han ansaaes for Flaadens største  
Kraft. 2. Havde ført sin Flaade-Afdeling »uusw igeligen gandtzke 
uwurderligen och ungew ohnlichen  brafft*. 3. D en  tidligere Rigs- 
Admiral var falden i Slaget og ingen ny Rigs-Admiral udnævnt, »da 
der ey  nogen duelig dansk Mand dertil im  Augenblick befinditz*.

N o. 58 . Tre Aar efter (1648) døde kongen i 71 Aars Alder. 
Han sidste Aar var tunge at bære. H ans engang saa haabefulde  
æ ldste Søn Christian, den i 1608 udvalgte Thronfølger, var død  
Aaret i forveien. Kongen havde 3 Aar efter sin Dronnings Død
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(1612) ladet sig vie til venstre Haand m ed Kirsten Munk (der senere  
fik T itlen , »Grevinde af S lesvig-H olsten«), og som  skjænkede ham  
10 Børn, »eftersom  hun breed udaff Hofter var til Børn at føde, 
hvilket hun och ihærdigen giorde, om end ey  m ed goeder W illie  
udi dend Geburtsstunde (sic) och i N edkom stens Jammer«. Dette  
forfærdelige Fruentimmer (Datter af Bondeplageren, den afsatte 
Lehnsherre i Throndhjem  L udw ig M unch og E llen  M arsvin) var 
ikke alene en ren M essalina (hun foer »udi Utroskab« m ed m ange: 
»Rhin-Greffuen«, Peder Kokkedreng og m ed m ange flere ).1 Men 
hun form enes »endoch dend Konges L iff efterstræbet at haffue«, 
da han syn tes hende for gam m el og besværlig (det nafnkundige 
»huide pulffver«: »Rottekrudtz«?) Kongens H ensigt »at lade hende  
tiltale for at faa Sagen opgreidet« b lev  forhindret af Svigersønnerne, 
særligt Corfitz U lfeldt, m en hun blev forvist til et af sine  Godser: 
Boller i Jylland (»hvor hun ligerviis, som  et v ildener Dyer udi 
sit Buur rasede og hoerede«). Kongens sex  Sv igersønner,5 danske

1 Kongen selv siger: «Hun lod sig ved Djævelen af Rhingreven forlede 
til letfærdigt Levnet med Kyssen og Klappen og andet Usckikkeligt (sic) ey 
agtende, huem der monne derpaa see. Hun dantzede och leegede Julestue 
med ham (Rhingreven) och andre (f. Ex. Peder Kokkedreng) medens vi laae 
udi Krigen och udi Armen blesseret bleff«. Et andet Sted: «Ligesom Ingen 
kan læse Troesartikleme uden at nævne Pontii-Pilati Navn, saa kan ei heller 
tales om Fru Kirsten Hoereries Begyndelse og Ende uden at Rhingrevens 
Navn bliver dervide Nævnt«.

* Disse 6 Svigersønner mælte sin egen Kage noget ganzke gefæhrlich. 
De 4 var Ubetydeligheder — ikke stort andet end forsvirede Koneplagere. 
Men Corfitz Ulfeldt gjaldt endog for en stor Statsmand. I Virkeligheden 
var han dog kun — en arrogant — hoffærdig, yderst forfængelig Blære, 
men forstod at dupere oc blænde (blendire) med endel Sprogkundskaber 
og selskabelige Smaatalenter.

I Krigen 1643—45 spillede han den trygge og sorgløse Dum-Peters 
Rolle og istedetfor at lytte til den erfarne Konges kloge Advarsler oversaae 
han dem og haanede al Slags Varsomhed og pralede med, at der ingen 
Fare var paafærde. Han forspildte saaledes — menes det — ved sin Kort- 
synthed og sorgløse Forsømmelse, ialfald et «heldigt Forsvar mod de sven
ske seiervante Hære«. Kongen var særligt harm paa ham, men sendte ham 
alligevel som Danmarks Underhandler til Brømsebro «da han jo skulde 
være slig fin Diplomat«. Han kunde faaet langt bedre Betingelser, thi Dron
ning Kristina var «mildere i sin Hu mod Danmark«, men den fine Diplo
mats arrogante, stolte og bydende Væsen irriterede og bevirkede, at den 
virkelig fine og kloge Oxenstjerna opnaaede Alt. Men saa gik det i det 
væsentligste udover Norge, som for bestandig mistede to Provinser, hvad 
den overmodige Dansker ikke brød sig stort om. Kongen var imidlertid 
særligt forbitret Da han havde underskrevet Fredsbetingelseme, skulde 
han i høieste Vrede og Ilske kastet Dokumenterne lige i Fjæset paa Ulfeldt 
og skreget: »Der har Du dem, saadan som Du har lavet dem til, din 
dumstolte Soe-Mikkell«

Ulfeldts Svoger, Hannibal Sehested, søbede ikke Kaal med ham; de 
stod hinanden ikke nær. Hr. Hannibal ragede høit op mellem sin Sam
tids Mand, var et opvakt Hoved med Virkelyst, og han styrede fra sin
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og holstenske A delsm ænd — fik stor Indflydelse i Riget, erhvervede  
sig store Titler, uhyre Indkomster og Godser (Landsforræderen  
Rigshovm esteren Corfitz U lfeldt absenterede sig senere m ed m indst 
1 m illion  Rdlr., en ganske umaadelig Sum , der svarede til Datidens  
hele  Statsindtægter for 2 Aar). H annibal S ehesteed  havde som  
Statholder i Norge lagt sig til over 1100 fu lde Gaarde, om trent Vis 
af hele  Landets daværende Jordegods. D enne Svigersønnernes  
Gefråszigkeit m aatte Kongen ikke alene taale, m en  han følte sig  
næsten tvungen til form elig at begunstige dette og deres nøie  
Forbindelse m ed det mægtige Rigsraad, som  han ogsaa gjorde store  
Indrøm m elser for at disse Magter dels kunde opveie  hinanden,

Eiendom sgaard , den forrige store Kongsgaard, Semb paa Eker, Norge i 
9 Aar med større M yndighed og D ygtighed end  nogen anden  S tatholder, 
og med saa stort et H ensyn  til N orges sæ rlige politiske Forholde og Vel, 
a t Kongen endog m istænkte ham  for separatistiske H ensigter, m edens Sagen 
vel næ rm est var den — mener en  frem ragende S tatsm and — at Hr. H ann iba l 
var tilbunds greben af den politiske Mare, d e r som  en senere Storpoet ud tryk 
ker det, kan gribe en interesseret S tatsm and med al sin  »entziickende M arter 
und  wonniges Weh» (ja — efter den  T ids Opfatn ing bør vel lægges ud tryk 
kelig til). H an  havde stor Fortjeneste af Landets F remgang og et o rdnet 
M ilitærvæsen, skjønt han  neppe selv var nogen Kriger. Men berige sig 
gjorde han  i stor Stil; saa  var vistnok T idens Sæd og Skik, men han  gjorde 
det for groft. Da der saa senere und e r den  nye Konge (Fr. 3die) blev M udder 
og sæ rlig  da H r. Corfitz absenterede sig, og m an  ogsaa vilde h a ’ nøiere Regn
skab med Hr. H ann iba ls hele Forho ld  og se ham  efter i Sømmene, »sal
verede« denne kloge M and sig i M indelighed  for at blive fri for en  gene
rende G ranskning. H an  afstod nem lig  hele sit norske Jordgods (man mener 
Vi« af det hele Lands Eiendomme) til K ronen og ned lagde sit Embetz. Men 
h an  tog ikke Reisepas, h an  forblev uanfægtet og frygtløs i D anmark. Ja, 
den kloge H erre fulgte i den G rad m ed den følgende T ids A and og Tanke, 
at h an  blev en af H ovedmændene for Enevæ ldets Indførelse 9 Aar efter.

D er tilføies følgende om  den danske Regjerings oprørende Opførsel 
mod U lfeldts H ustru  E leonore C hristina, Kong F redrik den 3dies Halv- 
syster. D enne udmærkede og modige, opofrende Kvinde havde trofast fulgt 
sin  M and i Landflygtigheden og virket for h an s B edste ; h un  var paa  Reise 
til E ngland  til Kong Carl 2den, hvem  den forfængelige H r. Corfitz i s in  
T id havde laan t en større Sum, da Carl som  Flygtning vankede om  paa 
Fastlandet. Nu havde H r. Corfitz Brug for Pengene. Men den begavede, 
m en «sjofle» Konge tog til det gem ene M iddel — for at slippe for at til
bagebetale L aanet — «at udlevere E leonore C hristina til Danmark«, og hun  
bragtes i 1663 til K jøbenhavn, hvor h u n  — Kongens H alvsyster — blev 
givet til Pris for sin  personlige F iende den  uædle D ronn ing  Sofie Amalies 
raae H ad. H un  blev paa det m est besk jæmm ende haanet af D ronn ingen  
(«Die Konigin schreiet grade h ine in  das G esicht der Gråffinh«) og derefter 
i 22 Aar indespæ rret i det skrækkelige F angehu l »Blaataarnet« paa  K jøben
havns gam le Slot. En udførlig  Beskrivelse af F angenskabet af hende selv, 
kaldet «E leonore Christinas Jamm ers M inde« er først i S lu tn ingen af 1800- 
Tallet opdaget hos hendes Efterslægt i Ø sterrig og udgivet. Det hø rer til 
den sam tidige danske L itteraturs bedste Værker. E leonore Christina slap  
først u d  af sit forfærdelige Fangenskab  i 1685 og levede i rimelige Forhold  
i M aribo paa Laaland, hvor hun  døde i 1689, 97 Aar gammel.
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dels  i Forening være et Værn m od den egte Tronarvings Fiendskab 
m od dem  «och dend uvittiige Leitungz« (sic).

Følgende Interiør fortæ lles: En Aften m od Slutten  af sit L iv  
sad Kongen i sit Kamber sam m en m ed sin sidste V eninde Vibeke 
Kruse 1 (en ædel Natur, et godt Hjerte, som  ved Skjæbnens Ugunst 
var kommen i den Stilling, m en »till Gunst for Kongen«, hvem  
hun hægede om som  en trofast opofrende Sygepleierske). Hans 
mange Sorger: Fru K irstens L iderligheder, Thronfølgerens Udskei- 
elser (og som  Følge deraf Sygdom , som  endte m ed Døden 1647, 
ca. 1 Aar før Kongens), Svigersønnernes Vranghed, D øtrenes ulykke
lige Æ gteskaber, Kjævlerier m ellem  hans forskjellige Kuld Børn, 
Alt strøm m ede m ed sin Uhygge indpaa ham.

Kongen krøb hutrende og frysende sam m en ved Kaminilden, 
med den skjæ lvende Haand flakkende over Varm en, og han (som  
netop havde m aattet give efter for Rigsraadets Begjæring om, at 
Fru Kirsten skulde b live fri for sin Internering paa Boller) skulde 
da m ed et Slags bitter H um ør sagt Følgende: « V ibeke! Kong Eriks 
sjællandske L ov siger: naar en Mand griber sin Hustru udi Hoer, 
udjager han hende udi b lotte Særk og Skiørt — m en jeg gi’r 
hende, den nærige Qvind, fri m ed hele  hendes «Hab’ und Gut«! 
Og saa siger han : »Vibeke! Du drage Omsorg for, at der siges 
saaledes udi m in Ligtale: «I Stedet for det Privilegium , som  Kong 
Suend Tw eskieeg gav de Adelige Quinder i Danmark, at de skulde  
arve lige m ed deres Brødre, har de under m in Regjering paa Rigs
raadets Forslag faaet den Rettighed, at hver og en af dem  maa 
gjøre sin Mand til Hanrei (Hornbærer) og fylde en H obén Rotte
krudt i ham , naar hun er kjed af ham«. —  Der er Grund til at tro, 
at R igshofm esteren holdt Thronarvingen (senere Fridrich III) borte 
fra Faderens sidste Sygeleie  og at han benyttede Blanketter m ed  
Kongens Underskrift til Frem m e af sine egne egoistiske Planer.

I den ovennæ vnte for Danmark saa saare uheldige Krig 1643—45 
blev Landet slet, yderst slet, ledet af Statens forskjellige S tyrelses- 
grene og endnu siettere, om  m uligt, understøttet af Danmarks 
Adel. D enne søgte at unddrage sig for snart sagt enhver Opof
relse for det alm indelige Bedste (Kongen klager: »Danmarks Adel 
agter ey  Gud i H im m elen , end m indre sin H erres og sit Fædre
lands Conservation«). D er var in tetsom helst Sam m enhold , m en  
alm indelig ligeglad Slaphed. D et hjalp lidet, at der h ist og her 
udvistes —  spredt ind im ellem  E lendigheden — endog lysende  
Vaabendaad (som  f. Ex. af en af Escadrerne i Slaget ved Kold- 
bergerheide 1644).

1 Vibeke var af tarvelig H erkom st — en Kvaegrøgters Datter, og har 
ingen Forbindelse med den gammeladelige Æ t: K ruuse. H un  var god
modig, «men saa  ey  godt ud«.
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D et var en M ærkelighed, at Danmark slap  saapas godt fra 
M iséren ; m en saa gik det jo — som  altid —  ud over Syndebukken, 
Tvillingriget Norge, som  netop havde kjæmpet sam let, hæderligt 
og godt. (Den nye norske Hær af 1641. Krigen kaldtes i Norge  
«Hannibalds-Feyden»).

I Anledning af denne sørgelige Mangel paa Sam hold  i N ødens  
Stund kom m er jeg uvilkaarlig til at tænke paa en  Ytring af Benja
m in Franklin, udtalt vistnok over et Aarhundrede senere  og under 
andre Forhold forøvrigt, m en som  dog forsaavidt kan anføres her, 
fordi det pointerer Sam holdets N ødvendighed under farefulde T il
stande. Da han og de andre Ledere under »United States of 
A m ericax’s L øsrivelse  fra England havde underskrevet Uafhængig
hedserklæringen af 1776, sa han: »Og nu, V enner, maa vi hænge  
ubrydelig fast sam m en, a lle  som  een  Mand, e llers  kom m er vi til 
at hænge hver for sig!» (Anførsel af en  amerikansk Gesandt i 
Berlin).

N o . 59 . Hun var Datter af P a lle  Rosenkrands til Ø rup-Veslo- 
gaard, M olstrup og U lveborg; han (Hr. Palle) var født 1588; 
1609— 11 Secretær i Cancelliet, 1613— 16 Hofjunker, 1624 Rit
m ester ved Dragonerne i Skaane, 1631 Lehnsherre paa L indenæs, 
1641 L ehnsherre paa A gdesidens L ehn . Han var 1. Gang gift 
m ed Kirsten Eggerts Datter Abildgaard, og 2den Gang m ed Inge
borg N ielsdatter Krabbe. Datteren, den her om talte Ingeborg  
Pallesdatter Rosenkrands, var m ed  2. H ustru og var H el-Syster  
af General N ie ls  Pallessøn  Rosenkrands.

N o . 60. Han (Bernt Orning) var saaledes i den sidste Tid af 
sin Orlog i H olland »Adelborst* (Cadet) paa et Skib, som  førtes 
af den senere saa navnkundige Adm iral Martin H erperzoon Tromp, 
som  da var Skibschef e ller  Schoutbynacht, og som  Adelborst skulde  
ogsaa paa Skibet vårit Ian van Vassenaer, den senere saa berøm 
m elige Admiral Baron de Opdam, som  reddede Kjøbenhavn fra 
O vergivelse 1659.

N o . 61. Paa et M iddelhavstogt besteg han (Bernt Orning) det 
Bjerg «Æ tna», »hint fordum s Sørge-M inde for dend Kiempe Ty- 
phon» och »den H ule, huor udi Hr. V ulcanus sin Sm edde (sic) 
oprettitz*. Han skulde endoch  have naaet »det gamble Serkland*  
(L ille-A sien) saa kalditz, fordi »de fo lckets (der) »bissede och w ris- 
sede* kring ligerviis som  udi Frauensærker«.

N o . 62. I 1645 var Fru Karen (Mouatt) blit Enke og levet  
paa Orninggaard, som  Sønnen Bernt Orning 15/a 1649 gav hende  
Afstaaelsesbrev paa, Resten af sine  Dage (hele  30 Aar) under  
hans Værgemaal, da hun, »som  havde prøvet saa store S chw ie-  
rigkeiten udi L ivet, —  var bleffen m ed m ange Tungsindigheder  
behæfftet*. Der overlevede hun ogsaa sin  Søn Admiral Bernts
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Fald udi Gyldenløvefeiden og at se hans og S læ gtens økonom iske  
Velfærd gaa raskt nedad Bakke.

N o . 63. Cfr., at en af de første af de Bøller (Bølger, Vover) 
som  kalditz Orning: (Mads Svendssøn  Ornings Far) Svend (Mads
søn) til Eget er bleven skrevet m ed Navneform en »Orningh*.

N o . 64. En anden Forklaring om  Grunden er denne, som  
ogsaa er den sandsynligste: D er fandtes ikke dengang V ei m ellem  
Nedre-Aarland (da Præstegaard) og Skibshøffvidsm andens E ien- 
dom Tyse (n u  Præstegaard) og Lerviks Havn, hvor Skibshøffvids
mandens Flaade havde sin  nødvendige Standplads, laa paa Nedre- 
Aarlands Grund. S ituationen var derfor i a llerhøieste Grad ube
kvem, ikke a lene for Skibshøffvidsm anden, m en væ sentlig  for det 
Offentlige m ed V anskeligheder og forøgede Udgifter, naar Skibene 
laa paa H avnen. D et var derfor han (Hr. Bernt) brugte sin Magt og 
M yndighed til at frem tvinge Mageskiftet, hvorved han —  foruden at 
opnaa Fordele for det Offentlige —  tillige fik den Behagelighed  
at faa Landingsplads paa egen Grund og tryg Ankerplads for sine  
Skibe saa at sige udenfor sine egne Vinduer, hvorved den nød
vendige Kontrol b lev  saa m eget sikrere. D et var paa engang be
kvem t for ham  for det nødvendige O psyns Skyld «da hånd en  
sær iffrig Schiffsøfferste war», og nyttigt, ja endog nødvendigt, for 
Staten. D ette form ente de M eningsberettigede dengang, dette for
m ener de ogsaa nu. (U dtalelse af en klog og lokalkjendt Rektor 
paa Stords Sem inar). «Man har altsaa ialtfald for engangs Skyld  
gjort Skibshøffvidsm anden Uret, naar m an begrunder Mageskiftet 
udelukkende i hans E goism e og Magtbrynde.« (O vennæ vnte Rek
tors Form ening.)

N o . 65. Som  et D atidens Kulturbillede (eller rettere sagt Mangel 
paa sædelig Folkeskik) noteres: Slægtskrøniken beretter om , at 
Skibshøffvidsm anden tilbyggede og forandrede H uusene paa Orning- 
gaard N oget til m ere »høffelige och  bequem m e Rum«, og byggede 
endoch et Vaaningshuus til de Øffrige. Och det første, han giorde, 
var att opbygge et »stattliche W andthuus« (Abtritt), m ed tw ende  
Hierter udi Døren udslagitz och paa det Tagg opreyst en saare ziir- 
ligen Figure ligerviis som  en Topph och sært bem ahlet*, paa «et 
bequem m eligen och entled igent Steed, efterdi tidligere den Gaards 
Beboere (Præ stens) nøyet sig haffte m it paa de Bønders W iis, 
huilcke sit Affkasteltz anbrachte uden O m sorgeltz, huor det sig 
falde kunnte*. L igerviis att, «huor de (Præ stens) udi Paatryck  
ware och deris Nothdurfft (Nødtørft) dem  haardeligen udi den  
H intertheil betrænckte, sig deden langs det H uusets Vægge att 
niederhucken (huke ned) e ller  ligerviis udi nærm este Tunn (sic) sig  
deris Behoff affbelaste «zum Beobachtung«. »Unngleich det Dyer, 
dend Kåtzchlein, der udi sin prom pte Artigkeit im m er doch dass
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Seinige, dette skiuler®. Och bleff der strængelige Paabutz (sic): 
«att de T iener-D renge och de tøs-Q uinds och de Huus-M ænder  
och de løse lige  (sic) Daggleyere ude paa dend Aggervoldt deresis 
Scharn dersteediz (sic) att affgiffue®. (S iigelse  af Datteren, den  
strænge Fru Blancheflor Orning, der særlig harm edes over, «at 
endog saavidt Personer som  Præstens «Børen» ligerviis de andre 
Ufrie i denne Ting so entfallne (skj ødesløse) sich  beteet haffte»).

N o . 66. Om h e n d e s  (S iselle  Borgesdtr. Juel, Bernt Ornings 
Hustru) M oers Farbror fortæ ller Absalon Pederssøn: «8/< 1571 
foer Juncker Otte (Daniel B ils (Bildts) Søn) aff till «Stadvanger»  
(sic) (Stavanger) till Frue L izebeth, Henrik Brockenhuses efterdi 
sam e Dagh benæffnte Hr. Henrik till Bergen m ed sin  L ehn-  
schatt kom».

N o . 67. Skjønt følgende Intim itet —  selv  her hvor Beretnin
gen kun er for Slægten —  m aaske h e lst burde forbigaaes, kan 
den neppe siges at være særlig anstødelig, og er dertil saa karak
teristisk for Æ gtefæ llernes saa høist forskjellige Tem peram ent, at 
den alligevel bør noteres, naar den nu engang er b leven  om talt i 
Krøniken (selvsagt i de m est d iscrete og dæm pede Udtryk for den 
unge dydige Frues Skyld). S ise lle  elskede i Ordets dybeste Forstand  
og paa de m est om fattende Maader sin  smukke og staute Mand, 
og det skal jo  være en Kjendsgjerning, at E vnen  til at nære dybe 
Følelser staar i nøie Forbindelse m ed Evnen til at nære dyb 
Lidenskab, og dertil kom at «hans V illie  a lltidens hendes høyeste  
Loff war». Men alligevel —  trods alt dette —  var hendes »Jomfrue- 
barnlige® Blufærdighed, hendes m im oseagtige Sky for den fysiske  
Side af det ægteskabelige Kjærlighedsliv saa stor, at den raaflotte 
Mand om  Brudenatten kunde udtale «at aldrig har en Jomfrue 
vel veem odeligere givet sin ærbare Jom fruedom  Afsked, huilcket 
skeede under mange Taarers U dgydelser ock m egen Suckken*. 
D en robuste «ock quinde-erfarne® Sjøulk af en Mand — som  (natur
ligvis, kan trygt lægges til) ikke havde paatruffet saadant »Snerpe- 
rieltz® (sic) (som  han troede det var) hos de «Quindfolk, han  
vanligen havde været udi O m giengeltz mit» —  fandt den hele  Episode  
»ubequem m eligen udi Æ gteskabet at w æ re», og frabad sig for Efter
tiden saadanne Scener. «Den dybe kvindelige U ndseelses- og 
Blufærdigheds-Følelse hos enkelte fine, ægte Kvinder laa saa al
deles udenfor hans personlige Erfaring®. (D enne Siigeltz udaff Hr. 
Bernts Mor —  Fru Karen Andersdatter (Mouatt) —  uttalitz war ca. 
30 Aar effter dend Copulationz, «men huilcken udi Alders aff onge- 
fehr otti Aar och ey huercken Santzer end H ugkom m eltz raadich 
war». D ette Tillæg synes at skrive sig fra Fru Karen M ouatts 
Sønnedatter E lse  E lisabeth Orning G rønwallds).
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N o . 68. Glaub, Fraue, glaub 1 Dein Leben sei nur Staubl 
Dass Du kommst so schnell ins Grab, 
als dir bricht der Faden abl 
Spinn, Fraue, Spinn!

Hun (Fru S iselle) var desuden af store legem lige Kræfter, stor- 
voxen og kjærnesund som  hun var og blev aldrig —  hvad man  
kunde troet form edelst hendes idelige «Huusskjaak» —  nogen  
parens effeta (afkræftet, udslitt H uus-M oe’r).

N o. 69. F lores (F los) og Blanzeflor e ller  B lancheflor (ogsaa 
Blankeflur), gammelfransk »Flore et Blancheflore«, en Kjærligheds- 
historie, er egentlig en  Personification af Rosen og L illien  —  
Kjærlighed og Uskyld (»opstaaet i Frankrig«) var m eget bekjendt 
der allerede i 1100-Tallet, behandlet af provenfa lske og nord- 
franske Digtere, m est i Romanform. Om sattes og bearbeidedes i 
næsten alle  europæiske Sprog. Den danske Bearbeidelse er trykt 
første Gang i 1509. N avnet Blancheflor b lev Kvindenavn ogsaa i 
mange nordiske Adelsfam ilier, i Norge særligt i Bildt- og Orning- 
Slægten. Fru S ise lle s  æ ldste Barn hed Blancheflor Cathrine; en  
Datterdatter, gift m ed Lars Johansson Galtung til Thorsnæs, hed  
Blanchflor, ligeledes hed nok en anden Datterdatter, som  i »Slægts
tavlen er anm erket som  «en Datter . . O.; løben bort m ed en Skræd
der« (Knage) nok ogsaa Blancheflor, (hvorom  senere bliver berettet).

N o . 70. D et var den 15. Juni 1567 netop en Maaned efterat 
Dronningen havde for A lteret rakt B othw ell sin Haand, at denne, 
som  nu var Hertug af Orknøerne og Shetland, i Spidsen for sin  
Klan og Grænsekrigerne havde taget en yderst gunstig Stilling  
paa Carberry H iil nær Edinburgh. Dronningen lyste  høit tilhest  
paa sin hvide Ganger og m ed sin hvide, bølgende Fjerhat, H ertu
gen var utrættelig paafærde overalt, ordnende og kom m anderende. 
Mod dem  stod de forenede Lorders Hær, hvis Banner var en  
stor pragtfuld Silkefane, frem stillende et B illede af D arnleys Lig 
med den Indskrift: »Døm  og hævn m in Sag, o Herre!« D ronnin
gens Tropper m anglede Levnetsm id ler og begyndte at op løse  sig. 
«For at spare Blod«, som han sa ’, tilbød Hertugen — trods D ron
ningens Modstand —  sig at kjæmpe i Tvekamp m ed hvilkensom - 
helst jevnbyrdig M odstander, Lordene vilde stille  i Marken. De  
tog tilsyneladende m od Udfordringen, m en udhalede Tiden, da de 
havde faaet Underretning om  den tiltagende O pløsning i D ron
ningens Hær og at derimod en større Styrke kom deres tilhjælp. 
Førerne for de forenede Lorders Hær lovede nu ved Afsending  
Dronningen, at de vilde m odtage hende som  sin rette Herskerinde, 
hvis hun overgav sig og skilte sin Sag fra B othw ells . Hertugen  
bad hende i m indelige Ord ikke at tro dem  eller  betro sig til dem, 
da de alle var falske Skjælme og Forrædere tilhobe, m en lade

47*



det gaa til Kamp. Men nu «i sit W ankelm uth  och  launenhafte  
Aabryne vil hun ikke give ham  Gehør, nu v ilde  hun spare unyttig  
Blodsudgydelse blandt sine  Undersaattere*. T ilsidst tog Hertugen  
«i dyb Sm erte och  bekrånktet Zorn» h endes hvide Haand i sin  
»pantzrede N æ ve«, knæ lede ned og kyssede den i »uendelig V e
mod* og sa ’ m ed sørgmodig Stem m e: »Queen Mary, Queen Mary, 
Farew ell!*  (V iisens stadige Omkvæd). Saa steg han m ægtig og  
m ajestætisk tilhest, og i Spidsen for en  Skare af sine  bedste Ryt
tere red han m ed opreist H oved og determ ineret H oldning ned  
fra H øien. Ingen tænkte paa e ller  forsøgte at standse «den sto lte  
og truende Ørn paa hans djærve Flugt*.

N o . 71. D isse  Krøniker er jo næ rm est skrevet for Slægten, og 
jeg  tænker særligt paa En af den, naar jeg  her nedskriver enkelte  
af de i hin Tid yndede, m en nu ikke m eget kjendte, Kvæder, i 
noget ændret Omformning, »fast de doch  sieges (sic) kunnte «ey  
allenstider att være udi rette Riim och  regulae, Prosodien tillfølge*. 
(»T ilføielsen  form entlig af G eneralinde Ingeborg* —  «Huitfeldt»).

4  V e r s  a f  V i is e n  om  D r o n n in g  D a g m a r 1 o g  J u n k e r  S tr a n g e .
(Junker S. reiser paa Frierfærd for at fæste og hjem føre Dagmar 

(Prinsesse Margreta Dragomir —  «den fredsæ le Perle*, a f Bøhm en) 
til Kong Valdem ar Seier).
1. D agen dages i Østen oc B laasten  b laase r oc Bølgen den røris saa 

lysteligen blaae,
De adelig  Riddere af D anm arck, de gange for dend  H ertug  at staae. 

16. Saa bar de ind  det Tavelbord , Tavl af G uld  h in  rene;
H r. Strange skulde med F røknen  lege, och ta le  m ed hende  alene.

20. D end tredie Tavl, de drog udaf det røde G uld  aff Skattens O id :
H r. Strange han  vand t den  sk iønne Møe alt u d i D anm arcks Vold.

23. Det lider fast imod den Tid, det Taffuel sku lde have sin  Ende,
Da skulde H r. Strange oc den  F røken — m ed Sværd sig mellem  — 
gaae til Senge.

Under den precære «Senge-Cerem onie», siger P r in sessen : »Siiger 
mig, Hr. Strange, hvad jeg Eder spørger#: «Er Kongen af D an
marck saa skiønner som  Jer?* Hr. Strange, den Hofmand op 
m od Loftet saae: »Han er fast skiønnere end m ine tvaae!* (—  to  
Gange skiønnere end to som  hånd).

3 V e r s  a f  d e n  s e n e r e  s a a k a l d t e  • G a m le  C h r is te l ig e  D a g v i s e  * 
(B e rn t  O rn in g s  Y n d l in g s s a lm e ) .

1. D en  signede Dag, som  vi nu  see 
Ned til oss aff H im len  komme,
H ånd  liuser for oss io lenger oc mer 
Oss alle till G læde oc Fromme,
Gud lade oss icke skee idag 
H uercken  Last, Scham  eller Vaande.

1 Dronning D agmars A fre ise  til D anmark, S. 51. Dronning D agmars Død, S. 53.
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5. Den lille Fuel, h ånd  fløier saa høit 
Oc Værit bæ r under h an s  Vinge,
Det er fuld on t met liden  Mact 
Mod høye Bierg a t springe,
De Strømme, de rinde  saa frydelig 
Op under de grønne Linde.

9. N aar vi skulde til vort Fædreneland  
Oc skilles ved dette Æ lende:
Da befaler ieg G ud m in Siel i H aand  
I H immerigis G læde at sende.
Gud Fader, Søn oc den  hellig  Aand 
H ånd  giffue vort M aal god Ende.

Denne «Viise» e ller  «Carmen» (Lovsang) er egentlig en »katholsk 
Psalm ex, som  er optaget i H ans T hom issøns Psalm ebog efter den 
ældste svenske Form fra ca. 1450. D e tilsvarende V ers lyder i 
Originalen saaledes:

1. T hen  signadhe dagh  the r jak  nu  se 
aff hym elin  a t komæ 
han  os lyse badhe lengger oc meer 
h an  korne os til g ledhi oc fromæ 
swa i dagh  at os ey  skeer 
ey  last ey  sind  ey vadhæ .

5. T he v ildha foglila the fløgha swa høgt 
the t vedher blese under thera vinga 
thet er swa van t met litla makt 
the t høgha bergh at springæ, 
the  strøm brin  sw a gladhelika 
under the  grøno lidha.

9. The sam u viso i haffuin hørt, 
hon  er no  kom in til æ nda 
hona  haffw ir sancte Johannes giort 
n idher til jo rdherika  at senda 
hw ar hon  gømer oc giffwir thes gøm 
han s  m al faar æ n  godhan  ænda.

Amen.
(Fru S ise lle  kunde quæde efter begge Texter.)

F ru  I n g e b o r g  t i l  s in  H u sb o n d  M a r s k  S t i g  A n d e r s s ø n  H u id e .
Jeg skal a ld rig  Søvnen sove 
ved eders hu ide  S ide: 
før I faar «weiet» Kong Erik, 
som  m ig h a r  gjort den quide.

E lv e s k u d .
Hr. Peder h an  rider i Rosens lund ,
H an  Skyder oc iager i samme S tund;
Men dandtzen  dend gaaer saa let g jennem  Lunden  1
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Der var «nylig i Afskrift fra en dansk Frænde* sendt Fru 
S ise lle  en »offermaade deylig* M orgen-Sang udafF senere Biskop 
Thom as Kingo (f. 1634, f  1703), da Præ st udi Slangerup. (Den  
er siden »optaguet* udi «de aandelige Siunge-K oors*. M elodien, 
der er laant fra en gam m el katholsk Takke-Psalm e, er oprindelig  
en Lovsang til D iana.) 1ste Vers lyder:

Nu rinder Soelen op 
aff Øster-lide,
Forgylder K lippens Top 
Og Biergets Side,
Vær glad, m in  Siæl, og lad  d in  Stemme k linge! 
Stiig op fra Jo rdens Boo,
Og med d in  Tak  og Troo 
Til H im len Svinge!

(Denne Sang siuntes Hr. Bernt var den m est »Qvægendis*  
M orgen-Psalm e, som  nogen Poeta  kunde opfunditz haffve.)

S tæ v n e m ø d e t .

Der vanker en R idder im ellem  grønne Trær,
Roser oc yndelige B lommer;
D a siunes en Jomfru, hun  kommer ham  helt næ r:
«Han h ilser sit H aab  i Skiærsommer!«

K o g le - S a n g e n .

Hun  bar op, en  Vise h u n  quad,
Saa herlig t h u n  da  m onne s iunge:
De stride Strømme, de skiltes derved.
Som før var v ane  a t rinde.

De stride Strømme, de skiltes derved,
Som før var vane at rinde.
De liden sm aa Fiske i F loden gik,
De legte med deres F inne.

De liden sm aa F iske i F loden gik,
De legle alt m ed deres F inne.
De liden sm aa Fugle i Skoven var,
De bredde ud  deres Vinge.

De lille sm aa Fugle paa Kvisten sad,
De fælde deres Sang  for hende:
Oc de vildene D yr i Skoven var,
Oc de forgjæ tte a t springe.

B i l l e d v æ v e n .
(Statzkjortelen væves i følgende Mønster:)

1. H un  lagde det p aa  Tilje.
H un  skar det i Roser og Lilje.

50*



2. H un  skar under h an s  Hage 
Som det havde været en  Drage.

3. H un  skar paa  h an s  Hæ rde
En Ridder m ed d ragen  Sværde.

4. H un  skar paa  h an s Sidesøm
En Snække mod den stride Strøm.

5. H un  skar i h an s  Æ rm ekrands 
Fem ten Jom fruer i en Dans.

6. H un  skar i h an s  Bryste
En Ridder, en Jom fru kyste.

7. Det første H r. Peder Sømmen saa :
«Krist signe Jom fruens F ingre smaa».

8. «Hun faaer ey  andet til Skrædderløn 
E nd  m ig selver ud i den Kjortel grøn.«

D ro n n in g  D a g m a r s  A f r e i s e  t i l  D a n m a r c k .
1. Der blev dend  Silcke paa  Jo rden  lagt,

De fulgte den Frøken til Strand.
H endes H erre  Fader bød  hende «god Nat«!
Saa lagde de ud  fra Land.

2. Saa vand t de op deris Silcke-Seil,
Saa høyt i forgyldene Raa,
Saa seilet de til Danemarck, 
fast m inder end  M aaneder to.

3. Kastede deres Ancker 
Alt paa den hu ide  Sand,
Toge de F røken Damor,
de løfted hende først i Land.

4. Toge de F røken D amor
Og løffte h ende  først i L and ;
Kongen udaff Dane-M arck,
H an  recker hende hu iden  H ånd.

5. Snarlig  da vaar det Silcke 
Alt paa Jo rden  bred,
Oc det vaa Frøken Damor,
H un  vaar till Slotten led.

S v e n s k  S k æ m te v i s e  om  D ron . B e n g je r d  (B e r e n g a r ia  a f  P o r tu g a l) .
(Samtale mellem  Kong Voldem ar (Seier) og D ronningen.)

1. «For hvart och ett piltebarn , hu stru en  får 
En storan  skatt vill jag  hafva derå,» 

sade Bengjerd.
«Han b iir val in t så  stor,« sade Kungen.
«Han gor falle det,« sade Bengjerd;
«Du log falle det,« sade Kungen.

Och så rådde Kungen.
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2. «Skulle in tet H ustruen  piltebarn  få,
H u ru  skulle jag  uti S triden stå,»

sade Kungen.
«Du fick val stå endå,» sade Bengjerd;
• Du log falle det,« sade Kungen.

Och så rådde Kungen.

3. «For hvart och ett p igebarn, H ustruen  får,
En storan  skatt vill jag  hafva derå,»

sade Bengjerd;
• H an  b iir val in t så  stor,» sade Kungen.
«Han gor falle det,» sade Bengjerd;
• Du log falle det,» sade Kungen.

Och så rådde Kungen.

4. "Skulle in tet H u stru en  någo t pigebarn  få,
H u ru  skulle veriden v id  m agt kunna  stå,»

sade Kungen.
«Hon fick val stå endå,» sade Bengjerd;
•Du log falle det,» sade K ungen;

Och så rådde  Kungen.

B r y l lu p s v i s e n  om  d en  f o r s a g te  • d a n s k e • K o n g e d a t te r  o g  d e  
m u n tr e  o g  k jæ k k e  • s v e n s k e » D a m e r , s o m  m o d to g  h en d e .  

(En slags svensk Skæmtevise.)
(K ong en : W a ld em a r  B irg e r s s o n ,  B ru d e n :  S o p h ie  E r ik sd o t tc r .)

Kongen: 1. «Jeg haver fæst en Rosens-Blomme,
Krist unde hende  til Sverrig at komme.«

B ruden: 2. «Vaare jeg  i m in  Faders Land,
Da finge jeg  Karm  og Kjøresvend.«

3. Dertill de svared  de svenske F ruer:
«I føre os ingen jydske Sæder.«

4. «Sadel af Sølv og forgyldene Mile (Tøjle).
Saa p leier de svenske F ruer at ride.«

5. "Sadel af Sølv og lang-spanget Mile, 
saa rider de svenske F ruer til Gilde.«

V is e -S tu m p  om  E r ik  M e n v e d s  B r y l lu p  m e d  I n g e b o rg ,  
D a t te r  a f  M a g n u s  L a d u la a s .

De mødtes paa den grønne Vold;
Gud give til Lykke oc G avnl
Den H erre fra Hest, den  Frøken fra Karm,
H an  tog hende ud i s in  Favn I

Følgende tvende Vers af den smukke og «veemodelige» Sang fra 
henim od Midten af 1600-Tallet («Friihlings-Zeit») oversat fra Tysk.
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»Och en Blom' h a r m it H ierte ieg schiencket, 
Och ieg veed, at dends Blomstring er kort,
Att ved Qvæld er til lo rden  den sencket,
Att i Veemod dend  viisner sich bort.»

«Jeg an raaber ler, For-Som rens W inde,
Att Ih schierm er m in  Lillie saa  sch ier:
H un  for m ig er dend  eneste Q vindel 
H endis Bortgang, dends W unde, er nåhr!» (sic).

Følgende V ise-Stum per b lev  ogsaa kvæditz:

Villem and 1 og han s  væne Brud 
— Strengen er af G uld  —
De lege Guldtavel i deres Buur,
Saa liflig leger h an  for s in  Jomfrue.

D ronn ing  D agm ar Iaa ud i Ribe syg.
T il Ringsted lod hun  sig vente,
Alle de F ruer i D anm arck  er,
D ennem  lod hun  til sig hente.
I R ingsted der hu ile r D ronn ing  Dagmar.

1. Fagert synger Svanen
— Den lange Sommerstiid —,
»Lysteligt att lege deden
— M in Lillie huid.»
Fagert Synger Svanen!

2. Stiffmor gik til Buure
— Den lange Sommerstiid —,
H un  vakte op «Møe saa  prude*
— «Min Lillie huid.»
Fagert synger Svanen!

3. Stiffmor, raad  Du D rømmen min.
— Den lange Sommerstiid —,
Jeg  vill D ig give Gyldenskriin ,
— »Min Lillie huid.»
Fagert synger Svanen!

F ø lg e n d e  V is e s tu m p  a n fø r e s  s o m  en  • v e l s k  • S a n g  
fra  M id d e la ld e r e n :

«Urter og B lomster skjæ lver, V inden blæ ser koldt,
»Luk Døren, Pige, flux og sæ t Dig hen ved Arnen.®
— «Nei, læ hn  D ig heller tæ t ind  til m it Hierte,®
«Der er det varm t, der er en  evig Sommer!®

1 K jæ lenavn for W ill (W ilhelm  — W ilh ja ldur) et vælsk Fornavn, som 
var begyndt at komme op. Der var flere af de danske O rninger, som  bar 
det Navn.
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E n  V is e s tu m p  i  F o lk e to n e n  om  K o n g  H a n s , h a n s  F r ie r fæ rd .
(Gammel Folkevise om  Kong H ans's  G iftermaal med den  saxiske 

Prinsesse Christine) (Kristine).
Oc w inde de op deres S ilckeseyl 
Saa høy t i forgyldene Raa,
De sæ tte D annebroge i fremmer staffn,
De lode til Saxen (sic) det s taae l

K jæ m p e v i s e n  om  R id d e r  Ø s te in  G rø n e v o l l  (G rø n v o ll) .
(Meget udbred t i D anmarck (Skaane) og østlige Norge. D end er paa 

32 Vers, men her citeres kun  endel.)
1. G rønevollen ta lad  till S talld rengen  sin!

«Sadla no du u t gangaren  min!»
Østein Grønevoll, Østein G rønevoll,
Og han  rider enno.

7. G rønevoll h an  sk rang lad  m ed D ynnering  
«Statt up, liti Kersti, og slepp meg in!»
Østein G rønevoll o. s. v.

10. Da liti Kersti høyrde G rønevollens maal,
H on skreidde dei lokunne  saa  lett ifraa.
Østein G rønevoll o. s. v.

13. Upvaknad Kongin i lofte der h an  laag:
«No m einar eg G rønevollen  kom  i vor G aard  »
Østein G rønevoll o. s. v.

17. Dei støyte paa d ynn in  m ed Sverd og sp ju t 
«Statt op Ø stein G rønevoll og kom  herut!«
Østein G rønevoll o. s. v.

19. Liti Kersti hon  var 'k i s in  Kæraste falsk,
H on spredte dend  b ryn ja  om  G rønevollens hals.
Østein G rønevoll o. s. v.

20. «Eg skal geva deg  skarlak  og b ryn ja  b laa 
Som inke kan  bite sverd uppaa!»
Østein G rønevoll o. s. v.

22. G rønevollen u t g jønum  dynn i steig,
H an  hogg saa  fort a t ska llane dreiv.
Østein G rønevoll o. s. v.

23. G rønevollen ned paa  ton id  sprang.
Den vegin vart rom , som  før var trang.
Østein G rønevoll o. s. v.

24. G rønevollen stod og hoggi for fot,
H an  stod til knes i m anneblod .
Østein G rønevoll o. s. v.

30. G aarden  laag  full af d aude  m ann ;
Der k unnad ’ki fleire kom a fram,
Østein G rønevoll o. s. v.
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31. »Grønevoll, Grønevoll, still d it sverd,
Tak liti Kersti, du  henna r er verd!»
Østein G rønevoll o. s. v.

32. G rønevollen strauk  sin  h je lm en trang,
«Vel var det, Kongi, deg n aud i tvang.«
Østein Grønevoll, Østein Grønevoll,
Og h an  rider enno!

(Denne Vise om  sin N avne (men ikke Frænde) lærte Svigersønnen  
Lieutenant Morten Grønwald (G rønwalld) af sin Sværm oer, Fru S i
selle, han (L ieutenanten) havde hørt den i sin Barndomstid i Skaane.)

No. 72. D en  ligeglade Hr. Bernt nød her en aldeles ufortjent 
Lykke; der toges e llers i de T iders Æ gteskaber in tet H ensyn  til 
Sym pathie end sige »E lskoffvens Qvider« —  Forældrene ordnede  
det H ele, og Brud og Brudgom havde in tet andet Valg end væ rsgo’ 
lydige »at stige udi Brudesengen«.

N o . 73. M eddeleren, hvis T ip-Oldefar var en Dattersøn af 
Bernt Orning er i Besiddelse af 4 af de saakaldte »Orningske 
Guldstager« (en Legering af Guld og Kobber, benævnt »fransk Guld« 
naar den er m ed stor Procent »af Guld«). Skibshøffvidsmanden  
havde 6 saadanne »indre« Skibsstager m ed en Forlængelse, hvor- 
igjennem  de m ed Nagler var b ievne fæ stet til Skibsbordpladen. 
Hver af Hr. Bernts 6 Børn fik hver 1 Stage. Vor Stage er i 
1700-Tallet «omdannitz» til 4 sm aa Toiletbord-Stager; de er m eget 
smukke, og godt pussede lyser de m ed Guldglands. D e oprinde
lige 6 Stager har v isselig  ly st over flere end een Orgie i Øverste 
Skibshøffvidsm andens Kahyt »huor de Bægere och Kruuser saa 
jevnligen  udtøm m iditz paa Hr. Offerskibshøffvidsm andens Sundz  
(Sundhed) bleffve«.

N o . 74. D isse  «offerleffuede» havde en v is officiel Æ rbødighed  
for Kirken, m en  Hr. Bernt havde en altfor endefram  og sto lt 
Karakter til at befatte sig m ed nogenslags Hykleri. Tvertim od, 
han handlede ligerviis som  hans Nature «det w ar och bød« med  
en ligetil suveræn Foragt for Folkesnakket og Følgerne.

N o . 75. I Ø verlands H istorie næ vnes »at Sognepræst til Stord  
Peder Svegning kom i Strid m ed Admiral Bernt Orning, som  han 
i 1656 fik døm t for »Utugt og Foragt for Kirken«. S. —  som  
altsaa skulde ha’ været en  af Adm iralens Forfølgere — skildres 
som  en kivagtig, fordrukken Præst, som  senere sloges (i Kirken?) 
m ed sin Provst, »saa der laa Haartufser igjen og B lodet randt«. 
Provsten  klagede for Kapitulet, m en under Sagen »havde dend  
Præst dend Løcke at affgaae ved  en salig Døed«. Han var ikke 
uden »geystlige E ffner«; han »udgaffe endog en Sam ling aff Psal- 
mer og Bønner, kalditz »Aurora e ller  den kom m ende M orgen
røde« —  m en —  lægges der til — »hånd doch im m er och
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aabenbarlig en stridig Querulant och w iderspenstig  Zanker (Krangle- 
fant) war».

N o . 76. D ette kaldtes nok dengang paa Dansk «Gasse-Maal». 
I sin saltlak’te Ligefrem hed rev nok det Bergenske «Sjø-Gasse- 
maal» i N æ sen , m en disse saftige og ram saltede G loser fra H avnen  
og Sjøen gav dog alligevel langtfra den qvalm e Fornem m else som  
den walsk-italiske Jargon i saamange af Europas Byer og Sjøsteder. 
(En Experts Udtalelse).

N o . 77. »Hans Aasiun at ligne, ligerviis som  war han en  
Basthardius (sic) udafF en Ræff och en Hyæner*, huorsom  hans 
V æ senheds Frem brydelser (Udbruddene af hans inderste Natur) 
och hans Galde-Sind saa ofiuerm aade selvtillid sfu ld t och  ugem ent 
frækkeligen war, att det ikke syn tes at kunne tæ m m es »endock  
se lv  foran Aabenbaringen og S iunet aff selffe D om m ens Dag*. 
«Hand war en niderdrechtig och  liederlig, hu issom  hans Vater, 
en uselig  Bondemand fra den Stord-Ø e, ock war han tidligen  
kom m en udi Hr. Bernt Ornings T ieneste  som  Taffeldecker om 
bord*. »Dywert kaldte ham  allenstieder for en «dollete» (h o l
landsk «doll» —  »forrykt* och lu sen  Reckel (holl.) =  »Gneldre- 
bikje») och haffte hun jævnligen giffuet ham  En paa »Trantelakøyen* 
(Slag paa Snuden), naar han, den Gaukju (Gaudieb —  Gavtyv) 
war «paa Hiverten* (»mægtig beruset* : holl.) «och sig iche ent- 
holde kunnte hende liebkosen att v ille , eftersom  hun dennoch  
eine Leckbitz (sic) aff Frauenzim m er till at forløste seg m it war*. 
(Citater fra Forhorene).

N o . 78. Et Curiosum, som  bør noteres. En Efterkom m er af 
Peder O lsen var kom m en til Kjøbenhavn i S lutten  af 1700-Tallet 
under et stjaalent kort, m en ganske pent, Navn B . . . Denne  
norske »Olse-Slægt* (sic) var og er frem deles næsten berygtet 
for sin paatrængende og generende paagaaende Ihærdighed med  
aldeles um otiveret, uden nogensom helst H jem m el, at occupere  
sig rent uvedkom m ende Fam ilie-N avne. «Af Landets bedste N avne  
har den forsynet sine talrige proles* —  som  en fortørnet Genealog  
sa ’ — «og de har end ikke væ ret saa m aadeholdne at indskrænke 
sig til at rafle til sig uddøde e ller  lavede N avne, m en taget for 
sig af fuldt levende, frem deles in usu.»

En Sønnesøn  af den til Danmark im m igrerede «01se-B . . . »  
var en yderst fræk Fyr m ed et klogt H oved og aldeles m oralløs  
(som  Stamfaren »Leporello-O lsen*). Han var først paa et lum 
m ert Sagfører-Kontor, hvor Luften bekom  ham  yderst vel, da 
den var tem m elig varm -sum pet og svanger m ed ynglende Sopper  
i Form af pecuniært Erhverv i Bygningsspeculations-Faget af sjofleste  
Sort. Ved denne Forretnings-Ø velse opnaaede han M esterskabs
graden, undergrov sin af U dsvæ velser sløvede Principal, etablerede
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paa Ruinerne sig se lv  m ed stor Gevinst, og ved sin Geschåft -J- 
derm ed naturlig intim t forbunden slu  Aagerforretning blev han 
m eget rig, og da naturligvis forfængelig, og kjøbte sig saa en pas
sende og smuk Titel som  «Kam m er-Assessor». H ans Ligbegjæn- 
gelse  b lev hædret (anonymt) m ed følgende D istichon, forfattet af 
en af Tidens mange Sm aapoeter, som  var b leven  utilladelig  
økonomisk nærgaaende behandlet af O lse-B  . . .

«Til K irkeklokkers Lyd, til Sørgepsalm ers Suk,
Med megen B lom sterpragt og P ræ stens pene Ord,
Blev Byens væ rste Aagerkarl og største Sengebuk,
Med m angen  »Bravmands Tak  nedlag t i sum pig  Jord».

(M eddelt af en  nulevende Expert fra Stord).
N o . 79. F lere af d isse V idneudsagn er form entlig afskrevne 

af Fru Justine Cathrine Reichwein (gift m ed Dragoncapit. Fr. Chr. 
Grønwald, D attersøn af Admiral Bernt Orning). Fru Justines  
Brordatter, den sæ rdeles lærde Generalinde Ingeborg H uitfeldt 
(née de Reichwein) har i Margen citeret af Juvenals Satirer II 24 
«qvis tu lerit Gracchos de seditione querentes?* som  for A nled
ningen kan oversæ ttes m ed: «Den bør ikke kaste m ed Sten, som  
se lv  bor i G lashus*.

Senere under Officerslægten Grønvold (Orning-Grønvold) biir 
der talt Adskilligt om  Generalinden. I en  Alder af ca. 8 Aar 
holdt hun en  Tale paa Latin for en Forsam ling af Adelsdam er i 
Kjøbenhavn 2. Juledag 1743. (Schønau: Sam ling af lærde danske 
Fruentim m er II. Dansk Personalh . Tidsskrift ved Grove.)

N o . 80. Kongen var i Juli Maaned i Christiania i Anledning  
af Sønnen  Prins Christian (Christian 5. —  »Qvintz«) H ylding i 
Norge 23. Julius.

Efter E nevoldsm agtens Indførelse i 1660 tillagde Kongen sig 
Arveret og uindskrænket Magt for sig og sine Efterkom m ere.

N o . 81. En lærd Personalhistoriker har frem hævet, a) at Ad
miral Bernt Ornings »am orøse L iff og Leffnet* s le t ikke var værre 
(og end ikke det!) end m angen anden af D atidens Skibschefers, 
m en disse begik sine U dskeielser »mere gedulgt*, m edens den 
aabne, raa-ærlige og «fanivolds-likegla’» og overm odige Admiral 
ikke gad forstille  sig og saa at sige sp illede friskt væk for aaben  
Scene, b) at han af h ele  sit Hjerte og Hu ringeagtede det davæ
rende geistlige Hierarchi (Samfundsmagt) og navnlig dets utrolige 
og ukristelige Svaghed for sin egen Stand i dens kolde, egoistiske  
skam løse Standshykleri, sam t c) at Adm iralen ei alene ikke la ’ Skjul 
paa denne M odbydeligheds-Følelse, m en endog optraadte aggressivt 
(cfr. D om m ens: »Kirken tillukker og Guds T ieneste  forhindrer*), 
m od Ecclesiam , hvad den høie Geistlighed ikke godt kunde eller
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vilde taale. Og det maa m edgives, at han kunde have sæ rdeles  
god Grund for denne sin D isfavør oder Defiance m od Standen  
og dennes høie Foresattes U ndfallenhed ligeoverfor de under
ordnede G eistliges skandaløse Forgaaelser.

Man skulde ikke kunne tro, at den hø ie  Geistlighed, der op- 
traadte saa yderst strængt m od en verdslig  Person , en høi Sjø- 
officer og af saa gam m el anseet Æ t kunde paa sam m e Tid udvise  
en saa efterladen Svaghed, naar sam m e e ller  værre Forargelse 
udøvedes af Stiftets egne Præster; m en det var dog nok alligevel saa.

I N orges intim ere H istorie siges: «Blandt Stiftets Præster var 
Drukkenskaben en alm indelig herskende Last, og det er hartad 
mærkeligt, til hvilken Grænse, Overbærenheden i den H enseende  
kunde gaa. Hvor den indskrænkede sig til Privatlivet, taaltes  
næsten Alt, og den kirkelige Øvrighed overdækkede de horrib leste  
Ting«, f. Ex. følgende M eddelelser fra Søndfjord. En Præst, som  
havde antaget N avnet Heiberg, m en kaldtes «Brændeviins-Lars», 
»fordi han særlig yndede denne Drickeltz« (sic), var Gjæst ombord  
paa et Skib og tog til sig af Varerne i den Grad, at han tilsidst 
maatte lires ned i Baaden ligerviis som  et andet Grise-Slagt.

Da m an naaede Præstegaardens Jorder, som  laa ved  Vandet 
og fandt en Trillebør, heldte m an den snorksovende Geistlighed  
op i dette og ind under Taget paa Vedskjulet. Der fandt «Fjøs- 
pika ham  om  Morraen frem deles »dursnorkendis«, m ens ei Skjaar 
fra Take’ sat aa titta paa H osbon ’ for sligt Sjaa hadde ho aldri 
se ’t i Skauen«. Præsten fik nok en  A dvarsel af B ispen, m en det 
var ogsaa alt.

En Cappelan «slo’ i drukken Ilske Sognepræsten like i F leisen«, 
m en slap m ed Løfte om  aldrig at gjøre det tiere.

En Præst slingrer m ed et »taaleligt« Rus op paa Stolen  under 
en V isitats, m en da han saan a f gam m el Vane »greier sig saa 
passe aa ikke vrøvler altfor Fælt«, b lev  Beruselsen  aldeles over- 
seet og ikke engang hentydet til m ed  M isbilligelse. To Præster, 
som  begge vilde ha’ sam m e Kald, s io s  inde i Kirken en hellig  
Søndag for al M enighedens Ø ine: den seirende forblev uantastet 
i sit hellige Embede.

Paa hvilken Fod Præsternes M oralitet stod, sees  af den Kjends- 
gjerning, at i T idspunktet 1610— 1660 b lev  m indst 10 Præster i 
Stiftet suspenderede, afsatte e ller  landsforviste for det m est  
aabenbare Horeri, stundom  forenet m ed Delagtighed i Foster
fordrivelse; en Mængde af de Guds Mænd slap m ed alm indelig  
Leierm aalsbøder.

Et hyper-drastisk E xem pel paa en  ryggesløs og forvorpen  
Præst var Mag. Jon M ogenssøn Schancke (Skanke). (Det m enes  
ellers, at han ikke var af Adelsæ tten, da denne forlængst var agna-
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tisk uddød, m en maaske Cognat e ller  rim eligvis kun uberettiget 
Occupant, »da dette Adelsnavn bleff so ledis(!) m eget benyttet«. (En 
Expert fra Nordfjord, hans Siigelse).

Schancke var en lærd Mand, havde studeret i Rostock og tat 
Magistergraden i Kjøbenhavn. Han b lev  først Rektor i Bergen og 
gift med Bispens Datter. Der diverterede han sig sam m en m ed  
sine E lever af M esterlectien oftere m ed at gaa «Gaardgang» (»yderst 
løsslupne Gaudieb-Streeker«) i Byen og øve den værste Skøj oc  
Spasz. Efter 2 Aars Forløb blev han afsat og sat i Blaataarnet 
i Kjøbenhavn. Men han kom  snart ud og fik —  ved Bispesvigerfars 
M ellem kom st —  Kaldet Indviken i Nordfjord, hvor han tillige blev  
Provst. Han og Hustru levede som  Hund og Kat, han overfaldt 
hende stadig m ed »Hug (Vedkubber) og Slag« og hun fik aldrig 
Fred, undtagen naar hun «giorde Barsel«. Han drev u lovlig  Handel 
og begik en Mængde andre Forbrydelser, særligt Æ gteskabsbrud. 
Han stod i uterligt Forhold til »halve Bygdens Quinder, endoch  
især m ed Fram slænger«, og hans Ondskabsfuldhed m od Konen  
gik saavidt, at denne stadig gik m ed L ivet i H ænderne. Der gik 
Sagn i Nordfjord om  Schanckes Forhold til P igen Olaug. Jeg 
kvier m ig for at referere det i hele  sin saftige Bredde, m en skal 
i al Korthed dog næ vne Lidt, da det dog maa siges at høre med  
til dette oprørende T idsbillede.

Olaug var purung, høi, slank og velskabt som  Nordfjoringer 
gjerne er og »kaat som  ei T ispe«. H endes æggende Skjønhed fik 
Præ stens »overnaturlige Geilhed til at slaa ud i det reneste «ma- 
neia«. Men hun var m eget snedig og nægtede ham  Adgang til 
sin Kove, naar han ikke kom  m ed Sølv  i N æ ven. Slap han ikke 
ind, »uhltuta han —  m ed ren satanisk Besæ ttelse — som  en sulten  
Varg i Parringstia«. Han greb til at underslaa Kirkernes Midler, 
for altid at ha Entree-Penge til Koven, og den ikke uefne Vittighed  
lød, »at vistnok hadde Olaug m istet sin Mødom, m en fik istedet 
Sølvdom « (og m ed dette E ie b lev  hun senere en eftertragtet Brud, 
som  endog b lev  »til Gifte« ind i en af Bygdens gjæve Slægter og 
fik en  talrig «Efterkomst» (sic). Men da K assetyveriet endelig  blev  
opdaget: at Præsten havde forgrebet sig paa Kirkens Midler for at 
tilfredsstille  »sin suare, rent diaboliske Geilhed«, da b lev det ogsaa 
endelig  forbi m ed den hidtil forargerlige »Seen gjennem  Fingre 
m ed Udyret«. Han blev tiltalt, overbevist og døm t af den geist- 
lige Ret til A fsæ ttelse, af den verdslige til Døden. D om m en blev  
i 1648 fuldbyrdet ved Bøddeløxen, og Verden var endelig  blit be
friet fra denne uhyggelige og sataniske Sjæ lehyrde. O vennævnte  
Personalhistoriker m ente derfor, og v ist m ed Rette, at B ispens  
Nid og paagaaende nidkjære Strenghed m od Admiralen for hans 
»kurante Skibschef-Forgaaelser«, cfr. den i N ote 75 nævnte rygges
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løse  Præst paa Stord, hans —  Peder Svegnings — »Ohrenblåserei*  
m od Adm iralen, stod  i skjærende M odsætning til den afgjorte etats
m æ ssige S laphed m ed H ensyn til hans egen Stands oprørende, 
næsten um enneskelige, Forbrydelser.

Personalhistorikeren insinuerte ogsaa, »at Adm iralens ved de 
Tider m indre gode pekuniære S tilling (der endte m ed store For
m uestab, saa der kun blev Stum per igjen til hans Arvinger) ikke 
var uden Indflydelse paa den geistlige O verøvrigheds stram m e  
Holdning. Thi havde Admiralen frem deles væ ret —  som  før —  
en form uende Mand, vilde den nok ikke have «kjækket sig» til 
at optræde m ed saa stræng M yndighed; dertil var denne Øvrighed  
se lv  »altfor kjær i Goeds* til ikke at se  gjennem  Fingre m ed, og 
vare sig for altfor stor Nidkjærhed ligeoverfor Rigmænd*.

N o . 82. En Bergens Kronikør har sagt: «D isse Gibraltar- 
Dieffuler, som  de im m er benæffnedes, siuntes af deris gandtzke 
Habitus (Optræden) att sig frydeligen m od »alle de hellige Budd at 
»forsiunde kunnte*, m it Undertackelz doch aff det eneste, dette nafnlig: 
«ey paa den Huiledag at arbeyde*; aber den Oberhøffidsmandt dem  
doch so m estrede, «att de ham  gladeligen hørachtige ware och  
ligerviis som  bløden W ox  udi hans stærke Handt, och de ham  
tillige føyelige m it sær H engiffuelse w are och uden nogen Obster- 
natzigkeit*. I Tidsrum m et 1680— 1700 var der et sæ rdeles stort 
Antal norske (og danske) Søfolk baade paa engelske og franske 
Flaaeder; især paa de sidste var N orm æ nd talrige. Den nafnkundige 
franske Sjøkriger Jean Bart (fra Dunquerque) som  benæfntes »Nord- 
sjøens Admiral* og som  i sit djærve Sjøm andsvæsen havde saa- 
m eget tilfæ lles med sin Sam tidige Tordenskiold (han døde 17 Aar 
før denne) havde næsten udelukkende N orm ænd ombord i sine Skibe 
som  Matroser (Mandskab). Han laa oftere paa Bergens Havn, og 
der er m ange H istorier derfra om  hans uforfærdede, vovelige Mod 
å la Tordenskiold, f. Ex. han er »indbudtz* til Frokost af Capteinen  
paa en ogsaa paa denne neutrale Havn liggende engelsk Caper. 
Efter Frokosten vil den »troløse A lb ion’er* ta’ ham  tilfange, m ens  
han m ed tændt Pibe gaar hen  m od Faldrebet; m en Bart springer 
m ed Lynsnarhed hen til en  Krudttønde, som  skjødesløst staar 
aaben paa Dækket, holder sin  u lm ende Pibe over den, og sier: 
»Nei før skal Skuta di gaa i Luftal* Saa roper han paa »Folka* 
i sit nærliggende Skib; de kom m er, rydder de forfjætrede Engelsk- 
m æ nds Skute, tar den og fører den til Dunquerque.

D et sagdes i Bergen, at Barts hovedsagelige Besætning stam 
m ede fra Bernt Ornings «Gibraltardjævle».

E t C u r io su m :
D en polske Krone er ledig efter Sobieskys Død 1696. Jean Bart 

fører den af Frankrig opstillede Thronprætendent, Prinsen af Conti,
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til Danzig —  til Po lens Throne over et Hav, fuldt af fiendtlige Kryd
sere. H ans mægtige Krigsskib er arm eret m ed «fuldendt Udstyr af 
Vaaben og Mandskab, hvoriblandt m ange Norm ænd«. D en tapre 
Prins er e llers noget nervøs og m eget søvn lø s og vanker saaledes  
en Nat uden Følge omkring paa Dækket. Saa kom m er han paa sin  
Gang ned i Arceliet (Krudtkammeret). Der staar en « Dreng« 
ubevægelig med brændende Lunte i sin Haand. Paa Spørgsm aal 
fra «le prince trem blé«, hvad det skal bety’ at han staar der som  
en anden desperat «boutefeu» (Mordbrænder?), svarer Gutten 
ganske rolig, at han er her efter A dm iralens egen Ordre for «at 
sprænge Skuta i Lufta«, om  Fienderne skulde faa Kans til at 
overvælde den. «Og det har du, din Gar?on (Gutunge) Mod til?« 
«Ja», s i’er Gutten ligetil som  var det en selvfø lgelig  Ting, «jeg er 
Jean Barts Søn«.

Prinsen kom sig adskillig fortere op end han gik ned, vaagnede 
strax Adm iralen, som  sov sødelig, og frabad sig for Fremtiden  
slige drastiske Forholdsregler.

N o . 83. Han benæ vnes ofte i senere Skrivelse Commandeur 
(Kommandør! hvilket begyndte at blive T idens Benæ vnelse paa 
den tidligere Sjøofficers-Charge: «Offerskiffs-Høffvidsmand» eller
• Øfferste Skiffshøffvidsmand«.

N o . 84. En historisk Forfatter har m ent, at man gjorde ham  
til Admiral «i Gavnet« (i dets Forpligtelser) paa Grund af hans 
Dygtighed og Fortjenester, m en at man netop ikke vilde give ham
• Navnet« og dets Hæder paa Grund af den Herredagsdom , som  
i 1656 var overgaaet ham, angivelig paa Grund af hans Fruen- 
tim m er-H istorier, m en in re for hans Forseelser m od diciplinam  
ecclesiae. Officielt kaldtes han i Regelen »Ofiferskibshøffvidsmand« 
(Skibs-Offerhøffvidsmand) e ller  »Commandeur«, som  efterhaanden  
blev T itelen  for den æ ldre Charge-Benævnelse. I Norge b lev  han 
alm indeligvis kaldt «Admiral», («Norges Admiral#).

N o . 85. I Danmarks Krig m ed Sverrige (den skaanske Krig 
1675— 79). Den kaldes for N orges V edkom m ende: «G yldenløve- 
Feyden« (Kongens uægte Bror U. F. G yldenløve var Statholder i 
Norge angivelig fra 1664— 1699: 35 Aar, (m en in re fra 1674: 
25 Aar). N orm æ ndene kjæmpede godt og var seiersæ le baade 
tillands og tilvands; Slag ved Øland og Kjøgebugt 1677: N ils  
Juel). Marstrand og den stærke K lippefæstning Carlsten indtoges 
og Vester-G otland hjem søgtes m ed ødelæggende Indfald.

En anden V ersion  —  den sandsynligste —  er, at en  Kugle 
fra Carlsten ram m ede Admiral Bernt O. «i Hoffuedet« (nær det 
Sted, huor han i Slaget ved Kolbergerheyde saaret b leff i 1644), 
der han stoed paa den Com m ando-Skandtze och com m anderede  
sit Slagskiff G luckstadts Angreb, och m ed den «heppburn-orningske
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gyldne Kiede offver sit Pantzer*. D et er ogsaa overensstem 
m ende m ed Slæ gtens Tradition.

N o . 86. D et fortæ lles et Sted (saavidt huskes i et Søndfjordblad) 
at form entlig for 2 å 3 M enneskealdre siden skulde endel Geistlige, 
som  foretog en  U ndersøgelse vedk. Inventariet i Stords Kirke ha’ 
paatruffet en Kiste der m ed N avnet «B . O rning*. En af Præ
sterne, en cognatisk Slægtning af den Præst, som  udtalte det senere  
Anførte om  «at Bernt Ornings Uløcker* —  ikke m indst hans 
økonom iske M isére —  «var en H im m elens Straf for hans aggresive 
Forhold til Ecclesiam * —  (et Lem  af en m eget udbredt Præ ste
siægt i det Bergenske) skulde da —  i den Tanke at K isten husede  
Adm iralens Lig — ha’ tilladt sig den Raahed at spæ nde til Kisten 
og udtale den inculte Rudesse: «J3are Ondskab*.

N æ st at bemærke, at Præ stens pedestriske Gymnastik og hans 
Vittighed ikke kan siges at være «pejorativ# (nedsættende) undtagen  
for Præsten selv , er det ogsaa hø ist sandsynligt, at Adressen var 
feilagtig; thi havde Kisten væ ret Adm iralens, havde dette v isselig  
i den Tid været tydeligt tilkjendegivet ved fuldstændigt Navn og 
Opregning af hans hele  Titulatur. D esuden  er det sandsynligt, at 
Adm iralens Lig blev sænket i Bølgerne (se nedenfor).

At der b lot stod «B. Orning*, tyder paa, at Kisten gjemte en  
af Adm iralens Sønner, hvis N avn var Børge.

D enne Søn var m eget begavet, m eget lovende. Han døde i 
17-Aars Alderen paa Grund af «sin M uth-Beseelung (sic) och Offer- 
driffuelse udaff sine grosse Legem skrafter udi en furchtirlicher Sturm  
en Natt vid Doggersbank, «aber den Schut-bij-N achts L iff han red
dede doch»; han Adelborst udi hollandsk Søe-K riegstieneste var*.

(D enne korte N otits synes at skrive sig fra Justine Cathr. v. 
Reichwein —  gift m ed Dragoncapt. Fridr. Chr. Grønwald.)

