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FORORD
Bertouchs Historie indtil dens Indvandring her til Riget er,
om end ud [rci indbyrdes af vigende Synspunkter, i den nyere Tid bl. a.
blevet behandlet af Felix Van Den Branden de Reeth i: Mémoire en
réponse à la question suivante: La famille des Berthout a joué, dans
nos annales, un rôle important; on demande quels ont été l’origine de
cette maison, les progrès de sa puissance et l’influence qu’elle a exercée
sur les affaires du pays (trykt i Malines 1844) og af Ernst Joh. Albr. von
Bertouch i: Berthout genannt Bertouch, ein alles Brabanter DynastenGeschlecht, genealogisch-heraldische Skizze (trykt i Wiesbden omkr.
1876).
Af sidstnævnte Forfatter antages de nulevende Bertouch’er at ned
stamme fra den ældgamle brabantiske Slægt BERTHOUT, Bannerherrer
til Grimberghen og Skytsherrer over Mecheln m. m., af hvilken Slægt en
Del omkr. 1421 af politiske Aarsager flygtede fra Belgien til Frankrig,
hvor Slægten kom i Besiddelse af Slottene Merville i Artois og Chateauneuf-sur-Sarthe og gjorde sig gældende som Civilembedsmænd og
Officerer. Herfra søgte Slægten, der i Frankrig førte Navnet BERTOUCH,
i Begyndelsen af det 16. Aarhundrede som Calvinister til Sydtyskland
og Østrig, hvorfra den paany for sin Religions Skyld omkring Midten af
det 17. Aarhundrede maatte begive sig til det protestantiske Mellemtyskland. De Afvigelser fra Slægtens i Belgien og Frankrig benyttedé
Familienavne og Vaabenskjolde, der har kunnet paavises under Slægtens
Ophold henholdsvis i Frankrig og Tyskland, er efter ovennævnte von
Bertouchs Opfattelse ikke tilstrækkeligt store til at rokke ved den anførte
Antagelse vedrørende Slægtens Herkomst.
Det er dog ikke her Siedet til at prøve Bevislighederne — af hvilke
iøvrigt en Del kan være gaaet tabt under Slægtens Vandring fra Land
til Land — for Rigtigheden af den anførte Hypothese med Hensyn til
lægten

S
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F o ro rd

Siæg lens Herkomst. Kun skal det bemærkes, at Traditionen endnu var
særdeles levende paa den Tid, da Slægten indvandrede her til Riget
(1693). Det er saaledes næppe nogen Tilfældighed, at Georg de Bertouch
under sit Besøg i Mecheln (1706) hædredes med Værdigheden som Ærespræsident for Byens Musikakademi, idet denne Foreteelse utvivlsomt
peger tilbage paa Slægtskabet med de brabantiske Berthout’er. I Naluralisalionspalentet for hans Børnebørn (1777) henvises til Slægtens franske
Afstamning, ligesom Slægten her i Landet stedse har benyttet Navnets
franske Form. Ogsaa det samtidig med Naturalisationen godkendte
Vaabenskjold siges at vise tilbage til franske Slægter — Ursins (Orsini)
og Rosoy — hvorhos Vaabenfarverne vedblivende er de GrimberghAssche’ske blaa og gule.
Undertegnede har nu ment Tiden inde til i Forbindelse med en Gen
givelse af nogle af de [orhaandenværende Familieportrætter m. v. al
samle og trykke flest muligt af de endnu foreliggende Efterretninger
om Slægten Bertouch under dens Ophold i Danmark og Norge for, saavidt gørligt, at bevare dette Materiale fra Undergang. Herved er den
Interesse taget i Betragtning, som bemeldte Materiale — omend kun
fragmentarisk behandlet, idet Hovedvægten er lagt paa Indsamlingen af
Kildemateriale og Billedstof — kan have for Slægten selv samt mulig
vis ogsaa for videre Kredse ved at kaste et Strejflys over en dansk-norsk
Slægts Liv og Virke gennem halvtredie Hundrede Aar.
Paa indtrængende Henstilling af min Familie har jeg tilføjet nogle
spredte Træk fra mine personlige Erindringer uden dog at komme nær
mere ind paa politiske eller tjenstlige Forhold, med hvilke jeg er kom
met i Berøring gennem mit Arbejde i Udenrigstjenesten; øver disse har
jeg iøvrigt nylig i et Foredrag for en Kreds af udenrigsministerielle
Embedsmænd givet et kort Resumé.
Foran den egentlige F remstilling er indføjet den Bertouch’ske Slægt
tavle (saavel skematisk fremstillet som ledsaget af personlige Data).
Tavlen, hvis numeriske Inddeling er fulgt i Fremstillingen, omfatter
alene de dansk-norske (dansk-norsk fødte) Medlemmer af Slægten.
Som Tillæg til Fremstillingen findes — foruden forskellige Bilag —
et Udvalg af Breve fra Personer omtalt i denne; Brevene, der er krono
logisk ordnede, vil formentlig kunne tjene til at give et udførligere Ind
tryk af Slægtens Medlemmer og af disses Forhold til samtidige Per
soner og Begivenheder.
April
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DEN BERTOUCH’SKE SLÆGTSTAVLE
MED PE R S O N L IG E DATA

I. SLÆGTLED
1. GEORG de BERTOUCH, * 19/6 1668 i Helmershausen. Dr. jur.,
Generalløjtnant, Kommandant paa Akershus, f 14/9 1743 i Oslo. —
G. p. Trolholm (Holsteinborg) 30/9 1699 m. ANNE Knudsdatter
WEYLE (Bredahl), * 17/4 1675 i Hyllested(?), f 30/4 1735 i Oslo.
Begge bisat i Gl. Akers Ke., Oslo.
Ilans Data: 1693 Dr. jur. Kiel. — S. A. Auditør & Kvartcrm. i den danske
Hær. — 1/12 1694 Regt. Kvarterm. v. 2. sjæll. Rytter Regt. —
1701 med danske Hjælpetropper til Nedcrl. — 20/9 1704 kar. Ritm.
— 4/5 1705 tjg. v. 2. Jydske Rytter Regt. — 13/9 1709 Major. —
30/1 1711 Obcrstl. — 5/8 1713 Generaladj. hos Iltg. af Wurttembg.
— 24/12 1717 Oberst. — 2/5 1718 Gen. Krigskom. i Norge. — 2/9
1719 Kommandt. p. Akershus. — 8/1 1731 Brigader. — 6/6 1733
Generalmajor. — 12/12 1740 Afsk. som Generallt.

II. SLÆGTLED
Georg de Bertouchs Børn:
1. CHARLOTTE Regina de BERTOUCH, * 20/3 1700, i 9/6 1719.
2. ANDREAS (André) de BERTOUCH, * 11/11 1701. Fyrværker ved
Arlt. i Frederiksstad. + 17/9 1721 smst.
3. JOHAN (Jean) Christian de BERTOUCH, * 24/11 1705. Secondlt.
v. norske gevorb. Dragon-Reg. -j- 8/2 1725.
4. CARL RUDOLPH de BERTOUCH, * 12/9 1709. Kammerherre, Oberst,
f 10/5 1765, bisat i Christianskirken, Kbh. — G. 3/2 1745 m. Ulrikke
CATHARINA Frederikke de WITTH, * 24/2 1721, Dame de 1’Union
Parfaite. (F: Stiftamtmand i Viborg Johan Albrecht de Witth og
Catharina von Haussman). f 21/5 1775 i Birkerød.
Hans Data: 25/9 1724 Fyrvæ rker v. Art. i Bergen. — 24/5 1728 Stykjkr. v. Livkomp. p. Akershus. — 18/3 1733 Kaptit. — 4/1 1740 kar. Kapt.
p. Frederikssten. — 13/10 1741 virkl. Kapt. — 1741—44 i Frankrig.
— 18/9 1744 Stykmajor. — 1751 kar. Oberstlt. — 1752 virkl.
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Skmajor i det danske Art. — 1755 Prm ajor. — 1757—58 i spec.
Mission t. Danzig m. v. — 1760 Kmherre. — 1761 kar. Oberst i
Inf. - 18/1 1764 virkl. Oberstlt. i Art. - 24/8 1764 Afsk.

III. SLÆGTLED
Carl Rudolph de Bertouchs Børn:
1. GEORG de BERTOUCH, * 16/12 1745 i Frederikshald, + 25/2 1746.
2. ERNST ALBRECHT von BERTOUCH, * 16/12 1745 i Frederikshald.
Cand. jur., Gehejmekonferensraad, Kammerherre, Gesandt, Amt
mand, K.2 af D. Blev tillige med sine Søskende naturaliseret
(11/6 1777) som dansk Adel. f 17/12 1815 i Tønder, begr. p. Højer
Kgd. — G. i Holmens Ke. 28/1 1783 m. MARIE MADELAINE LE
SAGE DE FONTENAY, * 10/8 1768 i Kbh. Døbt i fransk reform. Ke.
smsl. (F: Ktr. Admiral Antoine le Sage de Fontenay og Susanne de
Hemmert). f 31/8 1827 i Slesvig, begr. p. St. Mikkels Kgd. smst.
Hans Data: 1755 Page h. Kong Frederik V. — 1765 Ilofjkr. — 1768 Kmjkr.
h. Dronning Caroline Mathilde. — 1768 Cand. jur. & Auscult. i
Højesteret, 1769 i Rentekmt. — 1772 Komt. i Danske Kane. — 25/9
s. A. Legationssekr. i Stockholm. — 16/11 1776 hjem kaldt. — 12/2
1777 Kmherre. — 14/3 s. A. Ministerres. i Polen. — 11/6 s. A.
natural. som dansk Adel. — . . / . . 1780 Rappel og s. A. Storkorsridder af Stanislaus Ord. — 30/4 1781 Deput. Søkom. Collegiet,
1784 i Admiral. & Kommisar. Collegiet. — 1785 i spec. Mission t.
Stockh. - 17/4 1789 Amtmd. i Tønder. - 5/2 1813 Geh. Konf.rd.
- 1815 K2 af D.

3. Johanne Cathrine ERNESTINE von BERTOUCH, * ... 1747, f 29/11
1812 som Klosterfrk. i Roskilde.
4. Ulrikke ANTOINETTE de BERTOUCH, døbt 12/7 1748 i Garnisons
Ke. f 1755.
5. Frederik FERDINAND von BERTOUCH, * 3/6 1749, døbt i Garni
sons Ke., Kapt. og Komp. Chef, Generaladjudant. + 31/8 1786, bisat
i Garnisons Ke. — G. 28/7 1785 i Garn. Ke. m. MARGARETHE v.
LÜTKEN, ’s- 28/10 1766. (F: Kommandør Christoffer v. Lütken og
Charlotte Cathrine Weyse). Hun g. 2° m. Fr. Jul. Chr. v. Bertouch.
Hans Data: 29/6 1759 Fyrv. i Art. — 9/9 1761 kar. Løjt. — 18/1 1764 Prmlt. i
Art. — 5/7 1766 Skløjt. v. Livg. til Fods. — 1772 Prm lt. — 1774
Kapt. v. Livg. — 1778 Kapt. & Kompchef v. norske Livregt. —
6/2 1782 Generaladj. hos Kongen.

6. ADAMINE Christiane de BERTOUCH, * 20/2 1752, døbt i Garn. Ke.,
f 23/10 1758.
7. FREDERIKKE Juliane Sophie von BERTOUCH, * 6/12 1755, døbt
i Garn. Ke., Konventualinde i Støvringgaard, f efter 11/6 1777.

D en B er to u c h ’s k e S læ g ts ta v le

XIX

8. CHRISTIANE Sophie Hedvig von BERTOUCH, * 20/7 1757, døbt
i Garn. Ke. f 31/1 1837 i Aalborg. — G. m. Etatsraad, Toldinsp.
CHRISTIAN PREETZMANN, * 1749, i 1827.
9. ULRIKKE Antoinette von BERTOUCH, * i Kbh. 7/12 1759, døbt
i Garn. Ke. j- i Aalborg 24/2 1834, begr. smst. 4/3 1834.
10. Catharine Sophie WILHELMINE von BERTOUCH, * 25/10 1762,
døbt i Garn. Ke., Hofdame hos Arveprinsesse Sophie Frederikke,
Klosterfrk. i Roskilde, + 1854.
11. Frederik JULIAN Christian von BERTOUCH til Søholt, * 23/4 1761
i Kbhn., døbt i Garn. Ke. Kammerherre, Ritmester og Eskadronchef
i Husarerne, f 10/9 1831, begr. p. Fuglse Kgd. — G. 1° 8/10 1791
paa Schackenborg m. MARGARETHE LÜTKEN (Enke eft. Fr. Ferd.
v. Bertouch), f 30/8 1794 p. Schackenborg, begr. p. Møgeltønder
Kgd. — G. 2° 2/1 1796 p. Hvidkilde m. ELISABETH Catharina Ba
ronesse LEHN til Søholt, * 30/11 1772 p. Hvidkilde, døbt 3/1 1773 i
Egense Ke. (F: Baron Poul Abraham Lehn og Erica de Cicignon).
Hun Enke eft. Casper Herman v. Krogh til Søholt. f 27/10 1802 i
Dresden, bisat i det Frih. Gregory’ske Kapel smst. — G. 3° ./7 1803
p. Hvidkilde m. LOUISE Juliane von WALLMODEN, * 15/6 1775
(F: Geh.raad Georg Christoph von Wallmoden og Catharina Mar
grethe von Lehn), + 7/9 1831, begr. p. Fuglse Kgd.
Hans Data: 1768 Page h. Enkedronning Juliane Marie. — 1776 Premierpage.
— /3 1780 L ø jt v. 2. sjæil. R ytter Regt. — /9 s. A. v. Livg. t. Hest.
- 25/11 s. A. Kmjkr. — 1785 i Sverige, Prm lt. _ 23/12 1789 Ritm.
i Husarerne. — 1792 Eskadrchef. — 29/4 1803 Afsk. — 1812 Kmhr.

IV. SLÆGTLED
Ernst Albrecht von Bertouchs Børn:
1. CARL Anton Rudolf von BERTOUCH, * 15/6 1785, døbt i Holmens
Ke. Kammerjkr., Kaptajnlt. i Søetaten, f 27/1 1832 i Slesvig.
Hans Data: 1795 vol. Kadet. — 1801 Gerners Medaille. — 8/7 1803 Skløjtn. —
27/1 1809 Prm lt. — 1/2 1810 Indrul. Off. i Tønder. — 15/2 1811
Kmjkr. — 20/9 1815 Afsk. — 23/4 1820 kar. Kaplt.

2. SUSANNE Caspare Marie von BERTOUCH, * 15/6 1786, + 30/10
1834. G. 25/3 1830 m. Kammerherre, Oberstlt. Chr. Fr. HØGH, * 1785,
t 1857.
3. JULIE Frederikke Louise von BERTOUCH, * 3/9 1787, f 23/2 1834.
— G. 5/12 1807 m. Overretsraad i Slesvig, Etatsraad Johan Carl
KRICHAUFF, * 1772, + 1829.
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4. STANISLAUS Augustus Poniatowsky von BERTOUCH, * 27/4 1790
i Tønder, Kammerherre, Kaptajnil., Toldkass, i Ottensen. -J- 23/10
1861 i Altona. — G. m. Isabella Eleonora Dorthea von DORRIEN,
* 15/6 1795. (F: General Johann von Dorrien og Sophie Amalie von
Stemann), f 7/9 1831.
Hans Data: 1802 Kadet. — 27/1 1809 Skløjtn. — 1811—13 tjg. omb. i l’Albanais.
— 9/9 1814 à la suite. — 20/9 1815 Afsk. — /12 s. A. kar. Prm lt. —
1817 kar. Kapt. — 1820 Konsumptionskass. i Slagelse. — 1826
Toldforv. i St. Margarethen. — 1842 Toldkass. i Ottensen & Kmherre. — 1858 St. Helena Medaillen.

Fr. Julian von Bertouchs Børn:
af 1. Ægteskab:
5. CARL Emil Ferdinand von BERTOUCH, * 4/3 1792, f 1795.
6. CAROLINE Catharina von BERTOUCH, * 1/3 1794, + 1797, indskr.
i Vallø.
af 2. Ægteskab:
7. POUL Godske Lensbaron BERTOUCH-LEHN til Stamhuset, fra
13/3 1819 Baroniet Sønderkarle (Patenter af 1/2 1828), * 6/10 1796
p. Søholt, f 16/10 1831 p. Lungholm. — G. 19/8 1821 p. Hvidkilde
(Egense Ke.) m. HENRIETTE Margaretha KLAUER, * 1793 i
Schwerin, (F: Organist Heinrich Klauer og Regine Kiissel), f 15/2
1836 p. Lunghohn. Begge begr. p. Errindlev Kgd.
af 3. Ægteskab:
8. CATHINKA Hermine von BERTOUCH, * 27/7 1804 p. Søholt, døbt
og konf. i Søholt Kapel. Stiftsdame i Vallø. f 30/1 1876.
9. Georg HUGUES von BERTOUCH, * 22/5 1806, f 18/9 1866, begr.
p. Fuglse Kgd.
10. ERNST Rudolf Baron BERTOUCH, * 20/4 1808 p. Søholt, Kammer
herre, Legationsraad, Ritmester i Husarerne, R. af D. p. p. Frih.
Titel 23/1 1839. f 13/7 1869 i London, begr. smst. — G. 17/11 1847 m.
LOUISA Henriette GAGE. (F: Sir John Gage og Mary Millbanks),
* 21/12 1809, f 19/6 1880.
Hans Data: 1828 Skløjtn. à la suite v. sjæll. Lansener Regt. — 1832 i Nr. v.
Husarerne. — 1833 Kmjkr. — 1836 à la suite & Gesandtskabsattaché i Stockh. — 1838 Attaché i London. — 1840 kar. Prmlt.,
Attaché i Stockh., 1841 i Haag. — 1846 Attaché i Paris. — 1848
Legskr. i London. — 1849 Afsk. af Ilæren. — 1851 Legationssekre
tæ r i Wien. — S. A. kar. Ritm. — 1852 Legskr. i Paris. — 1853
R. af D. & Kmherrc. — 1861 Legationsraad.
Udenl. Dekor.: A.A.B.3, F.Æ.L.4, N.E.Kr.3, S.Sv.3.
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11. Carl Christian FERDINAND von BERTOUCH, * 3/9 1810 paa Søholt,
Hofjægermester, Oldtidsforsker, R. af D. f i Malines ./. 1902. —
G. 24/11 1843 m. MAREN (Mary) WALLMODEN (Adoptivdatter af
Kmjkr. Frederik v. Wallmoden) til den Wallmodenske Fideikom.,
* 20/12 1812, f 5/6 1859. Begge begr. i Wallmodenske Kapel,
Thoreby Ke.
12. (JULIAN) von BERTOUCH, * 1813, i udøbt s. A. Begr. i Søholt
Have.
V. SLÆGTLED
Stanislaus von Bertouchs Børn:
1. ERNST Johan Albrecht von BERTOUCH, * 26/8 1821. Cand. jur.,
Kammerjkr., Herredsfoged paa Nordstrand, senere prøjsisk Regeringsraad og Kammerherre, f 23/4 1904 i Wiesbaden. — G. 23/2 1854
m. CAROLINE WILLINK, * 1/6 1821, + 31/5 1909.
Hans Data: Cand. jur. — 1844 Ilofjkr. — 1853 Herredsfgd. p. Nordstrand. —
1856 Kmjkr. — S. A. Stadspræs. i Frederikssted, Land- & Husfgd.
for Stapelholm. — 1869 prøjs. Regraad i Liegnitz. — 1871 prøjs.
Kmhcrre.
Udenl. Dekor.: P.I.l, P .P .l, P.R.0.4, P.Kr.3, L.Æ.K.l, W ald.F.l,
T.M.21, Rum.Kr.3, S.A.31, B.H.M.3.

2. SOPHUS August Theodor von BERTOUCH, * 27/7 1825, Landagent,
f 11/1 1901. (Udvandret til Australien, hvor Descendenter endnu
lever).
3. CARL Anton Rudolf von BERTOUCH, * 6/8 1827, Mægler, f 13/6
1898. (Udvandret til Australien, hvor Descendenter endnu lever).
Poul Godske Bertouch-Lehns Børn:
4. ELISABETH Juliane Louise Amalie Christiane Baronesse BER
TOUCH-LEHN, * 20/12 1821 p. Lungholm, f 9/2 1858. — G. 1847 m.
Hofjm. Theodor Emil NEERGAARD til Viskum, * ..., f 1865.
5. MATHILDE Wilhelmine Frederikke Pauline Cathinka Baronesse
BERTOUCH-LEHN, * 26/8 1824 p. Lungholm, f 15/2 1836 p. Lungholm, begr. p. Errindlev Kgd.
6. Johan JULIAN Sophus Ernst Lensbaron BERTOUCH-LEHN til
Baroniet Sønderkarlc, * 26/2 1826 p. Lungholm, Kammerherre, Hof
jægermester, R. af D. — f 18/9 1905 p. Lungholm. — G. 1° 8/3 1848
m. CAROLINE Susanne EWALD, * 4/5 1826, (F: Generalmajor
Carl v. Ewald og Frederikke Rosenstand-Goiske), -J- 17/4 1851. —
G. 2° 21/6 1853 m. Anna Sophie NATHALIE Comtesse HOLCK, * 7/5
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1824 (F: Postdirektør, Kmhr., Greve Julius Hoick og Caroline Møl
ler), y 23/9 1891 p. Lungholm. Alle begr. p. Errindlev Kgd.
Ernst Rudolf Bertouchs Børn:
7. VARINKA Charlotte Julie Baronesse BERTOUCH, * 6/10 1848 i
London, døbt 4/11 s. A. i St. Peter’s Church, smst., indskrevet i Vallø.
— f 25/12 1893 i Bournmouth. — G. 1/6 1876 m. engelsk Oberst
James AUGUSTUS HILL, * 1843, f ... (Descendenter i England).
8. MONTAGU William Ferdinand Baron BERTOUCH, * 24/8 1851
i London, døbt 24/9 s. A. i St. Peter’s Church, smst. Jægermester.
— f 23/4 1921 i Las Palmas (Canariske Øer). Begr. protest. Kgd.
smst. — G. 31/7 1882 m. BEATRICE Caroline ELMSLIE, * 14/1 1859,
f 10/1 1931 i Bexhill-on-Sea. Ægtesk. opløst. (Descendenter for
blevet i England).
VI. SLÆGTLED
Ernst J. A. Bertouchs Datter:
1. SOPHIE Amalie Dorothea, * 12/1 1856. Indskr. i Vallø. f 10/3 1864.
Joh. Julian Bertouch-Lehns Børn:
af 1. Ægteskab:
2. CAROLINE Susanne Baronesse BERTOUCH-LEHN, * 13/4 1851 paa
Lungholm, indskr. i Vallø Stift, j- 16/10 1914 paa Dalsborg (Snek
kersten). — G. 22/1 1873 m. Jagtjkr. PREBEN Baron WEDELLWEDELLSBORG til Borupgaard, * 1843, f 1915 paa Dalsborg (ej
Børn). Begge begr. p. Egebæksvang Kgd.
af 2. Ægteskab:
3. POUL Abraham Lensbaron BERTOUCH-LEHN til Baroniet Søn
derkarle (afløst 1925), * 22/1 1855 i Eimsbüttel, døbt 30/5 1855 i
Ottensen, konf. 2/10 1870 i Errindlev. Kammerherre, Hofjægermester,
f 17/9 1928 p. Lungholm. — G. 22/1 1879 m. Frederikke Catharine
SOPHIE LØVENSKIOLD, * 27/10 1857 p. Torpegaarden, (F: Hof
jægermester Severin Løvenskiold og Comtesse Sophie Vibeke
Knuth), f 19/11 1937 p. Lungholm. Begge bisat i Familiekapellet,
Olstrup Kgd.
VII. SLÆGTLED
Poul Abraham Bertouch-Lehns Børn:
1. POUL JOHAN Lensbaron BERTOUCH-LEHN til Lungholm og
Successorfonden for det tidl. Baroni Sønderkarle, * 10/11 1879 p.
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Sophiehøj. Løjtn., Gesandtskabsattaché, f 17/8 1936 i Buxton (Eng
land). Bisat i Kapellet, Olstrup Kgd.
Hans Data: 1905 Skløj tn .— 11/11 1905 Volontør i U denrigsm inisteriet.— 22/1
1906 Attaché ved Gesk. Rom. — 1/5 1908 do. Kristiania. — 1/1
1909 Løjtn. i Forstærk. — 1/12 1910 Attaché i Wien og Rom. —
1/1 1912 i London.
Udenl. Dekor.: I.Kr.4, N.St.O.32, Stb.G.V.I.M., Ø.F.I.4.

2. JULIAN Vilhelm Carl Severin Rudolph Joachim Lensbaron BERTOUCH-LEHN til Successorfond II for det tidl. Baroni Sønderkarle,
* 22/8 1886 i Kreuznach. Cand. phil., Løjtn. — G. 9/12 1930 i London
m. DOROTHY Doris O’BRIEN, * 15/1 1898 (g. 1° Dyers).
Hans Data: 1907 Student. — 1910 Cand. phil. — 1914 Løjtn.
Udenl. Dekor.: Stb.W.M., Slb.V.M.

3. RUDOLPH Frederik Carl Adam Baron BERTOUCH-LEHN til
Højbygaard, * 27/4 1891 p. Sophiehøj. Cand. jur., Skløjtn. i Livg.,
Gesandt, K2 af D., D.M., M. f. Kfhj. — G. 17/4 1916 i Othmarschen m.
OLGA Eléna BURCHARD Y TREVINO (F: Konsul Paul Vincent
Burchard og Anita Trevino), * 4/12 1890 i Monterrey (Mexico).
Hans Data: 1909 Student. — 1915 Cand. jur. — S. A. Fuldm. v. Frederiksberg
Birk. — 1917 Skløjtn. i Livg. — 1/1 1918 Volontør i Udenrigsm.
— 2/6 1919 Legationssekr. i Berlin. — 1/1 1924 i Paris. — 1/4 1927
Fuldm. i Udenrigsm. 1/9 1932 Kontorchef smst. — 1/11 1935 Over
ord. Gesandt og befuldm. Minister i Japan. — 1/6 1939 udenf. Nr.
— 1/3 1941 Afsked med Pension og Rang som Gesandt samt med
Ret til at bære Uniform.
Udenl. Dekor.: G r.Ph.l, B.Kr.4, Chin.G.H.31, F.Æ.L.5, J.H.S.l,
S.Kr.4, Ty.M.f.Kfhj., 0.r.K.2.

4. SUSANNE Benedicte Nathalie Sophie Baronesse BERTOUCHLEHN, * 12/11 1896 p. Sophiehøj, døbt i Errindlev Ke., f 29/4 1897
p. Sophiehøj. Begr. i Errindlev, senere overflyttet t. Olstrup Kgd.
VIII. SLÆGTLED
Julian Bertouch-Lehns Adoptivbarn:
1. KATHLEEN Dyers, adopt. BERTOUCH-LEHN, * 1921.
Rudolph Bertouch-Lehns Born:
2. BEATRICE Susanne Anita Baronesse BERTOUCH-LEHN, * 16/2
1919 i Taarbæk, døbt i Taarbæk Ke. Keramiker.
3. POUL Christian Baron BERTOUCH-LEHN til Lungholm, * 24/10
1922 i Berlin, hjemmedøbt s. A. af dansk Præst smst. Konfirm. 1938
i tysk prot. Kirke, Tokyo. Student 1942.
4. EVA Sophie Nathalie Baronesse BERTOUCH-LEHN, * 26/9 1926 i
St. Cloud v. Paris, døbt s. A. i Eglise St. Jean, Paris, af dansk
Præst. Konfirm. 1940 i Garn. Ke.

FØ R STE-O TTEN D E
SLÆGTLED

FØRSTE SLÆGTLED
nevældens Indførelse i Danmark og Norge havde givet Kongemagten
forøget ydre Anseelse og, uanset den uheldige skaanske Krig, havde
enkeltstaaende sejrrige Krigsbegivenheder til Søs og i Nordtyskland
kastet fornyet Glans over de danske Vaaben og hævdet Tvillingrigernes
Stilling som en førende Magt i Nordeuropa i Slutningen af det 17. Aarhundrede. Disse Forhold maatte naturligt øve betydelig Tiltrækning paa
de mange, ofte dygtige Udlændinge, der søgte nye Virkefelter, og som
nu mest sydfra strømmede til Danmark, hvor de ved Hoffet, i Admini
strationen og i Militæret i et vist Omfang fortrængte den gamle danske
Adel, hvis Magt var blevet stærkt svækket i 1660. Som Følge heraf blev
den nationale Hær og Flaade ganske overvejende kommanderet af uden
landske Officerer. En Del af disse Slægter er siden forblevet her i
Landet.
Det er blandt disse sidste, at vi finder Georg de Bertouch (I, 1), og som
vi skal se nedenfor, gav en tilfældig Begivenhed Anledning til, at Ber
touch fik Ansættelse i den danske Hær.
Efter paa Grund af sin protestantiske Tro at have maattet forlade
Bayern sammen med sine Brødre, fandt Faderen, Jacob de Bertouch,
der i Bayern havde været Professor i Jura og Filosofi, et nyt Hjem i
Franken, hvor han ernærede sig mere beskedent som Skolelærer i Hel
mershausen ved Ostheim a. d. Rhön. Her fødte hans Hustru Maria Regina
f. Kriegh (Crequi) d. 19. Juni 1668 Ægteparrets eneste Barn, Sønnen
Georg eller Johan Georg, som hans Døbenavn muligvis har været.1
Allerede medens Georg var Dreng, opdagede Kapelmester Eberlin2 hans
musikalske Anlæg og gav ham den første Undervisning i Violinspil og
Kompositionslære. Selv giver Georg Bertouch Kapelmester Mattheson en
Del af Æren herfor.3 Efter endt Skolegang besøgte Georg tre Universite-
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ter. I Jena kastede han sig — vel for at følge Faderens Fodspor — over
det juridiske Studium, og samtidig tog Kapelmester Johann Nikolaus Bach
sig af hans videre Musikuddannelse.4 En Tid angives han at have været
»Conseiller« i Zittau. Paa en Rejse til Italien sammen med Nik. Bach5
gjorde han Bekendtskab med Sønnerne af en dansk General — vistnok
en Moltke, der opmuntrede ham til at komme til Danmark.6 Maaske var
det en Følge heraf, at Georg Bertouch endelig — under Vejledning af
Professor Stryck — afsluttede sine Studier ved Christian Albrecht Uni
versitetet i Kiel, som jo dengang hørte under den danske Krone. I 1693
erhvervede han ved nævnte Universitet Doktorgraden for en Afhandling
om Skuespil og Operakunst i retlig Belysning. Den nøjagtige Titel
lyder: De eo quocl justum est circa ludos scenicos operasque modernas,
dictas vulgo: »Operen« (trykt 1693 i Kiel7 (se Afb.) og muligvis ogsaa
1696 i Nürnberg8 i 4° bestaaende af 6 Ark), et Kompositum af hans
juridiske og musikalske Studier.
Men hvad skulde han nu bruge sin Doktorværdighed til? En Ting var
i hvert Fald givet, nemlig at den unge Mand maatte staa paa egne Ben.
Thi som Bertouch selv skrev til Kapelmester Mattheson i et Brev9 af
19. Juni 1738, hvori han som 71-aarig skuer tilbage paa sit Liv: »Ich
war ein fremder Ritter ohne Verwandte und Gönner, darum musste ich
entweder sterben oder siegen.« Hans Familie kunde nok se tilbage paa
store Traditioner, men havde mistet baade Hjemstavn, Stilling og For
mue. Medens han antagelig sad og grublede herover, dundrede dansk
Rytteri og Artilleri nordfra ad den gamle Hærvej over Rendsborg,
medens Fodfolk, der var landsat i Travemünde, marcherede i Retning
af Oldesloe, hvor den danske Hær samledes i Juli 1693. Den unge Ber
touch greb da Lejligheden og meldte sig ved Hæren, hvor han opnaaede
Ansættelse som Auditør og Kvartermester.10
Den danske Hærs Maal var Ratzeburg i det Lauenborgske. Da nemlig
Hertug Georg Wilhelm af Brunsvig-Lyneborg havde besat SachsenLauenborg efter den sidste Hertugs Død for at sikre sig imod dennes Ar
vinger og i dette Øjemed ladet Fæstningsværkerne ved Ratzeburg forny,
erklærede Christian V., som ansaa Befæstelsen som en Trusel mod Hol
sten, denne at være i Strid med Bestemmelserne i den Westfalske Fred.
Da denne Indsigelse imidlertid lodes upaaagtet, afsendte Kongen direkte
fra Danmark, under Anførsel af Feltmarskal Wedel, en Hærstyrke paa
15.000 Mand, som aabnede et Bombardement mod Staden d. 21. August
1693.11
■
Aaret efter den nysnævnte Begivenhed udnævntes Bertouch til Regi
mentskvartermester ved 2. sjællandske nationale Rytter-Regiment.12
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Dette stod under Kommando af Oberst Mathias Numsen og laa i den
følgende Fredsperiode i Regimentets sjællandske Garnisoner,13 Staben
utvivlsomt i Næstved, hvor Numsen, der boede paa sit i Nærheden be
liggende Gods Sal tø,14 kunde være i Forbindelse med den.
De fredelige Aar gav Georg Bertouch Tid til at se sig om efter en
Brud, som han fandt i den smukke unge Anne Knudsdatter Weylei5 paa
den ikke langt fra Næstved beliggende Herregaard Trolholm (det nu
værende Holsteinborg). Vielsen fandt Sted den 30. November 1699 paa
Trolholm eller i Hyllested Kirke. I Kirkebogen angives hendes Navn
som ovenfor; i Copulationsregnskaberne er tilføjet Navnet Bredahl.
Hermed falder utvivlsomt Thomles Hypothese angaaende hendes norske
Herkomst.16
Kort efter udbrød den store nordiske Krig. I Marts 1700 rykkede paa
Frederik IV’s Ordre en Hær paa 18.000 Mand under Kommando af Her
tug Ferdinand af Württemberg-Neustadt17 ind i de gottorpske Lande, da
Kongen ikke længere vilde taale Hertug Frederiks Optræden. Tønningen
belejredes, og 2. sjællandske Rytterregiment fik den Opgave at bevogte
Østkysten af Jylland Nord for Limfjorden. Herfra sendtes Regimentet
til Holsten,18 hvor det deltog i nogle Træfninger ved Valsbøl, Bredsted
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og Arievad, indtil Krigen foreløbig bragtes til Standsning ved Freden
i Travendal d. 18. August 1700,19 og Hertug Ferdinand fik Ordre til at
opløse Armekorpset.20 Dette genopstod imidlertid kort efter, da den
spanske Arvefølgekrig udbrød 1701, og kom saaledes til at danne Kernen
i det danske Lejekorps paa 12.000 Mand, der i Henhold til Overenskomst
med Wilhelm III af Oranien sendtes til Nederlandene s. A. under Her
tug Carl Rudolph af Württembergs21 Førerskab for i Forening med Eng
lænderne og Hollænderne at fravriste Ludvig XIV hans nordlige Grænsefæstninger.22 Bertouch udkommanderedes følgelig til Felttoget med 2.
sjællandske.23 I September 1701 var Størstedelen af Hæren samlet ved
Glückstadt, hvor Afleveringen til de hollandsk-engelske Kommissærer
skulde finde Sted. Derfra afgik Tropperne i Oktober ad Søvejen til
Nederlandene.
Hertugen af Marlborough fik Overkommandoen over de allierede
Hære, der talte over 100 Batailloner og flere Hundrede Eskadroner eller
omtrent 60.000 Mand, der stod overfor lige saa mange franske og bayer
ske Tropper under Anførsel af Marskal Villars og Kurfyrsten af Bayern.
Straks i 1702 stormedes Liège, og i 1703 erobredes Huy og Limburg af
de Allierede. 1704 gik de Allierede fra Brabant til Sydtyskland for at
forene sig med den østrigske Hærfører Prins Eugen af Savoyen — en
lang og anstrengende March paa 70 Mil, som tilbagelagdes i Løbet af
30 Dage. Her udkæmpedes det overordentlig haardnakkede Slag ved
Höchstädt (Blenheim). Det var i dette Slag, at Leopold af Dessau, der
førte Prøjserne, opfordrede disse til at følge Danskernes Eksempel. De
vige ikke, ytrede han, uagtet de kæmper imod en tredobbelt Overmagt.
Det blev Rytteriet, der vandt Slaget, men de danske Tab var store. Hele
Bayern erobredes, og den fransk-bayerske Hær forfulgtes til Rhinen.
Paa Tilbagevejen til Flandern stormedes endnu Trarbach og Saarburg,
hvorefter Tropperne gik i Vinterkvarter mellem Rhin og Mosel.34
Antagelig har Georg Bertouch haft Lejlighed til at gøre sig bemærket,
og erholdt derfor i 1704 Karakter som Ritmester,25 hvilket Aar han var
paa Orlov i Danmark.26 Aaret efter fik han Kommando som Ritmester
ved 2. jydske nationale Rytter-Regiment, der førtes af Oberst Utterwich.
Aaret 1705 forspildtes af de Allierede, idet de engelske, hollandske
og tyske Førere ikke kunde enes, og Franskmændene benyttede sig
heraf til at generobre nogle Fæstninger. For at forfølge deres Held
brød Franskmændene tidligt op det følgende Aar i den Hensigt at
overrumple den engelsk-hollandske Hær, inden Lejetropperne var stødt
til denne. Den franske Konge havde nemlig af den danske Gesandt,
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GEORG BERTOUCH
(1G68—1743)

Meycrcronc,27 hørt, at Danskerne vægrede sig ved at forlade deres
Kvarterer, da de ikke havde faaet deres Lønninger. Hollænderne skyndte
sig imidlertid at betale; det danske Rytteri forlod derpaa Nimwegen og
stødte kort efter til Marlborough. Begge Hære kappedes nu om først at
besætte den gunstige Stilling ved Landsbyen Ramillies (Rameley), hvor
Slaget stod den 23. Maj 1706.
Ifølge den af Hertugen af Württemberg den følgende Dag fra Lejren
ved Meldert til Kongen indsendte »Memorial«28 kom Franskmændene
(under Marskal de Villeroy) ganske vist først; men endnu inden de havde
naaet at sætte sig fast, lod Hertugen af Marlborough formere Slagorden
med det danske Kavalleri under Hertugen af Württemberg bag venstre
Fløj. Først angreb 3 hollandske Batailloner paa venstre Fløj, og det
danske Kavalleri fik samtidig Ordre til at angribe Fjenden i højre
Flanke. Paa Grund af et Morads var dette imidlertid ikke muligt, og det
danske Kavalleri saa sig nødsaget til at gøre Front mod 15 Eskadroner
»de la Maison du Roy«, som kom imod dem. Det fjendtlige Rytteri blev
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G. BERTOUCHS NAVNETRÆ K OG SEGL (1723)
Rigsarkivet, Oslo

i Løbet af tre Kvarter, uden større Tab for Danskerne, enten kastet til
bage eller drevet ud i Moradset og massakreret. Det danske Kavalleri
erobrede en fjendtlig Fane og 5 Estandarter m. m. — røde Silkefaner
med hvide Liljer, der indsendtes til Tøjhuset i København.29 Derefter
angreb Infanteri Fjendens venstre Fløj, der bragtes i fuldkommen Kon
fusion og Opløsning. I Centrum fik samtidig Generalløjtnant Jobst
Schölten Ordre til med 3 Batailloner Danskere, Englændere og Hol
lændere at angribe selve Ramillies, hvor Fjenden særlig havde sat sig
fast. Byen blev hurtigt taget, men Slaget vedvarede endnu mere end
en Time, hvorpaa Fjenden trak sig tilbage mod Løwen. KL 5 Eftm. var
Fjenden paa Flugt over hele Linien. »Enfin,« slutter Beretningen, »es
ist ein Victoire Complet«, skønt Fjenden talmæssigt var overlegen. Fjen
den forfulgtes de følgende Dage over Dyle-Floden til den anden Side af
Bryssel Kanalen. Herfra fortsatte Fjenden Tilbagetoget over Vilvorde og
Mecheln til Gent. Meyercrone maatte forlade Paris — mærkeligt nok
ikke paa Foranledning af den danske Regering, men — som Følge af
Ludvig XIV’s Vrede over det tabte Slag, som han gav Meyercrones
daarlige Informationer Skylden for.30
Af de efter Slaget indsendte Styrkelister fremgaar, at Oberst’ Utterwich faldt, og at Bertouch var blandt de saarede.31 Sidstnævnte Om
stændighed i Forbindelse med det danske Korps’ Indkvartering i disse
Egne i de følgende Aar har formentlig givet Bertouch en nem og kær
kommen Lejlighed til at træde i Forbindelse med de i Brabant forblevne
Medlemmer af Slægten. Og denne Tilknytning synes at være blevet be-
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Ubekendt Maler 1707

Lungholm

ANNE BERTOUCH f. WEYLE
(1675—1735)

kræftet ved hans samtidige Udnævnelse til Ærespræsident for Musik
akademiet i Malines (Mecheln).32
Efter Ramillies erobrede Marlborough Antwerpen, Ostende, Dendermonde, Oudenarde og flere andre Fæstninger. Om Vinteren indkvarte
redes de danske i Brügge og i Landsbyerne mellem denne By og Gent.
2. jydske Rytter Regiment, der havde faaet et fattigt Fiskerleje til Vinter
kvarter, flyttedes egenmægtigt af Hertug Carl Rudolph til Brügge. I 1707
indskrænkede Marlborough sig til at hævde de vundne Stillinger, og Trop
perne beholdt den følgende Vinter omtrent de samme Kvarterer. 1708
tilbageerobrede Franskmændene Ostende, Gent og Brügge, men Prins
Eugen kom Marlborough til Hjælp, og Franskmændene led meget store
Tab, navnlig som Følge af den danske Ryttergeneral Jørgen Rantzau’s
energiske Angreb. Franskmændene maatte opgive Byen Lille efter tre
Maaneders Belejring. Ligeledes blev de fordrevet fra Ostende, og ende
lig rømmede de (Jan. 1709) Gent og Brügge, hvorpaa de danske Tropper
atter gik i Vinterkvarter, Hovedparten (2. jydske Rytter Rgt. indbefattet)
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i Brügge.33 Bertouch fik dog formentlig for sit Vedkommende Orlov til
Danmark34 og erholdt kort efter Titel af Major.35
Ludvig XIV søgte nu Fred, men hans Betingelser blev forkastede af
Marlborough og Württemberg. Felttoget i 1711 indskrænkedes dog til Be
lejringen af Douai, Bouchain og andre Fæstninger i Nordfrankrig.
I det af Hertug Carl Rudolph fra Lejren ved Avènes-le-sec den 11. Ok
tober s. A. til Kongen indsendte Forslag36 til Forfremmelser nævnes
Georg Bertouch (undertiden skrives Navnet ogsaa Bertough i Rappor
terne) ved Oberst Lüttichaus37 Regiment til Hest — 2. jydske Rytter
Rgt. var s. A. blevet overtaget af sidstnævnte — som en dygtig Officer,
der i »Bravour und Capacité« ikke giver nogen noget efter, og som ved
»stattfindenen Occasionen« har vist sin »Valeur« osv., hvorfor han
indstilledes til og erholdt Oberstløjtnants Karakter, foreløbig dog med
Tjeneste som Brigademajor.38
Endelig i 1712 opnaaede Frankrig Vaabenstilstand. Marlborough hjem
kaldtes, og i Begyndelsen af 1713 sendtes en Del af de danske Tropper
(bl. a. 2. jydske Rytter Rgt.) under Hertugen af Württemberg til Hol
sten. Resten forblev i Holland, indtil den skyldige Leje var betalt i April
1714. Schölten, som havde udmærket sig under Felttoget i Flandern,
var dog allerede blevet hjemkaldt i 1710 og betroet Overkommandoen
over den danske Hær, som han førte i det for Danskerne iøvrigt uhel
dige Slag ved Gadebusch to Aar senere. Hertug Carl Rudolph naaede
Tønning med sine Tropper, netop da Stenbock, som havde lagt sig ind i
Fæstningen, maatte overgive sig (16. Maj 1713), og Hertugen deltog i
Forhandlingerne herom, der endte med, at Tønning udleveredes — dog
ikke til Danmark, men — til den holsten-gottorpske Hertug.
Under et løst Paaskud lod imidlertid Frederik IV alligevel Tønning
indtage i Februar 1714, og da Carl XII var vendt tilbage fra Tyrkiet i
November s. A., blussede Krigen op igen. Den danske Hær samledes paa
Grande Hede (i det sydøstlige Holsten) i Juni 1715. Hovedhæren, 32.000
Mand, under Anførsel af Kongen og med Württemberg, Schölten, Dewitz,
Schwärtzel og Krag som Generalløjtnanter, marcherede, forenede med
Prøjserne og Sachserne, mod Stralsund, hvis Forsvar lededes af Carl XII
selv. I Dec. s. A. maatte Fæstningen overgive sig. Carl XII havde dog
allerede forinden forladt Byen omend under stor Fare for i Østersøen
at blive opsnappet af Peter Wessel (Tordenskiold) og fortsatte nu Kri
gen i Norge med Belejringen af Akershus Fæstning 1716.
Bertouch, der den 5. Aug. 1713 udnævntes til Hertugen af Württem
bergs Generaladjudant,39 har aabenbart som saadan ogsaa deltaget i Be
lejringen af Stralsund. At Bertouch gjorde Felttogene med indtil dette

11

F ø r s te S læ g tle d

Ubekendt Maler 1707

Lungholm

ANNE BERTOUCII
med Børnene Charlotte, Andreas og Johan

Tidspunkt bekræftes yderligere ved hans eget Brev til Mattheson, dateret
Akershus den 28. Febr. 1719 (Nr. 1 i Brevsnil.), hvori han siger, at »la
guerre continuelle suivie de deux campagnes« har hindret ham i tid
ligere at skrive og takke ham for et tilsendt Værk. Da Hertug Carl
Rudolph i 1716 overtog Regeringen i Württemberg, tog han naturligvis
sin Afsked fra dansk Tjeneste, og Georg Bertouch genindtraadte derpaa i Nummer ved sin gamle Afdeling. Den 24. December 1717 avan
cerede han til Oberst.40 Men muligvis var ingen Regimentskommando
ledig — Lüttichau førte stadig 2. jydske — hvilket antagelig er Grunden
til, at Bertouch allerede det følgende Aar41 udnævntes til Generalkrigs
kommissær i Norge, hvor Kongen ønskede at reorganisere Hæren og for
doble de nationale Regimenter. Dette kunde dog ikke gennemføres som
Følge af General Arm felt’s Indfald i Trondhjems Stift og Carl XII’s Felt
tog i det Søndenfjeldske efter Opgivelsen af Belejringen af Akershus.
Imidlertid faldt Kongen foran Frederikssten den 11. Dec. 1718, og Armfelt’s Korps maatte derpaa trække sig tilbage — det omkom iøvrigt for
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Størstedelen i en Snestorm i Januar 1719 — medens Tordenskiold sam
tidig foretog sine forvovne Indhug paa Svenskekysten. Den svenske
Trusel mod Norge var dermed afværget, men Bertouch fik en Del Ar
bejde med Aflønning af Tropperne, Optællinger vedrørende de kgl.
Magasiner, Opgørelse af Krigsskadeserstatninger, Folketællinger, Ud
skrivning af Krigsskatter m. v.42
Den 2. September 1719 udnævntes Bertouch endelig til Kommandant
paa Akershus — vel som Belønning for hans lange og gode Tjeneste i
Felten.
Som Kommandant tilbragte Bertouch 21 Aar paa Aggershus. Slottet
benyttedes endnu i det 17. Aarhundrede som Residens for Statholderen
og Bolig for kongelige Besøg, men da Statholderembedet efter Gylden
løves Bortrejse 1699 forvaltedes ved en Vicestatholder, og sidstnævnte
samtidig flyttedes til Christiania, boede herefter alene Kommandanten
paa Akershus bortset fra, at »Slotsloven« nogle Aar43 holdt sine Mø
der der. Det statelige gamle Slot og dets Fæstning, hvis Historie gaar
helt tilbage til omkring Aar 1300, stod ved det 18. Aarhundredes Begyn
delse i den Skikkelse, det havde faaet under Christian IV’s Ombygnin
ger. Beklageligvis var dog da de gamle Taarne Fuglsang og Vovehals
forsvundet og Romerike berøvet sin øverste Del, medens Jomfrutaarnet
var blevet forhøjet (se Afb. S. 21). Slottet har i det væsentlige bevaret
dette Udseende indtil vore Dage. Ganske vist var Slottet allerede 1742
saa forfaldent, at yderligere den østre Langfløj maatte nedrives, men i
1906 undergik Slottet en gennemgribende Restaurering.44 Fæstnings
anlæggene derimod, der sidste Gang stod deres Prøve, da Carl XII, som
ovenfor nævnt, belejrede Akershus, er som utidssvarende i Løbet af det
sidste hundrede Aar blevet stærkt beskaaret.
Georg Bertouch synes at have befundet sig vel i de nye Omgivelser.
En Indberetning45 til Overkrigssekretær Gabel, indsendt et Par Maaneder efter Ankomsten til Norge, slutter han med følgende Bemærkning:
»... mais je suis toujours de bon humeur, que j ’ay l’honneur de servir
mon tres cher Roy, que j ’ay toujours aimé sans etre connu de Luy.« Da
Danmark i Løbet af de følgende Aar gled ind i en Fredsperiode, kunde
Bertouch efterhaanden paatage sig andre Opgaver end de krigsmæssige,
og ogsaa i denne Henseende viste han meget Initiativ. Saaledes ind
sendte han til Regeringen et Forslag om at udgive alle siden Konge
loven udstedte Forordninger i en samlet Udgave.46 Det skyldtes ogsaa
hans Initiativ, at Johan Frederik Classen indkaldtes fra Slesvig for at
istandsætte Orglet i Vor Frelsers Kirke i Christiania samt i den Hen-
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Lungholm

CHARLOTTE BERTOUCII
(1700-1719)

sigt at knytte ham, hvilket ogsaa skete, som Organist til Kirken.47
Ligeledes indgav Bertouch, da han var blevet Kommandant paa Akers
hus, en Klage over, at Fæstningen fik for lidt Vand gennem de gamle
Trærender, som betjente Christiania, hvilket gav Anledning til, at der
i 1721 nedsattes en Kommission paa 4 Medlemmer (hvoraf Bertouch var
det ene) til at fremkomme med en Betænkning om en Forbedring af
Byens Vandforsyning; Kommissionens Forslag fik Aaret efter kgl.
Approbation.48
De øvrige tjenstlige Indberetninger fra Georg Bertouchs Kommandant
skabstid drejer sig ifølge Sagens Natur gennemgaaende om Emner af
mindre almen Interesse, saaledes om Regnskaber, Proviantbeholdninger,
Arbejder paa Fæstningsanlæggene, Embedsbesættelser, Arrestationer
o. I.49
Af og til modtoges prominente Fanger i Statsfængslet paa Fæstningen
— som f. Eks. den sidste »regerende« Greve i Grevskabet Rantzau,50 eller
den »mystiske Fange«51 angaaende hvem Bertouch modtog tvende Skri-
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vclser med Ordre om at returnere dem efter Gennemlæsning, gældbundne Officerer osv. — men dette har højst givet Kommandanten
saavel som Fangerne lidt Adspredelse. Heller ikke Ansvaret for det nor
ske Statsarkiv, der opbevaredes paa Slottet,
kan have været videre byrdefuldt.
Alligevel var det ikke langt fra, at Afslut
ningen paa Bertouchs lange Tjeneste havde
faaet et dramatisk Forløb. Det var dengang
ikke ualmindeligt, at der herskede Jalousi
og Kiv mellem de højere Officerer. Saaledes
indgav den kommanderende General i Norge,
Hans Jacob Arnoldt, og Oberst Sundt en
Klage over Bertouch, vistnok for Kompe
tenceoverskridelse. Den nylig tiltraadte Over
krigssekretær, Feltmarskal Michael Num
sen, der i sin Faders Regiment havde tjent
ANNE BERTOUCIIS
sammen med Bertouch og var ham meget
KISTEPLADE
venligt sindet, raadede ham til at stille
Klagerne tilfreds, saaledes at disse trak Klagen tilbage, inden den blev
foredraget Kongen. Men det vilde Bertouch slet ikke høre Tale om. I sin
Svarskrivelse af 1. Oktbr. 1740 (Nr. 2 i Brevsmi.) siger han: »Det maa
gaa som det vil, thi jeg lader intet af, saasom det vil remonstrere med
Kongens og Collegiernes befalinger«. Numsen meddeler derpaa Bertouch,
at Sagen maa gaa sin Gang.
I Skrivelse af 17. Dec. s. A.52 meddeler Numsen derefter General
Arnoldt, at Klagen har været refereret for Kongen, der mener, at dersom
Sagen var kommet til Krigsret, vilde Bertouch »ickun finde liden avan
tage derved. Imidlertid har dog Hans Majestæt taget hans lange og troe
Tjeneste i allernaadigst Consideration og været øm ved at lade Sagen
komme dertil paa det ham ikke i sin høje Alder nogen Ulempe eller
Tort skulle vederfare. Derfor har Hans Majestæt holdt det for tjenligst
at debattere og afgiøre Sagen paa den Maade, at General Lieutenant
Bertouch faaer sin Afskeed, og Eders Excellence derved kommer til
nogenledes Satisfaction__ «
Georg Bertouch, der i 1731 var blevet Brigader og 1733 Generalmajor
i Rytteriet, blev den 12/ i2 1740 saaledes dimitteret i Naade af Tjenesten
med Generalløjtnants Karakter og en aarlig Pension paa 500 Rdl.53 Ved
en den 8/4 1741 dateret Erklæring afleverede han Kommandantskabets
Arkiv til sin Efterfølger, Oberst Leben.54
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JOHAN BERTOUCII
(1705—1725)

Alle de foreliggende Oplysninger tillader sikkert at slutte, at Georg
Bertouch var en Mand, der ved egen Dygtighed og Energi havde brudt
sig sin Bane. Som en tapper og god Soldat havde han deltaget i 22
Slag,55 som forskaffede ham talrige Saar, men ogsaa megen Hæder.
Felttoget i Brabant var maaske nok den Begivenhed paa hans militære
Løbebane, der kom til at indtage den vigtigste Plads i hans Erindring.
Herpaa tyder ogsaa den Omstændighed, at han lod sin i 1709 fødte tredie
Søn, Carl Rudolph, opkalde efter Hærføreren, Hertugen af Württemberg,
der rimeligvis har staaet Fadder.
For sine aandelige Interesser har Bertouch fundet en gunstig Jord
bund i sin Tids Christiania.
Vel led Norges Befolkning stærkt under Følgerne af den store nor
diske Krig, men det økonomiske Opsving, der var begyndt i Norge om
kring Slutningen af det 17. Aarhundrede, tog efter Freden paa Frede
riksborg igen Fart. Den velhavende norske Handels- og Skibsfartsstand
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i Forbindelse med den fremstaaende og i denne indgiftede Embeds
mandsklasse gav god Mulighed for Trivselen af et for den Tid udviklet
socialt og kulturelt Liv. Efter at de katolske Kirkefester var ophørt, gav
i det væsentlige kun Enevoldskongernes Rejser Lejlighed til lignende
Folkefester.56 Saadanne fandt saaledes Sted, da Frederik IV for at lede
Felttoget mod Sverige besøgte Christiania 1719; Vicestatholderen, Baron
Krag, afholdt et stort Bal, og heller ikke den hovedrige Stiftamtmand
de Tonsberg57 stod tilbage i Pragtudfoldelse.
Christian VI, som paa sin Norgesrejse med Gemalinde besøgte Chri
stiania i 1733, udfoldede ligeledes betydelig Pragt. Allerede Ankomsten
formede sig festligt. Kongeparret blev i Kongechaluppen fra Eskadren i
Moss roet op til Akershus, hvis Kanoner saluterede.58 Og selv om Pietis
men ogsaa naaede op til Norge, formaaede den f. Eks. ikke helt at hindre
Optræden af fremmede Skuespiltrupper. En tysk Trup opførte saaledes
— vistnok 1736 — et af Holbergs Stykker for første Gang i Christiania.59
Men ved Siden heraf førte mange af Storkøbmændene en glimrende
Selskabelighed i deres smukke Hjem, saaledes Anchers60 i »Palæet«,
Colletts61 i Collettgaarden, Eliesons62 i den senere saakaldte »Stiftsgaard«
o. s. v. Af andre fremtrædende Personer i Christiania paa Georg Bertouchs
Tid kan nævnes Statholderne Vibe og Rantzau, Stiftamtmand Rappe,
Amtmand Benzon, Biskop Deichmann,63 General Hausmann,64 dennes
Datter Generalinde Cicignon,65 Familierne Leuch66 og Vogt, Stadsmajor
Müller,67 Magistratspræsident Resen68 m. fl.
I dette Selskab var Kommandanten paa Akershus og hans Hustru
naturligvis selvskrevne, men de har sikkert ogsaa været nær knyttet til
Slotspræsten Anders Borch og dennes Broder Professor Hans Borch,69
(jfr. nedenf. S. 24). Denne aandelige Atmosfære og de rolige Aar paa
Akershus har utvivlsomt givet Bertouch forønsket Lejlighed til at dyrke
sine musikalske Interesser, som han stadig havde bevaret. Musiklivet i
den norske Hovedstad var dog dengang næppe særlig bevendt. Dog
erfarer vi, at Rektor Jacob Rasch i Anledning af Kongens Besøg (1719)
foranstaltede Korsange af Cathedralskolens Elever.70 Vi har ogsaa oven
for hørt, at Georg Bertouch foranledigede Classens Indkaldelse som Or
ganist. Det afgørende for Stiftsbefalingsmand de Tonsberg og Stiftets
Biskop Barlh. Deichmann var, at Classen af Bertouch »blev befundet
meget habil«, idet Bertouch selv var »bekendt for en stor Komponist og
[for] Ex fundamento at forstaa Musiken«.71 Særligt synes han at have
været optaget af selv at komponere. Af hans Kompositioner er Titlerne
paa følgende bekendte:72
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Lungholin

CARL RUDOLPH BERTOUCII
(1709-1765)

1. »Heldenstück«.
2. »Sam. 2481 Paral«.
22. »Gott zürnet über Israel etc. D.fis à 13. 1 Tromba, 2 Oboe, 2 Viole
da Braccio, 1 Bassono, 1 Soprano, 1 Alto, 1 Tenore, 2 Bassi con il Basso
continuo, 764 mesures di George de Bertouch.«
»C’est la dernière pièce que je fis l’année passée. Les Feldstück des
Trompettes sont dedans« bemærker Bertouch paa Kompositionen, der,
som det var hans Sædvane, var bilagt ovennævnte Brev til Mattheson at
28. Febr. 1719.
I det prøjsiske Statsbibliotek i Berlin73 findes bl. a. følgende utvivl
somt af Bertouch selv nedskrevne Kompositioner:
1. Gott der Herr der Mächtige redet. 4 Singst. 3 Viol. 3 Violdigambe B c.
mit einer Sonata als Einleitung. 30 Bll. no. 10.
2. Mein Herz ist bereit, A. c. Bc. 5 Bll. No. 11.
3. Du Tochter Zion freue dich, B. solo c. 4 Instr. et Org. 12 Bll. No. 12.
2
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G. BERTOUCIIS DOKTORDISPUTATS (1693)
Universitetsbiblioteket, Kiel

Endvidere nævnes i en Fortegnelse over nogle al’ Sønnesønnen Fr.
Ferdinand efterlad le Musikalier (jfr. S. 65) følgende Kompositioner af
Georg Bertouch:74
»Gott ist die Liebe, wer in derselben bleibet, Oratorio von General
Lieutenant Georg de Bertouch.«
»Was bringt uns in Furcht und Schrecken«, Oratorio af samme.
I Anledning af Frederik IV’s Fødselsdag skrev Bertouch en Lejlighedskomposition med Titlen: »Ad diem natalem 30. Martii 1723. Celsiss
Principis Friderici. Christianiæ, Fol«.74a
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G. BERTOUCIIS SONATER (1738?)
Det kgl. Bibliotek

2*
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Yderligere er selve de af Georg Bertouch haandskrevne Noder, der
omtales af Mizler75 som:
»XXIV Sonates composées par les Canons, Fugues, Contre points et
parties, selon le sisteme de 24 modes et les préceptes du fameux Musi
cien, Componiste et Polihistor Jean Mattheson ez avec la Basse con
tinue par Georg de Bertouch«
opbevaret i det Kgl. Bibliotek i København.76 Sonaterne skal være ned
skrevet i 1738.
Til Belysning af Tidens Overtro fortæller Mattheson77 et morsomt
Træk. Han har den 24. Maj 1740 modtaget en Pakke Breve og Skrifter
fra den »vornehmen Correspondenten in Norwegen dem Herrn General
Bertouch« til Belysning af Spørgsmaalet, om der findes underjordisk
Musik. Desangaaende indeholder Pakken to Dokumenter:
1) undertegnet af Heinrich Meyer, Stadtmusikant in Christiania bey
Aggershuus, unter dem Gouvernement des Generalen und Commandanten von Bertouch Christiania 4. Jan. 1740 vedr. Klippekoncert.
2) af C. Barth. Ihro Königl. Maj. von Dänemark Norwegen bestallter
Obrist Wachtmeister von der Infanterie, auch Platzmajor der Vestung
Aggerhuus, unter Hrn. General Bertuchs Gouvernement; Aggerhus 5.
Jan. 1740 vedr. underjordiske Dværge og deres Musik.
Mattheson siger videre: »Der Herr General, ein von allem Aberglauben
auf das weiteste entferneter, und im Christenthum sehr eifriger erfarhner,
alter Cavalier von 72 Jahren, welcher auch dieses letzte Zeugniss dess
Herrn Oberst Wachtmeisters Barth, zur grossem Bekräftigung, selbst
unterschrieben hat, heget über dieser Sache seine besondere Gedanken,
und sagt unter andern so: er wisse noch viele dergleichen Begebenheiten,
die in Norwegen vorgefallen sind, und sich bis diese Stunde erzäugen,
auch so wohl von Geistlichen Personen, als Kriegsbeamten, die es selbst
gehört haben, und dabev zugegen gewesen, bekräftiget und übergesandt
werden könnten, wenn obige beide Zeugnisse nicht genug seyn
sollten.......... Voici, mon grand Maître, fähret der Herr General Bertuch in seinem Briefe fort, deux récits avérés de la Musiques souterraine
en Norwegue, que je vous envoye ci inclus. Tout cela est tres veritable.
Vous autres Philosophe examinez ce Prodige; Faites l’imprimer, ditez
en vos sentiments publiquement. Pourquoi ce Concert se fait il presque
toujours à Noël? Ces Musiciens des Montagnes pourquoi ne font ils mal
à personne, quand on les laisse en repos, pourquoi se taisent ils &
s’évanouissent lorsqu’ils sont observez ou questionnés? Y-a-t-il de la
Musique dans l’Enfer? je crois, qu’il n’y a là que les hurlemens & du
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Norsk Folkemuseum

AKERSIIUS

grincement des dents. Vous aurez dans la suite, Monsieur, plusieurs
avantures surnaturelles de nos quartiers, desquelle non plus que de
celles-ci les habitans du Pais ne se soucient gueres.«
Ogsaa med Kapelmester Bach stod Bertouch stadig i Korrespondance,
som vi ser af et Citat hos Mizler,78 hvori Bertouch som Eksempel paa
Italienernes Beundring for den tyske Musik nævner, at en Signor Lotti
fra Venedig har skrevet ham følgende: »miei compatrioti sono genii &
non compositori, rna la vera compositione se truva in Germania«.
I den nyeste Tid har Professor Chr. Elling79 rettet sit Søgelys mod
Georg Bertouch som Komponist og Ven af Joh. Sebastian Bach og andre
af den Tids store Musiknavne.
Det kunde nu ogsaa være interessant at erholde et Indtryk af, hvor
ledes Generalens og Generalindens Hjem paa Akershus har været ind
rettet, men herom vides intet med Sikkerhed. Nogen Inventarfortegnelse
fra deres Bo er hidtil ikke fundet; men af andre Bobeskrivelser80 fra
samme Tid kan vi slutte os nogenlunde til Ægteparrets daglige Omgivel
ser. Vel var selve Rummene paa Akershus næppe saa rigt prydede
som i de større Privathjem med Gyldenlæders Tapeter eller indfældede
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Malerier, men i de fornemste Rum, »Salen« og »Storstuen«, har Bertouchs
sikkert haft yndefulde »Skilderier« og Spejle i forgyldte Rammer over
de malede Halvpaneler. Ydermere har der været svære barokke Borde,
Skabe og Kister i Egetræ eller Valnød, muligvis med Indlægning i for
skellige Træsorter, om Bordene eller langs Væggene har staaet højtide
lige højryggede, læderbetrukne eller broderede Stole. Lysene i Malm
kronerne har om Aftenen kastet et festligt Skær over Rummene, medens
Vinduerne har været hængt med folderige Gardiner. Yderligere
kunde man omkring 1740 f. Eks. i det Collettske Hjem finde »engelske«
Borde, Stole, Spejle, Porcellæner o. s. v. Men dette skyldtes sikkert for
en stor Del denne Families Tilknytning til England, og der er forøvrigt
heller ikke Grund til at antage, at Generalens har gjort væsentlige For
andringer i deres Interiører, efter at de havde indrettet sig paa Akers
hus i 1718.
Som Bordservice har Bertouchs sikkert — hvad der var almindeligt
paa den Tid — benyttet Tin, medens Køkkenredskaberne var af Kobber.
Maaske er det Dele af dette Udstyr, vi genfinder i Sønnen Carl Rudolph
og hans Hustrus Bo 1775 (jfr. S. 36). Sølv, Porcellæn og Glas anvendtes
endnu paa denne Tid hovedsagelig kun som Prydgenstande, og Forraadet afhang derfor i særlig Grad af de paagældende Familiers For
muesomstændigheder.
Sine sidste Aar tilbragte General Bertouch i Christiania, hvor han, som
vi allerede har hørt, havde en Kreds af Venner og Bekendte. Alligevel
har Bertouch sikkert ofte følt Ensomheden. Hans Hustru var allerede
afgaael ved Døden i 1735,81 og af deres 4 Børn overlevede kun den yngste,
Sønnen Carl Rudolph, ham. Ensomheden i Forbindelse med Tidens
pietistiske Tilbøjeligheder gav Bertouch Foranledning til at udvikle en
dyb og gudfrygtig Livsfilosofi, der har faaet Udtryk i nedenstaaende
»Aria«, som Borch meddeler,82 at den »salige Herre selv har forfattet i
Pennen«:
1.
Muss nicht der Mensch auf allen Seiten
Mit Teuffel, Welt, Fleisch, Sorg und Noth,
Mit Krankheit, und zulutz dem Todt,
Auf dieser Erden täglich streiten,
Ihr gantzer Pracht und Köstlichkeit
Besteht in Arbeit, Müh, und Streit.
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2.
Bald legt der Teuffel Garn und Stricke,
Die Welt zeigt Reichtumb, Ehr und Pracht,
Das Fleisch nach steter Wollust tracht,
Da streit der Geist alle Augenblick,
Und wenn er meinst es sey gethan
So fängt der Streit vom neuen an.
3.
Man zieht zu Feld in stetem Kriegen,
Ein Mensch raubt Länder, Guth und Blut,
Und was der Ehrgeitz sonsten thut,
Biss durch Verwüstung komt das Siegen,
Und wenn es lang genug gewehrt,
So ists umb eine Hand-voll Erd.
4.
Es geht uns wie dem Tagelöhner
Der täglich neue Arbeit hab,
Von Jugendt an bis in das Grab,
Und wie sich sehnt der matte Fröhner
Nach kühlem Schatten und der Ruh,
So bringen wir das Leben zu.
5.
Auf solche Weis hab ich gestritten
Viel Monden, ja die Lebenszeit,
In dieser schnöden Eitelkeit,
Ich habe Nacht und Tag gelitten
Viel Trübsahl, Krankheit, Müh und Noth,
Biss mich auflöst ein seel’ger Todt.
6.
Weil ich nun endlich überwunden
Was annoch diese böse Welt
Für Müh und Arbeit in sich hält,
So fliehe ich in JEsu Wunden
Die bringen mich zur ewgen Ruh,
Darauf schliess ich die Augen zu.
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Endvidere har Borch foreviget hans Minde med følgende Gravskrift:
Over
HANS EXCELLENCE HØJ- OG VELBAARNE
G E O R G DE B E R T O U C H
Fordum
Højt-bestalter General Lieutenant av Cavalleriet
samt Commandant paa Agershuus Slott
fød udi Ostheim i Franken den 19 junii Ao. 1668.
død udi Christiania den 14 Septembr. 1743.
Symbolum:
In te Domine speravi non confund: in æter.
Hvad Viisdom, Lærdom, Manddom, Kunst,
Hvad højt og stort i Ære,
Hvad føde kand Navn, Gavn og Gunst,
Hvad ædelt Folk bør lære,
Betragtes ej paa dette Liig,
Men Livet det beviiste,
Til denne Heldt vandt Himmerig,
og Døden kun forliiste;
Ej Graven skiule kand
De rüge Pund, GUD lagde
Hos denne dyre Mand,
som Verden Avskeed sagde;
Hans Bibel, Luth og Sværd
Vel staar i Ære-minde,
men Siælen meere værd
Har Saligheden inde.
Som nævnt i Gravskriften, lukkede General Bertouch sine Øjne den
14. Sept. 1743.83
Ægteparret bisaltes i Akers (nu Gammel Akers) Kirke,84 i hvis Krypt
Kisterne henstod, indtil Kirken restaureredes i 1852, da samtlige Kister
nedsænkedes paa Kirkegaarden. Et Vaabenskjold, aabenbart fra Gene
ralens Kiste, og en Plade fra hans Hustrus Kisle er dog opbevaret.85
Pladen bærer følgende Indskrift:
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OVERSÆ TTELSE AF ARIEN
Rigsarkivet, Oslo

Hier unter Ruhet
Nunmehro Selig
Frau General Major in
Anna de Bertouchin
Gebohren d. 17. April 1675
Gestorben d. 30. April 1735
Ps. 42. V. 12.
Was betrübst du dich meine Seele und bist so
unhurig in mir? Hare auf Gott, denn ich werde
ihm noch danken, das er meines Angesichtes
hulffe und mein Gott ist.
De l’orhaandenværende Portrætter af Georg Bertouch og hans Hu
stru hjælper til at afrunde Billedet af disse. Generalen er afbildet i
staalblaat Brystpanser med Frederik IV.s Navnetræk og Kommando
stav i Haanden (maa altsaa være udført mellem 1719-40), gul Læder-
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køllert og røde Benklæder. Ansigtet, der indrammes af en Allongeparyk,
viser markerede og selvbevidste Træk. I Billedets Baggrund skimtes
Akershus’ Fæstning. Ifølge Bemærkning paa Bagsiden er Billedet
kopieret af Camradt 1796. Da hans Sønnesøn Fr. Julian Bertouch købte
delte Portræt (jfr. nf. S. 63) og Malerierne af Carl Rudolph Bertouch og
Hustru, var de i meget daarlig Forfatning, hvorfor de nu blev restau
reret.86 Originalmaleriet af Georg Bertouch maa antages at være fulgt
med den ældre Bertouch’ske Linie til Australien, men om dets nærmere
Skæbne er os intet bekendt.
Af Gruppebilledet af Generalinden med Børnene, der er malet i livlige
Farver, faar man Indtryk af Hustruens ungdommelige Charme, medens
det senere Billede viser hende som en myndig og klog Kvinde. Om be
meldte Gruppebillede, der paa det originale Lærred angaves at være
malet i 1707, skrev87 Museumsdirektør Leo Swane i 1942 i Anledning af
Billedets Udstilling i Lolland-Falsters Stiftsmuseum i 1940, at det fører
os ind i Kredsen af Kunstnere ved de tyske Hoffer. Denne Formodning
var allerede — lidt stærkere — kommet til Udtryk i Museumsdirektø
rens, i Kataloget88 til nævnte Udstilling, gjorte Hentydning til den tyske
Maler J. F. Douwen. —

BESLAG FRA G. BERTOUCHS KISTE
Norsk Folkemuseum

ANDET SLÆGTLED
Georg de Ber touch’s Ægteskab fødtes 4 Børn:
Charlotte Regina (II, 1), f. d. 20 Marts 1700, som imidlertid alle
rede døde d. 9. Sept. 1719. Foruden paa Gruppebilledet af Moderen med
tre af Børnene, forefindes der dog et særligt Maleri, af Charlotte de
Bertouch, aabenbart malet i hendes sidste Leveaar efter det voksne Ud
tryk at dømme.
Andreas (André) (II, 2), f. d. 11. Novbr. 1701. Han udnævntes 1719 til
Fyrværker ved Artilleriet i Frederiksstad, men afgik allerede ved Døden
d. 17. Sept. 1721.1
Johan (Jean) Christian (II, 3), f. d. 24. Novbr. 1705, der i 1724 ud
nævntes til Sekondløjtnant ved norske gevorbene Dragon-Regiment un
der Oberst C. H. v. Paulsens Kommando, men ogsaa han døde i en ung
Alder d. 8. Febr. 1725 om Morgenen.2

1

Kun Sønnen Carl Rudolph de Bertouch (II, 4), f. d. 12. Sept. 1709,
og opkaldt, som ovenfor omtalt, efter Hertugen af Württemberg, over
levede sine Forældre. Han saavel som hans Søskende er utvivlsomt
født i Danmark, hvor Moderen vel dengang var bosat. Men den første
Halvdel af sin militære Tjenestetid — han skulde naturligvis være Sol
dat ligesom Faderen — tilbragte han i Norge, hvorhen Forældrene jo
var flyttet i 1719. Ved Køb — saadant var dengang almindeligt, idet de
paagældende Officerer var henvist til at supplere deres Lønninger med
visse Indtægter ved Regimenterne — blev Carl Rudolph den 25. Sept.
1724 ansat som Fyrværker ved Artilleriet i Bergen. 1728 udnævntes han
til Stykjunker ved Liv Compagniet paa Akershus og 1733 — for en
Betaling af 1200 Rdl. — til Kaptajnløjtnant, 1740 til Karakt. Kaptajn3paa
Frederikssten Fæstning og det følgende Aar til virkelig Kaptajn.
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Derefter erholdt C. R. Bertouch Rejsetilladelse til Udlandet4 og op
holdt sig da »en campagne« i Frankrig, idet danske Officerer omkring
denne Tid opfordredes til at gøre Tjeneste i fremmede Lande i Uddan
nelsesøjemed. C. R. Bertouch var dog hjemme i Norge ved Faderens
Død i September 1743, som det fremgaar af en Skrivelse fra Christiania
(Brevsml. Nr. 3), hvori han melder Overkrigssekretæren, Feltmarskal
Numsen, Dødsfaldet. Han rejste derpaa atter til Frankrig, men vendte
allerede hjem det følgende Aar og udnævntes til Stykmajor.5 Saaledes i en passende Stilling og Alder — han var nu 35 Aar — ansøgte
(11. Decbr. 1744) Bertouch om og erholdt6 (14. Decbr.) kgl. Bevilling
til at ægte Catharina Frederikke de Witth, en Datter af Stiftamt
mand i Viborg Johan Albrecht de Witth — af den bekendte hol
landske Familie — og dennes Hustru, f. von Hausmann.7 Ganske vist
nedlagde Sophie Amalie Düsseldorf, en Søster (vel Halvsøster) til Vice
admiral Poulsen, Indsigelse mod Ægteskabet, idet hun paastod, at Berlouch havde indgaaet Forlovelse med hende. Men hun maa aabenbart
have misforstaaet hans Artigheder, thi Indsigelsen blev afvist.8
Carl Rudolph Bertouch stod herefter nogle Aar udenfor aktiv Tjeneste,
inden han overgik til Hæren i Danmark. I 1744 blev han karakt. Major,
i 1751 karakt. Oberstløjtnant. Antagelig omkring dette Tidspunkt flyt
tede Ægteparret til Danmark. I 1752 udnævntes Bertouch til virkelig
Sekondmajor i det danske Artilleri og 1755 til Premiermajor. Men der
efter synes han atter nogle Aar at have staaet udenfor Tjenesten.
Det skal herved erindres, at Tjenesten i den danske Hær ikke var
særlig opbyggelig i disse Aar. Den lange Fredsperiode havde gjort den
ansvarlige Hærledelse og Officersstanden sløv. Den tænkte mere paa Udse
endet af Soldaternes Haarpiske og Uniformsreverser end paa Hærens
Kampdygtighed. Militærtjenesten hvilede haardt tyngende paa de danske
Bønder eller udførtes af raa og forbryderiske fremmede Landsknægte. Med
drakoniske Straffe forfulgtes, særlig under Pietismens Indflydelse, selv
de mindste Tjenesteforseelser, og med Kirketvang vaagedes over Sol
daternes Moral med det Resultat, al Forbrydelser og Hykleri tiltog
stærkt. Officererne manglede gennemgaaende tilstrækkelig Uddannelse
og førte en overfladisk Tilværelse. Saadanne Kaar var naturligvis ikke
videre tilfredsstillende for en Officer, som mente det alvorligt med sin
Gerning.
Til en Afveksling gjorde C. R. Bertouch i 1757-58 imidlertid en Tje
nesterejse til Danzig m. fl. Steder,9 som det synes efter Ordre af Tyske
Kancelli. Hans Kgl. Pas,10 der lød paa Rejse til Danzig, Königsberg,
Narva, Riga og Reval med tilstødende Egne, angav Opkøb af Træsorter
til det danske Artilleri som Rejsens Formaal. Men i hans — af J. H. E.
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CARL RUDOLPH RERTOUCII
(1709—1765)

Bernstorff udstedte — hemmelige Instruktioner11 stod der noget ganske
andet. Han skulde udforske de russiske og prøjsiske Armeers Styrke,
Sammensætning og Bevægelser, hvorvidt Russerne udrustede en Flaade
m. m. Det har aabenbart for Bernstorff drejet sig om paa enhver Maade
at holde sig underrettet om disse Staters Planer, idet Bernstorff maalbevidst stræbte hen til at faa den russiske Regering til at give Afkald
paa Tronfølgeren Karl Peter Ulriks (den senere Kejser Peter Ill’s) Arve
rettigheder til den gottorpske Del af Holsten og i dette Øjemed even
tuelt vilde støtte sig til Frederik den Store, der følte sig truet af Rus
land. Kong Frederik var imidlertid Aaret forinden (1756) blevet ind
viklet i Syvaarskrigen.
Der er bevaret nogle (supplerende) Breve, som Bertouch skrev ef
ter Hjemkomsten til Bernstorff angaaende Udbyttet af Rejsen (jfr. Nr.
4 i Brevsmi.).12
Efter i 1760 at være blevet udnævnt til Kammerherre og i 1761 til
karakt. Oberst i Infanteriet, indtraadte C. R. Bertouch imidlertid 1764
atter i Nummer. Han udnævntes nu til virkelig Oberstløjtnant i Artilleri-
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korpset ved dettes Nyorganisation i Henhold til den af den nys ud
nævnte Generalfeltmarskal Grev Saint Germain13 udarbejdede Hær
ordning. Denne, der vilde have betydet en kendelig Forbedring af den
danske Hær, mødte imidlertid stærk Modstand hos Ministrene og mange
af de ældre Officerer og strandede foreløbigt ved Saint Germains Afske
digelse efter Frederik V’s Død 1766.
C. R. Berlouch var dog allerede blevet afskediget — med 900 Rdl. i
Vartpenge — d. 24. Aug. 1764,14 vistnok som Følge af en Uoverensstem
melse med Saint Germain angaaende Kanonernes Kaliber.15 Kort efter
.— d. 10. Maj 1765 — afgik han ved Døden.16 Han bisattes i Gehejmeraad
Suhms Kapel i Gravhvælvingen under Friederich’s Kirke (nu Christianskirken) paa Christianshavn.17 Magister H. W. Kaalund skrev føl
gende versificerede Mindeord om ham:18
GUDELIGE BETRAGTNINGER
over
Det Hoy-smertelige og uventede Dødsfald
af
HOY-VELBAARNE
nu
HIMMEL-SALIGE
HERR CARL RUDOLPH von BERTOUCH
Hans Kongelige Majestaets Hoybetroede Kammerherre
og
Hoybeslalte Oberst over Infanteriet.
Hvis jordiske Levninger, efterat Sjaelen, som ved en Roesvaerdigst
Vandring i 56 Aar havde boeL i dette skrøbelige Tabernacul, var ved
en uformodentlig dog salig, Fraskillelse den sidst afvigte 10de hujus
hiemkaldet til Himmelen, bleve paa Hoy-Standsmaesig Maade henbragte til sit Sovekammer i Friderichs Kirke her i Kiøbenhavn den
18de Maji 1765.
AF
DET HOY-VELBAARNE SØRGE-HUSES
aerbødigste Tjenere
HANS WILHELM KAALUND
Mag. Philof.
Trykt hos Directeuren over Hans Kongelige Majestaets og Universitaets
Bogtrykkerie, Nicolaus Christian Høpffner.
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CATHARINA HERTOUCII f. W ITIIII
(1721-1775)

Hør! Dødens Stormeklokke gaaer
I alle Stadens Gader;
Paa Vold hver Mand af Stand og Aar
Af hoye, lave Grader!
Thi denne grumme Bussemand
Man ikke bedre tvinger
End at man staar i Rejsestand,
For Afskeedsklokken ringer.
Op da af syndig Sikkerhed
Af Syndens Soveleye!
Betaenk! Du er af Støv bereed,
Saa Døden og kan feye
Dig med sin Støvekost i Grav,
Hvor Naadens Dør tillukkes;
Dit Sind derfor til Himlen hav
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CARL R. B ERW U CH S NAVNETRÆ K (1752)
Det kg'l. Bibliotek

Og lad i Tide sukkes
Dybt over din begangne Synd
Hvormed du Den bedrøver
Som frelste dig ved Vaerdskyldsfynd
Fra Satans Helvedløver.
Ach! kiere Ven! din Li id ey slaa
Paa Ung- og Manddoms Alder;
Thi Ung saavel som Gammel maae
Afsted, naar Døden kalder.
Taenk derhos ey, du kiøbe kan
Dig Døden fra med Paenge,
Og at ban for din Aere-Stand
Tør ey hos Dig indtraenge.
Ney! Ney! Kand Gudsfrygt, Dyd og Fliid
Ey Stang for Dørren saette
Langt mindre Guld og Ungdoms Tiid
Kand ham sin Ret aftrette.
Men at ey Heltedyd og Fliid
Kand Dødens Biil afbøde
Det sees af Herr von Bertouchs Striid
Som saa uventet døde.
Thi Kammer-Herr von Bertouch var
Et Speyl paa Vid og Møye
Hvorved han Vey sig banet har
Til Såede i det Høye.
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SMINKEDAASE
har lilhørl Catharina Bertouch

Desuden ømmest Hiertelag
Til Fruen og til Planter
Han lagde frem for klarest Dag '
Som vides af Forvanler.
Men omendskiønt et dydigt Liv
Blev ført af vor Afdøde
Saa segned han dog som et Siv
Da Døden kom i Møde.
Hvad? segned; Ney! Han faerdig stod
Paa Englevogn at stige
Forlod sig trygt paa Jesu Blod
Gik glad til Himlens Rige.
Thi Liv og Død var hannem eet,
Fordi han Gud tilhørte
Og hver Minut ham blev beteet
Før Gud hans Siael hiemførte,
Blev nøye brugt i sagte Suk
Til Jesum, der ham svarte:
Frimodig kun dit Øye luk;
Thi Jeg mit Blod ey sparte.
3
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Alt øvrigt, som jeg naevne vil
Er Himmelen at bede,
Den selv et Plaster laver til
Som Lindring kand berede.
Thi Kammerherreinden hen
Af Sorg i Afmagt falder,
For Døden hendes AegLeven
Saa pludselig bortkalder.
See, og hvor Aegte-Planterne
I Taarehlod sig hader,
Fordi at dem uven tende
Forlod saa huld en Fader.
Aftør, O Gud! da Fruens Graad
Med Trøstens Tørreklaede
De Faderløse leed ved Raad
Til Faders Aere-Saede!
H. V. K a a 1u n d.
Selvom disse højstemte Udgydelser har været i Tidens Stil, er det dog
nok tvivlsomt, om de er faldet i alles Smag. Men nævnte Kaalund maa da
heller ikke forveksles med Forfatteren til de smukke »Fabler for Børn«,
Kammerherre Berlouch’s Enke synes at have tilbragt sine sidste Aar
i landlig Ro paa den hende tilhørende Gaard i Birkerød, sammen med
eller i Nærheden af sine mange Børn, Frugten af et lykkeligt Ægteskab.
Catharina Bertouchs Anseelse understregedes ved hendes Udnævnelse
(1769) til Dame de l’Union Parfaite, den af Dronning Sophie Magdalene
indstiftede Orden.19 Som yngre syslede hun med Malerkunsten. Et Par
smaa Billeder fra hendes Haand og et af hende selv (som ugift) skrevet
Hefte om Fremstilling af Lakarbejder er endnu bevaret paa Lungholm.20 Om Carl Rudolph ved vi fra en Udtalelse af hans Fader, at han
spillede godt paa Cello og tillige beherskede Violinen.21 løvrigt
er der os lidet bekendt om Ægteparret,22 og vi er derfor hovedsagelig
henvist til dets Portrætter for at kunne danne os en Forestilling om
deres Personer. Portrættet af Kammerherre Bertouch med Rokokoparyk
ken og Opstoppernæsen synes at udtrykke en næsten til Magelighed
grænsende Sindsligevægt, men Billedet oplives ved Spillet mellem det
dystre Brystpanser og den dette halvt skjulende karmoisinrøde Vaahenfrakke. Portrættet af Kammerherreinden viser en særdeles elegant Dame
i en stramtsiddende hvid Rokokodragt og med et Par spillende mørke
Øjne. Kunstnerens Navn er ikke bekendt.23
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Stik af J. Haas
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CIIRISTIANSKIRKEN O. Î7M

Gennem den over hende i Birkerød Kirke d. 29. Maj 1775 holdte
»Parentalion«24 faar vi dog et lille Indtryk af hendes Karakter og reli
giøse Indstilling. Det siges saaledes i Parentationen: »Hun kiendede da
den sande Gudfrygtigheds høje Værd. Hun vidste, at den er nyttig til
alle Ting........1 Timoth. 4-8. Hun vaagede omhyggelig for sine Børns
sande Velfærd. For dem var hun som et Lys, der fortærer sig selv, i det
samme det lyste for andre. Hendes saa ømmeligen elskede Børn agtede
hun for sin Rigdom paa Jorden; de skulle blive hendes Rigdom i Him
melen. Hun glemmede aldrig, at hun havde annammet dem, som en
kosthar Gave af Herrens Haand. Psalm. 127-3. Maalet af hendes Ønsker,
af hendes Bestræbelser blev derfor uforrykt dette, at hun kunde frem
føre dem til Herren, og engang samlet med dem fremkomme, frydefuld
udraabende: See, her er jeg og de Børn, som Herren haver givet mig.
Esaiæ 8-18. Jeg haver ingen mistet af dem. Joh. Ev. 17-12. Intet var
hende derfor vigtigere end at kunne nedlægge Gudfrygtighedens Sæd i
deres Hjerter, og at føre dem paa Dydens V e j__ «
Da Kammerherreinde Bertouch afgik ved Døden, blev — vel som Følge
af de mange Arvinger — hendes »Stervboe i Bircherøds By paa Hirsch3*
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holms Amt« solgt ved Auktion d. 19. Sept. 1775. Paa Auktionskatalo
get25 var angivet, at det kunde rekvireres hos hendes Søn Kaptajn
Frederik Ferdinand von Bertouch i No. 11 ved GI. Strand. Af Kataloget
fremgaar, at der i Boet fandtes et større Antal dybe og flade Tintaller
kener, forskelligt japansk Porcellænsservice, en Del Kobber- og Messingkøkkentøj m. v.; endvidere en Terrin med Fad af Kastrup Fajance, der
købtes af Mad. Rod for 2 Sk. 9 0. Hun har sikkert været et ualminde
ligt Forretningstalent, thi hun erhvervede ligeledes en Thepotte af sach
sisk Porcellæn for 1 Sk. 1 0. Endelig solgtes en Sølvkaffekande med Fad
»vog 60 lod«, men iøvrigt ikke Sølv eller andre Genstande af særlig Be
tydning, navnlig heller ikke Spisebestik. Saadanne Ting — om de da
forefandtes — er formentlig ligesom antagelig Familieportrætterne ble
vet udtaget af Boet før Auktionskatalogets Affattelse af den ældste Søn
Ernst Albrecht. Dennes Navn figurerer heller ikke paa Listen over Auk
tionskøberne — han gjorde forøvrigt paa dette Tidspunkt Tjeneste som
Legationssekretær i Stockholm — medens den næstældste Søn Fr. Ferd.
Bertouch gentagne Gange er opført som Køber, saaledes til noget af
Messingtøjet og enkelte Stykker af det japanske Stel. Ogsaa hans Tjener
sikrede sig en Souvenir: et Skabilkenhoved. —

BraCm -W itth

Bertouch

AFTRYK AF KRYST ALSIGN ET ER
Lungholm

TRED IE SLÆGTLED
e to førstfødle af Carl Rudolph Berlouchs 11 Børn var Tvillinger, af
hvilke dog den ene, Georg (III, 1), døde allerede 3 Maaneder efter
Fødselen. Den anden, Ernst Albrecht von Bertouch (III, 2) — opkaldt
efter sin Morfader Stiftamtmand de Witth — levede et langt og virksomt
Liv.1 Allerede 10 Aar gammel blev han paa Greve A. G. Moltkes Anbe
faling Page, senere Hofjunker hos Frederik V, hvem han ledsagede paa
to Rejser til Holsten. 1766 var han blandt de Hofkavalerer, der sammen
med Kammerherre Brockenhuus i Altona modtog Christian VIFs Dron
ning, Caroline Mathilde, hos hvem han derefter blev udnævnt til Kam
merjunker. Samtidig med denne Tjeneste forberedte han sig til den ju
ridiske Embedseksamen. Af Frederik V havde han faaet Tilsagn om et
Studieophold i Leipzig, men som Følge af Kongens paafølgende Død
maatte han gennemføre sit Studium ved Københavns Universitet, hvor
han hørte Forelæsninger bl.a. af Professorerne Schlegel og Obelitz. Sam
tidig gjorde han praktisk Tjeneste i Tyske Kancelli. 1768 tog Bertouch
sin Embedseksamen med et særdeles godt Resultat.2 Samme Aar blev
han Auscultant først i Danske Kancelli, derefter i Højesteret, og det føl
gende Aar i Rentekammeret, hvor han blev indstillet til lønnet An
sættelse 1771.
At Ernst Albrecht ikke slog ind paa den militære Løbebane, som
allerede saa at sige var blevet Tradition i Familien, kan maaske skyl
des, at Militærtjenesten — navnlig i Betragtning af den danske Hærs
maadelige Forfatning — slet ikke øvede nogen Tiltrækning paa den
intelligente og smagsforfinede unge Mand. Langt snarere lod han sig
lede af de nye Strømninger i Tiden. Pietismen var blevet afløst af Ra
tionalismen, der naaede til os fra Frankrig over Prøjsen (Frederik den
Store), ligesom fransk Sprog og Smag kom paa Mode i de dannede

D
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MARIE MAGDALENE BERTOUCH
f. Fontenay (1768—1827)

Klasser. Frederik V’s Regering prægedes af Oplysningstidens vaagnende
Reformiver (Fysiokraterne og Merkantilisterne), der dog foreløbig kun
formaaede at opvise faa Resultater (Det Oslindiske Compagni).
Efter sin Tronbestigelse (1766) afskedigede Christian VII imidlertid
efterhaanden alle de dygtige Mænd, der havde staaet i Spidsen for Rege
ringen, ikke alene, som tidligere nævnt St. Germain, men ogsaa A. G.
Moltke og endelig — i 1770 — J. H. E. Bernstorff. Struensee blev nu eneraadende og regerede ved Hjælp af Kabinetsordrer. Regeringskolle
gierne reduceredes derved til rene Ekspeditionskontorer. Blandt de
mange Reformer var en Del gode, men ogsaa mange uoverlagte og
uheldige. Bondestandens Kaar forbedredes, der indførtes Trykkefrihed
og Fattigvæsenet omordnedes.
Da Struensee var styrtet (1772), og Guldberg kom til Magten, indførtes
Statsraadet vel atter, men Guldberg, der ved Siden heraf bibeholdt det
forhadte af Struensee indførte Kabinetsstyre, regerede i reaktionær Ret
ning og gav Juliane Marie og Arveprinsen for stor Indflydelse. Som
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Ubekendt Maler

Frederiksborg

ERNST ALBR. BERTOUCII
(1745-1815)

Guldbergs Fortjeneste skal dog nævnes, at han indførte det danske Sprog
ved Hoffet, i Militær- og Civiladministrationen, og fik gennemført Loven
om Indfødsretten (1776), der forbeholdt Statens Embeder for danske
Statsborgere. Da v. d. Osten i 1773 traadte tilbage som Udenrigsmini
ster, overtog A. P. Bernstorff Udenrigsministeriet, som han styrede lige
saa fortjenstfuldt som sin fremragende Onkel i sin Tid. Han søgte Ca
tharina IPs Venskab som Modvægt mod Gustav III, der havde taget
Styret i Sverrig, og fik omsider (1773) gennemført Mageskiftet af Ol
denborg og Delmenhorst mod den russiske Del af Holsten (jfr. ovf.
S. 29). Bernstorff overtog ved denne Lejlighed det tyske Kancelli, og
da han tillige var første Deputeret i Rentekammeret, samlede han saaledes en stor Del af Statsmagten i sin Haand.
Som Følge af sin Forbindelse med Hoffet var Bertouch utvivlsomt
kommet i Berøring med Struensee, men Mistanken om, at han skulde
have deltaget i noget vedrørende den ulykkelige Dronning, var sikkert
ganske ubegrundet. Hans Embede var imidlertid blevet nedlagt, og han

T r e d ie S læ g tle d

40

Tegn. af
Poul Ipsen 1789

<*’ , - J j x

Lungliolin

MARIE M. BERTOUCI-I

log derfor med Glæde imod v. d. Ostens Tilbud om Posten som Legations
sekretær i Stockholm.3 Han ankom til Stockholm paa et Tidspufikt,
hvor det truede med Krig mellem Sverrig og Danmark, og under disse
Forhold var det naturligvis ikke let for en dansk Diplomat at faa Fod
fæste i svenske Kredse. Blandt de Forbindelser, han dog efterhaanden
opnaaede, nævner han Baronerne Stedingk og Klingspor, senere bekendt
som henholdsvis Ambassadeur og Feltmarskal, de unge Peyrons, af
hvilke den ene, der var Kongens Favorit, myrdedes i Paris, medens den
anden blev svensk Gesandt i Hamborg, den lærde Baron Gedda, Kongens
Bibliotekar Giörvell, Commerceraad Lefèvre, Jernværksejeren, Krigsraad
Lorich m. fl. Ogsaa med Pilo, der i 1772 havde afsluttet sit Ophold i
Danmark, kom han i Forbindelse.4 Bertouchs gode Position i svenske
Kredse bekræftedes bl. a. ved hans Optagelse i Amaranthe Ordenen.5
Paa Rejser aflagde B. Besøg i Karlskrona Orlogshavn, hvor han særlig
beundrede de i Klipperne indhuggede Dokker, samt i Gruberne i Falun,
Dannemora m. fl., hvorom han indsendte Rapporter. Da han i 1775 var
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i Danmark, blev han da ogsaa meget vel modtaget af sine Foresatte,
hvorhos han af Kongen fik »Lommebrev« paa Kammerherrenøglen. Det
følgende Aar søgte han om Forflyttelse, i hvilken Anledning A. P.
Bernstorff stillede ham en Ministerpost i Udsigt. Først i Januar 1777
ankom han dog til København.6 Gehejmeraad Luxdorph bemærker i
sin Dagbog for d. 12. Februar: »Tuit, Grev Bassewitz og Bertouch blive
Kammer-Herrer« og for den følgende Dag: »Spiist ved Kongens Taffel
med Stampe, Guldberg . . . og Bertouch.«
Straks efter Hjemkomsten indgav Ernst Albrecht Bertouch paa sine
Søskendes og egne Vegne Ansøgning7 om Naturalisation. Den 11. Juni
s. A. udstedtes Naturalisationspatent (Bilag I) for ham og hans Søskende
som hørende til den danske Adel med Navnet »von Bertouch«.8
Allerede den 14. Marts s. A.9 var E. A. Bertouch blevet udnævnt til
Ministerresident i Polen. Under Tjenesten i Stockholm, navnlig medens
han var Chargé d’Affaires, havde han paa fordelagtig Maade henledt Bernstorffs Opmærksomhed paa sig. I et Brev til Statsminister Ditlev Re-
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ventlow skriver Bernstorff: »Mon
sieur Dreyer a été déclaré hier ré
sident du roi en Angleterre et
Monsieur de Bertouch son succes
seur à Varsovie. Tous les deux ont
de l’intelligence et le tact des af
faires, et je suis trop heureux d’en
trouver de parreils.« Indtil dette
Tidspunkt var de fleste diploma
tiske Repræsentanter for Danmark
i Udlandet fremmede Statsbor
gere, idet Danske med tilstrækkelig
Træning næsten ganske manglede,
hvorover Bernstorff i det anførte
Brev beklager sig, idet han tilføjer,
al Forfatterne af »Indfødsretten«
havde taget fejl, naar de troede,
at de nationale Talenter vilde
myldre frem efter den nye Lovs
Gennemførelse.10
Hvad Gesandtposten i Warszawa
angaar, skal det bemærkes, at Po
len paa dette Tidspunkt ganske vist
var en anden Rangs Stat, svæk
ket som det var blevet ved Landets
første Deling i 1772. Men Gesandt
posten hørte derfor ingenlunde til
EXLIBRIS OG VISITKORT
de ubetydelige. A. P. Bernstorff
Lungholm
fulgte nemlig, ligesom Onkelen
havde gjort, med største Opmærksomhed, hvad der foregik i disse Egne, som stadig var et Omraade,
hvor Stormagternes Interesser brødes. Dette fremhæves ogsaa i den
Bertouch medgivne hemmelige Instruks,11 der paa alle sine 10 Sider er
præget af Bernstorffs store Statsmandskløgt.
Posten i Warszawa havde staaet ledig, siden Dreyer forlod den i Fe
bruar. I August indskibede E. A. Bertouch sig i København, men paa
Grund af heftigt Uvejr maatte Skibet, efter hvad han skriver til Bern
storff d. 22. s. M. fra Nyegaard (Marienborg), søge Havn i Grønsund. Af
Calmettes12 modtages han med megen Hjertelighed og forbliver hos dem
paa Nyegaard, indtil Uvejret er drevet over. Den 8. Sept, ankommer
han13 til Danzig, hvor han dog maa forblive nogle Dage for at
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afvente sit Flyttegods med
Skibet »Vistula«. Og ende
lig d. 18. Sept, naar han
Warszawa.14
I de 99 Depecher, som E.
A. Bertouch i Løbet af de
Følgende halvlredie Aar ind
sendte fra Warszawa til
Udenrigsdepartementet, giver
han en Række interessante
Kommentarer til de europæ
iske Begivenheder og redegør
for disses Indvirkning paa
Forholdene i Polen.
Saaledes faar vi gennem
Indberetningerne Indtryk af,
hvorledes særlig Ruslands og
Prøjsens Interesser stødte
sammen i Polen. Landets
første Deling havde allerede
vist, at disse Magter, naar
E. A. BERTOUCIIS KAARDE
Spændingen blev for stor,
Lungholm
var rede til at udligne den
paa Polens Bekostning. Men
ogsaa Østrig, ja endog Tyrkiet, som dengang var en europæisk Magt af
Betydning, optraadte ofte som Trusel mod Polen. Hvad Rusland angaar,
havde Catharina II vel støttet Poniatowskys Valg til Polens Trone, men
Ruslands Sympati gik ikke videre end til lige at holde Polen oven Vande
som en Bufferstat mod Prøjsen. Til dette Formaal bevarede Rusland
sin Indflydelse i Polen dels ved der at stationere Tropper, hvortil det
havde sikret sig Ret, dels ved gennem sin Ambassadør i Warszawa —
paa dette Tidspunkt Grev Stackelberg — at holde intim Forbindelse med
de overfor Kong Stanislaus fjendtligt indstillede polske Familier som
Czartorisky, Lubomirsky, Gadowsky m. fl.15
Paa sin Side søgte Frederik den Store at lamme Polen ved at kvæle
dets Udførsel over Danzig, saaledes at denne By en Dag som en moden
Appelsin kunde falde i hans Turban. Da Krigen mellem Rusland og
Tyrkiet udbrød, tilbød Frederik d. St. Catharina II som Støtte mod Tyr
kerne at erstatte de russiske Tropper i Polen med prøjsiske, men Kejser
inden afslog dog klogeligen det venlige Tilbud.16
Ruslands og Prøjsens Politik overfor Polen var imidlertid ikke andet
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end en Politik, dikteret af disse Staters paa dette Tidspunkt naturlige
Interesser, som det da maatte være Polens Sag at reagere overfor diplo
matisk, militært eller paa anden Maade. Men Ulykken var, at hertil var
Polen ude af Stand. Kongen var afhængig af de førende polske Familier,
paa hvis Valg hans Stilling beroede.17 Rigsdagen kunde ikke enes,
Statskassen fattedes Penge, og de fornødne Tropper kunde derfor heller
ikke stilles paa Benene. Med en fast polsk Udenrigspolitik var det under
disse Forhold ogsaa daarligt bevendt. Naar man endelig bestemte sig
for et diplomatisk Skridt, strandede det som Regel. Saaledes gik det med
en simultan Henvendelse til en Række Lande — deriblandt ogsaa Dan
mark — om Støtte overfor Prøjsen i Toldkrigen paa Weichselen. Bernstorff lod Bertouch svare mundtlig, at Danmark altid fulgte Polen med
Interesse og gerne ligesom andre Stater saa, at Vanskelighederne for
dets Handel ryddedes af Vejen.18 Ogsaa Faren for Polens Inddra
gelse i Nabomagternes Krige og Spørgsmaalet om den polske Tron
følge svævede stadigt over Hovedet.19 Hertil kom, at de førende polske
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Familier stod splittet, og at Landet befandt sig i en indre Opløsnings
tilstand. Bertouch fik derfor allerede tidligt et meget pessimistisk Syn
paa Polens Stilling og forudsagde en ny Deling af Landet (jfr. Nr. 7 i
Brevsmi.). Hertil kom det dog ikke i hans Gesandttid. Rusland kom snart
i Krig med Tyrkiet (ang. Krim), og Prøjsen og Østrig udkæmpede den
bayerske Arvefølgekrig (1777—79).
Personlig følte Bertouch sig som Helhed ikke særlig vel i Warszawa.
Det vidtløftige Selskabsliv passede ham ikke, og dette bevirkede, at han
i Begyndelsen af sit Ophold der fandt nogen Vanskelighed ved at opnaa
de fornødne Kontakter.20 Først efter i nogen Tid at have deltaget i
Jagter og Spillepartier sammen med den russiske Ambassadør, fik han
saaledes denne til at opgive sin reserverede Holdning. Efterhaanden
blev saavel Grev Stackelberg som den prøjsiske Gesandt, Blanchot, med
hvem Bertouch stod paa særdeles god Fod, hans vigtigste Forbindelser
udenfor polske Kredse. Ved Hoffet var Bertouch vel anskrevet og hørte
til den lille Kreds af Personer, der havde en staaende Indbydelse til
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Kongens Taffel.21 Til sine polske Venner regnede Bertouch særlig den
gamle Fyrst Czartorisky, Stormarskallen af Polen Fyrst Lubomirsky,
Greverne Potocki, bekendte for deres Rolle i Polens Historie, Feltherren
Grev Oginsky, Wojvoderne Fyrst Radziwill og Grev Maischick, Bankierne Tepper og Blake med mange flere. Men Bertouch var i stadig
Pengeforlegenhed, og kun ved Bernstorffs gentagne Indgriben slog han
sig akkurat igennem.22 Ved Siden heraf havde han Planer om Giftermaal med en polsk Comtesse Szymorowska.23 Herom korresponderede
han privat med Bernstorff,24 men denne synes ikke at have taget Stil
ling til Sagen. For derfor at drøfte denne nærmere med Statsministeren,
bad Bertouch i Efteraaret 1778 om Orlov til Danmark; men først da
Freden var sluttet mellem Rusland og Tyrkiet i April 1779, og der om
trent samtidig var indgaaet Vaabenstilstand mellem Prøjsen og Østrig,
kunde Bertouch midt i Maj begive sig paa Hjemrejsen. Aahenbart for at
se saa meget som muligt lagde Bertouch Hjemvejen over Breslau —
det prøjsiske Hovedkvarter. Her træffer han General, Baron Haxthau
sen,25 som opholdt sig i Breslau for at rapportere til den danske Rege-
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ring. Han taler her ogsaa med den prøjsiske Konges Nevø (den senere
Kong Frederik Wilhelm II), og af Grev Finckenslein faar han Under
retning om Fredens Undertegnelse i
Teschen.
Endelig fik han en Tilsigelse til
Audiens hos Frederik den Store ved
en Fest i Anledning af Vaabenstilstanden.20Om han virkelig blev mod
taget er maaske tvivlsomt, idet Kon
gen muligvis allerede inden Festen
er ilet tilbage til Berlin. Herpaa kunde
ogsaa den Omstændighed tyde, at
Bertouch atter i Berlin blev tilsagt
Niels Jonsen 1723
Lnng'holin
SALTKAR
i Audiens.27 At Kongen næppe har
noteret noget om denne Audiens er
forstaaeligt, men at Bertouch intet har efterladt om sit Møde med en af
Historiens største Skikkelser, er — dersom Mødet overhovedet har fun
det Sted — utilgiveligt. I Begyndelsen af Juni28 sender Bertouch en Ind
beretning fra Hamborg, hvorfra han endelig begiver sig til København.
Da E. A. Bertouch stadig var akkrediteret i Warszawa, vedblev han
at indsende til Udenrigsdepartementet, hvad han kaldte »extraits de
lettres de Varsovie« affattet paa Grundlag af Oplysninger fra de For
bindelser, han efter Bernstorffs Ønske havde sikret sig i Polen.29
Nogen Chargé d’Affaires var aabenbart ikke bestaltet. Bertouch ind
sendte ialt ca. 19 saadanne »extraits« fra Begyndelsen af Juli 1779 til
Udgangen af Oktober 1780, hvori han holdt Regeringen underrettet om
de løbende Begivenheder i Polen. Først i November sidstnævnte Aar
rappeleredes han.30 Hvad han endnu skyldte Regeringen af de ham
udbetalte Forskud paa Gagen, blev ham for Størsteparten eftergivet31
ved Bernstorffs Mellemkomst. Den polske Konge tildelte ham ved Fra
trædelsen Storkorset af Stanislaus Ordenen og skænkede ham sit Por
træt. Senere stod Kongen Fadder til en af Bertouchs Sønner, der op
kaldtes efter Kongen, som i Faddergave skænkede ham en Ring med
sit Portræt indfattet i Brillanter.
Om Bertouchs Samtaler med Bernstorff angaaende sine private An
liggender finder vi ikke yderligere i de officielle Aktstykker. Men af
nogle private Optegnelser i Familien32 fremgaar, at Ægteskabsplanerne
strandede paa den Omstændighed, at Bruden tilhørte den katolske
Kirke, medens Bertouch var Protestant.
Af de ovennævnte »extraits« kan vi iøvrigt følge Bertouchs Færden i

48

T r e d ie S læ g tle d

disse Aar. Saaledes opholder
han sig i August 1779 hos sin
Moster og hendes Mand Frede
rik Benzon paa Sohngaardsholm
ved Aalborg. Efteraaret tilbrin
ger han i København, men i Ju
len er han atter paa Landet,
denne Gang hos sin Slægtning
Majorinde v. Heinen33 paa Ul
richsholm ved Odense. Herfra
er han aabenbart rejst Syd paa,
idet han i Begyndelsen af Fe
bruar 1780 sender en »extrait«
fra Slesvig, hvorfra han aflæg
ger et Besøg hos Grev Conrad
Hoick paa Eckhof ved Kiel. I
August er han paa Glorup og i
Seplember paa Moesgaard hos
sin Chef fra Stockholm, Baron
Gyldenkrone. I Oktober opholder
han sig i Fredensborg og begiver
Ubck. M esteren. 1749
Lungholm
TRANCHÉR SÆ T
sig derfra til København for at
ordne sin Rappel fra Warszawa,
I November s. A. blev Bernstorff pludselig afskediget. Den nord
amerikanske Frihedskrigs Udbrud (1776) havde bragt Danmark i en
Fare, som Bernslorff søgte at imødegaa ved med Rusland at slutte et
væbnet Neutralitetsforbund. Umiddelbart forinden havde han imidlertid
uden Ruslands Vidende opnaaet en Forstaaelse med England om Kon
trabandereglerne — efter Russernes Mening til deres Ugunst — hvor
over Catharina II blev forbitret paa Danmark. Guldberg benyttede dette
som Paaskud til at faa Bernstorff afskediget, men ved Kronprinsens
Statskup 1784 blev han atter Udenrigsminister og kom nu sammen med
Ernst Schimmelmann til at sætte Præget paa den nye Regering til Gavn
for Landet i en Række Aar. Ved Regeringsforandringen genvandt Statsraadsmedlemmerne deres Indflydelse paa Landets Styre. En af den nye
Regerings vigtigste Reformer indadtil var Stavnsbaandets Løsning og
Hoveriets Afskaffelse. Udadtil holdt Bernstorff Danmark længst muligt
ude af Konflikter, hvortil ellers Gustav III af Sverige gav rig Anledning.
Bernstorffs Mistillid til Sverrig er tilstrækkeligt kendt. Hvorledes den
svenske Regering saa paa Danmark, fremgaar noksom af nogle Noter,
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som Kancellipræsidenten, Grev
Creutz, i Februar-Marts 1785
tilstillede den svenske Chargé
d’Affaires i København, som
han advarer imod af Bernstorff
at lade sig lokke til at udtale
sig imod Rusland. Han (Creutz)
veed fra London, at det russiske
Hof er ganske beroliget med
Hensyn til Sverrigs Handels
politik overfor Frankrig, og at
det tværtimod med Foragt har
mødt Danmarks Insinuationer
og tilraadet dette Land at op
træde med mere Ro i Ord og
Gerning. Creutz giver endelig
følgende bidende Karakteristik
af Bernstorffs politiske Hold
ning: »Ses vrais sentiments per
cent à travers le voile dont il
veut les couvrir. Il veut nous Westrup, Krag' og Hagen 1780-91
Lungholm
SPISEBESTIK
faire peur, mais c’est lui qui en
a. Il n’aime pas la Suède, il
craint la Russie, il n’est dévoué qu’à l’Angleterre.« Om Kronprinsen
(Frederik VI) var hans Tanker ikke stort højere.34 Som bekendt kom
Danmark alligevel i Krig, da Kong Gustav rykkede ind med en Hær
i Finland 1788. Danmark var traktatmæssigt forpligtet til at hjælpe
Rusland, og et dansk Korps marcherede derfor fra Norge ind i Bohuslen
mod Göteborg (»Tyllebærkrigen«). Allerede Aaret efter kom det dog
til Fred.
Ernst Albr. Bertouchs diplomatiske Karriere synes at have holdt nøje
Trit med A. P. Bernstorffs Funktioner som Udenrigsminister, hvilket
iøvrigt var ganske naturligt, da Bernstorff, som ovenfor nævnt, og som
det forøvrigt ogsaa fremgaar af hans Skrivelser til Bertouch,35 satte
megen Pris paa ham. Efter at Bernstorff var blevet afskediget (1780),
forlod Bertouch Udenrigstjenesten og blev 1781 udnævnt til Deputeret
i det nyoprettede Søkommissariatskollegium;36 ved Regeringsforan
dringen 1784 gik han over i det nye kombinerede Admiralitets- og
Commissariats-Kollegium i samme Stilling,37 i hvilken han forblev indtil
videre. Kun i Sommeren 1785 sendtes han i speciel Mission til Sverrig,
4