N o . 87. Denne oprindelig æ dle fine Kjærlighedens Tanke ledet 
ved grov verdslig-papistisk, af Egennytte og Pengebegjær diisteret, 
Fortolkning til den brutale Lære om  Aflad (Pengebetaling): b lo t  
«Penge-Erlæ ggelse slet og ret* for M odtagelse af Syndsforladelse; 
der var en hel, fuldstændig Aflads-Tarif (Tarifering) for Synds- 
Gradationen.

N o . 88. Generalinde Ingeborg H uitfeldt har her c ite re t: «inter- 
dum deus in ira donat quod in gratia negat*. (Udsagn af Augustinus.)

N o . 89. Et gam m elt klassisk Sagn siger, at paa Ardettos skov- 
bevoxte H øide ved Ilissos-S trøm m en stod i henfarne Tider et A lter 
for Aphrodite «den him m elske*. En Oldtidsforfatter siger, at Frem 
stillingen  af Gudindens B illede ingen L ighed havde m ed den sæd
vanlige (sandselige) E lskovsgudindes. D en  var usigelig h im m elsk! 
Blikket var ophøiet sjæ lfuldt! Paa Fodstykket stod indgraveret: 
• Den h im m elske Kjærlighed er den største blandt a lle  Skjæbne-
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Villier«. (D en  him m elske Kjærlighed er størst og staar over alle  
Skjæbner.) En for Oldtiden m ærkelig ophøiet Opfattelse, en Old
tidens næsten prophetisk Frem skuen!

N o . 90. Død 1729 som  Oberstlieutenant ved et Dragonregim ent,
N o . 91. Fra 1648 skriver Hr. Bernt Orning sig «till Vatne», om  

han end oftere tillige — eller  kanske stadigere —  havde sit Op
hold  paa Orninggaard form edelst dets beqvem m e Beliggenhed for 
hans ivrige Tjeneste udi Orlogen og tiidviis havde Vatne Sæde- 
gaard bortforpagtet; m en fra 1660 (1662) tog han se lv  Sædegaarden  
i stadigt Brug og holdt der siden «Dug og Disk». Med sin Hustru  
fik han en betydelig Arv, og dette kom vel tilpas; thi hans øko
nomiske Stilling b lev m ere og m ere m islig. A f Farens store Jord
gods var der kun falden en D el paa ham  (der var 6 Syskende) 
og han var «till sin stræ vsom m elige Frues Sorgeltz« en yderst slet 
H usholder; det var ligesom  Penge ikke standsede hos ham ; han  
begyndte tidligt, m en især efter Farens Død sit «verschw enderische  
Leffnet och allerede nede fra Kjøbenhaffn af at pantsætte udaf sit 
Goeds«. A llerede i 1650-Tiden havde han pantsat om trent alt sit, 
ikke ubetydelige, Jordgods i T ysnes —  5 større E iendom m e —  til 
sin Morbror Admiral Axel M ouatt (Movatt) «hin rige«, ligeledes  
Valvatne til den nærige Præst Anders Brose, og i 1657 synes  
Turen kom m en til se lve  H ovedbøllet Vatne, hvori han optog Laan 
• om end et m indre at betegnes«. H ans Jordgoeds var ved hans 
Død næ stendels sat over Styr foruden de Midler han dels havde  
laant, dels tilvendt sig hos sin  «halv forstyrrede Moeder« och «sine 
Syskende«. «Det var hans offerdaaderiegske (sic) och yppige Leffnet 
m ed «alleslags grossiére D epentzer udi Amours« och tillige endel 
uheldige »Speculantzer« (Marmorbrud) som  «zu Grunde ham  ge- 
richtede«. I 1675 var «endoch hans H offud-Bølle kom m en udi hans 
Frændes Mands Baron Ludw ig Rosenkrands, dennis Besitzung«.

Efter hans Død (1677) boede hans Enke Fru S ise lle  Juel (sam 
m en m ed sin Svigerm oder Fru Karen Mouatt) begge paa Orninggaard, 
som  nu stadig («gem einlich») «Frugaren» kalditz «og ware disse  
tw ende —  særligt Fru S ise lle  (thi hendes Svigerm or haffte Sit 
noksaa rigeligt) «ikke uden tim elig  Besorgnitz«: de H uuse sig udi slet  
Tilstand befandtis, nafnlig synes det af Bernt Orning byggede Vaa- 
ningshuus« «at vare saa gandtzke bedærffitz (sic), at det huer Dagh 
vented is nedfaldis at kunne« (U dtalelse ved  Taxtforretning af 1705). 
Fru S ise lle  m aatte pantsætte —  foruden nogle af sine Ejendom m e  
ved Bergen — endel af Orninggaard til sin Svigersøn L ieutn. Morten 
(Martinus) Grønwalld, Resten til Major Peter M ontagne L illien -  
skiold, som  »iffrigen attraaede E iendom s D om  at anam m e paa den 
skiønne Gaard, m en som  ret Odelsm and b lev  L ieutenant (Fændrik) 
Morten Grønwalld tilkjendt Gaarden«.
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Lieutn. Grønwalld forsøgte at greie sin  og Svigerm oderens  
Stilling ved Laan m od Pant hos den rige Kjøbmand Severin  See- 
husen  i Bergen, m en for dette Laan, 192 Rdl., m aatte han erlægge 
i Renter efter en rent Shylocks Beregning: 78 Rdl.! og Enden  
blev, at denne snedige Rigmand (en Borgersøn fra Stavanger, som  
i 1720 «for sine m ange ved offentliche och  private Snyderier sam- 
skraffuede Penge® kjøbte sig A delstitelen  «Svanenhielm » og Svanøe- 
godset i Søndfjord) b lev i 1710 tilskjødet Orninggaard.

Efter denne Godtkjøbs-Adelsmand —  der forvaltede Stiftamt- 
skriver-Em bedet i Bergen fra 1711— 24 saaledes, at hans Bo m aatte 
betale over 72 000 Rdl. «som var af ham  attraperitz® (sic) —  siger 
en spydig Bergens-Krønikør: »kom de tw ende gjæffe udaff virkelig  
Ur-Adel værendis Qvinders «Fruegaard» vistnok ey  til Adelige, 
m en doch til Standspersoner som  Green, Krag, Christie, og senest  
til Hagerup (»en af de mange danske Fam ilier, som  har oversvøm m et  
och «fedtet» sig i Tvillinglandet®) »men i denne »Uadelsmæridenes®  
Tid har E jendom m ens Værdi steget baade absolut og relativt®. 
Navnlig har en af Orninggaards »Grundstykker® steget kolossalt 
efter vore smaa Forhold. A llerede i 1723 (i Oberstl. Greens Tid) 
var der indrettet et «Gastgiæberie» paa en Platz kaldet «Leervigen», 
og Bebyggelsen steg der: M yren, S tølepladset, Hauen, Kattetveit, 
»Døsen® o. fl.; det tog særligt Opsving i Hageruptiden fra 1800- 
Tallet af.

I 1853 blev en D el af Orninggaards E iendom : »H andelsstedet 
Lervik m ed Myren og næ rm este Omgivelser®, D øsen  (?) udskilt som  
eget Brug. »Paa de adelige Fruers før eiendis Grund, hvor der i 
ca. 1700-Tallet i det høieste  var tilhuse  ca. 30 M ennesker, kan nu 
m ed de sidste Aars stærkt øgede bym æssige Bebyggelse Antallet 
sæ ttes til m indst 1000®.

I et Tidsskrift «Sunnhordland» siges, at «E lse E lisabeth Orning 
og hendes Mand M. G rønwalld var de sidste af Fam ilien, som  
opholdt sig paa Orninggaard® (nogle Aar til 1710).

N o . 92. Reichwein var ogsaa frygtet af Svenskerne. Kong 
Carl 10 Gustav skriver saaledes til Feldtmarskalken Grev Lars 
Kagg: «Iag fruchtar, at sedan «Recquin» (sic) kan wara kom m in til 
Fridrichstadh, Eder då lårar m ota storre D ifficulteter (sic) ån som  
om  den Orthén genast hade b lifw it attaquerat e ller  berendh®.

E t  C u r io s u m  om General G. Reichwein (med. af C. D eich- 
m ann i Unv. Bibi. Sam linger).

Den foregik i 1664— 65, da G iilden low e første Gang var i Norge. 
Efter de Tiders m ilitære V æ sen  gik de fleste Sam m enkom ster  
sjelden af uden »Brouillerie®, «da der altids b leff drukkitz m egen  
och stærk Viin och paafunditz adskillige Inventioner®. G iildenlowe, 
som  ingen Hader war af saadan Levem aade, vilde gjerne sk ille
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R eichw ein  af m ed hans Helskæg, m en især m ed hans mægtige 
M oustacher (af græsk Ord fiubra^ =  Overlæbe) (Skjægg var nem lig  
«ey længere paa dend Modes«). Han fandt paa i et Gilde hos sig 
at lade hente en Feldtskier «for at alle  sig racken skuldel« Da Turen  
kom  til Reichwein, satte denne sig ned, m en trak først ud sin  
Kaarde og heldede sig paa den, sigende: »Beginne dann och rasiere 
m ein Bart, riihrt Du aber bei m ein  Schnurr-Bart —  so schall 
dieser — pegende paa Kaarden —  flugs in Dir sitzen!«

Barberen forrettede skjæ lvende sin  Rasiring, m en turde ikke 
røre M oustachen: der b lev  ikke ytret et Ord om  Paafundet; thi 
selve G iildenløw  fandt, at dette var raadeligst, thi denne General 
R. med sin høyreiste Skikkelse, m ed sit kjækt skaarne og kjækt 
baarne H oved og de dybe, «alvorlige næ sten truende, sortbrune  
Øyne i sit m ørke brunladne «Aaziun» w ar en Herre, som  det ikke 
att spøge m ed raadeligt w ar«. D ette havde endog den berøm m e
lige svenske Konge Carl Gustav paam indet sine Generaler om .

Et udm ærket originalt B illede (dog noget »formørket«) af Reich
w ein  eies af en Gren af U lleberg-G rønvolderne. Generalen har 
der baade Helskjæg og M oustacher (Schnurr-Bart).

Om General G. Reichwein er ogsaa anført i N oter 121 og 134.
N o . 93. Sprogsands laa til O rning-Æ tten. At Generaladm iralen  

selv  b lev m eget sprogkyndig, var ganske rim eligt m ed hans Evner, 
om hyggelige U ndervisning udi hum anioria og 17-aarige Ophold i 
England og H olland. D et sam m e var T ilfæ ldet m ed hans Børn, 
som  var fødte og opdragne i de næ vnte to Lande, m en se lv  paa 
Børnebørnene og deres E fterslægt var denne Sands »dem giffuet 
ligerviis som  eet Arffuegoeds«.

N u ser det ud som  om  A rve-Evnen  er udtøm t.
N o . 94. Haaland, en «offermaade stor Sædegaard« solgte han 

til sin Morbroder, den stenrige Hr. Axel A ndersen Mouatt; den 
var en af de Gaarde, hvoraf senere dannedes Baroniet Rosendal 
(oprettet af A. A. M ouatts Svigersøn Baron Ludvig Rosenkrands 
1678), m edens Orninggaard —  senere kaldet »Frugaren« — om sider  
i m eget reduceret T ilstand baade «huad Marcker och  H uuse betref- 
fitz« kom i »hans Brordatter E lse  E lisabeth  Ornings og hendes  
Mand L ieutenant M. G rønwallds, hans Besiddeltz«, hvorom  der 
vil berettes senere ved Om tale af Orningslægtens «Goeds«.

N o . 95. «Han (M athias Orning) haffte deltaget i Kriegen 16751 
och war m ed «uedenlandtz» (sic), nafnlig da W ism ar Bye m ed Storm - 
handt efter heftig Besturm ung «till L iud af Haatbois, Piber och  
Schalm eyer tagen bleff« och »annam m ede han paa den Stadtz- 
Skandtze et draffeligt Hugg, der om sider hans Bahne bleff«.

N o . 96. «Och w arede det langsom m eligt, att der ey  frem kom -
1 Den skånske Krig 1675—79 (kaldes i Norge: «Gyldenløve-Feyden»).

65*



m itz Arffuinger »aber spater ginge det raskt henn (sic) och b leff der 
7 Sønner och een  Ene-D otter (sic) nafnlig Blanzeflor*. Hun blev  
senere gift m ed en Slægtning, Herren til T horsnes (en Galtung).

N o . 97. N avnet »Voget* eller »Vogt* («Voigt») som  det al
m indeligvis skrives, er et m eget gjængs tysk Om buds- e ller  Be
stillingsnavn, som  Heger, Hegermann, Forster, A ufseher, Floszer, 
Schultze m . fl. (V o g t=  Bestyrer, Forvalter, O psynsm and, Foged etc.) 
i L ighed m ed saa m ange andre tyske saadanne «Bedriftsnavne» som  
Richter, Kaufmann, Kriegsmann, Schreiber, Rath, Pfånder, e ller  rene  
Haandværkernavne, som  Schnitler, Schneider, Schuster, Schm idt, 
M eyer, M uller, W egner o.s.v. eller Adjektiver som R asch, Heltzig,Jung, 
Eifrig, Ichler, Frohman, Fromen, Frølich,Frøkner o.s.v . i detU endelige.

D en her om talte Familie »Fogeth* (Foget) eller ad hoc: «Fogeth- 
Orning* har intet at bestille  m ed  den over et Aarhundrede senere  
(især fra 1800-Tallet af) saa bekjendte og overmaade dygtige E m 
bedsfam ilie «Vogt» —  hverken den æ ldre Slægt af dette Navn —  
der først var Kjøbmænd og senere  anseede Em bedsm æ nd —  eller  
den yngre Vogt-Fam ilie —  ogsaa en Kjøbmandsfamilie som  op
rindelig hed «N ilson e ller  N ilsen* —  og først i 1779— 80 optog  
N avnet »Vogt*, da vedkom ne Navneforandrer: »den em bitz-be- 
giinnstichtede* (sic) Sorenskriver i NordQord N ils  N ilsen , cognatisk  
(paa M ødresiden) nedstam m ede fra den æ ldre Fam ilie «Vogt». 
D en her om handlede Fam ilie «Fogeth»s Navn er rim eligvis »lavet* 
(transm uteret) af det dengang om inøse  Bestillingsnavn »Foged*, og 
dette er igjen efter kyndige E tym ologers U ndersøgelser absolute- 
m ent en ligefrem  O versæ ttelse (translatio) af det tyske Vogt (Voigt). 
D enne Fogeth-Slegt form enes at være »afstammet* fra en »for
holdsvis* skikkelig Kgl. Foged.

N o. 98. Den spydige (»Schnibbe-scharfe«) og frittalende oven 
nævnte Syster E lse E lisabeth  Orning G rønwallds (Griinwalds) 
fornærm ede engang Systeren  Fru B lancheflor ved, paa et Besøg  
paa Kaarhuus »hvor de Børen for hende oppvisendis bleffue«, at 
sige: «Der er justem ent ingen Voxter udi de Unger undtagen udi 
deres Næser, dock den sm ukke Blancheflor (der senere b lev gift 
m ed Slægtningen Galtung til Thorsnæ s) gantzke ausgenom m en*.

N o . 99. Hun maatte sæ lge sine  E iendom m e og omkring 1722 
tage O phold hos sin kiere Datter, Fruen til Thorsnæ s Blancheflor 
Orning Galtungs. Hun havde det »uforsørgendis* paa Thorsnæs, 
m en »rede Penge war doch im m er ligerw iis som  et Særsyn*, og 
hun skriver derfor 2 Ansøgninger om  Pension , efter Tidens Skik 
i de m est subm isse Udtryk. D e er forresten ført i Penden (sic) 
af Sognepræsten i Strandebarm, som  sikkerligen ogsaa er Far for 
Udtrykkene og Stilen  m ed dens m ange latterlige Snurrigheder. 
Af den sidste af 24/s 1722 anføres Følgende:
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Allernaadigste Arffue-Herre och Konge!
--------fordrister sig her en fattig L ieutenants Enke i allerdybeste

Underdanighed at beklage (sic) for m in allernaadigste Konge, hvor
ledes m in salige Mand har tient D eres M ajestæts Hr. Fader H øy- 
loflig Ihukom m else si. Kong Christian V. Fyrst i gam ble G ylden
løves Tiid ved de Aggershuusiske och nu sidst udi D eres Majestæts 
Tiid ved Hr. Oberst-Lieut. P feils Compagnie under Oberst von  
Krøens Rgmt i Bergenhuus Lehn tilsam m en udi 37 Aar, og nu i 
sidste Krig døde m in Sal. Mand i Christiania (1709) och haver 
efterladt mig m ed 8 uforsørgede Børn (hun blev tem m elig  tidlig  
gift, men de 8 Børn blev født langt hen i Æ gteskabet) i stor Gieid 
och Vidtløfftighed och endog m ine Forfædre haffver af gam m el 
Adel været och haffte derfor ey  kunde tænke at kom m e udi saa- 
dan slet Tilstand. Min Sal. Fader var udi Kriegen som  Commandeur 
paa det Skib Gliickstadt i G yldenløves Tiid og faldt paa sam m e  
Skib foran Marstrand. T ilm ed er jeg m eget svag och skrøbelig, 
saa jeg in tet formaar at stræbe som  tilforn for m in och m ines  
Tarv. A lt saa nedfalder jeg her for m in allernaadigste Arve Konge 
og supplicerer om  at forundis en liden Pension .

(Alm. undersaatlige Forsikringer.)
T horsnes M/e 1722. • „ „   ̂ ^  .

B lantzeflor Catharme Ormng.

Hun fik 30 Rdl. i Pension .
N o . 100. Danm arks A dels Aarbog siger, at Lars (Lauritz) Gal

tung (som  var Søn af Admiral Lauritz Galtung, L ehnsherre over  
Lister Lehn) kun var Capt. des arm es. (?)

N o . 101. D enne Laban af en  Dreng havde den Adelsbaarne  
anseede Farmor først faaet anbragt hos «de Contoriche« (Kontorske) 
som  «Canceli-Dreng» i Finnegaarden. «Han war en ypperst Rech- 
nungsm eister, m en sich  ey  udi den strenger Gehorsahm  finde 
w illte» , og b lev kjørt paa Porten . «De Kontorskes* m ærkelige 
Strøg i Bergen fordrer nogen Om tale naar de nu engang nævnes. 
Strøget kaldtes «Kontoret* (Katexochen =  særligt) og er Benæv
nelsen  for det Qvartal (ved Tyskebryggen) hvor «de K ontorske» 
(«H anseatiske Kjøbmænd«) havde «fra Dræggen til Bryggesporten«  
sine Forretningslokaler. Trods den raserende Brand i 1702 var 
de bevaret og vedligeholdt til de m indste Enkeltheder i sin op
rindelige »norske Byhuus-Type« fra M iddelalderen lige til 1890, 
da de p ietetslø se  Byarkitekter var ude m ed sine praktisk-tidsmæs- 
sige n ivellerende Vaterpas og Jævninger (eller rettere »Nedtrykken  
af alt Fremragende« — m ed sine  m aaske praktiske »men flaue 
Hundekunster«).

Kun »Finnegaarden« staar igjen uforandret m ed sit mærkelige 
»Hanseatiske M usæum «, planlagt af den dybttænkende, for virke
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lige h istoriske Interesser varm tfølende og opofrende Kjøbmand 
Johan W . O lsen-W iberg. Sønnen, D irektør K oren-W iberg, som  
har arvet fuldt ud sin Fars Interesser, fik endelig  —  efter ener
verende Stræv — Bystyret, men først i 1916, til at gjøre sin Pligt 
og overta Musæet. Direktøren har m ed  næ sten genialt Frem syn  
ledet det og udvidet dets Frem tids-Opgaver.

N o . 102. D en bekjendte Dr.Erik Pontoppidan (1698—1764), Biskop 
i Bergens B ispedøm m e 1747—55, siger i en af sine V isitatsreisers Ind
beretninger, at « David Orning af æ ldgam m el Adelig Fam ilie var den 
bedste Klokker og Katheket, han nogensinde havde truffet paa». 
Hertil bemærker, ganske rigtig, Generalinde Ingeborg Huitfeldt, at 
Davids Mor virkelig var af den gam le Adelsslægt, m en hans Far 
»var en ganske gem ene (alm indelig) L ieutenant og kuns (sic) a f den  
»gemene« (alm indelige) Slægt «Vogt» eller «Voget». E llers nævner  
Pontoppidan en Mængde af U ordner, han har paatruffet, saasom  
»Kortspil« (sic) og »Fjøsgang« (N atteløberi). Præsten Grøgaard i 
Lindaas var af «extrem Lidderlighed og Forargeltz«, da han ofte  
var drukken i Kirken. Naar han var m isfornøiet m ed Offeret 
spyttede han paa Alteret«. Han drak 10 Potter Brændeviin uge- 
viis! Klokkeren i Eid var i stadig «Ruuz» og m aatte tage en gudelig  
Skom agersvend Meyer til H jælp. N u var der bravt i Hardanger, 
m en den forrige Præst «W orm » havde øvet alle  »optænkelige  
Laster«. I Haus Kald var «Sylow », en tidligere M issionær paa 
Grønland, en nidkier Præst, m en  der var Klager over hans Ca- 
pellan  «Hegelund# for Letsindighed, og Klokkeren, en gammel 
»Student N ils Bast«, der havde studeret udi H alle, »drak som  en 
Svamp«.

Pontoppidan siger ellers, at næst efter Brændeviin sæ ttes Pris 
paa »Tobak« (der skulde b leven  »bekientz« i Norge i Begyndelsen  
af 1600-Tallet). D enne »pirrendis Uurt, rygetz, tyggitz og snud- 
skitz« (sic). Den, som  «indsnudskitz udi den N essehuule, benæffnes 
»Nesse-M ehl« siges i en sam tidig O ptegnelse.

N o . 103. Ogsaa en anden —  forhenvæ rende —  Professor ved  
Christiania Universitet, Dr. Thorstein  Hjortdahl, (Prof. i Chemi), 
f. 1839, er Efterkommer af Fru Blanzeflor Orning Fogeths. Jeg 
tilføier at m in Kones kjødelige Kusine, afdøde Fru Fyrdirektør D. 
Rye, gjennem  sin Mor nedstam m ede fra sam m e Dame.

N o . 104. I et Retsdokum ent (Pantedokum ent) fra 1699 skri
ver han sit Navn saaledes; i Officersruller (M ilitærkalendere) og 
i Retsdokum enter er hans N avn oftere skrevet: «Griinwald».

N o . 105. Det er m uligt, at den i en tidligere N ote om 
talte Kiste (Ligkiste) i Stord Kirkes Krypt m ed Inscrip tion: «B. 
Orning« huser den ene af dem ; han døde som  hollandsk A del
borst, cfr. N ote 86.
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N o . 106. «Her haffte været ligerviis som  et Kjærligheds-Drama  
e ller  Tragedie paa Grund af en M istagelse form edelst M isundelse  
och Øretuuderi* siger Krøniken kort uden nærm ere Forklaring.

N o . 107. I Anledning af at særligt to af Oberstl.s Døtre ind
gik Giftermaal med Personer i alm indelige Borgerstillinger, skulde  
en af hans Standsfæller (baade høi Officer og af stor Adel), hans 
m eget gode Ven og Frænde ha’ gi’t sin  M isnøie tilkjende og ur
geret over, at disse vakre, fine, velopdragne Damer af slig  gammel 
anseet Adel paa alle  Kanter havde »kastet sig bort«. H ertil skulde  
Oberstl. W ilhe lm  Fridrich, som  var en klog og i a lle  H enseender  
fordringsløs, fordom s- og fordringsfri Mand ha’ sagt: «Aa, Skidt 
med det!, jeg har lat’ m ine Døtre følge den S tem m e, som  veier  
m est af alt: H jertets, Følelsernes, og deres Mænd ere brave Karer 
og dertil i god V elstand; en er desuden af Danmarks bedste Adel 
(Kaas) og se lv  Bageren, den staute vakre Jægersmand, er jo af 
svensk A delsb lod; m en om  saa end ey var, saa m ener jeg naa, 
at dette har m indre at s i’; det fornem ste er, at m ine Svigersønner  
er retskafne brave Personer; de gjør ogsaa m ine D øtre m eget 
t ilfred se !»

D ette fortalte Tante Rosing senere til Tante Ingeborg (General
inde H uitfeldt). Hun var kun til en v is Grad enig m ed Oberstl. 
Orning, m en bemærkede, at det ofte var netop Personer af virke
lig gam m el Adel, som  tænkte og raisonerede saa nobelt, m edens  
derim od de af nybagt, særligt «Kjøbe-Adelen» var som  »desperate* 
efter at kom m e ind i gam le Æ tter for at »repasseres par la tein- 
ture*; det er der jo næ sten daglig Exem pler paa i Danmark og 
her udi Grevskaberne og videre sydpaa. (H vem  hun sigtede til 
la ’r sig jo le t gjætte, ialfald af Genealoger).

N o . 108. Anne Christine var altsaa Brordatter af den berøm 
m elige H elt fra Storm en paa Kjøbenhavns V olde 1659 »Capitaine 
til Lands og Vands* Søren (Søfren) Eriksen Orning.

N o . 109. Oprørt over Drankerens ægteskabelige Brutalitet, 
reiste hun i Begyndelsen  af Æ gteskabet i Besøg til Slægtninge  
(Østraat?) Der indlod hun sig i E lskovsforhold , og saa gik det 
nedover (»Penelope venit, abiit H elena* —  kan oversæ ttes: »hun 
kom som  dydziret Hustru, hun reiste som  en »Hore«) —  Tilføi- 
e lse  i Beretningen, form entlig af den lærde Generalinde Ingeborg 
Huitfeldt.

N o . 110. S lægten var nok ikke længere saa mægtig («nafnlig  
paa Goeds*) og det var hovedsagelig  Kvinder i Slægten, som  tog 
Affære: det var hendes Fars kjødelige Syskendebørn: Søstrene  
Fru B lancheflor Catharine Orning-Fogeths og Fru E lse E lisa
beth O rning-G runwalds sam t en af hendes M ødrene-Frænder, 
som  her slog sig sam m en for at ikke Skam m en af en offentlig
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H enrettelse skulde overgaa en «Orning». D en storm ægtige Fru 
Blancheflor var dengang som  Eier af ialfald en af de tvende anse
lige arvede adelige Sædegaarde endnu ved  nogen Magt, Fru E lse  
Elisabeth, som  var b leven oforfordelt# for sin  Arvepart, oden 
sch iønne Orning och Frues Gaard# (Orninggaard) var i m indre  
økonom isk V elvæ re og havde desuden en  hel H oben Børn, m en  
slæ gts-sto lt og slægtskier som  hun var, bidrog hun oendoch offer 
Evne«. oTærepengen# fra M ødreneslægten var ringe, m en den 
børnløse Fru Ingeborg Pallesdtr. Rosenkrands, som  nu levede som  
høitbedaget Enke efter Am btm and Christopher Erikssøn Orning, 
sendte, da hun fik N ys om  Sagen, uanm odet en o god Penge#  
gjennem  Fru E lse Elisabeth Orning (Griinwalds); og «det kunde# 
—  siges det —  ohun sagtens godt gjøre, eftersom  det hendis Mand 
war, som  m ed dend Orninggaards Arffue-Forfordeeling, dends Sag 
och m iserabilie Endelse (sic) at giøre haffte# —  det var nok E lse  
Elisabeths uforgribelige Form ening enten m ed Rette e ller  Urette, 
se tidligere og senere U dta lelse  desangaaende.

N o . 111. o At halshugge, radbrække, partere, lægge paa S tey le  
och Hiul# var alm indelige Straffe i 1600/1700-Tallet.

N o . 112. I H olsten  gik det i de Tider adskilligt slem m ere  
for sig: Margrethe Rantzau aflivede sin Gem ahl Friedrich Brock- 
dorff ved Gifft og flygtede m ed  en  ounsauber# Fisker; Adelheide  
von der W isch  rømte Landet i S lutten  af 1600-Tallet, fordi hun  
havde født tw ende uægte Børn ved  o en lum piger och lausiger# 
G eselle; Ide Gøye, gift m ed  Henricke Sehested , begik gjentagne 
Æ gteskabsbrud omit versch iedene gem eine Tagdiebe und abreiste.# 
H edevig v. B lom e nægtede sig Intet i Retning af scandalhafter  
W ollu st. W o llf  v. P ogw isch  indsatte sin sidste B islopperske til 
Arving m ed den udfordrende frække Begrundelse: ofor lang og  
tro Tjeneste#.

N o . 113. E lse E lisabeth  Orning og Morten Grønwalld (Griin- 
wald) havde 7 (kanske 8) Sønner og 4 (kanske 5) Døtre. Kun 
3 af Sønnerne kaldte sig efter Faren, m en m ed noget forandret 
Skrivem aade: •G r ø n w a ld * .  D e øvrige Børn, ogsaa Døtrene, 
kaldte sig derimod • O rn in g * . Danmarks Adels Aarbog siger 
oindirecte# feilagtigt, at a lle  deres Børn kaldte sig oOrning#. At 
dette er feilagtigt fremgaar af Rigsarkivar H. I. Huitfeldt-Kaas’s 
Opsats om  oSlægten Reichwein# i 3dje Binds 2det Hefte af Dansk  
personalhistorisk Tidsskrift 4de Række, Kjøbenhavn 1900. For- 
øvrigt vil det senere blive næ rm ere udredet under Stykket B : 
o O fficers-Slægten Griinwald (Grønvold) i Norge 1650— 1850/1920.

N o. 114. R y e  i G loppen 3 Løb,) hvoraf flere Parter tilhørte  
S k r a m  i Se lø  /  Admiral Bernt Orning.

Parter af en hel D el E jendom m e i U llensvangs Præstegjeld,
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tilhørte ligeledes Admiral Bernt Orning tildels sam m en m ed Brødre 
«och m ed dend Frænde Hr. Mandrup Brahe», se  N ote 116. Och 
nogle »suffisante Parter#.

N o. 115. Desuden Parter af en D el E iendom m e i U l le n s v a n g  
Præstegjeld o. s. v. (se ovenfor) sam t af R y e  i  G lo p p en  og  S k r a m  
(Schramm) i  S æ lø  (Selø). Cfr, No. 114.

No. 116. Hr. Mandrup Brahe var Efterkom m er af den Junker 
Brahe, som  blev gift m ed Datter af Ridderen Hr. O laf N ilssøn  
(Skanke) til Talgø. Om den strænge Hr. O laf siger Krøniken: 
«huilcken L ehnsherre udi Bergen geraadede m ed faae Folk udi en  
stor Striid m ed tw o  Tusind(?) udaff Garper 1 och b leff ihjelschlagitz  
udi det K loster, nafnlig M unkeliffve, hu is Taarn vel befæstitz war. 
Och lagte de Garper Ilde om  det Taarn att hannem  udrøcke och  
da hånd udkom, b leff hans Legem  udi m ange Parter schlagitz. 
Och ihjelschlagitz b leff ockso dend Hr. Peder, hanses Bruder. Och  
foran det H øyalter stod  dend Bisp Hr. Thoralfus m ed det hø ihel-  
lige Sacram entum  udi sin Haande och en aff Hr. O laf hans sm aae  
Drenge om  hans H alse w ar (hang); och en Schuhm acker fra L ii- 
beck huggit ham  hanses tw ende H ænder udaff, so det høihellige  
Sacram entum  spiltiditz paa det Gulffve och dend Bisp och dend 
Dreng bleffe døde«. En Mængde Klenodier »bleffe røvet#. Inde i 
Kirken b lev  m yrdet m indst sexti Personer, og »foregik dette paa 
St. Æ gidii Dag udi Septem ber M oned 1455#.

D en n e  grove Krænkelse af H anseaterne, særligt Lubeckerne, 
m od N orges Rige, dets Konge og den rom erske Kirke b lev ustraffet. 
D en svage Kristiern I opgav for sig og Efterkom m ere al T iltale, 
m en Junker Axel O lafssøn, den m yrdede Ridders Søn, fik af Kong 
H ans ca. 1484 T illadelse  til »paa egen Regning och Risico# at føre 
Krig m od H ansa’en (Liibeck og H ansestederne). D enne private 
Feyde var v ist ei lukratif, dog skal der være et Dokum ent fra 
ca. 1500, hvoraf fremgaar, at Hr. Axel O lafssøn gav Kongen en 
Trediedel af A lt det han kunde »undfange udaff det tydske Pak 
for sin Fader, hanses Døed».

N o . 117. «Hr. Ornings og Frues Gaard# havde tidligere været 
Præstegaard og hed da »Nedre Aarland#, det er tidligere om talt 
i Stykket om  Admiral Bernt Orning.

N o. 118. I en O ptegnelse fra Slutningen af 1700- e ller  i Begyn

1 De tyske H an iende («de Kontorske# i Bergen) «en sæ rdeles ta lrig  Skare 
af lumpige og bosternazige Bodsvende (Garper) haffte som  «sich ertrotzen# en 
S tilling «næsten som en tysk Stat m ed sine baade m erkantile og politiske 
Sæ rinteresser inden  den dansk-norske Stat# og «mod dens Øiemed, sæ rligt 
dens økonom iske Kaar#. H ansevæ ldets (de Kontorske) Velmagtsperiode i 
Bergen var hovedsagelig t fra 1450—1550; den afløstes for T ræ lasthandelen  
væsentligst af H ollæ nderne, m ens H anseaterne fremdeles raadede i F iske
handelen  (paa Nordland).
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delsen  af 1800-Tallet der maaske skriver sig fra Generalinde Ingeborg 
Huitfeldt, næ vnes ellers, at «af den fra Fændrik (L ieutenant) Morten  
Grønwalld (Griinwald) og E lse  E lisabeth Orning nedstam m ende »tal
rige Slægt«, hvoraf de fleste paa M andssiden (og a lle  paa Kvindesiden) 
kaldte sig »Orning#, »var der en Mængde udaff høye, vakkere og 
repurteerlige Officerer, Mandt efter Mandt» m en  m ed en anden Haand  
v a r —  ganske rigtigt — tilføiet i O ptegnelsen: «at d isse m ange Offi
cerer jo a lene paa Qvindesiden er af «de Orningers Æ t# og derfor 
ey  retteligen kunne regnes med, om  de »end bare det Nafn# og »en
dog om  disse tilligem ed de ogsaa m ange og —  endog høyere —  
Officerer af det Nafn Grønwold# kunde siiges at væ re af end bedre 
Æ t, hu issom  den Antagelse er retteligen, at de fra en baltisk Baron- 
Slægt »von Griinwald# nedstam m ede, og hvoraff ett S ig illum  fra 
gam m el Tid har været udi S læ gtens Eye». Angaaende denne  
»Antagelse# om  den baltiske A fstam ning biir git nærm ere For
klaring under Stykket: «O fficers-Slægten Griinwald# (Grønwald), 
eller  »Orning-Grønwold# i Norge (1650— 1850/1920).

N o . 119. D et er senere op lyst, at det ikke kan siges at være  
Admiralen (Lauritz Lauritzon Galtung) se lv , m en hans Søn, som  »for
ringede det goede Goeds, dets V erm øgen och  senere Perfectib ilitet#.

N o . 120. I N ote 91 i det sidste Stykke om  N orges Admiral 
Bernt Orning er pegt paa, at inden han døde (faldt foran Mar- 
strand), var Størstedelen af hans Jordgoeds sat over Styr ved hans  
yppige Levnet, og dets D epentzer, m aaske ogsaa ved  uheldige  
Speculationer (Marmorbrud?). M en det m aa dog ogsaa bemærkes, 
at i en stor D el af Christian den 4des og h elt inde i Fridrich  
den 3dies Regjering «stod det rent ilde til m ed det norske Jord
brug# form edelst de iidelige M isvæxter och »immer Grønaar# paa 
nærsagt de fleste Kanter af L andet «nafnlig i det Bergenhuusiske#. 
Saaledes —  siger en Præst af dansk H erkom st —  »at Kornet 
endoch ey  sin Kierne fast indsitzit haffte#, »da det ved den tidlige 
opkom m endis Frost och suure W eir  och  W ind t slet øde bleflf, och  
opkom derudaff H ungersoot och  anden Sygetzdom m er (sic) der 
udrøddede m ange Personæ . Och det fornødentz b leff baade de Fæ 
och de H ors att døesch lachte (sic) til liden Baade saavel til Fortæ- 
reltz form edelst de Dyrs udsulted is M agerhed som  och sednere for 
det Agerarbeydets dets Indsvindeltz form edelst deris Udrøddelse#.

N o. 121. Da af Slægten i denne Tid af ca. 200 Aar «lefve- 
ridis# til Armeen ca. 35 Officirs —  som  det i en gam m el Op
tegnelse  er antecknet —  eller  m ed  andre Ord: »Da Slæ gtens  
Mænd i de 5 første Generationer a lle  vare Officerer (30 Officerer, 
3 Underofficerer, 2 Capitaines des arm es) bør det nævnes, at ved  
Ordinants af 18/i  1628 oprettede Chr. 4de en egen national Hær for 
Norge (ca. 6000 Mand: »Lægds-Knekte#, Byrde paa Jordgodset).
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Da der var Mangler i flere H enseender væ sentlig  m ed H ensyn  til 
Sam føle lse  (Bygdepatrotisme) «och Sagen udi Forfall bleff», (Uvilje: 
N orm ænd «gjorde Svensker af sig», Svensker om vendt) om ordnedis  
«Land-M ilitzen» (1641: (Hannibal Sehested) paaO rdinantzens Grund
lag og forøgidis til 10.000 Mand. D enne N orges nationale Hær skulde  
»udelukkende® bestaa af Landets egne Sønner til Værn om  Lan
dets »Vel och Fremgantz® 1 (sic). —  Men »det siuntes fornødentz®  
at Overbefalet i den nationale norske Hær »bleff hverw itz fra frem - 
m itz Lande® («Tyskere», Skotter, H ollæ ndere; de Danske (eller  
dansk-tyske) betragtedes =  norske). Først ca. «en hundrede Aar 
efter kunde m an lægge stærkere Vind paa at opdrage eget Befal, 
først Tropsbefal, siden Officersbefal. Frederik 5tes O prettelse af 
den m athem atiske Skole (Krigsskolen) 1750 gav et godt Stød frem 
over. D en var dog ve l næ rm est tænkt som  en Slags m ilitær H øi- 
skole, der skulde give O fficerselevene et »præ® til høiere Charger.

Der s i ig e s : »Det gik naturligt den W ey , at der dannedis en  
»Officer-Castutz® (sic) (Kaste) huorifra Stamfader til Efterslægtz (sic) 
udi lange Tiider »affliefertes® Befalitz (sic) till dend Landmilitz®. Og 
dette maa nok siges at være Tilfæ ldet. »Och de efterhaands (sic) 
fornorskede® (bliffve).

Dog: d isse M ænd var af Betydning først og frem st for Hæren, 
m en ogsaa for Landets Udvikling, for vor Kultur, for »vor Sam 
m enslu tn ing  til en selvstæ ndig Nation® gjennem  d isse 6 M enneske
a ld re ;2 * * 5 m en dette er lidet »beachtet® og biir under vort affekterede 
saakaldte dem okratiske (folkelige) Synsm aade L idet paaagtet. Lidt 
Statistik: 1671 gik V æ rnepligter fra en Byrde paa Jordegodset over

1 Og det kan  ikke nægtes, at — om end Norge desværre blev lidende 
ved F redsslu tn ingerne i D anm ark-N orges Kampe mod svensk Storvælde — 
blev dog vort B idrag (lige fra «H annibalsfeyden  1643—45®, «Krabbekrigen
1657—60®, «Gyldenløvesfeyden 1675 —79®, »Den store nordiske Krig®, (særligt 
Karl 12tes Anfald i 1716—18: «Tordenskiolds-Ria»), af Konge og det danske
Folk betragtet som  en stolt og s tau t M odsæ tning til den danske Hærs.
D enne Hæ r var — ifølge den danske Bondes ufrie T ilstand  paa  G rund  af 
Regjeringens G iven efter for de store Godseieres Interesse — væsentlig  en 
hvervet H æ r af U d lænd inge i Befal og M andskab.

5 Ved Enevoldsm agtens Indførelse 1660 var der i Norge ca. 12,000 Odels
bønder mod m indst 25,000 Leilændinge, m en de norsk-danske Konger fulgte 
en saa  liberal norsk  Politik i Jordforhold, at det efterhaanden  blev omvendt; 
Selveierrigdom  fik helt Overtaget over Bygsel, Fæstet. Den norske Bondes 
frie sikrede Selveiendom  til s in  Jord, Odelen, betragtedes fra o ldgammel 
T id i Norge som G rundlag  for den eiendommelige norske Sam fundsfrihed, 
og den blev befordret af Enevoldskongerne (og indflydelsrige og forstaa- 
ende politiske S tormænd og indsig tsfu lde Styrere, f. Ex. U. F. Gyldenløve). 
De lovpriste, ja  befordrede Odelsbondens gode gam le, af Bykultur uberørte 
Sæder: L igefremhed, personlig  Frihedsfølelse, d jæ rve Ligetilhed, fysiske Styrke 
og H aardførhed, dets m ilitæ re Værnekraft. Dette bør bemærkes og ogsaa be
tones. — Cfr. ogsaa om  General G. Reichweins »Fortjenester med H ensyn  
til K rigsudrustn ingen  i h an s  Tid® (i en Note 134 indflettet Bemærkning).

73*



til en delvis personlig, i 1675 var Feltarm éen 13 000 Md. (Befolkning  
450 000), 1700: 20 000 Mand (Landværnet organiseres, 2 faste Ski- 
løbercorps oprettes), i 1763 udgjorde H æren 35 000 Md. (Indbyg
gertallet 730 000, altsaa over 5% ): H old  Krudtet tørt!

N o . 122. Personalh . Tidsskr. 4 Ræk. udg. af Sam fund for 
norsk-dansk Genealogie ved G. L. Grove, 1901.

N o . 123. Der er tat et Photografi af Underskriften. D et kan 
godt være, at Underskriften her skal væ re: »Grønwald* (kun 
»een 1») og at den tilsyneladende Fordobling af «l'en» er en blot 
og bar »Crusedulle-Sving*.

N o. 124. Den tredie, Dragoncornette Otte Marquart Grønwald, 
faldt 18-19 Aar gi. og ugift ved M alplaquet 1709.

N o . 125. I det nævnte R etsdocum ent af 1699 m ed hans egen
hændige Underskrift: «Grønwalld» næ vnes han kun som  »Fændrik*. 
Der er e llers mange »Feilskrifter* i D ocum entet, f. Ex. »Aarning* 
istedetfor det kjendte «Orning», »Juli* istedetfor »Juel* og flere 
andre Ting, saa det synes som  om  D ocum entets Udsteder, Soren
skriver P . Heiberg —  som  altsaa er Far for T itulaturen (Fændrik) 
—  har gjort flere Feil m ed H ensyn  til Fam ilie-N avn og Titulatur; thi 
Oberstl. H irsch's A ngivelse af, at han da var L ieutenant (og ikke 
Fændrik) er visselig  rigtig. D et er e llers  en ganske underordnet Sag.

N o. 126. Den forholdsvis korte Tid m ellem  A nsæ ttelsen  som  
Fændrik og U dnæ vnelsen  til L ieutenant (4 Aar) tyder paa, at han  
maa ha' været en flink Officer. Men hans tidlige Afgang har 
sandsynligvis været dikteret af økonom iske Grunde; han fik en  
m eget stor Barneflok (12 å 14 Barn). »Han sad udi denne dyreT iid, 
«huorsom  herudi værrit* (sic) m ed Æ chte-Frue och mangfoldige  
Børen; och m ed dend Orning och  Frues Gaard och adeligt Sæde 
(Orninggaard), som  hende loffuet w ar och  till huilcket hun sig  
fortroet haffte, war der adskillige Fixfaxerier*. Fruen havde nok 
»udi Arff* faaet «adskillige goede Penge och Parter udi Jorde- 
goeds och dertill auch sæ rdelis Haben-Gut», m en Orningerne var 
flotte, v ilde leve rigt og standsm æssigt, och m ed de store E ien- 
dom m e var det i Admiral Bernt Ornings, særligt hans senere  
Tider, gaaet saa betydeligt tilbage, at m ange af dem  m aatte »aff- 
hænditz zu einem  Spottpreisse*. D esuden  kostede Æ gteparrets 
8 å 9 Sønners «Officers-Anstellungen gandtzke artige Depentzer*. 
Regim ents-Obersten skulde e llers  have beklaget L ieutenantens 
Afgang m ed «disse sch iønne Oerd», »at denne Officers kiem pe- 
achtige G estallt och hans kriegerische »Geberden*, i Synderlighed  
hans schøne und m andthafftiche Aaziun, en sær Zierde for det 
Regiment ware, huorhos en tiichtiger Officer, huorudaff grosze  
Respecter bei hans M andtschaffter war*.

N o . 127. En ganske vakker H øide («de Balter storvoxne vare*),
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m en der var dog i de nordiske Lande baade før och efter den 
Tid endog større Karle som  f. Ex. den finske Kjæmpe Daniel 
Cajanus, som  »vidnefast og beviisligen  sine 93 Tom m er var», 
«och paa Gulen war ligerviis den Kjæmpe Haawarde . . . (u læ se
ligt), huilcken større end nogen udi Mindet® (var).

N o . 128. Følgende bør ikke lades uom talt. For ve l en M enne
skealder siden traf en i M iinchen bosiddende Slægtning: M aleren  
Marcus Fredrik Grønvold (U lleberg-Gr.) paa en lidt ældre, rig, 
ugift og m eget d istingueret Dam e, Baronesse von Griinwald, fra 
en af Ruslands baltiske Provinser (vistnok fra Lifland). Hun op
holdt sig p. t. i Berlin hos en grevelig Slægtning. Da hun nu 
havde truffet en Norm and, som  bar saa om trent sam m e Navn  
som  hun, m ente hun —  genealogisk fam ilieinteresseret som  hun  
var, —  form odentlig  hos M. G. m uligens at faa nærm ere Rede paa, 
hvad hendes Slægtstradition berettede, at den nu norske Slægt 
«Orning-Grønvold» (e ll. »Griinwald®, som  hun sa ’) nedstam m ede  
agnatisk fra hendes urgam le Æ t.

D et kunde jo  fra hendes Side —  da hun var tem m elig  aristo
kratisk —  været en  b lot og bar nedladende Spøg ligeoverfor den 
elskværdige Maler af det noget ligelydende Navn, m en denne  
paa sin Side sad ikke inde m ed nogen nærm ere O plysning om  
Slæ gtens Oprindelse end at den i 1600-Tallet var kom m en «fra 
Skaane®. Men Sandsynligheden er for, at U dtalelsen  sigtede til 
det i hendes Slægt verserende »Geriicht® om  Væbneren Martinus 
v. G riinwalds Skjæbne i 1500-Tallet, og som  er styrket (hvad  
senere er om talt) paa saa m ange Maader, at den næ sten synes  
paatrængende sikker.

Hun troede nem lig m ed stærk O verbevisning Følgende fra 
Slægts-Traditionen: »H enim od Midten af 1500-Tallet skulde en 
Eventyrer af en Hauptm and (tidligere V æ bner): Martinus von  
Griinwald, en Søn i en Sidegren af Æ tten  (som  da nok ikke 
var synderligen «begutert des K riegsgetiim m els wegen®) efter 
m egen Omflakken, «Kriegsleben und Kriegsthåter® endelig  være 
havnet i Danmark (»Skaane®) og forbleven der en  Tid. Hans 
eneste  Eie, da han drog fra sin fordum s Borg, som  nu laa i 
Ruiner, var en fuldstændig, m en noget gam m eldags, ypperlig  
Ridderrustning, som  havde tilhørt en kjæmpestor A hne og som  
da Ingen anden af Slægten end han kunde fylde, en Stridshorst 
og nogle Tærepenge, »hans H ors, Pfantzer und Schw ert var 
heden hans eneste  Eye®. Efter nye »Kriegs-Getose und Getum- 
m el udi Sachsenlandt® havde han giftet sig i Danmark m ed en  
Dam e af tysk Adel (Kalckreuth? e ller  af K.'s Slægt) og endelig fæstet 
Bo der, m en hans eneste  m annliche (sic) Efterslægtning da en Gut
unge drog (b lev m edtagen af en  udvandrende Fam ilie M aaneschiold)
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om trent et A arhundrede efter til Norge, »hvor han senere b lev  
indgiftet i en gam m el berøm m elig Adelsæt« (Orning), hvilket jo  
er notorisk rigtigt og dokum entalt bekræftet og sikkert.

H os Marcus Grønvold fik altsaa Baronessen liden e ller  ingen  
Oplysning, m en der er dog noget —  foruden Fortæ llingen om  
Grunden til H auptm annens Bortdragen fra Fæ drenehjem m et1 og 
hans senere D eltagelse  i Kampene om  Kurhatten i Sachsen  s, —  
som  synes at give et noksaa godt Fingerpeg i Retning af Baronesse  
von Griinwalds sikre Form eninger: D en baltiske H auptm ann hed  
Martinus v. Grunwald, vor Stamfar i Norge M artinus (M orten) 
Grønwalld (Grønwald) m ed Fordanskning af første Led i N avnet 
(der skulde være skeet allerede i »Skaane«), m edens det vitterlig  i 
vore Officersruller oftere skrives «Grunwald». Traditionen beretter, 
at vor Stamfar i Norge havde i sit E ie en  fra sin  Stamfar i Skaane 
arvet gam m eldags H eel-Rustning, en sæ rdeles, vel enestaaende  
Sjeldenhed i de Dage for en Fændrik e ller  L ieutenant; han var 
ogsaa i Originalen afmalt m ed Bryst- og Rygg-Pantzer sam t 
Arm -Plader ®.

En Dag (i 1680-Aarene) —  fortæ lles det —  han som  Fændrik var 
paa Reise fra Orninggaard paa Stord (eller  m aaske fra H ustruens  
Eiendom  ved  Statt) til Søndhordlehnske Compagnis Sam lingsplads, 
var han i et m ilitært Erinde oppe om  »Kortegaardem* (corps de 
Garde) i Bergens By og der v iste  han sig paa Bergens Gader i 
sin H eel-Rustning, hvad han havde lovet nogle Officerskammerater 
ahuilcke iffrigen attraaede det gam ble Pfantzer att beskue«. Det 
skulde han im idlertid nødig ha’ indladt sig paa. Thi de ogsaa 
dengang frække Bergenske G ade-Pilter (Prototypen for de nuvæ 
rende im pertinente og infam e Skøyergutter) havde —  trods hans 
im ponerende, i Rustningen skræ m m ende Kjempe-Skikkelse —  ud- 
haanet ham  paa den «m est in fam ische och inhoneste  Viis«, saa 
at han —  «sit Moed ock grosze Stårke uagtet« —  var glad att 
faae sich  salveret ombord paa den Farkost, huilcket doch —  efterdi 
den udrangeritz var fra Svigerfarens tidligere Orlogs-Station ved  
Orninggaard, dens Grund —  af en saa æ ldgam bel ock zeitver- 
lassen  Skaffuelse var, at det m ageligen kunde ha været et Syster- 
sch iff til »de Columbi Galeier«, saa det A lles passede vedbørligen  
til dend »Zeitgebrauche«, huilcket «die Schertz-K naben auch w oh l 
bemarkt haben«.

Efterhvert som  Forfølgelsen saaledes udviklede sig, fik de frække 
Pilter lavet zusam m en følgende N iid -V ise :

»Dend Goliath I Pantzcr och Jarnhatt,
F ra  Stord och S ta tt4 S tolt fra  Kortegaard s
I Pantzer och Jarnhatt, Med K ling-Spor’n gaar« 8.
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L ieutenantens æ ldste Søn: O berstlieutenant ved Dragonerne  
Bernt Orning jr. (f. ca. 1685) er portrætteret m ed sin Fars noget 
forandrede Helrustning. Han var en «røslig» Mand, m en fyldte  
den tildels kun »gandtzke gut». Siden blev den delt m ellem  L ieute
nantens Efterkommere. «Sønnesønnen , m in Oldefar, O berstlieute
nant (dav. Capt.) Fridrich M artinus v. G rønwold, en Mand paa 
75 Tommer, eiede efter sin  Far Dragoncapitaine Fridrich Christian 
Grønwald (en 74 Tom m ers Kar) e ller  efter sin Farbror Dragon- 
Oberstl. Bernt Orning (der er to V ersioner om  denne Smaating) 
Bryst- og Rygg-Pantzeret, »som  han udi Brugg aff och till haffde 
och fyldte hånd det fu lldkom m entz endoch till Trængelltz« (vel 
udi Aarene, da han var blit «svær»). Med dette er han «auch 
affmalitz« paa Itzehoe-M edaillonen  1759 under Felttoget udi H oll- 
stein  1758— 62, da han var «Adjutantus» (sic) (Adlatus) hos sin  
Morbror Hr. General N icolai Fridrich v. Reichwein for Regi
m entet Reichwein«.

Der er ogsaa i S lægten et S ignet (nu i m it E ie) som  m enes  
at v ise  V aabenet for den tysk-baltiske Æ t von Griinwald. En  
kj ødelig Kusine af m in Hustru [ogsaa cognatisk af O rning-S læ gten: 
den saakaldte Orning-Fogeth (Vogt) ] var som  Enke efter en tysk  
Russer da bosat i Riga. Hun m ente, at Baronesse von Griinwald  
m aatte have con lereret m ed en Efterkom m er af den under Styk
ket A. »Adelsætten Orning« om talte Biskop i Reval: Dr. Hans 
Henrik M athias Orning (en Orning-Fogeth (Vogt) som  døde 1828, 
91 Aar gi.), og at Baronessen hos denne havde faaet Oplysninger  
som  styrkede hendes Antagelse, at vor Stamfar her i Norge var 
af hendes Æ t og var direkte agnatisk Efterkom m er af den Væbner  
(senere H auptm ann) som  laa igjen haardt saaret i sin  Fædrene- 
borgs Ruiner (nærm ere om talt i en B i-N ote til denne Note). Derfor 
havde hun slaaet paa dette ved  Sam talen m ed Maleren Marcus 
Fr. Grønvold i M iinchen. Jeg for m in Part vil ingen bestem t 
Form ening udtale om  Sagen. H vor sandsynlig end en Antagelse, 
styrket ved Tradition og logiske S lutninger kan synes at være, 
vil jeg dog nødig bøie m ig for andre end de saakaldte sikre (legale) 
Beviser, om end disse —  det indrøm m es —  ofte har v ist sig ikke 
at være saa paalidelige som  de første, cfr. her forøvrigt det Brev 
fra ovennæ vnte Biskop H. H. M. Orning i Reval, som  om tales  
senere under Stykket om  Oberstl. Fr. M artinus v. G rønwold (Gul- 
laug-Gr.) og de bestem te U dtalelser i bekræftende Retning om  
Sagen af hans Ven og Frænde: den norske Capitaine Og tyske 
Baron v. Kalckreuth. Jeg vil ikke netop betone, m en gjentage 
Bem ærkningen om  at E ndelsen  paa N avnet «-wald» benyttedes af 
Stamfaderen i Norge, og at de 3 Officerer af hans m ange Sønner, 
som  brugte Fars-Navnet, (de øvrige 6 —  maaske 7 — Officerer
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brugte M ors-Navnet: Orning) benævnte sig «Grønwald». Sønnerne  
af de to m ed Fars-N avnet (den tredie faldt 18— 19 Aar gi. ugift ved  
M alplaquet 1709) —  de saakaldte «G ullaug-U lleberg- og Torden- 
stierne-Gr.» —  fornorskede end m ere N avnet til «Grønwold» (alt- 
saa dog m ed B ibehold af D obbelt-W .).

Om den urgamle baltiske Baron-Æ t von  Grunwald kun dette: 
Efter Grev D em etrieff M om anows U dtalelse  skulde den —  lige
som  saagodtsom  alle disse baltiske B aron-Æ tter —  uafladeligen  
fra gam le Dage og lige ind i N utiden —  h a ’ gjort sig berygtet 
for sin A delsstolthed , sin urokkelige Tro paa A delsherredøm m ets  
Berettigelse og Fortræffeligheden af dets feudale Grundsætninger. 
Endnu saa sen t som  i 1825 (omtr. for b lot et Aarhundrede til
bage) fik denne Tendents sit Udslag: En af Slægten, en høi rus
sisk Officer, var da medvirkende i stærkeste Grad til at under
tvinge Dekabrist-Opstanden i St. Petersburg. Da «Oprørerne«, 
som  de benæ vntes og som  bestod af en Mængde frisindede rus
siske Adelsm ænd, sam lede sig paa Senatspladsen, v idste de rent 
raadvilde og forvirrede russiske Generaler hverken ind e ller  ud. 
Men de baltiske Officerer beslu ttede —  som  det s ig e s : paa 
Baron v. T o ils  Raad —  at ta’ Initiativet og i første Række Artilleri- 
Obersten Baron von Grunwald. Han aabnede Artilleri-Ilden m od  
de Sam m ensvorne, hvorfor han fik Czar N ico lau s’s høieste  G u n st7, 
m en de russiske Frisindedes m est brændende Had. Pokrovsky  
siger: «Naar man i Beretningen og Retsdokum enterne om  Op
standen gjennem læser L isten over «Forkjæmpere for den retfærdige 
Sag« m od ((Revolten«, biir m an slaaet af Overfloden af baltiske 
Adelsnavne som  Baronerne von  Grunwald, von Benckendorff, von  
Kaulbars m . m. fl.: de lyser frem  fra hver Side. I V irkeligheden  
var den tyske Adel fra de baltiske Provinser den stærkest feudale  
af a lle  Rigets Adelsm ænd. D en frelste  Czar-Riget!«

I Slutningen af 1800-Tallet reiste en  Sønnesøn  af Dekabrist- 
Opstandens Bekjæmper: Czarens O verstaldm ester, General og Baron 
von Grunwald, kraftig M odstand m od den lige og alm indelige  
Værnepligt og bidrog til at skaffe Skoleundervisningen og andre 
m ilitære Foranstaltninger Borgeret efter stram  preussisk D iciplin .

D enne baltiske Baron-Æ t v. Grunwald var altsaa en saa helt- 
igjennem  reaktionær Adels-Race, at der neppe kan være nogen  
Attraa til end sige Honnør i at vide sig i Slægt m ed den. Men 
efter a lle  de Data, som  hidtil er anførte og som  senere vil for- 
fleres og nærmere om tales, ser det tem m elig  sandsynligt ud, og 
da faar m an ta’ Sagen som  en anden «Kaars og Tilskikkelse«.

B in o t e r  t i l  N o . 128. 1 Ingensteds var Adelens Tyrann i værre end
i de af den tyske Sværdridder-O rden (omkring 1200-Tallet) erobrede øster- 
søiske L andskaber (de baltiske Egne ved den Rigaiske Bugt). I en Folke
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vise lyder det: »Vore Oxer er til for Tyskernes Marker, vore H ors for deres 
Agekarmer, Moers eneste Søn rider Tyskernes Træhest. Vort Liv er en 
S k jæ rsild ; slipper jeg fra Herreborgen, er det, som  slap jeg  ifra U lvens 
Strube, fra gale H undes Tænder, ja  fra H elvede deden  selver!« De ba lti
ske Lande kaldtes ogsaa «Bondens Helvede«.

I Begyndelsen af 1500-Tallet var der h e r og der lokale Reisninger, saa- 
ledes paa Baron von G runw alds store Godser. E n  fra et K loster udjaget 
»løsagtig« M unk af samme Skrot og Korn som den om trent sam tidige Løgn- 
prophet, Bondeføreren i T ysk land  Thom as M iinzer (om hvem  det h e d : 
»Ligesom en Ulv herje r ud i Faareh jorden , havde h an  umæ tteligen fraadset 
i Nonnernes Utugt«) fik et farligt Opløb istand ; det blev dog med et stort 
Blodbad slaaet til Jo rden  paa  Hovedslottet, m en en  afsides liggende Borg, 
hvis Eier ogsaa var en  v. G riinwald, en F rænde af Baronen, blev stormet 
og efter tapper M odstand  taget og brændt. D a Baronen med sine Vasaller 
kom til for a t hjæ lpe, var hele h an s  S lægt der nedhugget; kun  den unge 
Væbner M artinus v. G riinw ald  fandt m an  h aa rd t saaret i den nedbrændte 
Borgs Ruiner. Baronen var en overmodig «Strænger-Herre» og annekterede 
uden Videre Borgen og Godsets M arker og isæ r dets store Skove og la 
dem til H ovedgaarden  under Paaskud: »som nødvendig  Forsvarsforanstalt
ning«, og drog da den unge M artinus, da h an  var tilfrisknet (ved opof
rende Forsagelse og P leie af h an s  tid ligere Amme, hvis indfødte M and 
havde været «Vogt» u n d  »Hegermann« ved Godsets M arker og Skoge: en 
lang  og m eget rø rende H istorie  om  en Livegens uselviske hensynsløse 
Selvopofrelse for s in  Herre) p aa  E ffenturier til Tyskland. »Och w illte han  
ud i sin  B itterhed u nd  Zornm uth  ey Noget at schaffe haffue m ed dend  
H aup tling  (sic) seines Stammes, w esshalb  h an  sich  auch  n u r m it N am en 
«Griinwald» kalditz. (Kalckreuth).

En  af h an s  Efterkommere, vor Stamfars Far, «daniserede» Navnets første 
Led ved at kalde sig  »Grønwald« (W. Maaneskiold). E lse E lisabeth  O rning, 
den første norske Stam fars H ustru , fortalte engang  sine Børen, a t hendes 
M and, M artinus G rønw alld  kunde  erindre fra Skaanetiden  — uagtet sin 
Barndom  — den  dybe Uvilje, som  Slægten (f. Ex. en Syster af h an s  Far, 
som  forblev i Skaane), og M aanesch io lderne i Sam snak la ’ for D agen mod 
»en G riinw aldske H aup tm ann , (Hovedmand)« naturligv is «den rovgridske 
Baron oc hans Yngel«.

E ndnu  tid ligere var der flere af H errerne von G riinwald, som  var 
Riddere af den store tyske O rden (de forenede Maria- og Sværd-Riddere), 
og de «entleiften bliffue ud i den O rdens idelige Kampe med de H edn inger 
och Polacker«. E n  af dem  var en  Ridder M artinus v. G riinwald, som  faldt 
»udi den berømmelige T ræ fn ing  ved Tannenberg  den  15 Ju liu s  1410 m el
lem  den store O rdens Fahne-Hæ r och de forenede L ithauer und  Polacker, 
førte af Kong «Jagello» (Vladislav II).

Det bemærkes, at i dette Sammenstød havde O rdenen 80.000 Mand, 
M odstanderne ca. 200.000, og M andefaldet var overvættes, saa  Benævnelsen 
»Træfning« vistnok er m indre »træffende« O rdenen var læ nge seiersæl, 
men blev tilslu t grundig t slaaet og dens H æ r oprevet ved Kongens Fører- 
dygtighed og isæ r ved han s  (Jagellos) store num eriske Overvægt.

»Och gik det nu  saaledes til m ed den V ice-Commenthur H r. M artinus 
von G riinw ald : «Den O rdens store Hær, dens Spitz-H aupt w ar den  be- 
rymmelige Hochm eister U lrich  von Jiing ingen  m it eet halfft H und red ’ och 
een F ahne mod de L ithauere og Polacker, som  meget offer det Doppelte 
af den O rdens Hær, det haffte. Der dend  N att forude Blitzer och Donner- 
b ragh w årit haffte m it W asserstrømme, och deden sogar end Uro och 
Gekrach ud i dend  Lufftesse wåre. Och dann  der H ochm eister H r. U lrich 
det S ignum  gaff, och den Fahne ginge frem, huo rud i »Hr. Martinus« Vice-
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Commenthur war, komm der en Ilde (Feuerstrahl) ifra den Tordenskye 
ligerviis huorsom  eet Jertegn och hans Schwert ud i h an s  hochhervorhebend  
PfantzerNæffue det antruffitz, och bleff h an  augenb lich licher todter«.

D isse Fortæ llinger blev m eddelt Oberstl. Fr. M artinus v. G rønwold, (der, 
trods saam ange Sandsynligheds-Beviser, dog forhold t sig  noksaa kritisk 
ligeoverfor denne baltiske Afstamning) af h an s  F ræ nde og meget gode 
Ven, norsk  Capitaine og tysk Baron von K alckreuth  (om ham  senere). 
K. som  ubetinget ho ld t paa Stammeforholdet, fremhævede, at der var ad 
skillige Mænd i den baltiske Æ t v. G riinwald, som  bar F o rnavnet M artinus 
(Morten). K. havde Beretningen, sa ’ han , fra en  K røniche, som  var trykt 
ud i M arienw erder ifølge Arkivsager ud i R idderordenens store Brevhjemme 
der. O berstlieutenantens Mor, F ru Ju stine  v. Reichwein, fortalte den i sit 
B landingssprog af Tysk-Dansk-Norsk til sin  Sønnedatter, O berstlieu tenan
tens Datter, Anne H olter G rønwold •= T ante Rosing. F ra  denne  gik den, 
visselig uforandret, til hendes Brordatter, M ajor Fridr. H elle  v. G rønvolds 
Datter, Anne E lisabeth =  «Tante Lisa«, den  3die store Fortæ llerske.

s Der er en T radition i vor Slægt om, at den baltiske H aup tm and , der 
skulde være Stamfar for Slægten i Norge, havde gjort T jeneste und e r de 
Stridigheder, som  begyndte i 1547 mellem  den  E rnestinske og A lbertinske 
L inie om  «Kurhatten i Sachsen«. Vist er det, a t der i G ullaug-G rønvoldernes 
Eie (nu i mit) er en gammel stor og pragtfu ld  Skuepenge (Schaugeld, 
Schaum iinze) af forgyldt Sølv «med B illedet af de tw ende Personae och 
omkrånzet aff en sehr Menge udaff hera ld iske W appenfeld ter ud i meget 
fein ausfuhrt Arbeitz«.

Der kan  ogsaa peges paa K alckreuths U dtalelse i samm e Retning: at 
F ridrich  M artinus’s baltisk-skaanske A hne og dennes F ræ nde (en Kalckreuth) 
havde gjort T jeneste sammen i d isse sachsiske Thronkampe. Senere vil 
blive om talt Kalckreuths Udtalelse om  deres S lægtskab.

En Smaating, som ogsaa synes a t have  Betydning  for Spørgsm aalet 
om  A fstamningen fra Baltien (Lifland) er følgende B i-Fortæ lling fra S læg
tens Dagligdags-Liv. «Tante Rosing« — sa B rordatteren Lovise — «gik saa 
ofte og sm aanynnede («gnaalte») p aa  denne S trophe-L inie: «Oh die reizend 
sch ionen  H armonien, die aus ferner H eim ath  leise tont»I som  i sin  ynde
fulde, m en sørgmodige Tone var saa  at sige det sidste M inde fra den 
v. »Griinwaldske H eim aths-Zeit i Lifland«. T ante Rosings Far, Obristl. Fridr. 
M artinus v. G rønwold erindrede k un  eet Vers af de flere, som  hans m usi
kalske Far, den «Weinlaubgekråntzte» D ragoncapita ine Fr. Chr. G rønwald  
med sin  krafftige Stemme oftere qvædede om  Æ ttens gam le H jem stavn ; 
D ragoncapita inen  havde den  igjen fra sin  Far, L ieu tenant M artinus (Mor
ten) G riinw alld ; det var en  af de Sange, som  fulgte ham  fra S lægtens 
«Skaane-Tid til Norge«. — N u  var der kun  tilbage denne eneste Linie, 
og den døde hen  med Tante Rosing.

Følgende med H ensyn  til den  baltiske A fstamningsforhold bør ogsaa 
an fø res:

Afdøde Artillerioberst G. O. M ichelet (Søn af m in  Onkel A rilds gode 
gam le Ven fra U ngdom sdagene af, G eneral Chr. Fr. M ichelet, der havde 
hø rt Sagnene om  Onkels O ldefar D ragoncapita ine Fridr. Chr. G rønwalds 
i Sm aalenene endnu  da navnkund ige Rytterbedrifter) var i sin  T id M ilitæ r
attaché i Berlin og kjendte derfra godt Baron G illis Bildt, som senere var 
O verstatholder i Stockholm. Paa en af vore Spaserture rund t paa Ulle- 
volds M arkstier fortalte Obersten mig, at h an  ny lig  havde været i Stock
holm  og der besøgt Baronen. D er v a r d a  kommen paa  Tale, at M ichelet 
k jendte en  Norm and, som nedstamm ede fra den sidste norske Bildt: E lse 
Cathrine, eneste Datter og Barn af M ajor Anders Bildt til Nes Sædegaard  
i Borge, den sidste M and af Bildt’ernes Hovedstamme.
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Dette kjendte Overstatholderen meget vel til og havde send t mig, som 
h an  var artig  nok til at benævne «Cousin», en H ilsen  g jennem  Michelet. 
Jeg  anfører dette, ikke netop fordi det viser, at Svenske af gammel Æ t har 
G reie paa  Norske, som er af deres Slægt, m en fordi Baronen ved samme 
Leilighed havde bemærket, at h an  havde G rund  til a t tro  Rigtigheden af 
hvad  Traditionen siger, a t vor Slægt sku lde væ re kommen fra Baltien (Lif- 
land) til Skaane (da gammelt dansk  Landskab) og derfra (c. 1658) til Norge. 
Det samme var ogsaa bleven ud ta lt af en langt ude g jennem  Rosensværd- 
erne beslægtet Svenske, som  jeg  tidligere havde truffet paa et Bal hos 
Excellencen Fr. Stang, hvad  jeg m aaske senere kommer til a t om tale under 
den mig paatvungne Skildring af m it Vita.