50

T r ed i c S læ g tle d

Fotografi

Arkitekt: N. H. Jardin 1768

ÅMTMAXDBOLIGEX I TOXDER

formelt for at besvare den Compliment, som Kongen af Sverrig »efter
Dess vanliga Complaisance« i Anledning af sit Ophold i Skaane lod frem
bære (ved Oberst Toll) til den danske Kongefamilie (Christian VII’s
Søster Sofie Magdalene var gift med Gustav III).38 Bertouch overbragte
samtidig Haandskrivelser fra Christian VII og Arveprins Frederik til
den svenske Konge. Men Rejsen maa i Virkeligheden ses paa Baggrund
af den oven omtalte Spænding mellem de to Regeringer samt af den
Omstændighed, at Bertouch var velset i Sverrig. Formodentlig skulde
han orientere den svenske Regering om Danmarks Politik, særlig dets
Forpligtelser til at yde Rusland militær Hjælp. E. A. Bertouch var paa
Rejsen ledsaget af sin Broder, daværende Løjtnant i Hestgarden, Kam
merjunker Fr. Julian Bertouch. Selvom Rejsen kun var af kort Varig
hed, er der dog paa Grund af dens særlige Karakter Anledning til at
dvæle et Øjeblik ved den. Rejsen, der d. 1ste Juli gik fra Helsingborg
med Postheste til Kristiansstad og derfra videre over Vexiö — Linköping
— Norköping, var interessant ved det, de oplevede undervejs. I Kristians
stad foreviser General Gustafsciöld dem de for den Tid meget moderne
Fæstningsanlæg. Paa Bäckaskog er de Gæster hos General Greve Toll,
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der spillede en væsentlig Rolle under StaLskuppet i Stockholm 1772, og
som nylig som foromtalt havde været i København i en tilsvarende
Mission. Med megen Interesse besaa de ogsaa efter Indbydelse af Fri
herre De Geer dennes store Jernværker i Finspång. Den 7. Juli ankom de
til Stockholm, hvor den danske Chargé d’Affaires, Høyer, havde reser
veret dem en Suite i Drottningsgatan Nr. 44, den Gade, i hvilken de
udenlandske Diplomater plejede at bo, lige overfor Slotsholmen.
E. A. Bertouch blev modtaget i officiel Audiens af Gustav III d. 10.
Juli paa Drottningholm Slot og havde derefter Lejlighed til at forestille
sin Broder for Kongen og den kongelige Familie. Samme Aften var de
inviteret i Operaen til »Iphigenia i Tauris«. De følgende Dage var de
indbudt til Udflugter paa Mälaren, Besøg paa de kongelige Slotte osv.
ledsaget af E. A. Bertouchs Ven fra tidligere Aar, Grev Cronstedt (senere
kendt som General under Krigen i Finland). De er oftere efter Kon
gens Befaling indbudt til Middag hos Overhofmesterinden Grevinde
Fersen paa Drottningholm, hvor Kongen gav cercle, og hvor de saakaldte »Karusselier« opførtes, eller til franske Skuespil i Hofteatret paa
Drottningholm eller til The i den henrivende lille »Kina« Pavillon i den
4*
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tilstødende Slotspark. Meget af Tiden gaar iøvrigt med Visitter og Invi
tationer, mest indenfor Hof- og Diplomatkredse. Nævnes skal i denne For
bindelse særlig Hofceremonimester De Bedoire, tjenstgørende Kammer
herre Grev Wachtmeister, Hofmarskal Friherre Cederström, Hofchef Ba
ron Ramel, Kongens Yndling Friherre Armfeldt, Kancellipræsident Greve
Creutz og Kronprinsens Hofchef Baron Frederik Sparre.39 Hertil kom de
gamle Venner fra for ti Aar siden: Klingspor, Baron Gedda og Giörvell;
endvidere Bertouchs tidligere Kolleger fra Warszawa den sachsiske Ge
sandt Grev Bohse og den svenske Gesandt Baron Düben, samt den tid
ligere russiske Gesandt i København Markoff, den franske Ambassadør
m. fl. Blandt andre gamle Venner besøger han ogsaa Stadsraad Branden
burg og Købmand Hassels — med Fru Hassel gaar han paa Mosebacken40
og nyder Udsigten over Byen! Heller ikke lod han Lejligheden gaa forbi
til at besøge Sergel, »un des meilleurs sculpteurs du moment, où je
trouvais grand nombre de bonnes choses, qui faisait également l’éloge
du gout et de la diligence et de l’habilité de l’artiste« samt Adouer (?),
der var i Færd med at cicelere en Rytterstatue af Gustav Adolf til Op
stilling paa et Torv i Stockholm. Endvidere aflagde han Besøg paa
Marieberg og Rörstrand Fabrikkerne samt hos Maleren og Kobber
stikkeren Elias Martin, hvis Værker, navnlig Portræt- og Landskabs
billeder, han omtaler udførligt og paa særdeles rosende Maade, hos
Teaterdekorationsmaleren du Pré (J. L. Desprez?), i Juveler Suters
Malerisamling, »qui est la plus grande qu’il y ait en Suède«. Blandt
andre Personer, som E. A. Bertouch og hans Broder besøger, maa endnu
nævnes den svenske Historiemaler Hilleström, der ogsaa gengav Scener
fra nogle af Kongen skrevne Stykker, samt den kendte Portrætmaler
Per Krafft, »où nous trouvions plusieurs tableaux très bien travaillés«.
Imidlertid var en russisk Sendemand indtruffet i Stockholm i et lig
nende Ærinde som Bertouch, og sidstnævnte fandt det derfor opportunt
at søge Afskedsaudiens og tiltræde Hjemrejsen omkring Midten af
August. I den Bertouch medgivne Svarskrivelse udtrykker Gustav III sig
med megen Tilfredshed overfor Christian VII om den Maade, paa hvil
ken Bertouch havde udført sin Mission.41 Paa Hjemrejsen beser de to
Brødre Gripsholm, og paa Sparreholm bliver de meget venligt bevær
tede af den tidligere i København som Ambassadør akkrediterede Gene
ral Baron Sprengtporten, hvem Bertouch havde introduceret ved Over
rækkelsen af hans Akkreditiver i København. I Eskildstuna besaa de
Staalværkerne og gjorde forskellige Indkøb af Staalvarer. Langs Vättern
og Vänern (Trollhättan) fortsatte de over Göteborg—Helsingborg til
Danmark, hvortil de ankom d. 29. August, to Maaneder efter deres Af-
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rejse. Bertouch begav sig straks til Grev Bernstorff for mundtligt at sup
plere sine fra Rejsen indsendte Rapporter.
I de Tider ofredes der tilsyneladende ikke saa lidt af Tid og Penge
paa saadanne formelle Missioner med Breve af et i saglig Henseende
tilsyneladende magert Indhold, men det maa erindres, at Efterretnings
tjenesten i Forbindelse med Kommunikationsmulighederne dengang var
ret begrænsede. Sendebud af denne Slags, der havde Øjne og Ører med
sig, kunde derfor personlig medbringe friske Informationer af største
Betydning, hvilket ikke mindst forklarer de hyppige Missioner af denne
Art mellem Sverrig og Danmark i disse Aar. Hertil kommer, at Minister
posten i Stockholm ikke var besat paa det Tidspunkt, Bertouch sendtes
derop. Disse Missioners Opgaver ses f. Eks. ogsaa tydeligt af den, oven
nævnte Baron Sprengtporten medgivne Instruks under dennes Sendelse
til Danmark i Slutningen af 1785. BL a. skulde han undersøge, hvorvidt
den russiske Kejserindes kraftige Sprog ikke skulde have ændret Dan
marks Indstilling overfor Sverrig samt om ikke Danmark maatte være
villig til at give Sverrig en dedomagement for Afkald paa Arverettig-
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hederne til Oldenborg og Delmenhorst for »att med detsamma för alla
tider borttage detta frö till oenighet i Norden«,42 et Spørgsmaal som jo
netop interesserede Danmark i særlig Grad.
Bertouch, der i 17S343 havde indgaaet Ægteskab med Marie Magdalene
le Sage de Fontenay, en Datter af Admiral Fontenay,44 synes iøvrigt at
være faldet helt godt til i de hjemlige Kredse. Fru Anna Becker45 noterer
saaledes et Sted i sin Dagbog fra Slutningen af Firserne, at hun og hen
des Mand, Hofapotekeren, har været hos Kammerherre Bertouch, og et
andet Sted, at de var med Bertouchs i Overrød. Blandt andre Bertouch
nærstaaende Personer, som han mødte i den selskabelige Hofapotekers
Hjem, nævner Dagbogen Hofjunker Frederik Wallmoden (1787), den
senere Viceadmiral Ole Kjærulf og Poul Abraham Lehn (1788).
E. A. Bertouch har aabenbart paa den ene Side foretrukket et roligt
Embede i Danmark fremfor en Diplomats omflakkende Tilværelse, men
paa den anden Side ønsket en mere selvstændig Stilling end i de kol
lektivt raadslaaende Kollegier. Hertil kom Hensynet til hans økonomiske
Vanskeligheder. Disse havde nær forvoldt en Kabinetskrise, idet Statsraadet ikke vilde anvise et Bertouch af Kongen lovet Beløb af Statskas
sen.46 De nævnte Forhold bevirkede, at han tog imod Udnævnelsen til
Amtmand i Tønder 1789, hvor han med Hustru og tre Børn flyttede ind
i den smukke — endnu bevarede — Amtmandsbolig,47 i hvilken han til
bragte de sidste 26 Aar af sit Liv. Baandene med Sønderjylland skulde
blive saa faste, at ikke alene han selv, men ogsaa hans Børn og Børne
børn knyttedes hertil i mere end et halvt Hundrede Aar.
Den berejste Diplomat med de internationale Forbindelser fandt sig
godt til Rette som Embedsmand i Provinsen, hvor man forøvrigt var
vaagen nok og dyrkede aandelige Interesser med Iver, ja endog gav sig
i Kast med Teaterkunsten. Bertouchs Hustru — Mique som hun kald
tes — var blandt de ivrigste. Selvom der alene var Tale om Dilettant
komedie, saa virkede den dog baade adspredende og udviklende paa de
paagældende.
I Provinsen var der ogsaa Tid og Lejlighed til at dyrke Samlivet med
Slægt og Venner. Der var de ugifte Søstre Ulrikke (kaldet Ricque) og
Frederikke (kaldet Fique), Svogeren Preetzmann med Familie og. der
var Grev Schacks paa Schackenborg, Stiftamtmand Moltke i Ribe, Svi
gersønnen Krichauff med Familie m. fl. Af andre Bekendte nævner Ber
touch i sine Breve bl. a. Grev Lynar i Slesvig, Kommandanten i Aabenraa
von Qualen, Generalsuperintendent Adler i Slesvig48 og Toldforvalter
Hedemann i Tønning.
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I den første halve Snes Aar af Opholdet i Tønder fik Bertouch Lov
til i Ro at virke for Amtets Vel, hvorved han gjorde sig overordentlig af
holdt i vide Kredse. Hertil bidrog yderligere, at Bertouch indhentede
Kronprinsens Tilladelse til Genoprettelse af Byens gamle Rytterkorps
med Navn af »Frederik Corps«, det nuværende Ringriderkorps.49
Omkring Aarhundredskiflet tilspidsedes imidlertid de ydre Forhold,
da Danmark (1799) optog Konvojeringssystemet og (i Dec. 1800) indgik
i et nyt Neutralitetsforbund med Rusland, Sverige og Prøjsen. Englands
Svar faldt den 2. April 1801 paa Københavns Rhed. Det heltemodige dan
ske Forsvar satte naturligvis dybe Spor i alle Sind Landet over. Helt
nede fra Tønder indgik saaledes ogsaa gennem Amtmanden Bidrag til
de saarede og de faldnes Efterladte.50
Da Indtrykket af Begivenhederne i 1801 havde naaet at sætte sig lidt,
erholdt E. A. Bertouch en tiltrængt Rekreationsorlov fra sit Embede.
I en »Journal de mon voyage 1802«51 beretter han, at han med sin Hustru
over Heide — Krempe — Uetersen ankom d. 28. Juni til Wedel (ved
Elben), hvor Broderen Fr. Julian dengang laa med sin Eskadron, og
som sammen med sin Hustru Elisabeth (Lehn) skulde ledsage dem til
Carlsbad, der var Rejsens Maal. Men da Elisabeth B. endnu var lidende
af Følgerne af Mæslinger, og derfor ikke straks kunde tiltræde Rejsen,
tilbragte E. A. Bertouch og hans Hustru Ventetiden i Wedel (hvor de
boede hos en Bonde ved Navn Franz Heensen). De spadserede i den
smukke lille Bys nærmeste Omegn, eller de spiste hos Rainville52 (endnu
bestaaende Restaurant), eller de gjorde den smukke Tur langs Elben
over Dockenhuden — Nienstedten — Flottbeck til Altona og Hamborg.
Her besaa de forskellige Seværdigheder og besøgte flere Venner og Be
kendte som Etatsraad Lavätz, der boede kønt ved Elben, General KollerBanner (kendt fra Statskupel 1772), Amtmand Ployart, Købmand Eschen
m. fl.
Endelig d. 14. Juli tiltraadte de Rejsen med at lade sig sætte over
Elben fra Schulau til Crantz. Herfra fortsatte de ad en med Kirsebær
træer beplantet smal Vej langs Diget til Buxtehude. Videre gik Rejsen
derefter over Welle og Soltau til Celle, hvor de naturligvis dvælede ved
Minderne om den ulykkelige Dronning, derefter over Halberstadt —
Quedlinburg — Halle — Merseburg — Leipzig. Vi maa imidlertid give
Afkald paa at referere alle de smaa Oplevelser undervejs og nøjes med
at fortælle, at Rejseselskabet ankom til Carlsbad d. 27. Juli, hvor de nød
de smukke Omgivelser — og Mineralvandet i Neubrunnen. Af de mange
Bekendtskaber, de her gjorde, skal kun nævnes Familierne v. Viencke,
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V. Platen (fra Rügen), v. Ende (Dresden) og Gregory (Bankierfamilie fra
Dresden), Reichar (Gotha), Grev Fugger (Wien), v. Manteuffel, Grev
Berchtold, Hofmarskal Frhr. v. Lützow (Mecklenborg) og Kammerherre
von der Lühe (Mecklenborg). Fra Carlsbad gør de mange herlige Ud
flugter i den nærmeste Omegn og tager sluttelig over Franzenbad — Eger
— Pirna til Dresden, hvor de ankommer d. 8. September og tager ind
paa Hotel Bavaria. Elisabeth Bertouch er imidlertid stærkt lidende, og
da hun har vanskeligt ved at gaa Trapperne til Hotellets 4. Sal, tilbyder
Baron Gregorys dem Stueetagen i deres eget Hus. Dagbogen standser paa
dette Sted, men som vi skal høre senere, fandt Elisabeth Bertouch sit
sidste Hvilested her i Dresden.
I Begyndelsen af Juli 1807 tiltraadte E. A. Bertouch en længe paatænkt
Rejse til Broderen paa Søholt. Paa Vejen gør han Ophold paa Augusten
borg. Dagen efter lader han sig sætte over (paa 2 Timer) fra Sønderborg
til Fa aborg, dvæler i nogle Dage paa Nakkebølle og endnu længere
hos Tanten Gehejmeraadinde Scheel paa Mullerup. Først i Slutningen
af Juli naar han derfor over Langeland og Taars (ved Nakskov) til Sø
holt. Medens han opholder sig her, udvikler de politiske Begivenheder
sig med rivende Fart.
Som bekendt laa Størstedelen af den danske Hær i Holsten — hvor
ogsaa Kronprinsen havde etableret Regeringen — med Front mod
Frankrig, hvorfra man troede, at Faren truede; hvis Neutraliteten ikke
længere kunde opretholdes, vilde Danmark gaa med England. Stor og
pinlig Overraskelse vakte det derfor, da en engelsk Flaade med en større
Landgangsstyrke i Begyndelsen af August løb ind i Sundet medbrin
gende den engelske Regerings Ultimatum, der ikke alene krævede Til
slutning til England, men tillige Udlevering af hele den danske Flaade.
At England til Gengæld vilde garantere vor Integritet samt tilbage
levere Flaaden efter Krigens Slutning og dække alle Omkostninger var
kun en ringe Trøst, afhængig som Opfyldelsen af disse Løfter var af
Englands Krigslykke.
Danmark foretrak Kampen, men Hovedstaden var næsten blottet for
Tropper. I Midten af August begyndte Englænderne Belejringen fra
Landsiden af København, som forsvarede sig tappert imod de overlegne
Styrker. Tropperne i Holsten kunde ikke komme til Hjælp, da Englæn
derne beherskede de vigtigste Farvande. Landeværnet fra Sjælland og
Øerne (under Ewald og Castenschiold) rykkede ganske vist til Undsæt
ning, men »Træskohæren«, som den kaldtes paa Grund af sin daarlige
Udrustning, blev splittet ved Køge af Wellesley (Wellington). Det var
dog først Bombardementet den 2.-5. Septbr., der knækkede Københavns
Modstand.
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Under disse urolige Forhold turde E. A. Bertouch naturligvis ikke
dvæle længere paa Søholt med Fare for at blive afskaaret fra at vende
tilbage til sit Embede. Saasnart han derfor i Slutningen af August fandt
en Mulighed for at komme over Fehmernbællet, tiltraadte han Hjem
rejsen. Hans Breve fra denne Tid er bevaret. Fra Rødby skriver han den
30. August, at han maa vente paa Overfart paa Grund af usædvanligt
Lavvande, og to Dage efter fra Heiligenhafen udtrykker han sin Glæde
over at være sluppet fra »det sibiriske Kramnitze« og i Behold at have
passeret Østersøen, hvor Rorkarlene maatte lægge alle Kræfter i for at
undgaa Englænderne. Af Bertouchs følgende Breve fra Kiel og Tønder
(nos. 12 og 13 i Brevsmi.) faar man Indtryk af den Spænding og Usik
kerhed under Københavns Belejring og af den Sorg og Forvirring efter
Hovedstadens Fald, der prægede Kronprinsens Omgivelser og den
slesvig-holstenske Befolkning.
Danmark kastede sig nu helt i Armene paa Frankrig og sluttede med
dette en Forbundstraktat d. 31. Oktbr. s. A., der faa Dage efter paafulgtes
af Englands formelle Krigserklæring imod Danmark. Som Led i Be
stræbelserne for at forhindre al Forbindelse med Fjenden (d. v. s. Eng
land) blev E. A. Bertouch udnævnt til Overdirektør for Tønder53 og
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skulde i Forening med den ligeledes nyudnævnte Overdirektør i Husum
(Levetzau) udarbejde Forslag til Forbedring af Politiet. I Begyndel
sen af 1808 blev vi tvunget af Frankrig til at erklære Sverrig Krig.
Marskal Bernadotte rykkede i Februar ind i Danmark med 23000 franske
og spanske Soldater, forenede med hvilke et dansk Kontingent skulde
gaa til Skaane samtidig med, at Nordmændene skulde angribe i Nord
sverrig.
Af Bertouchs Breve fra denne Periode54kan vi følge alle Forberedelserne
til Lands og til Vands til Troppernes Transport — Vogne repareres og
samles, Skibe beslaglægges eller bygges — men Bertouch selv nærer
ikke stor Tiltro til, at Foretagendet vil lykkes. Han beretter videre om
Indmarchen af de fremmede Tropper; de Spanskes Optræden er upaaklagelig, ligesom de betaler ærligt for, hvad de modtager udover det
ordinerede, mens Franskmændene giver Anledning til idelige Klager.
Men ogsaa mellem Spaniere og Franskmænd er Antipatien saa stor, at
de ikke kan være sammen uden at komme i Klammeri. De spanske
Officerer, han havde talt med, »bandede« Bonaparte, og de franske
»moquerede« sig hjerteligt over de spanske. I Tønder indkvarteres i Slut
ningen af Marts 600 Mand spansk Cavallerie og 200 Mand af det franske
Træn. Personlig afgiver Bertouch Kvarter til den spanske Oberst og
hans Adjutant. Ritmester Stemann udnævnes til Kommandant i Tønder
for det Tidsrum, Indkvarteringen varer.
Alle indsaa Vanskeligheden ved at komme over Sundet, og i Køben
havn havde man lige saa liden Tiltro hertil. Det gik da ogsaa som for
udset. Englænderne hindrede Overgangen over Store Bælt og Sundet,
og da Spanierne (i August) erfarede, at deres Land havde rejst sig mod
Napoleon, ilede de hjem — ombord paa engelske Skibe. Derimod for
blev de franske Tropper — uden at kunne foretage sig noget — her i
Landet til Marts 1809.
Alt imedens gik imidlertid Livet i Tønder sin Gang i Arbejde eller
Fest. — Den 28. November 1808 fejredes E. A. Bertouchs og hans Hustrus
Sølvbryllup, fortæller han i et Brev (30/11) til Broderen, af en Kreds af 94
Personer, blandt hvilke de gamle Venner Schacks og Moltke. I Teatret,
hvortil de var inviteret for at overvære en Forestilling, hvori Krichauffs
og deres Døtre optraadte, blev de modtaget med Hurraraab af Publikum.
Vejen dertil var illumineret, og et Korps med Pauker og Trompeter ledet
af Moltke modtog dem. Forklædt som en gammel graaskægget Bonde,
der anførte en Flok unge smukt klædte Karle og Piger, fremsagde en
af Vennerne, Schetelig,55 en Epilog, der afsluttedes med en Korsang.
Festen sluttede med et Bal, der varede til den lyse Morgen, og hvor
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Sølvbrudeparret selv førte an i en Menuet. Bertouch kalder det i sit
Brev »en sjælden Lykke for Alteret at kunne aflægge Ed paa i de for
løbne 25 Aar ikke et Øjeblik at have fortrudt det gjorte Skridt«. Den her
afbildede Blomsterskaal er utvivlsomt en Gave fra Venner til Sølvbrude
parret.56
Napoleons Stjerne begyndte imidlertid snart efter at dale, hvorved vi
fra 1813 kom til at høre med til den angrebne Part. Hertugdømmerne
blev da Skueplads for den korte men triste Kamp, da de danskholstensk-franske Tropper57 af de forenede svensk-russiske blev drevet
op i Holsten og efter nogle faa Træfninger (ved Bornhøft og Sehested)
blev indesluttet i Rendsborg. Disse Forhold satte E. A. Bertouch paa
haarde Prøver. I Begyndelsen af 1814 var Tønder blevet besat af Kosak
ker, hvis Chef, den russiske General Baron Tettenborn, saavel som den
svenske General Skiöldebrand i Flensborg alene til Amtmanden i Tøn
der stillede Krav om Rekvisitioner til en Værdi af omkr. 50.000 Rdl. Det
lykkedes imidlertid Bertouch at holde den udsendte, særdeles paagaaende russiske Officer, Ritmester Baron Ungern Sternberg, saavel som
den svenske Løjtnant Krusenstierna hen indtil Fredsslutningen. Sam
tidig organiserede Bertouch det lokale Forsvar saa godt, det lod sig gøre.
En Borgervæbning oprettedes af Skyttekorpset og Ringriderne til Tøn
ders Forsvar, og fra Arsenalet i Rendsborg fik han sendt Geværer over
til Friserne til Kystens Bevogtning.58 For sin faste Optræden i disse
Aar og sin lange Tjeneste belønnedes Bertouch i 1813 med Udnævnelsen
til Gehejmekonferensraad,59 og ved Kroningen i 1815 hængte Kongen
selv Dannebrogordenens Kommandørkors om hans Hals.60
Indadtil satte efter Aarhundredskiftet den økonomiske Nedgang og
Statsbankerotten sine dybe Spor ogsaa i Hertugdømmerne, hvortil kom,
at disse blev Skueplads for de begyndende nationale Modsætninger. For
Holstens Vedkommende kom Modsætningen imidlertid først frem paa
det arve- og forfatningsretlige Omraade, idet Frederik VI ønskede at
knytte Holsten fastere til Kongeriget, for Slesvigs Vedkommende der
imod med Hensyn til det sproglige, da Frederik VI under sit lange Op
hold i Hertugdømmerne havde faaet Indtryk af Danskhedens betyde
lige Udstrækning i Slesvig, hvilket gav sig Udslag paa forskellig Maade,
bl. a. ved Sprogreskriptet af 1810, der bestemte, at i de Amter, hvor
Dansk var Almenbefolkningens Sprog, skulde Tysk erstattes med Dansk
i Kirke og Skole samt ved Domstolene.
Det er fra anden Side sagt,61 at E. A. Bertouch regnedes til de Embedsmænd, der stillede sig køligt overfor Sprogreskripterne, men, tilføjes
det, dette skyldtes dog sikkert ikke Uvilje mod det danske Sprog, men
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snarere et af hans høje Alder følgende ringe Initiativ. Maaske kan det
dog ogsaa henføres til Bertouchs Opfattelse med Hensyn til det tyske
Sprogs Udbredelse i hans Einbedsomraade og hans Ønske om ikke unø
digt at kalde nationale Lidenskaber til Live. Der har sikkert i politisk
Henseende boet ikke saa lidt af Bernstorffernes Verdenshorgeraand i
ham, og han har uden Tvivl haahet, at den gamle Kulturbro over Her
tugdømmerne kunde bevares trods alt.
E. A. Bertouch plejede iøvrigt forskellige andre Interesser. Navnlig
var han en ivrig genealogisk Forsker.02 Medens han opholdt sig i
København 1780—89 var han Medlem af (Præsident for) det Kgl. Gene
alogiske og Heraldiske Selskab,63 og hans omfattende Samlinger, som
han havde skænket til nævnte Selskab, opbevares nu i Rigsarkivet.04
Endvidere var Bertouch Medlem af Islands Litteraturselskab og af
Antiquaric & Physiographic Society i Edinburgh.05
Bertouch stod ogsaa i Korrespondance med flere af sin Tids kendte
Mænd som Luxdorph, Kofoed Ancher, Wasserschiebe, Martfeldt og tal
rige Medlemmer af den danske Adel, bl. a. Admiral Holsten, Baron Lehn,
Greve Conrad Hoick og Baron Selby for blot at nævne nogle enkelte. Et
stort Antal af disse Breve er bevaret (jfr. nos. 5 og 6 i Brevsmi.)
Den 16. December 1815 fejredes den gamle Excellences 70-Aars Fød
selsdag og 50-Aars Embedsjubilæum af Medarbejdere og Venner fra
hele Amtet ved en smuk Fest i Tønder. Paa Teatret opførtes et til Lej
ligheden skrevet »Nachspiel« til Ifflands »Herbsttag«, og et Digt blev i
Dagens Anledning udgivet af samtlige »Kirchspielvögte« i Amtets Sogne.
Denne Fest blev samtidig en værdig Afslutning paa hans lange og virk
somme Liv, thi Dagen efter afgik han ved Døden. Men heller ikke i
Tønder er Roserne uden Torne. Bertouch var geraadet i en bitter Strid
med Tønder Byraad. Og dette blev Aarsag til, at Amtmanden lod sig
begrave paa Højer Kirkegaard.00 Paa hans Grav rejstes i Juni 1827 ved
Kirkens Sydmur en Mindesten med følgende Indskrift:
Dem Edlen Gatten
Dem liebenden Vater
Dem treuen Freunde
Dem emsigen Arbeiter
Dem guten Menschen
ERNST ALBRECHT
VON BERTOUCH
Amtmann zu Tondern
Geheimer Konferenzrath
geh. 16. Dec. 1745 — gest. 17. Dec. 1815

T r e d ie S læ g tle d

Pastel a f Jens Juel

61

Thorvaldsens Museum

W1LIIELM1NE DERTOUCII
(1762—1854)

Mindestenen, som var købt i Altona, blev efter hvad Højer Kirkebog
oplyser, rejst af flere Embedsmænd i nævnte Aar som Erindring om deres
Agtelse og Taknemmelighed og afsløret i deres Nærværelse ved en Tale
paa Tysk af Sognepræsten, Pastor Nissen. I den nyeste Tid har Amtsskole-Konsulent Nicolai Svendsen i en Aviskronik foretaget en inter
essant og sympatisk Vurdering af Ernst Albr. Bertouchs Person og
Virke.67
Der findes et Par (her afbildede) Malerier af Ægtefællerne, Ernst
Albrecht Bertouch i Uniform med det polske Storkorsbaand og Hustruen
i Selskabskjole,68 samt to Par Miniaturer fra omtrent samme Tid.69
Medens Maleriet af E. A. Bertouch hidrører fra en ubekendt Kunstner,
er Maleriet af Marie Magdalene Bertouch et, endog særdeles fint Arbejde
af Jens Juel.
I sidste Halvdel af 1700 Tallet kulminerede de franske Ludvigers Tids
alder. Dennes Frembringelser paa Kunstens, Kunsthaandværkets og
Klædedragtens Omraade har præget det Bertouch’ske Hjem, idet Ber
touch — alene efter det af ham efterladte Bo at dømme — aabenbart har
sat stor Pris paa at omgive sig med smukke Ting, hvorhos de repræ-
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sentative Stillinger, han indtog, ogsaa gjorde saadanne Omgivelser
naturlige. Omkostningerne herved i Forbindelse med Udgiften til Bør
nenes Opdragelse kostede rimeligvis Bertouch mere, end han havde
Raad til. Den ham tilfaldne Part af Geheimeraadinde Scheel, f. Cicignons
Fideikommis70 slog heller ikke til. Vi ser da ogsaa, at det var hans
Svigerfader magtpaaliggende inden sin Død at sikre Datterens Midler,
»at ikke Bertouchs Creditorer skal opsluge dem«.71
Efter E. A. Bertouchs Død maatte hans Enke og Børn indgaa paa
Accord med Kreditorerne, jfr. Brev af 28/4 1816 fra den ældste Søn
til Kammerherre Bertouch paa Søholt (no. 18 i Brevsmi.), hvorefter det
smukke Bohave skulde sælges ved offentlig Auktion. Med Brevet fulgte
nedenstaaende Fortegnelse over Sølvtøj og Malerier, som Carl Bertouch
mener, at Onkelen har særlig Interesse i at byde paa.
T o n d c r n d . 2 8 d e A p r i l 1 816.

Guldsmed Poul Hansen har veiet og vurderet Guldbægeret og Sølv
tøjet.
Guldbægeret veier 38 hollandske Ducater à 6 Mk. 12 Sk. er 85 Rdl.
24 Sk. S. H. C.
Et Vandfad med Kande med vor Familievaaben 84 lod. Kbhvnsk Sølv.
En Kaffekande med Skaal med Admiral Fontenay’s Vaaben 601/2
lod do.
1 Pr. Stager 32x/2 1. 1 Pr. do. 551/2 1. 1 Pr. do. 493/8 1. 1 Pr. do. 54x/2 1.
1 Pr. do. 603/4 1. 1 Pr. do. 607/8 1. 1 Pr. trearmede do. 1925/s 1.
1 Bæger 12 1. 2 Sukkerskeer à 2P/2 1.
1 Potageskee 12 1. 1 do. 12x/4 1. 1 do. 123/4 1. 1 do. 127s 1.
1 Piskeskee 33/4 1. 1 Sukkerskaal 203/8 1.
31 Spiseskeer 1755/8 1. 25 Gafler med sølvskaftede Knive 2721/2 1.
1 Skrivetøj med Klokke og Lysestage 301/2 1.
Alt af Kbhvnsk Sølv. Skeer, Knive og Gafler med vort Vaaben.
18 Desertskeer 441/8 1. 10 Saltskeer 6 1. 1 Strøskee 8 1. af 28 1. Sølv.
12 Theskeer 2P/4 1. 1 Barneskee l 5/8 1. 1 Portait(?) 8 1. fa 26 1. Sølv.
12 Theskeer 12 1. 1 Sæbekugle 1l 5/s k 1 Flødeskee 33/8 1.
1 Sukkertang 35/8 1. 3 Fuglespider 55/8 1. 1 Strøskee 37s 1.
1 Sukkertang 3x/4 1. 1 Thesie P/4 1. 1 do. 7/8 1. 2 Spiseskeer 8 1.
1 Flødeskee 2x/4 1. 1 Sukkerskaal lP /8 1. 1 Sennepske P /8 1.
1 Flødekande 153/« 1. 1 Thepotte 251/«, 1. Skaale etc til 125/8 1.
1 Punscheskee 372 1. 4 Spiseskeer 15 1. 8 Theskeer 77/s 1. à 24 Sk. Sølv.
Alt af Københavnsk Sølv. Skeer, Knive og Gafler med vores Vaaben.
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Familie por trait er.
Oliestykker:
1. Gen. Lt. Georg v. Bertouch, Kommandant paa Agershuus.
2. Kamhre C. R. v. Bertouch
3. og Frue C. F. de With.
4. Stiftamtmand J. A. de With
5. og Frue C. E. v. Hausmann.
6. Geh. Raad og Gen. C. H. v. Hausmann
7. og Frue Karen Toller.
8. Generalinde v. Bertouch med hendes 3 Børn Andreas, Johan og
Charlotte.
9. Frk. Chart. Regine v. Bertouch.
10. Joh. v. Bertouch død som Lieutenant.
11. Kammerherre C. R. v. Bertouch som Barn.
12. Gen. Lt. Frid. Ferd. v. Hausmann.
13.
do.
i mindre Format.
14. Geheimeraadinde v. Hausmann i sin Alderdom, siddende i en Læne
stol.
15. En Fru de With (Stiftamtmandens Oldemor) i hollandsk Dragt.
16. Overhofmarskallinde Grevinde Moltke, fød C. F. v. Brüggemann.
Miniatur:
17. Baronesse Pape Løvendahl, gift v. Hausmann.
Kammerherre Fr. Julian Bertouch købte de omhandlede Genstande,
saaledes at Kreditorerne blev tilfredsstillet og Enken kunde hensidde i
uskiftet Bo. Det ovenfor nævnte Guldbægers senere Skæbne er ikke be
kendt.72 De fleste Sølvgenstande fandtes endnu 1926 paa Lungholm, saa
ledes navnlig det i Fortegnelsen som »Vandfad« opførte Bertouchske
Daabsfad73 (se Afb.), den tilhørende Kande74 samt den i Fortegnelsen
ligeledes nævnte Kaffekande med tilhørende Bakke,75 der alle udmærker
sig som fremragende smukt dansk Kunsthaandværk. Ved kgl. Resolution
af 9. Sept. 1909 blev disse med de øvrige Sølvgenstande paa Lungholm samt Biblioteket og Familieportrætterne dersteds indlemmet som
Bestanddele af et til Baroniet Sønderkarle knyttet Fideikommis. Efter
Baroniets Afløsning i 1926 er dog de ovenfor særlig nævnte Sølvgen
stande overgaaet til et Par af Danmarks fineste Privatsamlinger.76
Samtlige de i Fortegnelsen nævnte Malerier (med Undtagelse af Nos.
12 og 17) findes endnu paa Lungholm. Ved Ankomsten til Søholt
(1816) var Maleriet af Georg Bertouch »i Laser og Rifter« og med Bil
lederne af Carl Rudolph Bertouch og Hustru var det ej bedre fat. Et Par
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lyske Malere, Gröger og Altenraadt, paalog sig at restaurere Portræt
terne.77
Geheimeraadinde Bertouch overlevede sin Mand i mere end 10 Aar,
men hvor hun tilbragte sin Enkestand, er os ikke bekendt.
Om Carl Rudolph Bertouchs 6 Døttre78 vides ikke meget. To af dem —
Antoinette (III, 4)79 og Adamine (III, 6) — døde i en ung Alder. Kun
een af Døtrene, Christiane (III, 8) blev gift. Hendes Mand var Told
inspektør, Etatsraad Christian Preetzmann i Aalborg.80 Om dette Ægte
par og deres tre Børn (Carl, Johannes og Caspare) haves bl. a. en Erin
dring i en nydelig Silhouette af en Familiescene (se Afb.). I dette Hjem
fandt ogsaa den lidt yngre Søster Ulrikke (III, 9) Ly.81
De ugifte Døttre endte iøvrigt — som det var saadanne Damers Kaar
i de Tider, naar Frierne udeblev eller forsmaaedes — alle som Kloster
frøkner. Ernestine (III, 3) kom i Roskilde Kloster,82 Frederikke (III, 7)
i Støvringgaard.83 Ogsaa den yngste, Wilhelmine (III, 11), kaldet Mimi,
trak sig tilbage til Roskilde Kloster efter i en Aarrække at have været
Hofdame hos Arveprinsesse Sophie Frederikke. Et Brev fra Prinsessen
til Wilhelmine Bertouch og flere Breve fra sidstnævnte selv er bevaret.84
Wilhelmine Bertouch havde en Tid som 2. Kammerpige en vis Madam
Svendsen, der senere sad Model for Zahrtmann til Billedet »Sofie
Amalies Død«. Efter Moderens Død modtog Døttrene en Pension af
Krigs-Hospitalskassen.85
Der findes en af Jens Juel udført Pastel af en af Døttrene i Thorvald
sens Museum, hvortil den er indgaaet som Led i den Malerisamling,
Thorvaldsen testamenterede Museet i 1838. Billedet, der kun er betegnet
som »Frøken Bertouch«, forestiller førnævnte Hofdame Wilhelmine Ber
touch. Billedet blev skænket Thorvaldsen af Frk. Bertouchs Niece, Cas
pare Preetzmann »i et Øjebliks Enthousiasme«.86
Medens Ernst Albrecht, som ovenfor nævnt, valgte at indtræde i Civil
administrationen, fortsatte hans to yngre Brødre den militære Tradi
tion. Dette laa vel saa meget nærmere for Frederik Ferdinand Bertouch
(III, 5), som denne Tradition ikke blot knyttede sig til hans Familie
navn, men ogsaa til de ham efter Morbroderen, Generalløjtnant Haus
mann87 tillagte Fornavne. Fr. Ferdinand Bertouch, der 1759 blev Fyr
værker ved Artilleriet, et Par Aar senere karakt. Løjtnant og 1764 Pre
mierløjtnant ved samme Vaaben, forsattes som Sekondløjtnant til Liv
garden til Fods. Som saadan gjorde han Tjeneste ved Christian VII og
Caroline Mathildes Salving den 1. Maj 1767 i Christiansborg Slotskirke,
da Garden havde omfattende Vagttjeneste i og ved Slottet. Samtlige
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Officerer af Hest- og Fodgarden bespistes ved Taflet i Kammerjomfru
ernes Spisestue i Slottets Mezzaninetage.88 Garden opløstes imidlertid ved
Kabinetsordre af Struensee den 23. Dec. 1771, men da Garden efter Struensees Fald kort efter genoprettedes, blev Bertouch Premierløjtnant89 og
senere (1774) Kaptajn ved denne. Da Moderen døde 1775, havde han,
som tidligere berettet, Bopæl i No. 11 ved GI. Strand, og det faldt i hans
Lod at ordne hendes Efterladenskaber, idet hans ældste Broder da var
ansat i Stockholm. I 1778 blev Bertouch Kaptajn og Kompagnichef ved
det norske Livregiment og i 1782 Generaladjudant90 hos Kongen. Da
hans Mormoder, Stiftamtmandinde Witth, samme Aar afgik ved Døden,
var han i Henhold til Notat i Luxdorphs Dagbog i Følget.91 Han ud
arbejdede omkring 1781 en Oversættelse af et fransk Skrift: La science
des Postes militaires, som udkom paa Dansk med Støtte fra Generalitetsog Commissariats-Collegiet. Ved Siden heraf var han musikalsk inter
esseret, saaledes som den af ham efterladte Nodesamling tyder paa.92
Den 28. Juli 1785 indgik Fr. Ferdinand Bertouch Ægteskab med
Margarethe Lütken,93 Datter af Kommandør Christoffer v. Lütken og
Hustru f. Weyse. Det gik dog ikke af uden Vanskeligheder. Af en char
mant lille Billet (no. 9 i Brevsmi.), som hun sender sin Forlovede,
fremgaar, at hendes Onkel94 har store økonomiske Betænkeligheder
ved den paatænkte Forbindelse med den uformuende Officer. Fra sin
Morbroder, ovennævnte General Hausmann, havde han vel arvet en lille
Kapital,95 men hans egne Forældres faa Efterladenskaber var blevet
splittet mellem deres mange Børn.
Samtidig fremkom der anonymt fra en skinsyg Bejler en Skillings
vise kaldet »Nye Viise om den hiertebrækkende Maade, som Beelzebul
friede til Lydia paa« (trykt hos P. Horrebow uden Aarstal), der navnlig
tog Sigte paa Aldersforskellen (17 Aar) mellem Parterne. Nogle Vers
af Visen hidsættes:
5
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V. 1.
D er v a r engang en U nger-Svend;
Beelzebul i Tugt og Æ re
V ar N avnet, som h an m onne bære,
Og R idder Rød heed B roderen.
V. 4.
Men da h an engang liflig sang,
Saa rø rte s L ydia ved Sangen!
Det lille H jerte fandt sig fangen,
Og sukkede saa m angen Gang.
V. 9.
Beelzebul sin Nød forvandt,
Og læ rte Folk paa Jordc-K lodcn
At frie m ed Sang og G raad paa Moden
Og d erfo r prises h an af alle Mand.

De anvendte Synonymer (»Beelzebul« = Bertouch, »Lydia« = Lüt
ken og »Ridder Rød« = Ernst Albrecht Bertouch, en Hentydning til det
ham tildelte polske Storkorsbaand) lod ikke Tvivl om Visens Adresse.
Dette fremgaar ogsaa af en Paategning paa et Eksemplar af denne,
der fandtes mellem E. A. Bertouchs Papirer.96
Ægteparret har antagelig haft Bolig i Gaarden Store Kongensgade 50.97
Allerede 1786 afgik Er. Ferdinand imidlertid ved Døden efter faa Dages
Sygdom, kun 37 Aar gammel.98 Teksten til Indskriften paa hans Kiste i
Garnisons Kirke er saa at sige den eneste Karakteristik af ham, vi be
sidder; den lyder saaledes:99
»Den Trøst have hans,
højbedrøvede Enke Frue
mange Venner, der savne
Avind selv ikke kan nægte

efter eet Aars kierlige Ægteskab, efterladte
Margareta von Lütken, hans Søskende og
og høiligen beklage hans tidlige Bortgang, at
ham det Vidnesbyrd og Eftermæle, at han var

Een nidkier og indsigtsfuld Embedsmand
Een øm Ægtemand og Ven
Een ærlig Mand og sand Christen
og deres visse Tillid er den,
At han har forladt dette timelige
For at deltage i den evige Glæde.«
Om hans Broder Frederik Julian Christian von Bertouch (III, 10),
der fødtes d. 23. April 1761,100 har vi i dennes Selvbiografi101 lidt rige-
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ligere Oplysninger. Vedrørende sine første Aar fortæller han saaledes
følgende:
»Allerede 1766 værdigede Høj. Sal. Dronning Juliane Marie som be
standig viiste megen Naade mod min Familie at begiære mig som Page
ved hendes Hof, men min Moder bad Dronningen om Tilladelse endnu
at maatte beholde mig 2 Aar hjemme. 1768 traadte ieg skiønt overmaade
liden af Væxt ind som Page hos hendes Majestet. De som kiender dette
Liv veed ogsaa, at alt for mange Adspredelser falde disse Børn til Deel,
og altsaa forvolde at de hverken kan eller som oftest faae Lyst til at
anvende deres Tiid, saa nyttig som de burde og dette er mit Fald, vi
havde Lærere i Mængde men endeel af dem saa mere paa Gagen de nød
end paa det Gavn de skyldte at bevirke. 1770 var ieg øyensynlig Vidne
til Gardernes Beskadigelse og 1771 da Droning C: M: samt Struense og
Brandt bleve arresterede var ieg paa Slottet under disse Optrin.«
I 1776 blev Fr. Julian Premierpage og skulde som saadan ride foran
Enkedronningens Pager. Hertil slog hans Kræfter imidlertid ikke til,
idet han voksede saa stærkt, at han paa kort Tid maalte næsten 68
Tommer. Han var dog gerne forbleven ved Hoffet, »men den lidet kry5';:
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bende Maade, hvormed ieg teede mig for Hoff Cavalererne« blev Aarsag
til, at Overhofmesteren en skønne Dag (Marts 1780) meddelte ham, at
han var avanceret til Lieutenant à la suite ved 2. sjællandske Rytter
Regiment. Dette, der saa lidet stemte med hans Ønsker og Tænkemaade,
gav den 19-aarige unge Mand Følelsen af »at være blevet meget lidt i
Verden«.
Ved Afskedsaudiensen gav Enkedronningen ham en Pension og 50
Ducater samt fri Ekvipering, hvorhos Kongen gav ham Officerskaarden
med de Ord: »den soll er für mich gebrauchen und für kein anderen«.
Den nybagte Løjtnant maatte nu begive sig til sin Garnison i Næstved.
To Dage efter Ankomsten blev han gennemvaad under en Øvelse og paadrog sig en svær Feber; »næst Gud« kunde han takke Doctor Buckhave
for sin Frelse. Han laa derefter i Lejr med Regimentet paa Lille Næstved
Mark. Allerede i September s. A. forsattes han imidlertid til Livgarden
til Hest. Enkedronningen betalte atter hans Ekvipering, der løb op til
næsten 1100 Rdl. Det var imidlertid et nøjsomt Liv paa den lille Officers
lønning, naar man som Bertouch satte en Ære i ikke at stifte Gæld. I
Slutningen af Maaneden bestod hans Middag gerne i »tvende Suurbrød,
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som ieg spiste paa Volden efter at have betydet min Værtinde, at ieg var
indbudt til Middag«. At han et Par Aar efter blev udnævnt til Kammer
junker102 gav heller ikke flere Penge paa Lommen.
Medens Ernst Albr. Bertouch er i Polen, er han optaget af sin 16 Aar
yngre Broders Skolegang i Sorø, og efter at være kommet hjem og have
faaet Embede i København har han aabenbart taget sig ydermere af
Broderen. Ernst Albr. tager ham saaledes med paa sin Rejse til Sverrig i 1785.103 I Stockholm blev ogsaa Fr. Julian Bertouch meget vel
modtaget ved Hoffet og var bl. a. ogsaa indbudt af Gustav III til at over
være Opførelsen af et fransk Skuespil.104 I sin Selvbiografi fortæller
han, at Grev Creutz ved Afskedsaudiensen i Kongens Navn lovede ham
en Brillantring. »En besynderlig Hændelse mødte mig den Dag«, fort
sætter han, »ved Couren hos Kongen havde ieg en Ring paa med
et Antikhoved. Som ieg stod og talede med Grev Wachtmeister stik
ker mig noget voldsomt i Fingeren, og da er det min Ring som er sprun
get tværsover og det ene Stykke har bøjet sig ind i Fingeren. Derover
blev der af de omstaaende spøgt, med den Ytring at det maatte betyde
noget. Faa Minutter derpaa blev ieg anmodet om at indfinde mig hos Gr.
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Creutz,105 der overrakte mig den forommeldte Forfremmelse til Premier
lieutenant ved Garden til Hest.« Paa Tilbagevejen blev Fr. Julian syg i
Göteborg og laa i København 6 Uger paa Hospitalet »Døden nær«.100 I
1789 fik Bertouch anvist Værelse »paa det Kgl. Palais bag Christians
borg Slot«.107
Da Prins Carl af Hessen, som allerede havde gjort sig fordelagtigt be
mærket som Feltmarskal og Statholder i Norge, i 1789 blev Krigsminister,
blev det Optakten til en Række nye militære Reformer, der udtænktes og
gennemførtes af hans betroede Officerer, blandt hvilke Oberst Binzer,108
og Major Ewald109 var de betydeligste. Som vi har nævnt ovenfor, lyk
kedes det iøvrigt A. P. Bernstorff som Udenrigsminister ved sin faste og
sikre Haand foreløbig at holde Danmark uden for de store af Napoleons
Politik fremkaldte europæiske Krigsbegivenheder, og Landet nød følgelig
godt af en Række Fredsaar.
Fr. Julian Bertouch, der i 1789 var blevet Ritmester i Husarerne,110
kunde derfor nu lænke paa at gifte sig. Men det var ikke lige saa let gjort
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som tænkt. Han havde nemlig forelsket sig dødeligt i sin Broder Fr. Fer
dinands unge Enke. Men paa dette Tidspunkt hørte et Ægteskab med
Broders Enke til de forbudte Grader. Margarethe Ber touch fortæller selv i
nogle vidtløftige Forsvarsbreve111 til sin ældste Svoger, Ernst Albrecht
— Familiens daværende Overhoved — hvor stærkt og længe hun har
stridt imod Julians Tilnærmelser, hvorledes hendes Anstrengelser, netop
som hun troede at have faaet ham interesseret i en anden, falder til Jor
den derved, at paagældende Dame viser sig allerede at være forlovet,
samt hvorledes hun tilsidst har givet op og raadet Julian til at henvende
sig til den retslærde Colbjørnsen, som havde faaet til Opgave at for
berede forskellige Love til Retsplejens Forbedring. A. P. Bernstorff og
Gehejmeraad Brandt i det Danske Kancelli samt Biskop Balle var imod
at give Dispensation. Og da de derpaa fra samtlige Landsdeles Biskopper
indhentede Erklæringer ikke var samstemmende, blev en ny Erklæring
indhentet fra det teologiske Fakultet; denne var i Parrets Favør.
Stemmerne stod saaledes lige, men efter at Bertouch yderligere havde
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faaet Kronprinsens Støtte, blev Bevilling omsider givet.112 Brylluppet
stod paa Schackenborg d. 8. Oktober 1791, idet Fr. Julian, der var garni
soneret i Hertugdømmerne, ligesom sin Broder, Amtmanden i Tønder,
aabenbart havde knyttet nær Venskabsforbindelse med Grev Schacks.113
Aarct efter blev Bertouch udnævnt til Chef for 6. Husareskadron, der
da var kantonneret i Pinneberg,114 og han har muligvis senere overtaget
den Eskadron, som kommanderedes af hans Hustrus Svoger, G. K. Preusser.115
Men ogsaa delte Ægteskab, i hvilket der fødtes to Børn (IV, 5 & IV, 6),
blev kun af kort Varighed. Af et Brev dateret Schackenborg d. 30. August
1794 (No. 10 i Brevsaml.) fra Fr. Julian Bertouch til hans Broder i Tøn
der fremgaar, at Hustruen døde paa Schackenborg samme Dag af en
smertelig Brystsyge. Grev Schacks tilbød en Plads for Kisten i Familiens
Kapel, men Bertouch foretrak af principielle Grunde en Jordfæstelse, og
denne fandt da Sted paa Møgeltønder Kirkegaard.
Et Par Aar efter indgik Bertouch paany Ægteskab. Paa det skønne
Søholt116 ved Maribo Sø hensad Enken efter Kammerjunker Caspar
Herman v. Krogh117 (til hvem hun var blevet viet paa hans Dødsleje).
Kammerjunkerinde Elisabeth v. Krogh, f. Baronesse Lehn (kaldet
Bethy) var en Datter af Storgodsejeren, Poul Abraham Lehn118 til Baro
nierne Lehn og Guldborgland samt Stamhuset Sønderkarle119 og var for
øvrigt gennem sin første Ægtefælle ogsaa beslægtet med Grevinde Schack,
f. von Krogh. Fr. Julian Bertouch og Elisabeth Lehn holdt Bryllup paa
Hvidkilde lige efter Nytaar 1796. Samme Aar — den 6. Oktober — fødtes
deres eneste Barn, Sønnen Poul Godske. Af en Fortegnelse over Kur
gæsterne i Gesundbrunnen Nenndorf for 1798 ses, at Bertouch og hans
Hustru tog Ophold der i Sommeren nævnte Aar.120 Af Hensyn til Barnet
og i Betragtning af de urolige udenrigspolitiske Forhold har Familien
sikkert iøvrigt levet stille paa Søholt i de nærmest følgende Aar.121 Men
da Elisabeth Bertouch led af tiltagende Svaghed, foretog Fr. Julian og
Elisabeth i Sommeren 1802 paa Lægens Raad en ny Rejse, der førte til
Carlsbad. Fra Garnisonen i Wedel rejste de sammen med Ernst Albr.
Bertouch og dennes Hustru (jvfr. ovenf. S. 55). Fr. Julian synes dog
snart efter at være blevet hjemkaldt, medens Hustruen som ovenfor
omtalt forblev i Dresden hos nogle gode Venner, Baron Gregory’s, der
havde stillet en Lejlighed i deres Hus til Raadighed.
Fr. J. Bertouch beordredes ved Hjemkomsten til med sin Eska
dron at stille til en Tropperevue, der skulde afholdes for Kron
prinsen i Rendsborg d. 5. November. Umiddelbart inden Revuen havde
Bertouch modtaget det sørgelige Budskab, at hans Hustru var afgaaet
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ved Døden den 27. Oktober. Hertil kom, at det paagældende Detachement
Husarer, der i 3 Aar havde ligget i Rendsborg, og som var blevet supple
ret med ganske uøvede Folk, var i en sørgelig Forfatning, efter hvad
Bertouch selv fortæller i en Memoire kaldet »1802«.122 Alligevel fik han
Ordre til med 24 Timers Varsel at stille hele Eskadronen til Revuen
med det Resultat, at den under »Attaquen« blev presset sammen, saa al
5 Mand faldt med deres Heste. Kronprinsen, beretter Bertouch videre,
»s’approcha de moi et me dit avec vivacité: vos gens pressent terrible
ment!« hvorefter et Ordskifte fulgte mellem ham og Kronprinsen. Fr. J.
Bertouch tog sig det forefaldne saa nær, at han søgte sin Afsked123 —
under Foregivende af Svagelighed — og ikke viste sig ved Hoffet den
følgende halve Snes Aar. Da Frederik VI som Konge senere inspicerede
Tropperne paa Laaland, udtalte han under et Ophold paa Juellinge
(Halsted Kloster) overfor Bertouch, at han beklagede aldrig at se ham,
og at det vilde være ham kært, dersom han kunde gøre noget for ham.
Kort efter (1812) modtog Bertouch Kammerherrenøglen.124
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FR. JULIAN OG ELISABETH BERTOUCIIS TESTAMENTE (1796)
mcdundcrtcgnel af E. A. Bertouch og O. D. Schack
Det Bertouch’ske Slægtsarkiv

Efter Revuen iler Bertouch over Søholt tilbage til Dresden. Fra Nysted
lader han sig sætte over til Rostock for en Betaling af 50 Rdl., meddeler
han i nogle Dagbogsoptegnelser,125 der dog hermed ophører. Kun af hans
Rejseregnskab kan vi følge ham over Güstrow — Berlin — Baruth —
Osterwerder til Dresden formedelst yderligere 137 Rdl. Formentlig
har Hustruens Bisættelse først da fundet Sted. Hendes Kiste blev hensat
i Familien Gregory’s aabne Begravelse »vor dem schwarzen Thor« i
Dresden og forsynet med en Inskription, der fortæller om hendes plud
selige Død.126 Som Dødsaarsag angives »Nervefeber« (Gigtfeber?).
Bertouch var nu ene tilbage paa Søholt med den firaarige Søn Poul
Godske — hans to Børn af første Ægteskab var allerede afgaaet ved
Døden i 1796. Men han var ikke anlagt for Ensomheden. Han besluttede
sig derfor til at dele Søholts Idyl med en tredie Hustru, som han fandt
indenfor den Afdødes Kreds i dennes Kusine Louise von Wallmoden,
en Datter af den afdøde Gehejmeraad paa Fuglsang og dennes Hustru
f. von Lehn.127 Brylluppet stod 1803 hos Baron Rantzau-Lehns paa
Hvidkilde.128 Det fredelige Liv paa Søholt var dog nær blevet afbrudt
af Krigen, idet Stiftamtmand Morgenstierne (1807) opfordrede Ber-
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touch til at overtage Kommandoen over Kystmilitsen paa Laalands Syd
kyst. Sygdom forhindrede imidlertid Bertouch heri.129
Familien Bertouch — eller i hvert Fald Fr. Julians Linie — synes i
disse Aar at være naaet til el Vendepunkt. Georg Bertouch havde ved
egen Flid og personlig Indsats fra beskedne Kaar svunget sig op til
General og saaledes banet en tryg og bekvem Vej for Sønnen Carl
Rudolphs militære Løbebane. Julian Bertouch, der ligeledes var blevet
Officer, brød omsider helt med den militære Tradition. Naar han
bestemte sig til at ombytte den stramtsiddende Husaruniform med en
Landdrots bekvemmere Dragt, skyldtes dette sikkert i væsentlig Grad
Landlivets Tiltrækning i Forbindelse med de nye aandelige Strømnin
ger i Tiden, to Faktorer, der kom til at sætte deres Præg paa flere af
Slægten i det følgende Hundrede Aar.
Landlivets Tiltrækning beroede sikkert for en ikke uvæsentlig Del
paa Landbrugets Rentabilitet efter Aarhundredskiftet. Medens nemlig
Handel og Industri led stærkt under Begivenhederne i Begyndelsen af
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det 19. Aarhundrede, kunde Landbruget en Tid glæde sig ved gode Kon
junkturer. Under Pengekrisen steg Priserne paa Landbrugsprodukter
hastigt; saaledes kostede en Td. Rug, som ifølge Kapitelstaksten 1807
blev betalt med 6 Rdl. 4 Mrk., i 1811 15 Rdl. 4 Mrk. og i 1813 131 Rdl.
For de andre Kornsorter, for Heste og Kvæg, Smør og Æg betaltes lig
nende Priser. Og endda var Kapitelstaksten lavere end Markedets virke
lige Priser. Nogen Maksimalprisordning kendte man ikke dengang, men
et Forbud imod Høstens Bortfjernelse virkede dog en Tid stærkt lam
mende. Naturligvis steg ogsaa Landbrugets Indkøbspriser stærkt, men
Arbejdslønningerne holdt ikke Trit hermed, og Prioriteter kunde uanset
Pengenes Værdiforringelse udbetales med Paalydende. Foreløbig er
der da ogsaa Fremdrift i Fr. J. Bertouchs Landbrug paa Søholt. I et
Brev (af 29/12 1808) gratulerer saaledes Broderen Ernst Albr. ham til
det gode Resultat af Hollænderiet.
Men Landbrugskonjunkturerne slog dog snart om i en alvorlig Krise.
I Norge mødtes dansk Korn efter 1814 af nye Toldsatser, og i England
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hindrede Kornloven af 1815 praktisk talt al Kornindførsel. Kapitels
taksterne for Rug, Byg og Havre, der i 1818 androg henholdsvis 14,93,
12,60 og 7,93 Kr. sank i Løbet af eet Aar til 7,04, 5,18 og 3,77 Kr. Og
omkring Midten af 1820 var Kornpriserne sunket til 30—25 pCt. af
Priserne i 1818, og paa lignende Maade gik det med Smør- og Flæskepriserne. Samtidig virkede naturligvis Bankhæftelsen meget tyngende.
I Konsekvens af Bondens Frigørelse for Stavnsbaandet og Hoveri til
Herremanden gik i de følgende Aar ogsaa den stedlige Jurisdiktionsmyndighed efterhaanden over til Herredsfoged og Amtmand. Allerede i
1810 gav Fr. Julian Bertouch som en af de første saaledes Afkald paa
Birkeretten for Søhol t Gods, der herefter henlagdes under Fuglse Her
reds Jurisdiktion.130
Hvad de nye aandelige Strømninger angaar, karakteriseredes disse
ved den kølige Rationalismes Vigen for den følelsesbetonede tyske
Romantik, saaledes som denne omplantedes paa dansk Grund i Ewalds,
Baggesens og Oehlenschlägers nationale Digtning. Schuberts samtidige,
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Kuhlau og Weyse, lagde Spirerne Lil dansk Musik, medens Harsdorff og
C. F. Hansen gav den klassiske Architektur, og Thorvaldsen den klas
siske Billedhuggerkunst nye, særprægede Udtryk.
Disse Strømninger undlod ikke at gribe Julian Bertouch og hans
Hustru. Det blev en aandelig levende Tid paa Søholt, der udadtil kende
tegnedes ved Opførelsen (1803) af en ny Hovedbygning, som udsmykke
des i enkel, smagfuld Empire. Af den tilstødende Skov ved Søen skabtes
en naturlig Park med fritstaaende Træer og med Buskadser og Lyst
huse, til hvilke romantiske Stier bugtede sig. Af Bertouchs Breve (No.
27 i Brevsmi.) ser vi, at han gik stærkt op i sin Have, en Interesse, som
Datteren Calhinka delte med ham. Men et Stænk af Fysiokraten havde
han dog bevaret: han forsøgte at dyrke Bomuldsplanter (hvilket natur
ligvis mislykkedes) og klagede over, at der i Maj Maaned ingen Melo
ner var paa Søholt, skønt de allerede serveredes ved Kongens Bord.
I Salonen paa Søholt var Midtpunktet den kloge og aandfulde Vært
inde Louise Wallmoden, som efter hendes Portræt at dømme havde et
smukt og vindende Ydre, der med det mørke, lokkede Haar, de mørke
Øjne og den velformede Hals i den dybt udskaarne Empirekjole leder
Tanken hen paa Madame Récamier. Af de foreliggende Breve ses ogsaa,
hvor intimt Samlivet er mellem Forældrene og den stadig voksende
Børneflok, og hvorledes Børnene opdrages til at aabne Øjnene for de
menneskelige Værdier og Naturens Skønhed. I ledige Stunder paa Søholt
dyrkedes Litteratur og navnlig Musik. I Familiens Omgangskreds finder
vi blandt andet Mænd som Thorvaldsen131 og Oehlenschläger. Sidst
nævnte fortæller selv,132 hvorledes han kom i Forbindelse med Kammer
herre Bertouchs gennem Overpræsident v. Moltke, der en Aften i Teatret
fortalte ham, at Sønnen, den unge Poul Godske, skulde gøre en Uden
landsrejse paa et Aars Tid, og hans Fader ønskede ham en ældre Mand
til Selskab, der kendte fremmede Lande og kunde være det unge Menne
ske til Nytte med Raad og Daad. Oehlenschläger modtog Opfordringen,
og i Begyndelsen af December 1816 forlod han Kobenhavn for paa Søholt
at hente sin Rejsefælle. Oehlenschläger, som med Aarene var blevet lidt
kuldskær og bekvem, beskriver Strabadserne paa Rejsen fra København
til Søholt i et Brev, dateret Søholt d. 14. December s. A.133
I et Brev af paafølgende Dato134 fortæller Oehlenschläger om den ven
lige Modtagelse Kammerherre Bertouch og Frue gav ham paa Søholt,
hvor han stiftede Bekendtskab med sin tilkommende Rejsekammeral.
Han giver i Brevet endvidere følgende Skildring af Livet paa Soholt: »Om
Af tenen tilbringes for del meste flere Timer her med Musik. Alle Børnene
spiller Piano eller Violin. Kammerherren og jeg har siunget adskilligt
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sammen. Veirel er slet, men vi lade os ikke tvinge deraf. Jeg har laant el
Par Vandstøvler og tradskede idag med Kammerherren omkring i hans
store Hauge og Skov. En Hauge og Skov vinde just ikke ved at sees i Vin
lerslud; imidlertid beholder dog Naturen altid nogle Skionheder; hver
Aarslid har sin egen Karakter; del grønne forsvinder ikke ganske. Her
maa være smukt om Sommeren under de store Bøge, at sidde ved Soen
og see over til Maribokirken og de smaa Øer. Skov og især Sø finder
man her nok af, og Frfontin]135 anmærkede, at det saae ud som om her
nylig havde været Syndflod, og som om den ikke ret havde sat sig endnu.
Kammerherre B’s Hauge er meget stor den beslaar for en Del af Gran
træer og Taxushækker i gammel Smag, og det er en Fornøjelse at gaa
i saa meget Grønt om Vinteren, især naar man hist og her kan skælne
den unge fremspirende Rug ude paa Ageren. Kammerherren har meget
vel vidst at forbinde de ærværdige Levninger med smukke nye Anlæg.
De slive Hækkegange, der indfatte vidtløftige Frugt- og Kiøkkenhauger,
tabe sig i en engelsk Park, og denne leder til en herlig Skov. Iblandt
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andre høie tykke Træer viste Kammerherren mig eet, som han kaldte
sit Paradis- eller Kundskabstræ. Om den vældige Stamme slynger sig
virkelig en tyk Gren, fra neden opad i Bugter, aldeles lig en Slange; og
ender i en Knop liig et Slangehoved. Vi saae ogsaa en mægtig Eeg og
en vældig Bøg indvoksede i hinanden som et eneste uadskilleligt Træ.
— Nogle Gravhøie kom vi forbii. — Hvad det dog er herligt at have saadan et Landgods! Hvor muntert og vederkvægende at see disse utallige
Huusdyr, denne Mængde Koer, Stude, Kalve og Heste i reenlige Stalde,
vel forede. Der gives intet Menneske, som ei er nødt til at omgaaes Oxer
og Heste. Held Den, der kun har at bestille med de fiirbenede; de giøre
idel Nytte, ingen Skade. Faarene bræge, men uden Ondskab, og yde
Mælk, Uld og Kiød. Jeg følte ret her det Horaziske:
Lyksalig Den, som til det B edre
F ra S tadens D aarskab ile kan,
Og pløie som de gam le F æ dre
Med egne O xer eget Land!

Men Lolland er mig dog et vel fladt L an d !.......... «
Kammerherre Bertouch ydede Oehlenschläger en pekuniær Under
støttelse til Rejsen paa 4000 Rdlr. beregnet til at vare et Aar.136 Men
denne Understøttelse var efter Christiane Oehlenschlägers Mening endog
for rigelig, forsaavidt som hun i et Brev i 1817 til sin Mand spøgende
skrev for at faa ham til at vende hjem: »Kammerherre Bertouch har
givet Dig den for tolv Maaneder bestemte Sum i de ti — videre bør hans
Godhed ikke gaa«.137
Den 15. Juni 1828 fejrede Ægteparret deres Sølvbryllup; forskellige
Sange o. 1. fra denne Lejlighed findes bevaret.
Kammerherre Bertouch og hans Hustru døde begge i 1831 med faa
Dages Mellemrum og bisattes i det Lützowske Kapel ved Fuglse Kirke.
I Kapellet findes endnu Kistepladerne138 (af Bly), der fortæller vedrø
rende Kamhr. Bertouch, at 3 Gange lykkelig gift, er de trende Hustruer
»gangne foran ham til Evigheden«, og at hans tredie Hustru »gik 3 Dage
før hendes ædle Mand til Lysets Egne«. Den ene Plade indeholder yder
ligere følgende Gravskrift over Kammerherren:
D aadfuld i Livet, öm og K iæ rlig Æ g tem an d og F ader,
T ro fast og Redelig Ven,
Gud, K ongen og F æ d relan d et T ro
B egræ des han af 4 B ørn og de der k jendte h an s Værd.
Nu ny d er h an Lønnen for sit virksom m e Liv
Sin redelige Vandel.
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Nederst paa den ene Tavle er angivet, at Bertouch og hans tredie
Hustru ligger begravet paa Kirkegaarden, og her findes deres Gravsteder
med Navnetavler og Vaabenskjolde endnu.
Som vi af det foregaaende har set, tilbragte Kammerherre Bertouch,
der havde begyndt som en uformuende Officer, sine ældre Dage som
velmeriteret Godsejer. Som Følge af de successive Ægteskaber, i hvilke
han indlod sig, var hans og hans Families Formuesforhold gentagne
Gange Genstand for retlige Dispositioner. Som vi af disse skal se, havde
han nok som Ejer af Søholt vundet herlige grønne Skove, men ikke
spundet Guld.
Efter den første Hustrus Død erholdt Bertouch — 13. Sept. 1794 —
Bevilling til Hensidden i uskiftet Bo.139 Men da han senere paatænkte at
indgaa sit andet Ægteskab, oprettede han — i Wedel d. 27. Novbr. 1795
— en »Erbteilungs Acte« med sine Børn af første Ægteskab.140 Hans Bo
blev da registreret og vurderet, hvorefter Halvdelen (1500 Rdl.) af sam
mes Værdi tilfaldt de to Børn. Denne Kapital faldt dog tilbage til Fade
ren ved Børnenes snart efter paafulgte Død, men Renterne af samme
6
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tillagde han Børnene af Hustruens Søstre i Ægteskab med henholdsvis
Oberst Preusser og Stiftamtmand Moltke.141
Umiddelbart efter, at Bertouch havde indgaaet sit andet Ægteskab,
bestemte han og Elisabeth Lehn ved gensidigt Testamente — af 15.
Marts 1796142 — hl. a., at dersom hun, Elisabeth Lehn, afgik først ved
Døden uden at efterlade Afkom, skulde han, Julian Bertouch, arve Sø
holt; men dersom hun efterlod Livsarvinger, skulde han have alene
Nytten deraf, dog al de af ham til Godsets Vedligeholdelse afholdte
Udgifter skulde afregnes ved den endelige Opgørelse. Testamentet medunderlegnedes af Greve O. D. Schack som eventuel Lavværge og Amlmand Bertouch som eventuel Formynder.
Efter Elisabeth Lehns Død erholdt Bertouch — 23. Decbr. 1802 —
Bevilling (paa trykt Blanketformular) til at hensidde i uskiftet Bo,
»saalænge han i eenlig Stand forbliver. Og om han imidlertid skulle
blive til Sinds at skifte og deele, maa han med Samfrænder slutte
Skifte-Forhandling om den Arv, bemeldte hans Barn [Poul Godske],
saaledes som han med dem til Barnets Gavn best kunne forenes, foruden
Rettens Middels Overvivrelse eller videre Registrering og Vurdering efter
Loven.«143 Muligt er det, at Testamentet af 1796 var sat ud af Kraft.144
I alle Fald fastsattes ved den endelige Opgørelse i Henhold til Samfrændeskifle i 1803 Poul Godskes Arvelod efter hans Moder ikke til mere end
10.400 Rbd. Sølv, som anvendtes til Afbetaling af Renter og Afdrag paa
Stamhuset Sønderkarle (jfr. nedenfor S. 89) eller Overenskomst med
Morfaderen Poul Abraham Lehn.145 Næst at anerkende Rigtigheden
heraf gav Poul Godske ved Erklæring af 25. Dec. 1823 endvidere Afkald
paa al Arveret efter sin Fader til Fordel for Børnene af dennes tredie
Ægteskab.146
Efter Fr. Julians og Louise Bertouchs Død (1831) blev deres Fællesho
overtaget til Skiftebehandling af Kammerherre Wichfeld, Engestofte,
Byfoged og Byskriver i Rødby, Kancelliraad Ibsen147 samt Sekretær
Bagger, Godsforvalter ved Baroniet Sønderkarle, som ekstraordinære
Skiftekommissærer.148 Den umyndiggjorte Søn Hugues repræsenteredes
paa Skiftet af Lensbaron Henrik Rosenørn-Lehn som Værge, medens
Calhinka og Ferdinand Bertouch149 befuldmægtigede deres Kurator,
Forpagter Mackeprang, Ulrichsdal, til at repræsentere dem paa de føl
gende Skiftemoder.
Ved Vurderingsforretningen opgjordes Løsørets samlede Værdi til
godt 10.000 Rbd. — heraf Sølvet alene omtrent 1400 Rbd. Selve Søholt
med Hovedgaards- og Bønderjord, Skove og Kirketiender vurderedes til
100.000 Rbd. Men Gælden var betydelig: en 1. Prioritet af 1784 paa 7000
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Rbd., Bankhæftelsen paa 16.000 Rbd., det Scheelske Fideikommis paa
10.000 Rbd. m. fl. foruden en Del løs Gæld. Da Rosenørn-Lehn paa sin
Myndlings Vegne mente, at Tidspunktet for Opnaaelse af en gunstig
Pris ikke burde forpasses, og da de øvrige Arvinger ikke turde overlage
Godset, solgtes dette saavel som Boets øvrige Effekter ved offentlig
Auktion.150 Godset udbragte brutto 110.653 Rbd., Løsøret 12.600 Rbd.
Netloprovenuet, 86.000 Rbd., deltes mellem de fire Børn i lige Lodder151
efter Fradrag af Værdien for Sølvtøjet, som de overtog som Helhed og
med lige Parter, samt af en Garanti for den Stiftamtmand v. Krogh
tilkommende Renlenydelse.152
Paa Skiftet betamkles samtidig nogle af de ældre veltjente Funktio
nærer og Betjente: Skovrider Schrøder,153 Rasmus Kusk, Christian Due,
Peder Israel, Erich Skovfoged, Christen Skovfoged og Godsforvalter
Methner med Mindegaver.
Skiftekommissærerne bestemte endvidere,154 at den i Soholt Kapel
forefundne Kalk og Disk samt det der ligeledes forefundne forgyldte
6=1=
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Sølvfad155 ikke skulde registreres særskilt, men betragtes som hørende
til Gaarden og følge denne. De toges i Forvaring af Godsforvalter Methner,156 men hvor disse Genstande nu findes, vides ikke; derimod hænger
en ligeledes fra Kapellet hidrørende Altertavle endnu paa Søholt.157 Li
geledes bortsolgtes den enestaaende Samling af 84 forskellige Arter af
Blomsterplanter.158 Foruden disse indeholder Registreringsforretningen
Fortegnelse over det ca. 368 Værker — mest dansk, tysk og fransk klas
sisk Litteratur — omfattende Bibliotek, medens de malede Familiepor
trætter, der i det væsentlige stammede fra Amtmandinde Bertouchs Bo
i Tønder, synes at være blevet udtaget i Boet af Ferdinand Bertouch.
Det i Boet registrerede Sølvtøj omfatter i det store og hele de i Amtmandindens Bo nævnte Genstande — saaledes det forgyldte Bæger,
Daabsfadet med Kande og Kaffekanden med Skaal — for Spisebestik
kenes vedkommende væsentligt suppleret (til 36 henholdsvis Spiseskeer,
Knive og Gafler og 24 henholdsvis Dessert- og Theskeer). Ogsaa An
tallet af Saltkar er blevet forøget. Samtlige Genstande var vurderet til
1 Rbd. pr. 1 Lod (Vægt), en i hvert Fald efter Nutidens Forhold meget
lav Vurdering. Om disse Genstandes videre Skæbne henvises til det
ovenfor S. 63 anførte. Endvidere fandtes en Snustobaksdaase af Guld
(forgyldt) til en Værdi af 25 Rbd. og et Signet af Guld (forgyldt?). Nogle
af Lysestagerne i Boet paa Søholt er sikkert identiske med de med det
Lehnske Vaaben graverede, paa Lungholm vedvarende beroende Stager,
ligesom det dersteds endnu i 1926 forhaandenværende »Brunsvigske«
Sølvskrin159 — ifølge Traditionen en Gave til Wallmodens fra den her
tugelige Brunsvigske Familie, med hvilken Wallmodens kom til Dan
mark — utvivlsomt ogsaa stammer fra dette Bo.

Lohn

Bertouch
AFTRYK AF METALSIGNETER
Lungholm

Wallmoden

FJERDE SLÆGTLED
rnst Albrecht von Berlouch havde 4 Born. Af disse blev begge Søn
nerne Søofficerer. Hvad der har bestemt dem hertil, kan ikke siges
med Sikkerhed. Men i 1790’erne spillede den dansk-norske Flaade i For
bindelse med den svenske en stor Rolle paa Havet til Værn for Skibs
fartens Sikkerhed mod franske og engelske Overgreb. Og denne Aktivitet
indenfor Flaaden kan naturligvis have virket tiltrækkende paa de unge
fædrelandssindede Gemytter. Det er muligt, at i hvert Fald den ældste
— Carl Anton — fik Lejlighed til at deltage i Slaget paa Rheden 1801,
medens sandsynligvis ingen af dem — som Følge af Tjeneste andetsteds
— deltog i Københavns Forsvar 1807. Efter at Hovedparten af den
danske Flaade var blevet udleveret til England, var danske Søofficerers
Muligheder betydeligt stækket og indskrænkede sig i de følgende Krigsaar, hvor Danmark nu aabent stillede sig paa Napoleons Side, til Smaatogler med de tilfældigt reddede Rester af den danske Flaade. Forløbet
af denne Politik er allerede omtalt ovenfor (S. 56). Saa ofte Lejlighed
gaves, søgte de 4 Børn tilbage til Forældrehjemmet i Tønder øg bevarede
ogsaa efter dettes Opløsning Tilknytning til Hertugdømmerne. Efter
Faderen arvede de dennes Andel i det Gehejmeraadinde Scheelske Fideikommis. Vi skal nedenfor kort redegøre for deres Livsbane.
Carl Anton Rudolf von Bertouch (IV, l)1 blev 1795 volont. Kadet og
opnaaede 1801 Gerners Medaille.2 1803 blev han Sekondløjtnant, gik
det følgende Aar med Fregatten »Najaden« til Middelhavet og gjorde
1807—1808 Tjeneste ombord i Briggen »Fama«, Vagtskib paa Elben.
Den 7. Febr. 1808 faar ban Ordre til at afrejse til Kiel for at assistere
Kaptajn Johansen ved Skibsbyggeriet, der efter Flaadens Tab forceredes
stærkt frem. Efter i Januar 1809 at være blevet Premierløjtnant, fik han
den 10. Marts s. A. Tilladelse til at rejse til Nenndorf og Pyrmont for at
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bruge Bade, og den 14. Maj til i Stedet at tage til Wiesbaden. Den 17. Juli
søger han om Prolongation af sin Orlov til Udgangen af August, da han
har været syg og ikke har kunnet bruge Badene, hvilket bliver ham tilstaaet. Endelig 17. Sept, melder han at være ankommen til Kiel efter
endt Kur. I 1810 bliver han Indrulleringsofficer i Tønder, og Aaret efter
udnævnes han til Kammerjunker. 1812 (5/4) beordres han til at assistere
Kommandørkaptajn (den senere bekendte Admiral) Holsten28 i Glück
stadt ved forefaldende skriftlige Arbejder, da han var for svagelig til
anden Tjeneste. I 1815 erholder han endelig Afsked efter at være kom
men til Skade med sit ene Ben. Kort efter afvikler han, som ovenfor
nævnt (S. 62), sin Faders Dødsbo. I 1820 bliver Carl Bertouch karakt.
Kaptajnløjtnant. Den 27. Jan. 1832 døde han i Slesvig,3 hvor han vel
tilbragte sine sidste Aar i Nærheden af Søsteren Etatsraadinde Krichauff.
Carl Bertouch, der var ugift, havde iøvrigt et lille poetisk Talent. En
Digtsamling fra hans Pen, tryktes i Slesvig 1829.4
Susanne (kaldet Susette) von Bertouch (IV, 2) blev i 1830 gift med
Kammerherre, Major, senere Oberstløjtnant Chr. Fr. Høeg (1785—
1857),5 medens Søsteren Julie von Bertouch (IV, 3) allerede 20 Aar
gammel havde ægtet den senere Overretsraad i Slesvig, Etatsraad Johan
Carl Krichauff,6 der i de første Aar af deres Ægteskab havde Ansæt
telse i Tønder.
Stanislaus Augustus Poniatowsky von Bertouch (IV, 4) fødtes i Tøn
der den 27. April 1790. Ved Daaben indtegnedes som Faddere: Kongen
af Polen (jfr. S. 47), Prinsesse Louise af Hessen-Cassel og Statholderen
Prins Carl af Hessen-Cassel. Han blev Kadet 1802 og s. A. Fører af
Kanonjolle No. 2 i den norske Kanonbaadsflotille, 1808 Chef for Kanon
chaluppen »Corsøer« i den norske Flotille (ved Hvaløerne), og 1809 Se
kondløjtnant. I 1809—10 gør han Tjeneste i den norske østlige Kanon
baadsflotille. Den 27. Okt. 1810 faar han Ordre til ved Kampens Ende
at rejse til København, og den 17. Dec. s. A. faar han Tilladelse til at
rejse hjem til Tønder, hvor han forbliver til den 1. Mart 1811. Han er
derpaa indtil 1813 udkommanderet med Auxiliærstyrken ombord i det
franske Linieskib »l’Albanais« paa Scheiden. I Efteraaret 1812 søgte
han om Afløsning, var derpaa jævnlig syg og brugte to Gange Badene i
Aachen. Den 26. Okt. 1813 melder han fra Tønder, at han er hjemvendt
og venter at være rask ved Aarets Udgang. En Tid var han Kavaler hos
Hertuginden af Brunsvig-Bevern. Helbredet synes dog fortsat at
have svigtet; i 1814 bliver han stillet à la suite og faar 1815 sin Afsked.
I Dec. s. A. bliver han karakt. Premierløjtnant og i 1817 karakt. Kaptajn.
I 1820 var han Konsumptionskasserer i Slagelse, i 1826 bliver han Told-
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forvalter i St. Margarethen (ved Elben) og 1842 Toldkasserer i Ottensen.
Samme Aar udnævntes han til Kammerherre og modtog 1858 St. Helena
Medaillen.7 Han døde i Altona d. 26. Okt. 1861 og blev begravet samme
steds.8 Nogle Blomster fra hans Grav har Cathinka Bertouch pietets
fuldt opbevaret blandt sine Papirer, hvor de endnu findes.
Stanislaus Bertouch var gift med Isabella Eleonora Dorothea von Dorrien, en Datter af General Johann von Dorrien, i hvilket Ægteskab der
fødtes 3 Børn (V, 1—3).
I Fr. Julians første Ægteskab fødtes, som ovenfor nævnt, to Børn:
Carl Emil Ferdinand (IV, 5) i Aaret 1792 og Caroline Catharina (IV, 6)
i Aaret 1794. Sønnen opkaldtes efter sin Farfader samt efter Grevinde
Schack (Greve O. D. Schack stod Fadder) og sin Farbroder, Datteren
efter Grevinde Schack og sin Farmoder. Begge Børnene døde dog alle
rede tidligt, henholdsvis 1795 og 1796.9 Efter hvad der hidtil er antaget,
stedtes de til Hvile i Søholt Have. Men i 1813 bisattes her — efter ind-
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hentet Bevilling til at indrette Gravpladsen i Søholt Have — et lille,
nævnte Aar (i tredie Ægteskab) født Barn, der ikke levede længe nok
til at blive døbt med det paatænkte Navn: Julian.10 Paa Graven staar
en smuk lille Sandstens Empireurne. Under Urnens halvt løftede Laag
breder en Sommerfugl11 sine Vinger ud til Flugt, og paa Urnens Rand
læses Ordene: »Hvad der saaes i Forkrænkelighed, det skal genopstaae
i Uforkrænkelighed.«
Poul Godske von Ber touch fødtes paa Søholt den 6. Oktober 1796. Han
kaldtes Poul efter sin Morfader, medens Navnet Godske aabenbart til
lagdes ham efter Stiftamtmand Godske Hans v. Krogh (hans Moders
første Ægtefælles Farbroder), der mod en Renteydelse havde renonceret
paa sine Rettigheder til Søholt, som han var kommet i Besiddelse af
gennem sin Hustru Sophie v. Lützow (jfr. S. 72). Poul Godske synes
efter den forhaandenværende Blytegning at have været en drømmende,
nærmest noget frygtsom Dreng med kastaniebrunt Haar. I 1803 — det
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Aar, hans Fader giftede sig for tredie Gang — var han i Huset hos
Kaptajn Henning Wichfeld paa Engestofte. Poul Godske nød vistnok
iøvrigt den første Undervisning i Hjemmet; hans bevarede Skrivehefter
vidner øm en flittig og ordentlig Drengs Arbejde.12 Selv beskriver Fade
ren ham i et Brev til Grevinde Schack fra omkring 1804 saaledes: »Poul
voxer godt, bliver vist en god og ieg haaber ikke aldeles uinteressant
dreng.«13
I 1805 tiltraadte han efter sin Tante, Johanne Frederikke Wallmoden,
f. Lehns Død, i Henhold til det af Morfaderen Poul Abraham Lehn i
1803 oprettede Testamente14 Stamhuset Sonderkarle, bestaaende af Høvedgaardene Højbygaard15 og Lungholm16 med tilhørende Fæstegods øg
Kirketiender samt (de senere) Avlsgaarde Raahave og Saxfjed.17
Efter endt Skoleundervisning kom Poul Godske paa Landkadetakademiet, indtil han, som ovenfor nævnt, i Slutningen af 1816 blev sendt paa
en Udenlandsrejse med Oehlenschläger. Denne fortæller herom i et Brev
fra Kiel af 20. Dec. 1816:18
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»Fem behagelige Dage tilbragte jeg paa Søholt, mens vi ventede paa
gunstig Vind. Da Vinden forandrede sig i Onsdags, rejste vi ned til
Rødby, en meget slet Vej halvanden Mil. Da vi kom for silde, for at
gaa over Vandet, maatte vi kiøre et Stykke tilbage til Høibygaard, der
tilhører den unge Bertouch. At maatte dvæle saadan i melankolsk Vejr
er ikke glædeligt. Bertouch sagde, han havde bedet Præsten herhid, for
at tilbringe Tiden med ham i Aften. Hvor glad blev jeg, ved i Herr R[andrup]19 at finde en kraftig Mand med Kundskaber, Aand og Hjerte; min
afdøde Lærer Dichmanns gamle Ven, og en Ven af flere af mine Venner.
Forvalteren var ikke selv hjemme, men hans unge smukke Søster gjorde
alt, for at vise den bortreisende Godseier Ære. Vi fik Kalkunsteg og afbrændt Rødviin; og — hvad der var det forunderligste — om Morgenen
Kl. sex, da Frfontin] og jeg havde drukket Kaffe og Bertouch Chokolade,
blev der serveret med stegte Ænder. I Førstningen troede jeg, det var reent
umueligt og aldeles mod Naturen, at spise Andesteg Kl. sex om Mor-
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genen; men da jeg havde proberet med et lille Stykke, saae jeg, det gik
meget godt an. Saaledes lærer man paa en Reise at udvikle de Kræfter
og Evner, der ellers endnu slumrer.
Om Torsdagen kom vi til Stranden, der ligger atter to Mil fra Rødby.
Et afskyeligt Føre. Men nu forbarmede Æolus sig over os. Jeg havde
forestillet mig, at vi paa denne Overfart maaske skulde kiæmpe mod
lis, Regn, Snee, Storm og Mørke. Vi vilde først gaa til Femern, og derfra
til Heiligenhafen. Men nu var Vinden saa god, Vejret saa mildt og Him
len saa klar, at vi i fire Timer tilbagelagde den hele Vei uden at føle
mindste Søsyge.
I Heiligenhafen tilbragte vi en ret behagelig Aften sammen i Værts
huset. I Førstningen blev jeg vel forskrækket, da B. som jeg bad gaae
i Forveien fra Skibet, for at bestille Nadveren, kom mig imøde med det
formeentlige glædelige Budskab at vi fik Sagosuppe og Fisk. — I Guder!
raabte jeg — Sagosuppe og Fisk ovenpaa en kold Søtur? Men min For-
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færdelse standsede igicn, da Værten lovede mig Kiødsuppe og Steg. Jeg
beundrede min Reisebroders Frugalitet, men da Kiødsuppen kom,
smagte den ham ogsaa ganske godt. . . .«
I Kiel maalte Oehlenschläger laane »B.’s gallonerede Kasket, i hvilken
jeg havde en faux air af en Kieler Student«. Fra Kiel gik Rejsen over
Bramstedl til Hamborg.20 Turen var meget kold og besværlig. Aisteren
var steget over sine Bredder. Nogle Bønder maalte hjælpe dem Vognen
ud af Moradset og Isen. I Nærheden laa en død Hest, som havde slæbt
sig ihjel, medens Karren stod væltet ved Siden af. Endelig kom de forbi
nogle ny, halvfærdige Lyststeder, der igen rejste sig af deres Aske efter
Krigens Ødelæggelser. I Hamborg Log de ind paa Hotellet Zum Römischen
Kaiser, hvor de tilbragte Jul og Ny taar, og her skrev Oehlenschläger Digtet
»Den 1ste Januar 1817«. I Hamborg morede de sig ogsaa med at betragte
det brogede Liv af »Raadsherrer med Allongeparykker, som i den poli
tiske Kandestøber, Rentedienere ligeledes med Modester, Plumphoser og
Stegespid ved Siden, ligesom Alcalderne i de spanske Stykker«. De hørte
Kirkesang og Orgelspil, saa om Aftenen Don Juan og Kätchen von Heilhronn. De gjorde Bekendtskab med Boghandler Perthes og besøgte i
Altona Hr. Pocl, Udgiveren af Altona Merkur; hos denne traf de Legationsraad Bockelmann og Baron Vogt. I Anledning af Besøget hos Poels,
fortæller Oehlenschläger iøvrigt følgende morsomme Tildragelse: »I
Middags kiørte jeg med Bertouch til Altona, hvor vi var indbudne hos
Poels. En ung norsk Kiøbmand, Hr. Flood, hvis Bekiendtskab vi havde
giort, kiørte med, da han var indhuden af Hr. Donner. Vi vilde kiøre
ham derhen, men han vilde paa ingen Maade tillade, at vi giorde en
Omvei for hans Skyld, og Kusken fik Befaling at kiøre lige til Poels. Da
vi stege af, spurgte jeg Tjeneren: »Er det ikke her?« og han svarede:
»Jo ganske rigtig!« Flood var just ifærd med at kiøre bort med Vognen,
da det lykkeligvis faldt mig ind at spørge: »Boer ikke Hr. Poel her?«
— »Nei, svarede Tjeneren, her boer Hr. Donner«. Vi fik altsaa vor Nord
mand skreget tilbage, og nu maalte han ud af Vognen, ind i Huset, og
vi derimod satte os op i Vognen igien og kiørte videre.«
Hos Mosaiten, Hr. Lazarus, købte de en Rejsevogn, som Sælgeren
indes tod for. Det var imidlertid vanskeligt at komme fra Hamborg til
Harburg. Vognen maalte sendes »tilsøes« en Dag i Forvejen, sammen
med Bertouchs Tjener Christian. Fra ham kom der nu Brev »Tel Herr
fun Ber tog Lænd«, hvori han berettede, at adskilligt paa Vognen var
gaaet i Stykker, Skruer, Remme osv., hvad han havde ladet reparere
for 5 Specier. Hr. Lazarus, som straks blev hentet, erklærede til Ber
touch: »Kan De bevise, at jeg har kaveret for Remmene og Skruerne?
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Jeg har kun kaveret for Fiædrene.« Men da man stillede ham Politiets
Mellemkomst i Udsigt, skyndte han sig at betale de 5 Specier.
Mellem Hamborg og Welle havde de Snefog, hvortil kom, at »Svoge
ren« (Kusken) var fuld, saa Turen var nok saa farefuld. Først knækkede
Vognstangen, og da den omsider var repareret, en Hammel. I Brügge
(mellem Hamborg og Celle) gik et Hjul i Stykker. I Celle besaa de det
af Franskmændene hærgede Slot og opfangede et Glimt af »den blom
strende tyveaars Fyrstinde«. I Hannover blev de kun en Dag. I Göttingen
besøgte de blandt andre Fru Rodde Schlözer, i Cassel Brødrene Grimm.
I Cassel oplevede de i Værtshuset følgende fornøjelige Historie.21 »Vi
havde spiist til Aften sammen,« fortæller Oehlenschläger, »til Dessert fik
vi Rosiner og Mandler; Bertouch havde faaet en dobbelt Mandel, som
han rakte til Flood, og saaledes skulde den, der først sagde Philipine
(Vielliebchen) til den Anden næste Gang, de saas, have en Foræring.
Det var en klingrende Frost, da jeg i Daggry saa Bertouch stige ud af
sin Seng (vi laa alle Tre i eet Værelse), og paa bare Been, i bare Skiorte
med en listig Mine snige sig hen ad Gulvet i den temmelig store Stue
til Floods Seng. Her stod han et Øjeblik og betragtede sin Modstander
smilende med en overlegen, medlidende Mine, som den, der er vis paa
sin Seir. Derpaa ruskede han ham i Armen, og da Flood vaagnede og
slog Øjnene op, raabte Bertouch triumferende: »Philine!« Flood sti
rede paa ham, misfornøiet over at være vakt af sin gode Søvn; men da
han saa Bertouch og nu forstod, hvad han vilde, sagde han ganske
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vranten, idet han vendte ham Ryggen: »Philipine!« Bertouch havde altsaa tabt Væddemaalet, da han havde taget feil af Navnet. Philine i Wil
helm Meister havde narret ham, og han maatte gaa paa bare Been over
det kolde Gulv til sin Seng igien med uforrettet Sag. Det Underligste var,
at da jeg siden ved Kaffebordet talte med ham om Goethes Wilhelm
Meister, kiendte han den slet ikke.«
Videre gik Rejsen over Marburg til Frankfurt, hvor de spiste med en
københavnsk Veninde Fru Pauli hos en Købmand Petseh. Her besøgte
Oehlenschläger ogsaa Friederich Schlegel, østrigsk Lcgationsraad paa
Stedet. Fra Frankfurt kom de til det franske Metz, hvor Oehlenschläger
glæder sig over de bonede Gulve, Kaminilden og de bedre Maaltider,
næst efter at beundre Kathedralen. løvrigt fremsætter Oehlenschläger
følgende interessante Betragtninger:22 »Uagtet Metz længe har været
fransk, er der dog endnu en Del Tvdsktalende af den lavere Folkeklasse.
Saa vanskeligt er det at udrødde el Sprog. Et Par Dagsreiser have vi
giort paa denne Side af Rhinen, giennem lutter tydske Byer. Og alle
disse Provindser, hvis Folkemængde er meget stor, skulde være frandske,
fordi man udsagde den Paradox, at Rhinen var den naturlige Grændse?
Der gives ingen anden naturlig Grændse for en Nation end Sproget.
Hverken Flod, Bierg eller Hav adskiller Menneskene, men kun Sproget.
. . . Nationerne er ikke andet end store vidtudbredte forskiællige Fami
lier. Hver Familie har sin Ejendommelighed, sin Maade at tænke og
føle paa, det vil sige sit Sprog; thi Sproget er det mest sandselige Middel
for vore Tanker og Følelser.«
Over Châlons naaede de endelig til Paris den 1. Febr. 1817, hvor de
tog ind paa Hôtel de Bretagne i rue de Richelieu.23 De var indbudt til
Middag hos den danske Gesandt, fhv. Teaterdirektør Waltersdorff sam
men med Legationssekretær Vogt. Tilstede var den danske Dronnings
Broder, Prins Frederik af Hessen. Gesandten viste dem under hele Op
holdet megen Venlighed. Endelig besøgte Oehlenschläger for sidste
Gang Madame de Staël-Holstein, som nu boede i et Privathotel i Rue
Royale. Her havde han det Uheld at komme for sent til Middagen, idet
Christian Tjener havde givet ham Bertouchs Sko og lukket hans egne
inde. Oehlenschläger dyrkede flittigt Théâtre Français. Her saa han
Talma, Fleury, Mlle Mars m. fl. Man bcsaa ogsaa Jardin des Plantes,
Versailles, St. Denis m. m., aflagde Besøg i Kunstgalleriet (Louvre?),
hvorom Oehlenschläger fortæller følgende:24 »Bertouch som ikke finder
stor Fornøjelse i at see Kunstsager, var forleden med mig i Galleriet.
Da han ganske ligegyldig stod og saa paa Rafaels hellige Georg, vilde
jeg dog probere paa at imponere ham lidt og sagde: »Veed De vel, at
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delle Billede maaskee har kostet ligesaa meget som Deres Baronie?« —
»Ja, svarede han, bestandig ligegyldig, det maa da have været for Lieb
havere!« Nu brast jeg i Latter, og gav ham fuldkommen Ret.«
Den 21. April forlod Rejeskammeraterne atter Paris.25 En midal
drende fransk Oberst, der haltede af et Saar, han havde faaet i Krigen,
var en behagelig Selskabsbroder i Diligencen. »Berlouch havde glemt sit
Uhr i Verdun,« fortæller Oehlenschläger videre, »og sad nu og trøstede
sig med at spise Sukkergodt af et stort Kræmmerhuus, han havde kiøbt
i samme Stad. Den gamle Oberst lovede at skrive om Uhret og haabede
at skaffe ham det igien, men kunde ikke lade være at spase med ham
og sagde: »Der sidder han saa Gud som et lille Barn og spiser Knas for
at trøste sig over Uhrtabet.« Berlouch ytrede sit Mishag for mig paa
Dansk over denne Tiltale, men jeg raadte ham fra at udfordre en af
Napoleons Helte for en godmodig Spøg, der tilbød at skaffe ham et
kostbart Uhr igien. ObersLen skrev om Uhret, og vi fik det ogsaa ganske
rigtigt igien.«
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Over Metz og Strassburg naaede man Stuttgart, hvor man gjorde Visit
hos den danske Minister Wangenheim, og hvor Oehlenschläger besøgte
Cotta, Uhland, Rückert m. fl. Derpaa gik Rejsen til München (Murillo)
og videre til Wien, hvor den danske Chargé d’Affaires, Hr. v. Koss,
skaffede dem Adgang til de førende Kredse; i Wien traf Oehlenschläger
bl. a. ogsaa Beethoven. De besaa endvidere det kejserlige Lystslot Laxen
burg et Par Mil udenfor Byen. Et »Hundebrev«, som Oehlenschläger
sender sine Børn fra Wien, ledsagedes af en lille Tegning forestillende
en Rejsevogn med en Postillon og to andre Personer og forsynet med
forklarende Tekst: »Her kører Fatter hjem fra Wien med Bertouch«.26
Videre gik Rejsen over Teplitz til Dresden, hvor man besaa Billed
galleriet osv. Rejsen til Berlin var meget møjsommelig gennem det
brandenburgske Sand i bagende Sol. De vederkvægede sig kun ved Nød
der og Brombær. Ved en Brombærhæk stod en Kone, der havde plukket
en stor Lerkrukke fuld. Bertouch fandt det mageligere at købe alle
Konens Bær for 4 Groschen i Stedet for selv at plukke. »Jeg spurgte,«
fortæller Oehlenschläger,27 »om han virkelig havde i Sinde at fortære
dem alle. Han taug smilende, tog dem i sit Lommetørklæde, lagde dem
mellem sine Been, smøgede op om Ærmerne, og nu begyndte der en
Brombærspisen: den ene Haandfuld i Munden efter den anden. Christian
efterlignede sin Herre. Der sadde de, som de havde dyppet Hænderne i
Blod, som Kannibaler. Endelig sagde jeg til Bertouch: »Maa jeg udbede
mig min Part?« Og da han højst giæstfri og godhiertig (som han altid
er) gav mig den største Halvdel, tog jeg den og kastede den ud af
Vognen med de Ord: »Det er et Offer, jeg giør Deres Mave«. Det morede
mig siden at se de to høirøde Slagtere efterhaanden blive ganske mørkeblaae om Hænderne som Farversvende. Saaledes gik de i kort Tid to
Haandværker igiennem med største Lethed.«
Den 21. August naaede de Berlin og steg af i Hotel de Russie ogsaa
kaldet Die Sonne. Dagen efter var Bertouch ude at se paa en stor Ma
nøvre og paa Afsløringen af et Krigsmonument i Gross Bären, medens
Oehlenschläger, der var træt af Rejsen, blev hjemme og lod Bertouch
fortælle, hvad han havde set.28 Næst den danske Gesandt, Grev Bernstorff, besøgte Oehlenschläger Hr. Fouqué, Fru v. Arnim, Theodor Kör
ners Forældre, Tieck, Schückel m. fl. Hoffmann og Boghandler Hitzig
indbød Oehlenschläger og Bertouch til at spise med dem paa en Restau
rant.
»Da jeg ikke kunde holde længere ud at være skilt fra min Familie,
skiønt jeg med den unge Bertouch kunde have giort en Reise til Italien,«
skriver Oehlenschläger,29 »foreslog jeg min gode Ven P. Hiorth (nu-
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værende Professor i Sorø) til min Eftermand. Denne sindrige, kraftige
unge Mand kunde ogsaa trænge til lidt Adspredelse. . . . Hiorth løste
mig af i Berlin, og over Lybeck ilede jeg tilbage til mit Fædreland.«
Naar vi spørger om Udbyttet for den unge Bertouchs Vedkommende
af Rejsen med Oehlenschläger, synes dette kun at have været maadeligt. Dette har dog næppe været Oehlenschlägers Skyld; vi ser endog at
han (i Paris) daglig arbejdede med ham en Times Tid.30 Men den
unge Mands Interesser og Evner laa næppe i samme Plan som Oehlen
schlägers. I Paris spiste Bertouch gerne om Middagen i et Hotel, hvor
der var sluttet Selskab. »Mig morer det mere at gaa omkring,« siger
Oehlenschläger, »og ham at fortsætte Bekiendtskabet, saa bliver han
endnu der (i Hotellet) og var ogsaa her ude at spasere med nogle Ven
ner af Huset.«31 Om Aftenen kunde man træffe Bertouch i en »Kaffesal«
i Palais Royal.32 Vi erfarer ogsaa,33 at Bertouch holdt meget af at
danse, idet han benyttede en Indbydelse til Casinoet i Frankfurt, medens
Oehlenschläger forblev Tilskuer. Den unge Bertouch nød saaledes mest
det jævne Livs Glæder. Dertil var han elskværdig og godlidende, og
7
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Afskeden med ham faldt Oehlenschläger helt vemodig. Han fortæller
herom:34 »Det rørte mig ret at skilles fra min gode, hengivne Bertouch.
Christian pakkede trohiertig ind med stum Vemodighed for sidste Gang
og løb efter Vognen, da jeg kiørte for at bringe mig mine Briller, som
jeg havde glemt. Berlouch havde bestilt Rideheste til sig og Hiorth for
Kl. fem i Taagen at følge mig den første Station. Det giorde mig ondt,
især for Hiorth, der nok var træt af Reisen. Da de havde redet en Fjer
dingvej med, fik jeg dem til at vende om igien, jeg kyssede min Poul
ret hiertelig, bad ham ikke glemme mig, og ønskede ham at komme
lykkelig og tilfreds hiem igien.«
Satte denne Rejse som nævnt ikke noget afgjort Mærke i Poul Godskes
Udvikling, fik den til Gengæld en vis Betydning for Oehlenschläger.
Poul Godske synes nemlig at have givet ham Stoffet til den forøvrigt
ikke særlig smigrende Figur Franz Lehn i Tragedien »Tordenskjold«,
der delvist byggede paa den af Rothe35 med Urette opstillede Antagelse,
at det var Abraham Lehn, der ved sit letsindige Spil med Falskspilleren,
den svenske Oberst S Lahi, blev Aarsag til Tordenskiolds Duel med denne
og paafølgende Død i Hamborg. Det er nemlig af Boye30 blevet godtgjort
ved Hjælp af Lehns Regnskaber, at denne ikke i Spil har tabt noget saadant Beløb og end ikke samtidig med Tordenskiold har været i Ham
borg. Den eneste Tilknytning mellem dem var den, at Tordenskiold
boede til Leje i den Lehnske Gaard, Strandgade 6, paa Christianshavn.37
Som en Erindring om Oehlenschläger hjembragte Poul Godske en
Gibsbuste af denne (modelleret af Quittschreiber 1818). Antagelig mere
af Harme imod Oehlenschläger i Anledning af fornævnte Tragedie end
af Gavmildhed imod Det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg
skænkede Sønnen Joh. Julian senere Museet denne Buste.38
I September 1817 tog Hjort, der ønskede at komme hjemme fra efter
en litterær Fejde med Baggesen, afsted med Poul Godske Bertouch fra
Berlin. Om Rejsen har vi — i Mangel af Hjorts Optegnelser39 — kun
nogle spredte Træk fra den svenske Digter Atterhoms Erindringer,40 og
et Par Breve fra Poul Godske til Oehlenschläger (Nos. 24 og 25 i
Brevsmi.) at holde os til. Vi erfarer heraf, at Bertouch og Hjort efter
14 Dages Ophold i Berlin i Efteraaret 1817 gjorde Bekendtskab i Dresden
med Atterbom, hvem de sidenhen fulgtes med paa Rejsen. l?oreløbig
forblev de i Dresden i et Par Maaneder, og her Lraf Bertouch Ida Bom
helle, Frederikke Bruns smukke Datter, og Baron Malzburg, hvis Be
kendtskab Oehlenschläger og Bertouch allerede havde gjort i Cassel,
samt Frk. v. Winkel, der alle sendte Hilsner til den danske Digter gen
nem Bertouch. Det litterære Midtpunkt i Dresden synes efter Bertouchs
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Breve nævnte Frk. v. Winkel at have været. Medens Oehlenschläger
aabenbart ogsaa havde sat Pris paa Frk. v. Winkels Selskab, kalder
Atterbom hende mindre smigrende Dresdens Corinna »i den mån, som
man kan vara Corinna utan ungdom, skönhet och geni«. I Hof — paa
Vejen til Baireuth — havde Bertouchs Tjener, fortæller Atterbom, en
Disput med en Mand om Betalingen for at smøre deres Vogn. »Sehen
Sie, mein Herr,« forklarede Manden, »Schmiergeld ist mein Fach.«
Over Baireuth kom Rejseselskabet i Slutningen af December til Nürn
berg, hvor Poul Godske saa sig godt om i de 11 Dage, Opholdet varede.
Han besaa den gamle Borg, Dürers og Hans Sachs’ Huse, de smukke
Glasmalerier i Lorenz Kirken, St. Sebaldus Kirken med Helgenens Lig
kiste af Sølv, Maleri- og Kobberstiksamlingen o. s. v. I Nürnberg gjorde
de Bekendtskab med Baron v. Haller, dengang et Navn i litterære
Kredse. I Midten af Januar 1818 kom de over Augsburg til München,
hvor de boede paa Maximilianplatz. I München gjorde Poul Godske,
efter hvad Hjort fortæller i et Brev41 til Oehlenschläger, flere Bekend t7-.i:
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P. G. BERTOUCII-LEIINS NAVNETRÆ K (1823)
Det Bertouch'ske Slægtsarkiv

skaber, bl. a. med en Friherre von Platt’s, »en lafontainisk Romanfamilie« og med et ungt Par Geh. Rath v. Lieberkind, »en Tilbeder af
Voltaire«, og hans Kone, »en Anthologie i Kjød og Blod af Klopstock,
Schiller og Goethe«; Fra München afrejste Bertouch med Hjort og Alterbom i Slutningen af Februar. Rejsevognen kørte for, og Bertouch, for
tæller Alterbom, »klädd i pelsverk och beväpnad som en röfverkapten
rusade trapporna uppföre att afhämta oss«.
De passerer gennem Innsbruck. Det sidste østrigske Værtshus bebor
de i Salurn (Salorno) i Tyrol. Skønt de nu er nede i en af Alpernes syd
lige Dale, er her endnu meget køligt, og Poul Godske gaar tankefuldt
med en Ildpuster omkring den aabne Kamin, hvorfra en Ild af Pinjer,
Oliven og tørre Vinranker udsender megen Vellugt, men liden Varme,
beretter Alterbom.
Over Verona og Modena ankommer de til Bologna i Begyndelsen af
Marts. Kort inden Ankomsten har Bertouch det Uheld at tabe en Pistol
ud af Brystlommen, men efter en halv Mils Vandring tilbage genfinder
han Pistolen, som ligger paa en Bro og glimter i Maaneskinnet. Herfra
kører de videre over Apeninerne. Paa disses højeste Ryg opslog de deres
Natkvarter i Værtshuset Conigliajo, et Sted, der som Bertouch med Føje
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mente, saa ud som et Tilholdssted for mystiske Personer. Uden at gøre
synderlig langt Ophold i Florens, Siena eller Viterbo ankom de i Be
gyndelsen af Marts til Rom, som de betraadte med .Ærefrygt, og som blev
grundig beset. Under Opholdet her blev de, fortæller Atterbom videre,
inviteret af den danske Gesandt, Baron Schubart, til en Middag til Ære
for Thorvaldsen, til hvilken Lejlighed »Gubben Schubart« selv havde
skrevet nogle Vers, som han oplæste, samt overrakte Thorvaldsen en
Krans af Roser i de danske Farver. Fra Rom tog Poul Godske paa egen
Haand en Tur til Neapel. Denne By gjorde, efter hvad han i April skri
ver til Oehlenschläger, stærkt Indtryk paa ham ved sin skønne Beliggen
hed og sit pulserende Liv. I Teatret San Carlo overværede Poul Godske
flere Operaer og Skuespil, blandt de sidste Shakespeare’s Hamlet.
Da Varmen indfandt sig, tog Rejsekammeraterne Ophold i Albano,
og herfra ledsagede Hjort i Juli Poul Godske til Livorno, hvor sidst
nævnte indskibede sig til Danmark paa Fregatten »Nymphen«.
Hjemkommen fra Rejsen vendte Poul Godskes Interesse sig særlig
mod hans Godser. Et af hans første Ønsker var at faa Stamhuset op
højet til Baroni. Dette opfyldtes ved Kgl. Resolution af 13. Marts 1819,
og Poul Godske erholdt friherrelig Titel med Navnet Bertouch-Lehn og
de to Familiers forenede Vaabenskjold. (Patenterne udfærdigedes dog
først i 1828.42) Da Poul Godske — muligvis i denne Anledning — var
i Audiens hos Frederik VI, underholdt Kongen sig indgaaende med ham
om den nylig afsluttede Rejse (jfr. No. 26 i Brevsmi.).
Den 19. August 1821 indgik Poul Godske Bertouch-Lehn Ægteskab
med Henriette Klciuer,42 en ung mecklenborgsk Pige, der var i Huset hos
hans Tante, Sophie Amalie Rantzau-Lehn, paa Hvidkilde, vistnok i
Egenskab af Lærerinde, Selskabsdame el. lign. I Henhold til kgl. Bevil
ling af 18. Aug. s. A. stod Bryllupet paa Hvidkilde. Forlovere var Baron
v. Holsten44 og Landskabsmaler Strodtman.45
De nygifte tog Ophold paa Lungholm, hvad der forsaavidt var en sær
lig Begivenhed, som det var første Gang, at en Ejer tog fast Bopæl paa
Gaarden.46 Da der kun fandtes en ganske kort Midtbygning mellem de
to lange Sidefløje, tjente den ene af sidstnævnte — den østlige — Ægte
parret til Bolig. Her boede senere ogsaa deres Søn Joh. Julian, indtil en
egentlig Hovedbygning opførtes 1853—56, og endelig havde ogsaa hans
Sønnesøn som nygift Ophold her med sin Hustru, indtil Sophiehøj stod
færdigt 1879. I Henhold til Boregistraturen af 11/3 183647 fandtes der
da paa Lungholm følgende Rum, aabenbart begyndende i østre Side
fløj: »Gangen — Havestuen — Dagligstuen — Kabinettet ved Daglig-
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stuen — Spisestuen — Sovekammeret — Garderoben — Salen — Gæste
kammeret ud til Haven — do. ud til Gaarden — Garderoben ved samme
— GI. Køkken — Fadeburet — Baronens Værelser.« Her standser Regi
streringsforretningen den ene Dag og fortsætter den næste Dag, antage
lig i Midtfløjen, med: »Borgestuen — Køkken-Spisekammer — Bryg
gers — Kælderen — Husholderskens Kammer — Vinkælderen«, hvorpaa
man har fortsat i »Det nye Hus (under eet) — Loftet over det nye Hus
— Paa Loftet (over Midtfløjen?) — Paa Kjøkkenloftet (over østre Side
fløj?)«. Hvorledes Rummene laa i Forhold til hverandre indenfor de
enkelte Bygninger lader sig ikke med Sikkerhed sige. Østre Sidefløj, der
rummede saa mange Værelser, var dengang, maa det erindres, længere
i Udstrækning mod Nordvest henimod den firkantede Midtbygning. Der
har dengang næppe været nogen, i hvert Fald helt gennemgaaende,
Midtgang i Sidefløjen, men man har gaaet fra den ene Stue direkte ind
i den næste. »Havestuen« har naturligvis ligget udfor Havedøren i Side
fløjen, »Baronens Værelser« var rimeligvis de to i Sidefløjens søndre Gavl
indrettede (1939 forenede til eet). Ved den nylige Opbrydning af Gulvet
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her fandtes ganske vist nedenunder Resterne af et rødt Murstensgulv,
som kunde tyde paa Anvendelse som Bryggers el. lign., men en saadan
Anvendelse daterer da rimeligvis tilbage til Palle Rosenkrantz’ Tid.
Borgestuen, Køkkenet, Spisekammeret og Bryggerset synes altsaa i
1836 at have befundet sig i Midlfløjen og rimeligvis i Stueetagen over
Kælderen, Husholderskens Kammer og Vinkælderen, skønt en saadan
Disposition kommer i Strid med Traditionen om Stueetagens Indretning
som Jagtsal, hvilken Anvendelse derfor eventuelt maa ligge længere
tilbage i Tiden.
»Det nye Hus« er utvivlsomt identisk med den fra Midtbygningen
imod Nordvest udløbende Fløj, der ses paa Beliggenhedsplanen fra 1850,
og som maa antages at være opført i Poul Godskes Tid og atter nedrevet
ved Ombygningen 1853—56. Inventarfortegnelsen tyder paa, at der i »det
nye Hus« har været indrettet i hvert Fald eet større Rum (Spillestue).
Det skal endnu her anføres, at ogsaa Avlsbygningerne paa Lungholm
dengang havde et andet Udseende, idet den store Ladebygning afsluttedes
med frie Gavle (vel under Halvvalm), der bar Bygherren Palle Rosen-