8 Jeg havde paa  G ullaug  faaet fat i i et Par Fam iliebilleder, derib landt 
et af P istolskud aldeles lem læ stet (G jern ingsm anden  skulde nok væ ret en 
Ven af Oberstl.s Sønner: Fændrik  H iibsch), som skulde forestille S tam 
faderen i Norge «Hr. M artinus Gr.». M an kunde  næ sten  b lot skim te et 
Pantzer, en staalk lædt Arm og Rudera af rige lyse Lokker. En  Dusin- 
maler af m it Bekjendtskab paatog  sig, »ikke at restaurere, men af Ruinerne 
at reconstruere et nyt». M en dette er v isselig  temmelig uheldigt. Det 
kunde skjønnes, at O rig inalen  forestillede en K jæmpe med lang  Hals, men 
Copien (eller Reconstructionen) præ senterer — synes m ig — snarere en 
M and af a lm indelig  Størrelse og ialfald  med kort H als (maaske fordi M a
leren  til Reconstructionsm odel benyttet en  Mand, vistnok kraftig bygget, 
m en med d isse legem lig o rd inæ re Egenskaber). M aleren beklaget, a t han  
ved et U held  var kommen til a t ødelægge to talt O riginalen, som  uagtet sin 
D estruktion  havde væ ret bedre at eie end  den saa sørgelig  forvanskede Copi.

4 O rn inggaard  ligger paa  Stord. Fændrikkens F rue havde ogsaa en 
E iendom  (eller Part i en saadan) ved Statt-Havet.

5 «Kortegaard» er en Forvanskning  af »Corps de Garde« =  Vaktstue. 
Bygningen, som  laa  paa  H øiden  af K lostergade og lille Markvei, skal 
endnu  existere.

8 Rustn ingen  spillede senere en  tragisk  Rolle for L ieu ten an ten : «Udi 
sin  A lders store Krafft« tilføiede h an  sig et dødelig t Saar, «medens han  
sin  arffuede Pantzer nagelschnittitz«. (Se Stykket om Lieutn. og han s  Frue.)

’ C u r i o s a :  «En ru ssisk  A nnalist fortæller, a t Czar N icolaus I næ rede 
den dybeste Taknem lighed  til Baron von G runw ald  og tilbød ham , «hans 
hellige K rones Rædder«, Fyrstetitelen med T ilnavnet: «Nicolajeffsky- 
Romaninow«, m en at den stolte germ aniske Balter, som  var en uafhængig  
og uforfærdet M and og ingen  Ynder af den russiske Adel og dens 
Væsen, afslog det, idet h an  kort og godt sa ’, at «hans Æ t og h an s Baron
titel von G runwald« var saa  gammel, a t netop paa  d isse kunde anvendes 
det bibelske U dsagn  om, «at det ikke er godt at sætte en  ny  K lud paa  et 
gammelt K lædebond« og «at h an  ikke tu rde udsæ tte sit gam le N avn for 
de Følger, som  den hellige Bog tilsagde, n aa r saa  skede« (Math. 9. 16). 
Czar N icolai var en kold, stram  Herre, «hvis suveræne Vilje var Lov«, 
m en tillige ikke saa lidet orthodox. Den strænge m and  kunde dog imellem  
smile, sæ rlig t over et «Bon-Mot» (det h a r  h an s yndige E lskerinde Fyrstinde 
B arbara N elidow  bevidnet, der hun  siger, a t n aa r h an  undtagelsesvis 
smilte, v a r h an s  Smil det sk jønneste af Alt i Verden). N u sm ilte Czaren 
anerk jendende med sit Godsm il, og Baron v. G runw ald  undg ik  saaledes 
heldigvis Fyrstetitelen  og et nyf Navn. D erimod blev h an  beæ ret med en 
høi Hofcharge, som  han  vistnok maatte tage imod, «men» — det m aa m an 
lade ham  — «ikke med nogen Glæde«.

En anden  A nnalist h a r  en Fortæ lling  om  Czar N icolai I, som  jeg  vil 
benævne et G loriosum  tragicum  («en forklaret Høistemning«), D en har 
jo  ingen Forb indelse m ed Baron von G runwald , men som en  Karakteristik
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af den mærkelige Czars S indelag  synes m ig den bø r noteres, baade  fordi 
den i og for sig er m enneskelig  — smuk og form entlig  lidet kjendt, for 
ikke at sige ubekjendt.

“Keiseren ligger paa Dødsleiet (i 1855). H an  h a r  netop udv ist s in  loyale 
Viljekraft ved Thronfølgerspørgsm aalet: «Storfyrstthronfølgeren A lexander 
(som Czar den Anden) og efter Loven den rette, m od Storfyrst Constan tin : 
den ubetinget dygtigste, Faren op ad  Dage i S ind og Skind og han s  Ynd
lingssøn«, som  Keiseren — siges det — endog m aatte true  m ed Bøddel- 
øxen, hvis h an  — som havde et mægtigt Parti for sig — ei loyalt gav 
efter for h an s  Vilje og Retten. Det h a r  tat svæ rt p aa  C z a ren : h an  er træ t 
til Døden. H an  har saavidt faaet ta t Afsked med sine N æ rm es te ; han  
sidder, støttet af Puder, opreist, m en det er tydeligvis den sidste S tund : 
h an  h a r  m istet Mælet, og L ivlægen mener, a t der ikke er m ange Ø ieblikke 
igjen. Dog er Keiserens sk jønne Øine lige klare, og Blikket gaar ligesom  
i b ræ ndende Søgen Gemakket over. Da forstod K eiserinden og iler selv 
hastig ud  og kommer tilbage H aand  i H aand  med Fyrstinde Barbara 
Nelidow. Barbara styrter hen  til Dødsleiet, kaster sig paa  Knæ, løfter sit 
yndige, sorgfulde Ansigt og strækker sine Arme op mod Czaren, hendes 
elskede N icolaus!

Da gaar der et deiligt, m en sørgmodigt Smil, ligesom  de sidste S traaler 
ved Solefaldet, over Keiserens Aasyn, og i s in  sjæ lfulde Dybde ombølger 
det Barbaras taarevædte Ansigt og hendes knæ lende Skikkelse med sin 
uendelige vemodsfulde Ømhed og sin uudsigelige Sødme!

Men Sjæ lsrørelsen var for stærk, det var formeget for den døende K eiser: 
«med dette A fskedssm il gaar h an s  stærke m and ige Sjæl ind  i Evigheden!«

N o. 129. Han (L ieutn . Morten (M artinus) Griinwald) skulde  
«ochso vårit en gantzche w oh l instruiret Mandt m it guter Effne 
(sic), och kunnte han auch ein W itze  sagen«. D ette siger Sviger
datteren Fru Justine Cathrine v. Reichwein; hun havde hørt Føl
gende (af sin Svigerm or E lse  E lisabeth Orning e ller  af sin Mand): 
Lieutenant Morten (Martinus) skulde engang —  form entlig som  
Dragoncornette —  ha’ væ ret i en stor Kriegs-Bataille, hvor det 
gik varmt til: mange faldt, flere haardt b lesserede, m en L ieute- 
nanten fik «ey end en Schram m e«. Da en Officer «undrede sig  
derudoffer«, sackte han m ed  sin guter Laune: «Jeg m ich maa 
auf den auslandischer K iempe halten, der han sachte: Jeg takker 
den Gud Herren, att han so  gnadich m ot m ich wårit haffer, att 
han har m ich giffuet Kråfter genug till m in  Kroph zu w ehren«.

D ette skulde ha’ fundet Sted  i Slaget ved Lund 1676 (i den  
skaanske Krig) «vel den største og b lodigste Kampf udi N ordens  
dens Kriegseffentyrier« (3000 Svensker stupade, ve l 9000 faldne, 
saarede og fangne Danske).

Oberstl. Bernt Orning skulde ogsaa engang snakket til sin Bror 
Dragoncapt. Fridrich Christian G riinwald om , at deres Far som  
Capt. des arm es el. Cornette udi et af General «Fridrich Ahrentz- 
dorpher (sic) hans Rytterregimenter w ar (m en siden kom han i 
Tienste til Foedtz (sic) ved Søndhordleh . Rgmt.) «och» — lagde 
han til —  «deraf b leff din Nafn-Opkalditz Fridrich Christian (effter 
den General#).
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N o. 130. For Fuldstændigheds Skyld tilfø ies Følgende: I Be
gyndelsen  af 1700-Tallet skulde der ha’ været en Notarius i Bergen, 
som  skulde været født Bergenser, og hvis Navn form entlig skulde  
skrive sig fra et Sted, som  laa m ellem  Marken og Kaigaden i 
Bergens By og kaldtes «Grønnevold». At denne Person  kunde 
være identisk med L ieutenant Morten (Martinus) Grunwald (Grøn- 
w alld) er absolut umuligt, da L ieutenanten  vitterlige n var født i 
Skaane og derfra indvandrede til N orge (og kom senere til det 
Bergenske). D et har heller  ikke været paastaaet, end ikke anty
det som  Gjætning, at L ieutenanten (vor Stamfar) i sine senere  
Tider skulde være gaaet over i civil Stilling, det er heller  ikke 
rimeligt. Oberstl. H irsch’s Anførsel i sine O fficers-Fortegnelser  
(Kgl. B ibliothek, Khavn.) om , at Fændrik (L ieutenant) M. Griin- 
wald (G rønwalld) »antog N avnet Orning«, da han giftet sig, kan 
form entlig h e ller  ikke være rigtig. En af M odgrundene er anført 
før og det kan desuden vanskelig antages, at han som  Officer 
kaldte sig «Orning», m en  at han, da han gik over i civ il Stilling, 
igjen antog sit oprindelige Navn; det v ilde jo være en besynderlig  
N avne-M etam orphose, for ikke at sige «Anam orphose», især for 
En, som  skulde antages at tilhøre den baltiske Baronslægt von  
Grunwald. Danmarks A dels Aarbog næ vner ham  «Grønvold« 
(ikke Orning) og Rigsarkivar J. H. Huitfeldt-Kaas, som  jo var be
slægtet, troede det ikke. Han hævdede at der i Danm ark-Norge  
var 2 å 3 forskjellige, s le t ikke beslægtede, Fam ilier «Grønvold», 
hvoraf den ene (vor Slægt), som  vitterligen kom fra Skaane 
(«hvortil den i sin Tid fra de baltiske Lande kom m en var«) var 
den s p e c i f i k  n o r s k e  (el. rettere b a l t i s k - n o r s k e )  og —  
s o m han sa’ —  » u d e l u k k e n d e  O f f i c e r s - S l æ g t «  og som  
ei stod  i nogen S læ gts-Forbindelse m ed de to andre »danske« af 
lignende Navn.

I «disse to andre«, som  var og forblev danske, fandtes der 
kun et Par O fficers-Personer, hvoraf en en Tidlang i Midten af 
1700-Tallet: Adam Levin  Knuth v. Grønvold (Søn af Paul Grøn
vold til Hesselager-Gaard) en  Tid havde Commando som  Obrist- 
lieu tenant i Norge.

I en Stam tavle over een  e ller  to Familier i Danmark af Navn  
»Grønvold« er Æ gteparret Fændrik (L ieutenant) Morten Gr. og 
E lse E lisabeth  Orning, (vor Slægts Stam forældre i Norge) vistnok  
opført bag i Bogen, m en som  en blot og bar «Tilføielse» uden  
nogensom helst Forbindelse forøvrigt e ller  Forsøg paa Tilknytning  
til Stam tavlens øvrige Personer.

D enne O pførelse af vore Stamfædre (i Norge) i en Stam tavle, 
hvor de a ldeles ikke hører hjem m e (hvad tilfulde er antydet ved  
Anførselens Appendix-Form ) er dog —  m ente en fremragende
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Genealog —  næsten uden Sidestykke og kan alene forklares som  
et vorlaut paagaaende Forsøg paa, at kaste et «m ention honorable- 
Skjær» over de andre Stam tavlen tilhørende Personer af noget 
lignende Navn.

Og kan den genealogiske Størrelse udtale denne Form ening, 
kan jeg sagtens paa m in Slægts og egne V egne undertegne den.

Til Overflod bør ogsaa peges paa hans Underskrift «M. Grøn- 
walld« i det foran om talte Retsdokum ent af 18/io 1699 fra Val- 
vatne paa Stord.

N o . 131. Justine v. Reichwein siger: «Natiirlich haffer hos  
«de Griinwalds« udi dend Skaane-Zeit und auch spater grosz 
U nw ille  varit m od den H auptling des G eschlechts: den tyranniske  
Baron vid hans eigenm achtige T illegneltz  aff m in M andts hans 
Stamfaders Herresæde m it de grosze Skoffue. Men fra 1750 af 
syn tes dette liflandtske G espenst ligerviis som  udi dend M ythes- 
Taage att h inschw inden , och  m ine Sønner w are m est genegne  
till dend Ereignitz in V ergessenheit iibergeben; det var im  Grunde 
Friedrich Martinus hans gode Freund Capt. Kalckreuth, der dend  
Sache w iederaufnehm t, w e il er en  unersch iitterlich  Vertrauen  
haffte po den H istories w ahre W irch lichkeit und —  doch um - 
sonst — predigte; denn Fridr. M artinus hatte kein Ohr fur E tw as«.

N o . 132. Det er tidligere b leven  sagt og satirisk frem holdt, at 
Krigsraad (forhenv. L ieutenant) P ierre Paum eau F lo r 1, født 1775, 
Søn af Generalauditør Jens F lor og Hustru f. H eegaard2 * * 5, opkaldt 
efter en fjernere Slægtning af fransk Byrd P ierre Paum eau (Inge
niør-General) til sin egen store Æ rgrelse var født A ldelsm and. 
Slægten form entes at være af den under U nionskongen Christopher  
af Bayern adlede Æ t Flor (Floer). Krigsraaden var en  stor Poli- 
ticus; han var mangeaarig (1818, 1821, 1822, 1842) Storthingsm and  
(1ste Repr.) fra Dram m en. Lagthings-Præ sident 1818, 1822 og 
1842, f  1848; ivrig Republikaner og Oppositionsm and, var for 
A delens Afskaffelse, var m ed  at foreslaa eget norsk Flag, b lev af

1 Fændrik  1789, Second-L ieutenant 1790 ved 2’ Aggershuus. Rgmt.
Tog dansk ju rid . Examen 1795, Auditør-Exam . 1796 og blev ad jungeret hos
sin  Far og forret, tillige som Officer, tog Afsked som  saadan  1800. U nder
Krigen med Engl. 1807—1814 hævede h an  ikke sin  Pension. Fik Titel af 
K rigsraad, m en frasagde sig d enne  i 1833. Levede som  Landmand, men 
da h an  i de uheldige Aar 1813 og 14 udover m istede sin  ikke ubetyd. 
arvede Form ue søgte han  i 1821 Bevilling som  Procurator, men Ansøg
n ingen  blev  ei indvilget (paa G rund  af h an s  politiske Holdning?) Levede 
da og senere i D rammen som Publicist og Politiker. G jentagende Forligs
kommissær, i Adm inistrationen for Norges Bankafdel. fra 1845. Storth. 
bevilg, ham  i 1845: 150 Spd. i aarlig  Pension. Ikke liden  litterær V irk
somhed. Død i D rammen 7« 1848 (73 Aar).

5 M entes at stamme fra den mægtige, rige og stortalende Lagm and K. 
J. H eegaard  i F redriksstad, som  Gyldenløve kaldte et «Ukrudt».
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Anklagede udskudt af Rigsretten 1821— 22, var i 1842 M edlem  af 
Bankcom itéen. Udtalte sig i Storthing 1822 saa stærkt, at der 
foresloges at anklage ham for Rigsret.

Det var uheldigt for Krigsraaden, at det først Aaringer efter 
hans Død er bleven oplyst, at han ikke var født Adelsm and, m en  
kun »adopteret saadan«.

Der er nem lig for ikke ret længe siden bleven  »opdaget en  
U dtalelse af 1867 i et O rdenscapitel vedk. Dannebrogsordenen at 
Pierre Paum eaus kjødelige Fætter, den navnkundige norsk-danske  
Etatsraad Christian Flor (f. 1792, f  1875). H ans og Krigsraadens 
fæ lles Farfar var en form uende Lensm and og E ier af Storgaarden  
Veflingstad i Stange, H edem arken: Lars N ie lsen  H olm . D enne  
døde tidlig, og Enken blev gift m ed en  »Læge Flor, som  var at 
A delsæ tten». F lor adopterede sine S tif børn og sendte dem  paa 
Kristiania Kathedralskole, hvorfra de b lev  Studenter i Kjøbenhavn. 
Pierre Paum eau F lors Far: Jens Flor b lev Regim entsqvartermester  
og Generalauditør i Norge; Christian F lors Far: Regimentsqvar
term ester i Danmark, m en døde tidlig (1808); Christian F lors Mor 
var en H esselberg  fra Laurvig.

Jeg finder at burde notere Følgende, som  form entlig hidtil har 
været lidet kjendt, e ller  endog ukjendt og er af stor Interesse, 
(forøvrigt særligt for dansk Politik). Etatsraad Christian Flor, det 
danske Folks og dets Sprogs langvarige og utrættelige Forkjæmper 
i H ertugdøm m erne, var tidligere Præst, derefter Professor i Kiel 
og senere Organisator af danske H øiskoler (Ryddings). Han var 
gift m ed Datter af Etatsraad von Zeuthen til Tølløsegaard. Han  
var en sæ rdeles sm uk og stadselig  Mand. Biskop Rørdam siger, 
at Christian Flor saa »ualm indelig godt ud og havde især smukke 
blaae aandfulde Ø ine». Jeg tilføier, at det nu ogsaa er b leven  
authentisk bekjendt, at Etatsraad Chr. Flor er O phavsm anden til, 
at den anseede Peter Hjort Lorenzen  vidnede i S lesv igs Stænder
forsam ling ved «at tale dansk« og at Christian Flor har skrevet 
alle de berøm te Taler fra 1843— 45, hvorm ed Laurids Skau sam m e
steds «forbausede og ildnede de Danske og generede og ærgrede 
de Tyske«. Opdageren og M eddeleren lægger til: »M ellem  en  
sto lt Riddersmand i Bondekofte« (som  Orla Lehm ann kaldte Lau
ritz Pedersen  Skau ved  den store Folkefest paa Skamlingsbanke 
1844) «og en  ærgjerrig Bondem and i Florsk Krigsmaling er der en 
V æsensforskjel, som  ikke kan udlignes og ikke taaler Forvexling«.

Ved en stor Æ resfest for Etatsraad Christian Flor 7/n  1869, 
hvor den 86-aarige Grundtvig holdt Indlednings- og Carl P loug  
H ovedtalen , og hvor H yldningssangens 6te V ers slutter saaledes:

«Gud und e  ham  at se den Stund, Paa hele D anm arks frie G rund,
N aar D anm arks B anner vajer E ngang  igjen med Sejer.«
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—  for denne Festforsam ling af de forskjelligste Sam fundsklasser  
fra M inistre, Professorer, lærde Mænd, til Borgere og Bønder: af 
alle Partier, m en  sam lede ved Kjærligheden til det fæ lles Fædre
land og Folkelig Oplysning, ytrede bl. Andre den gam le anseede  
Præst Peter Rørdam fra Lyngby, «at F lor havde —  foruden saa- 
m ange store Gaver —  den særlige lykkelige E vne «at kunne  
«haandtere» M ennesker. Han, altid sig se lv  lig: æ del og værdig, 
tillidsfuld  og underholdende, kunde om gaaes m ed  alleslags Folk: 
H errem ænd og Bønder, Bisper og Skolelærere, Rige og Fattige og 
dette var da (dengang) noget Usædvanligt; m en H em m eligheden: 
N øglen  til denne Sesam , som  aabner, var «at Flor gik Folk im øde  
m ed Tro og Tillid«. Da Etatsraad Flor se lv  tog Ordet i en kort 
m en vægtig Tale pointerede han, at det var hans faste O verbe
visning, at det er um uligt «at løfte det m enige Folk aandelig og 
moralsk, at bringe det til at fø le  en  virkelig m enneskelig  og se lv 
stændig T ilvæ relse og være sig denne bevidst, uden ved M oders- 
m aalets Hjælp og Midler« og han tilfø iede m ed ophøiet H enførelse  
og dyb Bevæ gelse: «Undertrykkelse af et Folks M odersmaal fører 
det nødvendigt m ed sig, at de enkelte Personers M enneskeværdig
hed ufravigeligt gaar tilgrunde«.

H ans eneste  Søn er E ier af Haddebro Jernværk i Sverige. I 
1867 havde Etatsraad Flor en  indgaaende Sam tale m ed den navn
kundige Dr. August Sohlm ann (Aftonbladet). D en blev banebry
dende for Udviklingen af Folkehøiskolen  i Sverige. Ogsaa et 
sm ukt Blad i M indekransen for den første nordiske H øiskoles 
Stifter.

Christian Flor døde 1875: 83 Aar gi. Siden 1855 var han 
M edlem  af Rigsraadet. H ans store Livsværk strækker sig kun 
over et Snes Aar (fra 1837). Men siger hans Biographi: «Sjelden  
eller  aldrig har en Mand i saa kort Tid udrettet saam eget for sit 
Land og saaet en Sæd, som  bar saa rige Frugter«.

N o . 133. En genealogisk og sociologisk  Forsker har for ikke 
saamange Aar siden udtalt fø lgende: «Det er dog ikke kom m en  
nær saa langt m ed Storbonden (m en Turen kom m er vel nok ogsaa 
til ham) det er snarere de rod løse (fra Roden-Jorden-løste) nyere  
indvandrede tarvelige By-Existenser og Individer i lignende S til
linger (der m ed H ensyn paa Afstam ning kan sidestilles m ed den 
tidligere H usm ands- og Inderst-K lasse) som  her fører an, m edens  
Landets Tarv «udi Politiken« saa vakkert «tilgodesees« af Sag
førere, Sem inarister, »Ibsenske Ingeniører« og lignende Affærs- 
m ænd hovedsagelig  fra «By-Bygderne«. Nu befinder man sig der
for og selvfølgelig  i «det glade Vanvids Dage« som  Lederen af 
den langvarige S tyrelsesm isére saa anerkjendelsesværdig, sandheds- 
kjærligt og oprigtigt har udtrykt det, og han er vel ogsaa den
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næ rm este til at burde kunne karaterisere det af ham  selv  skabte 
Styres Karakter. En fremragende Expert har nylig udtalt sig om  
Tvangsvenstres financielle og politiske Vanstyre (refereret i de 
uafhængige politiske Blade) og siger, særligt m ed H ensyn  til vort 
Lands vigtigste Næringsgrene: ((Skibsfarten og Fiskeriet«, «at der 
baade af den forrige og nuværende Venstreregjering er drevet en 
Politik, som  har svim eslaat d isse to nationale Bedrifter og i det 
H ele ved Statsindgreb har chikaneret og skadet Næringslivet«.

Em bedsstanden kan ikke længer regnes m ed. «Den er paa 
Grund af sit udvidede Rekruteringsomraade, sit forfladnende popu- 
lacem æssige alm en-folkelige T ilsig  å la m aniére d’Amérique, m en  
især form edelst sin økonom iske Misére« — planlagt af en  tidligere 
Høire-Statsraad («som  saaledes har skjænket sig se lv  og sine ind
skrænkede Synsm aader en varig U lfeldt-Støtte«) og lidet ophjulpet 
ved senere og seneste  S tyrelses Fattigmandsskjærv —  «nu sunket 
ned til det rene Proletariat«. Den anskues derfor ogsaa af Folket 
m ed m edlidende Ringeakt, naar det erfarer, at alm indelige Em beds- 
m ænd ikke engang har Fjerdeparten af en 01- el. Brødkjørers Ind
tægter, m edens Em beds- og Bestillingsm ænd m ed sine smaa Gager 
«presses nidkjært« til sidste Øre! I denne, særligt for de under
ordnede Funktionærer, prekære Stilling, kan man desværre vente  
sig Lakeiaandens Subm ission  og Corruption. Æ re være dem, som  
i gam m eldags Æ rlighed saalænge har holdt det haarde Tryk ud, 
m en hvorlænge?

D et synes som  om  U sundheden  nu har m anifisteret sig, sær
ligt i Regjeringskontorene, «denne gamle P lanteskole for Stats-Skab«  
(som  «Dølen« har sagt), «særligt ved Besæ tningens usikre næsten  
rodløse Stilling, uafsæ ttelig uden Videre som  den er«. D et siges, 
at K ontorcheferne skal ved  Siden af en ugeneret og egoistisk  
N epotism e, især og i første Række i Favør af sig se lv  og Sine  
(sine Nebengeschåfter og sine G iinstlinge) «vise en brutal og over
legen H ovenhed  m od Underordnede, m en ængstelig Spytslikkeri 
overfor Overordnede«. En gam m el agtet D epartem entsm and sa’ 
for en Tid siden til m ig om trent det sam m e i d isse Ord «i denne  
sin usikre Stilling taber d isse Statstjenere sin U afhængighed (om  
de nogensinde har havt en saadan F ølelse , maa den nødvendigvis 
• være gaat t ’or dem«), sin Selvagtelse  og Ligevægt. Der gaar 
isvang H ovenhed, U forskam m ethed, Fordringsfuldhed og smaaligt 
Tyranni m od ikke begunstigede Underordnede, skam løse egoistiske 
Indrøm m elser ligeoverfor sig se lv  og de Begunstigede, m en frem 
for A lt sim pelt Spytslikkeri m od Overordnede. Og saa denne  
om siggribende Trafik med Anbringelse af Slægtninge, V enner og 
V enners V enner (dog m est i de lavere Stillinger) i K ontorerne: 
«det udarter snart til Etableringen af rene K ontor-Dynastier«.
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Han sa ’ m ere og endnu skarpere, som  her ikke er Stedet til 
at anføre. Relata refero, m en jeg  kunde ikke la ’ være at tilføie, 
at hans Opfatning var form eget catonisk, han m aatte betænke den  
m enneskelige Naturs Svaghed under saa usikre Forhold som  de 
nuværende og b illigvis medgive, at de O verordnedes Stilling var 
prekær om trent som  en ynkelig L us m ellem  de Ø versters skidne 
Proletar-N egle.

Og saadanne kildne Forhold p leier at ha’ stor Indflydelse paa 
den m enneskelige psychiske Natur; de er se lv  i K lem m e, og smaa- 
skaarne Naturer biir derfor som  oftest baade blødhjertede og blød- 
hjernede ligeoverfor sig og Sine, m en  e llers m eget haardhjertede  
og haardhudede, især m od dem, de har Commando over; der 
ta’r de ligesom  en nidkjær Revanche, en  Slags Opreisning for sin  
Trængsel. B. Bjørnson la ’r i et af s in e  Dramaer en m ere lavt
liggende Natur udtrykke det saa, «at han sjelden har fø lt T ilbøi- 
lighed til at give Slaget tilbage igjen, hvorfra det kom, m en ve l 
til at la ’ det gaa videre nedover«. —  N ei! »Samarbeide og Retfær
dighed«, m ener en stor Filosof, er kun Palliativ, en Øieblikshjælp  
m od en bitter, sjofel og hen syn slø s  Kappestrid. I hele  Verden  
over, i a lle  Samfund er der et Rot, et frygteligt, et uophørligt 
Rot, hvori baade den personlige og kollektive E geninteresse breder 
sig og spiller H ovedrollen , E goism ens ubarmhjertige Dæmon er 
sat i H øisædet, den er den ledende!«

N o . 134. Stærkt maa betones den Indflydelse, som  Norges 
folkekjære Statholder Ulrik Fridrich G yldenløve, uægte Søn af 
Kong Fridrich III (1638— 1704) øvede ved  at vække og styrke det 
før saa ringeagtede og tilsidesatte norske Folks, særligt Bondens 
Selv fø le lse  og Selvtillid . Iallefald i de 25 Aar (1675— 1700) han  
var N orges lovlige («om  end och før«?) Statholder havde han  
strax vundet frem til det norske Folks Hjerte ved sit ligefremme 
V æ sen, sin Retsindighed, sin Retskaffenhed og vistnok ogsaa ved  
sin kloge Smigren (vel lidt opblandet m ed «Schm unzeln» : Fjeld
bonden, m ødt m ed og sært paavirket ved  hans fortrolige Tone, 
kaldte ham  ogsaa bestandig «Du G yllen lova«!). Norm ændene  
ansaa ham  ligesom  for sin «egen Skydshelgen«, «och havde de 
synderligen Veneration for« denne H errem and «formedelst hans 
prægtige Betragen, ligefrem m e Omgang, Tapherhed udi Kriig och  
lystige L ebensw eisse  och godm odige Snakken (Geschwatz) och  
war hånd allenstider im m er beredtz den A lm ue at forsvare m od  
ubillige Paalæg«.

Der har været stærkt bebreidet G yldenløve, at han var blandt 
dem, som  var m ed at styrte «Rigskansleren Grev Griffenfeld«, 
sin tidligere V e n ; m en det maa betones, at G yldenløve fø lte sig  
absolut overbevist om, at det var Rigskansleren, som  han havde
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at takke for den kongelige Unaade, han nu var geraadet i (c. 1674) 
en Antagelse, som  maaske ikke var grundløs. Griffenfeld, den 
største Statsmand, som  Danm ark-Norge har havt, var en  Mand 
af «de ypperste Evner, em inent udi sine Kunnskaffer och Insichter, 
fast udi alle  disciplinæ«. H ans oprindelige Navn var Peter Schu
m acher, Søn af en Kjøbenhavnsk V intapper og H ustru Mari Motz- 
feldt (eller retteligen «M ossfell» «och skulde hendes Slægt være  
fra dette sum pige Sted paa dend Øe Island«), och war der udi 
dend Kielder en M oster aff dend W iin taphers Qvind, huilcken  
en «Galdre Qvind« w ar och en  Spaadom s Aand dend annam m itz  
haffte «och sachte hun forutz, att dend Dreng Peder en stor Thing- 
mandt bliffte« . . . «och w ar dend M oster liigerw iis udaff m egen  
Verstandtz (sic) udi Poter, Pæ gle och de andre H uuel-M aal att 
betiene«.

«Allerede Fr. III forstod og brugte denne høit begaffuede Yng
ling (Peder Schum acher) udi S tats-T ienesten«, «och under Christi- 
anus V steeg hånd til de høyeste  Poster och Anseeiser.# »Han 
fik dog v isse ligen  derfore m ange N eidere og O hrenblåsere, der
iblandt den dycktige, m en  m isundelige och gifttungede Ahlefeldt, 
som  altid ham  effter m ed Rænker og Øretuderier war, och bag
vaskede han hannem  im m er for den Stadtholder, der ey  som  
ehrlicher Mandt de Erkåuflichheiter begunstigede, som  den Schu- 
macher-Griffenfeld veriibte og heller  ey  hans Hoffmod.«

«Och w ar der m ange lærde Mændt den Rigscantzler att fortræ
dige form edelst dennes Bestichningz (sic) och M odtagheltz (sic) udaff 
Gaffuer for Em betz att annam m e och w ar der den offermaade 
lærde och i Besitz udaff spottegoegisk (sic) D ichter-K onnst dend  
Rector udi Schlagerup, Hr. Jacob W orm , huilcken en Stedzsøn  (sic) 
udaff dend Biskop Hr. Thom as Kingo war.«

E t Par V ers (noget m oderniseret i Skrivemaade) af d isse den  
usædvanlig begavede Mands Digte, der udslyngede den skarpeste  
og h en syn slø seste  Satire til le t flydende Metra og velk lingende  
kjendte M elodier, h idsæ ttes m ed Bemærkning om , at de fik stor  
U dbredelse i Sam tiden og er bevaret til vore Dage i Afskrifter 
(Tante Rosing, hvis Mand var Slægtning af Biskop i Christiania, 
den m yndige Hans Rosing, havde en Afskrift) og at de ophidsede  
Stem ningen m od R igskantzleren:

1. «Oppaa det falske Bryst blev Christi Kors ophænget 
Det Bryst, som er med List og G jerrighed befænget;
Det er for Christi Kors en  F iende og Uven,
Som Christi Kors engang  fra sig skal kaste hen.

1 H an  blev  efter sit senere (1676) Fald  sat i Fængsel paa  M unkholm en, 
f  1699 i T rondh jem  i privat Virke hos H. Treschow , «en Borger og stort 
Skam« (Generallieutn . Vibe’s Sigende).
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2. H an  Dyrets Brændetegn lang t heller bu rde bære,
At h an s  Guld-K jærlighed for Verden k jend t m on være:
H an  ho lder Kro og Salg med hellig  K irkekald,
H vem  ved om  han  ey faaer af H imm elen  et Fald.

3. For gylden Elefant en Ræv h an  bu rde  føre,
Og Edderkoppens Skilt; th i Alle skal ham  sm øre:
H an  suger Riget ud  og griber til sig  G uld  
Som Støv paa  Gaderne, og Sølv som  u ta lt Muld.«

Men da Rigskantzleren i 1676 var b leven  fæ ngslet, anklaget og 
døm t fra L iv og Gods, som  om sattes til evigt Fængsel først i Ca- 
ste lle t i Kjøbenhavn og siden til M unkholm en ved  Trondhjem , 
hvor han —  den energifulde Mand —  vansm ægtede i 22 Aar —  
er det et sm ukt Træk af Rector W orm  at han i D igtet »Fugle- 
visen« anraaber Konge-Ørnen:

«Lad ey d in  N aade fare 
Mod Griffen, n u  halvdød,
Guds Engle ham  bevare 
F ra Vaade, Fald  og N ødl 
Jeg, Irisken, saa  sukker:
«Guds Ø rnen fri fra Sorg og Nød 
Til H im len  ham  indlukker.«

Griffenfeldts Grevskab i Norge (ved Tønsberg) b lev  under Navn  
»Jarlsberg Grevskab« solgt til Gustav V ilhelm  v. W ed e ll, en dygtig 
Kriger, som  havde været i keiserlig  Tjeneste m od Tyrkerne og 
senere i M iister-Biskopen v. G alens og derpaa i dansk. Han er 
Stamfar for Greverne af W edell-Jarlsberg.

Han var af den nordtyske Slægt W ed e ll, der —  som  Slægten  
W rangell og andre —  dannede (ligesom  de skotske Claner) en  
talrig Fæ lles Slægt, som  a lle  bar Fam ilienavnet. Men iblandt den 
talrige Fæ lles Slægt frem hæ vede sig enkelte Grene, som  indtog  
Fører- el. H øvdingstilling og som  baade i Tyskland og flere skan
dinaviske Riger blev af vedk. Lands høieste  Aristokrati. D ette  
Aristokratis M edlem m er var ogsaa gjennemgaaende frem staaende  
Mænd (som  f. Ex. i Norge den berøm te Statholder Grev H erm ann  
W edel-Jarlsberg). Men i Tyskland vrim ler det af W ed e ll’er i 
alleslags underordnede Stillinger. En D am e af Jarlsberg-Slægten  
jeg kjendte godt, og som  reiste m eget, sa ’ mig, at «f. Ex. i W ien  
kan m an træffe paa adskillige saadanne, der gjerne er Feiere«.

—  Men kan «G iildenlews» Forhold til Griffenfeldt maaske være 
at dadle, var han ubetinget en ogoeder mann« for Norge, for
nem lig m ed H ensyn til dets H æ rvæ sen. «D ette trængte —  huis- 
som  de farefulde och prækaverendiz (sic) Tiider det erlangte —  
at reform eres «in capite et m em bris#«; dette «arbeydede han
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im m er paa» og deri ligger hans store Fortjeneste for Norges 
vedkom m ende og vi vender derfor tilbage til hans Virke i saa 
H enseende.

Krigsvæsenets Opkomst tog G yldenløve sig saa »særlig iffrigen 
aff», at han maa siges «att haffve gjenreyset och stiffuitz op» vort 
slingrende Hærvæsen fra 1641. Med H ensyn  til Armatur, m en  
end mere med Beklædning og Proviant var der im idlertid ogsaa  
nu, men især tidligere, sm aat Stel. En høiere Officer, som  m ed  
Nidkjærhed ogsaa tog sig af denne vigtige D el af M ilitærvæsenet, 
var General G. Reichwein, som  allerede fra sine Major-Dage af 
havde haft aabent Øie derfor. Han hen leder Statholderens (H. 
Sehested) specielle  O pm ærksom hed paa den Ting og siger om  de 
elendige T ilstande, se lv  blandt O fficererne: «de er icke betroet 
salva reverentia endoch et Par Støvler«. «Gud ved, at som m e gaae 
nøgne og su lte, saa det sig deroffre er att erbarme«. Selv  har han 
«søgt at hu ie lpe  saavide form aaes, m en nu er der ey  m ere«. 
Rigsarkivar H uitfeldt-Kaas har ved G jennem gaaelsen af den Reich- 
w einske Copibog ytret om  Generalens Andel af Landets Forsvars
væ sen: «Endel af hans m ilitære Fortjenester har vistnok været 
bem ærket og paavist, m en hans Virke viser sig nu at være af 
langt større Betydning og Rækkevidde, end m an hidtil har havt 
A nledning til at formode.«

G yldenløve drev H æ rvæ senet op i Antal og Vaabenfærdighed. 
Istedetfor f. Ex. det hvervede ubetydelige Rytteri fik han organi
seret et nationalt saadant, stille t af Rytterlægder. Ved G yldenløvs- 
feidens Udbrud 1675 beløb Feltarm eens Styrke sig til 13 å 14 000 
Mand. D enne forøgede Feltarm ee kaldtes: «den nye norske Hær«.

D enne m ilitære D iscip lin  involverede ogsaa —  m ener man, 
cfr. tidligere U dtalelse -— Sam hold  og Culturfølelse og dannede 
en gavnlig Modvægt m od den afsondrende og selvgode Bygde- 
patriotism e og den saa norsk-karakteristiske «ligeglade Om trentlig
hed«. Og — det kan v ist rettelig siges —  gjennem  den norske 
Arm ee, der, hvad de M enige angaar, saagodtsom  udelukkende be
stod af nationale E lem enter, har det norske Folk begyndt og siden  
vedb levet at arbeide sig sam m en til en Nation i den høiere Be
tydning, som  dette Ord omfatter.

G yldenløve var da ogsaa saa a fhold t af Norm ændene, at den 
eneste, som  kan sidestilles m ed ham , er Prins Christian August 
af Augustenborg i Begyndelsen  af 1800-Tallet.

Men Krigsvæsenets da nødvendige Opsving b lev  ved  dets se 
nere »Pleie« overdrevet i hø ieste  Grad. I Danmark b lev  i 1700 
indført det saakaldte «militære Stavnsbaand«, der forbød Bønderne  
m ellem  14 (9)— 35 Aar for Udskrivningens Skyld, at forlade det 
Sted, hvor de var fødte. D ette Stavnsbaand blev ogsaa indført i
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Norge fra 1740—-99: fra 7— 36 Aar m aatte ingen norsk Bonde 
forlade sin Lægd (Udskrivningsdistrikt) og saagodtsom  h ele  den  
norske Bondestand blev saaledes inddraget i dette nationale V æ rn ; 
under Kong Fr. V (1746— 66) gik den norske Hær op til 35 000 
Mand: en sv im lende H øide og en trykkende Byrde for en Stand, 
der ikke var talrigere, og en Stat, som  ikke havde større økono
m isk Evne.

Selvsagt kom  i Norge (hvor der kun var lidet talrig og ikke 
længere betydningsfuld Adel) Officersstanden i høi A nseelse  og 
blev »eftertragtet# og betragtet som  Landets Overklasse, særligt 
naar den var i Cognatforhold til gam le U radelsæ tter, hvad der 
jo var T ilfæ ldet m ed Slægten Grønwald (O rning-Grønwald). Den  
blev, i L ighed m ed flere andre Officers-Slægter, en Slags »Militær- 
Clan», som  fra Far til Søn, fra Stamfar til E fterkom m ere under 
N avn dels «Orning» (Grønwald-Orning) dels Grønwald (G rønwold, 
Grønvold) saa at sige »leverede Officerer# til Hæren. I om trent 
200 Aar fra 1650/80 til 1850 ydede Slægten denne eiendom m elige  
Leverance (c. 33 Officerer) til Fædrenelandet.

Der var altsaa — særligt i 1600- og 1700-Tallet —  en hel D el 
Officerer af G rønwald-Slægten, vistnok  m est i underordnede S til
linger som  Fændriks, Cornetter, L ieutenanter, Capitain-Lieutenanter, 
Capitainer, Majorer og O berstlieutenanter (ogsaa Oberst). De gjorde 
beredvillig sin Pligt og kjæm pede trofast for Fædrenelandet.

Saagodtsom  alle L ieutnant M artinus G rønw allds og E lse  E lisa
beth Ornings Sønner havde som  Officerer »været m ed udi Krigen#. 
D en senere Oberstl. ved Dragonerne Bernt Orning jr. havde i 
keiserlig Tjeneste kjæmpet og erhold t «et draffveligt Hugg udi 
Ungarn# og b lev strax efter sin  H jem kom st som  Prem ierlieute- 
nant saa haardt saaret i S laget ved  H elsingborg 1710, at en Felt- 
skjær bedyrer, at han «mit ein  S en se  udi drei Parten zerhacket 
war»; han døde i forholdsvis ung A lder «udaf Schaden#.

Tre af hans Brødre »Verkurzen dend Krieg deris L eb en # : 
Dragoncapitainerne Fridr. Chr. G rønwald og Haagen Otte Grøn
wald, («Haagen Skakke# kaldet fordi han bar sit H oved paaskakke 
paa Grund af »det Meen» (sic) ved  et Karabine-Skud), havde ide
lige M indelser af sine Saaer og »døde hasteligen derudaff#; m in  
Tip-Oldefar paa Grund af et «tiefgehende Degenstikke i dend  
Schulter-Arm # («och w ir auch m it W ein  sehr anfeuchtet bleff«), 
og Dragoncornette Otte Marquard G rønwald faldt udi engelsk  
Tjeneste under den »Obergeneral Malabro# (Marlborough) ved  
M alplaquet 1709. Tvende O rning-G rønwalder gik ogsaa i frem m ed  
Lands Tjeneste som  Underofficerer og «blev borte i Kriegslar- 
m en». (Fru Justine Cathr. R eichw eins Siigelse.)

Min Farfar «Majoren# (og a lle  hans Brødre) var m ed i 2de
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Krige m od Sverige. Majoren, som  da var Captein, b lev  den ene  
Gang «m ehrm ahls Verwundet«, som  Feltskjæren, den tyskfødte 
Hr. Christian, sa’: «han aber so gesundt war, att den W unde  
«widt sein  Natur undt m ein  Konnst« (sic) bald ganz und gar ge- 
heilet bleff«.

Om Oberstl. Fridr. M artinus v. G rønw olds m odige og ridder
lige Optræden ved hans »Duel udi Itzehoe« 1758— 59 «der til 
hans og den norske Hærs Hæder war» (C olonellens Siigelse) vil 
senere blive udførlig fortalt.

D isse «M indelser« vedk. M edlem m er af G rønwoldslægten, deres  
militære vita, kunde nok fortieres, m en det her Anførte faar være nok.

N o . 135. Oberst og Chef for Thelem arkske Regiment Hans 
M ow v. Grønvold (f. 1771 f  1848) som  maaske i Begyndelsen  
af 1830-Aarene en kort Tid havde været constitueret? Chef for 
Christianssandske Brigade, var dog vistnok en  dengang m ere end  
alm indelig  dygtig Officer. Men da han var en uafhængig Natur 
(en «Stribok» m en te  de Overordnede) var han oftere paa Kant 
m ed disse, særligt og sidst m ed A rm e-D eptet; derim od var Ober
sten s Undergivne ham  m eget hengivne. D ette fortalte en  æ ldre høiere  
Officer m ig; han havde kun Lovord for Obersten, m edens han  
kritiserede stærkt, næ sten ubarmhjertigt, flere af A rm eens davæ
rende hø ieste  Officerer, navnlig Arm edepartem entets Chef.

N o . 136. H ans Henrik v. Reichwein (Capitaine) gift m ed  
Margrethe M aaneschiold af V ese  (Baahuus Lehn) faldt 1712 i 
Slaget ved St. Denain, et af de sidste Slag i den spanske A rve
følgerkrig.

N o . 137. Der skal ikke væ re faa — vel væ sentlig  Sm aapladse —  
her i Landet m ed Benæ vnelsen  «Grønvold« (G rønnevold) altsaa  
m ed sam m e Navneform  som  vor Slægt siden Midten af 1700- 
Tallet begyndte at skrive N avnet. D e Personer og deres Efter
slægt, som  er fra d isse Steder og har taget N avn derfra, har 
selvfø lgelig  ikke noget at bestille  m ed vor Officers-Slægt, hvis  
Individer vi har god Greie paa baade gjennem  private Stam tavler  
og de offentlige M ilitær-Calendere (Officers-Rullerne, Regiments- 
Rullerne og Oberstl. H irsch Officers-Lister). D et er kun at be
klage, at Slægten saa tidligt begyndte at fornorske N avnet e ller  
at ophøre m ed den oprindelige Form  Grunwald (Grønwalld), 
hvorved form entlig  Forvexling snarere kunde væ ret undgaaet og 
Forsøg paa at indtrænge sig i vor Slægt lettere var strandet.

N o . 138. Der var i Itzehoe en  m eget dygtig tysk Miniatur- 
m aler m ed et ægte fransk Navn. H ans reform erte Forfader var 
fordreven fra Fædrenelandet «ved dend Soelkonges Dragonader«. 
Han b lev m eget protegeret af Oldefars V en den franske Colonel, 
som  var en af Over-general St. Germains Adjutanter. Han «per-
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suaederede« Fridrich M artinus til at la ’ sig m ale i 2 Exem plarer:
0 et til Fruen og et til sig selfver«.

N o . 139. Han laa i Qvarter i Itzehoe som  Capitaine og Ad- 
jutant hos sin Morbroder General N . F. Reichwein  og for Regi
m entet Reichwein, og havde han der oadskillige Effentyrier« baade 
angenehm e m ed de holstenske Dam er och  oqueelachtige m ed  
Herrer«, odoch m ed disse uden sin U rsach, m en  vare de sehr  
eifersyge (sic)».

N o. 140. Jeg bør ikke undlade at anføre, hvad Tante Lisa  
engang stærkt frem hævede ved Om talen af de gam le Gullaug- 
G rønvolder: oderes vakre, klare, form skjønne Pander, særligt var 
dette, sa ’ hun, fremtrædende hos hendes Far (oMajoren«), hans  
Sønner (hendes Brødre): Arild, Jens og Bernt Martin (m in Far), 
sam t —  la ’ hun til —  Lægen Just Christian Grønvold« (Sønne
søn  af hendes Farbror oCapitainen paa Graffer«.) Mig forekom  
det, at den sidstes form fuldendte Pande ikke godt kunde over
træffes (han var forøvrigt s le t ikke engang vakker, snarere styg, 
var noget omysende« og havde et altfor kraftigt Hageparti) m en  
Tante m ente, at ohendes Fars var endnu m ere oKlassisk« — og 
saa var det Arilds — den var næ sten som  Fars«.

Der var forøvrigt ikke Spor af partisk egoistisk Fam iliebeund
ring i Tantes Om tale af Faren, hverken hans Ydre e ller  Indre. 
Hun var m eget kritisk i sin —  som  hun v isselig  troede —  u h il
dede Bedøm m else af hans Person lighed: hun var m ed H ensyn  
til hans Svagheder saa ubarmhjertig skarp, at hun syn tes mig 
ikke at være ganske retfærdig. D et laa nem lig til de fleste af 
Slæ gtens Lem m er, at de var ganske unødigt og uskaansom t kri
tiske ligeoverfor o sine Egne«, sig se lv  ikke undtaget.

N o . 141. Han havde i 4 Aar gjort T jeneste oudi keyserlig Sold«
1 Ungarn (under Gerstorff udi den ungarske D el aff den store  
spanische Arffue-Krieg) och senere odistinguerede han sig i den 
nordische Krieg m od Carolus Tolffte udi den oSlag-Batalje« vid  
Helsingborg (1709) och udi de Kriege i Norge i 1716«.

N o . 142. Ifølge en Skrivelse til Krigskommissariatet af 1732 
sees  han ( f  1729) at have haft en Part udi det oOudalske Kaaber- 
Verck« (Personalia Grønvold i Rigsarkivet).

N o . 143. Blandt de norske Soldater under Felttoget i H olsten  
1758— 62 syn tes den saakaldte ofranzoesische Syge« at ohave sig  
udbredet«. D er var ogsaa et Par omalades« i Capitainens Com- 
pagnie som  o form edelst de holstein ske Frauenzim m er, deres de- 
bauche eller L iderlichkeit m ed denne Slags Syge sig behæfftet 
haffte«. D en  ene aff disse Syge otog Herskabet sig iffrigen aff«, 
særligt Capitainens virksom m e, lægekyndige og i saadanne T il
fælder o och unter so schw ere Um stande« varmhjertede og op
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ofrende Frue m ed »særlige Omhuer«; hånd bleff indlagt paa se lve  
Skoftestad «i et Drengekamber for sig selfer« och kostede Capi- 
tainen paa ham  en Feltskjær, nafnlig Feltskjer Bock«. Han frisk- 
nede langsom t til og blev m ed Fam ilien, da denne flyttede til 
Gullaug, «fast hans Kræffter vare saare ringe til nogen T ieneste  
der at udrette«. Han døde der «gandtzke gambel« m en «hand 
bleff doch ey  saa oldriig (sic) som  den Qvind, huilcken aff Oberst- 
Lieutenanten bleff paa dend Gullaugs gam ble Adelsgaard effter- 
laden befunditz og forbleff der til sin Dødedag liigesom  en Arffue- 
ting fra de Tordenstiernes Dage«. —  Der var nok i det H ele  
adskillige «Indlægger» paa Gullaug, da O berst-L ieutenantens Søn  
«Majoren» tiltraadte Gullaug, «men han giorde ey  nogen Forand
ring derpaa«. «Han havde se lv  et godt Hjerte og fø lte ogsaa stærkt 
sin Æ resforpligtelse« , sa ’ Tante Lisa.

N o . 144. De drev det kun som  D ilettanteri ved Siden af sin 
Hovedgjerning: Officersstillingen. I den Tid, paa begge Sider af 
1800-Tallet, m en dog m ed H ensyn til Tid og Opfatning m ed Vægten  
ubetinget heldende til 1700-Tallet, kunde der jo ikke, særligt for 
M edlem m er af en gam m el M ilitærslægt, være Tale om  at drive 
nogen Kunst for A lvor, var m an end aldrig saa begavet: «dertil 
var dennes Stilling dengang altfor prækær og for lidet anseet 
udi O m døm m et«; det skulde bare m anglet! En af O berstl.’s 
Sønner: N ico lay  Fridrich v. Reichwein fik ikke engang Lov til at 
studere og b li Præst, hvad hans Hu stod til; han m aatte værsgo 
trække i «den røde K iole«. H ans Mor nægtede bestem t, og nogle  
Tanter af R eichw ein-Slæ gten skreg over sig af Indignation. Han  
blev en ulykkelig Mand.

N o . 145. Senere under Stykket N icolay Fridrich Grønvold v. 
Reichwein (1765— 1813) v il der i en N ote gives udførligere Frem 
stilling af den m athem atiske Skole, ogsaa kaldet den norske Krigs
skole (—  H øiskolen).

N o . 146. Jeg har sat Fingeren paa den Kjendsgjerning, at de 
3 æ ldste af O berstl.’s Sønner havde den bedste theoretiske U d 
dannelse, som  da var at faa i Norge netop af den Grund (og 
ikke af nogen anden end den paatvungne Sandheds Grund) at en  
Slægtning, som  tillige var nær indgiftet i Gullaug-Grønvold Slæg
ten, har af tarvelig personlig M otvillie fundet sig beføiet til at 
debitere den yderst flaue og oplagte Usandhed, at Major Fridrich 
H elle v. Gr. ikke engang var legitim  Officer (m en kun titulær: 
noget gyselig  sindssvagt taabelig V røvl: han m aatte jo været en 
Fyrste for at saadant kunde passere). D en sam m e Slægtning —  
en høiere Officer —  synes ei h ellere at kjende til, at der — for
uden Majoren —  var to til af O berstl.’s  Sønner (Captainerne 
Nicolai Fridrich v. Reichwein og Christen Martin v. Grønvold)
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som  havde sam m e theoretiske Uddannelse. Han synes ikke at 
have nogen Kjendskab til de to næ vnte Officerers E xistense og 
iallefald kun at v ille  anerkjende een af O berstlieutenantens Søn
ner (Just Christian, Capt. for Fronske Comp. i Gudbrandsdalen, 
f  1833), den yngste som  virkelig og derhos flink Officer. Dette  
var denne unægtelig, m en han havde netop  ikke den extra 
theoretisk-m ilitæ re U ddannelse som  de 3 andre, hvoraf den ene  
døde i 1809, den anden i 1813. Jeg kom m er e llers  senere til 
at om tale udførligere Sagen for Majorens V edkom m ende og hvor
til henvises.

Jeg bemærker til Overflod, at m ine Kilder og Data for de ca. 
30 Officerer af den agnatiske G rønvold-Slægten (N avn: «Orning» 
(«Orning-Grønvold») og «Grønvold») deres m ilitæ re vita og A vance
m entsforhold  er confereret m ed O berstlieutenant H irsch ’s be- 
kjendte og nøiagtige Fortegnelse over «dansk-norske Officerer til 
1814«; den er i det kgl. Bibliothek i K jøbenhavn; af den er er
hvervet verificerede Afskrifter. (N u er de efter Rigsarkivarens 
Anm odning nedlagt i Rigsarkivet ogsaa for at tjene som  Forbil
lede eller sam m enlignende M odel ved  en paatænkt lignende For
tegnelse  over norske Officerers vita efter 1814.)

N o . 147. Følgende H istorie om  A rtilleri-L iutenant Bernt Chri
stian Gr., fortalt af en  Slægtning (Oberstinde M.) noteres her, da 
der paa Grund af frem deles m anglende, m en ihærdig af m ig efter
spurgte Oplysninger om  U lleberg-G rønvolderne maaske ikke kan bli 
Anledning til at om tale den paa sit rette Sted, og den bør ubetinget 
optegnes som  ganske karakteristisk. Altsaa: L ieutn. Bernt Christian 
Grønvold (U lleberger) havde en  langt ude paarørende Slægtning, det 
var en lystig Fæ lle; han var en Slags Forretningsm and; han levede  
over Evne, m en lod «Fem være lige». Dristig Spekulant var han  
snart paa en grøn Gren, snart i Grødfadet og da fik han altid  
Hjælp af L ieutenanten. Han var Enkem and m ed en henrivende, 
frisk og fager 17-aarig Datter, som  saa op til L ieutn., som  der i 
H uset kaldtes «Onkel». Datteren, Anne Marie, syn tes at have  
baade Respekt og Sym pathi for ham . Han var stadig om  hende, 
dansede m ed den m untre, kvikke Pige og var i det H ele  hendes  
opvartende Kavaller. Kun af H ensyn  til A ldersforskellen  havde  
Lieutenanten nølet m ed at erklære sig, skjønt A lt tydede paa, at 
hun var ham  huld. L ieutn. havde ladet sig forlede af Faderen  
til at cautionere for et større Laan, som  denne havde optaget 
hos en ung, sm art Forretningsven, som  ogsaa sværm ede for hans 
Datter. L ieutn. Bernt var netop kom m en tilbage fra en Em beds- 
reise i Sverige, han som  K anoncontrollør var b leven  beordret til, 
og der ligger en B illet til ham  fra hans Slægtning om , at denne  
holder et større Selskab og gjerne vil nyde godt af hans N æ r



væ relse. L ieutn. «pusser« sig og indfinder sig tem m elig  sen t —  
i Gjæstebudshuset. Der m øder der ham  den forbløffende Over
raskelse, at der er — Bryllup. H ans Udvalgte sidder som  Brud ved  
Siden af den slue Forretningsmand, og den flotte, snobbede Vert 
holder netop paa at pronuncere en Tale, hvori han beklager at 
hans kjære Slægtning (L ieutnanten) ved sin  betydningsfulde S til
ling i Staten maa være b leven  hindret fra at indfinde sig. L ieutn., 
som  netop var traadt ind og hører denne overdrevne flaue Ros, 
afbryder den barskt og siger til Verten: «Aa hold  op m ed det 
Sludder!«, derpaa siger han consterneret til ham : «Saa hun er 
gift, Anne Marie, m in Anne M arie!!!«

Han blev en ensom  trist Mand og døde 5 Aar efter i en for
holdsvis ung A lder ca. 36 Aar gi.

Der bør ogsaa tilføies, at L ieutenant Bernt Christian blev nødt 
til at betale Cautionsbeløbet «eftersom  Bryllupsgildet var b leven  
saa kostbart! !»

D er er en anden Fortæ lling fra hans m ilitære V irksom het, vel 
omkring 1830 Aaret. En af hans Standsfæ ller beretter:

«L ieutn. Bernt udførte da en sjelden m odig og selvopofrende  
Handling, idet han m ed overhæ ngende Fare for sit eget L iv red
dede andres og forebyggede en truende Ulykke paa Statens dyre
bare E ie og m inderige S tolthed: «Akershus Fæstning«.

»Han var den daglig næ rm este Chef for Fæstningens chem iske  
Laboratorium . En Vinterdag i Arbeidstiden er han gaaet ud af 
Værkstedet et Øieblik for at hente en  e ller  anden vigtig Ting i Maga
sinet; saa gjør en  Underofficer sig skyldig i den m est oplagte haar- 
reisende Uforsigtighed (norsk Sluskeri!) m ed den Følge, at der kom 
m er op Brand i en farlig V æ sk e: exploderer denne, kan der hænde  
alslags U lykke. Mandskabet irrer sandseløse omkring og styrter  
saa skrigende paa Dør. I Trappen er de i sin v ilde Angst nære 
ved at rende overende den tilbagevendende Chef; han skjønner 
strax Situationen, springer ind i Laboratoriet, triver det tunge  
brændende Kar og stærk, som  han er, piler han m ed det ned i 
Gaarden og faar den farlige Væske styrtet i Sneen ; det er i a ller
sidst L idten; «der var ikke en Haarsbred m ellem  ham  og den 
hæ sligste Død«, sa ’ Kammeraten. «Men den koldblodige Ro, 
raske Resoluthed, fysiske og sjæ lelige Styrke svigtede ikke : og 
det var saare vel, for hadde Karret sprunget underveis, v ilde der 
upaatvilelig gaaet L iv tilsp ilde : først og frem st hans eget og saa 
disse Svinepelser  af Artilleriet; de «hadde trøkket sig sammen«  
ved Enden af Trappen og i sin forfærdede Idioti, forstod de 
næsten ikke L ieutenantens Raab: «Væk! la ’ m ig kom m e frem  
ellers ryker D ere i Smadder allesam m en!«

«Ja han reddet ved  sin dristige Gjerning baade L iv og Gods;
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thi var Karret sprunget i Trappen, v ilde ogsaa h e le  den gamle  
Raatabøla1 gaat op i Luer!«

Der b lev  ikke gjort noget Væsen af hans H eltedaad; den  
blev dengang næsten betragtet som  en Gjerning, der ligesom  
paalaa En i hans Stilling; nu vilde han naturligvis blit hædret 
m ed Ridderkors og Stjerne —  hvad han fu ldelig  havde fortjent — 
det biir m an forresten nu, ogsaa for den reneste Ubetydelighed, 
endog blot for politisk Parti-Sm arthed«, la den gam le Oberst 
satirisk til. Obersten sa ’ ogsaa, at «L ieutenanten fik svære Brand- 
saar, særligt paa H ænderne; m en desuagtet var hans V æ sen ak
kurat saa koldblodig roligt som  om  det ikke var noget særligt m ærke
ligt, m en kun en ganske dagligdags Gjerning, han havde udført«.

«Jeg har ofte tænkt paa« —  sa ’ Obersten —  «om ikke Bernts 
tidlige Død havde sin egentlige Grund i den svære fysiske Paa- 
virkning han fik ved denne prekære H æ ndelse. Harhaus, som  
han var, vilde han ikke bry Læge «med slig  Ubetydelighed«, 
m en lod sin gode Natur greie sig se lv . D et kan jo være godt og 
vel, m en der gives v isselig  T ilfæ lder, hvor en kyndig Læge bør 
støtte den gode Natur, e llers . . . naa ja, jeg tror det!«

Men hans Vaabenbrødre i Artilleriet hædrede ham  m ed en  
eiendom m elig  Æ resbevisn ing: D e lod  (i Sverige) støbe en  liden  
Jern-Statuette af hans H oved, H als og øverste Skulderparti i 
Uniform . D en dannede et Slags Haandtag, som  faldt le t i N æven. 
I H ulningen anbragtes et le t tyndt Spanskrør og det H ele  brugtes 
som  en elegant Spadserstok (Stock des Laffen, un cannebadine).

Jeg fik et Exemplar af O bersten ; han havde flere til Erindring  
om  sin «gjæve og in telligente U ngdom sven  og Kammerat«, som  
han udtrykte sig.

En Efterkommer af L ieu tn .’s Bror har en anden Fortæ lling  
om  Grunden til denne H onnør, nem lig  hans svenske Vaaben- 
brødres Anerkjendelse, m en O berstens Frem stilling er v ist rettest.

N o. 148. M iinchner-M aleren Marcus Fredrik Grønvold (Søn  
af Præst Christian August (en U lleberger) fortalte, at han for 
mange Aar siden under et Som m erophold  i Fredriksværn havde  
om gaaes jevnlig m ed den gam le Commandør Finn W edel-Jarlsberg, 
som  fra sin Ungdom stid kjendte «U lleberg-G rønvold’erne rigtig 
godt«. Han sa’ om  M arcus’s Farfar L ieutenant N icolai Fridrik 
Reichwein og dennes Søn A rtillerilieutenant Bernt Christian (Che- 
m ikeren) at de «begge havde m eget tilbagegaaende Pander efter  
disse «E lligersene«, d isse Flatpander« (deres Mor var E lligers, 
en Kjøbmandsdatter), ja din Farfar havde jo næsten ingen Pande  
og det forundrede mig, for begge to havde m ere end alm indelig

1 Bygningerne, ja  saa godtsom  Alt paa Akershus Fæ stn ing  var i ren t 
Forfald dengang.
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gode Evner«. Commandøren tar e llers v ist feil i den Antagelse, 
at tilbagegaaende Pande som  Regel skulde vidne om  m indre be
tydelige aandelige Evner —  ialfald er der m ange Exem pler paa 
det M odsatte. E idsvoldspræsidenten Statsraad Diriks for Exem pel 
havde —  det indrøm m es v isselig  af alle  Forstaaelsesfu lde —  et 
ganske sjeldent in telligent og skarpsindigt H oved og ualm indelige  
Kundskaber, m en hans Pande var noget tilbagegaaende.

Commandøren fortalte ogsaa følgende Bevis paa Capt. Jens 
Chr. Grønvolds kolossa le  Styrke. «Det var en Dag for mange 
Herrens Aar siden, jeg var Cadet dengang. Jeg s to ’ her paa 
Brygga og talte m ed din Farfars Bror Capt. Jens Christian, m in  
faderlige Ven; saa kom m er Bryggeslusken H alvor Bryn (han var 
nok fra en Bryn-Gaard paa Hedem arken: «Sør-Bryn» og var 
havnet her) en fræk, kaut Fant, en stor Slagsbror af svære Kræf
ter. «Han taalte in te at se andre staute Karer, for da b le ’ han  
m isundeli’ og eitrende gal aa v ilde ægle, se lv  om  det var «bedre 
Folk«. Han uglesaa naturligvis Capt. Jens, som  var større og 
sværere end han. Han slang frækt dem onstrativt op m od Cap- 
teinen  og skubbet til ham m ed Armen. Men da blev Capteinen  
lynende sint. Han tok den svære Slusk m ed et rødende Rap, 
klem te A rm ene hans ind til S iderne, løftet ham  op og hev ham  
over Bryggekanten og ud i Sjøen. Aa vel aa mærke, vi s to ’ ad
skilligt ind paa Brygga. Bryn-Slusken kunde svøm m e aa kom  
sig iland, det silte  av ham, aa skadefro Bryggekammerater ropte  
efter ham: «Jagu brynte han dei naa, Bryn!« Men Bryn lod  
som  han ikke hørte og vasset beskjæm m et bortover til sit Hjem. 
Sandheden tro maa jeg tilføie, at jeg nu ikke erindrer om  det var 
af M aleren e ller  hans Far, Præsten, jeg hørte denne Bryn-H istorie, 
hvad der jo e llers  er ganske ligegyldig.

N o . 149. Han var m ed H ensyn  til L egem et af sjelden kraftig 
Statur, af sæ rdeles Styrke og en  «ren norsk Harhaus«, m en naar 
undtages hans overm aade vakre Pande, havde han i Ansigtet 
Lidet af G ullaug-G rønvolds U dseende, han m aatte snarere kaldes 
styg; han lignede i Fjæset form eget sin Mor, en  Storbondes Datter 
fra Asker.

N o . 150. En af hans Sønner, Præst i Bergen Christian August 
Grønvold op lyser i sine »Optegnelser om  U lleberg-G rønvold- 
Grenen«, at Faren led store Tab i Krigens Tid ved at flere af 
hans uassurerede Skibe b lev tagne af Fienden, m en at Formuen  
særligt fik et «Grundskud i sin økonom iske Velstandsbygning ved  
Kjøbmand Ulrik Cappelen i Skien, dennes dubiøse Fallit«. I den 
Tid var der ingen Banker, hvor man kunde hensæ tte (og b live  
af med?) sine Penge, m en der var i flere Byer velv illige Sjæle, 
som  m odtog Penge til Forrentning (ofte for sin egen Kasse). En
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saadan i Skien var nævnte Hr. Ulrik C., der e llers var alm indelig  
Kjøbmand, m en «en snedig Finantsér#.

N o . 151 a. Skal være «Bækken». Hun hed  A nnichen Kjølberg 
og var fra Asker. Efter sin 1ste Mands (Preben Petersens) Død  
giftet hun sig m ed Skipper Ole Bækken i Staværn (op lyst af Bu
reauchef N issen  i hans Skrift om  Fam ilien Prebensen).

N o . 151b . Aasm und Olafsen Vinje, D ølen  (1818— 70), kjendte 
jeg noksaa godt. Engang i 1860-Aarene, han slæ ngte indom  min  
H ybel, for »aa prate# sa ’ han bl. Andet, at hans Far var Soldat under  
Oberst H ans Mau Gr. og engang havde fortalt som  et eclatant Bevis 
paa Oberstens for en ældre Mand usædvanlige d ispose Kraft og for- 
bausende raske Rørighed, at han til H est under V aabenøvelserne  
im ellem  forlystede aa «førvånade» (netop D ølens G lose) Soldatera  
m ed «pludselig fra sin siddende Stilling at jom pe m ed et Kast sin  
svære Krop over H estens H ue aa b li staaanes p len t foran H este- 
beiste ledig, rank og fast paa Foten uten  noenslags Slingring# —  
en Opvisning, som  altid «blei m øti m e de undrande Soldateras 
Bifaldsraab#. Men det var —  forstod jeg  —  umiddelbart efter en  
slig  svær Kraftopvisning, at den aldrende Mand (i 1834) fik det 
Slagtilfæ lde, som  for lang Tid gjorde ham  udygtig til fuld m ilitær  
Tjeneste og bevirkede Surnum erairitet.

Jeg noterer her ogsaa fø lgende H istorie om  O berstens æ ldre 
Bror, tidligere Prem ier-L ieutenant Jens Chr. v. Gr. (han som  tog 
Afsked fra Krigstjenesten af ubetvingelig  L yst til at b li’ Sjømand), 
en Mand, som  var sværere og stærkere om  maaske end ei fuldt 
saa høi som  Obersten. Jeg var i 1859 en kortere Tur til T e le 
marken over Kongsberg. Paa sidste Sted var Thorvald Lam m ers  
og jeg indom  Apotheket, og der fortalte den gam le Apotheker  
Hr. Hartmann, da han hørte m it N avn, denne H istorie om  Jens  
Christian, som  han havde kjendt rigtig godt i gam le Dage, m edens  
Lieutenanten gjorde sin aarlige T jeneste paa Exercerpladsen paa 
M oen ved K.berg. »Denne Kraftkarl m orede sig i H viletiden m ed  
at prøve Kræfter (Rygtak) m ed  Soldaterne, «aa der var ikke en  
af de svære Thelem arksgutter og N um m edalskarle, som  var istand  
til at staa sei for P rem ier-L ieu tenan ten#; «han la ’ dem  paa Ryg
gen i Bakken hver een, saa det sang i dem#!# (Ogsaa m in fader
lige Ven, Capt. Christopher Schrøder (senere Oberstl. — W alle  i 
Sande), som  i Størsteparten af sin  M ilitærtid com m anderede paa 
M oen ved Kongsberg, havde hørt det sam m e.)

N o . 152. D en i 1729 afdøde Oberstl. ved  Dragonerne Bernt 
Orning, L ieutenant Morten Gr.s og E lse  E lisabeth  Ornings maaske  
ældste opvoxende Barn, e ller  i ethvert Fald æ ldste Søn.

N o. 153. Især gjælder det, naar vedk. U adelige ikke kan prale 
m ed et tysk e ller  frem m ed Navn, det kan være saa tarveligt
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haandverksagtigt det være kan, som : Schm idt, Zapphe, Zapher, 
Sauersaph, Armauer, F leischer, Sauerbrot, Bruch, Briicher, Metzger, 
Butter Buttopf, Brodtkorb, Brotteig, Sauerm ilch, Meyer, M ischer, 
Bumpe, Kumphe, K iimmel, Collin, Jeannot, Jaques, Philipot, 
Romain og alle disse paa «mann», sam t de H ollandske Bonde- 
gartnerfamilier m ed «van», f. Ex. van D ochum , van Deurs, og 
andre paa «van», der svarer til det tyske «aus», m en som  de 
danske gjerne vil identificere m ed det tyske adelige «von», og som  
i deres Øren lyder som  halv Adelige. D isse Amagergartnere var 
af Kristian II indkaldte til Amager; han gav dem  Magleby og 
Saltholm en m od at de skulde forsyne Kjøbenhavns S lo t med  
Rødder og Løg. D e b lev  begunstigede af Kongerne og form erede  
sig som  Kaniner.