106

F je r d e S læ g tle d

krantz’ og hans Hustru Lisbeth Lunges samt Sønnen Jørgen Rosenkrantz
Navnechiffre med Aarstallet 1639 i Smedejern.48 Indkørslen til Gaardspladsen fandtes i dennes sydvestlige Hjørne, altsaa mellem den store
Lade og Kostalden. Naar man svingede gennem Indkørslen, kom man
lige ind paa Møddingen. Vejen over denne skal have været noget usik
ker; det fortælles saaledes,49 at en Vogn væltede med sine Passagerer ned
i Møddingen ved at køre over en So, der laa og sov under noget Halm
paa Kørebanen. Indkørselsporten gennem Midten af den gamle Lade
byggedes først ca. 1850, hvorpaa Avlsbygningerne sammenbyggedes, saa
ledes som det ses paa ovennævnte Plan.
Poul Godske Bertouch-Lehn og hans Hustru siges at have levet et
meget lykkeligt Familieliv paa Lungholm sammen med deres tre Børn
Elisabeth, Mathilde og Julian. Poul Godske skal have været en stor
Børneven og yndede at lege med sine Børn paa Græsplænen foran
Huset,50 medens Hustruen ved Siden af Familielivet og de huslige
Sysler ogsaa dyrkede Tegnekunsten lidt.51 Desværre blev det lykkelige
Samliv snart afbrudt ved Poul Godskes tidlige Død den 16. Oktober
1831 — kun en Maaned efter Forældrenes. Allerede i Januar s. A. havde
han aabenbart været syg, da han oprettede et foreløbigt Testamente
(som ikke blev erstattet med noget endeligt inden hans Død), og paany
baade i Februar og Juni.52 Han jordedes i Errindlev Taarnhvælving,
hvor ogsaa hans øvrige Familie — fraset den gifte Datter — bisattes.53
Hans Enke erholdt (13/2 1832) Bevilling til Hensidden i uskiftet Bo.
Det ovenfor nævnte, af Manden oprettede Testamente blev, skønt paa
tegnet af Baron Rosenørn-Lehn og Herredsfogden i Rødby umiddelbart
efter Dødsfaldet, ikke anerkendt af Danske Kancelli, men krævedes af
dette lagt til Grund for et af Enken (15/3 1834) oprettet Testamente,
hvorved det hendes Mand efter Kammerjunkerinde Wallmoden f. Lehn
tilfaldne Beløb — 32.680 Rbd. — deltes mellem Ægtefællernes to Døttre.54
Af Poul Godskes før omtalte Testamente fremgaar iøvrigt, at hans
Hovedinteresser var Litteratur — Registreringsforretningen omfatter 190
Værker overvejende dansk og tysk klassisk Litteratur55 — Jagt og Musik.
Af Henriette Berlouch-Lehns Breve (Nos. 28—31 i Brevsnil.) faar vi
et levende Indtryk saavel af det lykkelige Familieliv som af Sorgen over
Mandens Død. Et af Brevene giver ogsaa Udtryk for Skuffelse over, at
hendes Mands Barndomshjem Søholt er blevet stillet til Auktion. Kor
respondancen viser tillige, at hun omhyggeligt plejede Forbindelsen med
sine Slægtninge i Mecklenborg. Bl. a. tog hun, efter at være blevet Enke,
sin Søsterdatter Julie Stypmann i Huset en Tid. Den lille Pige blev der
ved Vidne til den sørgelige Ulykke,56 som den 15. Februar 1836 kostede
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Henriette Bertouch-Lehn og hendes Datter Wilhelmine Livet. Der for
tælles herom følgende: En sildig Aften kom Lensbaronessen og hendes
to Døttre samt Mamsell Sandmann57 kørende fra Maribo, hvor de havde
gjort Indkøb. Kusken havde gjort sig en glad Dag og var derfor ikke
helt paalidelig. Baronessen vilde imidlertid ikke høre paa gamle Skov
rider Schrøders Advarsler; hun stolede paa Lykken og de gode Heste,
som kendte Vejen. Alt gik ogsaa godt, indtil de naaede Indkørslen til
Lungholm. Men netop som Baronessen lettet udbrød »Gud ske Lov, nu
er vi hjemme«, skete Ulykken: Hestene tog et forkert Sving58 og Vog
nen59 styrtede ned i Voldgraven udenfor Laden. Ganske vist blev den
hængende paa en Pilestub, men i Faldet brækkede Lensbaronessen Hal
sen og faldt ned over den yngste Datter Mathilde, der kvaltes, medens
den anden Datter og Mamsellen, der sad paa det modsatte Sæde, ikke
kom noget alvorligt til. Kusken, Heinrich Mentz,60 tog sig Ulykken meget
nær og rørte aldrig siden Alkohol. Han blev afskediget, men fik anvist
Bolig i et af Baroniets Huse (vistnok Pugeruphuset), hvor han boede til
sin Død. Umiddelbart efter blev ogsaa den øvrige Husstand opsagt, da
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Huset lukkedes. Foruden Guvernanten, Mamsell Sandmann, bestod Hus
standen af Kammerjomfru Holm, Husholdersken Dahl, Kokkepigen
Ellen Cathrine Hansdatter, Stuepigen Mine, Tjeneren Lars og Stald
karlen Jens.
Skifteretten, d. v. s. Byfoged Ibsen (Rødby), forseglede straks den paa
følgende Dag Boet. Den 11. og 12. Marts registreredes Indboet i Nær
værelse af Rosenørn og Wichfeld som Værge for Børnene og Administra
tor af Baroniet, hvorpaa disse tillige med Ibsen61 overtog Boets Behand
ling som extraordinære Skiftekommissarier. Til Nationalbanken maatte
Boet indbetale 10.800 Rbd. Den overlevende Datter, Elisabeth, fik den
ovenfor omtalte Lehnske Kapital udlagt. Sønnen, Joh. Julian, overtog
vistnok det meste af Indboet. Heri fandtes forholdsvis lidet Sølvtøj og
Service og ingen Familieportrætter; Sølvtøjet og Malerierne saavel som
en Del af Biblioteket fra Hjemmet paa Søholt er først senere kommet til
Lungholm i Henhold dels til Disposition i levende Live dels til testa
mentarisk Bestemmelse af Cathinka og Ferdinand Bertouch (jfr. neden
for S. 111 og 134).
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Som Følge af, at Poul Godske Bertouch havde tiltraadt Besiddelsen af
Sønderkarle Baroni, arvede hans Halvsøskende — Fr. Julians Børn af
tredie Ægteskab — Faderens Part af Gehejmeraadinde Scheel, f. Cicignons Fideicommis i Overensstemmelse med Testatrix’ Bestemmelse.
Ældst af disse Børn var Cathinka von Bertouch (IV, 8), født i 1804
paa Søholt. Vi har allerede ovenfor hørt, at Cathinka som Barn delte
Faderens Haveinteresser, hvorom ogsaa tørrede Blomster mellem hen
des Papirer endnu vidner. I det hele synes hun at have været Foræl
drenes Øjesten, som det fremgaar af de mange bevarede Breve, Billet
ter og Digte fra hendes Barndom. I 1820 blev Cathinka konfirmeret i
Søholt Kapel. »Lollands Falsters Stifts Kongelige Adresse Contoirs Ef
terretninger« for den 28 April indeholder et Referat af Højtideligheden,
ved hvilken Lejlighed det nyistandsatte Kapel genindviedes. Biskop
Boisen messede og holdt siden Genindvielsestalen,62 i hvilken han
mindedes, at Kingo for 122 Aar siden som Biskop havde indviet Kapel-
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let. Sognepræst Theil foretog Overhøringen af Konfirmandinden, der
»paa det herligste overbeviste den hele Forsamling om sin religiøse
Dannelse ... Den fortryllende Egn og skiønne Have syntes at smile
til den hellige Glæde, hvormed de Alle i det deiligste Veir bleve be
tragtede og beundrede.« løvrigt forblev Kapellet siden ubenyttet.63
Efter Forældrenes Død og Hjemmets Afhændelse har Cathinka Ber
touch sikkert følt sig meget ensom, og det er derfor naturligt, at hun,
økonomisk uafhængig som hun var, i de følgende Aar foretog en Del
Rejser. I Betragtning af sin forholdsvis unge Alder var hun i de første
Aar paa disse ledsaget af en Selskabsdame, Madam Braës,64 foruden
Kammerjomfruen. I 1832 tager hun til Berlin og Dresden, hvorfra hun
begiver sig til Tcplitz for at bruge Badene. 1847 var hun i Konstantin
opel. I Februar 185165 besøger hun Broderen Ferdinand og dennes
Hustru i Nizza, og i Juni det følgende Aar opholder hun sig en kort
Tid i Venedig. Af hendes Breve fra Wien og Venedig i 1858 ser vi,
at hun atter er paa Vej til Nizza.
Naar Cathinka Bertouch var hjemme, boede hun om Vinteren i sin
Lejlighed paa Solsiden i Nyhavn, der dengang endnu var et stilfuldt
Beboelseskvarter — her boede paa den Tid ogsaa H. C. Andersen og
Kaalund — og hendes ved stærke Farver fremtrædende Kjoler livede
op i det københavnske Gadebillede.66 Sommeren tilbragte hun i den
af hende selv byggede treetages Villa »Simplicita« i Taarbæk (den nu
værende Præstebolig),67 der navnlig er ejendommelig ved sin Mangel
paa Vinduer til Søsiden. Hun var meget litterært og kunstnerisk inter
esseret; ikke alene omgikkes hun Forfattere og Kunstnere — som hen
des Hyldest til Bournonville viser — men hun dyrkede ogsaa selv
Tegnekunsten, hvorpaa nogle smaa Prøver endnu er bevaret, og skrev
en Række lyriske Digte og Noveller. Blandt andet inspirerede Roman
tiken om hendes Onkel E. A. Bertouchs strandede Giftemaalsplaner i
Polen hende til flere Digte om »Ridder Rød«. Kun »Jesuitens Testa
mente« og en Digtsamling under Titlen »Tre Digtninge« naaede dog
at blive trykt (1871); til det ene af disse, »Rustaphas Klage«, siges det
i Forbemærkningerne, at 14 Dage før Forfatteren kom til Konstantin
opel 1847, havde det dobbelte Mord fundet Sted paa den i Digtet om
talte Maade. Af hendes Noveller, hvori hun fandt Lejlighed til at give
sin Samtid nogle Hib, forefindes Manuskripterne til «En Skovtur«,
»Et fattigt Liv« og »En Landshye Præstegaard«.68
Cathinka Bertouch var en for sin Tid og sin Kreds særdeles selv
stændig Natur; hun var liberalt indstillet og omgikkes Mennesker af
enhver Slags, naar de efter hendes Mening var betydende. Dette passede
slet ikke hendes mere konservative Broder Ernst. Denne skriver et
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Sted69 i sin Dagbog i Anledning af et fra hende modtaget Brev: »Hun
bevæger sig i den radikale Sfære i Kiøbenhavn, og finder saaledes sin
Trøst i at kunne udøse sin Galde, som er hende en reen Nødvendighed,
imod alt beslaaende. Jeg vil imidlertid vedligeholde den saakaldte gode
Forstaaelse.« Med den anden Broder, Ferdinand, stod hun sig ikke
bedre. Hun besøger saaledes ham og hans Kone i Nizza, men forlader
dem i Vrede. Og i Venedig afleverer hun et Brev paa deres Hotel, men
rejser uden at se dem.
Til Tider virkede Cathinka B. sikkert ligefrem excentrisk. Hun gik
saaledes altid med sinaa Sko uanset Vejret. En Dag i Dyrehaven kom
manderede hun paa sin ordknappe Maade et Par Arbejdere i hendes
Nærhed til at hjælpe hende over et Vandløb — dog, tilføjer Anekdoten,
belønnede hun dem bagefter med rigelige Drikkepenge.70 En anden
Gang kom hun kørende i øsende Regn til Sophienberg ved Rungsted
for at besøge Billedhuggerinden Adelgunde Vogt. Tjeneren mødte ved
Havelaagen med Paraply for at følge Frk. Bertouch op. For nu at
komme tørskoet ind, trak hun resolut Skoene af, tog Tjeneren under
Armen og soppede afsted paa Strømpefødder, for, sagde hun, »Strømper
kan man altid laane, hvor man kommer frem, Sko derimod ikke«.71
Cathinka Bertouch døde paa »Simplicita« og bisattes fra Holmens
Kirke. Villaen havde hun testamenteret72 til Præstebolig, og med denne
fulgte Indboet samt en Kapital paa 10.000 Kr. Dog havde hun betænkt
Joh. Julian Bertouch-Lehn73 med det i hendes Besiddelse værende
Familiesølv fra Søholt og Otto Rosenørn-Lehn med »den lille sølvbeslagne Kiste, der har været en Brudegave til min Bedstemoder Wallmoden fra Familien Edinger« samt Prof. Dahls Maleri af Vesuv og
Marstrands Skitse af Don Quichotte. Ogsaa Caroline Wedell (f. Bertouch-Lehn) betænktes med forskellige Smykker og Pretiosa, hvorimel
lem en Samling Familiesilhouctter.74
Om Georg Hugaes von Bertouch (IV, 9) vides kun, at han levede en
Særlings stille Liv — en Tid i Slesvig — og døde i en Alder af 60 Aar.
Hans Gravsted findes paa Fuglse Kirkegaard tæt ved Forældrenes.
En af de mest fremtrædende af disse Søskende blev Ernst Rudolf
Baron Bertouch (IV, 10). Han indtraadte ligesom sin Fader i Husarregi
mentet, men kvitterede Tjenesten endeligt i 1849 som Ritmester, for
helt at hellige sig den diplomatiske Løbebane.
Vi finder ham som Gesandtskabsattaché paa en Række Poster som
London, Stockholm,75 Haag og Wien, senere som Legationssekretær og
Legationsraad i London og Paris. Af en bevaret Del af hans Dagbøger
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fra 1838—40 fremgaar, at han i London oplevede de yderst besværlige
Forhandlinger om Kongeriget Belgiens Oprettelse, Urolighederne i
de engelske Industribyer, Dronning Victorias Bryllup m. m. Om Øre
sundstolden, som blev angrebet fra forskellige Sider, fortæller han,
indsendte Gesandten, Blome, en længere Afhandling.70
I London dyrker Ernst Bertouch iøvrigt Musik — selv sang han ogsaa — gik ofte i Operaen, hvor han særlig var begejstret for Persiani
og Rubini. Han læser George Sand, Bulwer m. fl. og træffer sammen
med Alfred de Vigny. Samtidig fører han en stor Korrespondance,
først og fremmest med sin Broder Ferdinand, som han vedblev at
staa meget nær, og for hvem han ytrer den største Bekymring, naar
han er syg. Endvidere korresponderer han med Vennerne Classen,
Krabbe, Moltke og mange flere. I et Brev til Krabbe filosoferer Bertouch
bl. a. over Karrierens Genvordigheder og Ønskeligheden af Dekoratio
ner. »Tiden løber hurtigt,« skriver han, »og det er en langsom Vei,
især naar man ei har saadant lidt Glimmersand at strøe paa den.«77
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Naturligvis lærte han hurtigt mange Mennesker at kende i de højere
engelske Kredse. Hans Dagbogsoptegnelser om det første hunting party,
han deltog i hos Wynnes paa Wynnstay (1838), giver et typisk Billede
af engelske Forhold paa den Tid. Den 25 Okt. tog han om Aftenen Kl.
8V2 Jernbanen til Birmingham, hvortil Toget ankom Kl. 21/2. Blev der
sammen med Capt. Henneker af Horse Guards afhentet af Wynn ju
nior, tog derfra med Holy Heads Mail til Seterk, og derfra igen med
Postheste de 4 Mil til Wynnstay. Her kørte den unge Wynn dem om
kring, men denne jagede saadan paa Hestene, at de knapt fik Tid at
nyde den skønne Udsigt fra Bakkerne undervejs. Nede i Dalen løb
en Flod og ved dens Bredder laa maleriske Kulhytter. Om Eftermid
dagen kom der flere Gæster til Wynnstay, saaledes at der ialt var 45
liggende Gæster. Jagten den næste Dag var meget vellykket: the Master
of the Hounds og alle Jagtbetjentene glimrede i deres røde Frakker —
blot Ræven saa de ikke noget til! Jagten varede fra KL 10 om For
middagen til Kl. 6 om Aftenen, og havde strakt sig over 16 engelske
8
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Mil. Om Aftenen var de over 250 Mennesker til Bords. Bagefter var der
Bal, som varede til Kl. 5 om Morgenen. Næste Aften dansedes igen —
dog kun til Kl. 12, thi den følgende Dag var en Søndag. Hele Huset
var da om Formiddagen i Kirke. Om Eftermiddagen kørte Ernst med
en Mr. Walkin over til Lady Dungannon paa Bronkynallt, et prægtigt
Sted indrettet med megen Smag. De var tilbage paa Wynnstay til
Middag. Efter denne var der igen Gudstjeneste, hvori alle Husets Folk
deltog, og endelig blev der om Aftenen trakteret med daarlig Musik.
»Disse Søndage er overalt fortvivlede i England, hvad enten man er
paa Landet eller i Byen«, tilføjer han i Dagbogen. Ernst B., Mr. Watkin og Lord Paget trostede sig imidlertid efter at have trukket sig til
bage fra Selskabet med en Cigar og en Grog. Den næste Dag tog Ernst
tilbage til London.
Naar man i Stedet for Hestekøretøjerne ovenfor sætter Automobiler,
lignede engelske Forhold dengang utvivlsomt meget Forholdene 100
Aar senere.
Paa den Tid spillede ogsaa Selskabeligheden en ikke ringe Rolle,
og af Dagbogen fremgaar, at Ernst Bertouch — som i 1839 havde faaet
tillagt friherrelig Titel — naturligvis kom hos alle de »store« engelske
Familier, hvis Navne endnu idag i det væsentlige er de samme. Det
vilde derfor være for trivielt at opregne dem alle her. Kun skal som
hans nærmeste engelske Venner nævnes Familierne An trobus, Curtis,
Fitz Roy, Anstrulhers, Wheatly og Cawdor m. fl.
I August 1839 træffer han paa Mrs. Foley’s smukke Landsted Prestwood (nær Birmingham) for første Gang sin tilkommende Hustru,
Miss Louisa Gage, en Broderdatter af Viscount Gage.78 Trods de ro
mantiske Omgivelser, siger Ernst i sin Dagbog, blev det dog foreløbig
kun til Venskab. Det selskabelige Liv kostede naturligvis en Del, og
det har derfor sikkert stemt bedre med Ernst Bertouchs Pung end med
hans Ønsker, da han i 1840 blev forflyttet som Legationssekretær til
Stockholm.
Paa Vejen dertil gjorde Ernst Ophold i København, hvor han boede
i sine »gamle Værelser paa Garnisonspladsen«.79 I Anledning af Chri
stian VIII’s Kroning i Juni Maaned attacheres han som Kavalier hos
Landgrevinden af Hessen, der holdt Hof paa Charlottenlund Slot. Der
fra kører han i Landgrevindens Følge sammen med »de to Prinsesser«
og Frøken Oxholin til Frederiksborg Slot, hvor de forbliver boende i 4
Dage. Derefter tilbringes en Dag paa Frederiksborg Slot. Endvidere
naaede Bertouch et Par Gange at aflægge Besøg hos sin nære Ven
Classen.80 Han skriver herom: »Jeg gjorde et Par Toure til Corselitze og
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var særdeles lykkelig der, lykkeligere end jeg nogensinde havde turdet
haabe at blive; Nessgaard, Tromnæs, Dagligstuen, alt staar mig som
fortryllet for Øiet.«
Men Afrejsen til Stockholm nærmede sig uundgaaeligt. »Meget for
knyt« drager Ernst Bertouch afsted over Malmö til Ystad, hvor det
imidlertid viser sig, at der ingen Dampbaad gaar til Stockholm i de
første 14 Dage. Som man idag i Amerika køber sig et Automobil for at
køre tværs over Kontinentet og derefter atter sælger det, saaledes købte
Bertouch i Ystad for 100 Aar siden resolut en lille Vogn og to Heste,
hvormed han kørte den lange Vej til Stockholm. Ved Ankomsten solgte
han imidlertid ikke straks Køretøjet, men besøgte med dette en Dag
Greve Bielke paa Sture Fors. Paa Hjemvejen havde han det Uheld, at
Lynet slog ned og dræbte hans ene Hest.
Nogle af sine Indtryk fra Stockholm har Bertouch gengivet i et Brev
til Professor Brøndsted (Nr. 33 i Brevsmi.), hvori han ikke lægger Skjul
8*
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paa, hvor meget han savner England. Opholdet i Stockholm blev da
heller ikke langvarigt. Allerede Aaret efter finder vi ham som Ge
sandtskabsattaché i Haag, hvortil samtidig Baron Selby var forflyttet
som Legalionssekretær. Men i Efteraaret 1842 er han atter i Køben
havn og er aabenbart traadt udenfor Nummer i Udenrigstjenesten og
genindtraadt i sin militære Charge. Næste Aar beordredes han til at
overvære de militære Manøvrer i Stockholm, og i 1844 er han paany
hjemme. Naar han ikke er til Tjeneste ved Regimentet i Jægersborg,
opholder han sig hos Slægt og Venner paa Landet, navnlig hos Danne
mands paa Aastrup. De følgende Aar foretager han talrige Rejser rundt
om i Europa — i 1846 er han saaledes i St. Petersborg — som Kabinets
kurer. I Paris havde han en fastere Adresse, Nr. 12 rue d’Agnesseau,
hvor hans Nevø, Joh. Julian Bertouch-Lehn besøger ham paa sin første
Rejse (jfr. S. 136). Da han i 1847 igen er i England, opholder han sig atter
paa Prestwood og forlover sig omsider med Louisa Gage. Aaret efter staar
Bryllupet, og da Ernst Bertouch er blevet Legationssekretær i London,
flytter Ægteparret ind i Huset Nr. 8 Eaton Place (tilhørende Louisas
Onkel, Admiral, Lord Fitz William, der er blevet Flaadekommandant i
Plymouth). Paa Eaton Place førte de et selskabeligt Hjem og her glæ
dede de sig over Samlivet med deres to, i samme Hus fødte Børn, naar
de da ikke tilbragte Tiden paa Landet; flere Somre opholdt de sig saa
ledes hos Louisas Søstre paa Cams Hall, i Fareham, Hants. I disse Aar
drømte Ernst Bertouch ofte om at generhverve Barndomshjemmet, Søholt, og korresponderede herom med en Tillidsmand i Danmark; men
muligvis har hans og Hustruens Midler alligevel ikke strakt saa langt,
eller maaske har Treaarskrigens Tildragelser, der gjorde et stærkt Ind
tryk paa ham, trængt alle andre Tanker i Baggrunden (jfr. Nr. 39 i
Brevsml.).
Efter Gesandten, Grev Reventlows Død blev Ernst Bertouch (Dec.
1851) beordret til Tjeneste i Wien, hvor han tilbragte Juleaften i Sel
skab med sin Nevø Joh. Julian Bertouch-Lehn, der befinder sig paa
en ny Rejse (jfr. S. 139), Minister Bille, der kort efter forflyttedes til
London, Minister Bülow fra Frankfurt og Sick fra Bryssel. I Februar
det følgende Aar tager han sammen med Joh. Julian til Venedig for
at se Karnevalet, og der tilbringer de Tiden med Broderen Ferdinand
og hans Hustru. De overværer forskellige Festligheder og overalt træf
fer Ernst Bekendte.
Ernst B. haaber imidlertid paa at blive forflyttet til Paris. I Slutnin
gen af Marts 1852 skriver han glædestraalende til Broderen, at hans
Ønske er gaaet i Opfyldelse, og i et senere Brev fra Paris udtrykker han
sin Begejstring over det Hus med Have, som han har lejet. Af Hensyn til
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Børnene boede Familien dog omkring 1856—60 i stilfærdige og fredelige
Omgivelser i Fontainebleau (63, rue St. Merry). Ernst Bertouchs Breve
herfra vidner om et meget lykkeligt Familieliv og fortæller bl. a. om
Glæden ved deres Have. Til hans Adspredelser hører bl. a. Jagtudflugter,
der snart gælder Vildænderne i Bretagne eller Arcachon snart Ulvene i
de franske Alper. Saa er han med Grev Murat i Sydfrankrig, en anden
Gang træffer han Grev Walewsky i Paris. I Cavallerie Regimentet i Fon
tainebleau er den danske Husarofficer altid velkommen enten det er
til en Ridetur eller til en Whist. Undertiden kommer Kejserhof fet til
Fontainebleau, men Napoleon Ill’s Popularitet er i Aftagende, og Be
søget er Byen mere til Ulejlighed end Glæde. Overfor Ernst B. er Kej
seren meget naadig og giver ham Tilladelse til at jage paa et nærlig
gende kejserligt Skovdomæne. Bertouch benytter endvidere sin Gunst
hos Kejseren til at skaffe sin Ven Baron Blixen Foretræde, da denne
var paa Gennemrejse. »Det vil« skriver Bertouch, »nok ærgre Monrad
og Andre der forgjæves have søgt at faae en privat Audiens hos Keise
ren, at Bl[ixen] kommer her og kun er her i 48 Timer og strax har en
privat Audiens der varet i fulde 5 quarteer. Bl[ixen] var overmaade
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tilfreds med Keiserens Yttringer om vore Anliggender«.81 Det slesvigske
Spørgsmaal optog stadig Ernst Bertouchs Tanker, og naturligvis var
allehaande Rygter i Omløb. En Meddelelse fra ham til Blixen om, at
Napoleon skulde have sat igennem, at Europa skulde tage Spørgsmaalet
op, betegnede Krieger dog i sine Dagbøger for »vistnok apokryphisk«.82
Ind imellem er Ernst paa smaa Visitter i England eller Danmark. Ved
Frederik VII’s Hof kunde Ernst Bertouch ikke affinde sig med Grev
inde Danner, som til Gengæld paa Trods af Regeringen intrigerede imod
hans Avancement,823 men hos Prins Christian (IX) og hans Familie
bliver han altid vel modtaget og fra den Side vises der ogsaa hans Søn
Montague stor Venlighed og Gæstfrihed. Fra København gaar Rejsen
som oftest til Oreby, Lungholm, Engestofte, Søhysøgaard (Falsen) og
andre Steder.
Efter 1860 er Familien atter bosat i Paris (45, rue de la Ville l’Evèque),
der jo var nærmere ved den danske Legation, som dengang havde til
Huse i Nr. 88, rue de la Pépinière. Hans Chef her var Minister Sick,
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med hvis Familie baade han selv og hans Nevø Joh. Julian stod i
Venskabsforbindelse (jfr. nedenfor S. 156).
Med Aarene svigtede imidlertid Ernst Bertouchs Helbred, og gentagne
Gange maatte han søge til Badesteder; i 1858 opholdt han sig saaledes
med sin Familie i Loesch, hvor de igen mødtes med Ferdinand og i
1860 i Bretagne. Men Rejserne til Danmark opgav han alligevel først
senere. Det er i det hele taget karakteristisk for Ernst Bertouch, lige
som for Broderen Ferdinand, at han i det fremmede stedse bevarede
en stærk Tilknytning til Fædrelandet og til sin Slægt i Danmark. Det
var vistnok sidste Gang, at Ernst B. opholdt sig i Danmark, da han
i December 1864 var til Taffel83 hos Chrisian IX efter at have taget sin
Afsked af Udenrigstjenesten paa Grund af Svagelighed. Gesandtposten
i Turin naaede han, skønt protegeret af Kongen, derfor aldrig.
Vel navnlig af Hensyn til Hustruen tog han derefter Ophold med
sin Familie i London (Nr. 21 Chester Street, Belgrave Square), hvor
han afgik ved Døden i 1869,84
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Fremtrædende, omend paa anden Maade, blev ogsaa Broderen Carl
Christian Ferdinand von Bertouch (IV, 11), født 1810 antagelig paa
Søholt ligesom sine Søskende. Om hans yngre Aar vides nu kun, at
han gik i Skole paa Herlufsholm, og at han som Ungkarl i tre Aar boede
i Amaliegade Nr. 16 (Admiral Kaas’ Gaard) i København.85
I 1836 købte Ferdinand Bertouch — antagelig for Arven efter sine
Forældre — Herregaarden Gottesgahe ved Nakskov. Gaarden tilhørte
det af hans Morbroder, Kammerjunker Fr. Wallmoden oprettede Fideikommis. Men aabenhart har Landlivet ikke givet ham den forventede
Tilfredsstillelse, hvilket i Forbindelse med hans Interesser for Studiet
af Oldtiden og den samme Rejselyst, som besjælede hans Søskende,
bestemte ham til i 1838 atter at afhænde Gaarden.
Af Ernst Bertouchs ovenomtalte Dagbog erfarer vi videre, at Fer
dinand B. derefter agtede sig til Frankrig; herfra tilskriver han ogsaa
Broderen og besøger kort efter denne i London. Den foreliggende Del
af Ernst B’s Dagbog slutter imidlertid i 1840. Vi hører da ikke noget
om Ferdinand, før han i 1843 gifter sig med sin ovennævnte Mor
broders Datter Maren (kaldet Mary) Wallmoden
Da Frederik Wallmoden og Hustru Johanne f. Lehn’s Ægteskab var
barnløst, havde de ved deres den 29. Maj 1800 oprettede gensidige
Testamente bestemt, at Formuen efter den Længstlevendes Død skulde
tilfalde hver Parts Arvinger til lige Deling. De af Hustruen indbragte
Ejendomme — Fuglsang og Priorskov — blev derfor ved hendes Død
afhændet, og medens den ene Halvdel af Boet herefter tilfaldt de
Lehn’ske Arvinger (Pauline Ranlzau-Lehn, Christine Rosenørn-Lehn og
Poul Godske Bertouch-Lehn, jfr. ovenfor S. 106), oprettede Fr. Wallmoden87 (1819) af den anden Halvdel det Wallmodenske Fideikommis,
der skulde tilfalde hans ovennævnte Datter saalænge hun levede, og
dersom hendes eventuelle Ægtefælle overlevede hende, skulde han nyde
Renterne deraf til sin Død, hvorefter det skulde anvendes som Legat til
Fordel for værdige Embedsmænds Enker og Børn. Midlerne (oprindelig
99.980 Rdl.) var anbragt med Pant i Godserne Fredsholm og Gottesgahe.
Takket være Ferdinands Skitsebøger og navnlig Mary Bertouchs
Skitse- og Dagbøger kan vi endnu ret nøje følge Ægteparrets Færden i
de næste 15 Aar.
For Tidsrummet 1843—50 har vi dog næsten udelukkende Skitse
bøgerne at holde os til. Men Skitserne fortæller, at Ægteparret efter
Bryllupet er taget til Ems (Juli 1843), hvorfra det i Løbet af Sommeren
fortsatte til Mannheim, Heidelberg og Baden-Baden. En Skitse af AltWallmoden er dateret April 1844. Sommeren 1844 benytter Ferdinand
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og Mary B. til at besøge Paris og Loire Slottene. Skitsebogen for 1845
indeholder Motiver fra København, Lystrup og Hamborg. Efteraaret
tilbringer de i Sydfrankrig (Perigneux). I en Skitsebog for 1846 finder
vi en Gengivelse af Ægteparrets Hus, rue Traversière i Tours, og i en
Skitsebog for 1848 et Billede betegnet »vue de notre dernière maison
à Tours« — antagelig Nr. 2 rue St. Saphorien. Tours var Ferdinand og
Mary B’s faste Bopæl i disse Aar. Men midt i Februar 1848 bryder de
op herfra. Over Bourges — Valence kommer de til Avignon d. 24. s. M.
netop, som Kirkeklokkerne forkynder Louis Philippes Afsættelse og
Republikens Indførelse. I April er de i Norditalien, i Juli paa Elba,
i August tager de tilbage til Hyères for derfra endelig i Slutningen af
Oktober at drage til Rom. Her tilbragte de vistnok Vinteren. I April
1849 tager de til Corsica, hvor de tilbringer det meste af Tiden i
Bastia og Ajaccio, indtil de i Slutningen af Maj atter er i Avignon.
De synes nu at være forblevet i Sydfrankrig (Vaucluse, Vichy) indtil
Foraaret 1850, da de atter nærmer sig Tours.
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I August tager yderligere Dagbogen fat og beretter, at de nu er brudt
op med Venedig som Maal. I Paris tager de ind paa Hotel Mirabeau.
I Seinestaden er de hyppigt sammen med Raben-Levetzaus, som er
kommet fra Madeira, og her besøger de Moltkes (Gesandten). I Be
gyndelsen af September tager de med Jernbanen til Nizza (dengang
italiensk) med korte Ophold i Grenoble (Uriage), Chambéry og Turin.
Fra Nizza gør de — med Reventlows88 — Ture langs Kysten til Villa
Franca og Mentone. I Februar 1851 har de Besøg af Cathinka, der dog
efter kort Tid forlader dem i Vrede. De tager i Marts Ophold i Grasse,
hvorfra de med Vogn besøger Cannes »assez pittoresque, mais pas habi
table« og beser det af Lord Brougham — Opdageren af Cannes — nylig
anlagte Landsted. Den 30. Juli tager de over Col de Tenda (hvor der
endnu ligger Sne) og Turin til Milano, hvor de møder Tuteins (Pépina
har set dem fra Vognen). Endelig ankommer de med Jernbanen til
Venedig d. 10. Aug. 1851.
I Midten af forrige Aarhundrede besad Venedig større dragende
Magt over Sindene end nogensinde. Fyrster, Kunstnere, Videnskabsmænd og andre Lystrejsende fra hele Europa besøgte Venedig. Hertil
bidrog dels, at det østrigske Kejserhof paa forskellig Maade begunstigede
denne Perle i Dobbeltmonarkiets Krone, dels at latinsk Kultur og Natur
netop dengang øvede ganske særlig Tiltrækning paa Europas kulturelle
Kredse.
Det centrale Punkt i Ferdinand og Mary Bertouchs Tilværelse i de
følgende Aar er derfor, som Dagbøgerne fra 1850—55 vidner om, Vene
dig. I Dagbøgerne defilerer for vore Øjne Kejser Franz Josef, Erkehertugerne Maximilian (den senere ulykkelige Kejser af Mexico) og
Karl Ferdinand af Østrig. Prins Friedrich Wilhelm af Preussen, Stor
hertugen af Rusland, de hertugelige Familier af Württemberg, Brunsvig,
Parma, Modena, Berry, Bordeaux, Clary m. fl. Enkelte faar i Dagbø
gerne en lille Karakter i Forbifarten, snart med plus snart med minus
efter. Mary B.s Favorit er den smukke og stilfulde Prinsesse Hohenlohe
samt Østrigs Redningsmand Radetzsky. Disse Fyrstebesøg giver ofte
Anledning til festlige Foranstaltninger, hvortil kommer de religiøse
Fester, som Karnevalet, Paasken, la fiesta del Redentore o. s. v., der
udfolder sig i al deres Glans, indfattet i Lagunestadens straalende
Ramme.
I Phønix-, Apolio- og andre Teatre opføres de nyeste Skuespil, Ope
raer og Balletter. Det er Skuespillene »Adrienne Lecouvreur« og »Ma
dame de Belisle«, Verdis Operaer »Trovalore«, »Traviata« og »Jerusa-
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lem«, Rossinis »Othello« og »Barbieri«, Operetten »Aventure di Scharamuccio« m. fl. Navnene paa flere af de optrædende Kunstnere lever
endnu, saasom Rachel,89 Picolomini o. a.
Naturligvis strømmede dengang som nu de Besøgende i Skarer til
Venedig for at beundre de uendelige Skatte af Architektur, Malerkunst
og Skulptur næst de festlige Optog og Forlystelser og den sydlige
Himmels blide Farver. løvrigt gik Tiden med Promenader paa Markuspladsen, Piazettaen og Schiavone, hvor man havde god Lejlighed til
at betragte de Nyankomne; om Eftermiddagen spiste man Is hos »Flo
rian« med sine Venner, og naar Solen var sunket efter en varm Dag,
gjorde man endnu en »fresco« i Gondol paa Canal Grande.
Dog, de lykkelige Skabninger, som det var forundt at nyde Venedigs
Herligheder, indhentedes ogsaa af Ekkoet fra Begivenhederne ude om
kring i Europa. Dagbøgernes Forfatterinde spaar saaledes et godt Aar,
da Palmerston styrtes i England, lider med Soldaterne i den haarde
Krimkrig, følger med Spænding Louis Napoleons Fremgang i Frankrig
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og nævner med Forfærdelse, at Oppositionen med Monrad i Spidsen
kommer ind igen med Flertal i det danske Folketing efter dettes Opløs
ning. —
Om sit første Indtryk af Venedig efter Gensynet skriver Mary Bertouch (11. Aug. 1851): »Place St. Marc, vue pour la première fois dans
un clair de lune magnifique c’est quelque chose au dessus de toute
déscription. — Nous avons couru toute la journée malgré la chaleur.
Venise est la première ville qui a surpassé mes attentes«.
De træffer straks flere Danske: Kierulfs og Dr. Aarestrup; i Teatret
ser de, sammen med Faber, Rachel spille i »Adrienne Lecouvreur« »plus
belle que jamais, surtout dans son premier costume comme Roxane«k
Videre træffer de Sten Billes, Kammerherre Johan Bülows, de danske
Officerer Ernst og Kiøpke, Frk. Puggaard, Werlauf og Juliane Heger.
Om Efteraaret gør Bertouchs en Rejse til Mantua, Lucca, Florens og
andre norditalienske Byer, hvorfra de først vender tilbage til Vene
dig i Februar 1852. Her besøger de Andresens90 (han er Skibskonstruk
tør paa det østrigske Arsenal i Venedig) og Baronesse Gyldenkrone, der
opholder sig i Venedig med Frk. Lassen.
I Maanedens Slutning kommer Ferdinand Bertouchs Broder Ernst og
hans Nevø Joh. Julian overraskende fra Wien for at se Karnevalet i
Venedig; og Ernst gaar om Aftenen med dem til det store Bal, som
Byen har arrangeret. Paa Markuspladscn møder de Grove Stephensen,
Officer paa »Seemøwe«, der ledsager Kejseren. I Maj overværer de sam
men med Frk. Lassen og Frk. Holst Patriarkens Indtog; i Procession
begiver denne sig til Markuskirken for at lade sig indsætte som Biskop
af Venedig.
I Juli 1852 bryder Bertouchs atter op paa Rejse, denne Gang med
Vetturino91 nordpaa over Trento og Bozen. Men her svigter Dagbogen
atter nogle Maaneder, og vi maa paany holde os alene til Skitsebogen,
der først viser os en Række Billeder af tyrolske Slotte, derpaa Motiver
fra Goldau, Luzern og Habsburg m. fl. og — i 1853 — fra Baden-Baden,
Cannstadt, Friedrichshafen, Meran o. s. v. Over Riva — Bassano
vender de tilbage til Venedig. Her, melder Dagbogen atter, faar de
i Novbr. 1853 Besøg af Marstrand og Bissen. Sidstnævnte medbringer
en Opgave til Bertouch angaaende Studiet af Runerne paa den store
Løve foran Arsenalet. Arkæologerne i København haaber, at han kan
finde yderligere Bogstaver end de i Afstøbningerne allerede forefundne;
Bertouch gik allerede næste Dag i Gang med Arbejdet (jfr. nedenfor).
Den 24. Decbr. fejrer de Marstrands Fødselsdag; ogsaa Nytaarsaften
tilbringer de med ham. I Januar 1854 er Marstrand lidende og ubeslut-
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som, men endelig bestemmer han sig til at tage hjem og hente sin
Hustru, med hvem han ankommer til Venedig i Begyndelsen af Fe
bruar. Marstrands forbliver nu flere Maaneder i Venedig — endnu
i August opholder de sig der — og Bertouchs har saaledes haft Lej
lighed til at følge Wilh. Marstrands Arbejde, der dog kun frembragte
nogle mindre fremtrædende Billeder, skønt Indtrykkene ikke kan have
manglet. Thi sammen med Bertouchs Lager Marstrands Venedig i Øje
syn, gør Udflugter i Gondol, gaar i Operaen o. s. v. I April beser Ber
touchs og Marstrands det senere fra Helgoland (1864) bekendte Krigs
skib »Schwarzenberg«, som er bygget af Andresen paa Arsenalet i Ve
nedig og skal afgaa til Pola.
En af de smukkeste Ture, de foretager med Marstrands, fører dem
i Gondol til Øerne St. Clementi og St. Lazaro. »Le temps était magni
fique et les lagunes comme un miroir. Venise était d’une beauté féeri
que, moitié en soleil, moitié en brouillard, se mirant dans l’eau,« for
tæller Mary Bertouch i sin Dagbog. Hos Marstrands træffer de senere
hans Svigerinde I?ru Deichmann med Datter, Professor Høyen og Pro
fessor Skovgaard, begge med Hustru. Alle i Forening tager de i Gon
dol til Tarcello og Murano. Men Deichmanns og Høyens forlader snart
Venedig igen. Det er da ogsaa med Marstrands, at de oplever den
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straalende »Fiesta del Redentore« (15. Juli): »C’était dans le jardin du
Vapore, qui était éclairé avec des milliers de lampes venéziennes. Après
y avoir pris un souper, nous sommes allés en gondole sur le canal
Giudecca rempli de gondoles et barques illuminées, dans lesquelles on
chantait et mangeoit assis autour de tables; c’était une vie et une
gaité partout; et un effet magnifique, que rien ne peut décrire«.
Selvom Sommeren saaledes for Bertouchs havde staaet i Marstrands
Tegn, fik de dog ind imellem andre Besøg. Efter at Skovgaards var
rejst, deltog nu Bøttgers i Udflugterne. I April kommer Grev Knuth
Knuthenborg, hvis Familie er i Florens; men i Maj kommer ogsaa
Grevinden til Venedig med sine to smaa Døtre,92 som Bertouchs viser
rundt. Worsaae, Direktøren for det oldnordiske Museum i København,
slutter sig ligeledes til Kredsen af Danske i Venedig. Endvidere faar
Bertouchs i Begyndelsen af Juni Besøg af H. C. Andersen, som op
holder sig i Venedig nogle Dage. Han synes dog, siger Dagbogen, ikke
særlig begejstret for Staden93 og har travlt med at komme afsted til
München, hvor han er inviteret af Kongen af Bayern. Senere indtræf
fer Prof. Rafn, med hvem de overværer Processionerne paa Markuspladsen .i Anledning af Fête Dieu, og som sammen med Bertouch stu
derer Runerne paa Piræusløven.
Atter (i August) bryder Bertouchs op fra Venedig — maaske fordi
Koleraen nærmede sig — og rejser denne Gang til helt nye Egne:
Kärnten, Steiermark og Wien ad Semmeringbanen, et Storværk for
sin Tid, der betager dem stærkt. De aflægger Visit hos Bille-Brahes
(Gesandten) i Wien og beser efter Indbydelse af Theophilus Hansen
det af ham byggede Vaabenmuseum ved Arsenalet. I Volksgarten hører
de Musik af Johan Strauss, de besøger flittigt Billedgallerierne og
Teatrene og er begejstrede over den udmærkede Skuespilkunst. Paa
Burgtheater ser de bl. a. »Iphigenia i Tauris«, hvorom Dagbogen be
mærker: »nous sommes allés plustôt par devoir et nous avons quitté le
théâtre tout à fait enchanté, non seulement des idées et des vers pleins de
beauté de Goethe, mais aussi de la perfection avec laquelle tous les
acteurs ont joué«. Med Beklagelse forlader de Wien, men længes dog
tilbage til Venedig, som de efter en Række Ophold undervejs naar i
Slutningen af September.
I Januar 1855 træffer de i Venedig Chr. Rosenørn-Lehn, der kommer
fra et Besøg hos sin Søster Fru Bielke i Meran. Ferdinand viser ham
rundt i Venedig, og om Aftenen gaar de i Theatret, hvor de sidder i en
Loge ved Siden af Byrons Datter. Marstrands er nu atter i København,
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hvorfra de skriver og klager over Kulden og ønsker sig tilbage til
Venedig. Skovgaards er i Rom, men kommer i Marts tilbage til Lagu
nerne.
Her standser Dagbøgerne foreløbig, men Skitsebøgerne kommer os
paany til Hjælp og fortæller om Besøg — i 1856 — i Wien samt i Vene
dig, hvor Bertouchs atter synes at have tilbragt Vinteren — en Skitse
fra Murano er dateret 12. Marts 1857 — og muligvis den næste med.
En ny Dagbog beretter, at Bertouchs i Juli 1858 fra Venedig ankommer
til Milano, hvorfra de tager videre til Lösch. I August er de, som vi ogsaa
ser af et Brev fra Ferdinand B., i Luni (det romerske Luna), hvor han
studerer nogle Udgravninger. Derefter tilbringer de længere Tid i det
skønne San Giuliano, hvorfra de gør Udflugter til Lucca, Klosteret i
Certosa m. m. I Oktober er Ferdinand B. optaget af at kopiere nogle In
skriptioner i det gamle Kloster Padia (ved Pisa), der nu tjente som Farm.
Men snart vender de igen tilbage til deres kære San Giuliano. I Slut
ningen af Oktober bryder de dog op til Rom. Paa Grænsen, i Aquapendente (mellem Toscana og Pavestaten), blev de imidlertid standset
paa Grund af manglende romersk Visum. De fik dog et Par Dage efter
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Lov at fortsætte til Viterbo, hvortil deres Pas var blevet sendt — fra
Politichefens Side var det dog under Forudsætning af, at han blev
udnævnt til Ridder af Dannebrog! Den første Tid i Rom, (hvor de tog
Værelser i deres gamle Appartement »Rocca di Leone«), afhang deics
Stemning ganske af Vejret. Naar det regnede og var koldt, naar Ka
minerne ikke varmede og de Kakkelovne, der opstilledes i Stedet, ikke
vilde brænde, saa var Rejsen »un supplice«, men skinnede Solen, da
var Rom »dune beauté et d’une splendeur audessus de toute description«.
Ferdinand B. er fortsat beskæftiget med sine Studier. Hos en Pater
i Vatikanet faar han Løfte om nogle Dokumenter, der interesserer
ham meget. Hjemmefra faar han Brev fra Thomsen og Wegner. Hur
tigt dukker ogsaa Kredsen af Landsmænd i Rom op i Dagbogen. De
faar Besøg af Freund, der inviterer dem til Juletræ i den danske Klub.
De besøger Brandstrup, blandt hvis Malerier de finder nogle rigtig
kønne. Kierulfs møder de i Maria degli Angeli Kirken. De besøger to
Frøkner Lütken, der er syge, og faar Besøg af Frk. Thora Hansen. I
Steins Atelier synes de, at flere af hans Arbejder lover godt, og hos
Jerichau betragter de hans »Kristus paa Korset«.
Juleaften begiver de sig saa til den danske Klub, og Mary B. skriver
i Dagbogen den paafølgende Dag om Festen: »Diner à 6 heures, Très
gaie. 58 Scandinaves. Sans se connaître beaucoup, tout le monde était
à son aise. On parlait, chantait, riait et dansait. L’arbre de Noël était
très joli; il-y-avait des cadeaux et des devises. Un petit Lutin mangeant
sa soupe de Noël, peint par Mr. Olrik el placé au milieu du salon,
était charmant. A table j ’avais le professeur Jerichau. A onze heures
nous étions chez nous«.
I Begyndelsen af det følgende Aar (1859) er de oftere sammen med
Jerichaus, der skal rejse til Paris. Jerichaus Sindsstemning er præget
af Utilfredshed i kunstnerisk Henseende. Men ellers hygger han og
Hustruen sig hos Bertouchs; »il est,« skriver Mary B., »peut être mieux
compris par nous que par la pluspart de ses compatriotes.« Endelig
træffer de Familierne Simonsen og Thausig samt Prof. Munks. Hos
Prins Frederik af Hessen aflægger Ferd. Bertouch Visit.
Dagbøgerne slutter den 18. Februar 1859 med en Hilsen til Vesuv,
hvis skiftende Virkninger Mary B. ikke kan blive træt af at iagttage.
Men iøvrigt gaa der et Drag af Træthed og Melankoli gennem det sidste
Aars Dagbogsoptegnelser — ligesom et Varsel om hendes Død — der
indtraf samme Aar. Dødsaarsagen var Watersot; sammen med Ferdi
nand var Gathinka B. tilstede ved Dødslejet.04 Mary efterlod Line Wedell

F je r d e S læ g tle d

129

LUNG1I0LM 1 1830’ERNE
Akvarel paa Brevpapir, Lungbolin

et Armbaandsur og nogle Kniplinger, Kongen (Frederik VII) som Kron
prins havde foræret hende under et Ophold i Carlsbad.
Mary Bertouch bisattes i det Wallmodenske Kapel i Thoreby Kirke.
Ferdinand havde, fortælles det, ønsket at tage Hustruens Billede med
sig i Graven. Men lykkeligvis fandtes der fornylig mellem Ferdinand B’s
efterladte Papirer det her afbildede Fotografi af en Tegning af hende.
Efter Hustruens Død tog Ferdinand Bertouch Ophold i Paris — hvor
Broderen Ernst da var Legationsraad — og boede de følgende 10 Aar
i Nr. 18 rue Godot de Mauroy (nær la Madeleine), saaledes som det
fremgaar af hans Korrespondance. Da Kommunardopstanden udbrød i
1870 flygtede Ferdinand skyndsomst fra Paris uden at kunne medtage
det nødvendigste. Et Stykke Tid maatte han derfor bo paa Kredit paa
et Hotel i Antwerpen indtil hans Husbestyrerinde, der netop opholdt
sig hos Cathinka i Danmark, kunde skaffe ham den fornødne Hjælp.05
I 1871 var Ferdinand B. paa Lungholm med Nevøen Montagu til Joh.
Julians 25 Aars Jubilæum (jfr. S. 146) og aabenbart er han endnu 1873
i Danmark, efter hvad en Plakat fra det Kgl. Theater vedr. Opførelsen
af Bertrand de Born blandt hans Papirer synes at vise. Da Ferd. B.
atter forlod Danmark, tog han Ophold i Bryssel, Nr. 5, Impasse de
Paris, for endelig i Sommeren 1878 at slaa sig ned for stedse i Malines
9
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(Mecheln), hvor han boede i Nr. 6 rue de la Porte de Bruxelles (nu
Chaussés de Bruxelles) lige udenfor den smukke gamle Byport af samme
Navn. Det republikanske Frankrig var næppe efter hans Smag.
Ferdinand Bertouch kunde allerede da se tilbage paa et bevæget og
interessant Liv, for en stor Del tilbragt paa Rejser, hvor han havde
set smukke Steder og truffet betydende Mennesker. Men tillige havde
han brugt Tiden til dyberegaaende Studier af arkæologisk-historisk
Karakter.
Som allerede tidligere berørt, bistod han Professor Rafn med Tyd
ningen af Runerne paa Piræusløven foran Arsenalet i Venedig (jfr. Nr.
47 i Brevsmi.). Rafn ydede, som vi ser af Referatet i Berlingske
Tidende (1854) af et Møde i det Kgl. Nordiske Oldskriftsselskab un
der Kongens Forsæde (Frederik VII), Ferdinand Bertouch fuld Honnør
for dennes Arbejde til Gaadens Løsning. Ligeledes omtaler Rafn Bertouchs Bistand meget anerkendende i sin Afhandling om Runeindskrif
terne i Piræus, idet han navnlig fremhæver Bertouchs metodiske Ar
bejdsform og Nøjagtighed.96
Fra Udgravningerne i Luni (1858) hjemsendte Ferdinand Bertouch
en Samling Mønter m. m. til Oldskriftsselskabet.963
I Venedig studerede F. Bertouch endvidere de byzantinske Tegn paa
Pillerne foran Markuskirken. Og i Stadens Arkiver fandt han den ve
netianske Ambassadør i London, Foscarinis Depecher angaaende Kri
gen mellem Danmark og Sverige 1611—13 (Kalmarkrigen) samt i Ar
kiverne i Milano nogle Beretninger om Christian I’s Rejse til Rom i 1474.
Af disse Aktstykker hjemsendte han Afskrifter til Gehejmearkivet.
For Tjenester ydede den internationale Udstilling i Paris (1867) mod
tog han tre Bronzemedailler.97
I et andet Referat i Berlingske Tidende (1877)98 af Oldskriftsselskabets Møder, fremhævede Prof. Kornerup den store Interesse, hvormed
F. Bertouch — paa Foranledning af Udenrigsminister Rosenørn-Lehn
— havde foretaget Undersøgelser vedrørende Roskildebispen Peder
Jacobsøns Stranding og Død paa Flanders Kyst i Aaret 1225. Under
søgelserne gav dog desværre Vished for, at den Roskilde Bisps Ligsten
ikke mere forefandtes. Endvidere var han virksom i Spørgsmaalet om
Hjemførelse af Dronning Isabellas Lig og Epitaphium.
Endelig bidrog han til Udgivelsen af flere Skrifter om danske Forhold
af forskellig Art.
Ferdinand Bertouch, der i 1854 enstemmigt var blevet optaget som
Medlem af Oldskriftsselskabet, udnævntes som en yderligere officiel
Anerkendelse til Ridder af Dannebrog.