Jeg vil pege paa en Scene i D igtet: «Adam H om o i. Prinsen  
converserer liv lig  og in teresseret den smukke, tilta lende unge 
Mand. Saa kom m er han til at henkaste Spørgsm aalet: «Jeg tror, 
Hr. H om o, D eres Slægt er fra H olland (Amager-Slægt)?« Hvortil 
den sandhedskjærlige unge Mand oprigtig bekjender: «Nei, D eres  
H øihed, den er fra Lolland!« —  Da har Prinsen ligesom  faaet 
en Bøtte koldt Vand over H ovedet, han vender sig h elt om  og
—  Adam H om o er senere som  Luft for ham ! Ja det er m eget 
betegnende for det danske Snobberi, de danskes Fremmed-Afgu- 
deri, (særligt Tysk-Afguderi), m en det har ogsaa hæ vnet sig. 
D enne Haan over de snobbede danske af den store danske Tæn
ker er m esterlig  og bitter; han kjendte sine snobbede Lands
m ænd og deres dumflaue S lang tilbunds!

Ogsaa m ange af vore gode Landsm ænd, særlig naturligvis 
Bergensere, er svage for tyske N avne, hvor tarvelige de end  
m onne være (hvad vedkom m ende som  oftest ikke har Kundskab 
om  eller  Forstaaelse af). D et hændte saaledes i et Selskab, at 
en overlegen og stortalende Bergenser la ud om  «Navne» og 
hvilken Klang, der laa i saadant tyskt Navn, se lv  om  det var til
knyttet et af d isse ved  sin A lm indelighed næsten anonym e norske  
Efternavne, som  det saaledes ligesom  nobiliterede.

«Ak ja, d isse Bergensernes Snobberi’e r !»
A llerede H olberg har m oret sig m ed at latterliggjøre det, deres

—  som  han saa spydigt udtrykker det: «honnette Ambition«.
En virkelig sand Dem okrat i Selskabet sa ’ d isse forstandige 

Ord: «Det er nedslaaende at erfare at Personer af utvivlsom t 
god Forstand kan gi’ sin O verbevisning til Pris for Feighed, for 
at hytte sit Skind —  sit lurvete Skind; e ller  at Folk m ed Bega
ve lse  ikke kan nøie sig m ed at være tilfreds m ed Bevidstheden  
om  dette Fortrin, m en partout vil «am bitionere sig« m ed laante, 
eller endog usurperede Halefjær!«
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N o . 154. Han sigter her til det yderst borgerlige Æ gtepar: 
«Leopoldus». Ved 1700-Tallet tog Manden —  ein Høker aus Bre- 
m en —  Borgerskab i Christiania som  Høker. En gam m el Chri- 
stiania-kronikør siger: «Han udi N achtm iitze og hans Kvind udi 
Nachthaube« kappedes om  at høkre i en Bindingsværk-Bod paa 
et H iørne ligeoverfor Collettgaarden. «Da de nu ved ihærdig og 
paapasselig Høkeri havde sich ein tuchtiges Stuck Geld zusam - 
menraffet«, drev Firmaet derefter i Forretning m ed Korn, Salt, 
Viin og Tobak (de 4 Species) sine Berigelses-O perationer paa den 
m est paatrængende og snedigste V iis (Toldsvig)«. «Sønnen —  en  
riig Mand baade ved Arv og Giftermaal —  siger Experten videre, 
blev Privatsekretær hos Statholder D itlef V ibe. Han var uden  
Begavelse, m en saavidt praktisk forstandig, at han skjønte, at en  
Nobilitering vilde mægtigt støtte hans udprægede Erhvervssands. 
Han kjøbte derfor for sig og Sønnen , som  b lev gift m ed en D eich- 
m ann (och fra denne Kiilde kom dend spater so versch lagne  
Verstand«) i 1739 Adelskab under et saa næsten «oljetrykglind- 
sende« e ller  oglandsbilledglittrende« N avn («Løvenskiold») at det 
for U indviede har sim uleret sig som  erhvervet ved  alt A ndet end  
det, som  det virkelig var: «Kjøb pr. kontant« («det rene Haand- 
kjøb»). «Kjøbenhavner-Grinet», denne ofte saa stænkende Vittig
heds-Sprut, overskyllede det ogsaa strax m ed sin ironisk-Latterlige  
Transfusion: «Købenskiold» (Andre haanede N obiliteten  ved  Trans
plantationen —  Klængenavnet —  «Løbenskiold», fordi der var 
m egen Løben og Renden paa D ørene hos A utoriteterne af i Sagen  
Interesserede). Om N avnet «Leopoldus» er flere V ersioner. Efter 
et af dem  skal det betyde «Løvem yra» (L øvesum pen: leo  =  Løve, 
palus —  plattysk — : polder =  Sum p) vort Poll. Efter Sagnet 
skal i M iddelalderen en «M arkeds-Løve« være druknet i en Sum p  
etsteds i «das grosse Vaterland« og Sum pen blev derefter kaldt 
«Leopolder» =  «Leopolds-Sum pen». En Sm aafyrste byggede et 
Slot nærved, det fik Navn efter denne sm udsige Vandgrøft: Leopold- 
Sch loss. En Søn af Fyrsten fik N avnet «Leopoldus» som  et af 
sine talrige Fornavne. Senere fik flere tyske Fyrster, endog Kei
sere, dette efter sin E tym ologi ikke m eget eleverede Navn, og 
det b lev derefter naturligvis a lm indeligt brugt, især af næ svise og 
uforstaaende Snobber.

N oget Lignende er T ilfæ ldet m ed N avnet M a x ,  som  Tyskerne 
(og flere m ed dem) alm indeligvis tror er et ægte g e r m a n s k  
Fornavn; m en det er netop det, som  det a ldeles ikke er. D et 
er nem lig — smart, m en kunstig —  dannet af de to navnkundige 
rom erske Feltherre-N avne: Qv. Fabius M a x im u s  og Lucius A e m i-  
l iu s  Paulus. D isse fremragende Hærførere beundrede den tyske  
Keiser Friedrich III høit og lavede af dem  (Fabiernes cognom en
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og det Aem iliske nornen) for sin Søn et hidtil ukjendt, a ldeles nyt 
Fornavn: en praktfuld N avne-C onstella tion : M a x æ m il ia n  (us) —  
Maximilian —  som  er b leven et saa saare udbredt Fornavn, især 
i Tyskland, i den forkortede Form M a x .  Keiser Fr. III’s Søn: 
den senere Keiser M axæmilian (1493— 1519) er altsaa den første  
Person i Verden, som  bar dette «ægte gam m el-germ anske Navn«!!! 
(»unser Max«).

D et bruges forøvrigt yderst sjeldent som  Efternavn i M odsæt
ning til Leopoldus, Gerhard, Å ngslich, Armpfleger, Bagger, Bauer, 
Bettler, Burchhard, Ernst, Rasch, Fromm, Em sig, Frohner, Flink, 
Flunder, Gaukel, Grimm, Hacker, Schlender, Schofel, Schranzer, 
Sticker, Tum m ler, T w all, Tubbe, W agner, W egner, W ahnhafter, 
W anziger, osv. i det Uendelige.

C u r i o s a :  I denne Forbindelse h idsæ ttes: D en  tidligere nævnte  
Genealog (og forøvrigt flere andre Slægtgranskere) har udtalt: «at 
især efterat den pragtelskende Kong Chr. V  havde opfiffet Dan
nebrogs-O rdenen og «opstiftet E lephanten« sam t indført en ny  
(sæ rdeles m eget tysk-stem plet) Arveadel ved at oprette Grev
skaber og Baronier (ogsaa i N orge: Laurvigen, Tønsberg (Jarls- 
berg) Rosendal (Rosenkrands) bevirkede det lokkende »Ehrbegierde« 
en saa «heiszer W unsch« , en saa «w iithender Ehrendurst« hos  
oversnobbede Personer, især af tysk tarvelig Herkom st, at de —  
som  G enealogen udtrykte det —  »blev rent sp littende gale efter 
at opnaa Adelskab, hvad det end maatte koste af «goede Penge«.

«Der kan blandt flere«, sa’ Genealogen, »peges paa følgende  
Kjøb af Adelskab (Ehrenkauf) af den altid nødlidende og derfor 
i Regelen villig  im ødekom m ende Stat m ed H ensyn  til denne Re- 
gjeringens Høker- e ller  Sjakre-Handel. At Adelskabet er erhvervet 
ved Kjøb kan naturligvis ikke for Skams Skyld sees  hverken af 
A delsdokum entet e ller  af «Erektionspatentet».

»Det er e llers en m ærkelig Uforsigtighed af Staten«, vedblev  
G enealogen, «at den har legaliter brugt den sam m e Benæ vnelse  
paa M eddelelsen  af denne S lags Brev-Adel: «Patent« a ldeles lige
som  U dstedelsen  af borgerligt M onopol, f. Ex. G jødnings-Patent —  
hvad det forresten ogsaa i V irkeligheden er —  og det har givet 
Anledning til m egen og undertiden tem m elig  uskaansom  vittig  
Spads (det saakaldte «danske Grin«).

Seehusen  (af vaterlandsk Herkom st) en Kjøbmandssøn fra 
Stavanger, som  omtr. 1700 havde tat Borgerskab i Bergen og ved  
«fiffig» H andel blit en «m eget riiger« Mand, kjøbte det betydelige  
Svanøe Goeds — Svanøen — [«huilcket Kongen (Fr. III) i sin Tid havde  
giffuet den Bisp Svane for hans goede Arbeitz till hans Enevæ lde  
at framme«] —  sam t A delsnavnet «Svanenhielm ». Han var en 
m eget lavtliggende Person, en ren Kjæltring, som  øgede sin  store
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Form ue ved Snyderier, Aager og haard Frem gangsm aade m od sine  
Pantedebitorer, som  altid b lev «udribbede til Skiorten*. Som  
Stiftsskriver i Bergen forsøgte han, som  derefter kaldtes «Snyden- 
hielm * e ller  «Snydenskjelm », at «prelle* se lve  Staten for over  
70.000 Rdlr., som  Boet ved Dom  blev tilp ligtet at betale efter 
hans Død, m en det enorm e Arbeide m ed at udgranske hans utal
lige snedige Snyden-Poster (sic) kostede Staten saa store Penge, 
at V indingen gik op i Spindingen. —  I se lv e  Slæ gten fortæ lles  
vedkom m ende «den ovennæ vnte rige ock a ldeles adelsgalne, sam t 
iildelucktendis Drooquiste* dend H ans H ansson  Schm idt, at Em - 
bitzm ændene, som  «colloquerede» om  Kjøbet, m aatte holde sig 
for N æ sen  under Seancen m edens «han tiltuskede sig og Sønnen  
Johannes «som  Amptmand bleff* A delsnavnet L illienskiold*.

Men da nStorkjøbmanden* (nu vilde han vel betitles: Forret
ningsmagnat) Bernt Anker (tidligere Ancher) m ed 2 Brødre saa  
sent som  i 1778/1805 adledes efter Ansøgning, var det efter T idens  
Opfatning en høist berettiget, m en  en altfor sen  (nølende) U d
m ærkelse for denne geniale Forretningsm and m ed sit fra m ange  
fædrene tyske (Lybeckske) G eschåftsm ænd arvede «scharfsichtige 
Scharfsinn* og —  sin i hø ieste  Grad varm tfølende og opofrende  
(men ikke dansk-snobbede) Patriotism e. H ans (Ankers) noble  
Borgersind gav sig et uvisneligt M inde i hans Testam ent, som  
strøede Gaver ud til det O ffentlige. Ogsaa han kan saaledes siges 
at ha’ betalt for N obiliteten , m en  han »kjøbslog* ikke i levende  
Live. Betalingen kom som  rige Gaver efter den noble M ands Død.

Genealogen bemærkede, at m an næ sten fristes til at sige, at 
der dog maa være en rim elig Grænse for den virkelige borgerlige 
Stillings Lavmaal og A delskabets prunkende Navn. D et kontante  
Beløb for Nobiliteten  kunde jo for Skams Skyld ikke sæ ttes i 
Adelspatentet. Kongen som  s le t ikke var dum, m en oftere ud
talte knusende Kritik overfor denne honnette Ambition, som  
ogsaa var begyndt at grassere i Norge «ligerviis hvorsom  en Om 
gangssyge* skulde e llers —  sagdes det —  ha’ været harm  over, 
at m an havde overtalt ham  til at give de «yderst paagaaende* 
Supplicanter saa pralende N avne, der nødvendigvis m aatte lede  
Tanken hen paa Udm ærkelse i Krig: under «Slagtum m el, vajende 
Faner og Seiersmusik* som  A delsm otiv  istedetfor som  oftest den 
nøgterne Virkelighed: «m ødigt Stræv, og Tum ling m ed Tønder  
og andre Redskaber for Rummaal og H uulm aal af tørre og fly
dende Handelsvarer (som  Læst, Tønde, Fjerding, Skjeppe, Ahme, 
Anker, Kande, Potter, Ruil o. s. v. for de fornem ste Artikler: 
Salt, Korn, W iin  och Toback) som  i Regelen laa til Grund for 
den fra Supplicanterne erhvervede Form ue.

Men den danske Stat vedb lev  ikke destom indre (ligesom
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m aaske end m ere den svenske, hvorfor der dog kanske var mere  
vægtige Grunde) m ed sine flaue Pragtnavne (f. Ex. L illienskiold , 
Gyldenkrands) dobbelt flaue m ed H ensyn  til A delsm odtagerens 
borgerlige Stilling, tidligere H erkom st og Personlighed. «Det kan 
neppe», sa ’ Genealogen —  »forklares uden at man nødes til den 
(sikre) Formodning, at der tillige vankede gode Drikkepenge for 
Tjenesten og for Tjenerne«, som  havde sin Drikkeskillings-Inter
esse  af, at N obiliteten  gik i Laas.

Som en velgjørende M odsætning til dette uhyre sim p le Snob
beri, denne paatrængende «næ svise Kjøbeadels-Galskab«, som  
ovenfor er paapeget ved nogle Exem pler iflæng, er det næsten  
en ren festiv itas at støde paa en «uafhængig« netop ædelttænkende  
og alslags Flitterstas overseende Karakter, som  den overm aade  
dygtige Kjøbmand i Mandal Tørris Kristensen (Nedenæ s) fra den 
sam m e P lads e ller  N aboe-P ladsen  ved N id-E lven  (N isservands- 
Afløbet) i N edenæ s som  den Jomfru N ideros som  blev gift med  
Storkjøbmanden Isaachsen (Christianssand) og derefter m ed Stats- 
raad Hegerm ann, var fra, hvad senere v il blive om talt.

D enne driftige Tørris K ristensen ophjalp «baade sig selvfer, 
den Sm aaby M andall oc hele  de denne om liggende Egn oc dends 
Gegender (sic)». «Udi Storkrigen (den store nordiske Krig (ud- 
betalit hånd den hele  (af Svenskerne) Mandall paalackte «Kriegs- 
Tributum« (sic) —  «Brandtzskat» —  «de andre fattige Folck att for- 
hielpe«. «Han var Errichter af det anseedte N edenæ s-H uus, et 
betydeligt H andelsgeschåft, hu is Rye endoch gradswegs til Kiø- 
benhaffn erreichtetz«. D esuden  lod  han «udi Sexten Hundred oc  
fiirs et stort H uus udi Byen, som  til dens sære Prydeltz war, 
(opføre)«. «Hand b leff m ed det Nafn: «Konge udi Mandall« 
beæritz».

D et fortæ lles, at Kong Fr. IV i 1704 besøgte «Kongen i Mandall« 
og laante af ham  80.000 goede Dalere udi Sølv«, som  »ikke til- 
bagebetalitz bleff«. Kongen ønskede at gjøre «Kongen i Mandall« 
til Adelsm and, m en «dette den M andallskonge ey  villet« , m en  
«hand doch erachtedis m ed lige Rettigheder ligesom  den Adel och  
m ed kongelig Gundtz och  Æ re«.

Han skulde væ ret «døder» Anno 1720 «och hans Liig udi 
M andalls dend gamble Kiircke m it stor L iigbegængeltz och Ehren- 
gedicht gefeyert (sic) bleff«.

D enne M andalskonge form enes m ed en  til V ished grænsende  
Sandsynlighed at være Stamfar for en senere i Byen anseet Kjøb- 
m andsslæ gt Gjertsen. Skolebestyrer Gjertsen i Christiania (»Gjert- 
sens Skole«) var af den Slægt.

N o . 155. Han hentydet tillige til den tyske V intapper-Svend: 
Henrik Bolten, som  ogsaa ved forbrydersk dristige Svindel-Specula-
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tioner havde erhvervet sig en «køn» Form ue og kjøbte sig endog  
«Baron-T itelen» etpar M enneskealdre før de her om talte Adelskjøb. 
Han gjorde det im idlertid vel grovt, «das kom m t E tw as unge
legen », og han b lev  taget ved V ingebenet. Særligt efter E nevo lds
m agtens Indførelse v iser de danske Konger en m ere og m ere  
upatriotisk —  ja m an kan vel trygt sige usøm m elig  —  Svaghed  
for det m indrem andsagtige Tyskeri m od den høitoverlegne «Dan- 
niskhed«, f. Ex. de sm idige Tyskere Christopher Gabel og Johan  
Schulin  m od de frem staaende Danske: Far og Søn Gunde og 
Iver Rosenkrands. De m ed ikke m egen m oralsk  Ballast forsy
nede tyske Eventyrere strøm m ede i H obetal ind i det («oh, saa 
gerne!») im ødekom m ende Danmark (og Tvillingriget) og kappedes 
om  at udnytte Landets «Fedegjæs».

Den lærde Henrik Gerner sang:

Vi elsker megen fremmed Drick,
Dermed oss selff forderffver;
Vor D racht er och aff fremmed Schick,
Den Rigdom ey forhverffver.

Dersom  vi vilde b ruge rett 
Vort eget L ands Formuffve:
Af D rick oc M add oc K lædes Sæt 
Vi torde alld rig  grue.

D enne Gerners baade fri- og kleinm odige V ise  synes efter 
Ordene kun at vedrøre de a lm indelige dagligdagse økonom iske  
Forhold, m en kunde v isselig  «efter A anden» være m yntet paa de 
større (politiske) Foreteelser —  iallefald  burde de været det; det var 
nem ligt farligt for D igteren i sidstnæ vnte H enseende at tale ud sin  
Hjertens Mening, se lv  i V erseform ens Dragt; saa autokratisk-tyran- 
nisk var Styrelsen , saa spytslikkeragtigt devot-subm is dens Tjenere.

No. 156. Den m ilitære Slægt H als (Røde H als’erne), ikke den  
østerdalske Bondeslægt fra H als-Gaardene, de saakaldte Bonde- 
H als’er eller «Svarte-H als’er».

N o . 157. Den norske m ilitæ re Frølich-Slæ gts Stamfar var en  
særlig dygtig tysk Feldtskjær, som  praktiserede i Christiania c. 1700.

Om Sønnen, Generalen —  et godt B illede af Tidsaanden —  
Følgende: I. Frølich var b leven  Oberst og boede da i Jarlsberg- 
egnene. Han var af tysk Byrd: et stærkt Fortrin, af m ere end  
alm indelig Dygtighet: ogsaa godt, m en dog neppe her tilstrække
ligt. At han fik Commando i Throndhjem  som  Generalmajor og 
blev Ridder af det hvide Baand m ed en for Majestæten overm aade  
subm is og sm igrende D evise, m enes at skyldes Indgriben af en  
dansk-norsk Stormand (af tysk Æ t) paa Grund af, at der var en  
Liaison m ellem  Storm andens lieberhabende Søn og O berstens
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skiønne Datter, og en M esalliance m ellem  den høit betitlede E l
sker og den borgerlige Dam e m aatte partout forhindres. E lskeren  
m aatte finde sig i at gifte sig m ed en D am e af gam m el anseet 
dansk Adel, som  i m ange H undreder af Aar havde haft Norge  
som  sit Fædreneland. D en  E lskovssøn , som  det skilte Par havde, 
blev adlet med et Navn, som  paa det Tydeligste accentuerede  
Afstamningen —  m en det uddøde m ed ham.

Efterkommerne af Generalen var for det m este Officerer og 
gjennemgaaende dygtige og hæderlige, dog som  næsten enhver  
Regel, med Undtagelse. Der var i 1800-Tallet en Rektor af over
legen Begavelse og Lærdom . Han var Far til den sjelden kloge 
Hofm arschall Th. Frølich, tidligere Artillerioberst.

Den nuværende m ilitæ r-Slæ gt «Ræder» er af en til Kongsberg  
indkom m en tysk Bergm andsfam ilie (fra M idten af 1700-Tallet). 
«Seiersted» (Seierstad) og «Fougner» er af norsk Bondeæt. Oberst 
J. G ulow sen  om taler i sin  Bog »Fra Dragontiden* U villien  m od  
at gjøre Bondesønner til Officerer, iallefald i Dragonregim enterne. 
Om Stamfaren for Fougnerne: E lle f  S im ensen  Fougner siger 
Oberst Zepelin i en  længere Forestilling af Septbr. 1765: «At være  
Lieutenant i et D istrict, hvor i det m indste 4 Brødre er Udredere  
og en stor D el Dragoner og Reserver ere Søskendebørn vil ikke 
foranledige andet end det, som  ikke er anstændigt. At m odstaa  
de Fristelser, som  deraf v il flyde, er m ere end m an kan vente  
af M enneskeligheden.« I 1792 søgte en Korporal Seielstad, der 
havde væ ret beordret til V eterinærskolen i Kjøbenhavn for at 
»dueliggjøres til Berider, hvoraf Regimentet kunde have Nytte«, 
om at b live Officer. Daværende Oberst Henrik Christian Harboe 
(han endte som  v i r k e l i g  General 1811; han var en Frænde og 
Ven af Oberstl. Fridr. Mart. v. G rønwold og han om tales senere  
ved et Besøg paa Gullaug) skriver i den Anledning til Seielstad: 
»hvis De havde m indste Grad af Selvkundskab, m aatte D e forstaa, 
at De endnu er uendeligt langt fra at være qvalificeret til en  
Officerspost. Jeg giver D em  se lv  at betænke, hvorvidt D e synes  
at være født til en Stand, hvorom  De indtil for ganske nylig intet 
Begreb kunde gjøre D e m . ------------- D et forekom m er m ig anstæn
digere for Standen og m ere passende for D em  at p leie Omgang 
m ed D eres Slægtninge og Jevnlige, som  alle ere Bønder, og over
tyde D em  om  U m uligheden af dette utidige Ønskes Opnaaelse.«

Haarde, afvisende og dog oprigtige Ord! —  m en m ed yderst 
tarvelige Dansker og Tyskere tog man ikke alene tiltakke; m en  
man foretrak dem; det frem m ede N avn kildrede Ørene, og U vi
denheden m. H. til N avne og Slægt var saare stor; negtes kan 
det jo ikke heller, at de frem m ede, særligt Tyskerne, var adskilligt 
m ere »geputzt* end de Norske.
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N o. 158. Hvad der i den senere Nutid ganske talrige Officers
slægt Borchgrevinck angaar, da er den først fra c. 1800-Tallet. 
Tidligere var P ersonerne i Fam ilien Organister (og en Præst hist 
og her). En Præst-Enke B. ægtede i 1790-Aarene en gam m el 
General M eyer. Han fik sine to Stedsønner B. frem  til Officerer. 
Fra disse to stam m er Officers-Slægten. (M eddelt af en Borch
grevinck.)

N o . 159. Redaktionen nævner dog L ieutenanten  til og m ed  
m ed et kun nogenlunde rigtigt Navn (dog «Grønvold« istedetfor  
«Grønwald» (Gronwalld, Griinwald), hvilket jo a lligevel indebærer  
en Forskjel baade m ed H ensyn til Betydning og Klang.

N o . 160. Værket ansees —  som  sagt —  for yderst paalideligt 
hvad m ilitære Data og A vancem entsforhold  angaar; der er dog  
og kan være Feiltagelser, naar det undtagelsesvis indlader sig paa 
genealogiske Formodninger og Gjætninger. Som  tidligere bem æ r
ket er de Udskrifter, som  angaar Orning og Orning-Grønvold efter  
Rigsarkivarens Anm odning nedlagt i Rigsarkivet for at tjene som  
Forbillede ved en paatænkt lignende Fortegnelse over norske Of
ficerer efter 1814.

N o . 161. Orninggaard, om end betydeligt reduceret, kom  dog 
tilsidst i Æ gteparrets Eie, idet L ieutenant Morten G rønwalld i 
1707 blev som  ret O delsm and tilkjendt den, m en allerede i 1710 
m aatte han «giffue dend Skielm , dend Severin  Seehusen  Skjøde 
paa dend hele  E iendom  for hans aufschraubte Pantefordring; og 
saaledes gik den sch iønne Orninggaard ud af Slægten«.

N o . 162. En Datter om taler M oderens Sands for Naturen  
«huor Marcken er frydelig grønn m ed de B lom ster huide och  
blaae, Luften er sunder oc herligt pryder grønneste Skoffue«. 
Under de senere (stadige ?) O phold udi Bergens Bye søgte hun  
m ed sine Døtre om  Som m eren  op liigerviis forgjemte (bortgjemte) 
landlige Steeder udi dend Omegn (som  i Sandvigen ved  Borre- 
gaard —  beau regard —  sm ukt Syn, smuk Udsigt) for at nyde  
N aturens frædelige Lycksaligheeder (sic) efter S iigelse i V isen  fra 
1660-Aarene udaf Sam uel H anssøn  Bugge, Præst i Nordfjord:

«Nu w ille w i gaae spatzere 
Udi Skoff oc S teeder flere —
Oc lyde paa  Fugle Sang!
M edens h uer saa  lystelig  siunger,
Att Luften dervide k linger 
Nu effter den  W inters Tvang«!

N o . 163. I sin schw ere Korberbau und Krafft syntes han 
endoch «at w illte  m ed D øden pucke« (pukke).

N o. 164. Den heppburn-orningske Guldkjede. D en havde til
hørt den skotske Slægt Heppburn, m en var kom m en i Skotte
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fruens Besiddelse, da Jarlen af B othw ell kom i Fangenskab i 
Bergen. Fra Skottefruen var den kom m en «ved Frændskaffs- 
Geffiil« udi Orningsslægtens E ie (General-Admiral Erik O ttesen  
bar den i Slaget ved Kolbergerheide).

Der var mangeslags «M um escantz’erier» ved den, hvilket for
tæ lles i Krønicken; nu ligger Resterne af den i Form af et Uhr- 
Gehånge paa Bunden af Lesjøskogsvandet siden 150 Aar og v e l det!

N o . 165. Det synes ogsaa som  om  flere af D øtrene var genegne  
til at farte om  paa Besøg til sine  m ange Brødre og anden Slægt.

N o. 166. E ftersom  L ieutenant Morten (Martinus) Grønwald  
og E lse E lisabeth  Ornings m ange Sønner og Efterkom m ere (over  
30 Officerer og m indst 5 Underofficerer) «Mand efter Mand och  
i Hundreder af Aar stedse och  allenstider w ar udi Kriegs-Feyde, 
synderligen m ed de Sw enskere« (sic) saa tør følgende N ote være 
paa sin P lads:

«Från gambel Tiidh (i N orgesw eldets Tiidh) var N orges Ver- 
halten til Sverige i det H ele  liigerw iis huorsom  et goeder Nabu- 
skaff«. Kalmarforeningen sætter endoch Landene m ere bevidst, 
næ sten nødtvungen, i et fiendtligt Sambaand im od «det danske 
Styres och  dets Offermackte Lyster®. Nordm ændene vil heller  ha’ 
Sam konge m ed Sverige (Carl Knudsson Bonde) end m ed Danmark  
(Knud A lfssøn m ed fleres Oprør) og Christian II’s haarde Frem 
færd øger Forbitrelsen paa begge Sider af Grænsen!

Men Syvaarskrigen, «den zerstorendis und ruinerendis Krieg» 
(1563— 70), Kalmar-Krigen — Skotte-K rigen—  (1611— 13) og Hanni- 
bals-Fcyden (1643— 45) vækker m ere og m ere forbitret Fiendskab  
m ellem  «de to tidligere ikke usam se« Nabofolk, især ved Afstaa- 
elsen  af norske Landskaber til det begyndende svenske Erobrings- 
væ lde. Uagtet N ationalfø lelsen  var aabenbart svagere og Sam 
holdets økonom iske In teresser stærkere, og m an derfor vistnok  
endnu kan paavise adskillige «Bondefreder» m ed lokal Betydning  
for Grænsebygderne (f. Ex. i Syvaarskrigen) slu tter dog iallefald  
de høiere Stænder sig «troeligen och m ed O ffer-Duegelighed (sic) 
til D anisvæ ldet som  dann ogsaa det herskendis och  førendis war«. 
Fra ud i 1600-Tallet er der v isselig  stærk fiendtlig Stem ning  
m ellem  de to Folk: «de Nordm ænd och de Schw enskere«.

Men det snart tiltagende «Verm engen och Roderi« m ellem  
Kongeriget Danmark og de deutschsprechende und gefuhlende  
sch lesw ig-ho lste in ske Lande blev skjæbnesvangert for det første  
Land og da ogsaa for Norge. Statens Tyngdepunkt syn tes m ere og 
m ere at ligge der, særligt i H olstein . Der søgte og fandt de danske 
Konger sine  stærkeste m ilitære Hjælpekilder. H olstenere og over  
H olsten  Tyskere —  særligt luutfattige Adelsm æ nd —  strøm m ede  
ind i det (oh, saa gerne!) m odtagende Danmark (og derfra ogsaa
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til Norge), og Tyskheden paatrykte —  især efter Enevoldsm agtens  
Indførelse —  Landene (naturligvis især Danmark) sit Stem pel.

Efter Feldttoget 1758 — 62 var det Danm arks holstenske Inter
esser, som  frem over —  iallefald Aarhundredet ud —  gjorde det 
til Ruslands ærbødige Lakey i Norden (cfr. den latterlig dum m e  
Krig i 1788, som  saa sørgeligt gik ud over Norge, hvor m eningsløs  
sle t Udrustning af Alt Hæren vedkom m ende «giorde det aff» med  
3 å 4000 norske M ilitære: «de creperede ligerviis som  Fluer«). 
Og denne næsten idiotiske Politik har haft sine sørgelige E fter
spil, væ sentlig  for Danmark.

I en bem ærkelsesværdig indberetning om  de forenede Riger 
(D . og N .) endel Aar og efter Fr. III’s Thronbestigelse  siger den 
svenske Resident, den høit begavede indsigtsfulde M agnus D urell 
om  N orge: «Landet er frugtbart m ed store Skoge af G avntøm 
mer, og H ollænderne henter derfra Mastetrær og Bielker«. Om  
Folket siges: «Dets Natur kom m er m eget overens m ed de Sven 
skes . . .  de er ey  vel fornøyet m ed Kongen og Regjeringen i 
Danmark« . . . «A delen (den gam ble) er saagodtsom  udryddet, 
og kun endel frem m ede Opkom linger har gjort sig latterlige ved  
Adelskjøb af prunkende N avne, som  staar i skjærende M odsæt
ning til de sim ple Geschåfter, de tidligere bedrev« (tilføiet i en  
senere Udgave af Verket fra 1750) . . . .  «Det norske Folk er 
e llers overm aade stærkt og sundt, sæ rdeles bequem t til Krieg 
och Seyladtz, saa at H ollæ nderne agter og bruger denne Nation  
fremfor de andre; der findes neppe et Skib udi Generalstaterne  
(H olland) hvorpaa der ey  er Nordbagger«. «Men «Sjællæn- 
derne« (de danske) ere forvendte m ed goede Dage og due lidet 
udi Krieg«.

N o . 167. Hans Moder fru E lse E lisabeth  Orning, hendes Sii- 
gelser: «Han yndede Kriegen och  de Kriegs-EfTentyrier, huorsom  
andre een  (sic) Bruud«.

»Eftersom  det justem ent en Tiidh ware, huorsom  den m odighe 
Mandt særligen friiposteligen geneghen w ar udi den A nw endeltz  
udaff det kolde Staael« (en S iigelse  af Svigerinden Fru Justine v. 
Reichwein Grønwalds).

N o . 168. Hun var svag ligeoverfor sin Yndlingssøn Hr. Otte 
Marquard, m en af m ere Vilje ligeoverfor sin Mand, som  kun svagt 
protesterede, da det jo form entes, at hun havde bragt «Formuffen 
ind udi Huuset« og han tillige sym pathiserede m ed sin Søns  
«Kriegs-Galenschaff», m en D epentserne ved Hr. Ottes Udrust
ning »udi kontante och goede Penge«, angreb denne, »som var 
bleven forringet ved hendes Farbror Am btm and och S lotsherre  
Christopher Ornings, hans O m giængelser (sic) m ed Orninggaard, 
saaledes at hendis Mandt (som  eiede den form entlig siden 1702)
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udi July 1710 m aatte den affhuænde for Spotte-Pries (sic) til den 
Skielm  Severin Seehuus« (Seehusen).

N o . 169. Om denne Kiede — den heppburn-orningske —  gik 
den Siigelse, at Eieren m aatte døe, særdelis en brat D øed eller  
bliffe døedsens saaret. General-Admiral Erik O ttesen fik sit «Bane- 
Saaer», da han dend bar udi det Slag ved  Kolbergerheide 1644 
och hanses tw ende Sønner Hr. Offerskiffshøfvidsmand Jørgen och  
Hr. Admiral Bernt faldne bleffe, m edens de den Kiede paa haffde; 
den sidstnævnte paa sit Sch iff Gliickstadt foran Marstrand, dens 
Muure, udi G yldenløve-Feyden . Men paa saadan «overtroisk  
Snackerie troed huerken die Mutter, noch m inder der Sohn».

N o . 170. D enne til Uhr-G ehænge reducerede Kjædes »Tilskik
kelser« er m eget sæ lsom m e, de kunde næsten fortjene en særskilt 
Fortælling (Fru Justine Cathr. v. Reichwein, gift m ed Otte Mar- 
quards Bror Dragoncapitaine Fridrich Christian Grønwald, siger, 
at der ved den «m angeslags Ausstafferinger und wunderbare Mum- 
m enschantzerier war»). Her kun følgende: H ans Henrik Reich
w ein  lod  den altsaa i Frankrig «omdannitzere» (sic) til et Uhr- 
Gehånge til sit ugem eenlige «Taschen-Uhr», som  sæ rdelis paa 
Grund aff hans udi M osschau (Moskva) anschaffte W ahr-K asse  
m ed det R eichweinske W affen  «Indgraffitz, saa ud ligerviis en  
«K iem pe-Næpe». D ette Guld-Uhr, som  nok var særligt godt og 
gangbart, havde paa sin  egen (indre) Bagside «en heel Billed- 
Kredz oder Cyclus», forestillende et A lter af blaae Steen oder  
Lapis Lazuli (Lazursteen), «huorpaa flambede tw ende H ierter  
udaff Guld udi een  Ilde udaff Rubiner och A m etysser (sic) och  
stoed  ved det blaae A lter et grønt Løfftræ aff Em aile-Culeurs  
och ligerviis som  udaff dend Naturen, och legede en  E ichhorne  
derudi m ed sin lange opkrum m editz Schw antz och w ar dette 
skiønne B illed-Verck omgiffuet m ed en konstfærdig dannet Cir- 
cu lus udaff dend Steen lapis lazuli, ochso benæfftis Azur, liger
v iis som  det A lter«.

»Dette Uhr« —  siger Fru Justine videre —  »havde H ans H en- 
rich faaet af en rig og m ægtig russisk Bojar, hvis L iv han erret- 
tete, da han engang i 1600-Tallets Slutning «war udi M osschau  
och «bekriegede» gegen de Streelitzere och sednere de Tyrkere 
wider«. D ette U hr var m ed sin tykke W ahrkasse (Yderkassen) 
m ed det Reichweinske Vaaben indgraffitz, huilcket H. H. havde  
sich  udi M osschau angeschafft, saa kollosaltz, at »det in Uhr- 
taschen gestecht (dengang in H ozen foran po dend Magen) gav 
dend Tråger A ussehen  aff, at «han en K iem pe-G ewaxte po 
dend Maffuen (sic) haffte«. Uhret fik m in Oldefar Obristl. Fri
drich M artinus af sin Mor (Fru Justine Cathrine v. Reichwein). 
Jeg har flere Gange seet det paa Gullaug. D en m assive Meka
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nism e i Spindeluhret, som  skulde være om hyggelig  og nøiagtig 
udført, var b leven  efterseet af en for een  Gangs Skyld flink og 
ærlig Dram m ens-Uhrm ager, og Uhret gik frem deles sæ rdeles godt 
trods sin m ethusalem ske Alder. D et tilhørte da Onkel Arild, 
som  —  lunefuld  som  han var —  gav det til en  Cognat-Slægt- 
ning, m en da var Varekassen bortkom m en. M en saa var det 
Kjæden, det er den Beretningen næ rm est gjælder. Den lod, 
som  sagt, H ans H enrich Reichwein om danne til e t Gehænge for 
sit Bojar-Uhr. Da han —  som  snart skal fortæ lles —  faldt i 
Slaget ved St. Denain (1712) i Spidsen for Avantgarden i Regi
m entet «Flandern», b lev det tilligem ed U hret a f «W incentz» (W . 
var Officer og rim eligvis af Slægten M aaneskiold) m edtaget, da 
denne efter Krigens Slutning begav sig paa V eien  tilbage til Norge. 
Reisen skulde gaa over Belgien til H olland  og derfra m ed Skibs- 
leilighed hjem. Men i et Herberge, (å trois m ousquetaires) ved  
L øw en  (Louvain) blev han fundet m yrdet, og U hr og Gehange 
var væk. Senere b lev to w allonske Marodører overbeviste om  
Drabet og Røveriet. Sagerne b lev  officielt sendt det danske Resi
dentskab i Paris, som  ved  L eilighed  sendte dem  m ed den danske 
Kurerpost til Kjøbenhavn. V edkom m ende Kurer faldt, da han  
havde overleveret sin P ost og deriblandt Sagerne og «styrket sig 
godt« efter Reisen, ned fra den «steyle Trappe og braek H a lsen ». 
Sagerne laa nu «udi Aar» i Kjøbenhavn (de skulde jo  kun til 
Norge!), m en blev om sider sendt m ed  en Skipper «fra den Sarps- 
borger Vorstadt«, som  skulde hjem , m ed Adresse til Dragoncapi- 
taine Fridrich Christian R eichw ein  til N es adelige Sædegaard 
(Borge). Skibet forliste, —  vistnok  ved  H valøer —  og Skipperen  
m ed flere af Mandskabet om kom , m en  «det lidet Skriin m ed Uhr 
och Gehange kom allerdings i god Behold  «vorwårts» (sic) til Nes.

U hret beholdt Dragoncapitainen, da det var en yderst ringe 
Erstatning for de mange Penge som  den faldne Broder skyldte  
ham . Gehånget derimod gav han til sin tilkom m ende Svigersøn  
D ragon-L ieutenant Fridrich Christian Grønwald, der var den nær
m este  til at arvtage sin Bror, den faldne Otte Marquard Grøn
wald, hvad »Resterne af den heppburn-orningske Kiede» angik. Saa 
hændte det, at Fridr. Chr. G rønw alds Bror, Major Ludvig Orning 
(da Prem ier-L ieutenant el. Capitaine) endel Aar efter kom i 
Besøg til Finnestad. Da den stadselige Mand ikke var vel for
synet m ed H ensyn  til Klokkegreier, gav m in Tipoldefar, som  var 
en flot Herrem and m ed rundhaandede Lader, det m eget værdi
fulde Gehange til sin Bror. M en ved  d isse Tider var der bleven  
hvisket om  «M um m enschantzerier och  M ysterier ogsaa ved dette 
«Kiede-Gehånge» paa Grund af dets «E m porkom m en» og der kom  
Minder op, at General-Admiral Erik O ttesen bar »Heppburn-
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kieden«, da han blev haardt saaret i S laget ved Kolbergerheide 
(1644), at hans æ ldste Søn Offerskibshøffvidsmand Jørgen Orning 
m ed den faldt udi Duel, at en anden Søn, Admiral Bernt Orning 
ogsaa netop havde baaret denne sæ lsom m e Kiede, da han faldt 
paa sit Slaggschiff (sic) Gliickstadt foran Marstrand i G yldenløve- 
feiden (1677) «och nu senere hans Dattersøn« —  sa Fru Justine  
Cathrine Reichwein, da hun engang langt hen i 1700-Tallet om 
talte disse M um m enschantzerier ved  Kieden —  «den kriegsgale 
Otte Marquard, haffte han den ikke po, da han udi den grosse  
franzøsische Krieg gefallen bleff? och se om  ikke en afF m ine  
andere Schwagere, den prachtiger Major Ludvich (Ludvig) der 
w ie min Mandt lachelte  hon ische von sodanne M ystiquer (die 
kehrten sich  N ichts drum) ockso dennoch m aatte sich  udi sin  
Schieffne finden och« —  la ’ hun til —  «hans Sohn kurz drauffast 
den Kette (Kiede) nu til et Uhrgehange um bildet w ar —  det aber 
min Mandt, der gleickso sto lzer war, om  endoch  bessere, gliick- 
licher entging, da han ritt sit nafnkunnliche (sic) galne Reiten och  
ikkun en Handbreit von den Todesgefahr war«, «ja», —  hun gjentog 
ligesom  rystet af de skjæbnesvangre T ildragelser m ed Kieden —  
«ja den prachtiger Ludvich undt sein  Sohn — endlich: auch, auch!«

N o . 171. Han var gift m ed en Lange, Datter af en Foged  
Lange, »form entlig Slægtning af hans Bror O berstlieutenant Bernt 
Orning til T hese (Thesen) dennes Hustru«. H avde flere Børn, 
hvoraf m indst 3 Sønner (Officerer).

N o . 172. D ette m aatte være skeet H østen  1769; thi i Marts 
s. A. var han ilive (ca. 80 Aar gam m el). D er findes i Rigsarkivet 
følgende Skrivelse:

«Underdanigst Prom em oria. Udi dybeste Sum m ition (sic) in si
nueres de H øye respective Herrer denne m in Sogne-Præ st velæ r
værdige Hr. H ans Sm idt’s A ttest, at jeg  er udi L ive m ed under
danige Anm odning, at m in allernaadigst forundte første Quartals 
Pension  indeværende Aar m aatte m ig ved Quartalets Udgang 
naadigst anvistis (sic).

H oelen  paa L essøe  udi Gudbrands-Dalen, dend 13 Martii 1769.
L. C. Orning,

Forhen Major ved det 1ste Oplandske 
Hr. Obriste von Lauzaus Regiment.

Em bedsm æ ndene sparede i den Tid ikke paa allerunderdanig
ste Floskler særligt ligeoverfor Em beds-Collegier.

N o . 173. Hun havde som  noksaa ung Enke efter den berøm 
m elige og «formuffendis General Georg Reichwein m ange Tilbud  
fra Officerer af gam m el dansk Adel, som  Knud Jørgensen Urne, 
som  var «særlig hitzig efter Giftermaalet«, m en hun var «leve
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lystig« noch till at foretrække den smukke, m en ubetydelige Capi- 
taine N icolaus H elvarderus, som  hun «doch fik optaget udi A del
standen under N avnet S ilberstein  og gjort til General-Adjutant«. 
Siden 1678 sad hun ogsaa Enke efter ham . H uitfeldt siger, at 
Fru Ingers Giftermaal m ed Silberstein  var en betydelig M esalli
ance for Georg R.'s Enke. De eiede og beboede Godset Kobber
vigen ved Strøm sø —  Drammen.

N o . 174. Da Nedskriveren var Skolegut paa D ram m ens Latin
skole i 1850-Aarene var der paa Tangen en Kjøbmand ved Navn  
Kierulf, der m entes at nedstam m e fra nævnte Christen Kierulf, 
«som udi Lakey-T ieneste paa Kobberw igen værit haffte«. D enne  
Kjøbmand og Skibsrheder havde flere Børn.

N o . 175. Om Hans Henrik v. R. ogsaa engang til var en Tid 
i russisk Tjeneste (under Czar P eters første Kampe m od Sven 
skerne) —  som  har været sagt —  er dog m eget tvivlsom t.

Ved atter at nævne Czar Peter maa jeg anføre følgende inter
essante Udsagn (af en høi russisk  Officer og M edlem  af Dum aen) 
i et historisk-politisk Skrift: Han siger, at Czar Peter nærede den 
høieste  Beundring for Carl XII og Svenskerne, og at Russiands 
H istorie har opbevaret de Ord, han udtalte under det Gilde, der 
feiredes for Seiren ved Poltava (1709) og hvortil de fangne sv en 
ske Generaler var indbudne:

Czaren reiste sig m ed Bægeret i Haanden og sa ’: «Jeg tøm m er  
det for m ine Lærere i Krigens hø ie  Kunst!« Rhenschiold (den sær
deles anseede svenske Feldtm arschall, Carl X II’s Yndling) Spurgte, 
hvem  Czaren hædrede m ed saa vakre Ord. »Dem, D em  og I 
andre Herrer svenske Generaler!« svarede Czaren dem onstrativt 
m ed sin dybe rungende Stem m e. «Og», tilføier den russiske  
Forfatter —  «det var virkelig saa! Peter havde taget Sverige  
til Forbillede. Ja m ere end een  Gang siden søgte han at copi- 
ere det!«

N o . 176. S teenshorne paa Eger 4 Sk. 12 M. (over 25 Skyld- 
daler) en betydelig Gaard, tilhørte henim od Midten af 1500-Tallet 
Lauritz N ilssøn  Tordenstierne, Søn af Stamfaren N ils Svendssøn  
Tordenstierne til Gullaug. Fra denne Lauritz Tordenstierne ned
stam m ede Haagen Otte G rønwalds Hustru, Christine Torden
stierne.

N o . 177. Fru Kristine berettede om  sin Stamfar, den første Stens- 
horne-Tordenstierne Følgende: »Han haffte som  15-aarig Væbner 
(Page) værit udi Kong Kristierns Hær ved det Stockholm er-Blodbad, 
ock ligerviis anhørt, at Kongen da bruget udsige det «høihellige» Ord, 
da A lt til det Blodbad reede w ar: »Consum m atum  est« (det er fuld
bragt !). Han var sednere m itt dend Lehnsherre Claus Ravensberg, 
som  det stærke Sch loss Kallundborg til Kongen, hans Haand,
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holdt haffte, m en offergaff det, huorfore denne «Slippeslot« kalditz 
bleff. Ock war hånd dereffter dend Ridder och lærde Doctor Hr, 
W incen tz iu s Lunge, hans Mandt. Men efter den Tiidh leffvede  
han roligen paa Stenshorne udi ugifft Standt. Han en strænge- 
ligen Husbond mod sine Undergiffne udaff M andkiønet war, m en  
af sær Am øsiteter (sic) m od de Fadeburspiiger, huilcke hånd m ed  
Niidkierhed waagede offver, at de im m er ham  synderligen tillågs 
och ham sehr hørsom m elige til Behaguelighedz udi Omgiængeltz  
ware. Men paa sine gamble T ieder (Dage) b leff hånd till Giffte 
m ed en Standtz-Quinde, huilcken aff sine Frænder tw ungen bleff, 
ham att tage til Æ gteherre. Och war hun ham  im m er imod  
m ed m angeslags Obsternazighedtz och m ed Gluffver och saadanne 
ildesindede och w iderstyggelige G loeser hannem  att begegne.«

N o . 178  Jørgen Christopher havde været Fændrik; Sønnen  
Otte Johannes Broderius’s m ilitæ re Vita er: Second-L ieut. i 
Kongens Rgmt. 1772, Prem ier-L ieutn . 1784, fortsat til 2. Opland
ske nationale Inf. Rgmt. 1788 m ed Capitaine Karakter, virkelig  
Capt. og Comp.Chef 22/s 1788, f  1789. Jørgen Christoffer Grøn- 
w ald  havde været gift m ed H elle  Christensdtr. M ecklenburg, der 
stam m ede fra den W illu m  M ecklenburg «udi huis Brug var (1659/ 
70) den store Gaard Sem b (Kongs-Semb) huilcken tilhørt haffte 
de Æ tter: Basse, von H adelen, Huitfeldt, Gedde och endoch den 
Statholder Sehestedt (sic) och derefter til Kronen war affalden. Der  
w ar den offermaaede anseelicher Herrskafftshuis udaff hollandisk  
Backstein och w ar dend Rittersahl m it glassierte P latter belegen  
och w ar der zugleick 6 Fack doppelte W indtøyer« (sic).

E t  C u r i o s u m :  D er var i m ine første Studenterdage 3 »snaale« 
Officerer ansatte ved Garnisonen her: L ieutenant Borchenstein, 
kaldet «Bænkenstein«, L ieut. Sang (senere Oberst), kaldet ((Aften
sang« og Capt. M echlenburg, kaldet «Mådchenburg» (Læseren faar 
se lv  slu tte  sig til Grunden til K længenavnene). Den sidste m ente, 
at han stam m ede fra den ovenom talte  M ecklenburg og var i Slægt 
m ed den danske A rtillerichef og General M echlenburg, som  ved  
sin Ordre forhindrede (ved Lord N elson s L ist og Lureri) et gun
stigt Udfald af Bom bekastningen fra Batteriet Qvintus (paa Amager) 
m od den engelske Flaadeafdeling den 7/ t  1801. G eneralens Søn  
H. G. M echlenburg førte et Par Kanonjoller under Fregatten  
»Najaden« (Capt. H olm : den kjække m en sørgelige Kamp i Lyngør  
Havn 1812).

N o . 179. I Oberstl. H irsch’s »Danske og norske Officerer« 
anføres det som  tænkeligt, at Oberstl. Bernt Orning kunde være 
en Søn av Blancheflor Cathrine Orning og L ieutenant Daniel 
Anderssøn Fogeth (Vogt), hvis Børn a lle  kaldte sig Orning. N æ st 
at bemerke, at H irsch —  som  tidligere anført — ikke er Auto
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ritet i g e n e a l o g i s k e  (m en vel i m ilitære) Spørgsm aal —  er det 
senere til Evidents af Rigsarkivar H uitfeldt godtgjort (i hans Skrift 
om  «Generalmajor Georg Reichweins Efterslægt«, specielt Stykket 
om  Oberstl. Ornings Broder Dragoncapitaine Fridrich Christian 
Grønwald, hvortil henvises) at Oberstl. Bernt Orning var Søn af 
Lieutenant M orten (Martinus) G rønw alld  (Griinwald) og E lse  
Elisabeth  Orning, og at hans egentlige Navn altsaa var «Griin- 
w ald  eller Grønwald« (som  de næ vnte 3 af hans Brødre: de to  
Dragoncapitainer Fr. Chr. Gr. og Haagen Otte Gr. sam t Dragon- 
cornetten  Otte Marquard Grønwald skrev Navnet). Traditionen  
forudsætter naturligvis dette som  selvsagt.

N o . 180. E t  C u r i o s u m :  D et Ord gik i S lægten, at Hr. 
Bernt «udi sin tideligste (sic) Barndom  gaaet haffte paa den lati- 
nische Scho le udi Bergen sam t w årit udi Classe-Gang (sic) m it 
den beriim m elige Schribenter, nafnlig Ludew ig Kristianssøn (H ol
berg) deden den lærde Magister Hr. Sofren Lintrup Rector war«. 
Och haffte Hr. Bernt engang (i 1725?) da han søgte Lægehuilp udi 
Kjøbenhavn, ham antræffit der, hvorsom  han Professor war —  
ock en Stund hånd tilbracht udi hånds Studiæ-Kambers, hvor  
deden dend Professor ham  m eget am usiret haffte m it mangeslags 
Reysegeschickten och m it sæ rdelis fornøyelige Comoedie-Prattz 
(sic) och m it Geplaudern om  dend Schole-tiid , huorved hånd och  
m indtes dend Frænde David Friderich Orning (Orning-Fogeth) 
hvorsom  neppeligen udi sex-sju Aars Alder, paa sam m e Schole  
gick och sagtes at være en  W iisdom s-D reng , m en udaff den tid
lige Lærdomskrafft gesprencht (sic) bleff, och  gick den Schole  
udaff, och sig derefter m eget snarligen copulerede udi Viick, 
hvorsom  han Klokker bleff«. (D enne Klokker i Viick blev næsten  
90 Aar gi. og var Far til den lærde Professor og Biskop i Reval 
M. Orning, som  blev over 91 Aar gi.) Klokkeren i Viik om tales  
ogsaa sæ rdeles rosende af Biskop i Bergen E. Pontoppidan i 
Visitats-Indberetning (hvorom  senere.)

N o . 181. Han m ener naturligvis sine form odede agnatiske 
Forfædre, de baltisk-danske «G runwald’er» ; thi Forfædrene paa 
M ødrene Siden (Orningerne) var a lle  Sjøkrigere.

N o . 182. Han var uddannet som  «Fyrværker» (Artilleriet) og 
var udnævnt til yngste Officer i V aabenet og havde i 1705 giftet 
sig, m en han greb desuagtet m ed Glæde Anledningen til at komme 
i U denlands Krigstjeneste for at habilitere sig for «Kriegskonn- 
sten«. Kongen (Fredrik 4de) udleiede nem lig 18 000 i hans Lande  
udskrevne Mand til de m od Ludvig 14de af Frankrig i den saa- 
kaldte spanske Arvefølgerkrig (1700— 1714) forbundne Magter 
»hvorudi Keyseren (Østerrig— Ungarn) de unierte (sic) Bundes- 
genossen seine Spitzhoffued war«. Han fik i Begyndelsen af 1706
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A nsæ ttelse  som  Fændrik i Gersdorffs Dragonregim ent «i keyserlig  
Sold  i Ungarn« i Keiserens Kamp m od den af Franz den 2den 
Ragoczy ledede store Opstand.

N o . 183. Da Bernt Orning i Efteraaret 1709 kom tilbage fra 
sin D eltagelse i den ungarske Opstandskrig (Separatkamp i den 
spanske Arvefølgerkrig) var Danmark— N orges Fortsæ ttelse af 
Krigen mod Carl XII (den store nordiske Krig 1700— 1720) a lle 
rede begyndt. D en alm indelige Krigssituation i denne antages at 
være følgende: Efter Svenskernes Nederlag ved  Poltava (1709) 
fornyede Kong Fredrik IV Krigen, og hans 16 000 Mand «gode» 
Hær, ført af den m indre held ige General Jørgen Rantzau, faldt ind 
i Skaane. D er fandtes i Sverige ingen regulære Tropper, m en  
den store svenske Hærfører og energiske Guvernør Grev Magnus 
Stenbock sam lede 20 000 Mand, s le t udrustede og uøvede Bønder 
(«Gjeitedrivere og Træsko-Ryttere«) og ved sin geniale og energi
ske L edelse  slog  han i det blodige Slag ved Helsingborg (Marts 
1710) den danske Hær fuldstændigt; Halvparten af Hæren laa paa 
V alpladsen, den anden Halvpart fik indskibet sig; det var sidste  
Gang, Danskerne som  Fiender gik over Øresund. I 1715 kom  
Svenskekongen Carl XII se lv  tilbage fra sit Fangenskab i Tyrkiet 
og Angreb i 1716 Norge m ed 10 000 Mand som  ad tre V eie slu t
telig  forenede sig ved M oss, som  dengang var Ladested under 
Fredriksstad og adm inistreredes fra denne. M oss indesluttedes  
gjentagende i kortere Tidsrum , og m aatte yde Fienden store Kon- 
tributioner, m en denne blev senere drevet bort, hvilket «lettede  
Aggershuuis under dennes Belagerungs Ermiidung«.

Carl XII se lv  trængte sig ind i Høland, hvor Oberst U. C. 
Kruuse m ed en ubetydelig Styrke naturligvis forgjæves kjæmpede 
m od ham  ved Riser. (Det var Bonden Anders Haneborg —  Stam 
far for den nu eiendom srige Slægt i Høland —  som  da var 
«Kundskabs-Mand« —  Speider (Spion) og gav de norske m ilitære  
Autoriteter Underretning om  Svenskernes Bevægelser.) Kruuse 
blev slagen, saaret og fanget. Carl XII gik m od Christiania: over  
Isen paa Bundefjorden til Bygdø og gjennem  Bymarken forbi Akers 
Kirke sl/3, trængte ind og uden Modstand tog den (2l/s). Men 
han beleirede forgjæves Akershus (fra s7s-—28/4). D en norske 
Hær (Overgeneral Barthold v. L iitzow ) havde efter S lo ts lo v en s1 
Foranstaltning trukket sig tilbage til Gjællebæk i L ier «for at 
dække V eien  til Kongsberg og de rige Grevskaber«. S lo tslovens  
M edlem m er og de høiere Em bedsm ænd strøg fluxens væk fra 
Byen og «salverede sig ved Flugt«. N ys var den rænkefulde 
«Blære« V icestatholder Fridrich v. Gabel b leven  erstattet af

1 «Slotsloven« var Norges Regjering fra 1704—22: et Collegium  af høie 
civile og m ilitæ re Em bedsmænd med en Vice-Statholder i Spidsen.
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«Skrønemakeren» Friderich Kragh, som  savnede baade «Hode og 
Kraft« og lod sig a ldeles lede af den vistnok  « særdelis kloge«, 
m en i Norge foragtede og yderst ilde anseede Biskop over Ager- 
huus Bartholom æus D eichm ann.1 A utoriteternes feige Flugt blev  
naturligvis dadiet yderst skarpt, m en  den kloge (N ogle kaldte 
ham  «den kloge Skurk«) Bispen forsvarede sig godt og sa ’ bl. 
Andet: «Saalangt jeg har været i Verden, har jeg aldrig seet 
noget Land, hvor der m ere skrives og snakkes og m indre gjøres 
og udrettes end her; thi de er i Tusindtal, som  kritisere, m en de 
ere m ed Lygter fast at lede efter, som  selv  gjør det, som  dennem  
tilkom m er«. D et ligner frem deles! ikke sandt?

En svensk Troppeafdeling paa 5 å 600 Mand under General- 
qvarterm ester Oberst L øw en  sendtes over Ringerike for at p lyndre  
og ødelægge Kongsberg Sølvværk, m en  blev slaaet ved N orderhov  
(28— 29/3) af  n0gie Compagnier norske Dragoner (under Oberst J. 
W . Oettken).2 Efter den (af Mangel paa Kanoner og Am m unition)

1 Det bør ikke und lades at om tale, a t B ispen D eichm ann er Far til 
nedennævnte smukke F inantsoperation . Baade Christian  5te og F redrik 4de 
var altid i Pengeknibe paa G rund  af Krige, kostbar H ofholdning og tyske 
Yndlinges paagaaende G raadighed. De søgte at skaffe sig Mynt ved de 
forkasteligste M idler: at sæ lge K rongodser, Embeder, Adelspatenter, m is
bruge K irkens Ret og Gods og U ndersaatternes Blod ved at udleie sine 
Soldater i Stormagternes Krige. Efter In itia tiv  af Biskop D eichmann finant- 
serede Fr. 4de endog de norske K irker til Fordel for den danske nødlidende 
S tatskasse paa følgende behændige M aade: K irkerne tilhørte utvivlsom t 
siden um indelige Tider A lmuen, m en da denne naturligvis ikke kunde 
fremvise Skjøde eller andre  Adkomstbreve, tilegnede Kongen efter Bispens 
Raad sig dem «sans Phrase et Raison«, og saa  solgte h an  dem med alt 
det Gods, som  i den katholske T id  var skjænket til deres Vedligehold, til 
private Folk.

D isse K irkeeieres sjofle G ridskhed og samvittighedsløse U dbytning af 
deres E iendom  gik efterhaanden saa  vidt, at den Bestilling «at være Kirke- 
eier« blev betragtet som  et Skjæ ldsord ongefæhr ud i C lasse med det Leffve- 
brød «at holde Qvinds til offentlich Affbenyttelse«, som  en Procurator saa  
ligefrem t udtrykte det i en Retssag i de Dage. K irkeeierne lod som oftest 
K irkerne ren t forfalde. Forholdet ledet til stadigt Kjævl og Trakasserier 
mellem  K irkeeierne og A lmuen og kostede senere den norske Stat adskil
lig t baade Bryderi og Penge for a t sæ tte M enighederne istand til at kjøbe 
K irkerne tilbage for at undgaa, at de ren t forfaldt. Saaledes satte Biskop 
Bartholomæus D eichmann sig et m onum en tum  aere perennius tu rpissim um  
«ligerviis som  en Ulfeldt-Støtte« i Tilgift til den  Foragt, dette kolde, kloge 
Hoved havde erhvervet sig ved sine m ange moralske og physiske Perver
siteter. Biskop Erik Pontoppidan insinuerer, at D. tog imod »Bestikkelser«, 
og det er ogsaa k lart beviist.

7 De blev ifølge en anden  Beretning afsendt fra General Liitzow og 
tog Veien fra Lier over den tilfrosne Holtzfjord (Holsfjord) og kom om 
Natten  til Norderhov, hvor de fu ldstæ nd ig  overrumplede Fienden. Oberst 
Lowen selv toges tilfange, og de af Svenskerne, som  undkom  fra «Cata- 
strophen« blev dræbte eller fangede ved V ikersund, endel ogsaa paa 
H adeland.

118 *



forgjæves Beleiring af Akershus Fæstning og flere andre Uheld  
opgav Kong Carl Beleiringen og Byen og vendte sig syd-østover  
for at gaa m od Fredrikshald og Fredriksten Fæstning. Overgangen  
over G iommen ved Onstad Sund var farlig; thi L iitzow  fulgte 
Svenskerne i Hælene m ed 6— 7 000 Mand, m en B. L iitzow  —  
synes det — «smølede», og Svenskernes Overfart over Sundet 
blev derfor trods Forhindringer (af det Kruusiske Regiment, ført 
af dav. Capitaine Bernt Orning, paa Østsiden af G iom m en, hvorom  
senere) dog heldig udført (2— ®/s).

I et Krigsraad var rigtignok beslu ttet «at man skulde »forsig- 
tigen« følge Fienden og Intet sæ tte paa Spild«, m en den Hær, 
som  man var saa ængstelig for at «hazardere» m od den «refugie
rende« Fiende, b lev næ sten ukampdygtig ved Mangel paa L evnets- 
m idler og ordentlig Forpleyning: «Officerer och de Menige for
smægte, og Sygdom m e frembringes«.

Om Overgangen over Onstad-Sundet (3% — 1716) beretter L iit- 
zow : «man havde gandtzke gjerne søgt at angribe Fienden, især 
da han satte over Sundet, m en han havde posteret sig m eget 
fordelagtigt, og var Stedet saa m eget til hans Fordel, at man vel 
ikke uden m egen Hazard kunde foretage Noget»(?) Dette Ræson
nem ent synes at staa i afgjort Strid m ed Svenskernes Frygt for 
at Onstad Sund skulde b live deres Gravsted. (U dtalelse af en  
anseet svensk General) og den heldige «Sponneckske Episode«  
(hvori Bernt Orning som  m idlertidig Chef for det Kruusiske Regi
m ent havde sin betydelige Del) kunde vel have ledet dertil, om  
«dens D isposition  og det Kruuses Regiment gode H oldning aff 
Overgeneralen (Barthold v. L iitzow ) var bleffven støttet«.

Saaledes lyder ganske nøktern den æ ldste Fortæ lling  om  Begivenheden. 
Senere h a r  flere Forfattere g jort større og m indre Illu stra tioner: Rosing 
siger om  A nna Colbjørnsens (Præsten Jonas Ramus's Kone) hendes Optræ
den: «Magister Jonas og K jæreste lod  bære M ad til de Svensker, hvorpaa 
Gud »efter forhen udsend te K undskabers (Speideres) Expresser gav Hjælp«. 
Først i M idten af 1700-Tallet skriver Dr. Otto H olmboe om  Annas under
fundige T ractem ent med M ad og rigeligt B rændevin til de Svenske, og i 
S lu tn ingen af T idsrumm et h a r  vi G jessings og Ove M allings Bravader om 
A nna og sæ rligt om  den opdigtede Person Thore H ov lands h an s kollos- 
sale Jacob von Tyboes Bedrifter.

A nna Colbjørnsen Ramus siger selv i et Brev af 1729: »Da F ienden 
havde indlogeret sig h er i G aarden, gik det ei af for m ig  uden  stor baade 
Forskrækkelse og Forliis som  vel bekjendt, m en ud i Alt dette gjorde jeg 
F ienden saa  sikker og tryg, at h an  ingensom helst Fare ventede indtil 
Vores kom«.

Til dette sidste indskrænker sig vel ogsaa A nnas Bedrifter efter eget 
Sigende, m en allerede dette er godt nok og Lovtale værd.

Det m enes nu  efter »der langen  Rede kurzer Sinn« i A fhandlinger, 
Aviser o. s. v , a t det balsam erede Lig i N orderhovs Kirke, der fremvises 
som »Anne Colbjørnsdtr. Ramus»’s, ogsaa virkelig er dette.
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Svenskerne kom saaledes heldig over Sundet og gik m od  
Fredrikshald. Byen, støttet af Fæstningen Fredrikssteen, forsvarte 
sig m odigt (Peter og H ans Colbjørnson, Anna Colbjørnson Ramus’s 
Brødre) m en m aatte røm m es. Borgerne stak selv  Ild paa Byen  
«for at røge Svenskerne ut».

«Og aldrig  b rændte nogen Baun saa skiøn som  den
Og aldrig  uddø skal dit N avn, Oh Colb jørnsen!
Saa stride de Nordmænd for Norge!«

Efter Tabet af Halvparten af sin  Styrke trak Kong Carl sig  
tilbage for at kom m e igjen, naar den Flaade m ed Skyds og T il
førsel, han ventede fra sit Land, ankom. Men den b lev  ødelagt 
i Træfningen ved Dynekilen (8A 1716), Syd for Fredrikshald (Sø
helten  Peter Tordenskiold). Dagen efter trak Svenskerne sig ud af 
Norge for at kom m e igjen, ogsaa forgjæves, i 1718.

I sine Optegnelser siger Foged over Nedre Romerige V ice- 
Lagmand Johan Heinrich M unch:

«Den 1ste Mai (1716) om  Aftenen kom  Fienden m ed sin Arm ee 
til Onstad Sund, hvor de hverken fandt Flaader eller Færger, 
m en de m aatte nedtage H usene til at gjøre sig Flaader af. 2den  
Mai ankom paa den østre Side af Onstad Sund endel Mand
skaber fra Grev Sponnecks Corps paa M oss sam t Avantgarden 
af Oberst Schiøllers Corps; da var Fienden alt i Oversætning med  
13 Flaader, og som  han canonerede stærkt over paa vore Folk 
m ed sine smaa Canoner, m aatte d isse rykke tilbage fra Sundet 
og Oberst Schiøller rykkede endog h elt tilbage til Kirkebye i 
Baastad Sogn!!! Den 3die, 4de og 5te Mai fortsatte Fienden at 
transportere sine Folk og sit «Trodtsz» (sic) over Sundet, hvoraf 
i Oversætningen creperede over 200 H este for Fienden. D en 6te 
Mai kom hele  F iendens Arm ee over Sundet og slog Leir paa den 
vestre Side af Sam m e. Svenskerne havde e llers været ængstlige  
for, hvorvidt Overgangen vilde lykkes. En høitstaaende svensk  
General forudsagde aabenlyst «at Onstad Sund vilde bli Sven 
skernes Gravsted*. Men ved  deres (og Kongens) energiske Reso
luthed og det Modsatte hos N orm æ ndene (L iitzow , Schiøller) gik 
det heldigt for Fienden.

Den 8ende Mai, da Fienden havde passeret over Sundet, ryk
kede igjen Oberst Schiøller m ed sit Corps videre tilbage og satte  
sig fast i D efileerne paa Maristien opved Fet Sogn, 3 Mile fra 
Onstad Sund, og Obersten reiste over Øieren til H ovedarm een! 
Det kan ikke sees, om  der er forlangt nogen Krigsret eller «Cre- 
tique» over O verledelsen  og — i m odsat Fald — er den faldt 
bort, saadan «von selbst».

Den efterblevne Arm ee posterede sig ved Onstad Sund, Grøn
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sund, Refsund og Sandesund for at hindre Fienden nye indbrud 
over G iom m en, og Generallieutnanten (L iitzow ) tog sit Qvarter 
paa Nygaard ved Fredriksstad. Fienden m arscherede nu m ed sine  
Tropper gjennem Trøgstad, Edsberg, Rakkestad og Scheberg, hvor  
de borttog Bøndernes H este og Creaturer sam t Korn og andre 
Victualier, og begyndte Føden nu at b live saa knap for Fienden, 
«at den gem ene Mand m aatte æde kogt Korn og drikke Vand, 
hvoroffer der ey  a leneste  udbrød Sygdom  i den svenske Hær, 
m en mange deserterede offver till os, naar de sin Leylighed  
dertill saae«.1

Den norske O verledelse synes tydeligvis Fogden at kunne 
m ildest talt betegnes som  «maadelig» —  »men« —  siger han —  
«saalænge Arm eerne saaledes stod adskilte paa begge Sider af 
Giom m en, forefaldt, at vore og F iendens Partier undertiden stødte  
paa hinanden og det faldt som  oftest heldigt ud paa vor Side, og 
Fienden m aatte sæ tte til. Ja, Kongen af Sverige fik sin H est 
skudt under sig af en Riffelskytte«.

D enne «Riffelskytte« var Dragoncapitaine Bernt Ornings «L iv
skytte« Baard Holsm ark (hvorom  i Texten berettes).