F je r d e S læ g tle d

131

POUL GODSKES »SKRIVERBOG* (1808)
Lung'holin

Efterhaanden ebbede Bertouchs Forbindelser med danske videnska
belige Kredse imidlertid ud, og da han slog sig ned i Belgien, var han
over de 60 — og han følte det! Han rejste siden sjældent og aldrig
langt fra sit Hjem, men førte i Malines et stille Liv. Særlig hengav han
sig nu til genealogiske Studier, navlig Undersøgelser af Slægten Ber
touchs Historie i Belgien. I Palais des Archives (Hôtel des Echévins)
fandtes en righoldig Samling af Dokumenter med de gamle Berthoufers Segl. Hans Arbejder opbevares i Slægten Bertouchs" Arkiv. Da
Forfatteren af nærværende første Gang besøgte Malines (1911), var
der endnu mange, der erindrede »le Chevalier de Bertouch«, men det
var da ogsaa knapt en halv Snes Aar siden, han havde lukket sine Øjne.
Ferdinand Bertouch førte en omfattende Korrespondance med Slægt
og Venner, Landsmænd og Fremmede. I talrige Breve til Udenrigs
minister O. D. Rosenørn-Lehn berører han en Række Emner, navnlig
indrepolitiske Forhold i Belgien, endvidere den franske Republiks Fø
rere og Tronprætendenterne, Englands Politik, derunder Felttoget til
Ægypten (Karthum). Vi hører om Statsmænd og Fyrster som Caprivi,
Clemenceau, Bismarck, Boulanger, Napoleon III, Dronning Victoria og
Wilhelm II. Men ogsaa dansk Politik følger han nøje og medgiver sit
Besyv. Ikke mindst er han optaget af Forsvarsspørgsmaalet, som han
vil løse ved Hjælp af en Forsvarsskat. I et Brev af Januar 1884 til9*
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raader han paa Baggrund af Deputeretkammerets Brand i Bryssel, at
Rigsdagen flyttes fra Christiansborg for at undgaa en lignende Kata
strofe. Rigsdagen blev imidlertid ikke flyttet, og Slottets sørgelige
Brand indtraf i Oktober s. A.
Baade i Brevene til Rosenørn og til Nevøen Joh. Julian kommer hans
Interesse for Lægekunsten ofte frem. Han giver gode Raad baseret paa
sine Erfaringer fra sin Virksomhed som »klog Mand« blandt Malines
Fattige. Hans Speciale var Øjensygdomme (Blindhed), som han paa
tog sig at kurere, »medmindre Øjet er skaaret ud af Hovedet«. Lige
ledes er hans familiehistoriske Interesser fremtrædende i Brevene. Det
gælder saavel den ældste Slægts Saga i Belgien som Slægtens Historie
i Danmark,100 herunder ogsaa Forældrehjemmet paa Søholt. I Brevene
til Nevøen ser vi ret, hvor stærkt Ferdinand B. ogsaa føler sig knyttet
til sin samtidige Slægt, hvis Liv og Færden han følger og — bedømmer
ud fra en stor Slægts Forpligtelser. Han glæder sig, naar Slægten fort
sættes med et nyt Medlem; saaledes udtrykker han de varmeste Ønsker
og Forhaabninger ved Poul Johan Bertouch-Lehns Fødsel.101 Han er
bekymret for den lille tungsindige Julian paa Herlufsholm og hen
stiller til hans Bedstefader at tage over paa Skolen for at opmuntre
ham.102 Ankomsten af Joh. Julians tredie Sønnesøn (Rudolph) tager
han mere roligt; men den lille Susannes Fødsel modtager han med
særlig Glæde, ligesom Budskabet om hendes pludselige Død gaar ham
nær til Hjerte. Med Familien i England staar han vedblivende i nær
Kontakt, ogsaa efter Broderen Ernst’ Død, og hans Interesse for dennes
Efterladte gengældes af disse. I de senere Aar er det foruden Montagu
navnlig Varinka (hans Broderbørn), der holder Forbindelsen med ham
vedlige, ja endog Ernst’ Svigerinde »Aunt Cat« (Miss Sophie Gage) hol
der ham til Stadighed underrettet om Familien Hill samt om Familierne
paa Cams Hall (Delmé) og Prestwood (Foley).
Joh. Julians Stilling som Jordbesidder afføder en Række Oplysninger
og Raad fra Ferdinand Bertouch. Saaledes om Roesukkerfabrikation
efter belgisk Metode, ifølge hvilken Saften presses af Sukkerroerne ved
Produktionsstedet, hvorfra det igennem Rørledninger føres til Raffina
derierne (1873),103 og om Dyrkningen af Kartofler og andre Gemyser i
Belgien. Han tilraader Faareavl paa Inddæmningen ved Saxfjed, og for
tæller om de første Automobiler: »Her er en Fabrik af Vogne uden Heste,
og en Tysker er kommet hertil som Monteur af disse Maskiner; han har
monteret to saadanne Vogne til Hoffet i Danmark« (1894).104 Endelig
konstaterer Ferdinand B. med Interesse, at der har været Møde i Rødby
om Bygning af en Havn med Overfart til Femern for Øje, en Tanke
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som han allerede lidligere har fremsat med Syllholm som Udgangs
punkt (1900).105
Som vi af det foregaaende har set, var Ferdinand Bertouch af Na
turen en virksom Mand med mange Interesser. Dog spillede hyppigt
hans livlige Fantasi ham et Puds ved at foranledige ham til at anse det,
han troede eller haabede, for en allerede indtraadl Kendsgerning. Men
Hustruens Død og de knappe Rentepenge fra det Wallmodenske Legat
gjorde ham efterhaanden til en mistrøstig og ensom Mand. I 1889 fik
han et Slagtilfælde, men den sejge Gamling genvandt sit Helbred, saaledes at han endnu kunde føje 13 Aar til sit Liv. Flere Gange overvejede
han at flytte hjem til Danmark, men hans økonomiske Betænkeligheder
fik hver Gang Overhaand. Sit Fædreland gensaa han derfor ikke efter
1873, men han modtog stadig Besøg hjemme fra; ikke mindst glædede
han sig over de gentagne Visitter, som Nevøen Joh. Julian aflagde ham
langt op i Aarene, saaledes i 1891, 1898 og 1901, undertiden ledsaget
af sin Svigerdatter Sophie.
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Længe før sin Død var Ferdinand B. optaget af Overvejelser ved
rørende sine Efterladenskabers senere Skæbne. Han kom til det Re
sultat, at hos Nevøen paa Lungholm fandtes de bedste ydre Omstændig
heder og personlige Forudsætninger for deres fortsatte Bevarelse. Al
lerede i levende Live overdrog Ferdinand B. derfor Joh. Julian Bertouch-Lehn en Del Sølvtøj fra Søholt106 og forskellige Malerier.107
Senere fulgte Portrætterne af Georg Bertouch, Carl Rudolph Bertouch
og Hustru (jfr. S. 84) samt Billedet af Goslin de Berthouts mirakuløse
Redning;108 endelig kom efter hans Død hans Bibliotek, genealogiske
Samlinger, talrige Kobberstik109 og en Samling Signeter og Segl til
Lungholm, medens en Samling af ca. 50 Malerier af italiensk og neder
landsk Skole, ligeledes i Henhold til hans Bestemmelse gik til Varinkas
Familie i England.110 Derimod havde Ferdinand B. til sin Beklagelse
ikke kunnet forhindre, at 3 »Sække« med Familiebreve fra Søholt gik
tabt, eller at Søsteren Cathinka tilintetgjorde forskellige Breve og andre
Erindringer.111
Efter sin Død bisattes Ferdinand Bertouch ved sin Hustrus Side i det
Wallmodenske Kapel. Hans Husbestyrerinde, Mile. Baridon,112 ledsagede
Kisten fra Belgien til Danmark og tog siden Ophold hos St. Josephs
Søstrene i København, hvor hun ikke var saa fjernt fra »mon Maître«s
sidste Hvilested. Familien skylder Ferdinand Bertouch Tak først og frem
mest for hans varme Interesse for sin samtidige Slægt og dernæst for
den Pietet, hvormed han samlede og opbevarede talrige Erindringer
om Slægtens Fortid. —
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FEMTE SLÆGTLED
i vender nu tilbage til Stanislaus von Bertouchs Børn. De økonomiske
Forhold i Hjemmet i Ottensen — et mindre Embedsmandshjem
— har antagelig til Trods for Renterne fra det Cicignon’ske Legat været
beskedne. Alligevel blev den ældste af Børnene Ernst Johan Albrecht
(V. 1) i Stand til at tage juridisk Embedseksamen, hvorpaa han begyndte
som Herredsfoged først paa Nordstrand derefter i Stapelholm Retskreds.
Senere blev han Stadspræsident i Tønning.
Ifølge Traditionen fandt han imidlertid Avancementet i Danmark for
langsomt, men af hans Korrespondance1 fremgaar, at han i Forbin
delse med Begivenhederne i Sønderjylland omkring 1864 kom i Mod
sætningsforhold til den danske Regering og gik i prøjsisk Tjeneste,
i hvilken han endte som Regeringsraad i Liegnitz og Kammerherre. Sit
Otium tilbragte han i sin med Karnapper og Spir prydede Villa »Grimberghen«2 ved Wiesbaden, optaget af genealogiske og heraldiske Stu
dier. Et Resultat af disse var den i Forordet til nærværende Arbejde
nævnte Afhandling og fl. a.3 Dog bevarede han til sine sidste Aar
Forbindelsen med sine Danske Slægtninge, med hvilke han korrespon
derede paa Dansk (No. 72 i Brsml.).
I Ægteskabet med Caroline Willink, der stammede fra en hollandsk
Slægt, havde han kun en Datter, Sophie (VI. 1), der døde ugift i en tidlig
Alder.
Hans to Brødre Sophus (V. 2) og Carl (V. 3) var aabenbart i højere
Grad henvist til at klare sig selv. De tog — vistnok omkring 18524 —
den raske Beslutning at udvandre til Australien — dengang det for
jættede Land — hvor de ved Flid arbejdede sig op i selvstændige Stil
linger og grundede Familier, der har efterladt sig talrige Descenter i
The Common Wealth.
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Af Poul Godske Bertouch-Lehns tre Børn kom den ældste, Elisabeth
(V. 4) efter Moderens sørgelige Død i Huset hos Elatsraad Friis’ paa
Gjedsergaard.5 Flere af hendes Breve er dateret her. Om Vinteren tog
Etatsraadens Elisabeth med til København, hvor hun deltog i Selskabe
ligheden (No. 35 i Brsml.). I 1847 blev hun gift med Hofjægermester
Theodor Emil Neergaard til Viskum. I dette Ægteskab fødtes en Datter,
Louise, der døde ugift i Slesvig, og Sønnen Sigvard. Denne, der ogsaa
var ugift, bevarede Tilknytningen til Familien paa Lungholm til sin
Død.6
Mathilde Bertouch-Lehn (V. 5) fødtes paa Lungholm den 26. August
1824 og døbtes i Errindlev Kirke Hun blev haaret over Daaben af Bed
stemoderen Kammerherreinde Bertouch (Søholt). Som Faddere var
iøvrigt indskrevet: Frøken (Cathinka) Bertouch, Kammerherre Wichfeld, Bedstefaderen Kammerherre Bertouch og Baron (Henrik) RosenørnLehn.7 Om hendes ulykkelige Død sammen med Moderen er berettet
ovenfor. Kun et enkelt Brev fra hende til Broderen Julian er bevaret
(No. 32 i Brevsmi.).
Ogsaa Johan Julian Bertouch-Lehn (V. 6) fødtes paa Lungholm —
den 26. Februar 1826. Han blev holdt over Daaben af Baronesse RantzauLehn (Hvidkilde). Faddere var: Mosteren Mamsel Sophia Klauer (Mecklenborg), Stiftamtmand von Jessen (Nykøbing F.), Bedstefaderen Kam
merherre Bertouch (Søholt) og Hr. Jørgen von Wichfeld (Engestofte).
Efter Faderens Død kom han kun 5 Aar gammel i Huset hos sin Onkel
og Værge Baron Henrik Rosenørn-Lehn paa Oreby, hvor han blev opdra
get sammen med sine jævnaldrende Fættre Otto, Erik og Christian —
de kaldtes spøgende »de fire Kammerherrebørn«.
Talrige Breve (særlig omkring 1834) viser, at Moderen stod i livlig
Forbindelse med sin Søn paa Oreby. Brevene indeholde mest Forma
ninger og smaa Nyheder fra det daglige Liv i Hjemmet. Budskabet om
Moderens pludselige Død bragtes til Oreby af en ridende Stafet fra
Lungholm, Skovfoged Frederik Petersen, Fader til Baroniets i 1912
afdøde mangeaarige Skytte Ivar Frederiksen.8 Det skal have været
et gribende Syn at se den lille tiaars Dreng og hans tolvaarige Søster
følge Haand i Haand efter Moderens Kiste til Errindlev Kirke. Bisæt
telsen fandt Sted i Familiekapellet i Taarnrummet.
Joh. Julian forblev nu indtil videre paa Oreby. Nogle Træk fra denne
Periode findes i et af Baronesse S. Bertouch-Lehn — aabenbart paa
Grundlag af en samtidig mundtlig Overlevering — foretaget Notat af
følgende Ordlyd: »Hele sin Ungdom blev den lille Julian opdraget sam
men med sine tre Fættre, Baronerne Otto, Erik og Christian Rosenørn-
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Lehn og kom senere i Huset hos deres gamle Lærer Pastor Schade i
Kjøbenhavn. Den lille Julian var en frygtsom Dreng, der lod sig drille
ved alle Lejligheder af de tre muntre og raske Fættre. Gladest var han,
naar han kunde sidde hos sin Plejemoder, der ogsaa forkælede ham
dygtigt og gerne vilde tage sig af de forsagte — dog, kom Onkelen til
stede, flyede han bort; denne var en barsk Herre, der ej holdt af for
kælede Drenge. En sand Svir var det den lille Julian, naar han kunde
smutte ned i Køkkenet og liste en Pandekage med Sirup med ud i det
frie. Uheldet vilde dog en Dag, at hans Onkel nærmede sig, og med en
Hurtighed, der ellers ikke var Julian egen, praktiserede han Pande
kagen med Sirup ned i Bukselommen. Mange vakre smaa Felttog fore
tog han sammen med Fættrene til Blomme- og Kirsebærtræerne, hvor
de i Ly af de tætte Blade spiste dem en ordentlig Mavepine til — men
hvad gjorde det, naar blot Onkelen intet fik at vide!«9
Paa Oreby undervistes Børnene af Huslæreren (ovennævnte Schade
senere Sognepræst i Nebbelunde).10 Antagelig 1840 eller 41 kom Julian
i Frederiksborg lærde Skole, medens hans Fættre synes at have gaaet
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paa Sorø Akademi. Men heller ikke i Frederiksborg lable hans For
mynder ham af Syne. En Række Breve fra Aarene 1841—45 viser Henrik
Rosenørn som en særdeles venlig og omsorgsfuld Formynder, hvortil
kom, at han havde paataget sig en ganske besværlig Byrde med Ad
ministrationen af Baroniet Sonderkarte. Hvornaar Julian atter forlod
Skolen, ved vi ikke. Men i sit 19. Aar foretog han to Udenlandsrejser
med Kammerjunker Wichfeld.
Den første Rejse tiltraadtes i Maj 1845. Af Rejseregnskaberne11 fremgaar, at Turen gik over Kiel til Hamborg. Efter et kort Ophold her
videre over Berlin til Dresden. Derpaa gennem sachsisk Svejts til
Teplitz, Prag, Wien og Salzburg. Herfra rejste de gennem Bayern og
Tyrol til Svejts og over Chamonix-Simplon til Milano. Videre over
Venedig-Bologna til Florens og derfra over Pisa og Livorno til Neapel. I
Wien, Salzburg, Milano og Florens gjordes flere Ugers Ophold. Endelig
ankom de til Rom, hvor det længste Ophold fandt Sted (49 Dage). Til
bagerejsen foregik over Civita Vecchia, derfra med Skib til Marseille,
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videre over Lyon til Paris, hvor de dog kun tilbragte en Maaned, idet
de som Følge af Baron Rosenørns Sygdom ilede hjem. Gennem Bel
gien og over Køln-Hamborg ankom de til Danmark i de første Dage
af Marts 1846.
Da Onkelens Tilstand imidlertid havde bedret sig igen, tiltraadte Joh.
Julian og Wichfeld allerede den 14. s. M. deres næste Rejse, der førte
over Langeland-Fyn-Als-Hamborg til London, hvor de opholdt sig i
14 Dage. Yderligere 3 Uger tilbragtes i det øvrige England og Skotland,
hvorefter de rejste hjem over Hull-Hamborg og ankom til Laaland i
Begyndelsen af Maj s. A.
Ogsaa fra denne Rejse foreligger der Breve fra Henrik Rosenørn samt
forskellige andre som Pastor Heramb i Errindlev; endvidere fra hans
Onkler Ernst Bertouch — dengang Legationssekretær i Paris og hos
hvem han under Opholdet der havde boet i No. 12 rue d’Agnesseau —
og Ferdinand Bertouch, der var kommen paa Besøg fra Tours. Onk
lerne gaar noget i Rette med Nevøen, som efter deres Mening ikke
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tilstrækkeligt paaskønnede deres Iver for at bringe ham ud i den store
Selskabelighed i Paris; men han afviser dem ligesaa bestemt som
høfligt (No. 38 i Brevsmi.). Mary Bertouch naaede han paa Grund af
den pludseligt fremskyndede Hjemrejse ikke at besøge, hvorover hun
beklager sig i det forøvrigt eneste Brev fra hendes Haand, der endnu
findes (No. 37 i Brevsmi.).
Alt imedens fyldte Joh. Julian 20 Aar og overtog dermed som myn
dig under Kurator sit Baroni.12 Kort efter indgik han Ægteskab med
den smukke unge Caroline Susanne Eumld, en Datter af Frederik VII’s
Lærer General Carl v. Ewald (jfr. Note 13). Æg Leparret tog Ophold paa
Lungholm i Boligen i den østre Sidefløj. En hyppig Gæst i det nye Hjem
var den unge Baronesses Broder, Forfatteren H. F. Ewald, hvis Minde
endnu idag er bevaret i »Kandidatens Bænk« i Bjernæsskoven ved Lungholm. Ewald har selv foreviget Erindringen om sit Ophold paa Lungholm i en lille, den 1. Marts 1851 dateret Blyantstegning af Hus og
Gaard, den gamle Lade og et Par Havepartier.12a
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Men Idyllen skulde desværre kun blive kortvarig. Faa Dage efter
Datteren Carolines Fødsel (1851) døde Moderen af Barselsfeber. Pastor
Schade satte hende i en Tale ved Graven et smukt Minde.13 J. BertouchLehn drog nu paany ud paa Rejse. I Maj 1852 ankom han til Paris efter
forinden at have overgivet Bestyrelsen af Baroniet til sin Fætter O. D.
Rosenørn-Lehn, den senere Udenrigsminister. De fører nu en omfattende
Korrespondance, der berører mange Spørgsmaal, navnlig vedrørende
Baroniet, saasom Bortsalget af Fæstegodset, herunder ogsaa »Klakkets
Mølle«,14 om Muligheden for at deltage i et af Hage & Puggaard projecteret Inddæmningsforetagende osv. Da J. Bertouch-Lehns Pengefor
hold ikke tillod ham at følge sin Lyst til at erhverve det til Salg stillede
Kærstrup Gods,15 naar han ikke vilde opgive sin gamle Slægtsejendom
Lungholm med den smukke Park, omgikkes han med Planer om en
Ombygning af Beboelsesbygningerne paa Lunghohn. Vel var disse den
gang ikke særlig anseelige, men det synes i sin Enkelthed at have været
et meget stilrent Anlæg. Datiden saa imidlertid anderledes herpaa;
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Ernst Bertouch betegner det i et af sine Breve som det »stygge gamle
Lungholm«, og Ferdinand B. raader Joh. Julian (i Anledning af dennes
andet Ægteskab) til, førend de begiver sig paa Udenlandsrejse, at vise
sin Kone Lungholm, for at hendes Skuffelse ikke bagefter skal blive
altfor stor.
I Paris havde J. Bertouch-Lehn — i hvert Fald en Tid — Bopæl i
No. 30 rue des Courselles.16 Han syntes nu bedre om Opholdet i Seinestaden end første Gang, og beskriver (No. 40 i Brevsmi.) de Fester, ved
hvilke Louis Napoleon (dengang Republikens Præsident) søger at be
fæste sin Stilling. Den 15. August, fortæller J. Bertouch-Lehn saaledes,
var Boulevarderne, Place de la Concorde og Champs Elysées illumine
ret med Kandelabre og kulørte Lamper. Obelisken paa Concordepladsen
og Napoleonssøjlen paa Vendomepladsen skulde ogsaa have været illu
mineret ved Hjælp af Gasrør, men Blæsten ødelagde delvis Arrange
mentet heraf, medens Illuminationen foran Deputeretkammeret fore
stillende Napoleons March over St. Bernhard var mere vellykket. J.
Bertouch-Lehn deltog — sammen med enkelte andre Danske og med
Gesandten, Grev Moltke, i Spidsen — i et Bal, som Prins-Præsidenten
gav et Par Dage efter paa Slottet i St. Cloud, altsaa faa Maaneder før
han lod sig udraabe til Kejser. »I en Henseende«, skriver han i Anled
ning af Ballet, »blev jeg imidlertid betydelig desapointeret, idet jeg
nemlig saae meget faae dametoiletter, som jeg egentlig kan sige svarede
til det renommée, de franske damer have for deres smagfulde toiletter«.
Uheldigvis blev Joh. Julian alvorligt syg i Paris, hvorfor han først i
Foraaret 1853 brød op for at rejse hjem. Under et Ophold i Hamborg
forlovede han sig med Comtesse Nathalie Hoick, en Datter af den dan
ske Generalpostdirektør dersteds.17 Han indbyder18 Otto Rosenørn og
Stanislaus Bertouch (bosat i Ottensen, jfr. ovenfor) til at være Forlovere
ved Bryllupet, der stod i det Holck’ske Hjem i (det dengang danske)
Eimsbüttel ved Altona.
I det højt beliggende, smukke Landskab paa den holstenske Side
af Elben havde dengang Hamborgs og Altonas mest fremtrædende
og eksklusive Embeds- og Købmandsfamilier deres Landsteder,
hvor Livet førtes med udsøgt Stil og Smag under store Former.19
Her skal blot mindes om Navne som Jenisch, Donner, Baur,
Degetau, Lawätz, Tesdorpf, Schröder, Vogt, Godeffroy, Brandt og
Burchard. Hvad der gav Livet hernede ved Elben i det 19. Aarhundrede dets Særpræg, var de forskellige Impulser, der her mød
tes og smeltede sammen indenfor den nævnte Kreds. Af indvandrede
hollandske Familier fandtes ved Aarhundredets Begyndelse rigtignok
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endnu kun faa Navne tilbage som Poel og Roosen. Ogsaa den franske
Indflydelse gennem Emigranter som Flahaut, d’Albert, Madame de
Genlis og Rainville eller gennem Embedsmænd som Napoleons Mi
nisterresident Bourienne tabte sig snart og gav Plads — hovedsageligt
som Følge af Kampen mod Napoleon og den voksende Handel med Eng
land — for en engelsk Paavirkning, der øgedes ved Indvandringen af
velstaaende angelsaksiske Købmandsslægter som Jarvis, Blaker, Parish,
Thornton, Hanbury og Booth, der ogsaa udadtil satte et varigere Præg
paa Egnen omkring Elben gennem Opførelse af fornemme Landsteder
eller Anlæg af smukke Haver.
Den politiske Forudsætning for denne Udvikling var dog Holstens
Tilknytning til det danske Monarki. Skellene mellem Folkene fulgte
omkring 1800 endnu ikke Sproglinier, men droges efter Dynastier, og
Holsten saa under de urolige europæiske Forhold i Aarhundredets Be
gyndelse sin Fordel ved at tilhøre en neutral Stat som Danmark. Hvad
der yderligere bidrog til at understrege Tilknytningen til Danmark, var
Architekten C. F. Hansens omfattende og enestaaende Bygningskunst,
der netop i disse Grænseomraader satte nogle af sine smukkeste Blom
ster i et Antal stilfornemme Huse og Landsteder, som endnu for største
Delen er bevarede. Heraf fulgte, at mange Holstenere, som iøvrigt
tvivlede paa Muligheden af et selvstændigt Slesvig-Holsten, forblev
det danske Monarki tro, selv efter at Forfatnings- og Sprogstridighe
derne var blusset op. Følgelig var der intet overraskende i, at f. Ex.
Storkøbmanden J. B. Burchard (død 1897) stedse følte sig som Dansk,
eller at Dannebrog lige indtil 1864 vajede fra Baron Brandts Landsted
paa Flottbeker Chaussee. Det var derfor ogsaa ganske naturligt, at
Oehlenschläger ved Ankomsten syd fra til Holsten i 1845 atter følte sig
paa hjemlig Grund, saaledes som han har givet Udtryk for i følgende
Vers i Nathalie Hoicks Poesibog:20
H vor k ild re r det dog sødt v o rt Øre
D et kiæ re M odersm aal at h ø re.
E t A ar alt skilt fra F æ d relan d !
Og m angt et frem m ed M inde viger,
Ved Giensyn af de danske P iger,
M ildt hilsende ved N abostrand. —
O, n a a r jeg sid d e r try g t derhjem m e,
Jeg ald rig skal de H ulde glemme,
Som, da m in H iem kom sttim e slog,
Ved Elben venligt mig m odtog!
H am burg den 9de Mai 1845.
A. O ehlenschläger.
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Med andre Ord: det danske Riges Sydgrænse laa ikke blot politisk,
men ogsaa følelsesmæssigt ved Elben.
Af ovenanførte vil forstaas, at Livsførelsen paa de statelige Landste
der her ved Elben fik et særegent og storstilet Præg. Alligevel vakte
den lollandske Lensbarons Equipage med den gallonerede Kusk og
Jægeren i sin grønne Uniform med det sølvbeslaaede Bandoler en mere
end almindelig Opsigt.21 I de følgende Aar, medens Byggeriet paa
Lungholm staar paa, bor de nygifte enten i Hjemmet i Eimsbüttel eller
er paa Rejser og tilbringer kun en Tid om Sommeren i den gamle Be
boelsesfløj paa Lungholm for at tilse Byggeriet. I Eimsbüttel fødtes og
saa — efter flere skuffede Forventninger22 — Sønnen Poul Abraham
i Januar 1855 (No. 46 i Brevsml.) og døbtes kort efter i Kirken i Otten
sen, hvorfor Daaben fejredes hos Nathalies Søster og Svoger, Hanburys.
Da den nye Hovedbygning paa Lungholm, der opførtes efter Tegning
af Architekt Winstrup,23 stadig ikke var færdig indvendig (bl. a. skulde
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Køkkenet flyttes over i den nye Hovedbygning) paatænkte J. og N. Bertouch-Lehn at bede Ferdinand Re.ventlow om Tilladelse til at bebo
Christianssæde, medens Friderichsen, den nye Ejer af Kærstrup, til
bød dem Ophold der. De bestemte sig alligevel til at bo paa Lungholm, hvortil de da ankom i Juni 1855,24 og hvor de nu tog fast Bopæl.
J. Bertouch-Lehn overtog derefter selv Baroniets Bestyrelse, hvormed
dengang Ansvaret for mange Fæstebønders Ve og Vel var forbundet.
Særlig var han bestræbt paa Gennemførelsen af Bøndergodsets Ud
skiftning. Af Baroniets 133 Bøndergaarde solgtes alene i Aarene 1853—61
82 Gaarde til fri Ejendom, og da Loven af 19. Februar 1861 fremkom,
overdroges i de følgende Aar yderligere 43 Gaarde til Arvefæste med
Ret til at sælge og pantsætte. Den sociale Forsorg beroede dengang
endnu — bortset fra Fattiggaardene — udelukkende paa privat God
gørenhed. I denne Aand fornyede og udvidede J. Bertouch-Lehn ved
Fundats af 2. December 1854 et af Baron P. A. Lehn oprettet Legat,
10
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der nu fik Navnet »Den Lehnske Stiftelse«, hvis Midler skulde anvendes
til Fordel dels for afgaaede Skolelærere og disses Enker dels for Fattige
og Trængende fra de af Baroniet omfattede Sogne (ny Fundats af 13.
Marts 1924, jfr. S. 174).
Denne J. Bertouch-Lehns Fremsynethed og Omsorg for Landbefolk
ningen blev stærkt fremhævet af sidstnævntes Repræsentanter, da J.
Bertouch-Lehn den 22. Maj 1871 fejrede sit 25-Aars Jubilæum som
Lensbesidder.25 En Deputation for de paagældende Sognes Beboere
overrakte ham et smukt Sølvdrikkehorn, og Deputationens Ordfører
Gaardejer Krag, Darket udtalte bl. a.: »De har stedse været en folkelig
Godsejer, en Godsejer enhver har kunnet komme til og har faaet den
venligste Modtagelse...« Endnu tydeligere blev det maaske udtrykt
ved Fakkeltoget samme Aften af Gaardejer, Skolelærer Hansen, Thors
lunde, der udtalte: »Det er i Dag 25 Aar siden, De overtog Baroniet.
Saare meget er i den Tid udrettet paa Baroniet, store Forandringer er
i den Tid foregaaet, paa mange Steder, hvor der før var Mangel og
Fattigdom, er nu Velvære og Velstand, hvor før planløst hensygnende
Liv, er nu idel Virkelyst, ja en ædel Væddestrid mellem de gode Kræf
ter. Og det er Deres Aand og Haand, der væsentligt har bidraget til
at fremkalde denne Forandring til det Gode; thi De var en af Landets
første Godsejere, der med ædel opofrende Frihedsfølelse gik ind paa
den ny Tids Ønsker og Fordringer om Selvejendoms Indførelse ...«
I en Tale samme Aften blev J. Bertouch-Lehn af Herredsfoged, Justitsraad Smith karakteriseret »ikke blot som en retsindig, omhyggelig og
human Godsejer, for hvem Deres Bønders Tarv altid var en Samvittig
heds- og Hjertesag, men ogsaa som en Mand, der stedse er besjælet af
den reneste og ædleste Villie«, hvorhos Herredsfogden fremhævede Lens
baronens Indsats i Kommunen og i Skytteforeningen, hans Omsorg for
Restaureringen af Baroniets Kirker samt Støtte af Planerne om Rødby
Havns Bygning (som dog ikke blev gennemført dengang). Det var da
ogsaa paa Sogneboernes Indstilling, at J. Bertouch-Lehn ved denne Lej
lighed erholdt Ridderkorset, der efter Kongens Befaling overraktes ham
samme Aften af hans Svoger Kammerherre, Greve Waldemar Hoick.
Baronesse Nathalies Medvirkning ved sin Mands Side fremhævedes og
saa af en Taler, medens andre Talere hyldede Børnene Caroline og
Poul. Det synes iøvrigt at have været en fornøjelig Fest, hvortil bidrog
ikke alene et prægtigt Fakkeltog, men ogsaa to Dansegulve i Haven,
hvor flere Tusind Mennesker fornøjede sig. En versifiseret »Hilsen fra
Godsets Mænd« sluttede med følgende Strofer:
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Du veed, at aldrig vi L andsbym æ nd
De fine S æ der kunde nem me,
Men æ rlig T ro fasth ed m od sin Ven,
Du veed, den h a r hos B onden hjem m e.
Saa vil Du tro os, u n d er B ondens Tag
H ver M and velsigner Dig p aa denne D ag;
At v arm t Du følte for vor Sag
Vi aldrig kan i Livet glemme.

Da Fæstegodset efterhaanden var udskiftet og de Lensgodserne tillagte
Amtmandsforretninger og eventuelle Birkerettigheder allerede var bort
faldet i Aarhundredets første Halvdel, fik Lensgodserne nu mere Karak
teren af storagrariske økonomiske Virksomheder, der som saadanne
lagde Beslag paa Besiddernes Opmærksomhed. Men paa disse Omraader
bevarede Besidderne Muligheden for at optræde som Foregangsmænd,
ligesom de naturligvis kunde gøre en Indsats i den offentlige Admini
stration saavel som paa kulturelle Omraader.
10>:
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Som vi allerede ovenfor har set, forstod J. Bertouch-Lehn meget vel
Tidens Krav og deltog gerne i Arbejdet for disses Gennemførelse, for
saavidt det kunde ske indenfor Rammerne af konservative Synspunkter,
d. v. s. ikke paa forhastet Maade. Det skyldtes da formentlig ogsaa en
Uoverensstemmelse om Tempoet, naar Skovrider Chr. Schrøder fratraadte sin Stilling kort før sin Død i 1886, selvom J. Bertouch-Lehn
udadtil altid dækkede sin Skovrider mod politiske Angreb. Christian
Ditlev Schrøder — der tilhørte en fremragende Forstmandsslægt,26 af
hvilke en ældre Halvbroder, Anders, var hans Forgænger som Skov
rider paa Lungholm, medens Faderen Jens Peter Schrøder havde været
Skovrider paa Christianssæde og Farbroderen Christian Vilh. Schrøder
paa Søholt — var nemlig, ligesom sin yngre Broder, Højskoleforstander
Ludvig Schrøder, en energisk Foregangsmand i Arbejdet for Landbe
folkningens Udvikling. Han havde saaledes Æren af Oprettelsen af
Egnens første Brugsforening, Sygekasse og Sparekasse (Errindlev) samt
af den stedlige Skytte- og Gymnastikforening, den stadigt bestaaende
Foredragsforening i Errindlev m. m. Endvidere var J. Bertouch-Lehn
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meget interesseret og erfaren i sønderjyske Spørgsmaal, hvorom han
skrev en Række Artikler i den lokale Presse.27
Angaaende J. Bertouch-Lehns Virksomhed for Gaard og Gods skal end
nu nævnes følgende. Formentlig allerede efter sin Tiltrædelse af Baroniet
i 1846 skabte han af den bestaaende Egeskov samt ved Plantning af
Alleer: Lindealleen og Granalleen — Almealleen, af Baronesse Nathalie
kaldet »min Tankestreg«, er formentlig plantet efter hendes Bryllup —
og enkeltstaaende sjældne Træer28 den smukke Park. Paa Højbygaard
opførtes efter en Lynbrand (1864) nye Lader og Stalde, hvilke dengang
ansaas for saa fortrinlige, at Kronprinsen (Frederik VIII) i 1889 paa
Foranledning af Tietgen aflagde Besøg paa Højbygaard for at tage Byg
ningerne i öjesyn,29 og endnu i Dag anses for tidssvarende.
Omkring 1866 byggedes Godsforvalterboligen ved Lungholm til Af
løsning af den for fjernt beliggende Bolig paa Raahave (den vestlige
af Raahavegaardene); denne nedbrændte kort forinden, men Tomten
kan endnu spores i Haven, der nu anvendes som Køkkenhave (til den
østlige Raahavegaard).30 I Studehave Skov opførtes 1869 Skovriderboligen
»Jægersbo« (delvis nedbrændt som Følge af Lynnedslag 1915) i For-
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bindelse med den store Dyrehaves Indretning — Skovrideren havde
hidtil boet paa Rolighedsminde. Kirkerne og deres Altertavler restaure
redes, omend undertiden lidt haardhændet, og til Thorslunde Kirke
lod J. Bertouch-Lehn opføre et Taarn (1868). Ogsaa paa Raahave opfør
tes (1870) nye Avlsbygninger; naar der ikke der samtidig opførtes en ny
Hovedbygning — skønt Tegninger hertil forelaa — skyldes det antagelig,
at Stormfloden paa Sydlolland i 1872 optog alle Tanker og Kræfter i
den følgende Tid. Gennemførelsen af den — af Capt. Carstensen projecterede — store Inddæmning (1876) kom til at koste Baroniet uhyre
Summer. Ogsaa paa Forpagtningen af Højbygaard, der var overtaget
af Brødrene Erhard og Johan Ditlev Frederiksen, havde Baroniet stort
Tab. Men de to Brødre blev Banebrydere for Sukkerroefabrikationen i
Danmark ved Opførelsen (1872—73) af Sukkerfabriken »Lolland«, og naar
de i 1877 maatte opgive Driften af Fabriken, skyldtes det bl. a. mang
lende Forstaaelse for Sagen blandt Omegnens Landbrugere og deraf
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følgende Udlæg af for smaa Roearealer. Et Konsortium »Interessentska
bet Højbygaard« overlog da Fabriken, men afhændede den igen 1880 til
»De danske Sukkerfabrikker«.31 Foruden at tegne sig for Aktier i Fa
briken »Lolland« ydede J. Bertouch-Lehn et betydeligt Tilskud til
Forstærkningsfonden for den Lolland-Falsterske Jernbane (1873).32
J. Bertouch-Lehn hørte aabenbart til de Danske, der hyldede Tanken
om, »hvad udad tabes, skal indad vindes.«
Baroniets Økonomi kunde imidlertid ikke bære alle disse Aårelad
ninger, og i 187833 blev det derfor sat under Administration. Kommis
sionen kom til at beslaa af Jægermester P. Friderichsen, Kærstrup, Byog Herredsfoged C. V. Marcher, Maribo, og J. Bertouch-Lehn selv. Ad
ministrationen ophævedes igen 1901. Et stort Maleri af Chr. Zacho,34
forestillende Lungholm set fra Haven, hænger paa Kærstrup som Udtryk
for Lensbaron Julians Tak til Jægermesteren for den udmærkede Maade,
hvorpaa han havde varetaget sit Hverv.
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AiMALlEGADE 7
Toiletkande fra o. 1878

Indadtil dyrkedes et rigt Hjemmeliv paa Lungholm. Ægteparret fær
dedes meget sammen til Fods og til Vogns paa Godset og i Omegnen.
Omkringboende Embedsmænd og Præster — Etatsraad Marcher, Byfoged
Smith, Provst Blume, Pastor Reiffenstein m. 11. — saavel som Baroniets
Funktionærer var allid velkomne Gæster. Selskabeligheden dyrkedes
ogsaa med Øernes Herregaarde, hvor der dengang endnu var Tid og
Raad til at føre stort Hus. Der var navnlig Hoicks, senere Haugwitz’
paa Hardenberg — Rosenørns paa Oreby, Wichfelds paa Engestofte,
Knuths paa Knuthenborg, Reventlows paa Rudbjerggaard, Råbens paa
Aalholm og Tesdorpfs paa Ourupgaard. Men ogsaa med den tyske Fa
milie vedligeholdtes Baandene. J. Bertouch-Lehn aflagde oftere Besøg
saavel hos sin Moders Familie i Mecklenborg (hvor han da som Regel
boede paa Hotel Rostocker Hof i Rostock) som hos sin Hustrus i
Holsten. Nævnes kan Familierne Stypman, Weber, Baade, Bollbrücke,35
Lappenberg, Hanbury og de Hase.36 Om Sommeren var de igen Gæster
paa Lungholm. Saa kørte Charabanc’en frem med Kusk Jørgensen paa
Bukken styrende et flot Firspand. Thi Stalden var som paa alle Herre-
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gaarde i de Tider i bedste Stand. Koreturene gik som oftest til Inddæm
ningen ved den friske Østersø eller til den smukke Favrsted Skov i
det bakkede Landskab ved Røgbølle Sø. Engang da de paa Baronessens
Fødselsdag saaledes kom til Favrsted, stod der — som en Overraskelse
til hende — paa den højeste Bakke med Udsigt over Søen en Træ
pavillon med Indskriften »7. Maj«."7 Blev man hjemme paa Lungholm,
fornøjede man sig med at ro i smaa Baade38 paa de smalle Kanaler
efter de gamle Mønstre fra Frederiksberg Have. Eller man fangede
Krebs i den tidlige Morgen i Mergelgravene paa de omkringliggende
Marker. Eller man spillede lidt Haandbold eller Crocket i Haven —
alt under saadanne beherskede Former, at Fichuer og Parasoller, Kalvekros og Frakkeskøder ikke bragtes i Uorden.
Blandt de Besøgende paa Lungholm maa ogsaa nævnes Fridtjof Nan
sen39 og hans Broder, Alexander. Hermed forholdt det sig saaledes. Fridtjof
Nansens Farmor, f. Møller, gift med Vice Landsdommer over LaalandFalster Hans Leierdahl Nansen, var en Søster til Nathalie Bertouchs
Moder. Vice Landsdommeren flyttede i 1809 med sin Familie til Norge
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(hvor han blev Sorenskriver og Medlem af Slorlhingel). Af den talrige
Børneflok optoges senere Emilie Nansen i Hjemmet paa Lungholm.
Som Tak herfor stiftede hun af sine beskedne Midler det Legat,40 der
bærer hendes Navn. Hun døde paa Lungholm i 1875 og hviler paa
Olstrup Kirkegaard. Af hendes øvrige faa Ejendele41 findes endnu
paa Lungholm den her afbildede Sukkerskaal og en Bibel med følgende
Dedikation »Til min Søster Hanne Emilie Nansen, 24. Dec. 1841« fra
hendes Broder Albert Nansen. Hendes anden Broder Baldur Nansen
voksede op i Norge og blev Overretssagfører i Christiania. I hans Ægte
skab med Baronesse Adelaide Wedell Jarlsberg fødtes Sønnerne Fridtjof
og Alexander. Disse var saaledes beslægtet baade med Nathalie Bertouch
og Emilie Nansen, hvorfor de havde særlig Aarsag til at aflægge Besøg
paa Lungholm. Det fortælles42 om Fridtjof Nansen fra disse Besøg,
at han med ægte norsk Kækhed kunde finde paa efter en JagtLur at
springe i Kanalerne i fuld Paaklædning — for at faa et rigtigt Bad, som
han sagde; Badeværelser var jo dengang endnu ikke kommet paa Mode.
En anden Slægtning, der optoges i Hjemmet paa Lungholm, var Al
bertine Flindt.43 Hun var Datter af Generalmajor C. L. H. Flindt og
stammede paa mødrene Side ned fra Landsdommer Henrik de Flindt
til Nielstrup, gift med en Søster til Grev Conrad Hoick til Eckhof (se
denne, Bilag VI). Der er derfor al Sandsynlighed for at Signaturen »A.
F.« paa et Par Tegninger44 af Lungholm fra 1859 (afbildet her) netop
viser hen til Albertine Flindt.
Landlivets Glæder ombyttedes om Vinteren med Hovedstadens Ad
spredelser. Alle »bedre« Familier havde dengang en Lejlighed i Køben
havn — hvis man da ikke havde eget Hus. Bertouchs boede i Stueetagen
i Amaliegade Nr. 7 (Collets Gaard). Huset har senere maattet vige for
et nyt, men det gamle er afbildet paa en Kande,45 som Bertouchs øjen
synlig har faaet til Erindring af Venner at Huset. Her dyrkedes navnlig
Samværet med Baronesse Nathalies Broder Greve Waldemar Hoick og
hans smukke og livlige Hustru, den tidligere Skuespillerinde Nathalie
Ryge, med Danneskiolds, der ejede Nabopalæet — ja, det hændte, at
den lille Poul blev inviteret til Chokolade hos de jævnaldrende Prinser
Georg og Valdemar paa Amalienborg.46
Jagten var dog stedse J. B. L.’s kæreste Adspredelse. Som allerede
nævnt lod han i 1869 en stor Dyrehave indrette i Studehave Skov, hvor
der gennemsnitlig gik ca. 40—50 Slk. Daavildt (nedlagt 1914 som Følge
af Mangel paa Foder under Krigen). I Skovene fandtes iøvrigt rigeligt
med Raavildt og Fasaner, paa Markerne Harer og Agerhøns, hvortil
efterhaanden kom en fortrinlig Ånde- samt Harejagt i Inddæmningen.
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Malet af H. Chr. Jensen 1899
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JOII. JULIAN BERTOUCII-LEIIN

Der var saaledes Vildt nok til de to Gange om Ugen, da J. BertouchLehn tog paa Jagt. Den mere stilfærdige Glæde over Dyrenes Færden
dyrkedes derimod i den (1897) indhegnede Kragemose i Lungholm Park,
hvor der fandtes en smuk lille Rudel Daadyr (Indhegningen nedlagt
1939).47 Men naturligvis deltog J. Bertouch-Lehn ogsaa i Jagter rundt
omkring paa Godserne ikke blot paa de sydlige Øer, men ogsaa paa
Sjælland og Fyn.48
Naar det danske Revier blev for lille, rejste J. Bertouch-Lehn (fra omkr.
1865) over Sundet. Oppe i Smaalands endeløse Skove og Moser henlaa
vidtstrakte Jagtomraader, og her fandtes større Vildt som Elg og Tjur.
Det var helt nye Oplevelser, der krydrede Jagtberetningerne, som om
Aftenen prægede Stemningen i Stuen i det rødmalede Træhus49 ikke
langt fra Bolmen Sø. Men ogsaa den ensomme Egns sære Myter trængte
dybt ind i Jægernes Sind. I Haven til et Hus i Landsbyen Hylte, for
tælles det50 — antagelig paa det Sted hvor en dansk Kaptajn som Følge
af romantiske Omstændigheder skal være blevet skudt efter Standrets
Dom i den skaanske Krig — stod et Trækors. Naar Korset faldt om,

156

F e m te S læ g tle d

spøgte det slemt paa Stedet, og for at skaffe Beboerne Fred, erstattede
Joh. Julian og hans svenske Jagtfælle Kammerherre Sick Trækorset
med et solidt Jernkors. Dette bærer følgende Inskription:
(paa den ene Side)
1570
obiit
(og paa den anden Side):
1893

erexit
Bertouch. Sick.
Om andre Jagtminder erindrer et Sølvbæger paa Lungholm med In
skriptionen: »Rataryd — Bolmstad =1880= J. Bertouch-Lehn. H. v.
Schönberg.«
Den 21. Juni 1878 fejrede J. og N. Bertouch-Lehn deres Sølvbryllup
ved en Familiefest paa Borupgaard hos Datteren og Svigersønnen.51
Efter Baronesse Nathalies Død i 1891 blev der mere stille paa Lungholm.
Alder og Svaghed gjorde sig efterhaanden ogsaa gældende for J. Bertouch-Lehns Vedkommende. Han rejste derfor nu om Vinteren hyppigt
til de sydlige Lande — som Regel ledsaget af sin Svigerdatter. Rejserne
foregik gerne i Salonvogn, og Følget bestod af Sygeplejersken, Frk.
Johansen og den trofaste gamle Jæger Arthur Evensen — den sidste
i fuld Galla. Den første Rejse gik i 1893 til Ægypten, Palæstina, Tyr
kiet og Grækenland. J. Bertouch-Lehn var endnu saa rørig, at han
kunde deltage i de fleste Udflugter, endog paa Æselryg. Men da Rej
serne fortsattes — i 1901 til Sicilien og Tunis, 1902 til Finland og
Rusland og 1903 igen til Ægypten — maatte Baron Julian, der nu var
midt i 70’erne, indskrænke sig til kortere Spadsere- og Køreture. Nye
Bekendtskaber trættede ham nu, og Museumsbesøg havde han aldrig
været nogen Ven af.
Naar Bronchitis tvang J. Bertouch-Lehn til at holde sig inden Døre
de lange Vinterdage paa Lungholm, lod han læse højt for sig af en
Selskabsdame — bedst erindres Frk. Bülow, Frk. Blume,52 Frk. Holm
og Frk. Olsen — alt medens han selv broderede Kanvas ved Vinduet,
hvorfra han kunde se Hestene blive vandet i Kanalen. Frk. Blume, der
var en meget aandslivlig og virksom Dame, ledede bl. a. en Pogeskole
paa Lungholm for Egnens mindre Born. Det stille Liv, J. Bertouch-Lehn
førte paa Lungholm, blev dog endnu et Par Gange afbrudt.
Da J. Bertouch-Lehn (1896) fyldte 70 Aar, strømmede ikke alene
Gaver ind fra Baroniets Beboere og fra andre Venner og Bekendte,

F e m te S læ g tle d

Fotografi

157

Lungholm

VARINKA BERTOUCII
g. m. J. A. Hill (1848-93)

men mange Gæster samledes om Aftenen paa Lungholm for at fejre
den Alderstegne.53 Sange blev afsunget, en Prolog af Digteren Aage Ibsen
fremsagdes af Fru Pløtzer og Tableau’er opførtes, hvori bl. a. Børne
børnene optraadte. Følgende af Postmester Sørensen forfattede Epilog
fremsagdes til Slut af den lille Julian:
Saa ru lied T æ ppet a tte r ned
F o r disse B illeder, som Dig for Øje gled,
E t k o rt Secund de fængslede Din Sands
Ved T ankens Indh o ld eller F arv en s Glans.
E n er der dog, den Æ ldste b lan d t os her,
H an, som e r alle vore H je rte r kjæ r,
Hvis B ifaldssm il isæ r vi beiled’ til,
Ved v o rt af F o rm og T o n er skabte Spil.
Som B edstefa’er Du blandt os sta a r
Med m ilde Øjne, hvide H aar,
Med H jertets evig unge V aar
D it O rd og Smil til H jerte g aar
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MONTAGU DERTOUCII
(1851-1921)

I dette H jem Din L ykke bor.
H er K jæ rligheden sig om M indet snoer,
Saa gid det tage i sin F av n saa øm,
Din A lders T anke, som Din U ngdom s Drøm.

Kort efter — i Maj s. A. — fejredes Lensbaron Julians 50 Aars Jubi
læum som Besidder af Baroniet.54 Om Formiddagen overrakte For
pagter Clausen, Raahave, en Adresse med 400 Underskrifter fra Godsets
Beboere, og de to ældste Gaardejere paa Godset H. Munk, Bjernæs, og
P. Hansen, Torpe, overrakte to Sølvjardinierer. Blandt Gratulanterne
var endvidere Egnens Embedsmænd og Honoratiores. Alle var indbudt
til en Frokost, ved hvilken Byfoged Marcher, Jægermester Friderichsen
og L. P. Christensen, Nebbelunde, talte. Om Aftenen bevægede et Fakkel
tog sig fra den med Transparent smykkede Jernlaage ad Granalleen op til
Hovedbygningen, hvor Gaardejer H. Eriksen, Hyldtofte, talte paa Godsbeboernes Vegne. Jubilaren svarede med en varm Tak. Den 2—300
Mennesker store Mængde raabte tillige Hurra for Sønnen Poul, der paa
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BEATRICE BERTOUCII
f. Elmslie (1859-1931)

sin Side udbragte et Leve for Beboerne. Dagen endte som en rigtig
Folkefest med Bal og Traktement i Haven for alle de Besøgende.
Men i September 1905 udrandt den gamle Lensbarons Timeglas. En
Eftermiddag — netop som han havde læst et Brev fra sin kære Sønnesøn
Julian — lagde han sig hen for at hvile — og sov ind for stedse.
Joh. Julian Bertouch-Lehn var, skønt af Vækst kun middel, dog af
et stateligt og værdigt Ydre, hvis Særpræg paa hans ældre Dage frem
hævedes af hans store hvide Tveskæg. Maaske af denne Grund virkede
han paa de fleste ældre end sine Aar, og for sine Børnebørn kom han
saaledes til at staa som den »milde gamle Bedstefader«. Han er ofte
blevet betegnet som ridderlig og godhjertet, Udtryk der vist passede
udmærket paa ham, selvom han nok forhigaaende kunde være op
farende overfor formentlig Uret eller Uefterrettelighed. I særlig Grad
viste han sig trofast og hjælpsom overfor Slægt, Venner og Undergivne.
Livet igennem forblev Joh. Julian tro mod sit Valgsprog:55
»Fides sit virtus mea.«
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Poul Godske med Hustru og Datteren Mathilde saavel som Joh. Julian
og hans tvende Hustruer er alle bisat paa Errindlev Kirkegaard, hvorhen
Joh. Julian havde ladet Familiebegravelsen flytte fra Taarnrummet,
da aabne Begravelser stred imod hans religiøse Følelser.56
Af Ernst Bertouchs Børn blev Baronesse Varinka (V, 7) gift med
Major i »The Bodyguard af H. M. the Queen«, senere Oberst i det en
gelske Marineartilleri Augustus Hill. Bryllupet stod i St. Peter’s Church,
Eaton Square. »Morning Post«57 opregnede blandt Gæsterne ved den
fashionable Begivenhed den danske Gesandt og Fru de Bülow, Grev
Kielmansegge samt en Række engelske Slægtninge og Venner. Baade
Varinka og hendes Mand havde Tilknytning til Hoffet i London. Sær
lig Venlighed blev vist Varinka af Prinsessen af Wales (Prinsesse
Alexandra af Danmark). Oberst Hiil blev ved sin Afsked fra Militær
tjenesten udnævnt til en af de 40 »Honourable Yeomen-of-arms« hos
Dronningen.
Af Hensyn til Hill’s Tjeneste boede Ægteparret i Tidens Løb forskel
lige Steder i England; det kæreste Opholdssted var sikkert Hjemmet i
»Spring Grove« (near Bishopstoke, Hants),58 hvor Hiil havde god Lej
lighed til at dyrke sin hobby, Lystfiskeriet, og hvor Børnene Violet og
Eliot voksede op i smukke og sunde Omgivelser.
Vi har allerede ovenfor hørt, hvorledes Varinka stedse bevarede Til
knytningen til sin danske Slægt, en Forbindelse, der sidste Gang be
kræftedes, da S. Bertouch-Lehn traf Oberst Hili og Datteren i Cairo
(1903).59
Allerede som Dreng kom Varinkas Broder, Baron Montagu Bertouch
(V, 8) med sin Fader til Danmark; overalt blev den opvakte Dreng
venligt modtaget, i Særdeleshed ved Hoffet, hvor han legede med »den
lille Hessen«. Hans Onkel Ferdinand skriver (1861),60 at Montagu var
uudtømmelig i at fortælle om Danmark. Hans Skoleuddannelse faldt
dog i London, hvorhen hans Forældre var flyttet, men i 1873 genfinder
vi ham i København som Korporal ved Livgarden, hvorefter han skulde
indtræde i Officersskolens yngste Klasse.61 Dog maa han forinden have
afbrudt denne Løbebane, thi 1875 begiver han sig paa en langvarig
Rejse til britisk og nederlandsk Indien, hvorfra han hjemsendte ma
lende Skildringer af sine mange Oplevelser. Efter at have set Ceylon
og Singapore besøger han Rajah’en af Sarawak (Borneo); derefter tager
han til Siak (Sumatra) sammen med en Hr. Hedemann, hvor han
oplever spændende Tiger- og Krokodil jagter. I Siam bliver han mod-
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Gravstedet med Bertouch-Lchn’crnes og
Ilolck’ernes Vaaben

taget i Audiens af de to Konger, introduceret af Konsul Købke og den
britiske Konsul. Endelig vender Montagu i 1878 tilbage til England,
hvor han straks glider ind i high-life; han er til Komedie hos Lord
Vereke’s, gør Derbydagen i Ascot paa Toppen af Sir George Clark’s
coach og jager paa Prestwood hos sin Fætter Henry Foley.62
Skønt Montagu Bertouch i 1879 var blevet udnævnt til dansk Jæger
mester, blev Tilknytningen til England i de følgende Aar alligevel den
stærkeste, især efter at han i 1882 havde ægtet Beatrice Elmslie, en
Dame af gammel skotsk Slægt. Nogle Aar tilbragte Ægtefællerne dog dels
i Norditalien dels i Malines; engang aflagde de ogsaa Besøg i Danmark.
Hun gjorde sig senere bekendt som Forfatter bl. a. af »The life of
Father Ignatius«,63 af Digtsamlingen »Passion-Flowers«,64 Lejligheds
digtet »Lifeboat Jim«65 m. m. Vi hidsætter et lille Digt fra den smukke,
personligt prægede Samling »Passion-Flowers«:
A FTER

ALL

W h a t w ill it m a tte r in th e long long run,
W hen our lives sink dow n w ith th e setting sun,
And a sm ile th e less or a te a r th e m ore
S hall be counted dust on a b a rre n sh o re?
W h a t w ill it m a tte r if the com ing years
Shall peal w ith lau g h ter, o r be w et w ith te ars?
If a flash of sun, o r a dash of ra in
Go w ith us to our C alvary of p ain ?
li
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W h a t w ill it m a tte r if w e sing or w eep
W hen the Shadow falls, and the King of Sleep
Comes to close our eyes, as he came of yore
To our loved and lost, th a t have gone before.
W hat will it m a tte r then to thee an d m e?
T h o ’ our bones be tossed in the sa p p h ire sea,
Or o u r h an d s lie crossed ’n ea th some lonely sod,
If ou r souls, th a t w ere two, are one — w ith God.

Beatrice Berlouchs kunstneriske Evner gik i Arv til Sonnen Rudolf,66
der som yngre gentagne Gange udstillede som Maler. Senere blev han
Officer i den britiske Hær, og hans Descendens, der er forblevet i Eng
land, danner Slægtens engelske Gren (jfr. Dansk Adels Aarbog), som
dog stadig har bevaret Forbindelsen med den danske Familie (jfr. ne
denfor).

JOIL JUL. BERTOUCH-LEHNS SIGNET
Lunghohn

SJETTE SLÆGTLED
aronesse Caroline (kaldet Line) Susanne Bertouch-Lehn (VI, 2) blev,
som ovenfor fortalt, allerede moderløs i Vuggen. Til Gengæld var
hun sin Faders store Trøst og Glæde i hans Sorg. Naar han var paa Rejse
maatte hun imidlertid blive tilbage i Familien Ewalds gode Hænder
i Roskilde. Men da J. Bertouch-Lehn atter havde giftet sig, fik hans lille
Pige et nyt Hjem paa Lungholm, hvor Baronesse Nathalie blev hende
i Moders Sted.1 Den halvvoksne Lines smukke Træk er malet af Dorph
i det her gengivne Billede. Tidligt blev hun gift med Jagtjunker Baron
Wedell-Wedellsborg, og det unge Par flyttede ind paa det smukke
Borupgaard ved Snekkersten, — en Brudegave fra hendes Fader — hvor
de ofte saa Familien hos sig. Senere opgav dog Wedell Landvæsenet,
og Ægteparret flyttede til den for dem byggede Villa »Dalsborg« (læt
udenfor Snekkersten) med den skønne Udsigt over Øresund til Svenske
kysten. Dalsborg blev Udgangspunkt for en Række Rejser til Udlandet.
Medens Preben Wedell fortrinsvis besøgte de samme Steder igen —
mest i Italien — foretrak Line Afvekslingen ved — ofte som Deltager
i sin Faders Rejser — at opsøge vidt forskellige Egne. Line Wedell
dyrkede ved Siden heraf meget Litteraturen. Hun var i Besiddelse af
en sund kritisk Sands og et stille Lune.
Ægteskabet var barnløst, og de i Line Wedelis Besiddelse værende
Slægtserindringer, f. Ex. en Samling Silhouetter af Familien Bertouch
(Søholt) og gamle Kniplinger hidrørende fra Cathinka Bertouch, havde
hun derfor tillagt Familien paa Lungholm.