I A nledning af d isse idelige Krige m ellem  Danmark— Norge og 
Sverige bør noteres følgende Aphorism e af Fredrik den Store: 
»Blandt a lle  de Følelser, som  besætter Sjælen, er ingen m ere  
skjæbnesvanger og staar Begrebet H um anitet fjernere, ingen far
ligere for Freden end græ nseløs Æ resyge og um ættelig Begjær 
efter falskt Ry. Er en Borger født m ed en slik Hang, bør han  
snarere betragtes som  en ulykkelig sindsyg Skabning end som  en

1 D eraf de m ange svenske Navne, som  nu  »opkommer« i Landet (som 
Wettergreen, Sjøberg, S lang (Slange) og mange flere) sæ rligt i Smaalenene.

C u r io s a :  D a der naturligv is ved de svenske Regimenter var saam ange 
Soldater med N avne paa  «-son» med samme Fornavn, blev det mere end 
vanskelig t at ho lde O rden i M andskabslisterne og der kom  en Forordning 
om, at Soldaterne sku lde tage nye og mere sæ rprægede Navne. Der kom 
ikke alene en hel Del nye N avne paa o-feldt«, «-hielm», «-schiold» (mest 
nye adelsprægede Navne), m en  m an tillod sig endog at usu rpere virkelige 
«gamle» Adelsnavne som  Soop, Lilja, Uggla o. s. v., saa der kom  Protester 
og m ange fornøielige H istorier i den Anledning.

E n  P a r a l l e l :  I Ø sterrig und e r Josef II, som  indførte m ange Reformer, 
fik ogsaa Jøderne, hvoraf der vrim lede, Borgerrettigheder. D a de derfor 
nu  sku lde under Vernepligt og der var um ulig t at greie deres «hebraische 
N amenbuch«, maatte de faa nye tyske. H er morede da de unge Regiments- 
Auditører og Skrivere sig med at paatv inge dem  de groveste og latterligste 
Navne, f. Ex. de forskjellige Variationer af M ist (Møk), f. Ex. M ist alene, 
M istbeek (Møkbænk), M istgauche, M istlake, M istwasser (Møkvand), Mist- 
phu l (Møkpøl); fremdeles de paa Asch (Rumpe) ikke b lot «Asch» alene i 
vægtig Solo, m en Aschloch (Rumpehul), A schbein (Rumpeben), K aulquabbe 
(Rumpetrold), N abelb ruch  (Navlebind), N abelschwein  (Navlesvin) o. s. v. 
(Den østerrigsk-bukovinske D igter F ranzos h a r  skrevet yderst fornøielige 
Skizzer derom).
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Nar. En Konge i sam m e Sjælsforfatning er m indst ligesaa ilde  
stedt. H ans Daarskab er —  fordi han staar høiere og har Magt —  
desto m ere uhelbredelig  og um ættelig og hans «insatiable og 
furibonde« Æ resyge hungre form elig efter Provinser og Kroner. 
Krigen er en slik Afgrund af Jammer, U dfaldet saa usikkert, m en  
Følgerne for Landet saa ødelæggende, at en  Konge aldrig kan 
betænke sig nok før han skrider til den. H vis han saa et skaan- 
se llø st B illede af al Folkets E lendighed, saa m aatte det gribe 
ham  om  Hjertet, m en det naar aldrig optil ham  i den rette Skik
kelse. En Konge, som  begynder en uretfærdig Krig (Angrebskrig) 
er grusom m ere end den m est vanvittige Tyran«.

D ette mærkelige og maaske uventede Hjertesuk af den yderst 
kloge Konge og geniale Krigshelt, synes m ig at burde noteres og 
bemærkes. Kong Fr. den Anden havde, om  Nogen, den dybeste, 
erfaringsm æssige Kundskab om  og Indsigt i disse Ting og har 
visselig  udtalt «det afgjørende Ord« om  Sagen.

N o . 184. M ens de danske tabte dette (Helsingborg-Slaget) og 
i 1712 Slaget ved Gadebusch udi M ecklenburg, noterer den al
m indelige danske H istorie et seierrigt Søslag i 1710 for de Danske 
i Kjøgebugt (hvor jo ogsaa de Danske opleyer at vinde sine Sø
slag«, cfr. N ils Juels Seier i Kjøgebugt l/ i  1677).

D enne Affære af 1710, hvorunder de fiendtlige Landes Flaader 
ikke kom i Kamp, kan im idlertid e llers neppe fortjene større Over
skrift end en «Træfning», m en der b lev  da og der udført en se lv 
opofrende Heltedaad, som  er uden Sidestykke se lv  i Danmarks saa 
ærefulde Søkrigshistorie. Den danske Flaades Skibe under U lr. Chr. 
G yldenløve laa (form entlig etsteds ved Indløbet til) Kjøgebugt be- 
skjæftiget m ed Overførelse af Tropper, hu lter til bulter —  ligesom  
sam m enklinet m ed »Førselsskuderne« —  og der blæste en voldsom  
Kuling, som  satte stor Sjø. P ludselig  er der en stærk svensk Flaade 
under Opseiling for Bugten. D en  vanskelige M anøvre (Vending), som  
den danske Overadmiral signaliserede, b lev  væ sentlig  paa Grund af 
Sjøgangen kun udført af L inieskibet Dannebrog (og to andre m indre  
Skibe til?) som  stevnede op m od den hele  sam lede svenske Flaade 
og kom ind i Kamp. D enne var i og for sig hverken heftig, da 
Afstanden var for stor, e ller  træfsikker, da Kulingen og især 
Sjøgangen var for stærk. Idet Dannebrog [og de to andre danske 
Skibe?, her er vist en Irring m ed H ensyn  paa de to andre Skibe; 
det var form entlig Dannebrog alene, som  i eensom  Majestæt stev 
nede frem  m od hele  den svenske Flaade], seilede fyrende frem  
langs den svenske Slaglinie, som  h ilser dem  m ed glatte Lag, er 
der ombord i Dannebrog kom m en op en saa voldsom  Ilde (man 
tror, at det var Gnister fra dens egne Skud, som  Stormen kastede 
tilbage og tændte an Rig og Seil) at den ikke lod sig slukke. D anne
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brog og dens Besætning kunde ha’ været reddet, m en da dens lige- 
saa kloge og koldblodige, som  overvæ ttes modige Chef tilfulde  
forstod, at han —  ved at la ’ falde af —  vilde drive ind paa de 
øvrige danske Skibe i Læ (hvor d isse frem deles strævede i Rode
riet m ed Førselsskuderne for at kom m e i Slagorden) og udsætte  
dem  for den sam m e Ildsfare, Dannebrog var stedt i, lod  han uden  
Betænkning strax Ankeret falde og b lev liggende og gav Svenskerne  
Lag paa Lag, m edens Branden rasede inden Borde.

Den svenske Overadmiral, General-Admiral Grev W achtm eister, 
blev saa betat af dette storslagne H eltem od, at han udbrød over
lyt: «Det år, for tusan, inte en Jute, det maaste såkerligen vare en  
Norrbagge!« Og det var det, det netop var! det var Norm anden  
Commandør Ivar H uitfeldt til Thronstad i Hurum  (Søn af H aldens  
Forsvarer i Svenske-Krigen 1657— 60, Oberst Tønne Huitfeldt), født 
paa Fredrikstens Fæstning ®/i* 1665 og altsaa 44 Aar gammel.

Ivar H uitfeldt vedb lev  at fyre, m edens Rig og snart ogsaa Skrog 
staar i Luer. T ilsidst sender de ophedede Kanoner automatisk  
Fienden den sidste A fskedshilsen. Ilden naar Krudtkammeret: 
H uitfeldt og hele  hans Mandskab (vel 500 Mand) sprang i Luften:

((Romeren sank  stolt i Jorden,
Du til H immelen opfoer!«

Svenskerne —  ligesom  im ponerede og moralsk slagne —  trak sig 
strax ud av Kjøgebugt og krydsede tilbage til Karlskrona, m edens  
G yldenløves Flaade synes endnu ikke at være kom m en ud af sit 
evindelige Roderi m ed Førsels-Skuderne og udi fuld Slagordning, 
saa H uitfeldts heltem odige O pofrelse ogsaa var til afgjort Fordel 
for den danske Flaade, som  vistnok da befandt sig i m indre kamp
dygtig Stand. I specie lle  N orges H istorier synes Forfattere at m ene, 
at de to Landes Flaader kom i Kamp. Sig. Petersen  synes afgjort 
at m ene dette, og A. C. Eriksen ligesaa m ed følgende B ravade: 
«M edens Fr. tabte de to H ovedslag tillands« (Helsingborg og 
Gadebusch) var den dansk-norske Flaade »som  sedvanligt over
legen«. I 1710 »mødte den Fienden i Kjøgebugt« (og saa fortæ lles  
E pisoden m ed Ivar H uitfeldts Dannebrog og saa Punktum).

D ette skal tydeligvis sim ulere et seirrigt Slag for den dansk-norske  
Flaade contra den svenske D itto; m en noget saadant Sjøslag fandt 
altsaa ikke Sted!

Saaledets skrives Fædrelandets H istorie for vore Bør n ! 1

1 D en danske S. B. Thrige h a r  i sin større N ordens H istorie vistnok 
udtrykkelig  næ vnt »Huitfeldt-Episoden« som  et Solo-Nummer, m en dog 
sat den i saa  skruet, lu r  Forbindelse m ed «den øvrige Flaade«, at det godt 
kan illudere E leverne derhen, at de faar Ind tryk  af at et regulæ rt S jøslag 
fandt Sted mellem  de to F laader.
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N ogle Uger efter drev H uitfeldts halvforbrændte Lig iland ved  
Kjøge og b lev ført til Norge til Fam iliegravkapellet paa H urum s 
Kirkegaard. I 1872 løftede en voldsom  Storm flod Resterne af det 
gamle Linieskib opfra det L eie  i Dybet, hvor det havde hv ilet i 
ca. 5 M enneskealdre. A f de fundne Kanoner, Kugler og Ankere 
fra Dannebrog er støbt et M indesmærke over H uitfeldt: en pragt
fuld Søile. »Fra dens Capitæl løfter Seiersgudinden i Begeistring 
sine Arme op m od Stjernerne, dens Fod kranses af Kanoner fra 
Dannebrog.«

M indesmærket er reist paa den smukke Strand Langelin ie ved  
Øresundet.

Jeg anfører det i denne N ote fortalte, baade fordi den hører  
til nærværende Krigsskizze og er lidet udredet i sine Detailler, og 
fordi den forsaavidt angaar Slægten, at en af Dannebrogs Mand
skab tilhørte den lom end  paa dens genealogiske Vrangside« —  
»huilcket siunes udaff følgende S iigelser«:

Admiral Bernt Ornings Datter Fru Blancheflor Cathrine Orning 
(gift m ed Lieut. Daniel A ndersen Fogeth) tilbragte sine senere  
Encke-Aar paa «Thorsnæs Adelsgoeds« i Hardanger hos sin Datter 
Fru Blancheflor Galtungs, som  «der H usfrue var«. (Orninger och  
Galtunger vare forude udi Frændskab ochso dervide, att Erik 
Ottesen (General-Admiral Erik O ttesen Orning) hans Syster Fru 
Lisbeth  Ottesdotter var tilgifte m ed den Foged Lauritz (Johansen) 
Galtung och Moer til den nafnkundige Admiral och Lehnsherre  
offer L iister Lehn, Herr Lauritz Lauritzen Galtung«).

«Dend Sognepræsten til Strandebarm  Hr. O le Giertum havde  
altid sat Fru Blancheflor Cathr. Orning (Fogeths) hendes A nsøg
ninger om  Pension «udi Penden« (sic) og til ham  skulde hun ha’ 
berettet, at hendes Far (Ø verste Skibshøffvidsmand —  Admiral —  
som  hun im m er benævnte »Commandeur«) havde en uægte Søn  
(en «Hoers-Dreng» m ed B isloppersken D iw ert Geelm uyden) om 
trent «paa Alder aff hendes Syster E lse  E lisabeth«. Han hørte  
til A dm iralens »Gibraltar-Djævluer«. Hans «Nafn var kuns Bernt«, 
og var hånd Matros om bord paa det SchifF Gluckstadt, da Com- 
m andeuren (Admiralen) faldt foran Marstrandt«. Han eiede en  
Hytte paa »Døsen-Jordet ved  Leerviigen och  naarsom  han ikke 
tilskiøs var, ginge han att reke omkring paa den Øe, dens Fiisk 
att fange«. H ans Søn, som  ogsaa var «Siømand och Fiisker och  
kun ochsaa alene haffte et Forenaffn, m en var tapfer ligerviis 
som  sin Faer, dend Gibraltar-Djæflue«, otimeditz dend U løcke  
att flyw etz (sic) udi dend Luft m ed H uitfelts SchifF Dannebrogs«, 
— som  det sagdes paa dend Stord-Øe.

Traditionen beretter, at dette b lev  fortalt til Tante Rosing (Fru 
Anne H olter Rosing, Datter af Oberstl. Fridrich Martinus v. Grøn-
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w old  (Gullaug-Gr.) af »Tante Ingeborg* (Generalinde Ingeborg Huit- 
feldt), m en den nævner ikke N oget om , »fra hvilken Kilde, General
inden haffte sin Siigelse* (dog sandsynligvis fra Throndstad). D et synes  
at være ført »udi Penden* af Tante Ingeborg Faster: Fru Justine  
Cathr. von Reichwein, gift m ed Dragoncapit. Fridr. Chr. Grønwald.

N o . 185. De danske Tropper vare regulære (væ sentlig  leiede?), 
øvede, men ellers noget underlegne i Antal og havde, som  sæd
vanlig, en m indre dygtig Hærfører («her endoch en Grev Rantzau*). 
Svenskernes Hær var væ sentlig  en sam m enrapset, uøvet Bonde
hær (Træsko-Karle); den var vistnok noget talrigere, m en yderst 
slet rustet; den kjæmpede paa »udisciplinarisk W iis  och m ed de 
m est uregelm entarische Vaaben: som  Liaaer, Sigder, Høegaffeler, 
Schlægger och lignende ungem eene Wappen®, m en L edelsen  var 
fortrinlig «och de ugem eene W affen  schrækkede®. D et siges, at 
den danske Overgeneral, da han saa d isse Træsko-Karle klam pet 
drævende frem , kom m ed en overm odig flau W itz  =  det senere  
saa bekjendte »danske Griin», som  gjerne slaar sin egen Herre 
paa Munden.

N o . 186. Georg W ilh e lm  H edew inger1 havde tjent i den spanske  
Arvefølgerkrig (1700— 1714) blandt de danske Tropper i Ungarn (se 
tidligere N ote) og var af Keiseren i 1701 optat i det tyske Riges 
Grevestand under N avnet »von Sponneck®. I 1716 blev han  
G enerallieutenant. Død 1740 som  General og Commandant i Kjø- 
benhavn. B landt Kruuses Dragoner gik det Ord, at «Greven m in
dedes m ed H onneur Bernt Orning fra Krigen udi Ungarn*.

E t  C u r io s u m :  D et virkelig vittige Kjøbenhavnske V ittig
hedsblad »Corsaren*, redig. i 1840— 46 av Meier (Meir) Aaron 
Goldschm idt, havde en ypperlig  illustreret Beskrivelse af den tyske  
H edew ingerske Slægts O pkom st: hvorledes Ophavet en om van
kende Sanger i den seneste  M iddelalder, ludfattig og kun mægtig  
ved sin uhyre Podex, der som  et Ror styrede hans uselige Gang 
fra «Castel til Castel* —  vrikkede sig ind i det —  oh  saa gerne! —  
tyskm odtagende og tyskfedende Danmark.

N o . 187. Fam ilie-Krøniken roser Baard Holsm ark so m en  «fram- 
ifraa* Karl og »uoffertreffeligen (sic) udi Skydnings-Konsten*. Der 
bestod —  »D isciplinen i Aggt* — et Venskabsforhold m ellem  
Oberstl. Bernt Orning, som  da endog Regiments-Commando inde- 
haffte. och  hans dygtige Liffskytte Baard: »thi Oberstl. Orning 
achtede och  ærede Mod och Tapferheden, huor han dend paa- 
truffits och  var dend endoc kun udi Kofteklæditz (sic)». Hans 
ældste Søn siger, at han flere Gange havde paatruffet Baard i 
Faderens H us «och vare de m ed hinandem  (sic) ligerviis som  
gode V enner och  Kriegsfællere (sic)». Fra denne Ornings L iv-

1 Hede =  Strydot.
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skytte Baard Holsm ark siges at nedstam m e den nu anseede Fa
m ilie  i L ier og Asker. Familie-Krøniken beretter: Tante Rosing 
fortalte, at hendes Far (Oberstl. Mart. v. G rønwold) engang paa 
Gullaug i 1791, da Carl X II’s Tog m od Norge i 1716— 17 kom paa 
Tale, sagde til dav. Oberst Harboe: «Fridrich H elle« (hans Søn: 
dav. Prem ierl. Fr. H. v. Grønvold, som  boede paa sin E iendom s- 
gaard Sem b i Asker) «har hørt, at der i L ier (og Asker) lever  
Efterkom m ere af den svortreffliche L iffvskytte Baard Holtsmark, 
som  under m in Farbror, dav. R egim entschef Bernt Orning jr., ud
mærkede sig ved det Onstad Sundsted  ved sin Træfsikkerhed og 
flere høie svenske Officerer nedskjød og endog ramte Kongen af 
Sveriges Hest, saaledes at Kongen se lver  styrtede og i lang Tid 
laa som  døder paa Marken«.

N o . 188. Familie-Krøniken siger, at det gode Udfald tillige  
skyldes: «Dend General Sponneck, dend Capitaine (Major) Bernt 
Orning och dend vortrefflich L ivskytte fra Lier, dend Baard 
Anderssøn H olsm arch*.

N o . 189. Der har engang i Rigsarkivet (bl. Cancelli-Indlæg- 
gene, ikke blandt Personalia Orning?) beroet en længere Ansøg
ning fra Oberstl. Bernt Orning om  nogen Godtgjørelse, efterdi 
han var b leven en fattig Mand ved  sin  pekuniære Opofrelse som  
Deltager (sam m en m ed Oberst U . Chr. Kruse og andre Officerer) 
i Udrustningen af et Dragoncom p. i Krigens Tid. D en  var dateret 
enten 1721 el. 1725 og om talte hans m ange Campagner, deriblandt 
den yderst anstrængende Marsch til Ringerige 1716. Jeg havde for 
over en M enneskealder siden af senere Rigsarkivar Huitfeldt-Kaas 
faaet en Afskrift af Ansøgningen, m en den er bortkom m en, enten  
ved Laan til, eller Rapseri af en bekjendt upaalidelig Bok-Orm, 
som  per fas et nefas sam lede sig en større Bogskat, som  blev  
godt realiseret. Originalen kan heller  ikke længere findes i Rigs
arkivet, den form enes ogsaa «nasket». D et forekom m er m ig ellers, 
at jeg et el. andet Sted har læ st en  nærm ere detailleret trykt Af
handling om  den besværlige M arsch til Ringerike, hvor B. Orning 
deltog som  Compagnie-Chef. M en Tid til de vidtløftige Under
søgelser, som  dette vil foranledige, har jeg ikke.

N o. 190. Derim od var Oberstl. Bernt Ornings Bror, dav. Fændrik 
Fridrich Christian Grønwald m ed  i se lve  Ringerigs-Kampen. Det 
er form entlig ved den Leilighed, at Oetken roser hans uforfærdede 
Mod, da han m ed en D eling Dragoner gjorde Anfald! Paa Grund 
af sit gode Forhold b lev han —  uagtet han kun eet Aar havde 
indehavt Fændriks-chargen —  allerede s5/6 1716 udnævnt til Pre- 
m ier-L ieutenant ved vesterlehnske Comp. af Sm aalehnske Canton.

F lere Forfattere, hvoriblandt den høit anseede General Mejdell, 
have berøm m et de nationale norske D ragoner: den sidste siger at
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«de havde, særligt de Sm aalehnske i høi Grad udmærket sig i 
Krigen m od Carl XII i 1716 og 1718 og stod i stor A nseelse, ja 
endog ved den norsk-danske Arm ees Sam ling (1758— 62) i H olsten  
fik de m egen Berøm m else af den kom m anderende General, den 
bekjendte franske General St. Germain«.

N o. 191. I Slutningen af 1600-Tallet var dette Kobberverk ogsaa 
kaldet «Treenigheds Verk», opdaget af «Kassetyven W eiby« og N ils  
Jostesen. Det dreves af Bergm ester J. Bergmann. D et var et »Skidt- 
Foretagende*, nedlagdes 1712, m en b lev  optaget igjen omkring 1750.

No. 192. N avnet Gamborg fra Gamborg Flække paa Fyn.
N o. 193. Dette fortalte en Officer af Ligfølget til Svigerinden  

Fru Justine Cathrine v. R eichw ein; m en da vedkom m ende Officer 
var en remarquabel «Skrønem acher», v ilde hun ogsaa af den Grund 
ikke fæste Lid til Rigtigheden af denne T ilstelning, som  hun dog 
om taler, «men som  jeg ikke har synderlig  Troværdighed till, efter
som  saadanne «Prunckerier ikke syn tes m ig agréablem ent for en 
ikke høyere Officer och  som  selver aff saa lidet pom posische Ad
færd och Hoffærdighed war» (Fru Justines Siigelse).

N o . 194. D enne Præst i Enebak P. Kinck var form entlig  en 
Slægtning af Fændrik reformé M ogens Kinck, som  var Oberstl. B. 
Ornings Datter Ide Sophie Ornings 1ste Mand (den 2den var Sparre 
til Bodal). Præsten var sandsynligvis Far til den af Fru Conradine 
Duncker (f. H ansteen) i sine Erindringer om talte «unge Mand 
Kinck«, som  skulde lære hende at skrive og tegne, m en som  sjel- 
den var hjem m e og «Konen lod  m ig gaa i H aven og lege med  
Børnene« . . . «Jeg lærte saaledes ikke at skrive« (da). Senere i 
hendes 8de Aar gik hun en kort Tid i Skole hos Kinck, der synes  
at have væ ret en havareret Studiosus, en efterladen Lærer, «ret 
et forfaldent Subjekt«. (Men den gløgge, begavede Conradine lærte 
dog at sye af hans Kone Madam Kinck, «der engang havde lovet  
hende Riis« . . . .)

D enne sø lle  och forsuffene Studiosus Kinck boede da i Bierre- 
gaards Leiegaard, som  blev kaldet «Balja« (form entlig i Bjerfjer- 
dingen ved vor Frelsers Kirkegaard). D en beskrives af en anden  
Samtidig «som  en saare u ssel, ret spedalsk udseende Rønne m ed  
m ange «Blind-Vindver» ; der rugede sam m esteds en stram  branquet 
Lugt udaf Smutz, Fattigdom och harskt Fedte«, eftersom  der boede 
adskillige »Fylde-Fanter och K ludte-Sam lere, ock giorde disse  
Luften der saa w iderstyggeligen usundt och udaff sær Tykkelse 
næsten til at scheeres m ed Kniffe form edelst deris egen Geruchtz 
och deris Oplagssteder af Kludtze (sic), som  anbrachte vare udi 
tw ende Skuure nede udi det trange Gaards-Rum«. (Udtalelse  
udaff en  braff fattig Skriffuer, der till L eye haffte et Q viste-Værelse  
udi »Balja«.)

127*



N o. 195. Oberstl. B. Orning var som  oven  anført en Søn  af 
Lieutenant M orten (Martinus) G rønwalld og kaldte sig m ed  sin 
Mors N avn Orning; han var altsaa ikke en agnatisk Orning og 
altsaa ikke som  Orning Adelsm and. En anden Sag er, at han  
som  maaske agnatisk v. Griinwald var af gam m el tysk-liflandsk  
Baron-Adel, altsaa af end finere Æ tt. M en Præsten m ener tyde
ligvis at han var en agnatisk Orning, hvilket han ikke var.

N o . 196. Ide Sophie Orning m aatte have været der kun paa 
Besøg; hun var nem lig gift m ed Fændrik reform é M ogens Kinck,
som  døde 1765; siden blev hun gift m e d .....................Sparre til
Bodal.

N o. 197. Birgitte Orning (Fru Birgitte v. Heidemarch) sees  ifølge  
Brev 1750 den 11 Junius til Generalauditøren at have m eldt sig  
paa »afdøde Mands Vegne angaaende Rettighed (som  Slægtning) i 
Boet efter afgangne Frøken Rosenkrantz«. (Personalia Orning, 
Rigsarkivet.)

N o . 198. Hun blev i 1755 gift m ed Ole Andreas Thulesius, 
Tolvpræ st ved Vor Frelsers Kirke, hvad senere v il b live udfør
ligere fortalt.

N o. 199. Johan M angelsen Orning, f. i Christiania 7/s 1755, 
Cadet og Corporal i sch lesw igske Rytter-Regiment. Secondl. i 3 ’ 
syndenfj. Dragon-Regiment sl/7 1776, Pr.L. 14/ i  1786, fortsat til 
sjæl. Ryt.-Regmt. */io 1789, R itm ester ll/ia 1789, Secondritm . i L iv- 
rgmt. Drag. 15/» 1790, fortsat til jydske Dr. Rgmt 3% 1793, Major 
1803, Major å la su ite 7/s 1806, Afsked 13/io 1808.

N o . 200 . Dette Æ gtepar havde —  foruden andre Børn —  en 
Søn: Major Bernhardus von  Kreutz, der var en  «dygtig og tapper 
Kriegsmand#; han var født «udi det H errens Aar 1744«. Udi sit 
65 Aar (Anno 1808) kom m anderede han efter Oberst de Seves  
Ordre 850 Mand af hans Styrke paa Lier Scantze, m edens Resten 
af Styrken, 350 Mand, var udi Reserve posteret under Kongs- 
winger Fæstning. Den 18A 1808 begyndte Svenskerne Angrebet. 
D et lededes af se lveste  O vergeneralen Arm feldt (Sønnesøn  af 
Tydals-Armfeldt) m ed h e le  2000 Mand. Norm ændene forsvarede  
sig m ed stor Tapperhed, og Arm feldt var allerede tilsinds at 
trække sig tilbage, m en saa opdagede en svensk Officer, at den 
høire Fløi af L ierscantzen var «verlassen», efterdi Kreutz havde  
givet vedk. Capitaine (Sadolin) Ordre til at forlade Stillingen for at 
kom m e venstre F løy tilhjæ lp, eftersom  denne var haardeligen  
truet af Swendskerne« (sic). N u fik d isse besat den D el af Scant- 
zen, og N orm æ ndene kom  under »dobbelte Ilde«, samtidig som  
hele  deres Am unition var »næstendels« opbrugt. 3 Gange sendte  
v. Kreutz Bud til Kongsvinger om  Forstærkning og for Alting om  
tilstrækkelig Am unition. Han fik ingen Forstærkning og kun lidet
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Am unition  til Infanteriet, m en ikke end en Døit til Artilleriet, som  
m aatte «aldeles Skydningen indstille« . En L ieutenant (M eydell1, 
senere General) satte sig «udi stille  Fortvivlelse« paa en Kanon
lavet «att afw ente Ordren om  Tilbagetog«. D enne m aatte v. Kreutz 
slu ttelig  ogsaa giffue, og N orm æ ndene bleffve saaledes tvungne  
til at trække sig tilbage til Kongsvinger Fæstning. D ette var den  
uheldige Treffning ved L ier 18/i  1808. Den heldige derim od var 
den % 1814, da N orm æ ndene under Oberstl. Krebs slog Sven
skerne under Oberst Gahn.

N o. 201. Fam ilie-Krøniken siger «maaske som  en Godtgjørelse, 
om end knappeligen och sær tv iv lsom m elig? for hend is Faders 
grosse Penge-Tab form edelst Forsvaret udaff Fædrenelandet, huil- 
cket Tab virkede haardeligen och langvarendis m ed sin Trykkelz 
(sic) paa dend Fam ilie saa ock dends Efterslægt«.

I en gam m el Stam tavle staar der ved hendes Navn tem m elig  
laconisk anført: « f  ved  Hoffet«.

N o . 202. Fam ilie-Krøniken kalder hende «Anne», hvilket v ist
nok er hendes rigtige D øbenavn, m en m an var begyndt ved den 
Tid, se lv  i gam le Familier, at om bytte det gam m eldagse »Anne« 
eller  «Ane# m ed det m ere rom antisk-klingende «Anna», det sidste er 
forøvrigt det historisk rigtige, det er —  ligesom  Maria —  et 
jødisk-bibelsk Navn.

I G ullaug-G rønvolds-Slægten brugte m an e llers  den traditio
n e lle  Form «Anne», endog hen i 18 H undrede-Tallet, da man der 
følte sig m ere »slægtsbunden« og ikke var svag for «Moden«.

N o . 203. Da Oberstl. Fridrich M artinus v. G rønw olds 2den 
Søn, Fridrich H elle  Grønvold (senere «Majoren», m in Farfar) fra 
1783— 1786 i fu lde 3 Aar var —  som  2 andre af sine Brødre —

1 D enne M eydell formentes at være af samme Slægt som  dend  Præst 
Christopher M eydell (Meidell), en  K jøbmands Søn fra Tønsberg, som ca. 
1690 blev Præst for den  dansk-norske »Sahls Kirke ud i London«; men da 
h an  »fluxens ginge till de Independentzer« (sic), bleff dend  N iels Gram  (der 
Præst ud i Tønsberg  w årit haffte, m en afsatz formedelst s in  Liederlichkeit) 
der Nachfolger. S iden w ar h an  (Gram) til Kald ud i «Gilleleie», m en bleff 
dette Embetz fradøm t formedelst «Horeleie» (sic) [skal formentlig være en 
Witzl]. Samme N iels G ram  giorde derpaa Svenske af sig, »men bleff af 
samme G rundtz ochso derstedes affsatz« (sic). Saa kom denne Weiber- 
Jåger til Tyskland, »hvor h an  atter m it W eiber aussch liezend  lebte«. Der
paa  flakkede han  viden om  i O stindien  och w ar h an  «auch i Jerusalem  
och ved Christi Grab«. «Hand kom derpo til H olland , huo r h ånd  som 
fruher Seem ann w årit haffte, h ånd  fik Commando po ein Schiff de algie- 
rischen P iraten  att bekriigen«. Men hånd  maatte m it seine Dullemetze spater 
aus Bord gehen. T ilsidst kom han  tilbage til Tønsberg, m en bleff n u  atter 
formedelst sin  F rauengunst nedsend t til B remerholm , hvor h an  blev sid
dende til sin  Død. H an  skal ogsaa være bek jendt for sine Skrøner, isæ r 
om Sjøormen »huilcken hånd  ved Afrikas Fahrw asser soviel obsalv iret 
haffte«.



Landcadet ved den m athem atiske Skole, var han i Begyndelsen  
oftere hos sin H alvtante Madame Thulesius, som  holdt m eget af 
ham, ogsaa fordi han lignede saam eget sin  Far baade af Ansigt 
og især af Figur. Fridrich H elle  havde god Smag, var som  sin  
Mor m eget satirisk anlagt «och udaff skarp Kritique«, og hans 
satiriske Lune blev i høieste Grad tilfredsstillet ved at se  og er
fare oden Raringen Thulesius, hans Færd i H jem m et«, m en han  
fandt ham  ogsaa særlig m odbydelig ligeoverfor sin  frem deles  
skiønne og «ym pathiske Hustru«, som  Cadetten høilig  beundrede. 
Engang beklagede Th. sig for Cadetten over M edm enneskers svare  
Ondskab og citerede den (i Texten) anførte Regle (om Præst og 
Asen) som  han fandt yderst krænkende og usandfærdig, som  
talende Bevis. Cadetten, som  var m eget harm over et netop  
overværet Optrin m ellem  Æ gtefæ llerne og M andens raabarkede 
Optræden m od sin fine Hustru, spurgte ganske rolig behersket 
Hr. Pastoren om  han heller vilde, at R imet skulde have lydt saaledes:

«Denne Præst er et T ro ld  b land t de andre  Præster,
Som et Asen er et Bæst b land t de andre  Bæ ster!»

D ette syn tes Th. først var m indre injurerende, m en fandt 
siden ved nøiere Eftertanke (han var end ikke «det ringeste kvik 
i Begribelsen«) at det var værre end Originalen —  hvad det jo  
ogsaa unægtelig var — og begyndte sine grove Skjældsord m od  
Cadetten. Men den høie unge Mands ranke, im ponerende H old 
ning og foragtelig-m aalende Blikke og Miner bragte ham  snart —  
til Fruens hem m elige Glæde —  til at holde inde og stikke Piben  
i Sæk. Efter den Dag skulte han stygt til Cadetten, naar denne  
en enkelt Gang «for Tantes Skyld og paa hendes ivrige Indby
delse« overvandt sig til at gaa til Bæstet, som  ellers nu altid 
varede sig overfor Cadetten«.

N o . 204. Thulesii «Snaalheder» v iste  sig ogsaa m ed H ensyn  
til kirkelig Ritus. Naar ved  V ie lsen  vedk. Brud var ældst, maatte 
hun værsgo indtage den høire Side, det passet Th. altid strix 
paa. Det var —  siger Fru Dunker —  T ilfæ ldet m ed den vel 
80-aarige Høkerske, kaldet «Kari Bondekone« (officielt M o’r Eger), 
hvis Sønnesøn  var «Kjøbmand Ole Eger den ældre«. Kari giftet 
sig atter i 1790 m ed sin 18-aarige Bodsvend Knud Berg (Bergs- 
høle). Æ gteskabet var e llers ikke ulykkeligt. Æ gtefæ llerne havde  
form entlig efter sine ringe Vilkaar heller  ikke store, hverken  
ethiske e ller  æstetiske Fordringer. «H u’ sat heile  D a’en i Oms- 
kroken aa i Skorsteinen aa røikte ta’ Skraatobakspipa si aa skubba 
aa klødde sei aa roa sei saa got«.

I 1820 forlod hun endelig  sin «Omskrok» og sin lange jordiske 
Tilvæ relse af —  som  det m entes —  110 Aar, og Manden, som  da
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var knapt 48 Aar gi. giftet sig fluxens m ed Enkemadam Jandrup, 
der var en Datter af ovennæ vnte Ole Eger.

Knud Berg eller Bergshøle var altsaa i andet Æ gteskab gift 
m ed sin første Kones Sønnesøns Datter:

E t smukt, freidig og m eget frisindet — om end tv iv lsom t lovlig  
—  Æ gteskabskonglom erat (et sam m enklum pet Gifte).

N o . 205. Denne Knud Berg — som  han senere kaldtes —  fik 
mange Penge m ed «sin Bonde-Kari», forøgede dem  ved  sin Drif
tighed og skulde ha grundet et ve lan set H andelshus i Byen. 
Sønnen var en af dens Matadorer. En Genealog, som  ansees 
som  en ren Expert m ed H ensyn  til senere Kristiania-Familier, sa’ 
at Statsm inister E m il Stangs Frue var en Efterkom m er af denne  
Knud Berg eller Bergshøle «med hans exceptionnelle  Æ gteskabs- 
forbindelse«, som  han uttrykte det.

Beretteren, en Bureauchef som  var af Slægten, la ’ til: «Ja, 
saadan ringe H erkom st havde de fleste af Byens Rigmænd i 
Aarhundredets (det 19de) Midte (som  Tofte (?), Meyer, Heftye, 
Cappelen, Andresen, Fuhr, Eger, og hvad de hedder), —  ja det 
sam m e var vistnok ogsaa T ilfæ lde m ed flere andre Byers Han- 
delsm ænd, særligt paa Sørlandet, hvor der var Indryk af jødiske  
S lesv ig-H olstenere. Bergen var dog forsaavidt en U ndtagelse: de 
flere Kjøbmænd der var af æ ldre H anseaterslægter (de saakaldte 
«Pebersvendes« Afkom).

N o . 206 . D enne Fortæ lling om  Aftalen m ellem  Anna Lange 
Ornings Mor og Præsten Th. om , at Anna skulde b live hans Kone, 
hendes U videnhed  derom, hendes fortabte Forfjam selse, da hun  
pludselig  fik vide, at denne udprægede Carricatur af en Under- 
m aalsm and skulde blive gift m ed hende, som  bar det herlige Bil
lede af et høireist, m andigt =  skjønt Ungdom sideal stedse i sit 
Hjerte, er saa godt m ulig, at den rim eligvis er sand. Men at 
Anna paa den Tid var et «stakkels ungt Konfirmationsbarn« er 
en Um ulighed. Hun var nem lig  født i første Halvaar af 1729 og 
var altsaa i 1755 26 Aar og visselig , da hun var m eget in telligent 
og vellæ rt, forlængst konfirm eret og ikke af Th. Selv  forudsat, 
at Begivenheden fandt Sted i 1751 (hvilket af andre Grunde er en  
U m ulighed) altsaa sam m e Aar som  T hu lesiu s b lev  Trediepræst 
her i Byen, saa var Anna da vel 22 Aar og det sam m e maa saa- 
ledes gjælde. Sagen er jo e llers forsaavidt uden Betydning und
tagen for Curiositetens Skyld. Hun blev gift i 1755 og var da 
25/26 Aar, det er et Faktum, man ikke kan kom m e forbi.

Anna Lange Orning havde altsaa forlængst havt sit L ivs Roman. 
Det var i 1744, da hun i 14-15-Aars A lderen traf sam m en m ed  
sin kjødelige Fætter Fridrich M artinus G rønwold (min Oldefar). 
Han var da i sit 23 Aar og en stadselig Second-L ieutenant i 2det



Aggershusiske Infanteriregiment. Han havde et m ere end alm in
delig godt Udseende, var næsten kjæm pem æssig høi og slank, 
m en kraftig bygget (kaldtes senere som  Capitaine under Feldttoget 
i H olsten  1758/62 af H olstenerne «den norske Gran») var frisk 
og fager af Aasiun m ed særligt store aabent-spaltede Ø ine; han  
havde, som  Anna sagde, «de sk iønneste Øyne af Verden®. Hun  
gav sig strax over, m en han, som  var vant til at tilbedes af Kvin
derne, tog det m ed m ere Ro, da han desuden — som  hans intim e  
Ven Kalchreuth senere sa’ —  af Natur og Tem peram ent nærm est 
var Phlegm atiker. Han beundrede selvfø lgelig  sit Søskendebarns 
sjeldne Skjønhed og havde Intet im od at «gantes® m ed denne  
Tryllerinde, som  til og m ed var m eget aandfuld og «om det var 
m ueligt endoch m ere douée udi Musiquen®. Omgangskredsen sa ’ : 
«Skiønnere Par var ikke seet och  kunde ey  godt sees®. Men 
Annas Mor, Fru Birgitte, b lev  urolig. Hun var en klog, praktisk 
Kone. Hun havde seet adskilligt til L ivets Skyggeside: hvorledes  
det vanligvis gik, naar to U nge slog  sig sam m en, m en Intet andet 
havde at leve  af end Kjærlighed, Kildevand og Maaneskin. Hun  
skrev fluxens til L ieutenantens Mor, Fru Justine Cathrine v. Reich- 
w ein , og hun, som  netop havde nogenlunde sam m e Erfaring og 
Bekymring, fik det ved sin raske Resoluthed øieblikkelig arran
geret saa, at hendes Søn b lev  kaldt tilbage fra sin  Perm ission og 
derm ed blev Forholdet afbrudt netop som  det holdt paa at lage 
sig til A lvor og — blev aldrig siden fornyet. L ieutenanten blev  
som  Capitain-Lieutenant gift ca. 1754 m ed en m eget smuk Pige. 
Hun —  Karen H o lte r1 — kunde vel ikke m aale sig m ed H ensyn  
til U dseende og Talenter m ed Anna, som  var «ætstor», «storskiøn» 
og »aandfuld®, m en saa var Karen «allerede ret form ufvende med  
Riigdom en perspective® og dette var «særligt den høybyrdige 
Fru Justine til agreable Behague®.

1 En vellæ rt Pige, som  fulgte F ru  K aren fra Fædreh jemmet til det nye 
H jem , blev saa aldeles betagen af sin  unge H usbonds Skjønhed, at h un  
fandt — ligesom  F ruen  — at h an  var den «skiønneste, h un  havde set®; 
h u n  var Æ gteparret meget hengiven. Ikkedestom indre lavede Pigen (som 
var en  folkelig Versmagerske) efter Holstener-K rigen en Regle om  sit H er
skab ; den lød:

«Med A nna bleff det Ingenting,
Med Karen bleff det N ogenting;
I H olsten  bleff det Sommeting.®

Denne Regle, som præ tenderede at sku lde være en satirisk H ensp illen  
paa C apitaine Fridrich  M artin i Amouretter i Itzehoe og hans Duel, »for
medelst en af dem®, vand t megen Fornøyelse i Egnen. Men saa stor var 
D iscip linen dengang, at H erskabet a ld rig  fik en Anelse om, at det var 
bleven omdigtet i Folkemunde; «Ingen tu rde  vove at sige Saadant en ten  
til F ar eller end sige det til Moer.® (Tante Rosing.)
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Men Anna glem te aldrig sin L ieutenant; hun afslog flere Par
tier; m en da hendes Ungdom s fagre D røm  forsvandt ved hans 
Giftermaal (i 1754), blev hun —  siges det —  m ere m ør for Mo
derens Paavirkning. Nu tog Moren, halv  tvungen af den saare 
forelskede Grobian T hu lesiu s’s raabarkede og brutale B eslu tsom 
hed, Skeen i sin egen Haand og arrangerede efter Thulesii be
falende Raad Forbindelsen som  et »fait accom pli* (1755). Men som  
Madam Thulesius glem te Anna heller  aldrig sin Ungdom s L ieute
nant. De saaes e llers først igjen i 1776, da han var b leven  Second- 
Major, og siden af og til. D en grovkornede Th. syn tes im ellem  
at faa Anfald af a ldeles uberettiget Jalousie, som  skulde klædt 
ham sæ rdeles ilde og gjort ham  acom plet grotesk-latterlig*. Da 
Annas L ieutenant døde (som  Oberstl.) i 1803, »fik hun en stærkere 
Rystelse end da hendes Grobian af en Mand endelig  var labbet al 
Kjødets Gang*. H un døde i 1808.

Saaledes er Fam ilie-Krønikens Beretning, og den er vistnok  
rigtig.

N o . 207 . D en  anseede Fam ilie Bødtker (Sorenskriver Bødtker 
og hans Sønner General Bødtker og Amtmand Bødtker, samt 
H øiesteretsasessor Hambro) nedstam m er cognatisk fra T hulesius  
og Anna Orning.

N o . 208 . Generalinde Ingeborg H uitfeldt m orede sig engang  
i Fam iliekredsen — hvor m an var frisindet nok til «ey att gaae 
afveyen for en drøy Scherz* (Spøeg) ved at frem sætte skriftlig 
denne Charade:

oFriderichi Christiani interest ad vinum , ad caballum , ad can- 
tum  item  ad m ulierculas* (I. Huitfeldt, née de Reichwein, filia 
fraterna).

N o . 209. Fru B lancheflor Orning, hans Mors Syster, siger: 
«Han (Fredrich Christian) af K iem pe-Størrels’ war och dertil sæ r
delis fager, huorfore de Qvinder im m er ham  effter m ed långliche  
Ø yen-Sm iil ware.» G ullaug-H usets Slægtning Capt. Kalchreuth  
(Oberstl. Fridrich M artinus v. Grønwalds —  Sønnens —  sæ rdeles  
gode Ven) siger: »Jeg saa ham  (Dragon-Capitainen) i 1743 da jeg  
var en ca. 7 Aars Gut, og jeg har neppe seet en stautere og skjøn- 
nere Mand. Han var da ved 51 Aars A lderen og vel adskilligt 
derangeret ved friskt og m untert M ilitærliv i Tilgift til et Krigs- 
livs Fatiguer; m en endog førte han sig sæ rdelis vel a n : K iæmpehøi 
og røslig  som  han var. H ans Ansigt var overm aade vakkert m ed  
store m ørke m untre Ø yne och en frisk, brunagtig, kanske noget 
vel rødblisset Farve, m edens han dog i det H ele  m aatte siges at 
være lysagtig. D et skulde da være at hans Søn Fridrich Martinus 
(da Capitain-L ieutenant) er vel saa skiøn, m en  saa h elt forskjellig  
med sit rolige A pollo-A nsigt og de endnu større høsthim m elblaa,
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uudgrundelige (som  hans senere Ven den franske Colonel kaldte 
»inscrutables) Øyne och sin m eget ly se  friske rigtig rent ung
dom m elige L e th ; Væxten var den sam m e k iæ m pehøie Statur, m en  
er Fridrich M artinus næsten en Tom m e høiere  end Farens. (Som  
senere vil b live om talt og paapeget havde Capt. Kalchreuth en 
dengang m ærkelig ligetil ligesom  «folkeligs e ller  i den T ids Op
fatning «almueagtigB Maade at udtrykke sig paa.)

N o . 210. »Det sagdtes (af Kalchreuth?) at Fridr. Christian under  
dendt Træfning m od Løffwen (sic) paa Rinckrige 1716 som  Fæhnd- 
rick beordert b leff m it en Triippel (Zug: D eling  Ryttertrop) den  
Fiende udti Flancken att angreifen. Och da han let, ledig och  
«unverzagt reited vorw årtzs, sagte der Obriste: »Er ist parfaitem ent 
ein vollich  R eiter (Rytter), en Centaur (Kentaur): «Mandt und  
H ors w ie  ein E inzelgestalt.s «Handt till Kamph ride w ie  till ein  
Parade, handt er ey  um sonst Thochtersohn  udaff dendt Admiral 
Bernt Orning, der H eld von K olbergerheide undt Marstrandt undt 
Briider von den zw eiten  Bernt Orning, der H eld von H elsingborg  
—  Schade, att der hos ham  er so  sehr udtaff Lanzenknecht« (Fru 
Justine Reichwein). D et var form entlig  ved  den Forfølgelse af 
Fienden, hvorom  Gruner siger: «da b leff de Svenske adspredte, 
de flygtede og bleffve hitzig forfulgte af Oberst Oetkens (se N ote  
ved Omtalen af Fr. Christians Bror Oberstl. Bernt Orning).

N o. 2 1 1. Capitaine des arm es ved  J. W . O etkens Dragoner, 
Fændrik i sam m e Regiment 25/s 1715, Prem ier-L ieutn . 25/6 1716 
ved Sm aalehnske Comp. af s. Regiment, Capitaine i 2det Sønden- 
fjeldske Dragon-Rgmt. 26/n  1732, Capitaine og Chef for et Lande- 
værns Comp. i Regimentet lb/ i  1750, foreslaaes til Forbigaaelse til 
Major, »da han ey nu efner sig A vancem ents («Trinken m ittelsts). 
Faar 1. Januar 1755 T illadelse  til at afhæ nde sit Compagni for 
2 000 Rdl., Afsked 8/i 1755 (Gift 1720 m ed Justine Cathrine Reich
w ein , f. 1688 f  1784, Dtr. af Dragoncapt. Fridr. Chr. Reichwein  
og 1ste Hustru E lse Cathrine Bildt til N es i Borge) (Oberstl. 
H irsch’s Standard-Værk: Danske og norske Officerer i det Kgl. 
Bibliothek, Kbh.).

N o . 212 . Fr. Chr. G rønwald havde ogsaa »opfundets og an
vendt nogle m ere praktiske og for H esten  m indre plagsom m e  
M und-Greier (m. H. t. Ridestang, Candare (Kandar) Trinse: og hvad  
de heder), m en som  nok fordrede nogen større Ø velse og Dressur  
fra Rytterens Side. D enne Forbedring skulde være anvendt af O. R. 
Sehested  og v. K oppelow , m en  som  ureglem enteret og fordrende  
større Rytterfærdighed vant den ikke altid de Overordnedes Bifald.

Til Sønnesønnen  (»M ajorens) hans Søn: Onkel Arild, som  var 
en gam m el Ven af Ritmester (senere General) M ichelet fortalte  
denne, at han havde hørt om  dette i Sm aalenene (hvor der endnu
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i hans yngre Dage gik Frasagn om  « Onkels Oldefars Rytterkonst«). 
Gullaug-G rønvoldernes store Øm hed for Dyrene, navnlig H esten, 
var visselig  en Arv fra m in Tipoldefar. Han fordrede nok Meget 
af sin H est, m en saa røgtede han den ogsaa m ed største Omhu  
og Omtanke.

N o . 213. Personalhistorisk  Tidsskrift, udg. af Sam fundet for 
Dansk-Norsk Genealogie og Personalh istorie ved G. L. Grove. 
Kjøbenhavn 1901.

N o. 214. De b lev —  Frænder som  de ogsaa (skjønt langt ude) vare 
—  personlig kjendte, da Fridrich Christian i 1715 blev Fændrik og i 
1716 L ieutenant ved Sm aalehnske Compagnie af Oberst J. W . Øt- 
kens Dragonregim ent og «die auch udi Verwandschaft waren», 
efterdi «hans M ors M ormor Blancheflor Knudsdotter Bildt til Mor
land och Abildgaard w ar och A delen endoch holdt iffrigen sam m en, 
særligt de Bildter«. Hun —  Justine —  «en høyreist vakker Fråu- 
lein  afT ypperste Figure m it etw as kohlige, vornehm e Øyne og 
M iner b leff flugs gantz Boden verliebt« i L ieutenanten «och war  
hun iffersyg paa A lles: Leffendis och Dødtz (sic), som  hendes  
lettliefendis K iereste war kier udi: saasom  Camradere, Adels-Frø- 
kener, P ige-Q vindtz (sic), W iin , H este-H orser (sic) och Jagt-Effen- 
tyrier«. Da «unterdessen» hendes Stedm or (— hendes Far giftet 
sig 2den Gang 1715 m ed den endnu smukke Charlotte E lisabeth, 
Datter af General Arfvid Christian von Storm  til H olleby  af tysk
svensk  Æ t og Enke efter Oberstl. i Artilleriet H. von K oppelow  — ) 
saa m ildt til hendes skiønne L ieutenant, m isforstod Steddatteren  
i sin v ilde Jalousie Stedm orens Følelser og holdt den for For
e lskelse . D reven af sin stærke Lidenskab og — klog som  hun  
var —  ogsaa af Beregning (hun var ca. 4 Aar ældre end han) fik 
hun sin «Amant» saaledes i sit Garn, at denne letsindige og lige
glade Landsknecht-Natur lod fem  være lige og nu ikke for hendes  
og sin Æ res Skyld kunde Andet end vedbørligen (sic) at ((tilbyde 
hende sin Haand om  ikke sit H ierte«. Men sto lende paa en af 
en «kyndig» (Gjordemor e ller  «klog Kone») afgiven K jendelse eller  
«Diagnosis» m ed H ensyn  til T idsberegningen, b lev Copulationen  
udsat (form edelst U dstyrsordning og «slige Petitesser«). Dog —  
Kj endelsen  v iste sig ikke at være helt lægekyndig rigtig, der var 
virkelig «periculum  in m ora». Den høibyrdige Adelsfrøken Justine  
Cathrine nedkom i Marts 1720 m ed et Pigebarn (som  forresten  
døde «auf der Stelle«) m edens Bryllupet først fandt Sted en Maaned 
efter. D et skulde lidet hjælpe, at den «Kyndige« forsikrede, at 
«dennane Barslinga va’l saa «reint føre Tia« og tillagde den naiv 
velm ente Beroligelse: «at slike haste li’e N e ’kom ster a llen ti’s inte  
find’ S te ’s, naar unta’s m ellem tis v e ’ førrest Bar’seng — for da 
hænner de’ ja Gu’, aven og tell«.
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Den høibaarne Fru Justine Cathrine —  nu gift m ed sin at- 
traaede L ieutenant —  blev (siger Huitfeldt) under 9 Juni sam m e  
Aar »publice absolveret®, et Exem pel paa den Magt og Observantz, 
som  endnu var raadende i den kirkelige Adm inistration m ed H en
syn paa disciplina ecclesiæ , selv  naar det gjaldt saapas høie  
Personer.

N o . 215. General Georg Reichwein var født i H essen  1593, 
form enes at være af den allerede i 1300-Tallet kjendte Slægt 
«Richwin» og siges at være Søn (Fostersøn) a f en Skrædder i 
Marburg i H essen . Efter en anden D arstellung skal hans Far 
(»af en gam m el forarmet Slægt«) ha’ væ ret en  «Heger» eller  
»Hegermann« (Opsynsmand) offver chuurfiirstliche Skoffue, «och 
w ar det W appenzeichen  ligerviis en W eintraube, w iepaa sow oh l 
de «merkwurdiche Rytterpistole (mit Revolver-M echanism us)« an- 
gebracht war, als auch huorm it han udi dend dånische A del
standt einverleiben bleff« (af en gam m el Optegnelse paa N es  
(Sædegaarden).

Han var tidlig Studiosus och lærd udi Latin, Græsk, Fransk 
och W ålsch  (Italiensk), m aaske Calvinist og gik i 20 Aars Alder 
i Krigstjeneste paa protestantisk Side i Trettiaarskrigen: var f. Ex. 
m ed i Undsætningshæren 1628 for Stralsund, «huilcken W allen -  
stein«, der vilde danne en keiserlig  Søm agt ved  Balterhavet, «svor 
at ta’, se lv  om  det ved Lænker var fæ stet til H im len«, m en han 
opnaaede »alene at opofre de 12 000 Mand forgjæves«.

Reichwein kom 1629 til Norge som  Capitaine ved  Oplandske 
Regiment (den staaende Hær var netop  oprettet), b lev Major paa 
Bergenhuus 1637, 1641 Oberstl. og Chef for det ved Hærorgani- 
sationen af sam m e Aar oprettede Bergenhuusiske Regiment, ud
mærkede sig i H annibalsfeiden (1643— 45), Oberst 1647 over Aggers- 
huusiske Regiment, udmærkede sig særligt i Krabbe-Krigen (1657 
— 60) ved at gjenerobre Throndhjem s L ehn og By 1658, hvorefter  
han foer til Grændserne, «hvor hans N æ rvæ relse var stærkt paa
krævet: storm et Kvistrum s Skandtze«, som  Svenskerne forlod med  
«Kanoner och Baggage efterliggendis« och »dem forfulgte paaderesis  
Retirade«; Generalmajor 1659; 1666 Stigtsbefalingsm and i Bergen, 
f  1667. »Det var et langvarigt og for det nye Fædreland rigt og 
gavnligt Krigerliv, som  her fandt sin Afslutning.« (Rigsarkivar 
J. H. Huitfeldt-Kaas).

N o. 2 1 6. Fru Inger Rytters Mor var Fru Maren Marine Rosen
sværd. En af hendes Forfædre var, M agnus Baardssøn Rosensværd  
til Østby, Lagmand i Oslo, der «war sæ rdelis gjæff til att tale de 
Bønders Sag m ed Iffver, och w ar han ochsaa Hauptm eister til, 
att den Bondens Riis den strænge L ehnsherre Hr. Erik Munk 
bleff udi Fangenskaff verhafftet paa det Dragholm  Slott Anno 1586«.
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N o . 217. Dragon-Capitaine Fr. Chr. Grønwald havde som  ung 
Officer været m ed i Kampen paa Norderhov. General L iitzow  
siger i sin Rapport: «Oberst Ottken havde taget sit Tem po vel 
iagt og sat a lle  Anstrængelser ud af Betragtning og alle Under
ordnede fra Officererne til den ringeste Menige fulgte ham  m ed  
god V illie og Courage.« V idere siges: «Regimentet var af Fædre
landskærlighed besjælet og sig vel bevidst det vigtige Hværv, der 
var dem anfortroet ligesom  och Affæren ved Høland vel ogsaa 
var i friskt Minde. Derfor gik det raskt opover gjennem  Lier og 
over Holzfjorden for at kom m e tidsnok. Familie-Traditionen siger  
—  hvad vistnok er V irkelighet — at saavel Dragon-Capitaine Fr. 
Chr. Grønwald som  ogsaa Sønnen  Fridrich Martinus, da Second- 
Lieutenant, var m ed i den store Troppesam ling (10 000 Mand) 
som  under Feltm arschal Arnold sam ledes i 1743 i Skjeberg («Tytte- 
bær-Krigen») i A nledning af Thronfølgerspørgsm aalet i Sverige i 
Frihedstiden. D er var flere Candidater til denne Throne, der ret
telig m aatte kaldes et Skyggekongedømme, da Kongen var Rigs- 
raadets ydm yge Slave. Danm ark-Norge havde i Stockholm  en  
sæ rdeles dygtig Gesandt: General Gustav Gruner (af sam m e Slægt 
som  de norske Griinere paa Kongens M ølle herinde) og senere  
Ø verstbefalende for den norske Armé. Gustav Gruner, som  var 
født i Sverige af en svensk  adelig Mor, kjendte overm aade vel 
Stem ningen der. Han arbeidede heldigt for sin Kronprinds (siden  
Kong Fr. V. i Danm ark-Norge) og fik et stort Parti for ham  og 
den skandinaviske Tanke, saa at endog Bondestanden i Marts 1743 
valgte den danske Prins til Thronfølger («Dalkarlernes Tog til 
Stockholm «). Men en ny dansk D iplom at, Statsm inister Berkentin, 
som  var Gruner uendelig  underlegen i Begavelse og Dygtighed, 
m enes at ha’ forskuslet denne af Gruner saa fortrinlig indledede  
m ærkelige Plan om  en ny Forening af de tre nordiske Riger. Den  
danske Regjering havde m ed sin sædvanlige Svaghed og ubeslu t
som m e Kraftløshed forsøm t det rette Øieblik til Realisationen af 
denne store Tanke og —  en svensk  Gottorper b lev  valgt ved  Rus
lands politiske Indflydelse. I dette i Frihedstiden (1719— 72) parti- 
redne og corrupte Land (Hatter og Huer) var Bestikkelses-O ndet 
sat i form eligt System . Politikerne fik m aanedlige D iæter fra 
udenlandske Magter. Ingen drev det saavidt i politisk Skam løshed  
som  den slue  og velta lende Bonde fra Blekinge O laf H åkonsson; 
han tok Stikpenge fra Frankrig for at virke for Krig, fra England  
for at bevare Freden; ved sin Død efterlod han sig en forholds
vis uhyre Form ue «af udenlandsk Oprindelse«. En Hat sa ’ en 
gang offentlig, at f. Ex. en ærlig Bonde m aatte faa det Indtryk, 
«at begge Partier (Hatter og Huer) husede kun Skjælmer og For
rædere«. En brav Mand ryster bekym ret paa sit ærlige H ode og
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spør: Ser det ikke nu ud som  om  det h istoriske Onde om end i 
en anden (maaske værre) Skikkelse begynder at gjentage sig i de 
skandinaviske Lande, især i Norge? D e t  ser ud som  de politiske  
Driftefæ af en v is Farve m ed Spjæl for Ø inene og m ed subm is  
forvrængte Sandser trasker troskyldig i den (forkjerte) Retning, 
som  udenlandske Magthavere paabyder dem . Kunde ikke den for 
ca. 50 Aar siden i det franske Deputerkam m er frem satte Tanke 
om Realisationen af Europas forenede Stater, forenede i cu lturelt 
og økonom isk fredeligt Samarbeide blive en Redning fra M ulig
heden af Europas baade politiske og cu lturelle  Undergang, en  
Fare, som  — hvis alt (— som  hidtil — ) skal faa L ov  til at gaa 
sin skjæve Gang —  synes at være en m ere end truende M ulighed?

Siden ovenfor er nævnt Tanken om  de europæ iske Staters For
bund, kan jeg ligesaa godt her som  paa et andet Sted indskyde fø l
gende ektropiske D igression (Episode, Indfletning) angaaende denne  
Tanke, da den synes m ig ubetinget at burde noteres. Kort før sin  
Død undslap der en af N utidens største Statsstyrere uvilkaarligt den 
Ytring, at de idiotiske Forhold jpaa Balkan vilde fremkalde en frygtelig  
europæisk Verdenskrig, en Situation, som  det nuværende tyske 
Diplom ati m ed Keiseren i Spidsen neppe kunde være voxen end  
sige formaa at standse. D et fremkaldte igjen Tanken om, hvor
vidt Tyskland —  om  det seiret — vilde forstaa m ed human Op
fatning og kraftig Vilje at lade i en europæisk Forbundsstat de 
nødvendige Politiforanstaltninger virke til at hem m e og regulere 
det fortvivlede Spil, hvorved tosset D iplom ati i skjøn Forening  
m ed skam løs økonom isk-jødisk Egeninteresse opstykker, forvirrer, 
fanatiserer, terroriserer og idiotiserer Stats- og F inantsvæ senet i 
Europas Stater —  England undtaget. (Jfr. Statsm anden Oxen- 
stiernes Ytring: «An nescis, m i fili, qvantilla prudentia regetur 
mundus?# =  Ved du ikke, m in Søn, m ed hvor ringe Forstand  
Verden styres?).

Men det gik ikke, ialfald foreløbig, ad den Vei. Takket være 
England og —  som  en fanatisk Tyskhader m ente — særligt ved  
Lord W inston  Churchills 1 energiske Styrelse  af Sjøkrigsvæsenet.

1 Et frækt Curiosum  om  Lord W inston  Church ills Far, den høicon- 
servative Lord Randolph:

Det er paa  et Hotel i S tavanger en Sommerdag i S lu tn ingen  af 1800- 
Tallet; der er et stort in te rnationalt Indryk , flere uden landske Stormænd. 
M iddag serveres. Lord Randolph præ siderer ved øverste Bordende, yderst 
retiré hoven, iskold arrogan t som  en  ægte Engelskm and : hele Bordbesæt
ningen, hvorib land t flere hø itstaaende elegante Damer, alt totalt Luft for 
ham , h an  «vøler» ikke and re  Skabninger end sin  kolossale grimme Dogge, 
logrende med sin H alestum p i Paavente af Traktement.

Opvarteren stiller foran Lorden Fadet m ed den mægtige Steg. D enne 
skjæ rer et passende Stykke af og p lasserer det p aa  sin  Tallerken, men 
istedetfor at la  Opvarteren bringe Fadet videre, p raktiserer Lorden uden  at
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Han ledet dette helt fra 1911 af: han »gjenoptog« Sjøløven Lord  
Fischer, fandt Lord Jellicoe, og den af Adm iralitetet vragede 
Lord Beatty («N elson er endelig  kom m en igjen»). Fienden blev  
knust paa alle  Have af den uovervindelige engelske Flaade: «da»
—  m ente han —  «liegt der H und begraben«.

Efter Freden er der Røre, M isnøie, Hadskhed overalt paa Grund 
af dens lam m e (paralytique) Ordning, og Stillingen synes næsten  
haabløs ved den forvirrede, taagede Ordning. D et gjør igjen 
Tanken om de europæiske Staters Forbund levende — m en  
nu er der m indre gode Chancer end under den «verlorne» For
udsætning.

Thi en kraftig Stat m aatte staa i Sp idsen; England kunde, 
m en det ser ikke ud til at det vil; det holder — som  altid —  
af en «splendid isolation« (Trang til glim rende Afsondring). «Ja»
—  sa’ en forhenvæ rende D iplom at fra en ubetydelig liden Stat; 
han var dum  og snobbet nok til baade at fø le og vise sig «pique- 
ret» —  «ja, der siges saameget, m en alt er ikke godt, se lvom  det 
er velm ent« —  vistnok en ægte diplom atisk D iplom atidé!

N o . 218. Der skulde netop ved  de Tider været stærk Afgang 
endog af Officerer som  baade m ed H ensyn  til A lder og «Vigourø- 
sitet« frem deles skulde synes at kunne forstaa sin Charge.

blinke hele Fadet med Indho ld  foran Doggen, som  øieblikkelig kaster sig 
over det m ed dyrisk  G raadighed, m edens alle Bordgjæsterne sidder con- 
sterneret — fjetrede. En høitstillet F ranskm and  af sæ rlig  god Slægt, Efter
kommer af en  af N apoleons M archaller, griber en  F laske fra Bordet, rim e
ligvis for a t slynge den i Hovedet paa  den overmenneskelig  uforskammede 
Britte, m en h ind res  af sin  Dame. I dets Sted kommer der en rivende Flom 
af Skjæ ldsord (men paa Fransk, som  Lorden formentlig  ikke forstod) hvis 
Indho ld  — som  Beretteren sa ’ — var en H aan  over Lordens inferiøre ferske 
Byrd, som  ikke var læ ngere tilbage end fra 1700-Tallet, og at N avnet paa 
godt Norsk (han talte noksaa godt Sproget) betød sim pelthen «Kirkebakken«, 
om trent det samme som det yderst alm indelige «collin» paa  Fransk. Lord 
R. «vølte» ham  ikke, m en fortsatte ugenert og uanfægtet at nyde sin  Steg, 
m edens h an s D yr dyrisk  slet og rev  i sin  K jæmpeportion og slugte i et 
Jafs saapas store Stykker, a t hvert kunde være en passelig  Part for en 
skrupsu lten  Bryggesjauer, idet det accompagnerede sin  overdaadige Æ den 
m ed de lydeligste T ilfredshedsknur, T arm uddunstn inger, Opgulp og andre 
lignende p irrende Maveaffectioner. Da Lorden og han s  Dogge endelig  
havde afspist, vraltede de sammen ud  af M adsalen  uden  at skjænke de 
beskjæmmede G jæster et Blik.

D isse m aatte lang t om  længe la ’ sig  nøie m ed Levninger af Gaars- 
dags-M enuen. (Meddelt af en troværdig S tavangerborger og vistnok ogsaa 
refereret i et S tavangerblad  og gjengives her som  Exempel paa  enkelte 
engelske S tormænds overmenneskelige A rroganze i Privatlivet, «hvad der 
sæ rligt sku lde sæ rtegne Slægten Church ill (Kirkebakke) for at bøde "paa 
den m ang lende genealogiske Æ tstorhed«. U dtryk af en engelsk hø it anseet 
Expert. Det e r  ikke uk jend t i andre  Lande f. Ex. Tyskland, ja  endog i Smaa- 
stater som  i D anm ark  og hos os.
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N o. 219. H ans Frue Justine sagdes ogsaa at nære en Sm ule  
Haab om  (»hvad der e llers ey  lignede den kloge Frue«) at faa «ey 
saa liden Arv» efter sin Fætter General Lorentz v. Reichwein, Ridder 
af det hvide Baand m ed Valgsprog: »prudens qui patiens# og 
Stigtsbefalingsm and over Aggershuus. D enne havde i 1720-Aarene 
været Tvillingrigernes Gesandt i W ien  (og var afløst af den i 
N ote 217 næ vnte fam øse Berkentin). Ved A fskeden havde den 
rom erske Keiser, «som  Generalen favoriserede#, hædret ham  m ed  
en sæ rdelis kostbar Cadeau (Gave), en Diamant-Ring. der i hans 
Bo «mistaxirtes» til en Værdi af 3000 keiserlige Gylden. Han 
døde ugift i 1735 (men havde form entlig i 1733 taget Afsked) som  
Stigtsbefalingsm and offver Aggershuus Stift. Men form edelst uhyr
lig Adm inistration og endnu siettere Realisation af Boet b lev  der 
Underskud; en horrible surprise! Men se lv  om  der var b levet 
betydeligt Overskud, var hans Arvinger hans 4 Søstre, a lle  gifte 
m ed høiere Officerer, og de overtog Underskuddet.

N o . 220. f  85 Aar gam m el i Kjøbenhavn. I «Adresse-Com pt’s 
Efterretninger# findes et sm ukt Sørgedigt: »Gefiihle des Hertzenz  
beym  Ableben der Generalinn A. M. von  Reichwein, gebohrner 
Lillienschiold#.

N o . 221. N es adelige Sædegaard var af væ ldig Udstrækning: 
dens tidligere Areal udgjør nu et h elt Sogn. D en svære Bygning, 
som  i sin Tid havde væ ret befæ stet stærkt m ed «W olde og 
Graffue#, saa fæstningsagtig ud og havde jo ogsaa udholdt Belei- 
ringer. I dens Indre var der «flere# —  ligesom  »skjulte# —  Rum  
m ed «extra Forstærkelser uden W indøyer# , «huor m and sig kunde 
salvere m od Beskydninger udaff Sw ensken , naar deris Beren- 
dinger foretoges#.

For adskillige Aar siden besaa jeg dette B ildte-Æ ttens Sæde, 
min T ip-Tipoldem ors og m in Oldefars Fødested. Det var øien- 
synligt, at det m ed rette i sin  Velm agtstid  kunde benæ vnes «et 
stærkt befæstet Slot#. Endnu var den m ægtige Riddersahl im po
nerende ved sin Størrelse og sine  tykke Mure; de var saa tykke, 
at et stort Bord og flere S to le  kunde faa m agelig P lads i V indues
karmen. Gaarden var da i en Bondes Eie, og han havde pro
faneret »Storsalen# som  han kaldte den, ved at bruge den som  
Kornmagasin. Der havde tidligere »udi den Hauge# været et 
særskilt «W aaningshuus m ed m ange Rum och standsm æssigt be
prydet#. Her havde form entlig  de Nygifte (min Tipolderfar 
Fridrich Christ. Grønwald og Justine Cathr. v. Reichwein) boet 
en Tid. En angloman Trønder, som  kjøbte E iendom m en i 1860- 
Aarene, havde den saalænge, at han fik Tid til at nedrive dette 
overm aade smukke lille  H avehus fra Rococco-Tiden og ellers  
vandalisere — især den m eget store H ave — m ed Omkalfatringer
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i engelsk  Stil, hvad her passet som  fem te Hjul til en Vogn. (Ud
ta le lse  af den sidste conditionerte E ierm ands Søn.)

N o . 222 . Mageskiftet m ed H ensyn  til Korseberg var m edbeseglet 
af Capitaine von Storm  til Kambo og L ieutenant J. von Sch losser.

N o . 223. Ved et Fald m ed H esten  var han (Dragoncapt. 
Fredrich Chr. v. Reichwein) blit gandtzke utjenstdygtig og fik Af
sked i 1710. H ans Hustru E lse  Cathrine Bildt var død i 1709, 
m en 1715 indgik han paany Æ gteskab m ed Charlotte E lisabeth  
von Storm  (Datter af General og Commandant i Fredriksstad Arvid 
Chr. von Storm  til H olleby  og Enke efter Oberstl. af Artilleriet 
Henrich von K oppelow ). D en  næ vnte General von Storm , en 
tysk Adelsm and i svensk  Tjeneste, havde i 1674 paa V æ rtshuset 
Fim m elstången i Stockholm  ihjelstukket den svenske Digter »Luci- 
dor den olyckliga« og m aatte røm m e til Norge, hvor han døde 
som  General 1712. En Sønnesøns Datter af ham, Cathrine von  
Storm , b lev  gift m ed Grev Anton Friedr. W edel-Jarlsberg og 
Moder til den berøm te Statholder Grev Herm an W edel-Jarlsberg. 
D enne tyske Storæt v . Storm  har Intet at bestille  m ed de flere 
Fam ilier Storm  her i Landet. (En lærd Genealogs Siigelse).

N o . 224 . I Rigsarkivet: »Personalia Orning-Grønvold«. Dragon- 
Capitaine Fridr. Christian Gr. førte e llers en «gandtzke kalli- 
graphisk« Haand og hans Underskrift er ogsaa her «ret passa
bel*, m en se lve  Brevet er e llers »tem m elig uordentlig og siusket 
skrevet«; det staar i stærk M odsætning til Brevskriverens sub- 
m isse  Udtryk ligeoverfor Adressaten, m en saa var jo  tidens Sæd  
og Skik, det var vedtagne courante Talem aader; maaske ligger 
N egligencen  enten deri, at han personlig kjendte noksaa godt 
Generalen og endog var i S lægt m ed ham  eller  det var «Dagen  
derpaa« efter en god Ruus.

N o . 225 . En U lleberg-G rønvold, Lektor D. H. Grønvold (Søn  
af Præst Chr. Aug. Gr.) m eddelte  m ig efter hans Farfars Fortæl
ling, at naar denne Farfar og hans Syskende: 4 viltre Gutter —  
senere Officerer —  sam t Systeren  D orothea (senere Generalinde 
Mejlånder, som  næsten var den viltreste af dem  alle) var oppe 
paa den bedagede, saadan henim od 90 Aar gam le Farmors (Justine 
Cathr. v. Reichwein — hun døde i sit 97de Aar — ) Kambers og 
ogsaa der undtagelsesvis begyndte sit L even, tog Farmor, som  
jevn lig  sad rank som  et L ys m ed kolde hypnotiserende Øine i 
sin store Øhrestol, en væ ldig Stok, som  var p laseret ved Stolen  
og bankede tre haarde Slag i Gulvet. Da ophørte al Støi m ed  
eet, var den aldrig saa ustyrlig. A lt b lev  p ludselig  gravstille, og 
Ungerne listede sig tyst udaf Farmors Rum.

N o. 226 . En anden U lleberger-G rønvold havde hørt fra sin  
engere Fam ilietradition, at da Fru Justine Cathr. Reichwein (Capt.
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Fr. Chr. Grønwalds Efterleverske) flyttede til den yngste Søn  
(hendes »Kjæledægge«) O berstlieutenanten paa U lleberg, m edtog  
hun —  foruden en «ey ubetydelig« Arv, (som  hun havde faaet 
fra en Frænde i Danmark) alle  de m ange «Fam ilieportrætter og 
andre M indegjenstande fra N es«. (N es Sædegaard i Borge: »Bildte- 
Slottet«). »Alt dette kom  til os« —  vedb lev  M eddeleren —  »men  
Pengene var nok alle  forbrugte inden hendes Død, (1784) m edens  
Fam ilieportrætterne existerede — de fleste hos Krigsraaden og  
hos Onkel Jens paa Hjertnes (forhenv. Infanteri-Capt., senere  
Skipper og tilsidst Overtolder). Men de, som  endnu var igjen 
af dem  rundt omkring i Sandefjord (de var ved Auktion efter 
Jens Chr. paa H jertnes iflæng solgte til Godtfolk i Sandefjord  
og Omegn for en Mark Stykket —  f. Ex. udm ærket Portræt af 
den berøm te General Georg Reichwein solgt for 3 Mark!) strøg  
m ed der ved en stor Sandefjordsbrand.

N o. 227. K oppelow  (f. 1683) var Søn af Oberstl. af Artilleriet H ein 
rich v. K oppelow  og Charlotte E lisabeth  v. Storm  (Dtr. af General 
og Commandant i Fredriksstad Arved v . Storm  til H olleby). Hun  
blev som  Enke (1715) gift m ed Frid. Chr. G rønwalds Svigerfar, 
og Grønwalds Hustru Justine Cathrine Reichwein og Capitaine v. 
K oppelow  var altsaa sam m enbragte Børn. K oppelow  var med i 
«Ringerigsaffæren m od Svenskerne« og »kjæmpede der m ed stør
ste Tapperhed« (Gruner). K. havde som  Fændrik været i keiserlig  
Tjeneste (Ungarn) 1703— 06, L ieutenant ved  Oetkens Drag. 1713, 
Capt.Lieut. 1716, Capt. 1720, Second-M ajor 1730, Oberstl. 1744, 
Oberst 1747 og Chef for 3die Søndenf. Dragonrgmt. 1750, Gene
ralmajor 1755, Afsked 1759. I Conduitliste af 1731 siges «ein 
vigilanter und hurtiger Officier«, i Do. af 1739: »er af m iddel- 
maadig Statur og Extrieur, inclinerer til Dyd, ey  for Spil, Drik 
eller  Quereller, af god och  hurtig Begribelse, applicerer sig med  
Progress paa Tjenesten, besidder ingen particulier Videnskab« (det 
sidste skal være Ros).

Om Lieutenant v. Stud heder det i en C onduite-L iste: «Han 
er ju stem ent ey  aff skarp Skiønsom hed, m en doch brugbar«.

N o . 228. Beslem aner (Baslem aner) er Forvanskning af det 
spanske «Basamaeros =  Haandkys«; bruges ogsaa om  alleslags 
Com plim enter ligeoverfor Dam er.

N o . 229. Fridrich Christian Gr.’s Dam e var Terz-Majorens 
m eget smukke Datter (cfr. Fortæ llingen i en senere N ote »det 
saakaldte «Solopgangs-Ridt«).

N o . 230 . »Solopgangs-Ridtet«. H istorien b lev fortalt af Dra- 
goncapt’s Sønnedatter: Tante Rosing til hendes Brordatter: Tante 
Lisa. Tante Rosing havde den fra sin  Farmor Fru Justine Cathrine 
Reichwein. D enne la ’ til: «Ach ja m in sal. Mand var dengang
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den skjønneste Mandt, mandt kunde se  for sine Øyne och den 
dristigste Rytter, som  nogen H ors har baaret. Men, m ein Gott, 
huilcken Landsknecht-Nature der doch i ham  w ar! H este, W iin  
und M ådehen —  det var Ordningen udi Rangen —  doch ey  allige- 
veller  de sidste so sehr, fast hånd doch war Dattersøn aff den 
weibergalne Admiral (Bernt Orning til Vatne) forsaavidt han dem  
entgehen konnte, m en det var en schw ieriger Sache, effterdi de 
hangen ham efter ligerviis die K letten (Burrer) (sic), de w ar har
tad desperate ham  efter! Se nu til den spitznasige Tasche den 
Terts-Major, hans Dotter: denne særdelis schm ukke, m en kon
tante och obsternazige Naebbe-Fincke! Da Fridrich Christian och  
de to andre vare abgerittne, huad giorde hun w e l dann? Hun  
kastetz sig hen udi en Ø hre-Stohl istedetfor at stille  sig op zum  
Tantze, och erklårte hun lydeligen, at siden Ballets og V erdens 
allersch iønneste  Mandt var tacket h inw eg, saa —  «satte hun ey  
længere sin  Foed paa det Tantze-Gulffo. Och det uagtet att en 
høiere Officier, som  gik auf Freierfussen til hendte, hendte op  
zum  Tantze auffordern hatte! Men den, det gik ud offver var 
—  schåndlich  noch —  m in dennegang schu ld lose  Mandt! Hin  
Officer, som  w ar aff inferiør Standt og aff inferiør Sindtlack, bleff 
hans Hauptm andt, og lagde han m in Mandt for Hadt for denne  
am oreuse Sp itz-L erches Schyldt, och handt giorde ham  siden, so  
offte handt det konnte finde V eranlassung dazu, store Fortræd- 
lichheter. «Ach ja, det kann auch galt våre «for schm uck und  
gefeiert att våre«, sukkede Fru Justine Cathrine ved Tanken paa 
alle de W iderværdighedter, hun saa ofte op levede m ed «sin 
Mandt», som  hun dog elskede saa saare, trods A lt og som  hun  
ikke kunde ophøre m ed at forgude »efterdi han for m ich et lef- 
fendis B illedz w ar for a llt det, som  sch iøndt (sic) och m andtlicht 
m onne wåhreo.

N o . 231 . Landstads Folkeviser. D enne Ridder- e ller  Kjæmpe- 
V ise var endnu ve l kjendt i Norge, især i Sm aalenene som  i 
Sverige (Dalsland og paa de Skaanske Sletter). Den levede endnu  
en Tid frem over paa Folkets Mund.

N o . 232 . Paa Dragoncapitaine Fridrich Christian Grønwalds 
Grav havde hans Hustru, som  forgudede ham  for hans Skjønhed  
og ridderlige Sind, opreist en «sim pel m en peeno Træstøtte m ed  
omtr. sam m e Indskrift, som  hendes Svigerm or havde sat paa 
sin Fars: »Sem per pro rege et patria in armiso.

En Dag opdager Fru Justine, at Ordet »patriao var forsøgt 
overkradset og istedet sm ørt op Ordet »poculao (Bægere). D et 
form odedes m ed V ished, at Gravskjænderen var hin under Ballet 
hos Terts-M ajoren om talte sjofle Officer. Han var sæ rdeles harm  
og nidkjær paa Chr. Fr., væ sentlig  fordi hans F lam m e: Terts-
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Majorens skjønne Datter havde været saa aabenbarlig durch und  
durch forstyrret af E lskov til Fridrich Christian. D esuden  var 
han dnderligen  ilter* over de m enige D ragoners store H engiven
hed for Chr. Fr., hvorfor han begik den D um hed  at forbyde dem  
deres H yldnings-Sang til ham, hvad der naturligvis kun bidrog 
til, at den holdt sig længere end e llers v ilde ha ’ været Tilfæ ldet. 
Ogsaa som  «Epitaphioklast» (Gravskjænder) var han uheldig. Jeg 
skal ikke her ved nogen lærd »exploratio« forsøge at tydeliggjøre
• den co lossa le  casus-Feyl udi Latinen«, som  »pocula« in vo lve 
rede, m en den største U sands var det.

Fru Ingeborg Huitfeldt «hin lærde«, som  næ sten  b lev  «qval- 
m et«, naar hun hørte endog blot daarlig Latin, b lev her høylig  
oprørt. Fasteren, Fr. Chr.’s Enke, sa overbærende satirisk: «Jeg 
troer saa m insanten w irklich at Ingeborg var m est em port over  
dendt horrible Feyl udi Latinen«.

N o. 233 . H ans «Moer» var se lv  af mægtig Skikkelse, dog  
uden at være «svær». Hun var da 94 Aar gammel, m en rørig 
af Legem e och m ed en næsten ukuelig Aands- og Sjælsstyrke, 
som  var «de R eichw einers och B ildt’ers Arfuelod«. Hun blev  
henim od 97 Aar gi.

N o . 234. «I Offergangen fra Dreng til Yngling war Frid. Mar
tinus E tw as slængendis, ligerviis som  en altfor stor Hundehvalp, 
indtil den tidlige stram m e Exercitium  och de øffrige militariske 
Øffvelser havde fæ stnet hans Corpus til en sæ rdelis vakker Fuld
kom m elighed« (han b leff udi Itzehoe, huor han war Capitaine 
och Adlatus for Regim entet R eichwein, kaldet «den norske Gran#).
• Men allerede tidligt w ar hans Aasiun so anziehend-reizend, at 
enhuer Qvinde, han passerede, ham  langeligen effter m aatte skue, 
och  udi Itzehoe war de Qvinder ligerviis som  før m ed hans Far 
(Dragoncapitainen «den gjæve Rytter«) ham  effter indtil Galen
skab: «de w illte  ham  ey  udi Fred lade!« D et Ordtag: »Den 
letteligen  att locke er, som  effter hoppe w ill,»  kunnte nock an- 
føritz, m en det dock ey  gandtzke anpassit, eftersom  det immer 
de Qvinder war, hw elche  (sic) ginge zur Angriff —  det obser
verede ich m ehrm als udi Itzehoe, huor han m in Adlatus mehr- 
jahrig war«.

U dtalelsen  er af Fr. M artinus’s Morbror General N icolay Fri
drich Reichwein, fortalt a f Datteren Generalinde Huitfeldt (Tante 
Ingeborg) til O berstlieutenantens Datter Anne H olter Grønwold  
( =  Tante Rosing).

N o . 235 . Hvamb (Stor-Hvam b) i Udnæ s Sogn, Næs Præste- 
Gjeld Romerige af gi. Skyld 26 D. 13 Skili. -j- L ille  Hvamb 11 
D. sam t Tom ter ogsaa 11 D., tilsam m en over 48 Skylddaler var 
overm aade store vidtstrakte, værdifulde, særligt Skov-E iendom m e.
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H elle  H olters Farfar, ogsaa ved Navn H elle  H olter og ogsaa 
L ensm and i N æ s (c. 1630), var gift m ed den «offerdaadig-schone 
Hollånderinn« : Anna Freyling, Dtr. a f  en indvandret H ollænder  
Ian van F. I en Stam tavle over Fam ilien N ilson  (af hvilken den 
nuværende anseede Fam ilie «Vogt» er en agnatisk Sidegren) næv
nes, at denne H elle H olter den æ ldre b lev  skudt af en svensk  
Ritmester Baron «Kruse». Vor Familie-Tradition fortæ ller T il
dragelsen noget udførligere og saaledes: H elle  H olter, hvis For- 
fædre havde eiet Stor-H vam b i um indelige Tider, var gift m ed den 
overmaade deylige Anna Freyling fra H olland. Han havde Slægt 
i og Forbindelser m ed Sverige. Han blev skudt af den svenske  
Dragoncapitaine Baron »Cruus«. D enne havde været Gjæst paa 
Hvamb «en lang Tid af V interen«. Ud paa Vaarparten red de (Gjæst 
og Vært) en Dag ud i Værtens store Skove m od Svenskesiden. Da 
den H est, Baronen red, efter en  Dagstid kom herreløs tilbage til 
Gaarden, b lev der de paafølgende Dage derefter m ed stort Mand
skab »giort E ftersøgels’ udi Skoffuene«. D er fandt man da L ens
m andens L ig m ed Skudsaar i Brystet. Baronen var naturligvis 
da, « a ltsom  snarist« over Grænsen paa Værtens Hest, som  var 
et særligt rapt Dyr «och haffte sig salveret«. Baronen havde 
m istet sin P isto l m ed indgravet Slægts-Vaaben. D en hang i 
»Aarhundreder« paa Hvam b (den var der ganske sikkert i 1818, 
senere «kom den væk«). Der har været m ange Gisninger om  
Grunden til «Drabet» (thi det var det vel) først og frem st »Amours«, 
«Slægtshævn« (der var nok fra gam m el Tid Slægtskab m ellem  
Værten og Baronen) «Nationalhad» o. s. v. Krøniken lægger til 
»maaske A lt lige nær e ller  lige langt fra Sandheden«.

N o . 236 . I A nledning af Om talen af den m eget viljefaste  
Karens dybe Forelskelse i L ieutn. (Oberstl.) Fridrich Martinus, 
som  havde havt sin  Roman som  et tilbagelagt Stadium , gjorde 
Tante Lisa opm ærksom  paa, at skjønt de gam le G rønw old’er al
deles ikke var uden Vilje, tvertim od, var det nok saa, at de 
Qvinder, som  b lev D eres Fruer, saa godt som  a lle  «tog» deres 
Mænd, og at disse »fandt sig deri« af forskjellige Grunde. Om  
E lse E lisabeth Orning siges e llers, at hun «war endoch m ere  
viljestærk end Fændrik Morten (Martinus) G riinwalld och ham  
iffrigen haffte w illte  form edeis hans gandze L eguem ets Fuldkom- 
m entzhedter (sic) och w ar han ey  heller  unfiigsahm  for hendis 
Schionhedt, G eistreichheidt och høye Æ t«. D en  «mit ungeheure  
W ille  und Sn ille  begabter Justine Cathrine v. Reichwein anna- 
m ede sin Frænde Fridrich Christian Grønwald vidt a lle  Kriegs- 
konnstens V erschlagenhedter udi A m ours verborgne Leeg«, særligt 
da denne *Landtz-Knecht udaff en Dragonofficer« tem m elig  gleich- 
giiltig war, ochso  fordi han derved m ente at b live befriet fra den
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m egen Beschw erde m ed a lle  disse Qvinder, som  allenstider ham  
efter vare som  Burrer, m en ganske quit dem  b leff han doch ey, 
se lf  endoch efter hans Eheband«. (Den sid ste  U dtalelse var af 
Justine Cathr. v. R. se lv  i sit 96 Aar paa U lleberg til Sønnedatteren  
—  den senere Generalinde M eylånder —  saa Jalousien  m aatte 
være udødelig.)

«Og jeg skulde tro,» sa Tante, «at m in Fars anden Kone, som  
var et klogt og determ ineret Fruentim m er, nok ogsaa lirkede sig 
vel frem  til at b li’ Mors Efterfølgerske, da Far (Majoren) netop  
da trængte en ferm H usm or paa sin store Gaard og en karakter
fast Opdragerinde for sine m ange Børn.®

D et er virkelig som  oftest saa, at Æ gteskabet er et af de T il
fæ lder her i L ivet, hvor det er skjæbnesvangert at nøie sig m ed  
«det næstbedste«. D enne L ivserfaringens sententia (Læresætning, 
Satz) b lev dog ikke ganske aktuelt for Oberstl.’s V edkom m ende, 
m en rim eligvis for Majorens, og for Datteren Tante Lisas, sær
ligt da for hendes Mands. M edens den altsaa blev tilfu lde op
fyldt m ed H ensyn paa Dragoncapitaine Fr. Chr. Grønwald. Men 
saa maa det bemærkes, at der for ham  ikke existerede nogen  
«næstbedste«, da denne Landsknecht-N atur, «hvem  Qvinderne 
hang efter som  Burrer« synes at h a ’ væ ret fuldkom m en ligegyldig  
ligeoverfor Spørgsm aalet, da han saa afgjort foretrak «Selindas 
Låppar och Pokalen«, som  det heder i en svensk  Drikkevise.

N o . 237 . Fra en Søn af Cancelliraad H olter nedstam m er  
Brødreparret: Kunstm aler H olter og Com ponist H olter; fra Dat
teren Fru Tybring: Præsten Tybring og Søsteren  Fru Blich (gift 
m ed Licent. m edicinæ  B. i D ram m en). Fru Blich var en over- 
maade smuk Dame, som  skulde have lignet Fru Oberstinde Karen 
G rønwold og deres fæ lles Stam m or «den skiønne Hollænderinde«  
(Anna Freyling). Jeg har som  Skolegut i Dram m en flere Gange 
seet og talt m ed Fru Blich, som  da vel var i 50 Aars Alderen  
og Mor til 5 Børn, og kan m edgive, at stort skjønnere Kvinde 
har jeg ikke seet. H endes Ansigtshud var som : »Roser og Lillier«, 
hendes Øine, store og mørkeblaa, var overm aade skjønne, hendes 
Haar, da cendré, havde i U ngdom m en væ ret lyst, hendes Figur 
høi, kraftig, im posant var saa at sige uden Lyde, det var en »sær 
kvindelig Fuldkom m elighed« som  Ordtøket lyder.

N o . 238 . Generalkrigskom m issær Peder H olter (f. 1723 f  1786) 
var Søn af Anders H olter ( f  1731) Feldtpræst og Capellan i 
Odalen, hvor dennes Far, Peder H olter, var Sognepræst i hele  
47 Aar (fra 1686 til 1733). D isse  to Præster, Far og Søn H olter  
»vare in teresserede m ed Gaffuer til Kirkernes Inventaria«. I 1732 
«forfattede» Hr. Peder «udi sin høye A lderdom  en vidtløftiger 
Fortegnelse offver de 5 Kirkes Boehaffue (sic) og nævner bl. And.
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en A lterduugg, giffuen aff en Klokker-Qvind Johanne M ørch». 
Han tilfø ier: «Ingen Antiquiteter forefindes uden at a lene ved  
M oe A nnex en sær mærkelig gam bel M unke-M issalbog in folio; 
och  der b leff sam m esteds begraffuet en Enke, nafnligen Kirsten 
A m undsdotter ibidem, som  117 Aar var, og altso født udi anno  
D om ini 1615« (skal ve l betyde en W itz).

Sønnen, Feldtpræsten Anders H olter, var tillige et rent Forret
ningstalent og drev adskillige »W erdslige Geschåfterx, og overlod  
«meget sin Em bedsgjerning til Stedtzvertretere«. Sønnen Peder  
H olter jr. udviisede a llerede udi sin tidlige Ungdom  een Genie 
eller «grosse Anlage fur Gewerbe in Industria«, m en blev sendt 
til Udlandet for at studere og uddannis «udi Hum m aniora och  
Sprachen«. I Tyskland studerede han m ed Frem m e en Tid Theo- 
logicam  m en sam tidig og senere udelukkende »H andels-Lehren  
och Sam funds-O econom iam «. Efter sin H jem kom st kom han op  
i store Forretninger. H ans Mor, Anna L e u c h 1 blev Enke 1731, 
m en giftet sig igjen m ed Oberst Carolus A dolphus von H elm , og 
Forvaltningen af den store H olterske Form ue tilfaldt da Peder, 
som  i 1757 b lev  Overkrigskommissær, i 1760 Zahlkasserer udi 
Norge og fik 1761 T itel af »General-Kriegs-Comm issarius«. Under 
det store Opsving, som  N æ ringslivet ved de Tider tog, »sam let 
han en Form ue, som  var den største, som  havde existeret her
tillands i de sidste 200 Aar«. D et var særligt »ved G ods-Erhver
velser  og H andel m ed Træ-Last, at han forøgede sin  kolossale  
Form ue«. Sam m en m ed sin  Systers første Mand Justitsraad Poul 
Lachm ann Vogt (af den »gamle virkelige« Slægt V o g t2 * * * * * kjøbte 
han for 30 000 Rigsdaler det store adelige Gods Borregaard m ed  
de m ange underliggende Brug. Senere overtog han denne E ien- 
dom  alene og kjøbte desuten H afslund og Bærum s Jernværk m ed  
tilhørende Jordegods, sam t E jendom m ene Kjørbu, Gommerud, 
Ende, Bye, H elseth  og Burum. Endelig  kjøbte han det store  
«Stubliansbrug og H vide-B iørn«.8 T illige var han M edeier i store

1 H un  stammede fra tysk  B issekræmmer og  Skræddersvend Peder 
N ilsson  Leuch, som  blev en af C hristian ia  rigeste Mænd. H an  om tales 
i Note und e r Stykket om M ajor Fridr. H elle v. G rønvold, hvortil henvises.

2 D enne ældste og v irkelige Fam ilie Vogt kom  c. 1670 ind  i Landet 
med Schlesw igeren  K jøbmand Paul Petersen Vogt, der blev en af Byens 
rigeste M ænd og da erho ld t T itel «Kammerraad». «Han snød  den konge
lige Kasse for dens T ilkommende i Told, saa  saare h an  kunde slippe til
dermed«. D en  nuvæ rende udmærket dygtige Fam ilie Vogt, (hvis egentlige
Navn var N ilsen  (Nilson) og oprindelig  v a r en norsk  K jøbmandsslægt)
nedstamm er kun  cognatisk fra denne virkelige Fam ilie Vogt. Men en
Sorenskriver N. N ilsen  antog i 1779 N avnet «Vogt». F ra ham  nedstammer 
den nu levende meget frem staaende Vogt-Slægt.

2 Professor J. N. W ilse besøgte ham  der og fandt «at det var ret et
M ønster paa  en  Christiania-Patriciers Sommersæde«. (1765).
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Industrie-Bedrifter. En U gestid  før sin  hastige Død skjænkede 
han sin Fødebygd Odalen 4 000 Rd. til e t Korn-Magazin og et 
Legat for Trængende inden Bygden. «De existerer endnu og har 
været til stor V elsignelse.«  Han var saa ledes en ualm indelig  
foretagsom  og dygtig Forretningsmand, og hvad ikke noksom  bør 
udhæ ves —  alle hans m ange og m angeartede Foretagender vare 
—  sunde.

Han var gift m ed Maren Jul (Juhl), Syster af den berygtede  
Zahlkasserer og Kasse-Tyv Jul, som  var b leven  Svogeren  H olters  
Efterm and som  Zahlkasserer. «Han (Jul) echapperede m ed  h e le  Zahl- 
k a ssen 1 til Sverrige2 («giorde Svenske af sig«) og for den co los-  
sale (sic) Tyvekost kjøbte han sig et co lossa lt Gods i W årm land, 
hvor hans «Efterslæng» (sic) levede —  ialfald for en M enneske
alder siden —  i stor Velstand«. Svogeren, Generalkrigskom . P e
der H olter m aatte som  Cautionist »spøtte i Bøssa« og betale. 
Følgende N id-V ise om  Jul b lev en  yndet Datidens Gade-Vise og 
sikrede Tyven en herostratisk B erøm m else for lange Tider:

«Sals-(Zahls)-Casse-Tyven (Kjuven) dend Hr. Jul,
Han var saa regti’ inmari ful,
Tok Norjes Casse fra sit Sjul (Skiul)
Til Swensken løb en Dag til Jul!

Dend hele «Greia» sjofel (schofel) — huul 
Betalte Holter uden Uul (Uhl!)
Men denne lille Vise-Sul
Skal altid sjende (skiende) Stor-Tyv (Kjuv) Jul!»

Efter Peder H olters D ød  giftede Enken, som  led af honnet 
Am bition (maaske tildels paa Grund af Systerskabet m ed Stor-

1 Saa sa’ Rygtet; vist er det, at denne udspekulerede Kjeltrings Kasse
mangel beløb sig til den ganske vakre Sum af 556000 Rdr.

5 I Sverige skrev han sig altid «Juel» og prætenderede at tilhøre den 
berømte danske Adelsslægt af dette Navn, medens han nok stammede fra 
en Grænd i Skouger ved Drammen. Der var der en Mængde Individer, 
som blev kaldet Jul (Hjul) og hvis Ophav var en i sin Tid bekjendt Ka- 
riolmaker. En Tjenestepige hos En af vor Slægt var fra samme Grænd 
«aa hadde hørt detta jiti«.

Fra samme Ophav var en Lensmand i Skouger (ca. 1850); han skrev 
sig ellers «Juel». Over ham skrev Smaapoeten i Drammen, Klokker Allum, 
følgende Distichon:

«Juel han blev Medaillemand, fordi han kjørte Singel-Sand og Veien 
holdt i prægtig Stand!«

Smaapoeten Allum havde en Søn, der lød Navnet Kaare. Han, Exame- 
natus juris, styrte faktisk og legaliter Thelemarkens Sorenskriveri, den 
større Poet Conrad Nicolay Schwachs (+ 1860) sidste Embede. En Dag 
er Kaare inde i Chr.ania. Der træffer han en høi Jurist, som simulerer 
Intet at vide om Sorenskriveren og spør: «Er Schwach endnu i Embedet?« 
«Ja kors da», sa’ Kaare, «han er levanes nok! vi tar ham saagar med paa 
Thingene og tjener Penge paa ham!« Den høie Jurist skratio!
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tyven) og se lv  nok heller ikke var »Guds bedste Barn« —  kaldet 
«Hun-Ræven® eller «Ræve-Frua» —  sig m ed Generalauditør Chr. 
W esse l (D igterens Bror) og efter hans Død «inclinerede hun sig 
for og gik 3die Gang udi Æ gte« m ed Statsraad Marcus Gjøe Rosen- 
krantz (1762— 1838). Peder H olters store E iendom m e, særligt 
«Skov-Baronierne« (ja ogsaa Rosenkrantz-Gaden) fik Navn —  ikke 
efter Holter, som  havde erhvervet dem  ved sin  Dygtighed, m en  
efter ham, som  fik dem  «givendes i Gifte«. En Regle lød:

»Alt hvad H r. Peder H olters Snille havde skabt
Gav Ræv-Frua de «Kone-Mænd», selv Holters Navn gik tabt«.

Hun-Ræven var —  »naturligvis« b lev  der sagt —  børnløs i 
alle tre Æ gteskaber »hun gav saa nødig N oget fra sig«. General
krigskom m issær H olter havde en P le iesøn  af Navn H olter og som  
vistnok var af Slægten. Han var Officer og døde (form entlig i 
1840-Aarene) som  O berstlieutenant. Han fik nok Ingenting af 
Stedm oren, der som  sagt var m eget paaholden (undtagen lige- 
overfor sine tvende sidste Mænd, særligt Rosenkrantz) kun nogle  
H olterske Fam ilieportrætter (af Peder H olter og hende selv). Den  
høibyrdige R. brød sig sandsynligvis kun om  Form uen og var 
form entlig  for fornem -utaknem m elig nok til ikke at huse nogen  
In teresse for den borgerlige H olter og resikere daglig at ha’ for 
Øie og b live m indet om  Skaberen af den store Form ue, han som  
«Kone-Mand» havde faaet Tag i. Og «Hun-Ræven» havde han  
form entlig  faaet nok af i levende L ive. D isse  B illeder var for
trinlig m alede som  a lle  af den store danske Portrætm aler Jens 
Juel ( f  1802). Lidt om  deres senere Skjæbne kan berettes. De  
var i 1860-Aarene at se  i en Kjælderleilighed i G rosch’s gamle 
Gaard overfor U niversitetet. D er holdt tilhuse  et dansk reduceret 
Æ gtepar Hr. Thykiær og Kone. Hun drev m ed Handskevask, 
han var Bule-Vært. Hun var nok m eget flink og nethændt. Der 
nede i Kjælderen gik om  Dagen Byens fineste unge Frøkner af 
den høiere og hø ieste  Em bedsstand, som  naturligvis ikke havde  
Raad til at spendere nye Handsker til hvert Bal (hvad naturligvis 
derim od rige Grosserer- og Kjøbmandsdøtre kunde) for at levere  
e ller  hen te  Handsker. Om Aftenen og Natten var Kjælderen for
vandlet til en sjofel Nat-Kafé e ller  Ø l-Bule, hvor Egnens løse  
Kvinder og Laban-Existencer holdt til m ed sin ugenerte Trafik. 
Jeg var dernede en Formiddag sam m en m ed m in Frænde Rigs
arkivar Huitfeldt-Kaas for at faa Greie paa, hvorledes disse her
lige B illeder var havnet der. V i fik kun liden og forvirret Besked  
af den gam le indtørkede, gigtbrudne, lem m eforvredne og tvekrogede  
Vært, som  skakkede omkring m ed sin  som  et Følehorn tilsp idsede  
Snude og m ed et Par udhvæ lvede ligesom  facetterede Øine. Han
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havde en komisk-drastisk, en  næsten uhyggelig slaaende Lighed  
m ed et Insekt: «et M enneske og et Insekt i en bizar-grufuld  
m etam orphosisk  Forening«. Saavidt jeg  husker antydede dette 
Insekt-M enneske, at han e ller  Konen var i S lægtskabsforhold til 
en Slægtning af O berstlieutenantens Frue, og havde ad den Vei 
faaet fat i disse Billeder, som  han iallefald da ikke vilde skille  
sig ved. Huitfeldt-Kaas var m eget lei over, at d isse  udmærkede  
Portrætter, som  burde prydet et celebert B illed-G alleri, skulde  
befinde sig i disse tarvelige Om givelser og udsæ ttes for Beskadi
gelser. H vor de nu befinder sig, ved jeg  ikke, forsaavidt som  de 
ellers frem deles m aatte existere.

N o  2 3 9. Ruslands Holdning i Anledning af det H olsten-G ottorp- 
ske Arvespørgsm aal, hvortil Ruslands Thronfølger krævede sin  
form entlige Ret, saa truende ud, da Russerne havde store Troppe
m asser i Nordtyskland, hvor de deltog i Syv-Aarskrigen m od Fr. 
den Store af Preussen 1756— 63. D en  danske Konge Fridrich 5te 
lod derfor sam m endrage i H olsten  en  dansk-norsk Armé, fore
løbig paa 5 000 Mand, som  efterhaanden forøgedes til ca. 50 å 
60 000 under Overbefaling af den indkaldte begavede franske Ge
neral Grev Claude de St. Germain, som  indrettet Krigsvæsenet 
efter det beundrede Preussiske M ønster. Fra N orge nedsendtes  
første Søndenfjeldske og Nordenijeldske Inf.-Regim enter og en  
Bataillon av 1ste, 2det Agershuusiske og 1ste, 2det Oplandske 
Regimenter. Senere kom 1ste norske Feldt-Dragoncorps: 8 Com- 
pagnier (4 Escadroner) og tilsidst 2 norske Feldt-Dragoncorps. I 
Begyndelsen af 1762 stod den dansk-norske og russiske Hær kun 
faa Mile fra hinanden, da afværgedes Krigen ved Zarens Mord 
og den russiske Hær kaldtes tilbake. Angaaende denne norske 
Armé-Contingent siger den com m anderende General i Norge i sin  
Kritik «at de fra H olsten  hjem kom ne Tropper haver noksaa stor 
Berøm m else hafft form edelst sin H urtighed som  nogen af de ge- 
worbne« (hvervede Tropper). Campagnen blev ellers i det store  
H ele kun en stor m ilitær Vagt-Parade paa Grund af det »beleylige  
Thronskifte udi Rusland, hvorved  dette Lands store Hærm asser 
kaldtes hiem «.

Fridrich Martinus m ed sit Compagni var paa Orlogsskibet Ol- 
denburg «som i Juni 1758 m ed den kgl. Escadre gik under Seyl 
fra M oss och Laurkullen«. Men der var adskillige U held  under- 
veis: «2de Skiffue gik paa Grund under Saltholm en (i Oresund) 
och Oldenburg m istede 3de Sey l udi Storm en och det haarde 
Bøye-Veir«. Men Stem ningen var e llers  god. Fridr. Martinus 
skriver hjem  fra Itzehoe, hvor hans Qvarter var, at hans Com- 
pagnie befandt sig ve l ved den gode »holsteinske Kost och Suul«  
og mange af m ine Soldater fandt «de deutsche Klumpchen« v e l
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sm agendis om  de end ikke er «so sehr nahrhaftige®. «Jeg for 
m in Part® —  si’er han —  «er doch ingenlunde nogen Elsker af 
de iiberfettartige Mehlklosze®. — D en russiske Keiser (Thronfølger) 
«skal have truet m ed at udjage det dansk-norske Kongehus fra 
Landt och Rige och offver til Tranquebar (sic) udi Ost-Indien, 
m en m ange udaff m ine Mandtskaffer, som  hørte om  denne uge
m ene Kiyt (sic) und E selschreien  och fabulose Prahlerei och  
Briistereien, b lef sehr forargede, och  m ente de, at naar Sw ensken  
haffte de m oscow itiske Talg-Æ dere slaaet saa grundigen engang, 
saa kunde dog ve l ogsaa vi Nordm ænd giøre dette ligesaa godt 
end om  ikke bedre®. »D ispositionen (Stem ningen) hos m ine So l
dater —  ock saavidt ieg har erfaret —  i hele  den norske Armé- 
Afdeling er m eget krigersk.®

Overgeneral St. Germains berøm m elige Om tale af de norske 
Dragoner, som  er berørt tidligere (i en N ote) skal have udstrakt 
sig til den norske A rm é-K ontingent i det H ele.

N o . 240 . I denne Tid var der «udi Itzehoe m egen E lske
spil® (sic); thi i Staden opholdt sig en T aschenspieler som  »ge
dulgt® so lgte  «schneidige» Pu lvere til A m ours O pflam m else, «huis- 
aarsag hveranden Æ gtem and derudaff H anrey bleff®.

N o . 241 . D uelh istorien , som  geraadede Capt. Fridrich Martinus 
til m egen H onneur, vil senere b live nærm ere om talt. —  Der var paa 
Chefsgaarden Skoftestad en yderst »snaal® Person, et H usinventar, 
et Faktotum: V ice-Korporal H ans Rustad. Han var en Bondesøn  
fra Gaardklyngen Rustad (det rigtige Navn er e llers Raastad paa 
Grund af S tedets »Raafugtighed«) i V inger Sogn og havde engang  
væ ret Mandskab ved Capitainens Compagni og fulgt ham  til H o l
sten, hvor han nu kun fungerede som  Tjener, Taffeldækker og 
Mundskjænk for General Reichwein, som  gjorde ham  til V ice- 
Korporal. H ans Specialitet var at lave og servere den dengang  
noksaa sjeldne Drik Caffe, som  var General R eichw eins Yndlings- 
drik. Jeg har en gam m el Felt-M essingkande, som  brugtes ved  
G eneralens Taffel og som  Generalen forærede sin Systersøn , Capt. 
og Adjutant, senere Oberstl. Fr. M. v. Gr., m in Oldefar. D en er 
ikke saam eget forskjellig fra N utidens Exem plarer; m en ovenpaa  
Laaget er der en eiendom m elig  Construktion m ed Dæksel og 
D am pe-H uller. D en  gam m eldagse Tud og Hank var desværre  
saa defekt, at den m aatte erstattes og det b lev desværre gjort i 
alm indelig  Nutidsform . Siden var Rusta’en hos Capt. paa Skofte
stad og tilsidst paa Gullaug, hvor han stelte  m ed Jagthundene og 
Laxefisket. Han var en brautende, skvadronerende, stortalende  
Skrønemaker, som  i Drengestua forgav det øvrige Tjenerskab m ed  
sine H olstener-Skrøner om  sine »utruli glupe® Krigsbedrifter der 
(han havde som  sagt kun været «Taffeldækker» i H olsten). Han
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skrønte tillige op om  «at Kafteinen hadde vøri i Tvekam pf uti 
Issehø le  (Itzehoe) aa ihæ lstøkken en tysk «Jeneral» (m indre kunde 
ikke gjøre det!). Senere paa Gullaug i 1790— 1800-Aarene (han 
«blei utruli gammal«) var Them aet for hans D rengestu-H istorier om  
«aa jæv hans Sysken ’baan frå Rusta’ naa var b leien  (sic): «Han 
vørti Officer i frem m at L an’ aa saa utruli spræk aa glup uti ei 
stor Kri’ der«! D en senere General H ans Rustad var ogsaa af 
hans nærm este Slægt.

N o . 242. Som  Barn havde Fru Karen af sin  Far faaet et yn 
digt beliggende Stykke Jord m ed en «skiønne Skoff-Snare t i l» paa 
det vakreste Punkt af Storgodset Hvam b «til at lege H usm or paa». 
Der var bygget et fortryllende lidet H us der m ed «tw ende Stuer  
och Kiøken». Der var »Kiøken-Hauge« H øns, Duer och  tw o  Saue- 
lamb. En gam m el Pige fra Gaarden havde Opsyn m ed S te llet  
og boede paa «Karens-Lyst«. Da Karen b lev  gift, stod Stedet øde. 
Derfor foreslog hendes Bror: den juridiske Candidat og Eier af 
Hvamb sin Syster, at hun skulde sæ lge ham  denne Miniatur- 
Landgaard, hvis Areal ikke var lidet, laa m idt inde i den øvrige 
Eiendom  og til og m ed var forsvarlig indgjærdet. D et gik Fru 
Karen ind paa, og Kjøbesum m en —  det ikke ubetydelige Penge
beløb i Sølv  —  blev hendes «særlige E iendom «, som  hun  alene  
m aatte og vilde raade over uden nogen Indblanding fra nogen
som helst Kant. H endes nobelttæ nkende Mand var den sidste, 
som  skulde v ille  gjøre nogen Indvending, og Fru Karen raadede 
til sin Dødsdag over dette efter T iden og Forholdene noksaa «pene» 
Særeie. Manden kaldte dette A llod ium  m ed sit lune H um or: 
« Karenslyst-Kassen ».

Da der i de Tider ikke var Banker at sæ tte Penger ind i til 
Forrentning, og da Fru O brist-L ieutenantinde Karen havde «et 
godt H ierte for Trængende« var nok Karenslyst-Kassen om trent 
skrabet til Bunden, da hun døde.

D et bemærkes, at ogsaa af hendes 4 Sønner den æ ldste Capi- 
taine N icolai Fridrich von Reichwein  og den yngste Capitaine Just 
Christian (se et Brev fra M oderen fra ca. 1809) trak godt paa 
Særkassen (ikke derimod de m ellem ste  «Majoren« (Fridrich H elle) 
og Capt. Christen Martin) og langt fra nogen af Døtrene.

D et tilføies, at Fru Karens ualm indelige Sands for H avestel 
(nærm est «Kiøken-Haugen») var b leven  næret og udviklet ved  
Stellet paa Karenslyst; denne Sands gik i Arv til Datteren Anne  
H olter (Tante Rosing), m en hun la ’ m est Vægt paa det «høyere 
botaniske H ave-Stel« . Som  Præ stekone i Spydeberg grundede 
hun den i Egnen og e llers «viden om  nafnkundige« Z iir-H auge; 
den er blit om talt af en af N utidens Culturforskere (Professor  
Schnitler).
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N o . 243 . Major Christopher H uitfeldt til Kjølberg døde H østen  
1759; ohans Boe war totaliter fallite*. For Broderen, dav. Oberstl. 
V alentin  W ilh . Hartvig H uitfeldts Vedkom m ende sam m enligner  
dennes Efterkommer Rigsarkivar H. J. Huitfeldt-Kaas Situationen  
m ed den Reisendes, som  efterhaanden udkaster det ene Barn efter 
det andet til de forfølgende U lve. V alentin  W . H. Huitfeldt, Fru 
Ingeborgs Mand, som  i 1769 var b leven  Oberst, i 1777 General- 
Major (og i 1782 Ridder af det hvide Baand) m aatte i 1778 en 
delig sælge det skjønne H erresæde Elingaard, »denne Sædegaard, 
som  havde tilhørt hans Slægt i 4 å 5 Aarhundreder* og flytte 
for godt en rum  Tid dels til W eng, dels til e t trist By-Logi 
paa Moss.

N o . 244 . Jeg har see t Kjolerne nogle Gange under Julem orroer  
paa Skinnabøl; de b lev  brugte af som  Dam er udklædte Herrer. 
D en navnkundige Læge D aniel Schiøtz (død i den dansk-tyske 
Krig 1864) brugte den v io lette  ved en slig  Julem askerade. Han  
var en tem m elig  høi, m eget kraftig velbygget Mand, m en det var 
ikke m ere end at han saavidt fyldte den og den var til og m ed lidt 
for lang for ham . En usym pathisk Svigerdatter paa Gjøsegaarden  
var p ie te tslø s nok til at skjære Kjolerne op og flau-snobbet nok 
til at uddele Stykker af dette æ dle Tøi blandt «Veninder» (som  
hun syn tes var »fine*, da Fædrene var »Noget ved det norske  
Hof*!) til Pyn t paa m oderne Kjoler! D e skulde ha’ virket i sin  
Fornedrelse om trent som  »Lillie paa en Lort», sa ’ en skarptunget 
Officersfrue af Slægten.

Til sam m e Svigerdatters Slægtninge gik ogsaa nogle gam le pragt
fulde Smykker som  Gjøsegaards-Grønvold havde arvet efter Tante 
Rosing, et af dem  var fra Rosensværd-Æ tten. Tante L ov ises  
D atter-D øtre — sa’ en af dem  —  »har ikke faaet nogen af de 
ikke faa Pretiosa, kun Uartigheder*.

N o . 245 . Major C. C. H uitfeldt døde H østen  1759. I hans 
Opbudsbo af 1760 er Gjælden til Capitaine F. M. Grønwold  
«endnu 300 Rdlr.». Boets h e le  D ebet var 30 000 Rdlr., som  ikke 
paa langt nær «kunde dækkes af Gaarden og Effekterne*. For 
Kjølberg b lev git den »horrible Spot-Pries* kun 5400 Rdlr. (Rigs
arkivar H. J. Huitfeldt-Kaas A fhandling om  General Georg Reich- 
w ein s Efterslægt i Personalh istorisk  Tidsskrift for dansk-norsk  
Genealogi ved G. L. Grove —  Kjøbenhavn 1900.)

N o . 246 . Nordm anden norsk Capitaine og tysk Baron von  
Kalckreuth var langt ude en Frænde af Fridrich M artinus (Kalck- 
reuth paastod, at Kalckreuther og G riinwald’er ved dobbelt ind
byrdes Gifte var i Frændskab h elt fra tidlig Skaane-Tid, hvorom  
Fridrich M artinus nok havde hørt, m en »havde liden Greie paa»).

Om Kalckreuth sa ’ engang Fridrich M artinus’s aandfulde og
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lærde Cousine Generalinde Huitfeldt (»Tante Ingeborg®): »Han 
har en hyperrom antisk Drifft til Eventyr og farlige Situationer: 
Faren er for ham  som  et Lykkespil, et Tærningkast m ed Fatum: 
se lv  m ed D øden som  Insatz; et klart H oved  og en eventyrlig
dristig Sjæ l: vestigia nulla retrorsuml®

Kalckreuth og Fridrich Martinus var —  trods A ldersforskellen  
(ca. 15 Aar) forbundne ved et saa dybt sym pathisk  V ennesind, at 
man næsten tv inges til at tænke paa det gam le græske ægte rene  
V enneforbund: Eilikrineia (i)eiAixpi'veia) m ellem  m andige og tapre 
Mænd. Kalckreuth biir oftere om talt og om  hans H erkom st vil 
ved Leilighed nærm ere b li’ talt.

Kalckreuth var uden Spor af A delspræ tention, skjønt han til
hørte en gam m el høi tysk Æ t, og han vilde a ldeles ikke titu leres  
Baron. Han var sær begavet og kundskabsrig, udrustet m ed alle  
Aandens, Sjæ lens og L egem ets store Gaver. Han var dertil venne-  
huld og barneglad og brugte gjerne et alm ueagtigt —  hvad vi nu  
vilde kalde »folkeligt® —  Sprog og Tone. Mod T idens Skik (som  
han syn tes a ldeles at være hæ vet over) gav han sig m eget af 
m ed Barn og Fridr. M artinus’s Børn m aate kalde ham  Onkel: 
han var deres, fornem lig Anne H olters, fortrolige V en  og m ed  
alle sine overlegne og b læ ndende Talenter kunde han atter og 
atter i Sam været m ed dem  ligesom  nedlade sig til et kam m erats
lig-fortroligt L igem andsstandpunkt. Fru Karen kunde im ellem  
ikke tilbageholde sin stadige Forundring, ja næ sten Forbauselse  
over den høitstaaende og aandfulde Kalckreuths m od T idens Skik 
fortrolige Væsen m od hendes Børn, idet hun sa ’ : «Han er jo 
næsten saa barnslig hyggelig som  var han en af dem!®

Men een Feil havde han; den Traad havde den uundgaaelige 
Fatum s Tjenere, Pareerne, spundet for ham : han «skrønte», dog 
heldigvis kun i Smaating uden Ondskab og Beregning, b lot «til 
Lyst® ligesom  i en slags skøieragtig U skyldigheds- og Uvorren- 
heds-T ilstand. Det dreiede sig m est om  Jagthistorier og H um o
resker. Tante Rosing fortalte, at hun en Dag var i Rummet ved  
Siden af »Kontoret® paa Skoftestad, hvor Kalckreuth og hendes 
Far sad og samsnakkede i sin gode kam m eratslige Fortrolighed. 
Saa s i’er hendes Far, der —  ærlig som  han var —  ikke kunde 
like dette V ennens T ill-U glspeilske «Skrønem ageri»: «Men Kalck
reuth, hvorfor skrøner Du im m er og immer? Jeg m edgi’r, at dine 
G eschw atzer er hartad ubegribelig fornøyelige, m en Du gir Dig se lv  
til Priis och det for inferiøre Personers hem m elige Skotzer og Griin, 
och det er Du sandelig altfor god til, m in  kjære Ven!® Kalckreuth 
svarte raskt: »Aa Skidt i det, m in  Harpokrates, det morer m ig  
se lv  og jeg er saa indgaaet i det, at det er blit m in anden Natur; 
aa kan Du e llers tænke Dig noget M orsom m ere end ved  saa-
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dan «Spatz und Possen« at frem lokke T ilhørernes Mangel paa 
aandeligt Om løb og Intelligentz? Som  nu her forleden Dag, da 
jeg  fortalte Oberstl. v. Bruggemann om  Fændrik v. H iib sch ’s 
m ærkelige Skud paa Ræven, hvorledes —  da han vilde ta’ det 
anskudte Dyr, der laa der a ldeles liv lø st —  L iget da fløi fluxens 
Op aa hinkede afsted aa b le ’ til en to-tre hinkende, m en alligevel 
hartlopende Ræve! La’ Du Mærke til hans pæredum m e lange 
Fjæs og maabet-fortabte, m en dog troende Mine? Han lignet jo  
akkurat den bondske aa nærige Klokker W ollebæ k  her i Sogne’, 
naar han opdager, at han har faat en Boxeknap i Offer istedet 
for en Schilling?« Og Kalckreuth, som  foruden at være en yp 
perlig Fortæ ller tillige raadet over gøglerachtige Miner og Lader, 
forvente og oppustede sit smukke elegante A delsaasyn so sehr, 
at det fik en frappant L ighed m ed den dum -godtroende Oberstl. 
v. Briiggem anns m aabete Fjæs i Tilgift m ed den tunge, kvabsete  
Klokker W ollebæ ks «m aulaffentliche!» (sic). Men da kunde ikke Far, 
som  ellers  vanskelig  tar til Latteren, holde sig længere: han lo  godt 
og længe m ed sin  dybe vakre God-Latter, m edens Kalckreuth lod  
sin friske lystige glade Guttelatter klinge som  en sm ettrende Fan
fare! D e lo  omkap og der b lev  Intet m ere m ælt, fordi Latteren  
saa a ldeles raadet.« «Og den sn ille , gode Onkel Kalckreuth vil 
form odentlig  vedbli m ed sine Skrøner« —  la hun sørgm odig til.

I T illæg til denne korte le ilighedsvise  Om tale af Kalckreuth  
(der forresten jevn lig  optræder i Fortæ llingerne og kan siges bedre 
at karakterisere sin betydelige og eiendom m elige Personlighed  end  
jeg kunde ved nogen Skildring) maa jeg belyse  et Smaatræk af 
hans. sorgløse Lynne. Tante Rosing sa, at Kalckreuth engang 
efter en af sine lystige G eschichter la til, at han nede i Rothen- 
burg (han havde været næ sten overalt, især i Tyskland) i en  
W einkeller  havde læ st fø lgende «Reim-W ort» indridzet paa Væggen:

«Erzahle n ie  leise, erzåhle n ie  laut,
W ass D ir doch ein  G astherr beim  W ein h a t vertraut!«

«Men det« —  sa han, «var a ldeles m od m in Natur! tvertim od, 
saadan Erzåhlungen, saadan Geschwåtzigkeit, »slik Kjæftslarv« 
skal netop frem, det er saa karakteristisk.«

N o . 247 . Kalckreuth fortalte: En Dag kom m er Colonellen, 
Fridr. M artinus og jeg forbi M ilitærfængslet i Itzehoe, netop som  
Vagten kom m er trækkende m ed en voldsom , noksaa beruset og 
svær holstensk  Grenader. P ludselig  rev Kjæmpen G ew ehret fra 
Vagtsergeanten, slog  ham  til Jorden og jagede de øvrige til alle  
Kanter. Saa gik han ude af sig se lv  af Raseri lø s  paa os tre, 
som  var stanset op, for at støde os ned m ed Bayonetten. Men 
Fridrich M artinus slog  ganske rolig, m en m eget behændig til
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G ewehret m ed slig  Kraft, at det faldt ud af Grenaderens Næver  
og til Jorden, greb ham  over begge Arm er og holdt ham  med  
sine Kjæmpekræfter uvægerlig fast som  i en Skruestikke. Saa 
bad han ganske rolig m ig om  at ta’ og fly ham  G ewehret. Saa 
slap han m ed Et Grenaderen, som  nu stod lam m et og forfjætret, 
tog G ew ehret og p lantede det i hans høire Arm, trak sin  Kaarde 
og begyndte paa Tysk m ed m yndig C om m andostem m e at befale  
endel Haandgreb og endte m ed: «Pråsentir das G ewehr!« H vor
efter han m ed indtrængende Commando-Røst tordnede: oRechts 
um ! Marsch in Cachott hinein!» Grenaderen adlød den m yn
dige og væ ldige Capitaine m ed en A utom ats uvilkaarlige D isci
plin , og Vagten, som  nu havde sundet sig, fik ham  lydig ind i 
Arresten.

D enne E pisode kunde C olonellen  ikke g lem m e; han var fra 
den Dag Fridrich M artinus’s svorne Ven, og han kunde ikke 
noksom  rose sin Ven «den norske Gran«: hans rolige Resoluthed, 
hans ubændige Kræfter, og hans ypperlige greie Maade at «ta 
Soldaten paa».

N o . 248. Det havde see t ud til, at Kalckreuth ikke skulde, ha’ 
kunnet fungere form edelst T jenesteanliggender; derfor var tilkaldt 
Fridrich M artinus’s Cousin og gam le V en  Major Christopher Chri
stian H uitfeldt til Kjølberg, hv is Kvarter ogsaa var Itzehoe, som  
«subsidiære Secundant«, m en  hans Hjælp b lev  altsaa overflødig. 
Ogsaa han form ente, at Oldfars ridderlige Optræden var den rette  
og geraadede ham  og den norske Officerstand «til berøm m elig  
Hæder«.

Fru Karen havde v isselig  kunnet faa Greie paa D uelhistorien  
af Major Huitfeldt, som  allerede Vaaren 1759 kom  tilbage fra 
H olsten  «sehr plauderhaft» som  han var og ladet m ed H istorier, 
m en Omgangen m ed Kjølberg-Folket var afbrudt. Fru Karen 
kunde ikke fordrage den yderst letsindige holdn ingsløse, verschw en-  
derische Major, som  havde fralistet hendes Mand »gode 300 Rigs
daler«, som  de aldrig saa igjen. Hun var desuden yderst jaloux  
paa Fruen, som  altid «laante Øine« til sin Fætter; skjønt hun  
«saa ud som  en yndig ung skyld løs Konfirm ations-M øe, var hun  
en udlært rusée Coquette«, som  altid «hang hendes Mand efter 
m ed im portune Lader och Gebærder« under Paaskud af deres 
nære Slægtskab og «familiarité de jeunesse« .

N o . 249 . Oldefar og Kalckreuth, især Kalckreuth, yndede  
begge at bruge alm ueagtige (folkelige) Udtryk i sine Samtaler, m en  
af og til kunde der dog slæ nge et og andet frem m ed Ord eller  
Glose. "■ Oldefar forstod noget Latin og brugte en sjelden Gang 
Ord af se lv  græsk Rod, og Kalckreuth var vellæ rt endog i de 
hum anistiske D iscipliner. Kalckreuth havde spøgende om talt



Sam talen til sin  Yndling Anne H olter, skjønt denne da kun var 
et 7— 8 Aars Barn («m en hun er s ’gu m ere gløgg end Voxne e llers  
pleier at være«, var hans Erklæring) og sandsynligvis refereret 
den »verbotenus«. I denne havde Oldefar om  de ægteskabelige  
V anekys brugt det græske Ord »abiacpopoc;« (adiaphoros) =  indiffe
rent (ligegyldig). Da Datteren, Tante Rosing (Anne H olter Gr.) 
m ange Aar senere berettede H istorien  til Brordatteren Tante Lisa  
gjengav hun det af Oldefar brugte Udtryk —  det hun (som  rim e
ligt var: jeg bebreider hende det langtfra) ikke forstod (m en som  
troligtvis foresvæ vede hende at ha’ N oget m ed G losen »indiffe
rent« at bestille) —  m ed det radbrækkede «addifferte». D et var 
Tante Rosings lærde S lægtning Fru Ingeborg Huitfeldt, som  strax 
forstod Sam m enhæ ngen og gjorde sin N iece opm ærksom  paa 
Feilen, da H istorien  over en M enneskealder efter kom  paa Tale 
paa Gullaug; m en Feilen  b lev  ikke rettet. General og General
inde H uitfeldt boede dengang (siden 1788) i Dram m en. Generalen  
var ble ven afskediget fra Krigstienesten ved  Krigsretsdom af 1788 
paa A ngivelse af et fordrukkent og entgelast (sic) ondskabsfuldt Vrag, 
forhenvæ rende Capitaine von W altersdorff, om  at Generalen havde  
m odtaget Gaver af Underordnede, og dette, som  var noksaa gjængs 
dengang, b lev for T ilfæ ldet dreiet hen til og betegnet m ed det 
fam øse Begreb »Bestikkelse«, hvad det ganske v ist ikke v a r .1

Generalinde H uitfeldt (Tante Ingeborg) saa endnu —  trods 
sine 55 Aar —  saa ungdom m elig ud, at hun af Frem m ede antoges 
at være sin  Mands Datter. Som  et Curiosum  noteres, at m in  
Farfars (»M ajorens«) Svigerfar, Generalauditør v. Flor vægrede  
sig for at føre Protokollen  i O verkrigscom m issionen i den chi- 
canøse Sag m od General H uitfeldt og fik udtrykkelig Paam indelse  
derom.

D et kan e llers ikke nægtes, at Brugen af denne forvanskede  
Glose røber — næ sten m ere end en tydelig U dtalelse  —  at H i
storien maa være tilgaaet sandfærdigen paa denne Maade og ikke 
paa nogen anden. D en bestyrker jo E pisodens Sandsynlighed  
endnu kraftigere end et R æ sonnem ent å la docum ent hum ain.

N o . 250 . Jeg har ved  flere Leiligheder berørt, at Gullaug- 
G rønvold’erne var særlig om sorgsfulde for D yrene (ligefra den 
store Rytter: Dragoncapitaine Fridr. Chr. Grønwald og hans E fter
kom m ere —  baade Mænd og Kvinder). Naar Dyr —  særligt 
H este, H unde og Kjør —  b leve syge og Dyrlæge (som  var sjeldne  
i de Dage) ikke kunde opdrives, forsøgte Herskabet se lv  ved  gamle  
gode kjendte, af Erfaring justerede Husraad at hjælpe, m en T rylle-

1 D en harm fu lde Ægtefæ lle, G eneralinden , kunde  ikke dy  sig for spy
digt a t citere den k lassiske V ending: «xa\r|v 3XEivf|v&copeav autm oe&coxutcvji 
=  »derved h a r  de« (Dommerne) »ydet ham« (Generalen) «en vakker Gave«.
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m idler og H exeri-Form ularer (som  brugtes af m ange »Conditio- 
nerte», endog Em bedsm ænd, saagar Præster) v ilde de a ldeles ikke 
vide af. D er var f. Ex. en af H usm æ ndene paa Gullaug i den  
Tid, som  sagdes at være særligt »kyndig og om spurgt* udi saa- 
danne Sager, og han var altid »niedkier (sic) paa H osbondsfolka*, 
fordi de tv iv lede paa hans Kunster. En saadan Trylle-R ecept fra 
saa sen t som  1790 h idsæ ttes:

«Da ieg haffver at befrie dine Creaturer saa att sige for alle  
onde Dyr som  løber kring paa Jorden och tillige a lle  onde Men- 
nisker, da tage Du dend 14de Octoberis 3 Æ g og slaa dem s (sic) 
sønder, tag derhos Mæl og Salt, 3de Poter til sam en, m æ nge det 
til at giøre udi een Deig, at dele denne ud til a lle  dine Creaturer, 
och derpaa skall Du staae op før dend Soel rinder. Sæ t da ned  
din V instre N æ ve lø s  paa dem seses (sic) Kors rygg och skall du 
sige: »Jeg m aner dig Affgrundens æ ngell*. D et sam e Du giøre  
om  vaarend dend 14de Aprilis. D enne Konst haffuer sin Prøve  
mangfoldigen staaet, dette v iller  ingen næchte som  haffuer sine  
Creature udi ackt uden for Lis.*

N o . 251 . »Form odentlig en i Itzehoe-D agene sæ rdeles anvendt 
Baslem aner*, tilføiede Fruen ironisk, da hun senere hen i Tiden  
fortalte sin Sønnedatter »Tante Lisa* H istorien.

N o . 252. Han bruger her det N avn (von Griinwald) som  man 
m ener var hans Fædres egentlige Navn og sæ tter ironisk et «de» 
foran sin H ustrus P igenavn »Holter* og forbinder det m ed det 
hollandske Navn »van Freiiling* (Freyling) som  var Efternavnet 
paa den hollandske Dam e, som  var hendes O ldemor. Dette  
sidste var naturligvis en H entydning til, at det var fra denne  
hollandske O ldemor, at Fru Karen havde arvet sin  overdrevne  
R ensligheds- og Pudse-Sands. Hun skulde endog h a ’ gaaet saa 
vidt i sin »Putze-M anie*, at hun vaskede og gned Fam ilie-Por
trætterne til Julehelgen. »Det bar de ialfald Spor af», sa ’ den 
nuværende Direktør for N ationalgalleriet.

N o  253 . E t  C u r i o s u m  og tillige et C u l t u r b i l l e d e  fra 
D atidens Landbo-Næring. D et er sikkert, at Soldater fra det 
3-4-aarige »Krigstoget* i H olsten  1758 hjembragte til sine H jem 
bygder Kjendskab til »Potatos e ller  Kartoffel* —  Dyrkningen og 
delvis Exem plarer af den «rare Roed*. Men en hurtigere Ud
bredelse af Sandsen for denne nyttige Rodfrugt hæm m edes ved  
A lm uens Fordom m od alt N yt. Der var dog enkelte Landspræ
ster, som  »gandtzke tidligen* b lev  Foregangsm ænd for »Udbre
delsen  af Kundskabshed (sic) om  denne »sære Frugt*, som  dock 
siuntes at m aatte frem byde en bedre Æ de udi M isvæxt-Tiider end  
det haaerde Barkebrød och anden desligeste N ødhuilps-Spiise, 
(sic) udi slig  Folcke-E lende*. Om en Præst Atke siges, at han »i
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U llensvang Præstegaard Poteter udi sin Hauge haffte«. A f ham  
fik Præst P. H. H ertzberg en «Hatfuld» til D yrkelse (c. 1760). I 
Selbu  var der en Præst Hr. H ans Frugaard (fra en P lads under 
O rning-Æ ttens tidligere Sædegaards Frugaren — »Orning og Frues 
Gaard« paa Stord). D enne Præst b lev af Bønderne der i Selbu  
kalditz: »Potit-P ræ st’n« fordi han indførte D yrkelsen af den »sære 
Urt och  Roed«: «aa jik hain støt aa stædi aa gom l’ paa dend  
utenlandsk Apaln« (sic). D er er flere Exem pler paa slige Initia
tiver (Tiltag) fra Geistligheden.

Oberstl. (Capt.) Fridrich M artinus v. Gr., som  var en gløgg  
og interesseret Jorddyrker, havde faaet nogle »Potatos« i H olsten  
«fra dend Hauge udi Itzehoe« og befalede Rusta’en at lægge dem  
ind i den snaale «Caffe-Kande»,1 han havde faaet af Onkelen  
(General v. R eichwein) saa de kunde kom m e «heelskapendis» hjem  
til Skoftestad. D et gjorde de ogsaa. Men da Capt. vilde »ud
sætte« dem  i den bedste Jord af Ziir Haugen der, fik han alde
les ikke Lov af sin Frue, som  »ikke vilde «offerere» (sic) nogen  
Plads af sit særlige D om æ ne Ziir-Haugen for hans am ericanske 
Krams Skyld«.

Form entlig b lev  Forsøget opgivet; hans e llers m eget kloge Frue 
»kunde være adskillig eensid ig-stiv , naar det stak’a«.

Om Potet-D yrkningen i Norge er at sige, at den efter de sørge
lige M isvæxtaar i 1771— 73 tog stærkt Opsving. I S lutten  af 
1780 Aarene »haffte O berstlieutenanten eet Beed udi den store  
Hauge paa Gullaug«, hvorfra «denne Roed« udlagdes paa et der
til særligt skikket større Jordstykke »længere nede udi Haugen«, 
eftersom  han fandt «den Kartoffel særlig skikket som  G em uze til 
Lax, nafnlig de roegede«, »huilcket och hans Frue var saa naa- 
dig at indrøm m e; och da tog hun gandtzke godt til sig udaff den  
forhen saa m islieb ige Roed«.

N o . 254 . N ogle  b lev afskrevne fra en gam m el, tidligere til 
Fam ilieoptegnelser anvendt, catholsk «Credo-Bog«, som  Fru E lse

1 Kaffe, som  (m odsat den  »Urt, kalditz Thee«) end  ikke var næ vnt i 
Toldforordningerne af 1683 og 1691 — en ligefrem  Copi af F ranskm anden  
Colbert's berøm te Tarif af 1664 — fordi den blev «saagodtsom  ey til Driks«, 
— den fik ved de T ider mere og m ere Indpas, sæ rlig t hos de Fornemme. 
G eneral N icolay  Fridr. v. Reichwein, Capt. F ridrich  M artinus’s Morbror, 
var en saa stæ rk Ynder af denne liflige Drik, a t h an s  Datter G eneralinde 
Ingeborg  Huitfeld t mente, a t det H ierte  och Maffue-Onde, som  voldte h an s  
Død i Itzehoe 1761 m aaske var h idført fra overdreven Nydelse af denne 
»forførende Bønne«, hvad  ogsaa Fridr. M artinus’s Frue, som  agerede Læge
kyndig  og v ist ansaa  sig selv  for en  «halv Dokter« (hvad h u n  ogsaa i 
E gnen holdtes for a t være) formente bestem t og drastisk  ligetil sa ’ til sin  
M and : «din M orbror, den kjække stau te G eneral d rak  sig  bogstavelig 
ih jæ l paa «denne svarte Draabe«.
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Elisabeth  Orning G rønwallds havde eiet og som  tidligere (længe før 
Reformationen) havde tilhørt S lægterne Sm iur(?) og Orm paaV atne. 
Men denne Bog var da b leven  saa rent opsm uldret af Æ lde, «at 
de tykke pergam entagtige Blade hartad faldt liigesom  udi Fnugg 
som  H østløv« , skulde Tante Rosing sagt «von H øren-Sagen«. For 
Fuldstændigheds og Forstaaelses Skyld tilfø ies: D isse  Pergam ents
blade havde nok trodset T idens Tand, m en  en  Dag, da Bogen  
laa aaben paa O berstlieutenantens Skrivebord havde den siuskete  
Rusta’en «kom’t te l aa helle« en Flaske m ed et skarpt F luidum  
(m od H este-G aller) «øffver Boka«; deraf kom  form entlig  H en
sm uldringen og Bogens hurtige Ødelæggelse. Bogen var haand- 
skreven (ikke trykt) og paa det latinske Sprog «och w ar der tw ende  
(ubeskreffne) Blade, hvorpaa der war senere S læ gts-O ptegnelser«.

H vilket Unicum  der her var gaaet al Kjødets Gang!
N o . 255 . O berstlieutenanten, der som  før sagt var en stor  

Kaligraph, forærede sin Datter ved  Giftermaalet en haandskreven  
Kogebog i 2” solid  indbundne Bind. D et m aatte v isselig  være af 
Interesse for Autoriteter paa det kulinariske Omraade at gjøre sig  
bekjendt m ed det Standpunkt, hvorpaa civ iliseret M adlavning da 
stod. D en indbød til rig og fed M adlavning og der er en Mang
foldighed i Variationen af de enkelte Retter; saaledes er der 11 
Maader at tilberede og servere Ø sters paa. En Kjender har sagt 
«at den er langt rigere og flottere end den senere Hanna W in s-  
næ s’s«, som  dog er bekjendt for at være utilbørlig overflødig. 
Bøgerne er nu i m it Eie.

N o . 256 . Afskrift af tvende Breve fra Brudgom m en Sogne
præst Thom as Rosing til hans Forlovede Frøken Anne H olter  
G rønwold (paa Skoftestad) fø lger her. D e er efter T idens Skik 
og Brug skrevne m ed gothisk Skrift, m en da N utidens Norm ænd  
ikke længere kan tyde denne overm aade vakre og stadselige Skrift, 
converteres den til den alm indelige m ed disse einerleie kjedelige 
latinske Bogstaver.

H iertelskede og A llerk iereste !

Min Hr. Fourerer Fridrich Christian von Jungfull (en skjæmt- 
fuld Betegnelse af et ungt Bud) sendes idag til det kiære Skofte
stad for at frembringe m in ærbødigste og h ierteligste Tak for 
forrige Uge. Storm  og Slud forfulgte m ig lige til m it H iem  og 
derpaa standsede det; jeg vil ansee dette Præste-Vejr som  en  
U dsending fra alle andre U nge Karle fordi jeg har sp ilt dem  
(»prævenire«1 og borttaget den sn illeste , den vakreste, den due
ligste blandt Landets D øtre — og hvem  kiender ey  under dette

1 »Komme i Forkjøbetl« D en glade Præ st h a r  aabenbart T rang  til at 
forsøge en Vittighed.
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Navn m in Frøiken igjen —  Gudskelov jeg kan sige «min» —  m en  
det er ilde ey  at kunne borttage «min» saasnart jeg vilde. — Jeg 
bør taalm odig bie og være fornøyet, naar m in allerkiæreste kun 
er frisk og lever  vel. —  Da jeg  kom hiem  fandt jeg Breve fra 
m in Søster D orothea Sinding, Apothekersken sam t Svigersøster  
H edevig Rosing, Controleursken, begge i Fridrichstad. Begge sende  
de allerforbindtligste H ilsener og da de har af andre hørt saa- 
m eget ypperligt om  m it gjorte Valg og trufne Lykke, ønsker de 
in tet inderligere end nærm ere Bekiendtskab, ja truer stærkt m ed  
at aabne en Correspondence, dog tør ej førend Frøiken Grønvold  
er b leven Madm  Rosing. — Nu jeg begynder at speculere paa 
Høland, speculerer h eele  T hunøe Sogn paa at faae m ig igjen; thi 
Seeberg, der jo  længere bliver, jo galnere, (spaaer mand), hånd  
kand ey  længe hytte sig.