B

Lines Halvbroder Poul Abraham Baron Bcrlouch-Lehn (VI, 3) fød
tes i sin Moders Barndomshjem i Eimsbüttel ved Hamborg den 22.
Januar 1855 og døbtes i Ottensen s. A. Sin Barndom tilbragte han paa
il*
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Lungholm, hvor han undervistes af Huslæreren, Wilse. Poul var en
livlig og munter Dreng, der i sine unge Aar tumlede sig meget ude
i fri Luft fra tidlig Morgen. Den flittige lokalhistoriske Samler, Jens
Wolsing, fortæller i sin Bog »Holeby«, at Poul ikke var nem at holde
til Bogen. Naar Tækkemanden arbejdede paa Taget, laa Poul gerne der
oppe; saa maatte Wilse ud og kalde paa ham, men det var bare ikke
altid, at det passede Knægten at komme ned.2 Senere kom han til Kø
benhavn for at aftjene sin Værnepligt, men kasseredes af Militær
tjenesten som Følge af sit svage Syn. Fra 1873 lærte han Landvæsen
hos Brockdorff paa Frederikseg og fra 1875 paa Corselitze.3 Ved Siden
heraf dyrkede han Musik (Violin og Blæseinstrumenter). I 1876 gjorde
han sammen med Vennen Wenck en Rejse til Paris for sin Uddannelses
Skyld. Paa Vejen besøgte han i Malines Ferdinand Bertouch, der fandt
Poul »venlig som altid«.
Hos sin Søster og Svoger paa Borupgaard stiftede Poul Bertouch-Lehn
Bekendtskab med sin tilkommende Hustru Sophie Løvenskiold. Hun
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var Datter af Hofjægermester Severin Løvenskiold (af den norske
Linie), Ejer af det nærliggende Sophienlyst. Sophie Løvenskiold var
sammen med sine to ældre Søstre Mimi og Mari blevet undervist i
almindelige Skolefag i Hjemmet (af Frk. Heyn) og dyrkede tillige Musik
og Malerkunst.
Den 22. Januar 1879 stod Brylluppet i København (Frue Kirke),4 hvorpaa de nygifte flyttede ind paa Sophiehøj5 — et af Lensbaron Julian
af sammenlagte Bøndergaarde oprettet Landbrug paa 100 Td. Ld. med
helt ny Hovedbygning og Avlsbygninger. P. A. Bertouch-Lehn drev i
en Aarrække Landbruget paa Sophiehøj, som han ledede med Liv og
Sjæl. Han forlangte Plan og Orden i Driften, fortæller Wolsing. En Dag,
da Forkarlen ved Udtrækningstid kom senere i Marken med sine Heste
end de øvrige Folk, beordrede P. Bertouch-Lehn hele Styrken hjem igen
til Gaarden, saa at Udrykningen kunde finde Sted i den rette Orden.
Senere lagdes Sophiehøjs Drift under Højbygaard, der havdes i For
pagtning af De danske Sukkerfabrikker. Om Sommeren tilbragte Ægte
parret gerne nogle Maaneder i et lejet Fiskerhus i Snekkersten, og dyr-
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kede her bl. a. Ridesporten ledsaget af Kusk Conrad Petersen. Det for
Sommeren fornødne Bohave transporteredes fra Rødby med Skib til
Snekkersten.
Foruden Hestesporten var Ægteparrets Hovedinteresser Musik og Jagt.
Men der var paa Sophiehøj ogsaa Lejlighed til Tennis. Her saas end
videre nogle af de første Cykler. I mange Aar førtes der stor Selskabe
lighed paa Sophiehøj, der besøgtes af Slægt og Venner fra Danmark
og Norge samt Bekendte fra S. Bertouch-Lehns mange Udenlandsrejser.
Fra disse, der foretoges sammen med Svigerfaderen ledsaget af Syge
plejersken, Frk. Johansen og Livjægeren Arthur Evensen, sendte hun
en Række livfulde Beskrivelser hjem i Breve7 til sine Søstre. Den første
Rejse foregik i 1893. Paa Vejen besøgte de, fortæller Brevskriveren, i
Januar Grev Haugwitz’ nede i Schlesien, men paa Grund af stærkt
Snefald brød de allerede efter et Par Dages Forløb op og tog til Wien,
hvorfra de forgæves søgte Prinsesse Thyra i Puntzing. Fra Wien lagde
de Vejen over Venedig, hvor de saa sig godt om, inden de fortsatte til
Brindisi — forfulgt af Sneen lige hertil. Overfarten til Ægypten ombord
paa »Cathay « var meget stormfuld, men omsider landede de i Alexandria
og ankom lykkeligt til Cairo, hvor de tog ind paa det vist af flere Gene
rationer Turister besøgte Shepheard’s Hotel.
Nu begyndte de store Oplevelser. Det første Indtryk af Pyramiderne
og Sfinxen var naturligvis overvældende. I Maaneskin tager de sig gan
ske magisk ud, men skønnest maaske ved Solopgang. For ret at nyde
disse Indtryk og fæstne dem i Skitsebogen, flyttede de en Uges Tid ud
paa Mena House ved Pyramidernes Fod. Ogsaa Turen op ad Nilen var
betagende. Inde paa Kysten vekslede hede, sand- og klippefyldte Ørken
strækninger med frodige, palmebevoksede Oaser. Undervejs var der
Lejlighed til Besøg ved de berømte Templer og Grave helt op til Luxor
og Assuan, hvor Baaden vender. Tilbage i Cairo begynder det selskabelige
Liv: Audiens hos Khedivaen (ledsaget af Vicomtesse Zogheb), Middag
hos Grevinde Landberg, Visit af Baron Richthofen (Ven af Grev Haug
witz), Frokost hos Nuba Pasha, Afsked med Lord og Lady Mostyr. I
disse Kredse møder de ogsaa den danske Maler Henry Brokman m. fl.
I Slutningen af Marts brød Rejseselskabet op til Palæstina. En lille
Damper »ikke meget større end »Kong Hun« fra Knuthenborg« bringer
dem til Jaffa. Ombord er Schimmelmann, Rosenkrantz og en tysk Baron
Campes med Kone. Desværre fandt Indtoget i Jerusalem Sted i et fryg
teligt Vejr, som ikke rigtig tillod at nyde Synet af den hellige Stad. Og
bedre var det ikke ved Ankomsten til Bethlehem, som fandt Sted i lukket
Vogn. Til Oliebjerget naaede de ikke, og i Gethsemane Have maatte de
nøjes med lige at se ind. Derimod besaa de nøjere Gravkirken, Krybben
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og Hulen, hvor Jomfru Maria skjulte sig med Barnet, Golgatha og Kristi
Grav. Men de hellige Steder skuffede ved at være udstyret med altfor
overvældende Pragt — Klippegraven bestod udelukkende af Marmor og
Sølv. »Men dog var det,« siger Brevskriveren, »en underlig Følelse at
staa der og færdes her omkring, hvor Kristus har vandret.«
Mere begunstiget af Vejret var Udflugten til Jericho og det døde Hav
— en Ridetur paa ialt 15 danske Mil. Det døde Hav virkede slet ikke
trist; lysegrønne Trævækster omgav Søen og i Horizonten fortonede de
blaa Bjerge sig. Medens de laa ved Bredden, oplevede de Ankomsten af
en Pilgrimskare, som afholdt Daab ude i Søen.
Fra Palæstina gik Rejsen i Begyndelsen af April til Konstantinopel
for et kortere Ophold. Her besøgte de Sofiamoskeen, hvis Indre skuffede
dem, spadserede i Byen og blev forestillet for Landgreven af Hessen, i
hvis Følge de i en af Sultanens Vogne besaa de kejserlige Stalde. I
Athen fik de lige Tid til at beundre de herlige klassiske Mindesmærker,
først og fremmest Akropolis, inden de fra Patras fortsatte over Brindisi
til Neapel. Denne By blev Udgangspunktet for en spændende Tur op
paa det sydende Vesuv og for en andagtsfuld Dvælen blandt Pompei’s
Ruiner.
Først i April 1901 fandt den næste større Rejse Sted. Rejseselskabet
var stadig det samme, kun suppleret med Line Wedell, medens gamle
Arthur er bleven afløst af Tjeneren Christian. Rejsen førte til Sicilien
— med Besøg i Kirker, Paladser og Tempelruiner — og videre til Tunis,
hvor de søgte Hvile og Helse i Biskra Oase ude i Ørkenen med det gule
Sand og den rene Luft.
I Sommeren 1902 gaar Rejsen til Rusland og Finland. Brevene fører
os lige med det samme fra Moskva til Nishnij-Novgorod med det
brogede Marked. De besøgte Kreml’en, sejlede paa Volga og kørte i
elektrisk Sporvogn. Tilbage i Moskva bor de i Islawjånskij Basår, Nikölskåja. Herfra fortsætter de i Slutningen af September til St. Petersborg,
hvor de tager ind paa Hotel d’Europe (paa Hjørnet af Newskij Prospect
og Micheilowskaja). Tiden gaar navnlig med at besøge de mange løg
kuplede Kirker og Klostre, Skatkammeret i Moskvas Kreml, Vinter
paladset i Petersborg osv. Overalt finder de mange historiske Minder.
I hver By forhører de sig — dog uden Resultat — om en lukket Slæde,
som Benedicte Rosenørn er interesseret i. I Rusland er deres Bekendt
skabskreds lille, men udsøgt. Vi hører om Indbydelser fra Thor Langes8
i Moskva og Besøg hos Generalinde Kjær (Gesandtens Frue) og Døtre
i Tzarsköe Selo.
Men i Marts 1903 gaar Rejsen atter til Ægypten. Gensynsglæden med
Lotussøjlerne i Shepheard’s Hotel, med Muskien (Basaren), med Ør-
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kcncn, ja med hele det brogede østerlandske Liv i den varmende Sol
skinner gennem Brevene. I Muskien, hvor S. Bertouch-Lehn 10 Aar
tidligere havde købt Skærmhrædternc til sit »arabiske Kabinet«, gen
fandt de endnu nogle gamle Venner blandt de Handlende. Enkelte For
andringer er der dog sket i de forløbne 10 Aar. Den ny Tid er i
Anmarch. Der er kommet elektrisk Sporvogn ud til Pyramiderne, og
med Haremerne gaar det stærkt tilbage; de maa skynde sig for at se
de sidste, og disse har allerede mistet deres fordums Glans. Men der er
nok at se alligevel. De kryber paa alle fire ind i Faraonernes Grave,
de rider ud til den forstenede Skov i Ørkenen, og besøger det gamle
Memphis og Mamelukgravene. Men ogsaa i Cairo selv har de mange
Oplevelser. I Dommer Nyholms Vogn tager de hen til Ibrahim Pashas
Slot — og da Pashaen netop promenerer i Haven, gaar S. Bertouch-Lehn
hen til ham og opnaar Tilladelse til en Besigtigelse. Vi hører endvidere
om de righoldige historiske Museer, Apisgravene, den blodige Parserprocession, om Dervisher, Slangetæmmere o. m. m.
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Bekendtskabskredsen i Cairo er ogsaa ny. Foruden Etatsraad Nyholm
var der Kammerherre Vind med Nevø, med hvem de spiser sammen
paa Shepheard’s. Ved et Bord ved Siden af sidder Kejsertronfølgeren,
Storhertug Franz Joseph og Gemalinde med Følge. Ude paa Mena House
bor Oberst Hiil med Datteren Violet. Sidstnævnte tager aabenbart ogsaa
de Fornøjelser med, der gives: hun rider med i et Æselsvæddeløb og
kommer ind som No. 3! Blandt ægyptiske Bekendte nævnes Madame
Rushdi Bey, Riaz Pasha m. fl.
I April gaar Rejsen atter hjemad over Alexandria—Brindisi—Milano—
Pallanza. De lange Rejser endte, som de var begyndt — i Cairo. Erin
dringerne fra Ægypten genspejles endnu af Vægdekorationerne i »Thestuen« paa Lungholm.9
Til S. Bertouch-Lehns andre Rejseerindringer hører navnlig Italien,
Frankrig og Norge. Disse Rejser foretoges ofte i Selskab med Søstrene
Mimi og Mari Løvenskiold. I Rom havde de en udmærket Cicerone i
Poul Johan Bertouch-Lehn. Besøgene i Norge gjaldt naturligvis først og
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fremmest deres Faders Fødested, den Løvenskioldske Slægtsejendom
Rafnæs,10 der baade ved sit stilfulde gamle Bygværk (senere nedbrændt)
og ifølge sin skønne Beliggenhed hør Le til noget af det ypperste i Norge.
Her dannede de fine gamle Stuer en smuk Ramme om den hjertelige
Gæstfrihed, som Oberst Herman Løvenskiold og hans Hustru Anette,
altid udviste, og fra Havetrappen havde man den herligste Udsigt gen
nem »Lunden«s ranke Træer ud over den smilende Frierfjord. I den
nærmeste Omegn kunde man gøre Udflugter til det kønne lille Hus paa
Traag, til Sav- og Møllebrugene ved Herre eller til det gamle Herre
sæde Vold inderst inde i Fjorden, medens man sjældent vovede sig
for langt op i de dystre Skove paa Aasen. Ofte foregik Turene med
Baad fra den lille Havn mellem Skærene ved den gamle Bryggebod,
ved hvilken Postbaaden fra Porsgrund — Rafnæs’ vigtigste Forbindelse
med Omverdenen — lagde til. Til Postbaaden maatte de derfor ty, naar det
gjaldt Besøg længere borte som hos den Løvenskioldske Familie paa
Fossum, Ullern eller Bærum eller hos Cappelens paa Holden, Morgen
stiernes i Slemdal, Rustads i Oslo eller de mange andre Slægtninge og
Venner, som S. Bertouch-Lehn og hendes Søstre altid længtes efter at
gense.
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Hjemme traadte Jagtens Glæder efterhaanden stærkere i Forgrun
den. Heraf giver P. A. og S. Bertouch-Lehns Jagtboger et tydeligt Billede.
P. A. Bertouch-Lehns Jagtbog for Aarene 1868—1927 opviser et Udbytte
af ialt 4.970 Stk. Vildt, hvoraf Daa- og Raavildt udgjorde 657 Stk., Fa
saner 1398 og Harer 1314 Stk. De talrige Opsatser i Lensbaronens Væ
relser er en synlig Bekræftelse af Tallene. Men samtidigt laa Vildtets
Pleje ham meget paa Sinde. Ogsaa Lensbaronessens Jagtbog, der ganske
vist først begynder med Aaret 1896, men til Gengæld først slutter, da
hun var 70 Aar gammel (1927) — efter sin Mands Død rørte hun ikke
mere Bøssen — opviser et vistnok for en Dame usædvanligt Udbytte paa
ialt 2.135 Stk., deraf 189 Stk. Daa- og Raavildt, 877 Fasaner og 637
Harer i Løbet af 31 Aar.11
I 1904 fejrede P. A. og S. Bertouch-Lehn deres Sølvbryllup. Festen
stod paa Lungholm og prydedes af smukke Gaver bl. a. fra Baroniets
Funktionærer og Forpagtere.12 Dette blev iøvrigt den sidste større Fest,
som den gamle Lensbaron Julian kom til at deltage i, idet han Aaret
efter afgik ved Døden.
Efter forskellige Ombygninger i Husets Indre, Fornyelse af Møble
mentet og Opførelse af et Taarn til Gaardsiden, flyttede P. A. og S.
Bertouch-Lehn i 1906 ind paa Lungholm. Med Besiddelsen af Baroniet
overtog P. A. Bertouch-Lehn dets Bestyrelse med Husets mangeaarige
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Ven, nuværende Arbejdsdirektør Vater, som juridisk Raadgiver. I de
følgende Aar forefaldt en Række Byggearbejder. En ny Hestestald op
førtes 1908 (ved Arkitekt Glahn), efter at den gamle som utidssvarende
var nedrevet. Ligeledes byggedes tre Funktionærboliger umiddelbart
Ost for Hovedindkørslen — til »Fasanjægerboligen« gav Lensbaronessen
selv Tegning. I 1910 genopførtes Saxfjedgaarden efter den sørgelige
Brand, der havde kostet 5 af Forpagterens13 Børn Livet. I 1922 brændte
de smukke Ladebygninger paa Lungholm, og en ny Avlsgaard opførtes
derpaa, efter Tegning af Arkitekt Axel Jørgensen, umiddelbart Vest for
Godsinspektørboligen.
P. A. Bertouch-Lehn var i flere Aar Medlem først af Holeby-Bursø
senere af Errindlev-Olstrup Sogneraad og af Repræsentantskabet for
Laane- & Diskontobanken i Maribo. I Frimureriet, en Interesse han
havde arvet efter sin Fader, indtog han en høj Grad. Bortset fra enkelte
Jagtture til Sverrig og nogle Udflugter til Tyskland, hvis Jagt- og Forst
væsen i særlig Grad havde hans Interesse, rejste P. A. Bertouch-Lehn
sjældent — Lolland-Falster var ham stort nok!
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S. Bertouch-Lehn, der var meget kirkeligt interesseret, var i mange
Aar Medlem af Errindlev-Olstrup Menighedsraad. Hun lod male Bag
grunden for Olstrup Kirkes Alterkors og skænkede en Malmlysekrone
til Kirken. En i Lungholm Have arrangeret Tombola tilvejebragte Mulig
heden for Anskaffelse af Kirkeorgelet. I dette Ægtepars Tid blev ogsaa
den gamle romanske Døbe fond — som pietetsfuldt var blevet opbevaret
paa Godset efter at være blevet kasseret af en tidligere Generation —
tilbagegivet Kirken. Om Lensbaronessens personlige Kristenliv har
Pastor V. Albrechtsen, Errindlev, i nogle private Notater tegnet et
smukt Billede.14 Som ovenfor antydet havde S. Bertouch-Lehn Talent
for at male; det gjaldt baade Portræter — som den ovenfor nævnte
Kopi af General Bertouch eller af Lensbaron Joh. Julian — Dyrebille
der, Landskaber og Dekorationsarbejder. Tillige var hun en ivrig Sam
ler, — foruden af Erindringer fra sine mange Rejser navnlig af Fri
mærker, Porcellænsplatter, Tin- og Kobbertøj samt af gamle norske
Jernovne, der stadig er til stor Nytte og Pryd paa Lungholm.
I en Aarrække førtes der ogsaa paa Lungholm en Del Selskabelighed,
navnlig i Jagttiden, og om Sommeren havde man som Regel flere faste
Gæster boende. Blandt de mest trofaste vil man erindre Lensbaronessens
to Søstre, der bistod ved Husets Førelse og Gæsternes Underholdning.
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Endvidere anvendte Frk. Mimi Løvenskiold megen Flid paa at male
Partier fra Hus og Have paa Lungholm.
Den 13. Marls 1919 fejredes Hundredaarsdagen for Baroniets Erektion.
Smukke Gaver modtoges fra Funktionærer og Medarbejdere,15 fra De
danske Sukkerfabrikker m. fl. og Mindebægere med Inskriptioner ud
deltes i Dagens Anledning. P. A. Bertouch-Lehn blev kort efter udnævnt
til Kammerherre.
Men Tidens Strom vendte sig imod de store Godser. De maatte afgive
Jord (mod Erstatning) til Udstykning, og mange lykkelige mindre Hjem
har rejst sig paa de paagældende Omraader. Men samtidig inddroges
en Del af Godsernes Værdi (uden Erstatning), saaledes at Ejendommene
mange Steder kom til at staa uden fornøden Driftskapital. Deres videre
Skæbne maa naturligvis afhænge af, hvilken samfundsøkonomisk Politik
man til Landets Bedste mener fremtidig at skulle følge. Det maa blot
ønskes, at de Naturskønheds- og kulturelle Værdier, der knytter sig
til mange af disse Ejendomme, ikke herved maa blive forødet. Som Tiden
vendte sig imod de store Godser, ansaa visse Skribenter det ogsaa for
en gunstig Lejlighed til at gøre deres Besiddere til Genstand for en let
købt Persiflage.10
Baroniet Sønderkarles Afløsning fandt Sted i 1925. Med Henblik paa
denne foretoges i 1924 de fornødne formelle Ændringer i Statuterne for
den »Lehnske Stiftelse«, der fra nu af fik Navnet »Den BertouchLehnske«.17
Paa sin 70 Aars Fødselsdag (1924) fejredes P. A. Bertouch-Lehn bl. a.
af Funktionærer og Arbejdere paa Baroniet med et Fakkeltog, der fra
Landevejen svingede op i den fra Morgenstunden med Flagalle og
Guirlander smykkede Slotsgaard.18 I 1928 afgik ban ved Døden, og her
med afsluttedes et 49-aarigt Ægteskab — et af de længste i Slægten.
Hans Enke, Lensbaronessen, blev paa sin 80 Aars Fodselsdag19 hjerteligt
hyldet af Godsets og Egnens Beboere. Da Familiebegravelsen paa Errindlev Kirkegaard ikke længere var tjenlig, havde P. A. og S. BertouchLehn ladet et Gravkapel opføre ved Olstrup Kirke, hvor de nu hviler
sammen med deres ældste Søn.20
Ligesom Lensbaron Julian og hans Hustru knyttede P. A. og S. Ber
touch-Lehn deres Funktionærer til sig med stærke personlige Baand.
Det er derfor næppe nogen Tilfældighed, at Henrik Hansen i en lang
Aarrække var Tjener paa Sophichøj, at Conrad Petersen saa at sige
tilbragte hele sit Liv som Kusk hos dem, at Chauffør Martin Madsen
har været beskæftiget over en Menneskealder paa Lungholm, og at
Louis Madsen har haft 40 Aars Jubilæum som Tjener. Ligesom de tid-
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ligere nævnte Skovridere A. og C. Schrøder har ogsaa alle Godsforval
terne været ansat et langt Spand af Aar paa Godset — saaledes Sekretær
Bagger (saa vidt bekendt 1814—1853),21 H. J. Kraglund (1853—84), Ewald
Knudsen (1884—1918); men alle Rekorder slaar dog Godsinspektør Hol
ger Marcher, der tiltraadte som Skovrider ved Chr. Schrøders Afgang
i 1886 og i 1918 tillige overtog Godsforvalterforretningerne — først efter
55 Arbejdsaar nedlagde han Sværdet. Endvidere skal her erindres den
mangeaarige Godsfuldmægtig (nu Sparekassedirektør) C. Jantzen, Slotsgartner P. F. Hansen, Godsets Forposter mod Østersøen Carl Christensen
(Lyttesholm), Chr. Hansen (Billitze) og Hans Chr. Hansen (Stubbe
odde) samt endelig Skovfoged Laurits Hansen (Favrsted) og de mange
aarige Kuske paa Lungholm Jørgen Hansen (nu Skovfoged under
Højbygaard) og Johs. Johansen.
Det er ikke her Stedet at komme ind paa en personlig Vurdering af
de nævnte, men de lange Aaremaal taler i sig selv et tilstrækkelig
tydeligt Sprog. —

SNUSTOBAKSDAASE

SYVENDE OG OTTENDE SLÆGTLED
oul Johan Bertouch-Lehn (VII, 1) fødtes paa Sophiehøj i 1879 og
døbtes den 28. December s. A. i Hjemmet. Han blev holdt over
Daaben af sin Farmoder. Faddere var: Farfaderen Lensbaron J. Ber
touch-Lehn, Greve Paul Hoick, Baron Preben Wedell-Wedellsborg, Mor
faderen Hofjægermester Severin Løvenskiold, Kammerjunker Frederik
v. Rosen, Greve Ludvig Reventlow og Udenrigsminister Baron RosenørnLehn.
10 Aar gammel kom Poul Johan i Huset hos sin Tante, Grevinde
Elisabeth Knuth, f. Holck-Winterfeldt, først paa Jomfruens Egede siden
paa Frederiksberg, hvor han voksede op i en Kreds af Fættre og Kusiner,
til hvem han forblev nært knyttet hele sit Liv. En Tid var han i Huset
hos Provst Oksen i I?axe for at fuldende sin Skolegang. I 1899 opholdt
han sig i Beaumont-Lausanne og i 1900 i Manfield Vicarage, Darlington
(England), for at uddanne sig i Sprog. Derpaa aftjente han sin Værne
pligt som Menig ved 7. Bataillon i Nyborg og som Sekondløjtnant ved
4. Regiment i Viborg, hvorpaa han udnævntes til Løjtnant af Reserven.
I 1905 indtraadte P. J. Bertouch-Lehn i Udenrigstjenesten og blev
efterhaanden honorær Attaché ved en Række Gesandtskaber, saaledes
i Wien, Rom, Oslo og London. Som saadan var han særlig knyttet til
Gesandterne Kammerherre Grevenkop-Castenskiold og Greve AhlefeldtLaurvig. I Oslo og London viste Kongehusene ham megen Bevaagenhed.
I England forblev P. J. Bertouch-Lehn til sin Død, der indtraf under
et Ferieophold hos en Ven i Buxton 1936. Han var ugift.
I 1928 havde P. J. Bertouch-Lehn tiltraadt Besiddelsen af Successor
fonden for Baroniet Sønderkarle samt af Lungholm Gods.

P

Julian Bertouch-Lehn (VII, 2) er født i Bad Kreuznach, som hans
Forældre besøgte i 1886. Daaben stadfæstedes i Errindlev Kirke. Gud-
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moder var Lensgrevinde Knuth Knuthenborg. Indskrevet som Faddere
var: Lensgreve W. Knuth Knuthenborg, Greve Rudolph Knuth, Greve
Joachim Knuth, Frk. Mimi Løvenskiold, Kammerjunker v. Ellbrecht,
Candidatus G. Zachariæ, Baronesse Caroline Wedell, Kammerjunker
Fr. Tesdorpf og Greve Schulin Zeuthen. Kaldenavn fik han efter sin
Farfader.
Efter at være blevet undervist i de første Aar i Hjemmet paa Sophiehøj
af Lærerinde I?rk. Nathalie Petersen, kaldet »Pe«, besøgte han Herlufs
holm og Frederiksborg Skoler. Senere kom han til Nykøbing F., hvor
han blev konfirmeret af den prægtige gamle Stiftsprovst Kemp og tog
Studentereksamen fra Kathedralskolen i 1907. For at tilfredsstille sin
Længsel efter Søen lod han sig 1908 forhyre med »Hans Egede« til Grøn
land. Efter en Rejse fuld af skønne Indtryk kom han nogle Maaneder
paa Studieophold til Paris og var derefter Landvæsenselev paa Oreby
(Rodsnæs) indtil Sommeren 1909. Da hans yngre Broder Rudolph nu
havde afsluttet sin Skole, begyndte de sammen Studeringerne ved Køben
havns Universitet, som Julian afsluttede med Filosofikum i 1910. Ud
længselen fik imidlertid atter Overhaand, og J. Bertouch-Lehn drog
12
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endnu samme Aar efter et Ophold hos Bertouchs i England til Canada,
hvor han efter at have besøgt forskellige Steder slog sig ned som Farmer
i Nærheden af Prince Albert, Saskatchewan. I Begyndelsen af 1914 var
han hjemme i Danmark paa Besøg, men deltog derefter i Verdenskrigen
indtil 1918. Efter et nyt Besøg i det gamle Land vendte han tilbage til
Canada, hvorfra han atter vendte hjem i 1929 og bosatte sig her.
I London indgik J. Bertouch-Lehn (1930) Ægteskab med Dorothy
Doris O'Brien, hvis Datter af første Ægteskab, Kathleen Dyers (VIII, 1),
han senere adopterede. Han tiltraadte i 1936 Besiddelsen af 2. Halvdel
af Successorfonden for Baroniet Sønderkarle.
Rudolph Bertouch-Lehn (VII, 3) fødtes i 1891 paa Sophiehøj og døbtes
i Errindlev Kirke. Faddere var: Geheimekonferentsraad Overhofmarskalk
C. Løvenskiold, Kammerherre Greve Waldemar Hoick, Kammerherre
Greve Adam Knuth, Lensgreve Frederik Raben-Levetzau, Hofjæger
mester H. Wichfeld, Kammerjunker Carl Løvenskiold. Gudmoder var
Comtesse J. Knulh, Gudtante Hofjægermesterinde E. Wichfeld. Kalde
navn fik han efter Lensgreve Rudolph Holck-Hardenberg-Reventlow.
Susanne Bertouch-Lehn (VII, 4) fødtes den 12. November 1896 paa
Sophiehøj og døbtes i Errindlev Kirke den 17. Januar 1897. Gudmoder
var Lensbaronesse Benedicte Rosenørn-Lehn, Faddere var: Frk. Mari
Løvenskiold, Lensbaron Joh. Julian Bertouch-Lehn, Cand. jur. Herman
Løvenskiold, Lensbaron Christian Rosenørn-Lehn, Greve Curt Haugwitz-Hardenberg-Reventlow, Kammerherre C. C. v. Krogh, Hofjæger
mester Oscar Bruun, Baron Poul Johan Bertouch-Lehn.
Allerede den 29. April 1897 afgik Susanne ved Døden og begravedes
da i Familiebegravelsen paa Errindlev Kirkegaard. Kisten overførtes ca.
1930 til Familiegravstedet ved Olstrup Kirke.
For Rudolph Bertouch-Lehn s og hans Families Vedkommende hid
sættes nogle spredte Træk af hans Erindringer:
Min førsLe Barndom tilbragte jeg i Hjemmet paa Sophiehøj. Fra Ind
trædelsen af den skolepligtige Alder undervistes jeg, ligesom min Broder
Julian af Frk. Nathalie Petersen — kaldet »Pc« — der ikke blot var en
udmærket Pædagog, men gennem det meste af sit Liv viede os al sin
Kraft og Kærlighed. Hun havde dertil en særlig Evne til at aabne vore
Øjne for menneskelige Værdier og Naturens Skønhed. Ved Siden heraf
saa Julian og jeg ofte vort Snit til at besøge Arbejderfamilierne i de om
liggende Huse, hvilket tidlig gav os en særlig Forstaaelse for den jævne
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Befolknings gode Hjertelag og sunde Sands. Det begyndte med vor Am
mes Familie i Højbygaardshusene og Tjenerens Søn Lauritz, men ud
videdes eflerhaanden til en Række andre Familier som Ledvogterens
ved Højbygaard Station, Gaardejer Niels Jørgensens, Lokomobilfører
Jens Bruun — der havde min særlige Interesse som Fører af et af de
berømte gamle Grubbelokomobiler paa Højbygaard — og gamle Boesen,
der holdt Søndagsskole, men iøvrigl altid havde en lille Prædiken parat,
hvor man mødte ham. Ogsaa mindes jeg Bestyrer Petersens paa Højby
gaard, der altid viste os megen Venlighed.
Omend vi var af meget forskelligt Anlæg, knyttede Forholdene dog
Julian og mig nær til hinanden, og skønt han var af et blødere Gemyt,
tog han dog altid Stødene af for mig og gav mig det bedste, naar vi
skulde dele. Vort Tilflugtssted var vore smaa Haver i Birkelunden1 —
hvor jeg naturligvis ogsaa havde det bedste Stykke! Min lille Søster
Susanne erindrer jeg kun at have set en enkelt Gang, men ikke desto
mindre omfattede mine Brødre og jeg hende med al vor Sympati. Min
ældste Broder saa jeg kun sjældent under vor Opvækst, da han allerede
12:,;
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inden min Fødsel var kommen hjemmefra; men han viste sig altid
som en udmærket Broder overfor os andre.
Ogsaa jeg kom tidligt hjemmefra. Ved mit 10. Aar blev jeg taget i
Huset af Tante Benedicte Rosenørn-Lehn paa Oreby, hvor jeg fandt
et godt og kærligt Hjem igennem tre Aar. Fra Oreby besøgte jeg Real
skolen2 i Saxkøbing, som Regel i Fællesskab med Aage og Oscar Mengel
fra Oreby Kro, eller sammen med Sønnerne af Godsforvalter Jensenius og
Toldkontrollør Lauritzen. Tante Benedictes stærke Personlighed, hendes
faste Optræden og stille Lune staar stadig med Tydelighed for mig. Stil
lede hun store Fordringer til andre, gjorde hun det ikke mindre til sig
selv. Hun var et Menneske, der ikke brugte mange Ord, men øvede det
gode i Gerning. Endnu kan jeg høre Tante Benedictes Stemme, naar hun
sad og læste højt for mig af »De vilde Svaner«, da jeg engang var syg.
Skolen tog jeg dengang ikke altfor alvorligt, men boltrede mig af Hjer
tens Lyst i Orebys skønne Omgivelser. I Stranden lærte jeg mig selv
at svømme, og Kanalerne tiltrak mig altid — undertiden saa stærkt,
at jeg fik mig en vaad Trøje. Ovre bag Staldene havde jeg en indhegnet
Have, hvor jeg ogsaa tilbragte megen Tid med mine Blomster, som jeg
forskaffede mig hos Gartner Jørgensen. En Eftermiddag, da jeg syntes,
at Solen stod lavere end ellers, begav jeg mig tilbage til Slottet, og
undredes da over at se kjoleklædte Herrer i Baade paa Kanalerne.
Opklaringen fulgte hurtigt — Selskabet fiskede efter mig! Jeg var kom
met for sent til Middagen. Undertiden blev der særligt Liv paa Oreby,
nemlig naar Nevøen Erik Knuth kom hjem med Skolekammerater fra
Nykøbing — der var Peter og Tom Freuchen, Frithjof Kemp, Leunbach,
Beyerholm m. fl., som jeg uden videre betragtede som mine Venner. Til
andre Tider kom Eggert Knuth med Automobil eller Rideheste fra
Knuthenborg. Kedeligt blev der i hvert Fald aldrig paa Oreby — ogsaa
vores alles Siggi Tobiesen boede der jo. Men ved Siden af Adspredel
serne havde jeg hyppigt Lejlighed til at lytte til de aandfulde Samtaler
i Tante Benedictes Salon, hvilke saavel som den i Huset samlede Kunst
i mit unge Sind nedlagde Frø, som senere spirede og bar Frugt.
Imidlertid var Julian kommet med »Pe« til Nykøbing, hvorhen jeg
nu ogsaa blev sendt. Udsigten til Samværet med min Broder dulmede
Smerten ved Afskeden fra Oreby lidt, og da jeg havde bestemt, at »naar
jeg bliver 40 Aar, vil jeg altid bo paa Oreby«, var der jo Udsigt til at
komme tilbage dertil engang med Tiden!
Jeg blev — omend med lidt Besvær — optaget i II. stud. Kl. i Kathe-
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dralskolcn,3 der dengang endnu havde til Huse i den smukke, men lidt
mørke gamle Bygning i Slotsgade. De næste 5 Aar tilbragte jeg med
strengt Skolearbejde i Nykøbing, hvor vi boede ovenpaa hos den elsk
værdige Familie Høst i Villa »Vinea«. Sundet udenfor vore Vinduer var
vor nærmeste Tumleplads; om Sommeren pjaskede vi omkring med
Baad, om Vinteren forsøgte jeg mig i Kunstskøjteløb med Brygger
Synnestvedt som Læremester. Af og til blev der dog ogsaa Tid til Ud
flugter i Omegnen og til Feriebesøg hjemme eller paa Oreby eller paa
andre Herregaarde. I Skolen hørte jeg til sidste Aargang af den gam
melsproglige Retning med Græsk hos Selchau (»Moses«), Latin hos
Boëtius (»Far«) og Oldnordisk hos Larsen (»Bossen«), foruden de le
vende Sprog, medens jeg tidligt maatte forlade Dr. Kraghs fortræffelige
Ma thema tikundervisning.
Omsider fik Skoletiden da en Ende, endda med et Resultat, der op
muntrede til videre Studeringer. Da jeg ikke havde Udsigt til nogen
bestemt Livsstilling, navnlig ikke ved Landbruget, hvortil jeg ellers nok
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havde Lyst, valgte jeg det juridiske Studium, som man dengang mente
»kunde føre til alt«.
Først tilbragte jeg dog Sommeren 1909 — som nybagt Student — paa
Lungholm, hvor Kusinerne Schulin, Agnes Løvenskiold, Laila Huitfeldt,
Svend Grünwald, Herman Morgenstierne og andre Gæster var paa Besøg.
De følgende Aar var jeg i København, hvor jeg (nogen Tid sammen
med Julian) boede hos »Pe« i Tordenskjoldsgade 3. Ved Siden af Stu
deringerne deltog jeg lidt i Selskabeligheden — jeg erindrer saaledes
nogle fornøjelige Baller hos Moltke-Bregentveds, Sehestedt Juuls, Howden-Rønnenkamps, Frijs-Frijsenborgs, Råbens, Neergaards m. fl., af
hvilke de fleste dengang endnu førte Hus i deres smukke gamle køben
havnske Palæer — og omgikkes iøvrigt andre private Venner bl. a. Ebbe
Berner, Vilh. Knuth, Svend Grünwald, Ellis Henriques, Heini Haugwilz, Reventlow’erne fra Rudbjerggaard og Ejnar Dyggve; med sidst
nævnte samt Architekt Rafn besøgte jeg mange gamle Huse, navnlig paa
Christianshavn, saaledes ogsaa den Lehn’ske Gaard i Strandgade 4.4 I
Tante Mina Hansens hyggelige Hjem paa Gefionsplads, senere paa
Strandboulevarden,5 hvor jeg endog boede et Stykke Tid, omgikkes jeg
hendes med mig jævnaldrende Unge, Willie, Norman og Nellie samt
deres Kreds; og herfra har jeg nogle af mine bedste Minder.
Engang imellem var jeg i Teatret, og herfra erindrer jeg særligt nogle
— iøvrigt saa vidt forskellige — Skuespillere som Johs. Poulsen, der
spillede overordentlig gribende som Erik XIV (paa det kgl. Teater),
Frederik Jensen, der var ustyrligt morsom i »Svend, Knud og Valde
mar« (paa Nørrebros Teater) og Bodil Ipsen som betagende Ingénue
i »Milestones« (paa Dagmar). En sjælden Oplevelse var det ogsaa engang
at høre Herman Bang læse op — aandfuldt, men lidt affekteret — af
sine egne Værker. Men ellers passede jeg min Læsning nogenlunde jævnt.
Efter et interessant men altfor kortvarigt Studium af Filosofien hos den
store Vismand Prof. Høffding, fulgte jeg navnlig Jul. Lassens Fore
læsninger over Obligations- og Tingsret, Viggo Bentzons i Retslære og
K. Berlins i Stats- og Folkeret (som Speciale). Men jeg gjorde ogsaa
Sidespring til Nationaløkonomien hos den særprægede Prof. L. V. Birck,
til Kunsthistorie hos Francis Beckett og dansk Litteratur hos dens store
Fortolker Vilh. Andersen — ja helt til tysk og fransk Litteratur hos
Vald. Vedel.
Ved Siden heraf drev jeg lidt Sport. I de første Aar var jeg akademisk
Skytte, siden lagde jeg mig efter Roning (fra den gamle Klub i Lystbaadehavnen), Skisport og lidt Tennis. Iøvrigt deltog jeg kun lidet i
Studenterlivet. Jeg var tidligt ret selvstændigt tænkende og havde derfor
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vanskeligt ved at slutte mig til bestemte Samfundsgrupper eller politiske
Partier. Jeg prøvede at frigøre mig for saadanne konventionelle Fore
stillinger, som jeg syntes havde mistet deres Berettigelse, og i Stedet at
forme visse samfundsmæssige og menneskelige Synspunkter, der fore
kom mig af Værdi og svarende til Tidens Krav.
Men samtidig gjorde Rejselysten sig stærkere gældende. Da jeg —
fraset Schulinerne — ikke havde jævnaldrende Slægtninge i Danmark,
svingede min Kompasnaal især mellem to udenfor liggende Magnetpoler:
min Moders Familie i Norge og min Faders Familie i Holsten. Undertiden
gjorde Kompasnaalen Udslag i en tredie Retning nemlig mod min fjer
nere fædrene Slægt i England. Allerede i Julen 1906 havde jeg været
paa min første Udenlandsrejse — til Onkel Wilhelm6 og Tante Fanny
Morgenstierne i Slemclal ved Oslo. Under dette Besøg gjorde jeg mine
første Skridt paa Ski. Men i Sommeren 1910 var jeg først »Fyn rundt«
med Akademisk Skyttekorps7 — til Svendborg, Rødkilde, Svanninge,
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Falsled, Wedellsborg, Odense, Elholm og Nyborg. Derefter tog jeg med
en lille Damper8 paa Dæksplads — Studenter plejer jo ikke at være særlig
vel beslaaede, men oplever til Gengæld saa meget mere — til Stavanger,
hvor jeg atter besøgte Morgenstiernes, der var flyttet hertil. Onkel Wil
helm,9 Minni og jeg gjorde herfra bl. a. en herlig Fodtur »tværs gennem
Norge« over Bergen-Voss-Finse-Buarbræen-Odda-Røldal-Haukeli-Skien
— for at ende hos Onkel Herman og Tante Anette Løvenskiold paa Rafnæs, hvor netop ogsaa »Lille Herman« og Friede tilbragte Sommerferien.
Jeg har allerede ovenfor omtalt (S. 170) dette prægtige Sled og dets Be
boere, der ligesom bar Præg af Stedets Skønhed, og som skulde blive
mine Venner for stedse.
Norge tiltalte mig ganske umiddelbart. Her var hverken Fordomme
eller Snobberi. Enhver bedømtes efter Dygtighed og indre Værd, hvad
enten han hed Larsen eller Wedel Jarlsberg.
I Sommeren 1911 gik Rejsen først til Mecklenborg, hvor jeg fik et
Indtryk af de vidtstrakte Latifundier,10 derfra til et hyggeligt Besøg hos
Felix og Anna Troost i Verden a. d. Aller, en venlig lille By i Nærheden
af Etelsen, hvor jeg hilste paa Onkel Christian Reventlow. Herfra gjorde
jeg en lille Afstikker til Harzen, der jo plejer at høre til unge Menneskers
første Rejsemaal. Endelig kom der Svar fra Onkel Carl Hoick11 i Othmar
schen — hvem jeg havde »gravet op« uden personlig at kende ham —
at jeg skulde være meget velkommen. Under Opholdet fik jeg Lejlighed
til at se Kejseren og hans 6 Sønner, der var til Militærparade i Altona,
og en Dag overværede vi de kejserlige Væddeløb i Gross Borstel, hvor
Erik Hoick red lo Løb og vandt Kejserens Ærespræmie.
Paa mit Værelse hos Hoicks stod et I?otografi af Olga Burchards af
døde Moder, hvis smukke og udtryksfulde Ansigtstræk betog mig ganske
særligt. Ved Slutningen af mit Ophold kom Olga og Eléna hjem fra en
Rejse, og jeg fik saaledes Lejlighed til at gøre deres Bekendtskab, hvor
ved jeg straks konstaterede Olgas Lighed med sin Moder. Bekendtskabet
maatte imidlertid som Følge af min Afrejse uddybes ved Brevveksling
i de følgende Aar. Om Familien i Othmarschen skal jeg nedenfor til
føje mere.
Den næste Sommer (1912) blev Opholdet i Othmarschen kun kort
varigt, idet Rejsens Maal denne Gang var Belgien og England. I Belgien
standsede jeg nogle Dage i Matines, hvor jeg endnu forefandt flere
Familier, der havde kendt Onkel Ferdinand Bertouch, deriblandt
Schaemmelhauts. Her besaa jeg bl. a. den stolte Kalhedral med de første
Berthout’ers Gravmonument, les Halles,12 le Béguinage, Palais des Echévins (les Archives) indeholdende mange gamle Dokumenter med Ber-
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thout’ernes Navnetræk og Segl. Efter at jeg i London havde beset de
mange Gallerier og Museer, Slotte og Haver, Westminster, Tower o. s. v.,
kom Rudolf Bertouch og 'hentede mig til et Besøg hos Tante Beatrice
og hans øvrige Familie i Rickmansworth (Hertfordshire), et typisk en
gelsk Landskab, hvor Tiden gik paa behagelig Maade. Vi talte meget
om Julian, der havde boet hos dem Aaret i Forvejen og nu var i Canada.
Ogsaa mindes jeg gerne den lille Ernst, der var en opvakt og fornøjelig
Dreng. Rudolf havde ved Siden af sit Talent som Maler en morsom Evne
for Karikaturtegning; da jeg en Dag paa et Marked havde givet mig
til at gnave paa en Kokusnød, jeg havde vundet, forevigede han mig
som Vildmand med følgende Tekst: »the Bertouchs are a wild and
savage race — they crush big coconuts with their powerful tangs .. .«13
Dengang som ogsaa ved senere Besøg følte jeg det hjemligt i Eng
land. Briternes Sindsligevægt og sunde Sans virker tiltalende, og deres
Bygnings- og Havekunst vidner om god Smag. Ganske vist ligner
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engelske Kirker, Huse og Haver alle hverandre i Stilen, men denne
er til Gengæld præget af overordentlig Sikkerhed.
Dog, Othmarschen havde bevaret sin dragende Magt, hvorfor jeg i
Sommeren 1913 atter styrede mine Fjed derhen. Omgivelserne var de
samme, men Familiekredsen var blevet udvidet med Mama Gisela samt
Lotte og Klaus, der var flyttet hertil14 fra Monterrey, medens Olgas
Fader15 skulde komme senere. Olga og Eléna, der i 1912 havde været
paa Besøg hos deres Fader i Monterrey, var ligeledes paany i Oth
marschen. Hermed forholdt det sig saaledes.
Olgas og Elénas Moder16 døde i 1898, og deres Fader giftede sig igen i
1902 med deres Tante Gisela von Plotho.17 De kom derfor i Huset hos
deres Farmoder Mary-Ann Burchard,18 der som Enke var forblevet bo
ende i det smukke og højtbeliggende — af C. F. Hansens Nevø Mathias
Hansen i 1817—19 opførte — Landhus paa Flottbeker Chaussee (No.
186),19 fra hvis Søjlehal og Balkon man havde den herligste Udsigt over
Elben og over Bøndergaardene og de dyrkede Marker ovre paa den
anden Side. I den østlige Del af den til Landstedet stødende store Have
havde Farfaderen J. B. Burchard20 ladet opføre en Villa (Flottbeker
Chaussee 180) for sin Datter Helene (Ella) gift med Onkel Carl Hoick
(Grundlægger af Handelshuset C. Hoick y Cia, Monterrey) og deres
Familie. De Holck’ske Fættre og Kusiner21 blev Olgas og Elénas natur
lige og intime Legekammerater. De gik i Skole sammen i Altona. Sam
men dyrkede de Litteratur — ikke mindst nordisk — og studerede gam
mel og moderne Billedkunst i Hamborgs fortrinlige »Kunsthalle« og
Kunstindustri i Hamborgs og Altonas righoldige Museer. De gik i
Theatret sammen, og Musiken klang som en Undertone i det daglige
Liv hjemme eller drog sine Tilbedere til Koncerter i de to Tvillingbyer.
Musiklivets aarlige Klimax var Mathæuspassionen eller Brahms Requiem
i Michaeliskirken i Hamborg. Alle disse Indtryk blev siden gennemgaaet og diskuteret i de lange Aftener derhjemme hos Hoicks eller
Burchards. Friluftssporten dyrkedes under Form af Vandringer langs
Elben — snart paa højre Bred gennem de smukke Bebyggelser i Nien
stedten og Blankenese ud til Wedel snart til de idylliske Smaabyer og
Fiskerlejer paa venstre Bred som Finkenwärder, Cranz, Lühe eller
Stade, helst naar Kirsebærtræerne stod i deres fulde Blomsterpragt —
hvis man da ikke en varm Sommerdag foretrak en »Barkassenfahrt«
ned ad Floden fra Oevelgönne eller Schulau eller salte sig ind i Rainville’s eller Jacobs hyggelige Elbrestauranter. Andre Ture gik op til
det paa gammel nederelbisk Bondekunst uudtømmelige Vierlanden paa
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den anden Side af Hamborg. Hertil kom Ridning, Tennis og selskabeligt
Samvær med Omegnens Familier. Men gennem det hele gik der sam
tidig et Pust af den store Verden udenfor som Følge af Forbindelsen
med Mexico, hvor Olgas Fader, Konsul Paul Burchard, som Medinde
haver af Firmaet Hoick nu alene forestod Varetagelsen af dettes Inter
esser i Monterrey. Hyppigt foretog Familiens Medlemmer foruden til
Mexico ogsaa Rejser til andre Lande og opholdt sig der kortere eller
længere Tid; saaledes tilbragte Olga et Aar i Pension i Ven tnor paa
Isle of Wight. Man kunde derfor i Sandhed vedblivende anvende den
Betegnelse, som »Times« i 1807 havde givet Egnen ved Elben som frem
trædende Formidler af aandelig og politisk Forstaaelse mellem Folk og
Stater: »clearinghouse for intelligence«.22
En ny aandelig Atmosfære paa een Gang præget af fin og forstaaende Menneskekundskab, omspændende Viden og verdensborgerligt Ud
syn traadte mig her i Møde og tog mig i den Grad fangen, at jeg ikke
alene oftere kom igen, men tilsidst ved mit Ægteskab knyttedes fastere
til denne Kreds, af hvilken allerede Tante Ella stod mig særlig nær ved
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sit retlinede og forstaaende Sind. Som det vist i Reglen er Tilfældet,
var det fortrinsvis Kvinder, som i mine Barndoms- og Ungdomsaar
havde Betydning for min Udvikling. Dette gjaldt navnlig Pe (Nathalie
Petersen), Tante Benedicte Rosenørn og, som lige nævnt, Tante Ella
Hoick.
Imidlertid satte Verdenskrigens Udbrud i 1914 indtil videre en Stopper
for alle videre Rejselyster, og Forbindelsen med Othmarschen kunde
derfor kun opretholdes ad Postvejen. Jeg fuldendte nu mit juridiske
Studium i Vinteren 1915, hvorpaa jeg foreløbig fik Ansættelse og et
Stykke Tid Beskikkelse som Fuldmægtig paa Frederiksberg Birk.23 I
Vinteren 1916 var jeg Volontør ved Lolland-Falsters Sliftamt og nød
her stor Gæstevenlighed hos Stiftamtmand Oxholm og hans Søster.
Krigen trak imidlertid ud, og det besluttedes derfor at ordne et Bryllup
i den snævres Le Kreds, idet hverken min Svigerfader eller mine For
ældre kunde være til Stede. Medens den borgerlige Vielse foregik i
Altona — Vidner var de to Søstre Tante Ella Hoick og Tante Any Bin
zer, f. Burchard — fandt den kirkelige Sted i Søjlehusets Rotunde, hvor
allerede talrige Par af den Holck-Burchard’ske Familie tidligere var
blevet viet. Pastor Petersen fra Chris lianskirken (»Klopstockkirken«)
i Ottensen holdt en smuk, personligt præget Tale, og 31. Regiments
Musikkorps spillede — paa Foranledning af Oberstløjtnant, Baron Bin
zer — den danske Nationalhymne ude paa Terrassen.
Efter Hjemkomsten til Danmark paabegyndte jeg Aftjeningen af min
Værnepligt ved Livgarden24 (1916), et rask Liv, ved hvilket jeg befandt
mig udmærket og fik mange gode Kammerater som Otto Carlsson m. fl.
Fra Øvelseslejren paa Amager Skydebaner kunde jeg nemt naa hjem
til vor Lejlighed i Christian IX’s Gade. Da jeg samme Efteraar kom
paa Kornetskolen25 paa Kronborg, lejede vi det kønne hvide Hus paa
Lappen i Helsingør, der blev Samlingssted for flere af mine Kammerater
som Langballe, Honnens de Lichtenberg, Hergel, Neergaard og Brøndum. I Sommeren 1917 laa jeg som Kornet atter paa Amager, og paa
Efteraarsmanøvrerne samme Aar var jeg attacheret Prins Aage som
Rapportør.26 Ogsaa Prins Gustav, der dengang var Kaptajn i Garden, viste
mig megen Bevaagenhed. Som Løjtnant havde jeg flere Gange den be
hagelige Tjeneste som Vagtkommandør paa Amalienborg, hvor jeg ved
Taflerne blev modtaget overordentlig naadigt og venligt af Enkedron
ningen og Prinsesserne Thyra og Dagmar, og som gav mig Lejlighed
til fra det kgl. Theaters Kavalerloge at nyde Scenens Kunst. Inden min
første Tilsigelse til Taffel fik jeg nøje Instrukser af mine ældre Officers-
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kammerater om Ceremoniellet. Jeg huskede da ogsaa at beholde Bjørne
skindshuen paa Hovedet, indtil Enkedronningen gjorde Tegn til dens
Aflæggelse, og jeg huskede at lægge den paa Stolen bag Døren, naar
jeg førte en af Prinsesserne til Bords, at tage Æblet med fra Bordet
og igen paa Tilbagevejen at snappe Bjørneskindshuen fra Stolen i Forbi
farten — men alligevel kom jeg i en Situation, der krævede næsten
equilibristiske Evner, da jeg bagefter i Salonen stod med Bjørneskinds
huen, Sablen, Æblet og en Kaffekop — altsammen i venstre Haand!
Mine mange smaa Rejser og Ophold i Udlandet havde imidlertid øget
mit Kendskab til og Interesse for de forskellige Nationer og deres ind
byrdes Forhold, hvilket fik mig til at søge Ansættelse i Udenrigsmini
steriet,27 der dengang endnu havde til Huse i Harsdorffs smukke gamle
Palæ paa Kongens Nytorv. Her begyndte jeg Tjenesten den 2. Januar
1918. Sideløbende hermed gjorde jeg nogle genealogiske og topografiske
Studier, der resulterede i et Par Bidrag til »Danske Herregaarde ved
1920«.
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Samme Efteraar flyLtede vi ud til Ole Steffensvej 5 i Taarbæk, hvor
Beatrice (VIII, 2) fødtes i Februar 1919. Paa det Tidspunkt var Eléna
i Besøg hos os. Jordemoderens Overtro havde forhindret Olga i forinden
at anskaffe en Vugge, hvorfor Beatrice blev lagt i en Vaskekurv de
første Dage. Denne Omstændighed glemte Eléna en Dag, da hun kom
hjem med en Del Indkøb og placerede alle Pakkerne lige i Hovedet paa
Beatrice. Daaben foregik i den kønt beliggende Taarbæk Kirke ved
Pastor Hornbech. Faddere var Bedsteforældrene paa begge Sider samt
Oldemoderen, Mary Ann Burchard, min Broder Julian og Svend Grün
wald. Farmoderen holdt Barnet over Daaben og Nellie Hansen holdt
Huen for Eléna. Tilstede var endvidere Onkel Nie og Tante Henny Carøe.
Sit Kaldenavn fik den nydøbte etter Tante Beatrice Bertouch, medens de
to andre Navne minder om Olgas Moder og min Søster.
Allerede nogle Maaneder senere blev jeg sendt som Legationssekretær
til Berlin. Og hermed begyndte en Række Vandreaar. Arbejdet i Berlin
blev meget frugtbringende under Grev Mol Ikes kyndige Ledelse.28 Jeg fik
Lejlighed til at følge Udviklingen i det af Krig og Revolution hærgede
Tyskland og blev Vidne fil den utrættelige Energi, hvormed det tyske
Folk tog fat paa Genopbygningen under Førere som Ebert, Rathenau,
Wirth og Stresemann. Særligt Indtryk paa mig gjorde Afhøringen af
Hindenburg, Ludendorff, Bethmann-Holweg m. fl. i Rigsdagens Udvalg
til Undersøgelse af Krigsskyldspørgsmaalet, idet vi havde Adgang til
at overvære Afhøringen af disse historiske Personer paa aller nærmeste
Hold. Hindenburg bevarede en majestætisk Ro, medens Ludendorff paa
det heftigste forsvarede ham og sig selv; v. Belhmann afviste alle Angreb
med en Stemme, der dirrede af Indignation.
I denne Periode faldt ogsaa den store nationale Begivenhed: Nord
slesvigs Genforening med Danmark. Vi saa vel hernede kun det store
Arbejde, som fulgte hermed, men alligevel følte vi os alle lige saa grebet,
som havde vi set Kong Christian ride over Grænsen paa sin hvide Hest.
Megen Tilfredsstillelse høstede jeg af Arbejdet med Varetagelsen af de
kinesiske og siamesiske Interesser, hvilke var betroet Gesandtskabet, og
som for første Gang bragte mig i Kontakt med mange tiltalende Folk
fra det fjerne Østen. I Berlin havde jeg ogsaa Lejlighed til at bistaa
ved Hjemsendelsen af Direktør Andrups Erhvervelser til Frcderiksborgmuseet; jeg husker baade de store Lærreder af Slægten Blome og
Frederik IPs Buste, der i længere Tid prydede min Boghylde.
Naturligvis havde vi en Del Omgang først og fremmest med udenrigsministerielle Kredse og de andre udenlandske Repræsentationer. Navn
lig husker jeg Statssekretærerne i Auswärtiges Amt von Schubert og
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Haniel, Rapallo traktatens Fader, Friherre von Maltzahn og af de yngre
Embedsmænd Ahrens og Hans Thomsen. Særlig venligt blev vi mod
taget af de nordiske Gesandter Holma, Scheel og von Essen, den svejt
siske Gesandt von Planta og deres Familier. Af de yngre omgikkes vi
navnlig Esmarchs, Reuterswärds, Lilliehööks, Saussures og Capt. Warburton. Henimod Slutningen af vort Ophold gensaa vi den kinesiske
Legationssekretær Chang Yün-kai, med hvem vi havde boet Dør om Dør
i København, og hilste paa den franske Ambassadør de Margerie, der
som ung havde truffet min Moder paa Bal i København. Interessant var
ogsaa Bekendtskabet med Kejser Wilhelms Borg-Arkitekt, Prof. Bodo
Ebhardt. Af Danske omgikkes vi særlig Dr. Lersey og hans Hustru Kon
certsangerinden Helga Weeke, Dramaturgen Frk. Yrsa Bang — med
hvem vi blev inviteret hos Filmstjernen Erna Morena — Direktør Dylir
m. IT., foruden naturligvis mine egne Kolleger, navnlig Helmer-Petersen, Mohr, Presseattaché Larsen, Hoffmeyer, Suenson, Lotzheck og deres
respektive Familier.
Det daglige Liv i Berlin kunde naturligvis i disse Aar ikke altid være
lige behageligt. Fødemidler var ofte knappe selv for Diplomater, og
Geværkugler og Strejker gjorde ikke Forskel paa nogen. Under disse
Forhold kunde de pudsigste Situationer opstaa. Den Dag Generalstrejken
(efter Kapp-Putschet) udbrød, fik vi Visit af en af Olgas Barndomsbe-
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kendte og hendes Forlovede29 fra Potsdam. Da de nu ikke kunde komme
hjem igen, maalle vi i 8 Dage dele vort Hus, vore faa Fødemidler og vore
Klæder med dem — kun vore Tandbørster forbeholdt vi os selv! En i
Byens Udkant boende Diplomat kunde man se begive sig, i Mangel af
Befordring, paa Rulleskøjter og med flagrende Jaketskøder til sit Ge
sandtskab.
Trods Tidens Vanskeligheder trivedes alligevel det kulturelle Liv fort
sat i Tyskland. Tyskernes Trang til dyb Filosofi over Livet og til lødig
Kunst fornægtede sig ikke. Ofte nød vi Berliner Singakademis Koncerter
under Prof. Schumanns Ledelse og Operaer i det store Operahus. Vi
glædede os over Lucie Höflichs og Werner Krauss’ gribende Spil i Ger
hard Hauptmanns realistiske Skuespil og over Moissi som »Enhver« i
Grosses Schauspielhaus o. s. v. Kaiser Friedrich Museets glimrende
Samling af gammel hollandsk og italiensk Malerkunst gav os Anledning
til hyppige Besøg. Jeg havde ogsaa Lejlighed til paa nært Hold at lære
»Wandervogel« Bevægelsen at kende — skabt af unge Mennesker, der
ikke vilde narres for Livets Værdier trods Trykket af Tiderne.
Vi boede en kort Tid i en møbleret Lejlighed i Fasanenstrasse for
, derefter at indrette os med vore egne Møbler i Kurfürstendamm 259
(nu Budapesterstrasse) tæt ved Tiergarten og ikke langt fra vor Ven
Christian Lotzbeck, som vi derfor ofte kunde se. I Tiergarten gik Olga
Tur med Beatrice, jeg roede om Sommeren sammesteds (mellem Zelten
og Bellevue) og løb paa Skøjter paa de smaa Søer om Vinteren. Det var
vistnok i Berlin, at Beatrice fik Kælenavnet »Herzelein«, og af dette
Navn sat paa Melodi opstod det af hele Familien siden benyttede Fløjte
signal. Som Enebarn — ad interim — legede Beatrice meget med Duk
ker, men hendes bedste Legetøj var dog Onkel Svends »Mäh-Schaf«.
Poul (VIII, 3) fødtes i Oktober 1922 — med adskillige Dages For
sinkelse — paa en Klinik paa Lützow Ufer og døbtes (af Hensyn til
Aarstiden og Olgas Helbred) i vort Hjem paa Kurfürstendamm. Mama
Gisela bar Drengen. Faddere var Poul Johan Bertouch-Lehn, Fredrik
Rosenørn-Lehn, Heini Haugwitz, Herman L. Løvenskiold (Rafnæs), Irm
gard Katsch, f. Hoick og Lulu Fabritius-Jensen, f. Hoick. Poul kaldtes
han naturligvis efter sine to Bedsteforældre, Christian efter Lotzbeck,
der kort forinden var afgaaet ved Døden. Pouls Fødsel var naturligvis
en stor Familiebegivenhed. Ikke blot fremkaldte denne samme Glæde
som de andre Børns Ankomst, men desuden var Poul den første Dreng
i næste Generation.30
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Som Regel maatte vi indskrænke os til mindre Udflugter som til
Wannsee og Potsdam med det herlige Sans-Souci, hvor den historiske
Stemning var saa intens, at man hvert Øjeblik ventede at møde »den
alten Fritz«, til de gamle Vinbjerge ved Werder, Rheinsberg med Fre
derik den Stores Teater og til det romantiske Spreewald. Andre Besøg
gjaldt Slægtninge som Onkel Ricardo Burchards i Rathenow, Stypmanns
i Grabow a. d. Elbe og Webers i Rostock. Af længere Ture kan dog
nævnes Dresden samt Thüringen, hvor Brændpunkterne var Weimar
med de rige Goethe Minder (deriblandt det kønne lille Havehus, som en
af hans Venner, Justinus Bertuch, havde foræret ham) og det knejsende,
historiske Wartburg.
En særlig smuk Oplevelse var Besøget (1921) i det skønne Rothenburg
ob der Tauber. I 1922 gjorde vi en Rejse paa 14 Dage — »Rygsækrejsen«,
der foregik paa 3. Kl., hvad vi ikke kom til at fortryde — først til
München, hvor vi saa Pinakoteket og besøgte Christian Lotzbecks Grav,
og derpaa til Garmisch-Partenkirchen. Herfra gik vi til Fods op igennem
13
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Dalen mellem de bayerske Alper lil Mittenwald, hvorfra vi fortsatte med
Jernbanen over Innsbruck-Brenner til Norditalien. Efter at have beset
Verona og Como gjorde vi det længste Ophold i det skønne Bellag io
(anbefalet os af Tante Mina), hvorfra vi foretog herlige Ture i Omegnen.
Med tungt Hjerte brød vi op fra dette lille Paradis og begav os over
Porlezza — Gandria — Lugano — Freiburg (Anita Brühler) til mine
Svigerforældre i St. Magnus, ved Bremen, hvor de havde erhvervet et
smukt Landsted.31 Her kom vi iøvrigt ofte paa Besøg fra Berlin, og Bør
nene morede sig fortræffeligt ved at iagttage det lille Landbrug, der var
knyttet dertil. Men vi glemte ikke derfor at besøge Søjlehuset i Oth
marschen.
Efter Pouls Fødsel trængte Olga til Luftforandring, og vi tilbragte
derfor nogle Uger i Vinteren 1923 i Meran med Børnene. Atter lokkede
Italien med en lille Afstikker til Venedig, men iøvrigt var der jo rig
Lejlighed til Vandringer til de gamle Tyrolerslotle, ja endog lil Skiture
oppe paa Stilfzer Joch.
Efterhaanden var 4^2 Aar gaaet paa Posten i Berlin. Mange Kolleger
havde jeg set veksle, og endelig kom Turen ogsaa lil mig d. 1. Januar
1924. Takket være Grev Moltkes Anbefaling blev jeg forflyttet til Paris.
Men Forholdene var dengang endnu saadan, at jeg først maalle i »Ka
rantæne« paa Udenrigsministeriets Sprogstipendium. Jeg fandt Nizza
særlig egnet for at perfektionere mig i Fransk — og for min Familie
til at rekreere sig. Paa Promenade des Anglais i Nice gjorde Poul sine
første Skridt — ceux qui coûtent — og her lagde han P å Aar gammel
ogsaa sine musikalske Evner for Dagen ved at nynne Aarets Karnevals
vise »Nice-qui-rit«. Formaalet med Opholdet lykkedes ganske vel, og
i Slutningen af Februar ankom vi til Paris.
Det var ikke mindre lærerige Aar i Frankrig under min ny Chef,
Kammerherre Bernholt, hvis Princip var at lade de yngre prøve deres
Kræfter og selv tage deres Ansvar.32 Først naar en Sag truede med at
gaa i Haardknude, traadte Kammerherren selv til og »trancherede« den
paa faa Øjeblikke. Kort efter min Ankomst blev jeg sendt til Reims
i Anledning af en Takkehøjlidelighed for de danske Gejstliges Kollegahjælp repræsenteret ved Dr. theol. Alfred Th. Jørgensen. Hele Vejen
i Toget fra Paris memorerede jeg min Tale, og ved Bordet Log jeg til
Trods for flittige Opfordringer fra de omkringsiddende Prælater kun
et Par Mundfulde af de forskellige Slags Champagne (den lokale Drik)
og klarede da ogsaa min Tale tilfredsstillende — bagefter bemærkede
jeg imidlertid, at samtlige franske Talere benyttede Manuskript! En
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anden Gang overværede jeg en Højtidelighed i Rueil ved Monumentet
for de frivillige Danske. En større Begivenhed af lignende Art var Ind
vielsen af den danske Kirkcgaard i Braisne. Ved samme Lejlighed
besøgte vi nogle af de endnu i Ruiner henliggende franske Byer som
Soissons m. fl. Endelig oplevede vi den internationale Verdensudstilling
i Paris 1925. Den særprægede danske Pavillon, der aabnedes paa festlig
Maade af Kronprinsen, rummede nydelige Prøver paa dansk Smag, sær
lig det danske Kunsthaandværk høstede velfortjent Hæder.
Paris var jo en skøn By at leve i. Var der noget herligere end at
drysse rundt ved Bogkasserne paa Kajerne eller hos les antiquaires i rue
Bonaparte eller rue de Sèvres. Hvilken ophøjet Ro i Gaardene til Palais
Royal eller paa Place Carnevalet, hvilken Stilrenhed i de gamle Palæer i
rue St. Honoré, hvilken Hvile for Sindet at sidde paa en Fortovskafé ved
St. Germain du Pré med en »chocolat avec brioche«. Men som det altid
gaar paa Steder, hvor man samtidig har sit Arbejde, kneb det med Tiden
til at besøge Seværdighederne. Man naaede lige netop at kigge indenfor
i de bekendteste Kunstsamlinger. Dog fik jeg en særlig Lejlighed til at
13*
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aflægge Besøg — sammen med Direktør Slomann — i den enestaaende
Rotschild’ske Kunstsamling. Vi boede nu heller ikke Dør om Dør med
Louvre, men af Hensyn til Børnene ude i den højere beliggende Pare
de Montretout™ i St. Cloud.
Her kunde Børnene lege i Haven eller i den tilstødende St. Cloud
Park (Slottet brændte under Krigen 1870). I vort rummelige Hus (No. 26)
havde vi Besøg af adskillige Slægtninge og Venner saasom min Moder,
min Svigerfader, Elena, Pe, Katsch’s, Ebbe, Svend m. fl. Fastboende i
længere Tid havde vi Douglas Brodie, Søn af engelske Venner, som vi
siden besøgte i Bexhill. Ofte gjorde vi Ture i Omegnen af Paris med
vore Gæster, saaledes selvfølgelig til Solkongens Slot i Versailles og til
Kejserinde Josephines stilfulde Exil Malmaison eller til Fontainebleau,
Chartres og Maintenon. Særlig Tiltrækning for mig havde smaa Perler
som Petit Trianon og Bagatelle (sidstnævnte i Bois de Boulogne).
Længere Ture gik f. Eks. til Auvergne (med Labastille’s), til Compiègne
og Pierrefonds (med Jim Boker) eller til Dampierre (Slottet af Mansard,
Haverne af Le Nôtre). Overalt var der rig Anledning til at fordybe sig
i fransk Historie og Kunst. Et Par Gange krydsede vi Kanalen, den ene
Gang for at mødes med Poul Johan i London, den anden for at besøge
Brodies og Bertouchs i Bexhill.
Beatrice og Poul var nu vokset godt til. Beatrice gik i Skole i Cours
Racine i St. Cloud (5, Avenue du Maréchal Foch) og kom ofte hjem med
la Croix d’Honneur for Flid, men sjældent med Kammerater, idet disse
ikke plejede at orngaas hverandre udenfor Skolen. Beatrice og Poul
legede derfor meget sammen. En Dag beklagede Beatrice sig overfor
Svend Grünwald over at hun kedede sig, naar Poul sov til Middag. »Men
Du har jo Dine Dukker,« bemærkede Onkel Svend; »ja« svarede hun,
»men det er jo ikke levende Væsener.« Kort før vi skulde flytte til Dan
mark, ventedes Kongen til Paris. Heraf var Børnene naturligvis meget
optaget, og da en Dag en dansktalende Herre ringede paa vor Gitterport,
kom Beatrice styrtende ind med Ordene »Je crois que c’est le Roi« —
dèr stod Flyttemand Jensen med Haandtaske og Plaid!
Poul med de blonde Krøller var alle Franskes Sværmeri; han over
vældedes med Kys og Kælenavne som le petit Jesus, mon coco, mon
joujou. Naturligvis blev Poul forkælet deraf, og det kunde give sig Ud
slag i utaalmodige Krav som: »Maman, je vœux une fleur tout de suite!«
Efterhaanden ventede vi den tredie, og Spændingen var stor. Poul
spurgte ustandselig »qui est ce«? Det var jo svært at svare paa, og
saa hed den ventede simpelthen efterhaanden »le petit quiqui«! Men
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en skønne Dag var le quiqui der, og da det var en Pige fik hun Navne
forandring til »la petite miche-mouche«, der senere kom paa Vers med
egen Melodi. Fra St. Cloud’s Borgmester kom der en nydelig Gratula
tionsskrivelse i Anledning af Eva s Indregistrering ved Mairiet. Daaben
fandt Sted i den af den danske Menighed benyttede Eglise St. Jean i
rue de Grenelle i Paris.34 Faddere var Tante Ella Hoick, Tante Mimi
Løvenskiold, Pe, Henning Hergel og Erling Foss.
Selvfølgelig dyrkede vi Theatret i Paris, hyppigt i fornøjeligt Selskab
med Erling og Bodil Foss. Der var naturligvis altid Klassikerne paa
Comédie française, men af moderne Stykker lagde vi særlig Mærke til
Paul Géraldy’s Karakterskuespil, der baade var tankevækkende og op
byggende. Sacha Guitry og Yvonne Printemps var aldeles mesterlige,
hvad enten man saa dem i »Mozart« eller »Frans Hals«. En særpræget
Skuespillerinde var Gaby Morlay. Paa Scenen kom hele den franske
Evne til at leve Livet let og elegant til Udtryk. Vi oplevede ogsaa Poul
Reumerts Optræden (Tartuffe) paa Théâtre français, men desværre ikke
Johs. Poulsens Gæstespil. Lugné Poë gjorde paa sit lille Theater et
interessant Arbejde for at lære Pariserne Henrik Ibsen at kende, men
Franskmændene var ikke særlig lærvillige, ikke engang da Betty
Nansen kom ned for at hjælpe ham. Det berømte franske Forlystelses
liv fandt vi hverken særlig’ morsomt eller elegant, selvom der ved de
smaa Borde i det frie paa Place de tertres (Montmartre) kunde være
en hyggelig Stemning. Paa Casino de Paris kunde man endnu opleve
den trods sin Alder stadig vitale Mistinguette, og Palace Varieté overgik
Folies Bergères i alle Fald i Smag ved Engagementet af Raquel Meller,
der med usædvanlig Finhed foredrog »La Violetera«, »Hola Manola«
og andre spanske Sange. Violerne, hun uddelte til os, er desværre for
længst visnede, og hendes Navn har maattet vige Pladsen for Lucienne
Boyer’s og andre Stjerners.
Til vore diplomatiske Kolleger saa vi ikke ret meget i Paris, der er
saa stort og splittende at hver gaar sine Veje og har sine Kredse, men
til Gengæld kunde et Bekendtskab hurtig være gjort. Saaledes havde jeg
en Dag et Ærinde i den amerikanske Ambassade, hvor jeg kom i For
bindelse med Legationssekretær G., der spørger:
Are you married? og jeg svarer
Yes, and you?
Han: Yes. Wouldn’t you come and have dinner with us tonight?
Jeg: Thank you so much, but I think I will have to ask my wife first.
Han: Allright, you just phone your reply to Mrs. G.
Jeg: But she might be rather astonished, not having met us before.
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Han: Oh, just say, you are friends of mine!
Vi kom saa til Middagen i et nydeligt mindre »hotel« paa Avenue
du Bois. Det store runde Bord var overordentlig smukt dækket hl. a. med
et gammelt københavnsk (grønt?) Spisestel som en særlig Opmærksom
hed overfor os.
I den britiske Ambassade var der en Aften stor Modtagelse i Anled
ning af Prinsen af Wales’ Besøg. Jeg husker at vi knapt genkendte
ham efter Billederne, da han Log imod os med et »glad to see you«,
saa lille og beskeden virkede han. I den tyske Ambassade — i Dronning
Hortence’s smukke Palæ — nød vi megen Gæstfrihed hos den elskvær
dige Ambassadør von Hoesch, ligesom hos Legationsraad Dumont og
hans tyrkisk fødte Frue. Blandt de skandinaviske Repræsentanter viste
den svenske Minister Ehrensvärd og Hustru, f. Marna Münter os stor
Elskværdighed, ligeledes Legationsraad von Lagerberg, den norske
Gesandt, Baron Wedel Jarlsberg, der førte et stort Hus i rue de Surésne,
og hans Legationssekretær, Andvord. I Paris traf vi ogsaa den mexican
ske Minister Reyes, med hvem Olga som Barn havde leget i Monterrey,
hvor hans Forældre boede lige overfor Casa Hoick.
De ledende Direktører i det franske Udenrigsministerium paa Quai
d’Orsay var dengang M. de Coulondre og M. Pila. Det var altid meget
vanskeligt selv for Missioncheferne at faa Adgang til Embedsmændene
i Ministeriet, men en Vagtmester, som kopierede franske Stik med stort
Held, og hos hvem jeg havde fundet det klogt at gøre nogle Bestillinger,
havde en Evne omtrent lige saa stor som gamle Kjettinges til at faa
Dørene til at aabne sig. Den mest elegante Fremtoning i »les Affaires«
var Protokolchefen, M. de Fouquières, der lige saa vel kunde have levet
i »le grand siècle«. Hjemme i den stilfulde Legation i 77 Avenue Mar
ceau ledede den stilfærdige Legationsraad Engelsted de løbende Forret
ninger bistaaet bl. a. af Kaptajn Høegh-Guldberg og Presseattaché
Wamberg; sidstnævnte udmærkede sig dels ved at slaa Danmarks Navn
fast i fransk Bevidsthed dels ved at være gift med den uforlignelige Fru
Sacha.
Af Helbredshensyn maatte jeg tage Halvdelen af min aarlige Ferie
om Vinteren, som vi da gerne tilbragte i Cannes, hvor Beatrice og Poul
kunde boltre sig paa den herlige, sandbelagte plage tæt udenfor vort lille
hyggelige »Hotel Brougham« (paa Pladsen af samme Navn). En Vinter,
da mit Helbred var særlig ringe, maatte jeg tage op til Peira Cava,
hvor jeg gik paa Ski med en fransk Ven i herlig Sol og med Udsigt
over Middelhavet. Jeg blev fulgt til Nizza af Ebbe og hans Broder Baron
Holsten, der havde besøgt os i Cannes paa Vej til Italien. Senere fik jeg
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ogsaa Lejlighed til at lære den italienske Riviera at kende lige fra det
herlige Bordighera (hvor jeg fandt et Træ-fuglebur til Olgas Samling)
til Genua med de prægtige van Dyck’er i Palazzo Rosso og det fortryl
lende Portofino (Mare) med den af Zahrtmann forevigede Terrasse. Et
Aar, da jeg maatte vende tilbage til Paris før den øvrige Familie,
benyttede jeg Lejligheden til undervejs at besøge de kendteste Steder i
Rhônedalen. Arles saa jeg første Gang efter Ankomsten en sen Aften fra
Amphiteatrets øverste Murkant, og jeg glemmer ikke Maanens Spil paa
de utallige smaa lerrøde Tage, mellem hvilke Rhônens sølvhvide Baand
snoede sig. Det skønne romerske Tempel i Nîmes, de tykke Bymure og
Paveslottet i Avignon er altfor kendte til atter at skulle beskrives her.
Men en mere gennemtrængende kold Vind end le Mistral har jeg heller
ikke oplevet!
Fra Paris lagde jeg engang Vejen hjem til Danmark over Holland
og Belgien. I de nederlandske Bybilleder og Landskaber35 genfandt jeg
meget af Stemningen hos de herlige gamle Mestre i Ryksmuseum og
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Mauritshuis, medens jeg i Arkitekt Slolhouwer mødte en lyslevende Aand
fra Nutiden. Mit Besøg i Belgien gjaldt i første Række Grimberghen,
som jeg ikke havde naaet at se under mit tidligere Ophold der i Landet.
Fra Vilvorde spadserede jeg en smuk Sommerdag gennem det venlige
Landskab ud til Landsbyen Grimberghen, hvor jeg efter at have set det
gamle Abbedi, gik ind i en Estaminet for at spise Frokost og orientere
mig med Hensyn til et Besøg paa Slottet. »Impossible, Monsieur« var
det øjeblikkelige Svar; en streng Nonneorden, som havde lejet Slottet af
Ejeren (Prince de Rubempré et de Grimberghe), tillod intet mandligt
Væsen at komme indenfor dets Omraade. Jeg nærmede mig nu alligevel
Slottet, men fandt ganske rigtigt alle Adgange slænget. Imidlertid saa
jeg Abbedissen spadsere i Klosterhaven med nogle Nonner. Resolut svang
jeg mig over Havelaagen, introducerede mig og forklarede Abbedissen
min Families Tilknytning til Slottet. Abbedissen der — ikke uden Grund
— fandt Introduktionsmaaden noget usædvanlig, erklærede Slottet luk
ket for fremmede. »D’où venez-vous Monsieur?« tilføjede hun. »De Paris,
Madame la Supérieure« svarede jeg, »et c’est peut-être la seule fois de
ma vie que je n’aie l’occasion de visiter cet endroit«, hvortil hun tørt be
mærkede, at naar jeg boede i Paris, kunde jeg jo nemt komme igen en
anden Gang. Imidlertid blev Abbedissen mig Svar skyldig, da jeg ind
vendte, at det kun var en ringe Trøst, naar hun alligevel nægtede mig
Adgang, hvorpaa jeg fik Tilladelse til at bese Slottet udefra samt til
at gaa ind i Slotskapellet, der var smykket med omfattende Træarbejder
prydede med Berthout’ernes Vaabenskjold. Paa samme Tur aflagde
jeg Besøg i Landsbyen Assche, i hvis Kirke der ligeledes findes en Del
interessante Familievaaben. I Gent, hvor Konsul Hartmann og hans
Hustru, f. Kemp, modtog mig meget gæstfrit, besaa jeg med Interesse
Chateau des comtes, medens jeg i Antwerpen særlig fordybede mig i
Plantins gamle Trykkeri. Og fra Brügge — Inkarnationen af det 16. og
17. Aarhundredes højtudviklede nederlandske Borgerkultur — hører jeg
endnu den sprøde Klang af Klædehallernes carillons lige overfor mit
Logi i »Le panier d’or«.
Min Tjenestetid i Frankrig udløb imidlertid i Foraaret 1927. Helbreds
hensyn nødte mig til at opgive Tanken om at acceptere de mulig vakante
Sekretærposter i Haag og Rom og til at søge hjem til Udenrigsministeriet,
hvor jeg 1927—32 gjorde Tjeneste som Fuldmægtig. Beatrice kom i
Ingrid Jespersens Skole og Poul i Frk. Rindoms lille private Skole, der
først havde til Huse i det gamle Palæ ved Siden af det Classenske Fideikommis, senere paa Hjørnet af Grønningen. Eva begyndte sin første
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Skolegang i en Børnehave i Bredgade. Da hun en Morgen skulde gaa
alene derhen, spurgte en Dame, der fandt hende grædende paa Gaden,
hvad hun ledte efter. »Jeg kan ikke finde et 3-Tal og et 8-Tal«, svarede
Eva — Husnummeret var 38! Vi boede først ovenpaa Apoteket i Bred
gade 73, hvorfra Børnene med Lethed kunde naa baade Skolen og vor
nyanskaffede Kolonihave ved Svanemøllen — sikkert den første Koloni
have i Udenrigsministeriets Annaler! Men efterhaanden fik vi alle saadan Længsel efter Livet i landlige Omgivelser, at vi flyttede til en
mindre men forøvrigt meget hyggelig Lejlighed i Havehuset til Amaliegade 16, hvilket tillod os at erhverve (1929) et Sommerhus ude ved
Sletten Fiskerleje. Kort forinden var vi vendt hjem fra en 4 Maaneders
Rejse til Mexico, hvortil jeg ved Velvilje fra Ministeriets Side havde
opnaaet den fornødne Orlov. Min Svigerfader ønskede, at vi skulde
komme derover,36 medens han endnu var der, for at vi kunde sætte os
ind i Forholdene i Firmaet og paa Ranchoen. Da vi var derovre, tilbød
han mig endog at indtræde i Firmaet. Men dels vilde jeg nødig opgive
Udenrigstjenesten, hvor jeg var kommet godt i Gang, dels havde vi
Betænkelighed ved at rykke Børnene op fra deres Hjemland, hvor de
nu var faldet godt tilrette. Men Rejsen i sig selv blev en baade smuk
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og interessant Oplevelse. Det var første Gang jeg var i U. S. A. New York
var imponerende ved sin Teknik og sin service. Med Mr. og Mrs. Wiesel
— han var en Forretningsven af min Svigerfar — besøgte vi bl. a.
»Garden City« paa Long Island. Prof. Llewellyn, som vi havde truffet
ombord, gav mig Lejlighed til at overvære en af sine juridiske Fore
læsninger paa Columbia University og tog os en Aften med i La Fayette
Theatret og Negerkvarteret i New Amsterdam. I Metropolitan Museum
var jeg glad ved at konstatere, at endnu ikke al europæisk Kunst findes
derovre. For at se noget af Landskabet kørte vi med Rutebil fra New
York til Washington. Her blev vi særlig begejstret for Mount Vernon,
dette smukt beliggende historiske Sted i en indre og ydre Stil og Ud
smykning, der betegner Blomsten af »colonial style«. Med gode Introduk
tionsskrivelser i Lommen fra Landbrugskonsulent Sørensen aflagde jeg
Besøg i Landbrugsministeriet i Washington. Sproglige Vanskeligheder
var der ikke; thi de Embedsmænd, der ikke talte dansk, talte norsk
eller svensk! Efter et kort Besøg hos en amerikansk Familie udenfor
Pittsburgh, hvor vi fik et Indtryk af amerikansk Hjemmeliv, og et lille
Ophold i San Antonio, hvor vi besøgte Anita Degetau, fortsatte vi til
Laredo Texas, hvor Olgas Fader modtog os.
Da vi kom ind i Nordmexicos golde og øde Strækninger, spurgte jeg
uvilkaarlig min Svigerfader om, hvad Dyrene egentlig levede af i denne
Ørken. »Wüste sagst Du«, svarede han, »ja, daran habe ich eigentlich
nie gedacht, aber vielleicht ist es so«. Saa meget holdt han af dette
Land, saa meget beundrede han den storslaaede Natur og saa rige
Muligheder saa han her, at han aldrig havde betragtet det fra Syns
punktet Ørken! Det maa indrømmes, at Landskabet blev langt smuk
kere, jo nærmere vi kom Monterrey. Silla’s, Mitras og Sierra Madre’s
storslaaede Bjergformationer rejste sig paa de tre Sider, medens Jern
banen fra den fjerde førte os ind til Olgas Fødeby. Paa Stationen var
der stor Modtagelse af Venner og Bekendte. Byen følte jeg mig straks
hjemme i, saa godt kendte jeg den fra Billeder, og mange af de tilstede
værende kendte jeg i Forvejen fra Europa. Saaledes havde Olgas Bed
stemoder Guadalupe Trevino allerede besøgt os i Paris med nogle andre
Slægtninge, med hvilke hun gjorde en Europarejse; Anita Degetau og
Westendarps havde jeg engang set, da de var i København paa Gen
nemrejse osv.
Just som vi var ankommen til Monterrey, udbrød en Revolution,
som navnlig havde sit Brændpunkt i denne By. Skydningen forhin
drede os i nogen Tid at komme rundt i Byen og især at komme uden
for denne. Der kæmpedes fra Barrikader i Gaderne, og Nationalbanken
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og nogle Generalers Huse blev udplyndrede. Denne Gang gik imidlertid
Grandmama Trevinos Hus, hvor vi boede, Ram forbi. Det var blevet
tilstrækkelig grundigt hjemsøgt i hendes Mands Levetid — General
Trevino selv, der havde været Krigsminister og Guvernør over Staten
Nuevo Leon under Præsident Diaz, døde i Landflygtighed i San An
tonio — og Mærkerne af Projektiler sad endnu i Vægge og Møbler.
Omsider forlod de Revolutionære atter Byen, og vi besaa derefter i Ro
og Fred Bodegaerne, Sæbefabriken »La Mariposa«, Kirkerne,37 Støbe
rierne og Bryggeriet »Cuatemoc« samt besøgte Slægtninge og Venner
saasom Familierne Zambrano, Garca, Westendarp, Onkel Juan Bur
chard, Don Zenon Guzmån og Familie, I?amilierne Möbius, Cram m. fl.
Senere flyttede vi hen til Papas lille Hus paa Hjørnet af Calle Padre
Mier/Matamoros, hvor Olga overtog Husførelsen med gamle Lupe som
Hjælp, og hvor vi kunde gengælde lidt af den store Gæstevenlighed, vi
mødte. Der var alt, hvad vi behøvede: comedor, sala, Soveværelse, dejligt
Badeværelse og Køkken. Bagved var der en lille Patio med frodig Be-