Fra begge H o ltern e1 * 3 har jeg ey  endnu faaet Svar, fra Fogden  
Dorph ! fik jeg indlagde m ed sidste P ost sam t m undtlige H ilsener  
m ed Margitta fra a lle  paa Præstegaarden, V eigsteen og Raae, 
Karen inclousive.

Jeg slutter m ed den kiærligste H ilsen  fra N ico lay .5 Lev vel 
under Guds V elsignelse  og Varetægt, m in A llerkiæreste! og for
glem  aldrig den til

D øden bestandige Elsker
N æ soddens Præstegaard, Th. Rosing.

d. 30te May.4 (med m ange Kruseduller).

A llerkiæreste søde S iæ l!

N u jeg sender Jun ch er5 Ener for at a fhen te det paa Todde- 
rud kiøbte, lader jeg ham  giøre en  Afstikker for ved dette Brev 
at sige D ig M illion Tak for sidst. Ikke var jeg kom m en udenfor  
det kiære Skoftestad, førend jeg fortrød, jeg ey  efter Faders Pro
position  var b leven  der til Søndags Morgen —  det gik m ig som  
Jeppe, det eene Been vilde hiem , m en det andet hos det K iæreste 
jeg har i Verden; hvor tungt er det dog ey, saalænge jeg  skal 
reise saalangt for at see, tale og glædes ved  den fortræffelige 
Anna. Min eneste  Trøst er, d isse Dage faaer ve l snart en  Ende.

1 L ensm and  og C anselliraad  Holter.
5 Foged Dorph paa R ingerige var gift m ed en  Syster — Holter — af 

Frøken Anne H olter G rønvolds Mor.
3 «Nicolay», dengang  Cadet ved den m athem atiske Skole (Krigshøi- 

skolen) i C hristian ia  (død ugift som  Infanteri-Capt. i 1813) var en yngre 
Bror af Rosings Forlovede. H an  var fulgt med sin  tilkommende Svoger 
paa Besøg nogle Dage.

* In te t Aarstal, m en dette var naturligv is i 1782.
s Rosing er fremdeles i lykkeligt H um ør, derfor spøgsom , og giver 

Budet, U nggutten  Ener, Titel af Juncher.



Da jeg er v is paa Du alt tager en D eel i m it H uusets (sic) Vel, 
da fandt jeg gudskelov alting v e l : Slaattegrøeden havde de for- 
tient i Onsdags og fik (den) i Løverdags, saa det gaaer snart 
bedre naar jeg er borte end hiem m e. Endelig  frem kom m er de 
langvarige Prøver og om endskiønt Du har bestilt, frem sendes de 
dog — de to lø se  ere efter m in Gout de sm ukkeste —  og er an
satt for 3 # 12 (J.

V il m in A llerkiæreste undskylde m ig for din Hr. Fader, at jeg  
ey dennegang skriftlig takker for senest —  thi da jeg  neppe troede  
Ener havde kom m et h iem  igaar fra Byen (sic) har jeg  taget m ig  
for kort Tiid, nem lig M orgenen at skrive paa og Folkene iiler (sic). —

Formæld og m in og din Broders 1 Com plim ent for kiære Moder 
—  efter 8 å 9 U dsættelser var han (Broderen) nu saa v is derpaa, 
at han skrev »hermed følger Buxetøiet«, m en m aatte skrive om  
igjen, da Budet var »afspist m ed nye U dsæ ttelser til i Morgen«, 
hvor sikkert vil Tiden lære, im idlertid skal (jeg) vist v ig ilere .2

Jeg slutter m ed at velsigne og h ilse  D ine kiz (kiære) Forældre 
og Sødskende, sær m in A llerkiæreste selv , hvilken jeg evig er
opofret som  en , .

bestandig Elsker, troe Ven
og hengiven Tiener: 

Rosing.
(uden Kruseduller).R esidensen3 d. 23. Augustz 82.

Frøiken Anne H olter Grønvolds og Sognepræst Thom as Anton  
Stockfleth Rosings Copulation foregik ikke i Riddersalen paa Gul- 
laug Sædegaard den 19. N ovem ber 1782 —  som  har været sagt; 
m en nævnte Dato paa Chefsgaarden Skoftestad i Aas Sogn.

N o. 257. Hun var Enke efter Generalmajor J. H. E im haus.
N o . 258. Før sin Død havde han eftergivet sine mange Skyld

nere deres Gjæld, som  ellers altid var sat i en lavere Rente end  
den lovlige; paa denne Maade —  kan m an s i’ — »arvede disse, 
hvoraf flere var velhavende, m ere end de lovlige Arvinger«. Han 
kvitterede deres Skyldbreve og Obligationer m ed den Form el: 
»Betalt m ed evig Courant«. D ette syn tes Tante Lisa var saare 
godt og efterlignelsesværdigt; hun, som  var form uende, efterlig
nede sin Grand-Onkel hvad angaar den lave Rentefod, hun tog 
af sine Debitorer, se lv  de V elhavende (en Kilde til M isfornøielse 
fra Svigersønnens Side, som  var berettiget). Saaledes forholdt

1 Broderen er form entlig  davæ rende Cadet N icolay  v. Reichwein 
(Oberstl.s æ ldste Søn) som jevn lig  var i Besøg hos sin  vordende Svoger.

2 Her m aa det oversættes med «passe paa«, «ha’ et vaagent Øie med«.
3 F remdeles spøgsom , idet h an  g ir sin  beskedne Præstegaard den for

nemme Betegnelse, som bruges om hochadelige Personers, isæ r Fyrsters 
Bolig (Residents).
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ogsaa Gullaug-G rønvolderne sig. En Debitor sa: »D issane Grøn- 
vo lla ’ paa Gullu er utruli’ sn ille  m ot Smaafolk*.

N o . 259. En af de æ ldste Tordenstierner var gift m ed en  
kvindelig  M aaneschiold af W ese  og de skånische G rønwalds och  
de M aaneschiolds var ligerviis »ætforbundne*. (Kalckreuths 
Siigelse).

N o . 260. Baade Oberstl., som  fra sit lange Ophold i H olsten  
havde lært Meget af de ho lstenske Junkere, som  vare remarcamble  
udi Agricultura, og Sønnen , Majoren, især den sidste, var frami- 
fraa Jordbrukere, m en de var altfor overdrevent eftergivende m ed  
H ensyn til de Fordringer, de stillede til Folk og Fæ; de var 
«sn ille » m od dem  i en saadan Grad, at de vakte Harme hos  
Naboerne ved M odsætningen af Egnens gjængse Skik; disse syn
tes, at Arbeidsfolk og Dyra havde det for godt «paa Gullu* baade 
m. H. t. «Æ rbæstier* (Arbeidstempo) og Kost, thi denne sidste  
var væ sentlig  den sam m e som  Herskabets. I Onkel Arilds Dage 
sa ’ en Mand, som  af og til havde Arbeide paa Gaarden i Onne- 
tiderne: «Dom  er altfor sn ille , dissa Herskabsfolka paa Gullu, 
dom  er næsta ræd for, at Tenera aa H usm æ nner ska’ røre sei, 
aa saa som  dessa iter! forsyne m ei biir dom  inte saa feite, at 
de’ glinser ta Kjakane dom ses, naar untas han Lars (H osbonds- 
karen Lars Roil), for aa m ye han iter, saa biir han aldri feit 
etter Ordtøket »ingen Iter biir feit*, aa saa slænger der stødig  
F ølle  paa Følle a ’ Langveis-Fanter, aa jagu’ biir dom traktert alle  
som  sjølve Tenera*. (Jeg husker, jeg  engang overvar en saadan 
Scene en Søndag strax efter Middagen. Jeg stod i Kjøkkenet m ed  
nogen Fiskegreier, da Døren aabner sig, og ind træder et folk
som t Følge, saa det næsten fyldte det store Kjøkken. Ordføreren  
spurgte m eget in teresseret H usjom fruen: «Aa æ ’ de’, dere ha’l 
iti te M edda’en, da?» Hun, som  var lei af dette stadige Indryk, 
som  skaffet extra Bryderi, svarte m eget kontant og surt: »Skulle 
Du ha’ v idst de’?» Men Form anden og Følget fik snart rede paa 
M enuen; thi Jomfruen m aatte straks til at servere «for demmor*  
(sic)). »Aassaa H estane da, forsyne m ei», fortsatte han, «e’ di inte 
saa lu t late, at de’ e ’ reint trivali’ aa sjaa paa, aa dennane raue 
H oppa te ’ Kaftein Jens, hu' biir naa aldri rørt, saa hu ’ m est staar 
aa stivner paa Stallen  a’ bare Ledsom het, for Dyra har heller  
inte godt a ’ de’, di heller. Aa Folka biir derfor aassaa paa Gullu  
tel ev i'e  T i’er, fast der jo itte er saa m ye Morro der m e’ Jente- 
Ren’ aa Fanteri, for der e ’ jo noksaa «lisom  for sei sjøl* (ensomt).

Da denne Arbeidsm and engang frem holdt for Husbondskaren  
Lars Roli, hvor overlag godt Tjenerne havde det paa Gullaug, sa 
denne, som  var en fordringsfuld, doven H erre: «Ja skulle vi itte  
ha de’ bra m e’ Æ rbesti’er aa h øve li’ Mat, naar vi bur paa slik
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Spøkerigo’s da? Rusler itte denna Junkarn, dennane Tolastjer- 
ten (Tordenstierne) aa denna svarte N egern has om  Natta om  i 
Hagan? aa staar der itte aven aa tel en H e lv e te s il’ ut fra den  
digre Hauen (den store Kjæmpehaug)? aa gjeng itte han Ridderen 
sjal i H jelm hatten sin aa e llers i fu l’ Jernm ondur stundim illom  
fraa Vaabenkam m erset utigjennem  heile  R iddersalen, saa det rom 
ier lang V ei ta’ Jerntrampa has? aa danser dom  itte i Ridder
salen v e ’ H østtier, saa det durer lin t (sagte) baae ta’ Fele aa 
Fløyte? aa dubbelterer (duellerer) itte dessane to raue G rønvolla  
(de to Officerer, Fætterne Grønvold, i sine røde Uniform er) i 
sam re Salen i flerfoldige Nætter, saa S taale’ klinger aa B loe fo s
ser aa denna høge Adelsdama (Baronessen) vrier H æ nnerne sine  
aa sea dætter om  jussom  Lik? aa tasser itte denna H elvetesbikja  
te Oberstløitnanten (Jagthunden D iana II, Oberstl. Fridrich Mar- 
tinu s’s Yndlingsdyr) aven aa tel, naar de’ er svær Taake, som  
væ lter in ’ frå Sjøen, om  paa Ga’ren baae her aa der aa skræm 
m er m est Vette ta Jentene aa ta som m e a ’ Karfolka au? aa staar 
der itte stundim illom  lisom  O plysn ings (sic) ut ta’ V inøyene paa 
Riddersalen v e ’ de Tier, som  atte «Majoren«, Sønnen  has Oberste- 
løgtnanten aa Far tel H osbonn (Min Farfar Major Fridrich H elle  
v. Gr.) «bleiv» i Fjoren? (Han druknede en Vaar i Dagbræk
ningen i Drammensfjorden paa H jem veien  fra Dram m en til Gul- 
laug, kjørte sig bort m ed H est og S læ de: in tet Spor.) E' nte d e’ 
Spøkeri paa Kar?« (sic). Lars syn tes aabenbarlig han m aatte «ha’ 
noe tilgode«, «noe igjen« for at h en leve  sin e llers behagelige T il
væ relse paa et saa udsat Sted, i en  af Mystik og Spøgeri saa 
hjem søgt Gaard.

Majorens Søn, Onkel Arild, den senere Eier af Gaarden, ind- 
saa vel tilfulde M isligheden ved  denne overdrevne Overbærenhed, 
denne m isforstaaede Goddædighed, dette S løseri m ed Arbeidskraft, 
m en han vilde nødig gjøre Forandring i det gam le vante Stel, 
og det v ilde vel ogsaa ha’ vakt M isnøie hos hans Søstre, for 
disse ava’l naa saa reint tu lle te  m ed retskaffens Begængels aa 
Omsorgs baae m ot Folka og Dyra«.

Men desuagtet trivedes Gaarden og A lt paa den godt i de 
næsten 3 M enneskealdere i «Grønvold-Tia», om end Fremgangen  
gik overm aade m eget langsom m ere end om  S te lle t havde været 
m indre hensynstagende ligeoverfor «Folka» og noget m ere for «dom  
sjølve«. Det sam m e var T ilfæ ldet m ed «Tante Lisa«, da hun herskede 
paa Fløgstad i Sørum  og »Tante Lovise«, da hun var Husm or paa 
Gjøsegaarden i Vinger. Begge d isse Kvinder styrede — naturligvis 
havde jeg nær sagt —  vedk. Gaardes hele  indre og ydre Stel, og 
deres overdrevne Goddædighed m od «Folka« vakte i begge Præste- 
gjeld N aboernes U villie  for M odsætningens Skyld. Anderledes m ed
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«Tante Hanna« (Frua paa Skinderbøl); hun var altfor klog til at 
indføre Forandring i de Forhold, som  var de gjængse, de vane, 
og der v ilde ogsaa Manden have Mere at sige og raade.

N o . 261 . S y  v a a r s-S  t r i d e n var en blodig Krig, og de tre 
Riger, ikke m indst Norge, led  svarligen. H idtil havde der været 
godt Naboskab m ellem  Norm ænd og Svensker, m en disse sidste  
førte Krigen m ed saa stor Haardhed, at der opstod et uhyggeligt 
Folkehad dem  im ellem . Paa Hedem arken, Romerige, Ringerige 
og Soløer foer Svenskerne haardt frem. Hamar By blev brændt; 
Lensherren  i Soløer M ogens Svale, efter hvem  Ufreden i Norge  
»benæffntes Svale-Krigen«, »flyede saa hasteligen och iffrigen til 
dend Aggershuus Befæ stels (sic) atte hannem s Rove stoed liger- 
viis som  en Su lus Stiert ham  efter«. Dette var dog neppe af 
Feighed; han (og O luf Calips) »havde saa grusom t herjet i Varm 
land», at den svenske Høfvidsm and »ham haardeligen undsagt 
haffte«. Men Hr. Kristen Munk holdt Stand m od de Svensker, 
»som  ey  fik dend Aggershuus att indtage«. Borgerne udi Oslo  
brændte selffer sin Bye for »at F ienden ey  der T ilholdt skulde  
haffve«, m edens han »endock (sic) anstak Sarpsborg m ed stor  
Ildebrandtz«.

N o . 262. D enne Ytring af den daværende Tordenstierne paa 
Gullaug, der er gjengivet af Christine Tordenstierne (Capit. Haagen  
Otte Grønwalds Hustru) synes ikke at kunne forstaaes anderledes, 
end at U dtaleren i sin naive egoistiske F ø le lse  har m ent, at Op
brænden af hans H erresæde m aatte være fiendens første og for
nem ste Maal, m ens Anfaldet paa Aggershuus ved  Siden af dette 
kun var en Biting.

N o . 263 . »Dend Grundmuur m eget dyph w ar och bestod dend  
udaf svæ riste Steiner m ed Kalck, hu issom  dem  om bhyllet och  
w ar dend Kalck ligerviis justem enter haard som  de Steiner. Det 
sjuntes derudaff, at det en gambel, trofast Byggeltz værit.« (Var 
»anført« som  skreven N ote i Bogen, m en af æ ldre Tids Optegnelse.)

N o . 264 . A f Svenskerne i Syvaarskrigen 1563— 70.
N o . 265. D e alm indelige Maaltider hver Dag for a lle  H uusets  

Folk have været:
D a u r e (Ø le-Brød e ller  M eel-V elling m ed Spege-Sild).
M i d d a g  (Søbe-Kaal e ller  Erter m ed Kiød og Flesk eller V el- 

ling m ed Sm ør og Ost).
A f t e n  (M eel-Grød og Melk).
Dertil Flad-Brød af H avre-M eel efter Behag. I P lov- og Hø-Tiden, 

naar det strængeste Arbeide indfalder, gives tw ende Maal-Tider t i l :
Frokost af Sm ør og Brød m ed 01 (Føre-Duren).
Eftermiddag m ed sam m e (Æ ftes-Værd).
Dette kan nu h a ’ sin Interesse at kom m e til Kundskab om .
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N o . 266. Ved Recessen i Kjøbenhavn 1536 blev Norge er
klæret som  «et Ledem od udaff Danm arcks Riige til eevig  Tiid«. 
Norge m istede nu sit Rigsraad og b lev  et Lydrige (m en aldeles  
ikke «Provindtz» hvad de Danske behagede sig i jævnligt at kalde 
det: «det benæ vntes Kongerige og behold t sin særegne Lovgiv
ning«). D et styrtes fra 1536 til 1572 uden noget M ellem led  m ellem  
Kongen (Regjeringen) og Lehnsherrerne, idet N orge beholdt sin  
egen Kantzler, hvis fornem ste Hverv var at lede Retspleien i lan
det. En af d isse frem staaende norske Kantzlere var Hr. O luff 
Calips i 1565. Fra 1572 ansattes en Statholder (forenet m ed  
Lehnsherre-Stillingen  over Aggershuus Lehn), som  da stod i 
Spidsen for Administrationen.

N o . 267. D et var dog uden «Baron-Krone«, da den —  som  i 
saa mange tysk-lieflandske Æ tter —  kun til enhver Tid funge
rende H ovedm and i Slægten var L eh n s-B aron .' D et prydedes 
m ed alene den alm indelige Ridderhjelm, der dog var m ed «kro- 
nenartigen Spitzen besatz«.

N o . 268. Som  ca. 5 Aars Gutunge var jeg —  ve l et Aar før 
Ombygningen —  m ed m in Mor i Besøg paa Gullaug. Det staar 
for m in glim tvise Erindring, at jeg  var mægtig im poneret af 
Riddersalens Størrelse og Pragt: jeg skulde have ytret, at «den 
saa ud som  i Kirken« (jeg havde væ ret i Kirken i Arendals By, 
hvor vi boede). Mine Fastre bedyrede, at jeg som  Barn la ’ for 
Dagen en gløgg Opfatning, gav raske og træffende Svar og lovet 
i det H ele  langt Mere end det M inim um , jeg i L ivet har holdt. 
Dertil skulde jeg havt en energisk E genvillie , som  vanskelig lod  
sig bøie (det er forlængst gaaet a ldeles «tor» mig, jeg formoder 
væ sentlig  under Skolens og Foresattes urim elige Tvang og smaat- 
skaarne, tildels i pædagogisk H enseende stupide, oplagt dumme, 
Læ reres Tryk). Der gaar, naar jeg  tænker paa Besøget, af og til 
et «Glimt-Sjaa» af Bygningen, som  den da var, ligesom  i et uklart 
Speil for m it indre Øie, og jeg  m ener tem m elig  tydelig at erindre 
—  foruden den im ponerende Riddersal — den store Svalgang, vel 
væ sentlig  fordi der til den knytter sig M indet om  en dyb Skuf
felse, en Sorg. Jeg havde faaet fat i en herlig Mængde Glasbider 
fra et knust V indue og sad og legte ivrig og uhyre interresseret 
m ed dem  i Svalgangen. Saa kom m er Tante Cathinca (den senere  
Fru Fearnley) og faar se  m in nonchalante Behandling af dette  
farlige Legetøi. Hun var ogsaa opskræm t ved m in Mors Fortæl
ling om , at jeg netop før A freisen fra Arendal havde faaet fat i 
m in Fars Barberkniv og m ed den im iterede at «rage mig« m ed  
den Følge, at jeg skar en god Flænge i Hagen (der var da og er 
endnu Mærke) og holdt paa at skjære Strupen over. Strax siger 
Tante m ed sin søde indsm igrende S tem m e: «det var heldig, Du
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har disse Glasbiter, Feiken (Fredrik), kom nu og hjælp m ig med  
at jage de s lem m e Rotter i Kjælderen bort, for de er saa svært 
rædde for dem !» Jeg var øieblikkelig parat til denne lovende  
Sport; vi ilte  bort til Kjældervinduet, Tante m ed alle  Biterne 
sam let i sit Forklæde og jeg sæ rdeles ivrig til at kaste dem  ned, 
efterhvert som  hun rakte m ig dem . Skydset var snart opbrugt, 
og d a — ja «da» er der p ludselig  gaaet et Lys op for m ig! Tante 
Cathinca kom —  engang jeg som  Student var i Besøg paa Matrands 
Præstegaard — til at om tale Episoden, som  hun saa levende erin
drede, vel væ sentlig  paa Grund af det uhørte Skjældsord, jeg i 
Ilske regelerede hende m ed. Hun sa ’: «Da Du stod der aldeles  
betat af Forfærdelse og Harm e over Tabet af G lasbiterne og p ludse
lig en Tanke om  Lureri og Narreri dukkede op hos Dig, kastet 
Du et a ldeles rasende Blik fra dine blaasvarte Øine op m od mig 
og hvæ ste m ed dit skurrende vestlandske Tonefald: «Nu harrjej 
ikke m erre, D in Satan, Du err!» Hun la ’ til, at da hun refere
rede denne m in for et 4— 5 Aars Barn uhørt drastiske Ytring for 
sine Syskende, var der ingen som  lo høiere og hjerteligere end  
den strenge Onkel Arild.

Saa husker jeg  fra den Tid H istorien m ed Onkel Jens’s Jagt
vogn. D en  stod en Dag for at tørres efter Pudsning foran Sval
gangen. Strax kryber jeg  op, faar fat i Pisken, som  heldigvis laa 
i Fadingen og tvinger m ed den H osbondskarlen (kanske dengang  
blot Overgut) «den feige og dovne Lars Roll», som  netop passe
rede forbi, til at agere H est, m edens jeg rundhaandet og splendid  
trakterede ham  m ed Snerten. D et gik om  ikke hurtigt, saa dog 
for m ig lysteligen  afsted under m it fornøiede Gnaal: «Jeg vil kjøre 
i Onkels Sjæse» (Chaise). Saa kom m er den barske Onkel Arild, 
som  — det tror jeg nu —  indvendig m orede sig over, at »Dovven- 
kroppen* Lars fik den for ham  uvante og ubehagelige Motion, og 
tar m ig for D iscip linens Skyld i Nakken og hiver sans fagon m ig  
m ed Pisk langt bort i en lun H øisaate, som  var affalden fra L asset 
(det var i Høiaan-Tiden) i N æ rheden af Laaven. H ikstende af 
Sinne over m it Nederlag og den «snoddige» Kjøreturs bratte Op
hør og af Høistraa i M unden stod jeg der uden at kunne faa den  
T ilfredsstille lse  at bruge m in rappe vestlandske Tunge; thi det turde 
jeg ikke ligeoverfor den barske im ponerende Onkel A rild ; det havde 
jeg m aaske tilladt m ig overfor Onkel Jens.

En tredie Erindring fra Gullaug-Besøget 1841— 42 er denne:
Barnepigen i Arendal, som  var fra Christianssand, gnaalte idelig  

og altid paa den for m ig besynderlige V ise:

»Maia Brokk er død ud i Krigen,
m ir’iton, m ir’iton, m ir’itone,
Ok lag t i sorten Jord!»

167*



Den Pige, som  af og til skulde passe os Børnene paa Gullaug 
under Besøget, og som  var fra Svenskegrændsen i Sm aalenene, 
sang — besynderlig nok — ogsaa den sam m e V ise, dog m ed denne  
V ariation:

«Mala-Brokk er «stupat» i Krigen,
Merito, merito, meritone,
Oc lag t ud i sorten Grafft!«

Hun føiede engang til, at «Hosbonds Farfar, als honom s Far 
ocsaa stupade i sam re Slag oc at der var en S tøtte offver ham  
uti Hagan«. D en m aatte jeg da se, m en b lev  yderlig  skuffet over  
dens sim ple, skakke, sam m ensunkne Træstolpe m ed en M etalplade  
m ed «noget Skrivi paa»; m en jeg var dog sto lt over, at denne For
fader havde været m ed i «slik Storkrig«. Forresten var det ikke 
«Hosbonds Farfar, hans Far«, m en dennes Bror som  var H elten . 
Men det var jo for m ig om trent lige godt.

D enne V ise, som  saaledes dengang endnu levede paa Folkets  
Mund baade paa Sør- og Ø st-Landet, var e llers en Travestie af 
en Sang, Franskm ændene digtede efter Slaget ved M alplaquet(1709):

»Malbrouck s’en vat en guerre,
M ironton, m ironton, m irontaine,
M albrouck ne rev ien t pas.«

«Le S ieur M albrouck est mort,
M ironton, m iron ton , m irontaine,
Le S ieur M albrouck est mort!«

(Men V isen lyver: M. faldt ikke i Krigen, han levede 8 Aar 
efter Fredsslutningen, han døde Sottedøden i 1722.)

N o . 269 . Den «røde Fløi« var —  som  tidligere bemærket —  
Gullaugs æ ldste igjenstaaende Bygning; den undgik «dend W ider- 
styggeltz at bliffue oppbrunnitz, huorsom  de sw ennscke Mordt- 
brender berendede dend W o ld  oc deden anstack dend Hoffued- 
Byggeltz (sic) att h iem søge m ed Ildebrandtz form edelst Tiærepiile« 
.............................«Oc scheede* Anno 1567 udi Sju-Aars Kriegen.«

N o. 270. Harpen var allerede kjendt i Oldtiden. De gamle 
Keltere holdt den høit i Æ re. Den berøm teste Harpe (irsk «Crott») 
i Irland er nu i »Trinity College« i D ublin ; det er den navnkun
dige «Brians-Harpen» fra Aar 1000. D en kom  i sin Tid til Vati
kanet i Rom, m en Pave L eo  X sendte den som  Gave til Henrik 
den 8de m ed Indskriften »Troens Forsvarer« under den Krone af 
rent Guld, som  prydede H arpens Top. Paa Kong Henriks Befa
ling b lev B illedet af Harpen optat i Irlands Vaaben.

Til Underretning for et in teresseret M edlem  af Slægten skal 
videre noteres, at efter flere Lærdes M ening skulde Brian-Harpens

1 [Dette?] Lacune.
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Strenge første b leven  rørt ved Seiersfesten  efter det berøm m elige  
Slag ved  Clontarff (et F iskerleie) ved Dublin (1014). Seieren blev  
afgjørende for A ustm æ ndenes e ller  det gam le norske (nordiske) 
V æ lde i V esterhavet. D et b lev viden bekjendt, ikke alene ved  
irske Beretninger, m en det om tales ogsaa i Njaals Saga. D et kal
des ogsaa »Brian-Slaget#, fordi Overkongen af Irland i Kinkora: 
»Brian#, Boru af M unster, her seirede, m en faldt, og Følgen var, 
at Dublin ikke blev taget og at heller  ikke hele  Erin, som  det havde  
seet ud til, blev sam let. Han havde im od sig foruden N ordm ændene  
(Nordboerne) i Dublin  (den norske Dublin-K onge var den væ l
dige Stridsmand Sigtrygg Silkeskiægg) og Kystbyerne ogsaa endel 
Underkonger (Høvdinger) i se lve  Irland, som  var ophidsede af 
hans (Brians) onde Dronning Gormla e ller  Kormlada, som  hun  
i Sagaen benæ vnes, der den siger: »Hun var vakrest af Qvinder, 
m en hun gjorde a lle  Ting ilde, som  hun i sin Magt at giøre haffte.# 
Hun havde ogsaa søgt og faaet Hjælp af Kong Svein Tjugeskjegg i Eng
land (ved Sønnen Knut den Mægtige) og af «Sigurd Jarl a f Orkney#, 
som  ogsaa herskede over Shetland, H ebriderne og halve Nord- 
Scottland under N orges O verhøyhed. Sigurd Jarl sagdes at have  
et Mærke, som  var kraftigt ved Trolldom  til at give Seier til A lle  
som  fulgte det, m en den, som  bar det, b lev  altid falden. Der var 
en Ravn paa Mærket, og naar Dugen slog ud for V inden, syn tes  
Ravnen at løfte sine Vinger.

D et sam m e skulde være T ilfæ ldet m ed Mærket »Landøde#, 
som  ca. 50 Aar efter vajede over Nordm ændene ved Standford  
Bro (1066), og disse var ogsaa seiersæ le, »saalænge det behagede 
dem  at lyde deres Konge Harald Haardraade, denne Tapreste  
under H im len  (fulm en septentrionis) hans v iise L edelse  og Be
falinger#.

N o . 271 . D enne H ans Rustad, denne »snaale# Person, var en 
Bondesøn fra Rustad-(Raastad-)Gaardene i V inger Sogn. Han om 
tales paa flere Steder; her kun dette. Han havde været Mand
skab ved O berstlieutenantens tidligere Compagni, været m ed i 
H olsten , m en kun som  Tjener og Taffeldækker hos O berstlieute
nantens Morbror, General Reichwein, som  gjorde ham  til V ice- 
Corporal. N u var han H usinventar paa Gullaug og var tilhjælp  
m ed at skjøtte Laxefiskerierne. Han im ponerede det øvrige Tjener
skab ved  sine utrolige skrøner og Jacob von Tyboeske H istorier  
fra H olsten  om  sit ubetvingelige Mod, som  dog ved denne L ed ig
hed svigtede ham  aldeles! Men den slu e  Karl dækkede sig ved  
at sige til O ldem or: »Øverstinna kan da ve l veta, at je ’ gladelig  
skulle ha’ gaat m ot aldrig saam ange regederlige Mænner, m en  
m ot de Underjordiske heller  Overjordiske heller  slikt Fanteri e ’ 
je ’ inte rusta.# H erefter b lev det M undheld alm indeligt paa de
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Kanter af L ier, naar Nogen feigt vægrede sig e ller  drog sig unna 
ved en form odet Fare: »Mot Slikt e ’ je ’ inte rusta, sa Rusta’n.«

N o. 272. Han benæ vnes bestandig Hofjunker, m en han var i 
1760-Aarene avanceret et Trin høiere op paa Rangstigen til Kam
merjunker.

N o . 273. I V irkeligheden døde han nok paa «Kongsberg- 
Kanten» (1771), maaske paa Stenshorne, hvor han havde Slægt 
(Stenshorne- e ller  Tordenstierne-G rønvolderne). Men han er be
gravet i Tordenstiernes Gravcapel paa Frogner Kirkegaard i Lier. 
Gullaug var nem lig 1765 ved Auction solgt ud af Tordenstierne- 
Æ tten  »form edelst den daværende Eier Hofjunker (Kammerjunker) 
Ouden N ilssøn  Tordenstiernes Tungsindighed«.

N o. 274. Akavet =  1) brat, 2) uventet — pludseligt, 3) a f  o g  
t i l  k o m m e n d e .

N o . 275. Uden at turde søge nogen Forbindelse m ellem  disse  
»sim ple Spøgerier« og de aandfulde transscendentale Granskninger 
(Speculationes) som  i den Retning særtegner Nutiden, maa det 
være m ig tilladt paa Grund af al denne H ersens »M um m eschant- 
zeri« oder »M ysticusseri« end sige »Mystifaxeri«, som  »spuckte« 
paa den gamle Herregaard, at bem ærke Følgende:

Jeg har i senere Tider forsøgt at sæ tte m ig ind i Førstem anden  
paa Omraadet Professor G. Th. Fechner, hans Verdenstanker om  
de 4 D im ensioner, det Ubrudte (Continum) og Storphilosofers  
Forskertanker (E instein er m aaske kun en Opkoker og for mig 
for vanskelig at forstaa). Men . . . m en: Maa der end være in 
tensere Forbindelse m ellem  H im m el og Jord end vi i beskeden  
A lm indelighed kan fatte, kan der da tænkes flere saakaldte »D im en
sioner«? flere end 4? D et synes ialfald udenfor og ovenfor  
alm indelig M enneskebegribelse! D et er vel sikrest at la ’ alle  
saadanne hjerneanstrængende Speculationer ligge: det biir vist 
altfor meget D im ensionalt for en Hjerne af alm indelig jordisk  
Expansionskraft!

D et letv in teste  vilde jo  ubetinget være at kalde de ovenantydede  
transscendentale Speculationes for det reneste H um bug-Vrøvl, og 
m ange ere de, som  enten i ren Ukyndighed e ller  i »en vis« Kyn
dighed drister sig til at ta’ dette Skridt e ller  »Jomp« ud i det 
Ubekjendte —  m en det huer ikke de A lvorlige: For dem  staar 
Religionen som  Ledestjerne, og den M ening trænger jo ogsaa m ere  
og m ere igjennem , at Ordet kom m er af »religare =  binde fast 
igjen«, og at det altsaa rettelig betyder: »Sjæ lens faste Gjenforening 
m ed Gud«.

N o . 276 . Det var nok særlig M oderen, som  var den hindrende. 
Som  H usfrue paa Gullaug var hun nok blit rent adelsgal, uagtet 
hun var Datter af kun en ganske alm indelig Sognepræst, der bar
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et (ikke af d isse staute vakre Gaardsnavne paa — «stad») m en et 
Stedsnavn, der var næsten afskrækkende «eynerleit» ved sin ube
hjæ lpelige A lm indelighed (i den Tids Sprog benævnt «Gemeinheit»).

N o . 277 . Man fandt tillige i Vaabenkam m eret Rudera (L ev
ninger, Rester) af en ogambel Soelskiffue« (Sonnenscheibe) som  
engang havde staaet ved «det lille  Tjærn udi Ziir-Haugen« ; endnu  
kan man tyde «de indritzendis Oerd»: «horæ abeunt et om nes cal- 
culatæ  sunt« (Timerne svinde og de ere alle talte (regnede ud, 
forudseede)).

Sam m esteds var der ogsaa et stilfu ldt ornam enteret Exem plar  
af en Bedepult fra den «papistiske Tid». Da Reformationen seiret, 
blev den »udstødt« og slæ ngt op paa det senere h elt aflukkede 
Rum (Loft) over T ordenstiernes eget Kammer i Rødfløien, hvor  
man i S lutten  af 1800-Tallet fandt den »rare gam ble Erin-Harpe», 
som  nu er i D ram m ens M usæum ; m en denne olutrin de priére« 
var forlængst bleven  fly ttetop  i Vaabenkam m eret. Bedepulten skulde  
været af «tungt poleret Egetræ* (sic). Men denne Raritet var ved  
Uagtsom hed af « Byggefolka« ved Riddersalens Omkalfatring ublit saa 
reint hærpesert« (norsk Sluskeri) at Resterne «blei ta’ ei a ’ Tenstjenta  
tii aa kasta paa Værm en«. (Udsagn af Hosbondskaren Lars Roil).

Et Par Blade af en gam m el «biblia glossata« (Bibel fra M iddel
alderen m ed Forklaring) var der ogsaa i Grønvold-Tiden paa 
Gullaug. De laa indlagte i en af de gam le P ostiller  (den Rosen
sværdske) i en af de Kister, som  brandt op ved Søbodbranden i 
Dram m en. D isse  Blade var dog alt fra »Orningtiiden paa Vatne« 
— form entlig  var de fra Sm iur-K ane-Æ tten og var e llers fundne  
i en »gambel Skriffue-Pult (Pulpitum ) som  havde tilhørt Dragon- 
capitaine Fridr. Chr. Grønwald »den store Rytter«, hvis M oer en 
Orning var. D enne Skriffue-Pult var den sam m e rare m ed de 
»hem m elige Gjemmeskiul«, der b lev frastjaalet m ig i m in første 
Studentertid herinde.

Og i sam m e Kiiste var desuden en osjelden Mærkelighed«, 
nem lig en «Gautze» (Baandrosette, Sløyfe) «udaff roeden Sam m et 
(F løyel), huilcken «affalden« var udaff den roeden Sam m ets H im - 
ling, som  af otte fornem e Herrer b lev  baaren offver dend Cron- 
printz Christian (senere Kong Chr. V), da denne paa V egne udaff 
sin høye Vater (Kong Fr. III) m odtog Arffue-H yldningens Solen- 
nitet udi Christiania Stadt den 1ste Augusti 1661«.

»Sløyfen« var »waretagen« af General Georg v. R eichweins 
H ustru, «och war den indlagtz udi et Røer (Futeral, Canne) udaff 
Elephantz-Tand; den war «med» de Reichw eins till N æ s Sæde- 
gaard m itnehm t« og tilsidst «med» G rønvolderne til Gullaug. »Dend  
Schleifze aber, sit Behålter obgleich, udaff dend Zeitzahn sehr  
faserich (optrævlet) w åre*. (Justine v. Reichwein Grønwalds).
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O vennævnte «Arffue H yldnings Cerem onier och P rocessiones  
er udaff dend berym m elige Scribenter H olberg beskriffuen*; her 
skal dog af «de 13 Possiturz* (O rdens-Følge) kun næ vnes den 
9de: «Hans Kgl. H øyhed  Cronprintzen selfver unter en roed  
Sam m ets H im m el, baaren aff 8 høyfornem m e Herrer, nafnligen  
1) Generalmajor Georg von Reichwein, 2) Henrik Rosenvinge, 
3) Obrist Ove Skade, 4) Obrist Fr. v. Gersdorff, 5) J. Marschalck, 
6) Brostrup Gedde, 7) Knud Schinckel, 8) Obrist Tønne Huit- 
feldt». I den i «Cannetten» paa Gullaug beroende Beretning var 
tilføiet m ed gammeldags Haandskrift: «den Forreste och den Siidste  
udaff de næfnte høye personæ  zu guter Letzt V orderhaupter ware*. 
(Fru Justine Reichwein Grønwalds).

N o . 278. Jeg har anført kun disse faa af D ianas m angfoldige  
Meriter; der var altsaa flere som  var «hartad ubegribelige for 
Folk» saa m ystisk virkede de paa Sam tiden, m en —  jeg v il nødig  
udsætte m ig for at faa Ord for «at gjengi Skrøner* ved at næ vne  
dem. Dog —  sikkert og v ist er det, «at de forbausede se lv  m eget 
kloge og erfarne Jægere*.

Jeg vil derimod henpege paa det Ord, at der gives Hunde, 
som  har »mere end M enneske-Vet», og at der er lærde Natur
forskere, som  siger, at vistnok synes Farvesandsen og Farveop- 
fattelsen hos Pattedyrene at tilsvare det alm indelige M enneskes, 
dog kan de maaske være istand til at opfatte ultrarøde og ultra- 
v io lette  Straaler, hvad M ennesket af en e ller  anden Grund ikke 
kan*. Men deres (særligt H undens) H øresands derimod (for ikke 
at nævne Lugtesandsen i denne Forbindelse) maa være ganske 
anderledes; de maa ha’ extraordinære com plicerede Sandseappa- 
rater, rigt forsynede m ed finere Nerver, hvis Funktioner det er 
um uligt m ed Sikkerhed at tyde. D e hører sandsynligvis m ange  
Lyde, som  vi ikke kan høre, og den Verden, de opfatter, synes i 
v isse  H enseender at være saagodtsom  fuldstændig forskjellig fra 
vor. «Jeg» — siger en frem ragende Forsker —  »kan ikke nægte 
for, at jeg nødes til at tro, at de kan høre Lyde, vi ikke kan 
høre, at de kan se det, vi ikke kan se  og har Sandsefornem m elser, 
vi hverken kan opfatte e ller  forklare*.

E t  H u n d e - C u r i o s u m .  En m ærkelig, ja forbausende re
markabel «Hunde-Comedie» foregik «udi den By Dram m en det 
H errens Aar 1858* og den bør absolut noteres som  et slaaende  
Bevis paa enestaaende D yrekløgt og logisk S lutn ings-V et eller  
Sands, m en saa var jo ogsaa den farcerollegivende Comoediant, 
»Særsynet*, en af disse for sin phæ nom enale Kløgt navnkundige 
skotske Rottehunde (Terriers): En dansk Mand er ansat paa Kontoret 
hos Byfogden (en Slægtning) og bor m idlertidig paa et velrenom eret 
H otel (ikke Gudes m en Dahis) paa Bragernæssiden. Der kom 
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m er en reisende Englænder m ed en i Skotland kjøbt H und; den 
er en ægte «Skye-Terrier» (Grævling- e ller  Rottehund), som  han  
for en  næ sten  overdreven høi Pris har kjøbt alene for Curiosi- 
teten s Skyld. Naturen havde nem lig  i sit drastiske L une givet 
Afkald paa at skabe dette U nicum  af Slægten canis i nogenslags 
firføddet D yrs L ignelse: det saa alene, «til Punkt og Prikke« ud 
som  et «blot og bart« rullende Garnnøste, absolut som  dette og som  
in tet Andet; thi der tittede in tet specielt Dyre-Træk (Physiogenisk  
Type) frem  fra de overflødige og pjuskede Haartotter, som  over
spandt totalt h ele  D yrets Legem e undtagen de k logeste og sne
digste Ø ine af Verden, som  glim tede e ller  tittede frem  ligesom  
fra langt inde i D ybet af en Urskov. E ierm anden af al denne 
»Snodighed« var s le t ikke nogen interesseret D yreven og gav sig 
m indst m ulig af m ed sin Hund, m edens Dansken derim od var en  
næsten fanatisk «Bikje-Fut» og desto ivrigere dyrket den, da den 
havde a lle  for en saadan tiltrækkende Egenskaber. H unden slu t
tede sig ogsaa ganske og a ldeles til sin nye Ven, v ilde altid ind  
til ham  og fik af sin ligeglade Herre T illadelse  til at nyde helt 
og fuldt det nye Venskabsforhold. Efter nogle Ugers Forløb  
reiser Englænderen, som  skal tage fast Bopæl i Rusland, m ed  
Skyds (der var ingen Jernbane dengang) ind til Christiania, hvor  
han skal b live nogle Dage. V ed Afskeden er Hunden ikke at finde, 
og Dansken, som  ledsager Englænderen til Skydsstationen, faar i 
Opdrag at sende den, om  den maatte findes, betids og sikkert, 
ind til Christiania f. Ex. m ed Dam pskibet St. Halvard, som  gaar 
den følgende Dag. Da Dansken en T im estid  efter kom m er ind  
paa sit Rum og v e l har p laceret sig, kom m er N østet, som  havde 
taget G jem m ested allerinderst ved Væggen under Sengen, frem  
og viser en  saa uskrøm tet og dem onstrativ Glæde over at den  
var b leven  sin E ier qvit, at det var tydeligt, at denne indfuule  
Skabning m ed fuld H ensigt og Overlæg havde arrangeret dette sit 
Forsvindelses-K neb.

Saa blev Hr. Urian Dagen efter, trods sine snedige Protester, 
bragt ombord i St. Halvard m ed Paalæg om  øieblikkelig Aflevering  
til Englænderen i H otel du Nord. Reisen tar sin  Begyndelse, og 
det falder ikke Kapteinen e ller  M andskabet ind at de risikerte 
N oget ved  at la ’ det m orsom m e N øste  rulle sig i Frihed og efter 
Behag omkring paa Dækket. Da im idlertid Landgangen blev lagt 
ud ved »Hølm estrand«, saa ser det sit Sn it til at passere som  
eneste  Passager over Landgangen og saa v iiste  den, at den ogsaa var 
i Besiddelse af den D yrespecialitet at h a ’ fire og det kjappe Ben, 
for den trillede afsted ind i Nordre Jarlsbergs celebre H ovedstad  
m ed slig  Fart, at den lod to forfølgende M atroser langt efter sig  
og saa var den vips væk, m edét forsvunden. Da Dam pskibet
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Dagen efter paa Tilbageturen ved Middagstider atter la ’ Land
gangen ud ved H ølm estrand, staar H unden —  mir n ichts, dir 
nichts —  der og bevæger sig i en rullende Gliden langsom t og 
værdigt om bord som  en anden Lystreisende, hvad den jo ogsaa 
i V irkeligheden var.

I hvilket H ul i H ølm estrand »Reggy« havde passeret Natten, 
vidste kun Guderne og han se lv , m en en af de altid ved Dam p- 
baades Ankom st og Afgang frem m ødende Skøiergutter sa ’ til en 
af M atroserne, «atte han sjelli saa ’en om  Morraen kom m e ut fra 
Ila-Tomta» (Kjøbmand Ih len s Tomt, hvor der altid laa e ’ Raus 
m e’ tom m e Sille-Tønder). Man kaldte denne Butiks-M atador —  
fra et Ilested  oppe paa Aaskanten — paa Grund af hans Indsigt 
foruden i M ultiplikationstabellen væ sentlig  i Betjeningen af Maal 
og Vægt: «Dobbelttønna», «aa» —  la Gutten til —  «saa hang  
der svære S leiver ta størkna S illefæ t v e ’ de’ Stae, som  Kjæften 
has sat, saa de’ val tru li’ at en hadde iti Frukaast hos Dobbelt- 
tønna».

Thi den listige Reggy vilde a ldeles ikke bem øde sig m ed at 
trille sig den lange Landevei tilbage til D ram m en; den foretrak  
ubetinget en Dampskibstur til Byen. Og da Landgangen var sat 
ud til Bryggen der: V ips m overte den sig ubegribelig hurtig, om  
end i sin vante Rulle-M aner, op til H otellet og skrabte paa Døren  
til Dansken.

Reggys næste Tur og Transport ind til Christiania foregik v ist
nok, som  Profeten Joel siger, »med stærke Klague-Skriig och m ed  
H ylen«, m en frem  kom den og b lev afleveret i sidste Lit, da 
Englænderen skulde afsted den fø lgende Dag.

Ombord paa St. Halvard paa Retur til Dram m en «samre Morra« 
(sam m e Morgen) snakka Folka om  det H elvedes Leven  «m e’ Tuut, 
Skriik, Bælj og Uhl, som  atte dennane Engelsbija hadde sjenert 
(génert) Passasjera m e’: de va ’l g la’ tel, at de va’l vel kvit a» —  
m en de glædet sig aabenbarlig fortidligt. For ud paa Dagen om 
trent i Nærheden af det her i Fortæ llingen navnkundige H ø lm e
strand skal en Fyrbøter ind i et skiddent «rekti møkka» —  som  
man siger paa Dram skanten — »Aflukke«, hvor der opbevaredes 
Oljekander, Sm ørelser, en M asse F iller og slige Dam pskibs-U ten- 
silier. M ens han roter i Fillebonka, «kommer han til aa røre paa 
N oe jussom  et Haarnøste aa skvat reint forfæla tebars, da N ø ste ’ 
ga’ sei tel aa knurre«.

Det var naturligvis atter Hr. Reggy! D en var paa Retur til 
D ram m en; den hadde «set sit Snit tel om  Natta aa snike sei tor 
H otelle  aa« —  blandt de m ange andre Dampskibe, som  laa der 
ved Bryggen —  »finne fram te vorses Baat, aa saa sto Døra paa- 
gløt, maatru, tel Rota-Kotte for han Sim en er saa liddeli uvølen«.
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Da Reggy derefter — og for bestandig — havnede hos sin Ven  
Dansken, var den saa «utruli’ møkka», at den (han) m aatte grundig 
renoveres. Rengjøringskonens Regning lød:

«S. T. Hr.......................................
Før aa ha ba’a Regga i sju værm e vanner aa skrufsa hannem  got m e  

et halt pun Grønsaape aa greie hanses haar-Tufser 0 Spd. 3 $ 0 |3.
Betalt Maren Olsdatter Dyrhus.

Je ha’l inte tii Betaling for et P læ ster je kjøfte paa Appetikke 
da dennane Svinebija beit m ei i hanna, da je vilja skrufsa om  
Kjæften*.

—  Jeg har seet baade Reggy og Regningen. Reggy døde, fuldelig  
m æt af Dage, hos sin Ven i Dram m en.

N o . 279  a. D et skulde da m aaske være ved «Labussa»s og 
Hosbondskaren Lars Roils Syner i 1834, «den T i’, Majoren (min  
Farfar) bleiv i Fjol’a* (Dramsfjorden) —  derom  utførligere senere.

N o . 279  b. Ø sterrigets Herskere udvidede ved held ige Æ gte
skabsforbindelser Rigets Landom raade og havde en um aadelig  
Privatform ue. H ertil sigter den bekjendte latinske Regle: «Bella  
gerant alii, tu felix  Austria nube!» =  «Lad andre føre Krig, Du, 
lykkelige Østerrige, gift dig».

N o . 280 . Det er nylig  blit op lyst, at Generalen som  Stigts- 
befalingsm and tog sig ivrigt af Reorganisationen af Foranstaltnin
gerne ved Ildsvaade i Christiania; de havde indtil da været i stærkt 
Forfald.

N o . 281. U llebergeren , H ans M ow  Grønvold, der endte som  
Oberst og Regim entschef, b lev  gift m ed Datter af Islænderen Pro
fessor O lafsson ved Kongsberg Bergsem inar. Om denne Mand 
siger vor Rigsantikvar: «Fra denne udmærkede Professor som  Leder  
af Europas æ ldste Bergsem inar, det paa Kongsberg, udgik en arki
tektonisk Skole, som  har præget T idens Bebyggelse i vid Omkreds, 
saaledes i Nordre Jarlsbergegnene (Dram m en) og ved Kongsberg 
Bergsem inars Datteranlæg V allø Saltverk, ogsaa iTrakterne omkring  
Tønsberg, Søndre Jarlsbergegnene.«

N o. 282. Baronessen havde lært hende at sige «Grand-Pappa» 
og «Grand-Mamma» istedetfor det tidligere Bedstefar og Bedste
m or og forresten en D el andre gjængse franske Talemaader.

N o. 283. L ille-K aren talte i den Jargon, som  var en  Blanding  
af de V oxnes D ressur i T idens dannede snørklede Sprog og Bar
nets m ere naturlige (folkelige) Udtryksform er, hvilke sidste særlig  
de ziirlige M ødrenetanter kaldte D rengestu-Snak e ller  ((Pigekam
m er-Skvalder* og saa ofte haanede, beklagede og eftertrykkelig  
overskjændte vedkom m ende Barn for, uden at de formaaede at 
faa synderlig  Bugt m ed det.
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«Fru M aren sidder i H im lings S tohl 
Med guldom snoet P an d e ;
Des A aziun sch im ert som  en  Soel,
Det m aatte de G iester sande.«

N o . 285. Cfr. V isen:

«Oc M aren M ylting i sin Stohl 
m ed snoet G uld  om Panden,
Ey  mer sie schimmert wie ein  Soel —
Men todtblasz paa Afgrundtz-Randen.«

N o . 286. Spøgelsesh istorien  m ed Tyveknægten Truls b lev gjengit 
saaledes af Lars Roli, Hosbondskaren paa Gullaug. D et tilføies, 
at Onkel Arild, den lidet troende m ed H ensyn  til Mystik, gjorde 
sig den private U leilighed Natten efter at gaa ud i H aven for at 
undersøge, hvorledes Trulse-Spøgeriet kunde være frem kom m et, 
Situationen og Værforholdene var som  den forrige Nat. Han gik 
akkurat den sam m e Vei som  Fiskerne havde gaat. Og om trent 
lige bag Stolpen  (Pæ len) var der en høi slank Jasm in (Philadel- 
phus coronarius), hvis hvide B lom ster V inden satte i viftende  
Bevægelse. «Der har vi M ystikken! Der er Spøgeriet!« tænkte 
den realistiske Onkel, m en han fortalte ikke sin Opdagelse til 
andre end den i saadanne T ilfæ lder ubrydelig tause Syster Tante  
Lisa, da han ikke vilde forskusle den Virkning, Synet havde paa 
den tyvagtige Truls, da han tog B lom stens Bevæ gelser i V inden  
for Cornettens hvide vajende Fjærbusk.

N o . 287. Man synes e llers  at m aatte ha’ fuld Grund til at 
tro, at a lle  disse «Spøgerier, M um m enschantzerier och Mystiquer« 
paa Gullaug vilde lede til, at E iendom m en fik N avnet Spøgelse-  
gaarden e ller  en B enæ vnelse i den Retning. Men dette, som  syn tes  
saa ligetil, var netop i k k e  skeet. Fra gam m el Tid, vistnok Aar- 
hundreder før 1500-Tallet, da Gaarden tilhørte Kronen, gav dens  
Bebyggelse (i et sam m entrængt, langagtigt Paralellogram  m ed alle  
de forskjellige Byg om  et stensat Gaardsrum og en stærk Vold  
m od Ost til Forsvar) et Indtryk af Borgm æssighed, og derfor blev  
H erresædet af M enigmand kaldet «EfFentyr-Borgen». Da det ved  
Syvaarskrigens Herjinger och Ildebrandtz (1567), B eleiringsvoldens  
Nedbrydning og de senere Tordenstierners Vanrøgt havde tabt 
saam eget af sit tidligere feudale Præg, forsvandt m ed denne For
andring til det Hverdagslige ogsaa det aristokratiske »Borg-Navn« 
i Folkem unde, og Gaarden b lev  alm indeligvis kun kaldet «Gullu« 
eller da den i den sidste Tordenstierne- og i Grønvold-Tiden blev  
m ere indskrænket m . H. til Jordomraade (Areal) «Sø-Gullu» (Syd-

No. 284. Cfr. den  tid ligere  c iterede  V ise  om  h e n d e :
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Gullaug) uden noget Epitheton ornans. Der var ogsaa især efter 
Onkel Arilds N edrivelse af «Riddersahlen» —  trods alt vedblivende  
Spøgeri-Snak — intet M ystisk ved Gaarden. D en nu saa hygge
lige lille  H ovedbygning laa der paa Bakkeskraaningen m od Fjor
den saa jevnt-naturlig, saa idyllisk-fredelig, som  om  der ikke fandtes 
«noen m ystiske H em m eligheder e ller  Løndom m er til i Verden*.

D en intelligente, for skjøn Kunst opladte og forstaaelsesfu lde  
Grosserer Christian Collett sa ogsaa en  Dag, han m ed Fam ilie 
kom seilende ind til Bryggen, at naar han stevnede m od det idyl
lisk beliggende H us m ed sin eiendom m elig  vakre H ave og de skjønt 
form ede Strande, m aatte han uvilkaarlig tænke paa Henrik W erge-  
lands B enæ vnelse  paa Irland i D igtet om  Irlænderen Robert Major: 
«The Em erald  o f  the Ocean« (her: the Sea, the Bay).

N o . 288 . K o r  a s i  ( K o r a s j i )  er en Fordreielse af det franske 
Ord c o u r a g e  (af det lat. Ord c or , Hjerte, Gemyt), som  betyder: 
Mod, M a n d d o m .  Men det var i den Tid gaaet over i A lm uens  
Dagligtale til at betyde særligt det sidste Ord (Manddom) m e d  
E f t e r t r y k k e t  p a a  F ø l e l s e n  a f  d e n  m a n d l i g e  S a n d s e d r i f t  
(die sinn lichen  Triebe), den m odne A lders Drift, maturitas, M ands
vilje. Hr. Lars synes at ha havt den i ikke liden Grad, m en  
ogsaa en  redelig  V ilje til at ave «sit syndebestungne Begjær* og 
bekjæmpe «al den Ondes Storm  och  Sluus, som  udi Luften Suus».

N o. 289 . K o k l e m e n t e r ,  Fordreielse af Com plim enter =  
H øflighedstegn, m en  var hos A lm uen gaaet over til at betyde Brug 
af m ystiske Tegn til at «paavirke aandeligt«: «daare» .

N o . 290. D en  m aatte v e l være saan en  8 å 10 Maal stor og 
strakte sig fra et godt Stykke Nord for «Brygga» og «hele V est- 
sia* lige til langt m od Syd, hvor en indgjærdetGaardsvei førte op 
fra »Stranna# langs Østsiden af Ziir-Haugen.

N o . 291 . D et m ente den nuværende Direktør for N ational
galleriet at ha’ observeret ved Synet af nogle Gullaug-Portrætter.

N o  292 . D isse  vide Slaatteland, hvor i S laattetiden en Skare 
skjortærmede Slaattekarle, iM and efter Mand i hver sin  Slaatte- 
gangs m ed Jaaen s lo ’ ned det saftige Græs i lange Rader, det de 
særk-ærm ede m untre Piger ragede ihop til duftende Høisaater! 
Og Alt dette, »m ens Som m ersola  sjein aa stak, F lyet som m a i yr 
Trifsel aa Grashoppa m e ’ Beina gnissa sine eiendom m elige uaf
ladeligt sisilerende Lydknitringer som  et m untert Accom pagne- 
m ents. D et var et karakteristisk Som m erbillede, fuldt af landlig  
Ynde i Staffagen og som  man nu saa saart savner i Sjaaen af 
vor T ids H øisom m er paa Landsbygderne, hvor de svære Maskiner 
nu raader næ sten overalt i sit praktiske, m en aldeles skjønheds- 
forladte Virke! Den historiske Jaa, den ethnisk-folkelige Sigd er 
«snart en Saga b lo ts. Og «Riva», dette Landsenspigernes Sær-

177*



kjende, dette saa gjennem hyggelige Vartegn (Særkjende, Sym bolum ) 
er snart nedvaerdiget til kun at fungere som  en F e iekosttil at fjerne 
vissen t Løv fra de m ere og m ere cu ltiverede Haver, som  ved sin  
flaue overdrevne udenlandske Maniére, for ikke at sige: «Cylte» 
er kom m en saa sørgelig langt bort fra sin fordum s naturlige Ynde.

N o . 293. Især tidligere, da Godset var i sin totalafgrændsede  
Kreds, sit a ldeles for sig se lv  liggende Omraade at ligne m ed det 
gamle franske «L illeput-Land« (en Landsbystrækning, som  havde  
m ange mærkelige Særfriheder, «den franske Stats Dæggebarn«) 
og bar den m orsom m e T itel: «Le royaum e d ’Y vetot«.

N o . 294 . Engershavn var en idyllisk beliggende ikke liden  
Avlsgaard, som  Majoren (min Farfar) før 1820-Aaret havde bort- 
forpagtet til en ganske ung, smart Yndlingstjener for om trent 
Ingenting og som  han, Hans Fisker, »blev en m eget rig Mand paa» 
og tilsidst stor E jendom sbesidder i Røken «med flere Skuter i 
Sjøen«. H ans opnaaede en m eget høi Alder. Ingen af Majorens 
Børn —  end ikke de tvende æ ldste Sønner (som  fik e ller  »blev 
ved« Sædegaarden) —  havde paa nogen Sæt og V is saa store pe
kuniære Fordele af Gullaug-Godset som  denne fordum s Tjener, 
»ved det sværandes rige Fiske af Lax«. Og han paaskjønte ikke. 
Eftersom  han blev Kakse, b lev  han kaksestor og nærgaaende —  
dog »silere præstat quam parum  dicere«.

N o . 295. Frøken Anna Collett (senere 1) Fru D aniel Schiøtz  
og 2) Fru Konsul Børs).

N o . 296. Jeg syntes, at Onkel studsede lidt ved det sære T il
fæ lde, at begge Britter havde de uvante N avne paa «-o» og ikke 
var klar over Udtalen, m en han nøiet sig m ed »Lord« og «Sir». 
Der er dog adskillige storbritanniske N avne paa -o, f. Ex. Lord 
Balm erino (som  henrettedes for D eltagelse  i Carl Edvards Oprør 
1745). E llers er der jo ofte stor V anskelighed og Usikkerhed m ed  
H ensyn til engelske og skotske N avne. To Exem pler: Der er en 
stor Jarleslægt i Skotland »Jarlerne af Bredalbane«. En intelligent 
og videnskabelig Herre, m eget kyndig i Engelsk, sa ’ «Bredelben». 
Men forhenv. Artillerilieutnant Ferdinand W edel-Jarlsberg, som  
jeg i gam le Dage oftere traf sam m en m ed (han var en Fætter af 
en af m in Kones Tanter) og engang havde været Gjæst hos den 
daværende Jarl, sa ’, at det udtaltes: »Bredd-Aalben« ligesom  i to 
Ord. Et andet: Fyrdirectør Rye fortalte: Han var i sine unge 
Dage 1 å 2 Aar i engelsk Tjeneste og var blandt andet med i 
Krigen i Ny-Zealand. Han delte Kahyt m ed en sym pathisk og 
ligetil engelsk  Sjølieutenant, som  kaldtes »Schum lé«; Rye havde 
aldrig seet hans Navn skrevet e ller  noget V isitkort. Da de skiltes 
efter Togtets S lutning og Rye reiste hjem, lovede han Englænderen  
at give ham  nogen O plysning (jeg tror angaaende Fiskeriforhold
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i Norge) og adressere Brevet til hans Club i London. Da Brevet 
var skrevet, gik det op for Rye, at han ikke vidste, hvorledes  
A dressatens N avn skulde skrives. Men han skrev efter Udtalen  
«Shum ley». En Tid efter fik Rye Takkesvar, og det v iste sig, at 
N avnet «Cholm ondely» var den rette Skrivemaade. Han var en 
af H ertugen e ller  M arquis’en af Cholm ondelys Sønner. D et slaar 
næ sten  Udtalen  «Brum», Skrivem aade: «Brougham».

N o . 297 . Lorden skulde ha’ vidst, at Onkel var saa forholds
vis godt kjendt i London og endog været efterstræbt af en veri
tabel skotsk-engelsk Dam e, en Sir’s Datter og Enke efter en 
engelsk Rigmand. (Mrs. C.), hvorom  senere!

N o . 298. Hvad M indetavlen angaar var den —  som  før sagt —  
nogle Aar før Slægten solgte og fraflyttede Gullaug kom m en bort; 
man tror, at en H usm and havde taget den væk fra den ganske op- 
raadnede Sto lpe og anvendt den for at dække et Taghul med. D et 
lod  man passere. Og af de faa Ting, Onkel Arild tog Vare paa, var 
de m eget gam m eldagse Rosensværdske Sølvsager (efter hans O lde
m ors O ldem or: Marine M ogensdatter Rosensværd) som  gjem tes 
i en æ ldgam m el Tordenstiernsk jernbeslaaet Kiste. Men disse  
tilligem ed en hel D el af Indboet fra Gullaug forkom ved en Sø- 
bodbrand i D ram m en. En hel D el «Utensilie-Ting» (Bohave) 
som  i allefald havde Affektionsværdi, lod Onkel ligge igjen paa 
Riddersalsloftet som  Skrab.

N o . 299 . En H usm and klager: «Snekav, blaut (vaat) Snefok, 
Sørpe, Is, Kjøl (Kulde) i V anne’, Skodde aa Snørein, m en sæ r
delis aa fornem m eligen den «Fan’s Sørpisa«, saa Baad næsten inte  
er roannes i den desm ere (tillige) desia (døsige, usigtbare) Lufta.«

N o . 300. D en  realistiske Onkel Arild (O berstlieutenantens  
Sønnesøn  og M ajorens anden Søn, S læ gtens sidste Eier af Godset) 
brugte engang et træffende, drastisk vittigt B illede om  Taaken. Den  
var den Aften i hø ieste  Grad generende tyk, bitter, sur og skarp 
og den sm agte paa Tungen ligesom  henim od Gouten af noget 
surt, kultent osteagtigt: «Denne H elvedes Taaka er næsten at 
ligne ved en fast M asse; m an kunde synes det lod sig gjøre at 
skjære Skiver af den ligesom  «af Ost« til Paalæg paa Brød.« Siden  
«Grønvold-Tiden« (ogsaa kaldet paa Gullaug-Kanten «Arilds Tid« 
eller  »Arils-Tia« efter Onkel Arild) er Godset gaaet gjennem  ad
skillige Hænder. Siden 1918 tilhører Størsteparten af den gamle  
adelige Sædegaard (undtagen Engershavn) et stort Aktieselskab, 
som  skal være dannet af den «sm arte Sam  Eyde« for Tilvirk
ning af Spræ ngstof (paa Grund af Jordbundens (Leirens) særlige 
Beskaffenhed). Der skal være en ubeskrivelig Rasering og Om
kalfatring fra den fordum s Idyl til en Storindustris (Sprængstof
fabrikation) grufuldt virksom m e Larm m ed alle  m oderne «schnei-
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dige* Maskinerier. (U dtalelse af en af Selskabets Ingeniører). Jeg 
taaler ikke at dvæ le ved Tanken paa denne hæ slige Profanation.

N o . 301 . Majoren havde ogsaa som  ung Fændrik faaet en ikke 
ringe Sum  Penge efter en Slægtning paa R eichw ein-Siden, «den 
urgamble Tante Rosensværd* : «Hun so sehr aff hans m andtliche  
Schonheit ergrifft war, at hun im m er undt im m er ginge och la l-  
letz till huem , det hore vildte, at han den schonsten  Mandt in 
der W e llt  m onne w åre*. (Fændrikens Farmor Fru Justine Cathrine 
v. Reichwein.)

N o . 302. Jagten var nok heldig i og for sig, m en  paa T ilbage
vejen var der adskillige Terrænvanskeligheder at overvinde, blandt 
Andet et, der betegnes som : «et benbrækkende Arrangem ent af 
m orskne Træstam m er var lagt paa Kryds og Tvers over Myra: 
det var en anstrængende Balancetur ved  den uafbrudte Vexling  
af Tuer og Vashøler*.

N o. 303. N icolay Fridrich v. Reichwein, æ ldste Søn: nylig  
udnævnt (14A 1797) til Capitaine og Chef, m en allerede 15/ia sam m e  
Aar tog han Afsked.

N o . 304. Prem ierlieutenant Fridrich H elle  v. G rønvolds 1ste 
Kone Anne Karine Flor. (De boede paa Sem b i Asker).

N o . 305. «Røkenpræsten* Christian H olsts Datter og Oberst- 
lieutenantens Datter-Datter.

N o. 306 . O berstlieutenantens H ustru Fru Karen v. Grønwold.
N o . 307. Prem ierlieutenant Christen Martin v. Grønvold.
N o . 308. Underskriften er ikke længere saa sirlig som  den  

tidligere snirklede.
N o . 309 . D et var et af Landets større Kald, men N aturfor

holdene eiede ikke Sm aalenenes Ynde. Kirken, vistnok en  for
dum s Klosterkirke, var en  Korskirke af Sten og beliggende im po
nerende paa en Skrændt ved  G iom m ens og V orm ens Sam m en
løb. Men Grunden, fugtig og lø s  Lerbund i de bratte Bakker 
ned til E lvene, var farlig og m ange (historiske) Jordskred truede  
dens T ilvæ relse; den brændte forøvrigt ved Lynnedslag i 1854, 
og den nye Kirke blev lagt m ere betryggende. Ruinerne af den 
gam le Kirke er bevarede. D en  gam le Præstegaard Brustad rasede 
ud i Begyndelsen af 1700-Tallet, og Gaarden D isen gjort til Præste
gaard, m en den er nok h e ller  ikke betryggende. En af Provst 
Rosings Formænd i 1600-Tallet var den navnkundige Præst Jens 
Colstrup. Han var født 1646 i K ongshelle i Baahus, som  faldt 
til Sverige i 1660, og var da Præst i Oddevald (Uddevalla). Men 
han følte sig naturligvis som  god Nordm and, og da Gyldenløve i 
den 4-aarige skaanske Krig (1675— 79) trængte ind i Sverige (Gylden- 
løve-Feiden), gav Colstrup ham  vigtige Oplysninger. En svensk  
General, som  fik N ys om  dette, erklærede: »Han skal kom m e til
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at hænge i den høieste  Galge i Sverige!« Han m istede sin S til
ling og hans flere E iendom m e i Baahus b lev inddragne, m en han 
blev til Gjengjæld Sognepræst i Næs, vistnok i 1676. Han var 
4 Gange gift. H ans anden H ustru Torbør N ielsdatter (Arctander) 
fra Baahuslehn  indebrændte m ed Børn i 1689 ved den daværende  
Præstegaards Brand. S lutningen af Colstrups Gravskrift over dem  
ly d er :

«Her sover sødelig  de fire kjæ re Dukker 
I deres Moders Skiødd, huoroffver Colstrup sukker:
Fra B rustads Ildebrandtz fem B rude ud i Tal 
Befordret G ud h a r  til sin  H immels Brudesal.«

Et Epitaphium  over Colstrup, som  døde 1720 (ca. 85 Aar gi.) 
m ed hans Fam ilie hænger paa Galleriet i den nye Kirke.

I Oddevald (Uddevalla) skal Colstrup erindres som  en «ut- 
markt nitisk och fortråfflig man«. Han var endog m ed i »Tiaars- 
krigen« 1709— 1720 som  Feltpræst og var tillige Leder af Speider- 
væ senet «Kundskabsmændene» og fryder sig ved Udsigterne til 
Tilbageførelsen af den Tiid, da de Sw ensker ey  anden Udfart 
haffte end kun den Bye »Garnbel L øse udi W estergy llen* . Biskop 
Barthol. D eichm ann m ente endog, at Baahuslen var frugtbarere 
end det øvrige Norge, saa at man —  hvis det gjenvandtes —  «ey 
behøvede Korn fra Danmark«. Carl 12. skulde ha’ sendt en Streif- 
post til N æ s for at fange Colstrup, m en han salverede sig hos  
sin V en E ieren af E idsvolds Værk Schlanbusch «saa han ey  bleff 
antruffltz«. Colstrup døde i 1720. E t Curiosum om  Schlanbusch, 
den sæ rdeles dygtige Berghauptmand ved Kongsberg Sølvværk  
fra 1686— 1700: D er sagdes, at han førte et h en synsløst Regi
m en te: «Han lod  sig ved  Bordet im m er opvarte udaf Geschwor- 
nere« «och w ar hans L iff m itt W eiberkram m  hartad verschw en- 
derisz# (sic).

N o. 310 . Om T ienden, som  var indført i Norge ca. 1100 (Si
gurd Jorsalfarer) var der i Reformationstiden (1536 og de nærm est 
følgende Aar) en m ærkelig Strid. Resultatet var, at T ienden blev  
delt i 3 D ele: 1) B ispetienden gik over til Staten (og fik Navn  
Kongetienden), 2) Præ stetienden og 3) Kirketienden. A lm uen var 
»ivrig udi sær W illie«  for, at T ienden skulde deles i 4 Parter, 
og vilde se lv  beholde og forvalte den fjerde Part, som  fik Navnet 
«Bonde-Lodden«, og som  skulde anvendes til deres Bedste, «naffn- 
ligen til Forsørgeltz udaff de Fattigfolk, Kranke ock Oløckelige« 
(Fattigforsørgelse), m en denne smukke og hum ane Tanke, hvis  
Realisation kunde ha’ været til saa stor V elsignelse, »fik ey  Gehør 
udaff de Raadendis«.

D ette m erkelige Forslag, saa langt forud for sin  Tid, var rim e
ligvis Paavirkning fra de berøm te 12 Artikler om  A lm uens For
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dringer under de store Bondeopstande i Tyskland (Schw aben og 
Thiiringen) i 1525, m en det fortjener at næ vnes, da det form entlig  
er lidet kjendt. I 1540-Aarene var der Opløb i Thelem arken og 
Raabygdelaget angaaende T ienden. I endel a f Øvre Thelem arken  
var man yderst harm over at Kongen, som  havde »bortskaffuet 
de catholiske Bisper, doch haffte sig dend B ispe-T iende selffver  
tilegnet« og nægtede at «suare dend B ispepenge, eftersom  der ey  
længer nogen Bisp war» —  og denne ydes h e ller  ikke den Dag 
idag i Øvre Thelem arken. I Raabygdelaget gik T um ulten  ud over  
Fogderne. Et Snes Folk drog afsted m ed en »Hune« (stor Kølle, 
besat m ed hvasse Tagger). En Foged traf de paa N edenæ s Kongs- 
gaard «under Dyna m ed en Qvind udi huer Arm«. «Ham slaaet 
de ihjæl, m edens de tw ende Qvindtz ildeligen gaula.« Men da de 
kom til Kvinesdalen, saa fik de «draffeligen Sm iur (Sm ørje) udaff 
den kiekker Befalingsmandt Hr. Stig Bagge«; han «den Hunebærer 
och tre Andre tilfanges toge«; «de v ilde e llers hafve gaaet al 
Verden offver for at kværke de Fogder, de slø ie  Skatte-Kræffvere, 
dend H elw itz  Yngel«.

N o . 311 . Bagermester Schiøberg paa Grønland (i Christiania) 
var en stor Haandværksmatador, m eget riig Mand; han var gift 
m ed en adelig Orning: Louise, Datter af Dragon-O berstlieutenant 
W ilh e lm  Fridrich Orning og Anna Agathe Z itlow  Kaas (Muur- 
Kaas). Hun var Syster af den adelige Orningslægts sidste Mand 
Lieutenant Ove Ramel Sehested  Orning (+ 1786), Oberstlieute- 
nant Fridr. Mart. v. G rønwold og Bager Schiøbergs Hustru var 
beslægtede (Tremænninger), idet O berstlieutenant Fr. M artinus’ 
Farmor og Dragonoberst W ilh e lm  Fridrich Ornings Børns Farfar 
var Syskende, og naar de en sjelden Gang traf sam m en, var der 
altid gjensidig Hygge og Fortrolighed. O berstlieutenant Fridr. 
Martinus, som  var m indst 20 Aar æ ldre end sine kvindelige Næst- 
syskendebørn, kaldte dem  gem ytlig «Sm aajentene m ine«, og Re
bekka især var en Beundrer af O berstlieutenantens «smukke Per
son«. H ans efter Itzehoe-A m ouren adskillig jalouxe Frue ytrede 
engang, at Rebekka (Fru Dragonmajor Beichm ann) «gierne kunde 
lægge en Dæm per paa sin overvæ ldende Attraction til m in Mand; 
hun synes jo ham  næsten at tilbede«.

Tante Rosing fortæ ller fø lgende Episode fra hendes Fars Besøg 
hos Schiøberg; hun havde den naturligvis ikke fra sin Far (der 
som  før sagt var yderst faamælt, navnlig om  sig se lv ) m en fra Gene- 
ralinde Huitfeldt. Fru Ingeborg fortalte den udførligt til sin kjære 
og sym pathiske N iece, og fra Tante Rosing gik den ligesaa sam 
vittighedsfuldt uforandret til Brordatteren (Fr. M artinus’ Sønne
datter) »Tante Lisa«:

Schiøberg var en stadselig vakker Mand m ed god, næsten
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officersagtig H oldning; m en —  naar han var «i sit Ess» noget «vel 
frittalende m ed djærv alm ueagtig Tone og grossiére Udtryk; ellers  
kunde han sæ rdelis vel tale det dannede Sprog, naar dette var 
fornødent. H ans Hustru var i æ ldre Alder, da hun blev gift: »en 
smuk, fin Dam e, et opvakt H ode». Da altsaa Oberstlieutenant 
Fridr. M artinus nu paa H jem reisen til Gullaug ud paa Efterm id
dagen tog ind hos Schiøberg, fik han ikke Lov af den velv illige  
og hædrede Vært at reise igjen efter en kortere H vil som  tænkt, 
m en m aatte love  at b live iallefald til næste Formiddag. Strax b lev  
der ste lt til et lidet Fam ilieselskab. Bagerm esterens rum m elige  
Kane blev sendt afsted for at hente O berstlieutenantens 3 kjøde- 
lige Cousiner, a lle  Enker: Madame Anna T hu lesiu s (f. Orning) 
paa Farssiden og Systrene Generalinde Ingeborg H uitfeldt og Ma- 
jorinde E lse  Cathrine H uitfeldt paa M orssiden (Reichwein). (D isse  
sidste havde i flere Aar boet sam m en i Byen «udi Hagerups Leye- 
gaard»), hvorhos Værtinden fik fat i sin Syster Majorinde Rebekka 
Beichm ann og hendes Mand Dragonmajoren. D et b lev  et m eget 
hyggeligt A ftenselskab m ed sæ rdeles rigeligt Traktem ent i dette 
so lide og velforsynede Hus. Efter Bordet kom »Gotterbrættet« 
m ed Syltetø ier og Viin for Dam erne sam t «Punsche-Bollen» for 
H errerne og Tobakspiberne i den anden store Stue. «Mandfolka», 
som  alle vare ivrige Jægere, kom  strax ind paa Jagthistorier, og 
at de vare fornøyelige, kan slu ttes af «de kraftige Lattersalver, 
som  lød ind til os fra den aabne Dør til Andrestuen». Saa kom  
«de tre Herrer om sider ind til os, (Damerne), for hyggelige og liv 
lige, som  de var, at conversere os». Og de b lev m odtagne «med  
Glæde og im ødekom m ende Sm il*.

D er sad nu Anna T hu lesiu s »i al sin vidunderlige Deylighed«  
m ed de store, kloge in telligente m en fremfor A lt sjæ lfulde Øyne, 
og O berstlieutenantens Frue, som  vistnok var lidt ængstelig og 
«ærgerlig» m ed H ensyn  til Rebekka, kunde neppe m estre sin Ja- 
lousie  overfor Anna; thi hun vidste saa vel, at disse to Syskende
børn engang sam m en i Ungdom m en havde været «i Arkadien« 
og dette ikke forgieves, og hun havde en stærk F ø le lse  af, at 
«endnu lyste  der en Erindring om  de gyldne Dage iallefald i 
Annas Sind og Hjerte« og at der vistnok ogsaa der »kunde ulm e  
en Gnist endnu under Asken qvar*. Med H ensyn  til sin Mand 
var hun tem m elig  sikkert beroliget, m en —  a lligevel: «denne  
Anna var saa overvæ ttes skiøn og yndefuld« — og saa Erindrin
gerne «fra U ngdom m ens poesifyldte Dage« —  det var en prekær 
Situation. Men heldigvis b lev Fridrich M artinus optat m ed sit 
andet Syskendebarn Generalinden, som , strax han kom ind til 
Dam ebordet, ivrig henvendte sig til ham  og sa ’: »Du Fridrich 
Martinus, Kjære Cousin, har Du hørt N oget fra Bergen?« »Nei,
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hvem  skulde vel skrive m ig til derfra?# «Naa, Du har da endnu  
Slægtninger der, om  ikke af de allernæ rm este, f. Ex. Grenadeer- 
Capitaine R eusch’s Kone: jeg hørte af en Officer, som  nylig  kom  
derfra, at der skulde være kom m et et Brev fra Lifland (Dorpat) 
eller  fra Estland (Reval) fra Fruens Bror Dr. H ans Henrik Mathias 
Orning (Vogt-(Fogeth-)Orning), han som  nu enten  frem deles er 
Professor i Dorpat eller Biskop i Reval.1 I dette Brev, som  var 
sendt «ved Leylighed# fra Rusland til en V en (en Professor) i 
Kjøbenhavn, var indlagt et Brev til Systeren (fru Reusch) i Bergen. 
Og dette havde K jøbenhavnerprofessoren strax sendt til Bergen  
m ed den officielle Post; m en Brevet fra Rusland havde nok pas
seret »flere underlige Veye» inden det kom til K jøbenhavn: efter 
Datoen at døm m e skulde det ha’ vandret aareviis. Men i det 
Brev skulde Professor-B iskopen, hvad han nu end er, ha’ lat ind
flyde Oplysninger om  din baltiske Fam ilie, m in kjære Fridrich 
Martinus: at din Stamfar, som  i 1500-Tallet kom  til Skaane, nok  
virkelig var af Baron-Slægten «von Griinwald#, at den hidtidige  
Baron-Slægt nu er uddød i sin  L inie, og at Du sandsynligvis nu  
er den rette nærm este Arving til Baron-Titelen og det forresten  
tem m elig forgjældede Baron-Gods. Jeg havde tænkt at skrive til 
Dig derom, m en saa lægger m ine Svagheder og Cheiragraen, 
især i høire Haand, H indringer iveien . Hvad siger Du nu til 
denne Efterretning, kjære Cousin?# O berstlieutenanten tog denne  
Tidende m ed stor Koldsindighed og sa ’ : »Jeg tror nu ey  synder
ligt paa dette, kjære Cousine! vistnok har m in kiære Ven og 
Frænde Kalckreuth i gam le Dage flere Gange talt om  denne bal
tiske Afstamning og han skulde jo  ha’ no’en Greie paa det, da 
hans M ormor var af Slægten, m en saa er ve l m in  Ret —  om  jeg 
endog har haft nogen —  i den lange Tid præscriberet, og det 
Afgjørende er, at jeg i m in A lder (over 77 Aar) aldrig vil forlade 
m it deilige Gullaug og b live den barbariske Czars Undersaat —  m en  
forresten, et Brev fra Dig, h ierte Cousine, v ilde altid været mig  
saare behageligt, thi om  Du har Cheiraga, saa har Du dog ikke 
Gigt i Hodet, det er frem deles lige klart, og har Svaghed taget paa 
Dig, saa har Du ialfald endnu dine aandfulde Ø ine lige friske 
og kloge!# «Jeg takker for din angenehm e Com plim ent, kiære 
Cousin, Du er altid saa galant-behagelig, Ingen er som  Du! Men 
nu dine Sønner? Kunde ikke en af dem  —  kjække Officerer 
som  de er —  reise til Lifland og gjøre Undersøgelser, f. Ex. 
den kloge, smukke og stadselige Fridrich H elle?# «Nei, Du kan

1 H vad  enten  Dr. H. H. M athias O rning paa denne T id var Professor 
eller Biskop er jo  aldeles ligegyldigt; sikkert er det, a t h an  døde 1828 i sit 
92de Aar som  Biskop i Reval, hvor h an  havde væ ret i en  M enneskealder, 
»mægtig af A and og Legeme til det Sidste#.
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tro, N ei! Han er altfor bunden ved sin store Fam ilie og store  
Gaard Sem b!»

»Men N ico lay  Reichwein e ller  Just Christian?# »Jovist! N i- 
colay vilde form odentlig  ture bort Resten af Godset og Just —  
ja han vilde nok ogsaa faa Pengene til at gaa, om  end paa en 
anden Maade! Nei, det m aatte nok b li’ m ig selv , og jeg  vil nu 
a ldeles ikke, da jeg respekterer m ig se lv  saa meget, at jeg nødig  
vil udsætte m ig for at blive giort til Nar ved at løbe efter sand
syn ligv is den rene Chimæra (Hjernespind) og —  desuden Ord
sproget siger jo, «at een  Fugl i Haanden er bedre end ti paa 
Taget!« «Og Du m ed dine Ordsprog! Kan Du endnu s i’ dem  
paa Latin?« (Latin var hendes Kjæphest i Tide og Utide). «Ja 
visseligen , denne Næs-Pæ dagog lærte m ig m ange gode og nyttige 
Sententiæ« (og han sa den paa Latin) og la ’ til for at glæde Gene
ralinden og gi’ hende Anledning til at brilliere m ed sin classiske  
V iden: »Men Du kan ve l s i’ Ordtøket endoch paa det græske 
Sprog?# «Ja, ialfald noget L ignende som : «jila éctp ou jroiet#
(»Een Svale gjør ikke Foraar#) —  Ja-ja, da; naar Du er saa afvisende  
skeptisk —  m en  Du kunde nok ha’ blit en stadselig, im ponerende  
Baron, ikke sandt Madame T hulesius: han har endnu beholdt sine  
bedaarende Øine?» «Jo», sa den søde Anna T hu lesiu s oprigtigt ligetil 
og sendte ham  et kjærligt Blik, «jeg har fast fra Barn af syn tes det, 
og m in Opfatning er ikke forandret!# O berstlieutenantens Frue be
gyndte igjen at b li’ urolig over den Vending, Sam talen havde taget, 
m en saa tog den oprøm te Vært Ordet og i Medfør af Fam iliesnakket 
fortalte han, at hans Farfar var en af de m ange Svensker, som  var 
blit igjen i Norge (især i Sm aalenene) fra Carl X II’s Tog i 1716; 
han var Fændrik og b lev  fangen (ved M oss). »Om han var A dels
mand, som  sagt er, vet jei ey, aa har heller  inte bekymra mei 
m e’ aa faa Greie paa, m en han var tilgifte m e’ ’e Adelsfrue; min  
Far var ossaa bra jift, aa sjøl er je  naa coppelert m e ’ det glupaste 
a alt de’ A delsb lo ’, som  atte fins i L anne’; de’ æ ’ jam en Ska’e at 
h u ’ inte vilja »kælve*. (D et børnløse Æ gteskab var en Tort for 
den barneglade Vært.) Anna T hu lesiu s og Generalinden h im lede  
m ed Ø inene ved denne saftige Metaphor, og O berstlieutenanten, som  
var en dannet Mand og blyg Sjæl, b lev noget piqueret og var 
frimodig nok til at ytre til Værten tem m elig  alvorligt: »Men min  
godeste Schiøberg, det Udtryk, De brugte, kan vel passe paa et 
drøvtyggende Dyr, m en ikke paa den fine Adelsdam e, som  er 
D eres Hustru#. H vortil den gem ythlige Vært slagfærdig turnerede: 
»Men m in allervelbaarneste høye O berstlieutenant aa Baron von  
Griinwald, jeg sier naa dettane uti al liketel Oprektihet aa for
m ener akkerat, atte hu ’ saalessen  inte æ ’ høstbær.# Her fnisede  
Majorinde E lse  H uitfeldt høilydt (hun var ey  m egét snærpet af
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sig, eftersom  hun i sin 10de Aars børnlose Enkestand —  m en  
forresten ei m ere end 31 Aar gam m el —  havde skjænket sin  
Elsker Grev W aldem ar Schm ettau en Søn) og bragte en for
friskende Latter over Selskabet, m edens den kloge Værtinde syn tes  
aldeles uanfægtet og lod  fem  være lige overfor sin  velm enende, 
m en se lv  for de Tider ve l djærvttalende og flaakjæftede Mand, 
som  hun e llers  holdt m eget af for hans gode Egenskaber og tro
faste Hjerte, trods deres forskjellige sociale Opdragelse, Stand
punkter og Synsm aader.

Æ gteparret Schiøberg var m eget godgjørende og stiftede et 
Legat.

For Fuldstændigheds Skyld med H ensyn til Om talen af A ftenen  
hos Bagerens bør næ vnes følgende Interm ezzo, fortalt m ange Aar 
efter til Tante Rosing af en T ilstedevæ rende. D et aabenbarer 
ogsaa en m enneskelig  Svaghed hos «Tante Ingeborg« (Generalinde  
Huitfeldt) og viser, at selv  denne høit cu ltiverede og sæ rdeles  
lærde Dam e kunde im ellem  ligge under for en aristokratisk S tem 
ning fra den æ ldre Tids udprægede Æ t- og S tandsfølelse hos  
dem, som  husede Bevidstheden om  «gjæv Adels-A fstam ning«. Der 
var nem lig i Schiøbergs H us en foræ ldreløs Dam e, en Datter af 
en høiere, m en tem m elig borgerlig Officer. Hun var m eget dan
net, og den fine hjertensgode Madam Schiøberg havde taget sig 
af denne fattige, in telligente Pige, som  stod paa bar Bakke. Hun  
var der i H uset «til Hjælp«, en S lags «Selskabs-Dam e« og blev  
af Bagerparret behandlet a ldeles som  en H usets Datter. I A fte
nens Løb stod hun tilfæ ldigvis lige i N æ rheden  af de to Fruer 
Huitfeldt. Generalinden kjendte kanske ikke hendes Stilling i 
H uset (det var maaske første Gang, hun var der) og syn tes ialfald  
ikke at goutere hende. Systeren, den letlivede Majorinde H. kom  
—  rigtignok i en Slags «sotto voce« —  m ed en flaaset Bemærk
ning til Systeren om  Bagerens u slebne Sprog, m en Generalinden  
tyssede m ed: »Prenez garde å la Servante!« («Tag D em  iagt for 
Tienestepigen!«) D enne Gluffe krænkede Selskabsdam en asær
deles«, og hun m ente, at G eneralinden var en  af sin Adel hof
færdig Kvinde, m edens hun roste hendes Syskendebarn Oberst- 
lieutenanten  (F. M. v. Grønwold) for hans hyggelige, ligetille  
V æsen, aog han« — som  hun udtrykte det —  «var dog ligesaa 
godt af sam m e Blod og af dens m ange store Stam m e-Æ tter f. Ex. 
Rosensværd og Bildt, og se lv  var han af O rningernes gam le Slægt 
og alle  d isse store skotske Æ tter og norske, danske og svenske  
med, som  Lunge og Gyldenløve, og efterpaa v iste  det sig, at han 
til og m ed paa Fars-Siden var af gam m el tysk Baron-Æ t«.

Fortæ llingen i denne N ote er af m ig refereret om trent over- 
botenus«, dog har jeg m ed H ensyn  til U ngdom sforelskelsen  m ellem
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Anna T hu lesiu s og O berstlieutenant Fridrich M artinus Grønwold  
brugt et B illede fra 1850-Tiden, da det synes m ig at lyde noget 
m ere poetisk tilta lende end »Tante Ingeborgs® tildels snørklede  
og hypersentim entale Udtryk.

N o . 312 . I 1656 blev oprettet et Bogtrykkeri. En af de senere  
Eiere (den fjerde) var Jens Anderssøn Berg, hvis Enke b lev  gift 
m ed Sam uel Conrad Schw ach, Farfar af D igteren. O vennævnte  
Jens Ørbek Berg var Sønnesøn  af Jens Anderssøn Berg. Han 
grundede i 1763 N orges æ ldste A vis: «Norske Intelligentz-Sedler«.

N o . 313. O berstl.’s  Svigersøn den navnkundige Sognepræst 
Christian H olst til Røgen («Røken-Præsten»).

D en lærde og m eget dygtige Sognepræst til Lier, L echve (Brev
skriveren) synes ikke at være stærk i Interpunktions-Tegnene, 
heller  ikke i Brugen af Conjunktiv paa Norsk; han var form ent
lig dog dygtigere i det S idste paa Latin.

N o . 314 . Cand. juris Christen Holter, Bror af O berstl.’s Frue, 
stor Gods-M agnat paa Hvam b i Næs, Romerige.

N o . 315  a . Boet v iste  sig godt og tilstrækkeligt til at dække U d
gifter og Cautionen for Foged W angensten . Enken Rosing (Tante 
Rosing) levede i gode økonom iske Vilkaar paa Em bedets Enkesæde- 
Gaard, den betydelige Ejendom  H uuser, som  hun —  der var »bære 
end den bæ ste Kar» til at »drive Garen« —  drev op til M ønsterbrug.

N o . 315  b. D et gik saa, at Tante Rosing, som  levede i 40 Aar 
efter M andens Død og havde to af sine m ange Brorbørn hos sig 
som  Adoptivbørn, m aatte opta’ Laan for at greie M andens Cau- 
tionsp ligt for den «dubiøse» Foged og i næsten hele  sin Enketid  
var belem ret m ed at betale Afdrag og Renter af Laanet, da en  
rig m en  nærig, N ær-Slægtning af Fogden ikke vilde spæde til 
(hvorfor han blev kaldt: Vrangensteen). Inden Tante Rosing døde, 
var dog Laanet betalt m ed m egen S lit og Opofrelse og som  den 
skarpe og vittige Major sa’ : »Vrangensteens Part b lev betalt m ed  
Enkens Skjærv*. D en saakaldte Vrangensteen havde nok vriet 
sig fra sin Forpligtelse ved  en slu  H ispaafant af hans Slægt, hans 
snedige Paahit.

N o . 316. Skyggen var dog held igvis af saa god Substants, at 
han nylig havde forfrisket sig ved en Jagttur.

N o . 317. Oberstl. (senere General) F inne var gift m ed hans  
kjødelige Syskendebarn.

N o . 318 . Kaja =  Fru Kaja (Anne Karine) Grønvold, L ieut- 
nant (Capt.) Fr. H elle  Gr.’s første Kone.

N o . 319 . Kaja —  d il le  (vesle) Kaja» (Karen), =  Karen Grøn
vold, O berstl.’s  Sønnedatter og æ ldste Barn af L ieutn. (»Majoren«) 
Fr. H e lle  Gr. paa Sem b. (Hun var da et 4— 5 aarigt Barn og 
m eget ofte i Besøg hos Bedsteforældrene.)
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No. 320. N icolay Fr. v. R. var se lv  m eget m usikalsk. Han 
havde engang «laget# (com poneret) en Jægermarsch i det Grønne. 
En virkelig Musiker, som  engang havde hørt Capt. «lege» den  
paa Horn, sa ’, at den var eiendom m elig  og smuk, fuld af Natur
fø le lse  og de ly se  N æ tters Trylleri, amen m ig var den dog m eget 
form eget sm eltende*.

N o . 321  a. D en lægekyndige Fru Karen m ente, at vistnok  
havde hendes Mand faaet sit Grundstøt ved det alvorlige Fald  
audi Buren* (Staburet) m en hun troede ogsaa, at den tidligere  
om talte Episode i Riddersalen (Duellen) kom til og m aatte for
værre hans Tilstand. Da han nem lig ved sin Sønnedatter, »L ille- 
Karens*, Rop blev vækket op af sin M iddags-Slum  i aSvalen«, 
sprang han, den svære tunge Mand — uden at sum m e sig —  som  
en aRaquette« den steile  Trappe op til Sahlen , og der tordnede  
og com m anderede han — uden at gi’ sig Tid til at puste ud —  
saa vældigt, at det rungede hen gjennem  den svære Sahl, ja over  
det hele  H us saa mægtigt og langtlydende som  paa en Exercer- 
plads, og at præstere slig elasticité kunde for en  gam m el Mand 
i svækket Tilstand, som  han var efter sit svæ re Fald, ikke gaa 
hen uden alvorlige Følger; det var hendes dybeste O verbevis
ning: «aa saa d isse anstrengende, halsbrækkende Jagter!* H endes  
godm odige Mand lo bare af hendes »Paafund och Invention* og 
blaaste ad hendes Form aninger og Advarsler; det laa ikke for 
ham  at være forsigtig, m en  han vedblev m ed sin uforknytte  
vivacité og sine Jagter: han lod  det — som  han gjerne sa ’ «i 
Guds N avn staa til*. Fru Karen opgav om sider sine Form a
ninger: »Ingenting kunde jo nytte m e ’ en slik Harhaus aa 
Stribok*!

Men Fru Karen havde dog v isse lig  haft Ret.
H vis man har Lov til at drage Slutninger af et enkelt T il

fæ lde, ser det næsten ud til, at Oberstl., som  i sin Ungdom  og 
Manddom var bekjendt for sit koldblodige rolige Mod, —  hvad  
han efter Kalckreuths B evidnelse  la ’ saa afgjort for Dagen udi 
Itzehoe — i sin A lderdom  er b levet forlenet m ed m ere vivacité; 
det p leier at være om vendt.

N o . 321  b. Med den Bemærkning, som  jeg skylder m ig selv  
at frem holde, at jeg sjelden var paa Restauranter, Sangerhaller eller  
lignende D evertissem entsp ladser, kunde det jo naturligvis af og 
til i m ine sidste Studenterdage og første Candidataar hænde, at 
jeg befandt m ig f. ex. paa K lingenberg (Tivoli). Jeg var saaledes 
engang efter Opfordring af V ennen N ils  L asson  der; han var en  
ivrig Klingenberggast. Vi skulde bivaane Førsteoptræden af en  
Forlystelsestrup  fra Kjøbenhavn: den diverterede m ed et »majet 
udsøgt lokkende og forskjelligartet Program*, ja i hvilken Kunst
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var det nu? Mon ikke i en Combination af Ridekunst og Skuespil 
m ed Slutningstableau af «KaÅoG-jnvT£-xpopoxpr\vr|» («kalos-pinte- 
chrom okrene =  den skjønne fem farvede Kilde«.)

Naa! der var blandt A rtisterne en udm ærket kjæk, vakker, 
m andig og behagelig Frem toning, som  lød N avnet Christiani, og 
ham  kjendte N ils nok saa tem m elig  godt fra før af. Efter Fore
stillingen , hvori Hr. Christiani udmærkede sig, fik vi, sam m en  
m ed ham  og et Par andre »Gøglere« en belivet Aften m ed god Mad 
og Viin og bagefter »majet aa god Punch«.1 Det viste sig, at Chri
stiani var en Efterkom m er (Sønnesøn  el. Sønnesøns Søn) af den  
Regimentsfeltskjær Hr. Christian, som  var m edvirkende til at tage 
Livet af Oberstl. Fr. Mart. v. G rønwold paa Gullaug i Aaret 1803. 
En af de andre Gjøglere, som  var en flot hum oristisk-pjattende, 
skvadronerende Dannem and, m eddelte  os følgende grinagtige H i
storie om  »voreses Christiani«.

Han var engang en Tid »en condition« hos en  Slags »dansk 
Hagenbeck«. D enne, en  Frillesøn  af en dansk Hofidiot, som  «og- 
saa hadde Slækt i Norje«, var im m er paa Konkursens Rand, m en  
snoede sig ved  sin ubegribelig «majet» dristige Frækhed (dette 
laa nok i S lægten!) længe undaf Katastrofen. Men som  oftest var 
hans stedse »øieblikkelige Pengeforlegenhed« Aarsagen til, at hans  
Folk aldrig kunde faa sin h e le  fulde Gage — dog m ed U ndtagelse  
af Christiani. Thi denne kjække Mand var um istelig  og havde  
desuden ved en Leilighed da Principalen («Direktøren» naturlig
vis) slog  paa, at han um uligt denne Gang kunde faa sin Gage, 
sagt m ed «majet» determ ineret A plom b: »Nei hør nu m in godeste  
Hr. N . N . D e ved at jeg ikke har »noe imod« at ta’ en »Kisse- 
m isse-Om gang« m ed Løver end sie Tigre »men jai skal ha’ mai 
alvorlig  frabedt at kom m e hjem  til Madamen uden fuld, hel og 
prom te Valuta I«

Og den uundværlige Christiani fik altid sine Penge, saalænge  
H ofsnogbarnet se lv  »hadde noen«, m en  tilslu t b lev det til virke
lig absolut uopholdelig  Konkurs. D en m angfoldige Christiani fik 
im idlertid andre og «majet» bedre Artistpladse, m en hvor han  
end færdes, var hans Madame im m er m ed for at passe paa 
M yntsorterne; thi i denne H enseende var hun i sjelden Grad 
»uartistisk«.

N o . 322. Sorenskriveren var Farfar til Biskop i Christiansands 
Stift J. J. Tandberg og Oldefar af Biskop i Christiania Stift J. F. 
Tandberg.

N o . 323 . Sem b =  Sæ heim  i Asker, en stor Gaard, 18 Skyld
daler, hans E iendom .

1 N ils L., som  havde Lommerne fulde af Sedler formedelst et Musik- 
H onorar, trakterede.
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N o. 324 . D en  bekjendte e ller  rettere landskjendte Røken- 
Præst, Christian H olst, en sæ rdeles klog Mand. A lm uen troede  
forvist paa, at han eiede «Svarteboka» og forstod at bruge den, 
ogsaa til at bortm ane se lve  Fanden. Han var Far til den over- 
maade dygtige Statsraad (1814— 48) Paul Chr. H olst.

N o . 325. I Krigen m od Sverige 1808— 1809 (og m od England  
1807— 14). Krigen m od Sverige brød ud «over Nytaar 1808».

N o . 326. A f Regningernes Paalydende kan slu ttes, at den første  
Express ikke har haft saa lang Vei at tilbagelægge som  den sidste, 
hvilket form entlig var en Følge af, at den norske Hær paa det 
Tidspunkt, den sidste Express foretoges, havde avanceret frem  
m od Svenskegrænsen, som  den endog overskred. Naar m an nu 
betænker, at en Expresse vistnok blev udrustet m ed nogen Kost 
fra H jem stedet, m en dog i det V æ sentlige gik paa «Paa egen  
Kost och Aventurie« og at det dog altid var forbunden m ed nogen, 
kanske «ey ringe« Fare at opsøge Officerer i en Arm ee, som  
opererede m od Fienden lige ved, e ller  endog inde i dennes Land, 
saa maa man visselig  m edgive, at —  trods de rede Penges over- 
maade store Værdi i de Dage —  ingen af Regningene, m en sær
lig Ole Jonsen Hajoms, kan kaldes ubillige. En in teressant Sam 
m enstilling  i a lle  H enseender m ed Forholdene i vore Dage!

N o . 327. D et var netop i A nledning af Gullaugs Salg, at de 
to m ed H ensyn  til Vederlaget karakteristiske Expresser, som  tid
ligere er nævnt, fandt Sted.

N o . 328 . L ieutenant Just Christian v. Grønvold b lev under 
Skiftetiden ls/6 1809 udnævnt til Capitaine.

N o . 329. Expressen efter den for Salget afgjørende Erklæring  
kom netop umiddelbart efter en Træfning, hvori Capitaine Fri- 
drich H elle  var b leven «blesseret».

N o . 330. Her blev for første Gang det v. Griinwaldske Vaaben  
brugt. E llers var det ey  b leven  anvendt (men det Orningske) 
se lv  ved N avne-U ndertegnelse af vedkom m ende S læ gtsm edlem , 
hvor det som  Regel var Skik og Brug at bruge Segl.

D et var e llers alm indeligt i den Tid (ogsaa —  maaske m est —  
blandt Storbønder), at Forriderne for K isten red m ed store tændte 
V oxlys i Hænderne; det gjaldt at beskytte dem  m od ikke at slukkes; 
det m odsatte var nem lig et uheldigt Om en (Varsel). Endog i 1850- 
Aarene har jeg paa Landsbygden omkring Dram m en observeret 
dette. D isse svære Voxlys, som  var florbehængte og prydet hver 
m ed et tilfæ stet m alet Vaaben (i Blik) — enten  m ed Initialer 
e ller  som  oftest m ed Fantasi-Vaaben (et Slags arm es parlantes) i 
Feldtet — blev skjænket vedkom m ende Kirke. D er var paa den 
Tid i Dram m en flere alm indelige Vægm alere, som  tillige vare 
Experter i saadanne Decorationer. Men den m yndige Fru Karen
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var ikke «ræd» for at sæ tte sig ud over Skik og Brug, ialfald i 
Smaating. Hun ønskede nu ikke, at Marskalkerne skulde generes 
den lange V ei «med at passe saadanne Lysmanøvrer® og fik de 
bestaltede Bedem ænd, som  arrangerede Begravelses-C erem oniellet, 
til i L ysen es Sted at bruge slet og ret florom vundne sorte Sørge- 
Stave m ed de vedkom m ende Vaaben paahæftede; det tog sig og- 
saa unægtelig bedre, m ere utvungent ud, og var det end ikke tids
m æssigt, var det hensigtsm æ ssigt og forudgreb denne senere m ere  
praktiske og stilfulde Ordning.

N o . 331 . Oberstl. havde været usedvanlig høi (75 Tommer) 
og i sine senere Aar tillige svær Mand; derfor b lev Kisten en 
ren Kjæmpe-Sarkophag. «E trur inte saa diger Kjiste ha’ væ ’t 
set i L ier før® skulde Rustad’en ha’ sagt.

N o . 332 . D en  senere Hosbondskar paa Gullaug Lars Roil 
fortalte, at »han Truls, Søn has Syver Berje, hadde hørt »jiti® om  
atte Rusta’en sku lle i Drengestua paa G ullu’ ha’ snakka om , atte 
Aabersten (sic) før Aabersteløgtnantens Reg’m ent hadde store Re
spekter for hannem  aa den store Slægta has aa vilja ju ssom  gi’en 
ein extra H onnør, m en dettane vilja naa inte Frua til Aaberste- 
løgtnanten, maa tru, æ ’ trur jaggu de’ m est va’l for den gamle 
Gam pens Skyl®. D issane Rusta’ens U dtalelser skulde sigte til, 
at R egim entsobersten skulde ha foreslaat som  en udsøgt m ilitær  
pom pa funebris at Oberstl.s sørgedekorerte R idehest skulde ledes  
af en Underofficer ved siden af K isten: o en honoris causa af den 
Afdødes Æ tstorhed  och gam le Officers-Slåckt och Kriegs-Aven- 
turiers®, som  Generalinde H uitfeldt udtrykte det og fandt høyst 
berettiget, m edens hans Enke, O berstlieutenantinde Karen, der 
var af en m eget praktisk-nøktern Natur, derim od protesterede  
«som form egen Stats®.

N o . 333 . D et er m aaske tv iv lsom t om  Gravkapellet paa Kirke- 
gaarden dengang endnu stod. D et pragtfulde Pulpitur (Stolestade, 
H æ ngestol, Hjal) tilhørende Gullaug var saaledes for en Tid siden  
borttaget. Præsten (Lechve) indfandt sig en Dag paa Gullaug 
for at tolke »M enighedens Ønske om  Forandring e ller  Borttagelse®. 
Han var da noget »langsnakkendes® og citerede en vidløftig latinsk  
Sententia  «om B erettigelse af Privilegiers Vigen for det alm inde
lige Bedste®. Oberstl. satte m egen Pris paa den dygtige og be
hagelige Præst, m en da han mærkede, at hans Ven General Har- 
boe, som  netop var i Besøg paa Gullaug, kjedede sig ved den  
lange Snak, og maaske ikke, e ller  rettere sagt, neppe m agtede 
Latinen, sa ’ han —  m ed H ensp illen  paa det Udtryk paa Latin, 
som  Jesuitergeneralen havde brugt, da der var Tale om  For
andring i O rdenens Regler e ller  dens O phæ velse i (1770-Aarene) —  
kort og godt til Præ sten: «sit ut est aut non sit® («Lad det (Pu l
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pituret) være som  det er e ller  ikke være*). Han vilde heller  
ikke noget Com prom is. Præsten tiede a ldeles consterneret over, 
at Oldefar, en Officer, ikke alene kunde noget Latin, m en endog  
saapas som  Forandringen fra P luralis til S ingularis her nødven
diggjorde, og Generalen gjorde store Ø ine! (Tante Rosings Beret
ning; for Latinens V edkom m ende controlleret af O berstl.s Syskende
barn den sæ rdeles classisk lærde Generalinde Ingeborg Huitfeldt) 
O berstlieutenanten og Hans Frue hviler under en mægtig og 
pragtfuld Gravplade af udsøgt skjønt Marmor fra det Marmor- 
brudd i A nnexet Tranbye, «hvor i Aaret 1744 en M armor Rude 
har ladet sig tilsiunes», se den tidligere Beskrivelse over Lier.
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Stamtavle
over den norske Gren af Adels-æ tten «Orning», der indkom  fra D anm ark  i 1500-Tallet (c. 1563). Den danske Æ t O rn ing  ansees af G enealoger for at være en G ren af den «urgamble» 
Adelsæt, « Bølle« (»Bølge«, «Vove») og af den saakaldte R igsraad Adel; enkelte af norske O rn inger (f. Ex. General-Adm iral Erik Ottesen) benævnes af G enealoger og Forfattere med det 
«Tillnafn»: »Vove«. D en norske G ren uddøde i 1786 med P rem ierlieu tenant Ove Ramel Sehested O rning. [Den danske H ovedstam e var uddød  med Jacob Liinow  O rning  i Aaret 1700.] 
D en  som No. I nævnte M ads O rne sku lde væ ret den  første af «Bølle-Slægten», der gav G renen sit N avn «O rne-Orning (Orneungerne)». O rne (Vildsvin) var et personlig t

N avn »formedelst h an s vilde Moed».

1. Mads Orne, kaldet «Gambel-Orne», levede fore och effter K oning W oldem arius («Wollmer A tterdagh«) og skulde b lit henved  90 Aar gi., f. ca. 1295, f  1385. O f f e r -H ø f f -
v i d s m a n d  tilskibs. »Han och Søn Svend slogitz m ed de Vetalierøffvere (Lickendelere) paa det goede Schiff «Orne-Tand» ud i «Kattegatt» (Kattehullet) och «Øresund».

2. S v e n d  (M adssøn) Orningh, i. 1360, falden paa  O rne-Tands Dæk 1399. S k ib s h ø f f v id s m a n d .
3. Mads S ven d ssø n  (Orning) til Eget, f. 1395 f  1463. Kaldet «Mads Omen, («Unge-Omen»). ( (S k ib s h ø f fv id sm a n d «  «faldt paa  O rne-Tand i S tra lsundet m od en  grozmåchtigen

Kogge fra Liibeck ud i Anno 1463» «och w ar h an  68 Aar ud i Alder.«
•A nne Roed. (H un  stam ede fra Thom as Roed, hu ilcken  i 1314 døm tes p aa  V iborg Landsth ing  for Afflifvelse (Mord) paa  den Konge Erick Christopherssøn  (Glipping) «huilcket

foreginge ud i Anno 1286«.
4. S v e n d  M adssøn O rning  til Eget, f. 1455 f  1539: 84 Aar, «hand udaff sæ re Legemskræfter war«, udmæ rket sig i Søeslag 1499. « O f f e r s k ib s h o f f v id sm a n d » .  «Var med sin

F ræ nde Hr. M orten W instrem and  af H affelsgaard  udi Kong H anses Æ rinde udenlandtz«.
* 1. Maren Offesdtr. M unk  (»hun af de W iinranke-M unker var«.)
*2. A nneW iffe r t.

Søren  S ven d ssø n  O. til Eget ca. 1500. S k ib s -  5. Thomas S ven d ssø n  O rning til E llingaard  f. 1519 »levede frem- Morten S ven d ssø n  Orning. S k ib s -  Vagn  S ven d ssø n  O.
h ø f v id sm a n d .  deles 1568«. S k ib s h ø f f v id s m a n d  havde studeret udiRostock. h ø v f f v id sm a  nd. • Ingeborg  Basse

* E llen  G a lsky t. [H o v e d g r e n e n  i D a n m a r k  * * Dorthe Christensdtr. M unk  (Encke efter Hr. L iidew ig Skeel) • 1. K irsten  U1feid. 2. Maren S  trange. (uddød),
u d d ø d e  1700 m ed Jacob Liinow  Orning]. (»och udaf de M unker med den W iirancke«). (uddød).

6. Offe Thom assøn  Orning  til Vatne og Valvatne paa Stord i Norge f. 1545 f  1607. H avde væ ret dansk  S k ib  s h ø f  f v id  sm a n d  «m en  b le f f  N o rd b a g g e « .
• 1576 A n n e  E riksdtr. Orm  til Vatne m. fi., Dtr. af Erik Orm  h in  U nge (af Sm iur- og Kaneslægten) og M agdalene Christophersdtr. Rustung  (el. Thrundtheim ).

Otte O ttesen Orning  
S k ib s h ø f f v id s 

m a n d  «død af et 
Skudsaar«.

MarenOttesdtr. Orning, ugift, 
«levede i sin  Svoger Foged 
Johan  G altungs Hus,« 

(Thorsnæs) »eftersom hun  
havde mange Penninge.«

L isbe th  (E lisabeth) 
Ottesdatter O rning  

* Foged Johan  
Galtung  til T ho rs

næs f  1659.

7. E rik  O ttesen (Orning) til Vatne og Valvatne m. fl., f. 1582 •}• 1645. Adm iral paa Bremerholm , L e h n s -  
h e r r e  over H alsno  Kloster och H ardanger Lehn 1634, G e n e r a l -A d m i r a l  och O fferbefalingsmand

over den dansk-norske F laade 1644.
* 1608 med Karen  A ndersda tter M ouatt (Mowatt f. 1592 f  1675,83 Aar av den Italienske Æ t M o n ta l t  o -M on  t- 
a l t i ,  som  var til Scotland komen c. 1150 og en G ren til Norge med Karens Farfar Hr. Bertil M ouatt til H aaland .

Jørgen Orning  f. 1609 
Ø v e r s te S k ib s h ø f f -  
v i d s m a n d  (Com - 
m a n d ø r ) .  «Skudt i 
Duel i M almø af 

Oberst Johan  Budde«.

Barbara Orning f. 1611 
"flygtet m ed en 

F ranskm and  til h an s  
Borg i Berry og gift 
underveis med Bort

føreren.«

Otte Orning  f. 1611: 
Tvilling  med Barbara. 
U n d e r h ø f f v id sm d .  
»ihjelstukken i F rank
rig« (i Duel med Bar
baras Bortfører).

8. B ern t (E riksen ) Orning  til Vatne, V alvatne f. 1614, 
falden paa  Dækket af sit S lagskib G liickstadt foran 
M arstrand  1677. Ø f f e r s te  S k i b s h o f f v id s m a n d  
(C om m a n d ø r )  A d m ir a l  (N o rg e s  A d m ir a l )  1667. 
• Cecilie (Z izelle , S ise lle ) Børgesdtr. Ju e l(S tiem e -  

Juel) f  1705 el. 1707 (6 Børn).
BlancheOor Cathrine Orning  
i. 1651 f  1748 '%  «henimod 100 
Aar«, (gift m ed Lieutn. D aniel 
A nderssøn Fogeth (el. Vogt), 7 
Sønner og 1 Datter, som  alle 
kald te sig «Orning». Datteren 
B lancheflor O. blev gift med 
S lægtningen L ieu tenan t i Orlo- 
gen Lars (Lauritz) G altung  til 

Thorsnes.)

Kristen  Orning. »Skal væ re E lse  E lisabe th  Orning  (opkaldt 
gaaet i H o llansk  O rlog og for- efter sin  Fars Faster ((Lisbeth 

svunden.« O rn ing  Galtungs«) f. c. 1655
f  1720/23 c. 68 aar.

* 1680 medFændrik, (i 1685 L ie u 
t e n a n t )  Morten (M artinus) 

G ro n w  alid  (Grønwald, Griinvrald) som  kom  fra Skåne, (hvortil 
den første v. G riinw ald  skulde væ re kommen fra L ifland i 1500- 
Tallet), d a  dette faldt til Sverige (1658): (8 Sønner, 4 Døtre, ialt 
12 Børn. Af Sønnerne kald te kun  3 sig med Faderens Navn 
Gronwald (Griinwald) de and re  derim od «Orning«-, de 4 Døtre 

kald te sig  ((Orning«),
D ertil havde Adm iralen 2 unge gutter: Otte E r ik  O rning  og Børge  Orning, 

som  gik i H o llandsk  Orlog og »omkom ud i kriegen«.

9. Fridrich Christian Or
n in g  f. c. 1660; i 1690 
nævnes h an  som Lieut. 
ved M arschalls D ragon- 
Rgmt. og i 1711 som 

C a p i t a i n e v e d  Ø tkens . 
Afsked paa  G rund  af 
«uhee lbar Saaer ud i Stor- 
kriegen annamm et 1715«. 
døde samme Aar paa 

Hoff, Hobøl.
* R eb e k k a  M argrethe  

Matheson , en 
Officersdatter.

Christopher O rning til H aa land  
(ogO rn ing  gaard). S k ib s h ø f f -  
v id sm d .,  » A m b tm a n d  o v e r  
W a rd é e h u u s  Ambt« 1661—66. 
• Ingeborg  Pallesdtr. R osen -  
krands, D atter af Palle Rosen- 

k rands til U lveborg, 
Lehnsherre.

Ingeborg  Cathr., Orning  f  ung.

E rik  (E riksen ) Or
n in g  til E ide og 
M æ hre ,S k ib shø ff
v i d s m a n d ;  gik 
over til L and tjene
sten, og endte som 
D ra g o n o b e r s t  for 
nordenf. Rgmt.

* Mette Christens- 
datter Harbue.

M ath ias (Mads) Orning  
i. 1626. R i tm e s t e r  ved 

Faderens Rgmt.
* 1. A n n e  Margrethe

Budde.
* 2. H ildegard v. W ar-  
gas, Dtr. af G eneral v. W.

Søren  (Søfren) Orning  
f. 1627, 1653 »C ap t. t i l  
L a n d s  o g V a n d s«  »ud
mæ rket sig ved Stormen 
p aa  K bnhavn 1659«.

• A delh e id  v. Ko llen  und  
Grossen-G sabow  (børnl).

1. A n n e  K ris tin e  O rning  »Giftmordersken«.
* C ap t.  v e d  D r a g o n e r n e  Iv e r  M ogensen  (Gal

s k y t? )  »forgiftet af sin  F rue 1696«.
B ern t L i e u t e n a n t  ved 10. W ilh e lm  Fridrich Orning, O b e r s t l i e u t e n a n t ) ,  f. 1703 f  ’/io 1784, (Underoff. ved B rochenhus D ragon 1735, E lse  M argrethe O rning f  28A 1776.
D ragonerne f / i  1733. (Ugift). Lieut. 1747, C a p t.  1755, Ters-Major, 1761 Oberstl.) * J. Chr. B en tz , Regimentsfeldt-

• le/io 1739 A n n e  A g a th e  Z itlow  K aa s  (Muur-Kaas). (Dtr. af Capt. L. Kaas og Anne D orothea von H adelen). sk jæ r ved D ragonerne.
R eb ekka  Dorothea Orning.

* 1. 1776 H enrik  H ess, S tatschirurg  i Ch.ania. 
2. 1801 D ra g o n -M a jo r  P.J. B eichm ann  (som 
tilforn havde væ ret gift m ed Systeren Anne 

Margrethe).

Fridrikke  Orning. 
* 1773 med Slægt- 
n ingenKbmd. Lars  
J. K aa s  (børnløs).

A n n e  M argrethe  
Orning, f  1800. 

•D r a g o n -M a jo r .  
PaulJørgen B e ich 

mann.

Lou ise  O rning  f  ah  1824. 
• « B a g e rm a ta d o r e n »  i 
Cha. Johan  Sch ioberg  
af svensk Æ t, ( f  1805). 

(børnløs).

11. Ove R am e l S eh e s te d  Orning. L i e u t e n a n t  ved nordenfj. 
Regiment »blev noget Rar af sig« efter et Fald med H esten  
og et stæ rkt Stød i sit Hovede. 1786 som  d e n  a d e l i g e  

O r n i n g - S læ g t s  s i d s t e  M an d .
(Ilte  Generation).



Stamtavle
over den  G rønwaldske Officers-Slægt i Norge, hu ilcken  formenes at være af den urgamble, baltiske (liflandske) Sverd-R idder Æ t v. G riinwald . Den kom  fra L ifland til Skaane (da dansk) ud i 1500-Tallet; m en  derfra kom  den  sidste m and lige Æ tling  
til Norge «da Skaane bleff til Sverige (sic) falden Anno 1658«. D enne Slægts Navn var allerede i Skaane noget nationalisere t og kald tes i Norge G rønwalld, G rønwald  eller ogsaa O rn ing  (Orning-G rønwald), i 1700 G rønwold og senest G rønvold.

Oftere kaldes den  ogsaa med det »oprindelige Nafn G riinwald«, (sæ rligt i Militær-(Officers) Rullerne).
Martinus (Morten) Grønwalld (Griinwald), f. ca. 1650/51, f  1715 eller 1717, Fændrik  1680 ved S. Søndhord lehnske Comp. af B ergenhuusiske Inf. Regiment. Anføres som  L i e u t e n a n t  i 1690 i Oberstl. H irschs dansk-norske Officers Forteg. (Kgl. 
Bibi. Kbn.) sam t i D anm arks Adels Aarbog. Nævnes i en gammel «Stammetafvel og M inde-Krandz« som  Capitaine, m en visselig  urigtigt, d a  H irschs Anførsel L i e u t e n a n t  sikkert er rigtigt, d a  denne holdes for «saa paalidelig«. «Han var over-

m aade høy og stærkbygget«. T rad itionen  siger: «hans H øyde var at skriffve med tw ende S jutal (77).
* ca. 1681 E lse  E lisabeth  Orning, f. 1657, f  1725, Dtr. af Skibsofferhøfvidsmand «Norges Admiral« Bernt O rn ing  til Vatne, «huilcken falden bleff paa  Skandtzen af sit S lagskib G luckstadt foran M arstrand«. (9 Sønner — alle Officerer — og m indst 
4 D øtre; «den æ ldste af de Børen udaff et V indøye paa  O rn inggaard  drattitz formedelst en Barnepiige, m en h u n  kun  en  Jen tunge  war«. De kald te sig alle «Orning», und tagen  3 Sønner, der kaldte sig  m ed Faderens lid t æ ndrede N avn: «Grønwald».)

F ra Æ gteparret nedstammer i «twende H und red  Aar m indst 33 Officerer och 3—4 Underofficerer ud i den m andlige Linie«. _____________________________
B ern t Orning, f. 
1684, t  1729, 1711 
Chef for et Comp. 
D ragon., 1717 . . . 
Romerik D ragon., 
b lesseredes h aa rd t 
i Slaget ved H e l
singborg  1710, var 
m ed ved R ingerike 
1716. 1718 O b r is t -  
L i e u t e n a n t .

* 1705 I) A nn e  
Lange, (10 Børn,

6 Officerer).
* 1727 2) B irg itte  
von  H eidem arch , 
(2 Børn, 1 Officer), 
( u d d ø d  m ed Søn
nesøn: M a j  o r  ved 
D ragon. Joh. M an
g e lsen  Orning.

Otte Marquard Grøn
wald , 1690 el. 1691, Fal
den  18/19 Aar gi. i Krieg.
C o r n e t t e  ud i engelsk 
K riegszug: falden  ved 
M alp laquet 1709 ud  for 
H aanden  af sin  F rænde 
dend  «Hr. Capit. H ans 
H enrik  v. Reichwein,
«huis B rordatter bleff 
med h an s Bror Fridr.
Chr. G rønwald  copule- 
ret«. «Och w arCapt. H ans 
H enrik  en stor D uel
lanter« (sic) «mit m ange 
Kriegs-Effentyrier udfø- 
ritz art haffve«. H ans 
H enrik  v. R. var i fransk 
T ieneste und e r H ector
V illars og faldt 1712 ved St. D enain  i Spidsen 
for A vantgarden for Regimentet F landern .

L ud v ig  Chr. Or
ning, M a jo r ,  f. 
1689, f  1769, »bleff 
paa  Jag ten  ihiel- 
krystitz udaff en 

hanbiørn«.
* . . . . Lange, 3 
Sønner, alle O ff i
c e r e r  och 1 Capt. 

des armes. 
(U d d ø d ) .

FridrichChrlstian  
Grønwald, f. 1692, 
f  1757, >7« 1716, Pre- 
mier-L. ved Oet- 
kens D ragonrgm t., 
“ /u 1730 Capt. (Rit
mester) vedS.Rgmt. 
Vel 74 T. høi, var 
med i Ringerik-Kri- 
gen og var Med
lem  af det store 
Heste- S tutteri -Un- 
dersøgelz-Hverv 
oder munus.
* 1720 Justine  

Cathr. v . R e ich 
w ein , f. 1688, f  1784, 
næ sten  97 Aar gi. 
(Dtr. af Capt.Fr.v.R. 
og Else Bildt til 

Nes, Borge.

Haagen Otte Grøn
wald , f. 1695. 1719 
Cornette, C a p t.  
(Ritmester) ved 
Oberst Beenfelts 
Dragon-Rgtm.1737. 
H an  kaldtes «H. 
Skakke« forme
delst «et Pallask- 

Hugg«.
* 1713 1) Christine  
Tordenstierne  til

S tenshorne.
* 2) Ab igae l Dop, 
D atter af Præst til

T une Dop. 
(Sønner og Sønne
sønner O f f ic e r e r ,  
u d d ø d  med C a 
pit. Johannes Bro- 
derius Gr. 1789).

Fridrich 'W ilhelm  
Orning.i. 1702.1721 
Fændrik  ved 

Oberst Brocken- 
h uu s  D ragon- 

Rgtm. '»/i 1747 R it
m e s t e r  (C ap t.)  
ved samme Rgmt.
* 1) Magdela  Lø-

wenbalck.
* 2) En  riig  Foged-

Encke .
* 3) E line R aven s-  
berg, kalde t: den

» sk iø n n e« . 
(B ø r n lø s  ud i alle 
«Ægte-Senge»).

Owe Orning, C o r 
n e t t e  ved K ruu- 
ses D ragon-Rgmt. 
1717, f  1729. «Et 
G anteri m ed «Else 
Galskyt?« M aaske 
gift m ed «den 
uundgaaelige  

G jertrud  v. T reub- 
ler, der som  Encke 
ogsaa offertog Ca
p ita ine  v. Brygger- 
mann«. Det sag
des ellers om  den 
meget smukke 

Cornette: «at alls 
besser end  m it 
Q vinds h an  m it de 
fuu lde Bægre sich 
befreundigtz«.

B ern t M artinus  
Orning. Fændrik 
1729, S e c o n d -  
L ie u t .  1730 i Oet- 
kens D ragon-Regi
ment. f  1732 «af 
en  for hitziger 
K ranckheit«.

Morten Orning, 
C a p i t .  d e s  a r 
m es , (Tvilling u d 
aff Hr. Owe O.) 
T raditionen siger, 
at h an  affgick i 
sæ rdelis ung  Al
der ved et uløcke- 
lig t Degenstick, 
m edens hånd  med 
Iffver fichtede«.

Karen
M ouatt
Orning.

* D ra g o n -  
L ie u t .  A n 
ders H øeg  af 
den « gam le 

Adel«.

B lancheflor  
Orning, løb 
bort med en 
Skrædder
p ilt nafnlig  
Knagge  af 
den Fogeds 

Slægt.

Margr. Jue l 
Orning, død 
hastelig  ved 
et Fald«m ed 
Horsen«.

Tina (M ar
ti nette) Or
ning, d ruk
nede »under 
en Reyse« i 
den Bukken- 

Fiord.

Fridrich Martinus v. G rønwold, f. 1721, f  2*/i» 1803, — Stam far for «Gullaug-Grønwold»  paa  Gullaug Sæ degaard  i  Lier, 
(oprettet 1505 for den adelige S lægt Tordenstierne «hvor udaff en  Qvinde: C hristine Tordenstierne til S teenshorne med 
han s  Farbror, nafn lig  R itmester H aagen  Otte G rønwald, copuleret w ar 1713). — H an  var 75 Tommer høi og  slankbygget, 
m ed brede Sku ld re ; k a l d t e s  i I t z e h o e  »d en  n o r s k e  G ran « , kom  i K rigstieneste i 1736 (14‘/s Aar gi.), 1739 Fændrik, 
1745 Prem ier-L ieutn., 1755 Capt.-Lieutn., ” /» 1756 virk. C apita ine og Compagnichef, var «i Feldttoget i H olsten  1758—62 
A dju tan t hos G eneral v. Reichwein og for Regimentet Reichwein«, 27io 1770 Second-Major, Chef for Follogske Comp., 1788

Prem iermajor, O b e r s t l i e u t e n a n t ;  Afsked med Pension 1789.
* Karen  H ellesd tr. Horter, i. 1735, ,s/« 1822, 87 Aar, Dtr. af den  hovedrige Lensm and H elle H olter paa S to re -H vam b  i
Næs og H u s tru  A nn e  Colbjørnsen  (næ r Stægtn. af de berøm te Brødre S torjuristerne Jacob Edvard  og Chr. Colbiørnsen).

B ern t C hristian  v. G rønwold, f. *°/e 1729, -J- 10/» 1797. — Stam far for «UlIeberg-Grønwold»  paa  Bygse lgaarden  U lleberg i  
Tjødling i  B run lanæ s. — Kom i K rigstjeneste 1745, 16 Aar gi., 1788 Chef for E idangerske Compagni, O b e r s t l i e u t e n a n t  

i 2det Sm aalehnske nationale Infanteri. Var m ed i Feldttoget i H olsten  1758—62: Qvartier A ltona.
* 1) Johanne Dorothea E lisabeth  P etersen  van  D eurs  (hollandsk Am agerbondeæ t ), f  1763.
* 2) (1765) K irstin e  A ng e ll E lligers, D atter af K jøbmand Jens E lligers i Larvik (J- 1780).

N ico la v  v .  R e ich 
w e in , f. 1765, C a 
p i t a i n e  1797 Af
sked. f  1813 (antog 
det i Norge udd. 
N avn  R.), «havde 
freqventeret den 
frie m athem atiske 
Skole« (K r ig s 
s k o l e n )  i 3 Aar.

(U g if t) .

Fridrich Helle v. Grønvold,
f. 1767, f  1834. (»Kjørte sig bort 
en  V internat i Isen  paa  D ram s
fjorden«). Var i 3 Aar Elev af 
den m athem atiske Skole, Fæ n 
drik  1787, Secondl. 1789, Pre- 
m ierl. 1790, const. C a p t.  1802, 
v ir k .  C ap t.  1803, Chef for 4. 
Akerske gevorb. Comp. i Regi
m entet; ,9/» 1809 R. D. D. O., 
M a jo r  a% 1812. Afsked i 

N aade 9/> 1813.
* 1) A nn e  K arine Flor, f  1805.
* 2) Maren Loren  tze  Flor, f  
1850. Døtre af G eneralauditø r

Jens v. Flor.

Christen  Martin  
v.G rønvold , f. 1769, 
t  1809 (39 Aar), var 
i 27» Aar Elev af 
m athem . Skole. 

C a p t .  for A sker
ske Comp. 1803, 
Capt. og Chef for 
Kongstens Fort ved 

Fr.stad  1807.
(U g if t) .

J’.ist Christian v. 
Grønvold, i. 1771, f  
1833: 62 Aar. C a p t.  
og Chef for Hofske 
Comp. 1109. G ik over 
i d en  nye A rme 1814 
som  C a p t. og C h e f  
fo r  F ro n s  C om p .
G udbransdalen .
* Helene Soph ie  

M iddelfort (D tr . a f  
Præst Middelfort).

A nn e  Holter  
Grønvold, 
i. V* 1763, 
f  1839,
77 Aar.

* Thomas  
Rosing , 

Sognepræst, 
f  1799. 

(Børnløs).

Martha  
E lisabeth  
Grønvold, 

i. 1772, f  1790. 
* Christian  

Holst, 
Sognepræst 
til Røgen. 
(»R øken - 
p ræ s te n « )  

(D a tter ) .

Fridrich Martin Grønvold, 
f. 1800, + 1836, S k ip p e r .
* . . . . Borgen. (Asker).

J u s t  Chr. Gr., 
i. 1833, f  1896. 

L æ g e .
(* i W isconsin), 

4 Børn, 
Amerikanere.

N ie ls  Gr., 
f. 1834, f  1899. 
B u r e a u c h e f  
i K irke-Depar
tementet.

Karl H olter G rønvold, f. 1802,
+ 1874, L e n sm a n d  i Vinger.

* Lou ise  G., Dtr. af M ajor Fr. H. 
G rønvold paa  Gullaug.

A nn e  Holter, 
f. 1838, f  1869.
* Andreas  

S ten , Kjøbm. 
paa  H amar. 
(Børn).

Karen, Thomas, Paul,
i. 1839, 
t  1884. 
•K jøb. 
Im is-  
lund. 
(Børn).

i. 1840, f. 1842, 
f  1875. 1-1871. 
Lens- cand. 
m and. ju ris. 
* R . (Ugift). 
Sm ith .

1. Fridrich Christian  
Grønvold, f. 1763, f  1825. 
L ie u te n t . ,  tog Afsked 
med T itel K r i g s r a a d ,  
S torth ingsm and. E iede 
S em  i  Borre, drevSkibs- 
rhederi, var S torth ings

m and  i 1818.
* 1) Marthe Bøchm ann .
* 2) Clara A d tzlew .
* 3) Fridrikke  Vamberg.
* 4) Petronelle  Flor, 
D atter af G enera lau 

ditør Flor.
4. Fredrikke  Grønvold, 

i. 1804.
* K o r p s læ g e  Lie. 

(Børn).

4. Chr. A ug . G rønvold, 
f. 1805, S k ib s c a p te in .  

( f  u g if t) .

4. Julie  G rønvold.
* C a p t.  i G e n e r a l s t a 
b e n  Jacob B end ixen

Hoff.
(Børn).

2. Jen s  Christian  Grøn
vold, f. 1767, f  1829. 
P r e m i e r - L i e u t . ,  tog 
Afsked med C a p te in s  
K arakter og begyndte 
som  Sømand. S k ib s 

c a p te in .
* Ragna  Hvidt.

1. Jen s  H o lck  Grøn
vold, S k ib s c a p te in .

( t  ugift).

2. Kristiane Grønvold, 
* G e n e r a l c o n s u l

Warendorph.

3. Ragna  Grønvold. 
* T o l d b e t j e n t  Olsen  
Rørv ig , (Datter, Mor 
til D r. th e o l .  Chr. A .

Hugge).

2. N ico lay v . R e ichw e in  
Grønvold, i. 1770, f  1842. 
L i e u t e n a n t ,  Afsked og 
var siden Værftsskriver 

i F redriksværn.
* R ise  Prebensen, 

eiede Jordet ved Fr.værn.
Bern t G rønvold, f. 1802, 
+ 1839. P r e m ie r -L ie u t .  
i Artilleriet. (Ugift).
Chr. A ug . Grønvold. 
P ræ s t  i B e rg e n .
* Marcilia S teen .

Marcus Fr. G rønvold, 
f. 1847. M a le r .
Didrik Grønvold. 

f  1896. O v e r læ r e r .
Bernt G rønvold, 
i  1859. M a le r .

2. Hans M ow  Grønvold, 
t. 1771, f  1848. O b e r s t  
for Telemarkske Rgmt.
• Jun ine  O lafsson, Dtr. 
af Prof. O. ved Kongs- 
bergs Bergacadem i.

B ern t Christian  O laus 
Grønvold, i. 1819, f  1901. 
P ræ s t  p aa  Modum .
* Juliane Høst,

H an s  A im a r  Grønvold, 
f. 1846. K a b in e t s 

s e k r e tæ r .

2. Dorothea Grønvold, 
i. 1768, f  1837.

* G eneralm ajor J. G. 
v . Mejlænder. (8 Barn).

2. Justin e  Grønvold.
* I n f a n t e r i - C a p t .  
Ibsen. (5 Barn).

2. E lisabeth  Grøn
vold, f. 1771, t  1827.
* K jø b m a n d  A bra 

ham  Bøchm ann .
(5 Barn).

1. Jen s  
Fredrich  
Grønvold, 
i. 1799, 
f  1870. 

S k ib s c a p t .  
(Ugift).

1. A rild  Grøn
vold, i. 1804, 

f  1892. E ier af 
Gullaug. 
(Ugift).

1. Karen  1. A nn e  E lisabe th  1. Jensine  1. Helene
Grønvold, Grønvold, f. 1797, Fredricke Grønvold,
f 1796, f  1879. Grønvold, i. 1800,
t  1818. * Paul N ilson , f. 1798,f  1850. f  1882.
(Ugift). f. 1789, f  1847. S tif ts -  (Ugift). (Ugift),

o v e r r e t s p r o c u r a -  
to r .  (2 Døtre).

1. Lou ise  Grøn
vold, i. 1802, 

f  1889
* L e n s m a n d  i 
V inger Carl H ol

ter Grønvold.
(4 Børn).

2. Anne  Karine  
Grønvold, 

f. 1807, f  1883.
• Martin N arvesen , 
C a n d .  th ., K lo k 
k e r  i S a n d e .  
(Børnløs).

2. Bernt Martin G rønvold,!. 1808, 
f  1845. L a n d c a d e t  1825—28, 
C a d e t -U n d e r o f .  ved Chris. Bri
gade. T o ld b  e t  j e n t  i A rendal 1835.
* Ingeborg  B jerkrem , f. 1812, 
f  1890. Datter af K jøbm and B.

Christianssand .

2. Hans Harald 2. H anna Petro- 2. Cathinca Ovidia  2. Peter

Fridrich Johan Grønvold, f. 1837.
Cand. ju r., K g l. F u ld m æ g t i g  i K irkedeparte

mentet. Afsked i 1917.
1870 Caroline W ilh e lm in e  D iriks. f. 1846, f  10/b 1924. (Datter af G eneralauditø r L. D iriks og H enriette Munch).

Holst G rønvold, 
f. 1810, t  1877. 
K jø bm a n d .

* Pauline A m a lie  
Adam sen , Dtr. af 
Sagf. A. Holmestr.

nelle  Grønvold, 
f. 1812, f  1890.
* M en tz  R yn n in g  
paa  Skinderbøl, 
forhenv. Præst.

(4 Børn).

Grønvold, 
f. 1814, + 1880. 
* H en ry  Em il 

F eam ley , 
S o g n e p ræ s t ,  

(6 Børn).

Andreas  
Grønvold, 
f. 1818,f  1850. 

E x am . 
j u r i s  
(Ugift).

Loren tz  N ico la i R e ichw e in  Grønvold, 
f. 1839, -j- 1859. S t y rm a n d .

Ingerta  Grønvold, 
i. 1840, f  1920.

Carl O rning Grønvold, 
f. 1842, -j- 1863. H a n d e l s b e t j .

Bertha  Johanne Grøn
vold, f. 1844, f  1853.

Arild  Orning, f. 1867. 
F o r r e t n i n g s m a n d .  
(Eiendomsmægler).

Jen s  Orning, f. 1868, 
f  1905. S tudent og Cadet, 
R e s e r v e -L ie u tn a n t .

Augusta  Grøn
vold, f. 1875, 

f  1890.

Ludvig Christian Martin Orning-Ravensberg, f. 1871, S tudent 1890, K u n s tm a le r .  (Elev af Kunstaccadem iet i M iinchen.) (Flere Aar i Rom).
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R E T T E L S E R .

Titelbladet. »Trykt som  Manuskript« u d g a a r .
Side 19. L. 16 nedenf. skal staa : "m aaske en T id (omkring 1834) const. 

Brigadechef« ?
— 113. L. 13 nedenf. «F. M. og B. C. Grønwald« skal væ re: «Grønwold».
— 193. L. 3 nedenf. «Bernt Chr. G rønwold døde 10/» 1797« tilføies: »som

Oberstlieutenant«.
— 209. L. 6 nedenf. «interessant» (!) skal væ re: "interesseret«.

I N o t e r n e :
Side 30*. Noten 43’s Binote, «efter«, skal være: «cfr.».
— 31*. Note 43. «Kalvetienden kalditz«, tilføies i P a ren th e s : ("formentlig

fordi P ræ stekandidaten  brølte som  en Oxekalv«).
— — — — «isolente», skal væ re: «insolente» (frække).
— 46*. — 65. «skiuler», tilføies i Paren thes: («en Taxtm ands U dta

lelse under en Taxtforretning»).
— 55*. — 74. efter «offerleffuede» skal staa «og».
— 65*. — 92. «m>&Tal-» skal væ re: «puata!;» (mystax =  Overlæbe).
— — — — «racken skulde« skal væ re: «r. schulte«.
— 66*. — 97. L. 10 ovenf. efter «som» tilfø ies: «i Regelen ender

paa - m a n n  fremdeles«.
— — — — L. 16 ovenf. efter «ældre> tilføies «tyske (schlesvigske)«.
— — — —■ L. 18 ovenf. efter «yngre» tilføies »norske«.
— 72* — 121. efter «2 Capt. des armes« skal staa «og altsaa var en

af Landets æ ldste Officers-Ætter«.
— 96* — 147. efter «paarørende Slægtning« tilfø ies: »paa sin  Mors

Side«.
— 101* — 153. til «sit lurvete Skind« skal som  en Binote staa : «Sigter

til en Bergenshistorie der er ude lad t (udtaget) for ikke 
a t støde en  eller anden  af den noksaa o rd inæ re Fam ilie 
paa  de usobre Manchetter«.