204

S y v e n d e og O lte n d e S læ g tle d

voksning. Ud mod Gaden var de altid aabne Vinduer stænget med rejas.
Om Morgenen vækkedes vi derfor ufejlbarligt af Manden, der raabte
med »nopaliiitos« (friske Kaktusskud — ligesaa eftertragtede i Mexico
som friske Bambusskud i Japan) og Drengen der ikke mindre iørenfaldende tilbød »El Porvenir«, det mest udbredte Blad i Monterrey. Endnu
i de kølige Morgentimer nød vi Morgenbordet med friske Grøntsager,
navnlig Aguacates paa Tortillas. løvrigt kastede jeg mig i mine Be
stræbelser for at undgaa de mange krydrede Ret 1er mest over fri joies
(brune Bønner), medens jeg overlod enchiladas og andre »brandstiftende«
Fødemidler til Olga. Ud til det gamle Bispesæde Opispado med den
smukke Udsigt over Monterrey tog vi ofte, helst om Aftenen, naar alle
Lysene nede i Byen tindrede; heller ikke forsømte vi de andre skønne
Udflugter som til Santa Catarinas Bjergkløfter og Sommerresidenserne
oppe paa Mirador saavel som til Topo chico, Cadereyta, San Juan (Por
venir) osv. Under Slutningen af Opholdet rejste vi med min Svigerfader
op til Olgas og Elénas Rancho El Infante, hvor vi tilbragte 8 herlige
Dage i den kølige Luft paa Højplateauet med Besigtigelse af Græs
ningerne og de kunstige Vandinger, derunder indbefattet Ture til Ge
neral Trevino’s Hacienda »La Babia«, hvor Olga havde tilbragt en Tid
som Barn, til San Geronimo (Mr. Mangum) og den smukke San Domingo
Rancho ved Foden af la Mesa Plateauet.
Endelig maatte vi rive os løs fra Nordmexico. I Slutningen af April
rejste vi til Hovedstaden, Mexico D. F., hvor vi endnu gjorde nogle Be
søg hos Bekendte og saa en Række smukke og interessante Steder som
Xochimilcos »svømmende« Haver, Klostret i Churubusco, Aztekerpyramiderne ved San Juan Teotiuacan osv. — vi skulde ogsaa have været
med den amerikanske Minister Morrow (Lindberghs Svigerfader) til
Cuernavaca under Eskorte af Hensyn til de hyppige Bandi Loverfald
paa Vejen dertil, men naaede desværre ikke Turen, da vi maatte til
træde Hjemrejsen. Fra Mexico City tog vi den skønne Tur over Orizaba
og Amecameca til Vera Cruz. Herfra naaede vi, med Ophold i Habana,
ad Søvejen tilbage til New York for en skønne Dag at lande i Køben
havns Frihavn ombord i S/S »United States« med en Pakke mexikanske
Folkesange paa Grammofonplader og to Kasser med Bougainvillas un
der Armen. Det var et glædeligt Gensyn med Børnene efter det lange
Fravær, under hvilket de forøvrigt var blevet boende i vor Lejlighed i
Bredgade med Frk. Ida Petersen (kaldet »Beba«).
En Sommer tilbragte jeg en halv Snes Dage behageligt hos Kam
merherre Zahles i Berlin, hvor jeg deltog i nogle Forhandlinger under
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Forsæde af Amtmand Refslund Thomsen. Paa dennes Invitation gjorde
Kontorchef Scheel og jeg nogen Tid efter en Rejse til Sønderjylland for
paa Stedet at lære de Forhold at kende, hvormed vi daglig arbejdede i
Ministeriet. Med Brøndlund Slot som Udgangspunkt besaa vi Aastederne
for en Række aktuelle Spørgsmaal, saaledes bl. a. Kollund, Wasscrsleben,
Rudbøl Sø og den lille By Rosenkrands ovre mod Vest, hvor Grænsen
nok saa muntert løber midt ned gennem Gaden! Men vi forsømte heller
ikke at opsøge gamle historiske Steder som »Folkehjem« i Aabenraa,
Dybbøl og — Syd for Grænsen — Dannevirke. Naturligvis aflagde vi
Besøg hos Sønderjydernes gamle Høvding H. P. Hanssen og hans Hustru
paa Høj tofte samt hos Greve og Grevinde Schack paa Schackenborg —
hvorfra vi bl. a. ogsaa besaa den gamle Amtsgaard i Tønder, hvor i sin
Tid E. A. Bertouch havde resideret (jfr. S. 30). Paa denne Tur havde vi
saaledes gennemlevet et betydningsfuldt Afsnit af Danmarks Historie.
I 1932 fik jeg Mulighed for at komme til Berlin eller London som
Legationsraad, men det første Sted havde jeg jo allerede tidligere været
en Aarrække, og det sidste Sted havde jeg hverken Raad eller Helbred
til at bo. Endelig kom hertil atier Hensynet til ikke at rive Børnene
fra Danmark eller skille os fra dem. Men jeg maa sikkert have fore-
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kommet baade Kammerherre Zahle og Greve Ahlefeldt, der havde ment
mig det vel, utaknemmelig. I Stedet blev jeg saa udnævnt til Kontor
chef i Udenrigsministeriet. Der fulgte nu tre yderligere anspændte, men
interessante Arbejdsaar, hvor jeg vel følte Ansvarets Byrde, men ogsaa
havde en mere førstehaands Glæde, naar Resultater opnaaedes, som jeg
dog delte med saa fortræffelige Medarbejdere som H. J. Hansen, Ryder,
Svenningsen, Hvass, Worsaae, Tillitse, Fensmark m. fl., medens jeg som
elskværdige Foresatte mindes Kammerherre Bernhoft, Eduard Revenllow,
Gesandterne Wadsted, Nørgaard og Falkenstjerne samt Poul Scheel.
Teater, Koncerter o. 1. havde jeg kun sjældent Tid til at dyrke i disse
Aar. Men til de bedste Oplevelser i denne Henseende hører Marion An
dersons Negro spirituals og Gösta Ekman med Bodil Ipsen i »Gustaf
Wasa« (paa Dagmar Teatret); sidstnævnte saa vi endvidere i Filmene
»Swedenhielms« og »Kanske en diktare« (med Karin Carlsson). Da vi
er ved Filmene, maa ogsaa nævnes Annabella og Charles Boyer i »La
bataille«. Medens vi i Paris’ Overflødighed havde vraget Josephine
Baker, lod vi os dog friste, da hun besøgte København — et rigtigt
Stykke Urskov! Selskabelighed dyrkede vi ogsaa kun lidt, men jeg var
glad ved i disse Aar hyppigere at kunne besøge mine Forældre paa
Lungholm.
Min Gerning her hjemme bragte mig naturligvis i Kontakt med Med
lemmer af vor Regering og Rigsdag. Nævnes kan — foruden de skiftende
Udenrigsministre Scavenius, Gold, Moltesen og Munch — Stauning, som
bl. a. har gjort sig fortjent ved at hæve Arbejderne op til at føle sig som
virkelige Medlemmer af det danske Samfund, J. P. Nielsen, der saa virk
somt organiserede Anbringelsen af tyske Børn i Danmark efter forrige
Verdenskrig, og Vilh. Rasmussen, som i sin højtknappede graa Vest spad
serede om mellem de Delegerede paa Afrustningskonferencen i Genève.
Fra det udenrigspolitiske Nævn husker jeg særlig Vanggaard, AlsingAndersen og Christmas Møller. Madsen-Mygdal traf jeg første Gang, da
jeg en Dag skulde bringe ham en Meddelelse i Rigsdagen, og han paa en
pudsig Maade forvekslede mig med min Dobbeltgænger, en Journalist
ved »Sunday Times«. Ved et Selskab samme Aften hos Dr. Moltesen
morede han sig selv godt over Fejltagelsen.
Af de herværende udenlandske Repræsentanter erindrer jeg særligt
Minister von Hassell og Frue, født v. Tirpitz, Friherre von Richthofen
og hans østrigsk fødte Hustru, Gesandterne Huitfeldt, Ewerløf, Hermite,
Arsène-Henry og Sir Thomas Hohler. Vi havde ogsaa megen Glæde af
Bekendtskabet med den litterært og kunstnerisk interesserede Legations
sekretær Perowne. Med Legationssekretær Ives og Hustru gjorde vi bl. a.
en vellykket Udflugt til Møens Klint, og med von Schubert og Eaman
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havde jeg bl. a Sportsinteresser fælles. Den mangeaarige belgiske Ge
sandt Allart afløstes af Grev van den Straten-Ponthoz, der havde vor
særlige Sympati som Følge af den Omstændighed, at hans Udseende,
Stemme og elskværdige Væsen i paafaldende Grad mindede om min
Svigerfaders. Det var ogsaa i disse Aar, at U. S. A. var repræsenteret
ved Mrs. Bryan Owen, med hvem jeg blev foreviget af Pressen paa et
Fotografi fra et Flaadebal (hendes Broder traf jeg senere i Californien).
Kontorets Behandling af visse Folkeforbundssager medførte, at jeg i
Aarene 1933 og 34 deltog i den danske Delegation til Afrustningskon
ferencen i Genève. Det var overmaade interessant at se og høre alle de
store Koryfæer som Eden, Barthou, Litwinoff, Benés og Madariaga tale
i Konferencens Plenarforsamlinger, men ikke mindre spændende at
overvære de mange private Konferencer, hvor, — om man saa tør sige
i denne Forbindelse — Kuglerne støbtes. Opholdet paa Hotel Riche
mond (der kun havde een Front med Terrasser mod Søen og Solen) var
særdeles tiltalende og Roturene i den aarie Morgen før en lang Dags
Arbejde meget forfriskende. Naar Lejlighed gaves, nød jeg at spadsere
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mellem de sirlige châlets og frodige Haver i Byens Udkant. Svejtserne
selv gjorde et meget tiltalende Indtryk paa mig ved den for dem egne
Blanding af germansk Vindskibelighed og romansk Smidighed. En
enkelt Søndagsudflugt gik med Delegationen til Chamonix ved Foden
af Mont Blanc’s snedækte Tinder, en anden med Hergel påa Grand
Salève. Derimod maalle jeg opgive at besøge Onkel Ricardo i Montreux.
Ved Sessionens Afslutning i 1933 hentede Olga mig i Genève, og vi
lagde saa Hjemvejen over Menton, hvor vi drømte om et lille Hus og
i alle Fald fik nogle Dages Hvil ved det blaa Middelhav.
I 1934 var jeg atter Delegeret ved Afrustningskonferencen samt tillige
ved Folkeforbundets Raadsforsamling. Da Dr. Munch en Dag gav mig
Ordre til at indtage Danmarks Sæde i Forsamlingen, følte jeg det som et
historisk Øjeblik. I Pinsen — da Dr. Munch ønskede at blive i Ro paa
Hotellet — tog jeg med Gustav Rasmussen og Birkeland (i Gustavs Bil)
en herlig Tur til Haute Savoie. Over Megève — Col d’Aravis med de
blomstrende Krokusvidder kom vi ned til Talloires ved Lac d’Annecy,
derfra videre til Aix-les-Bains, som dog i Udstyr mere mindede om et
Badested fra 90’erne (herfra sendte jeg et morsomt Guldfiskearmbaand
hjem til Eva). Videre gik Turen til Chambéry, hvor vi besaa Madame
Warrens’ (Rousseau’s) Hus i Les Charmettes. Hjemvejen lagde vi langs
Søens anden Bred over Annecy — en vellykket Tur i straalende Vejr
og i en usædvanlig skøn Natur. løvrigt tillod Arbejdet mig ikke at tage
imod nogen Indbydelser. Først da Dr. Munch var afrejst og havde efter
ladt mig nogle Dage som Observatør, fik jeg, da intet af Vigtighed fore
faldt, Tid at tage mod Gæstevenlighed hos Hr. Borberg, Direktør Rostings,
Finn Friis’, Erichsens m. fl., hvor jeg bl. a. traf Harriet (gift Anker) og
Hedevig Wedel Jarlsberg. Da Møderne ebbede ud en Fredag, tog jeg
næste Morgen hjem med Flyvemaskine fra Genève og ankom til Kø
benhavn paa 7 Timer — paa Vejen kunde jeg skimte Lungholm fra
Luften!
Ligesom i Frankrig delte jeg ogsaa herhjemme undertiden min aarlige Ferie, naar der var Lejlighed dertil, i to Dele, kun at jeg anvendte
Vinterparlen til Skisport i Norge eller Sverrig. Saaledes var Olga, Lotte,
Herman L. og jeg en Vinter sammen paa Lillehammer, en anden Vin
ter var jeg med Gerhard Katsch paa Åre, en tredie med von Schubert
paa Ustaoset; i Vinteren 1935 var Poul — med Olga og mig — for første
Gang paa Skitur paa Golaa. Endelig var flere af os i Vintrene 1939 og 40
paa Gausdal, hvorfra Poul og Eva hjemførte flere Skitrofæer. Sam
tidig fik vi paa disse Rejser en kærkommen Lejlighed til at besøge
min norske Slægt. Sommerhalvdelen af Ferien tilbragte vi gerne paa
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Lungholm eller i Humlebæk. Enkelte Helligdage om Sommeren benyt
tede vi ofte til smaa Udflugter pr. Bil — undertiden sammen med Otto
og Martha Morgenstierne — til det sydlige Sverrig, saaledes til de
smukke Herresæder Rössjöholm (Baron Rosenørn), Trolleholm (Grev
Bonde), Rosendal (Baron Bennett), Skarhult (Frøknerne von Schwerin),
Torup (Friherreinde Coyet), Knutstorp (Greve Wachtmeister), Svenstorp
osv. Eller vi tog til de landskabeligt smukke Steder som Hallandsaasen,
Båstad, Vittsjö, Åsljunga — ved Vemmentorp Sø saa vi paa Gaard
— og Falsterbo. Et Par Gange var jeg med Erling Foss til nogle her
lige Jagter oppe midt i Smålands vidtstrakte Skov- og Søterræn (Degersnås).
Jeg har altid næret en stor, men ulykkelig Kærlighed til Sverrigs
Land — en stor Kærlighed til dets herlige Natur, dets særprægede Kultur
og smukke Sprog, men ulykkelig for saavidt som jeg aldrig har opnaaet
intimere Kontakt med den svenske Befolkning.
Som private Interesser dyrkede jeg i disse Aar almindelig Historie,
Personal- og Lokalhistorie, Geografi, Arkitektur, Kunst, Naturfredning
m. m., og disse Interesser afspejlede sig efterhaanden i min Bogsamling.
14
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Rosporten havde jeg genoptaget og vedblev at dyrke den, indtil vi fik
Sommerhus i Humlebæk, paa et Hold af »old hoys«, hvis faste Stok var
Josias Bille, Poul Knudsen, A. E. Larsen og Fræhmoes, med hvem jeg
tilbragte mange friske og underholdende Timer.
Kort før 1935 var vi flyttet til Kvistlejligheden i Amaliegade 4.38
Selvom jeg kun deltog i den nødvendigste officielle Selskabelighed, tog
dog disse Aar, som var præget af den stigende politiske Uro rundt
om i Landene, meget paa mine Kræfter, og jeg turde derfor ikke afvise
den Afveksling i Arbejdet, som jeg ventede mig af Gesandtposten i
Japan,39 hvortil jeg afrejste i Efteraaret 1935.
Det blev det store Opbrud. Min Moder fulgte mig til Gedser, og naar
jeg siden passerede dette Sted, syntes jeg endnu at se hende staa og vinke
sit sidste Farvel paa den yderste Mole. Olga og Børnene, der som Følge
af min Svigerfaders Sygdom og Skolegangen ikke straks kunde rejse
med, — gjorde mig Selskab til Berlin, hvor vi paa Koburger Hof endnu
ordnede de mest paatrængende Spørgsmaal inden Adskillelsen, og hvor
Eléna sluttede sig til os. Om Aftenen bragte jeg min Familie til Toget
paa Stettiner Bahnhof, og en Time senere steg jeg selv ind i WarschauParis Expressen. Efter et Par Timers Ophold i Paris bragte P. L. M.
Expressen mig til Marseille, hvor jeg boede et Døgn eller to hos den
gæstfri danske Generalkonsul Carr og hans Frue for at afvente min
Damper. Olga telefonerede til mig fra København, og selvom vi ogsaa
under den videre Rejse havde Forbindelse med hinanden gennem Radio
letters, var det alligevel med en særlig beklemt Følelse, at jeg fra »Boringia«s Dæk saa Nôtre Dame de la Garde’s solbeskinnede Mure svinde i
Horizonten.
Den paafølgende Rejse var spækket med alle de Oplevelser, som enhver
Turist har paa Turen gennem det æventyrlige Østen — jeg behøver
blot nævne Navne sorn Port Said (hvor jeg hos Simon Artz erhvervede
en køn Snavsettøjskurv!), det røde Hav, Port Sudan, Djibouti, Penang,
Malakka, Ceylon, Singapore og Hongkong for at hele Østens brogede
og æventyrlige Billeder ruller op for ens Øjne. Fra Singapore begyndte
min Rejse at antage mere officielle Former som Følge af, at jeg der kom
ombord i en japansk Damper »Haruna Maru«, hvis Kaptajn ikke vilde
forpasse Lejligheden til at vise en Missionschef i hans Land al mulig
Honnør og derfor under Anløb af Havne førte Dannebrog paa Fortop
pen. I Hongkong havde den danske Koloni repræsenteret ved Store Nor
diskes Bestyrer arrangeret en nydelig Modtagelse med Tiffin.40 Og da
denne fandt Sted paa The Peak, blev der alligevel god Lejlighed til at
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beskue baade Byen og de slorslaae.de Omgivelser. Ved Indsejlingen lil
Shanghai hilste Store Nordiskes Station i Woosung med det danske
Flag, og endelig saa jeg paa Peeren ved Shanghais »Bund«41 for første
Gang siden Marseille atter nogle velkendte Ansigter: Oscar Oxholm, Poul
Scheel, Herman og Aase Poulsen, der gav mig en storartet Modtagelse.
Under en Uges Ophold i denne det fjerne Østens mest brogede og in
ternationale By, hvor jeg boede hos Poulsens paa Tunsin Road, fik jeg
Lejlighed til at lære en Række førende danske, japanske, og andre Per
sonligheder at kende og at gøre nogle Indkøb paa den bekendte Nanking
Road samt til i det hele at faa et omend meget flygtigt Indtryk af Kina.
BI. a. sikrede jeg mig H. C. Andersens /Eventyr paa kinesisk, som jeg
mente, det altid kunde være rart at have (de blev senere suppleret med
en japansk Udgave).
Endelig den 4. December (paa Olgas Fødselsdag) steg jeg i Land i
Kobe, hvor jeg blev modtaget af Konsul Pearce og Medlemmer af den
14*
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danske Koloni. Allerede ombord paa Rejsen bliver man saa rigelig for
synet med japanske Turistbrochurer, at man føler sig mæt, inden man
har naaet Japan. Men naar man saa først ser de frodige Rismarker, de
straatækte Landsbyer og de brusende Floder, Themarkerne, Orange
lundene og de storslaaede skovklædte Bjergskraaninger med lette Slør
af blomstrende Kirsebærtræer (sakura) eller gyldenbrun Hæg (momichi),
bag hvilke Fuji-san hæver sig majestætisk op over de højeste Skyer —
da forstaar man, at Reklamerne har Ret, ja at de slet ikke kan gengive
Virkeligheden. Naturligvis saa jeg ikke alt dette hin graa Decemberdag,
da jeg rullede mod Tokyo, hvorhos mange andre Ting optog mine Tan
ker. Disse blev dog paa en behagelig Maade afbrudt, da Henriksen i
Ofuna42 uventet steg op i Toget til mig; det var en hyggelig Velkomst,
som gentog sig, da Hugo Hergel og Konsul Hansen tog imod mig paa
Tokyo Central. Som praktisk talt alle, der kommer hertil for første
Gang, indlogerede jeg mig paa Imperial (Teikoku) Hotel, der, om jeg
saa maa sige, giver een de første Doser Japan blandet med europæiske
Ingredienser til en behagelig Cocktail. løvrigt saa jeg ikke ret meget
til hverken Landsmænd, Japanere eller fremmede Kolleger, saalænge
jeg kun var agreer et af den japanske Regering. Men den elskværdige
Hr. Kishi i Gaimusho’s Protokol, saavel som Doyen for Corps Diploma
tique Baron Bassompierre og den svenske Minister Hultman var mig be-
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hjælpelig med alle Formaliteternes Ordning. Følgelig benyttede jeg
Tiden til at sætte mig ind i Gesandtskabets Sager43 og orientere mig mere
i Almindelighed — der var jo nok at tage fat paa! Endvidere maatte
jeg tænke paa at indrette mit Hus i Hikawa-cho 5244ved Siden af Templet
af samme Navn. En Søndag tog jeg op i Bjergene til det skønne Nikko
med den rødlakerede Bro og de overdaadige Templer over Tokugawa’ernes Grave, hvor jeg forøvrigt gensaa Dr. Gunatilaka og Miss Pillai,
to indiske Damer, som havde været med samme Skib som jeg fra
Singapore.
Saa fandt min Tiltrædelsesaudiens hos Hans Kejserlige Majestæt og
derefter hos Kejserinden Sted. Jeg rullede over Nijubashi,45 hvor et Æres
kompagni paraderede, ind i det kejserlige Palads med Volde og Grave
flankerede af hvide Fæstningstaarne. Kejseren og Kejserinden var yderst
naadige. Siden blev jeg modtaget af den ikke mindre charmerende Enke
kejserinde, der førte en levende interesseret Samtale, og af en Række
japanske og koreanske Prinser og Prinsesser.
Da Olga senere ankom, gentog hele Rækken af Audienser sig. Sjældent
har vel noget Herskerhus i den Grad været sig sine Pligter bevidst over
for Land og Folk samt vist fremmede Repræsentanter en saa udsøgt
Høflighed som det kejserlig japanske. Fraset Nytaarskuren og specielle
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Audienser var de fremmede Misgionschefer fire Gange om Aaret ind
budt til Kejserens Taffel, hvorfra inan Som Erindring medførte den lille
Skaal, hvori Risvinen skænkedes — paa Antallet af en Diplomats kejser
lige Sakeskaale kunde man derfor udregne Længden af hans Ophold i
Japan. Endvidere arrangeredes der Chrysantemum- og Kirsebærgardenparties, Fisketure (Gifu) og Andejagter46 — de sidste efterfulgtes yder
mere af en kejserlig Gave af Vildænder nedlagt i fint forarbejdede Bam
buskurve. De kejserlige Personligheder, som vi iøvrigt kom mest i Be
røring med, var Kejserens to Brødre Prins Chichibu med Gemalinde f.
Viscountess Matsudaira (Datter af Hofministeren) og Prins Takamatsu
med Gemalinde f. Fyrstinde Tokugawa; Prins Takamatsu var tillige Pro
tektor for det Dansk-japanske Selskab. Begge Familier var meget berejst
(ogsaa i Europa) og bevandret i mange Forhold.47 Foruden Hofministeren
var det af Kunaisho’s øvrige Embedsmænd navnlig Overceremonimeste
ren Grev Matsudaira, Vice-OverceremonimesLeren Kommandør Yamagata og den kejserlige Raad Watanabe, der var utrættelige og elskværdige
Formidlere af alle Relationer til den kejserlige Familie.
Naturligvis var min Tilværelse i Japan iøvrigt først og fremmest
præget af mine officielle Relationer til den japanske Regering med Uden
rigsministeriet (Gaimusho) som Mellemled. Her modtoges man altid
elskværdigt af de skiftende Vice-Udenrigsministre Shigemitsu, Horinouchi m. fl. Cheferne for Europa Afdelingen Togo (senere Ambassadør i
Berlin48 og Moskou) og hans tysk fødte I?rue og hans Efterfølger Inoue,
hvis Hustru havde en usædvanlig Evne til at følge europæisk Tanke
gang, Chefen for Handelsafdelingen Kurusu (senere Ambassadør i
London) og hans amerikansk fødte Frue. Deres smukke unge Datter
Jaye »opdagede« jeg en Aften ved en Middag hos den franske Ambassaderaad og Madame Barbier. En meget velunderrettet og hjælpsom Chef
for Handelsafdelingen var Kurusus Efterfølger Matsushima49 (senere Ge
sandt i de skandinaviske Lande). I større Sager stod Vejen altid aaben
til Vice-Udenrigsministeren og til selve Udenrigsministeren, det være
sig den kloge og behagelige Hirota, den for sin Smidighed i Folkefor
bundet bekendte Sato eller den mere haandfaste Arita.
Vigtigt i et saadant Land, hvor man selv hverken kan læse eller skrive,
ja ikke engang efter 30 Aars Ophold kan føre en saglig Forhandling
paa Landets Sprog, var Kontakten med de fremmede Kolleger. Den
belgiske Ambassadør, Baron Bassompierre, var enestaaende hjælpsom
lige fra Statsmandssager til Diætspørgsmaal. Hans Viden om politiske
Forhold i Japan — efter 19 Aars Ophold i dette Land — var usædvan
ligt omfattende, og han uddelte beredvilligt af den til mig som yngre
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Kollega. Det sidste kan jeg ogsaa sige om den elskværdige amerikanske
Ambassadør, Mr. Grew — der aabenbart havde bevaret et »soft spot«
for Danmark fra sin Ministertid50 her — saavel som om de skiftende
franske Ambassadører Pila og Arsène-Henry og lyske Ambassadører von
Dirksen og General Ott. Den engelske Ambassadør Lord Clive og hans
Efterfølger Sir Robert Craigie var derimod ikke altid lige meddelsomme
og kunde foretrække at spørge mig om min Mening om Situationen!
Med Ambassadens øvrige Stab havde jeg et udmærket Samarbejde, navn
lig med Ambassaderaaden, Mr. Dodds, General Piggott og Captain Raw
lings. Til mine ældre, næsten faderlige Venner regner jeg ogsaa den
hollandske Gesandt General Pabst og den norske Minister Koren, med
hvilken sidste jeg havde et særlig godt Samarbejde, og som sammen
med sin elskværdige Hustru førte et lige saa hyggeligt som gæstfrit Hus.
Enestaaende gæstfri var ligeledes den polske Gesandt og Madame
Mosicka i deres smukke Gesandtskabshotel. De var ogsaa Aanden i nogle
Bjergture (Skiture), i hvilke de øvrige Deltagere var at søge mellem
Colonel Mast og Frue, Greve og Grevinde van Rechtem Limburg, Gräfin
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Elka Wedel, Jaye Kurusu, de to Frk. Osaki, Reusch, Henriksen og mig.
Ligeledes kom vi oftere sammen med den mexikanske Minister, Gene
ral Aguilar, hans Hustru Dona Maria (»la Mariquita«) og hendes Søster
Angélica f. Boysen. Don Francisco var født i Monterrey og hans Moder
en Zambrano, saaledes at han paa en Maadc var besvogret med Olga,
idet hendes Morfader tredie Gang var gift med Guadalupe Zambrano.
Tilknytningen forstærkedes ved Hjælp af Tamales og Tortillas. Beatrice
blev ogsaa hurtigt gode Venner med deres indtagende Datter Graciela.
Særlig gerne mindes jeg ogsaa den italienske Ambassadør Auriti, som
hyppigt delte sin Chianti med mig ved Baren i Tokyo Kaikan.51 En særlig
god Position i Tokyos diplomatiske Kredse havde ogsaa Sovjetambassa
døren Youreneff og hans Frue, indtil de pludseligt blev hjemkaldt. Af
de yngre udviste bl. a. Legationsraad Nobels (hun var født i Paredon
i Mexico) og Legationssekretær Crockers megen Gæstfrihed; Covilles
var friske og hyggelige Mennesker.
Det var en interessant og stort set ogsaa tilfredsstillende Opgave at
repræsentere Danmark i Japan. Betydeligheden af vore Interesser der-
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ude, betegnet ved Firmaer som Østasiatisk Kompagni, Store Nordiske,
F. L. Smidth og A. P. Møller m. fl. behøver ingen nærmere Forklaring,
men de stillede Opgaver kunde ogsaa være vanskelige at løse, især efter
at Kinakrigen fremkaldte flere og flere Komplikationer af forskellig
Slags. Men Danmark havde et kendt og godt Navn i Japan. Vort Lands
store Ambassadør H. C. Andersen dyrkedes af en japansk Æventyrforening (Nippon Dowa Kiokai), danske Landmænd havde drevet Møn
sterbrug i Hokkaido og mange Japanere havde studeret Fysik hos Prof.
Bohr, Gymnastik hos Niels Bukh, Højskolevæsen o. s. v. baade her og
der i Danmark. Med Lethed samlede jeg et halvt Hundrede Japanere
(bortset fra udenrigsministerielle Embedsmænd) der havde opholdt sig
i Danmark, og af hvilke adskillige endnu forstod og talte noget Dansk,
saaledes bl. a. et Par Gymnastiklærerinder paa Fru Hani’s moderne
College Jiyu Gakuen.52
Inden de krigeriske Forviklinger antog alvorligere Former, kom flere
Danske under mit Ophold derude paa Besøg eller Studierejse til Japan,
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saaledes Redaktørerne Tillgc-Rasmussen, Henry Helisen og Raae, Lands
dommer Colov pg Hustru og den islandske Æventyrforfatter Jôn Svens
son. Herman Poulsen kom oftere paa tjenstlige Rejser oVer fra Shanghai,
undertiden med sin Familie, som forøvrigt om Sommeren gerne opholdt
sig i Unzen.
Stor Opmærksomhed vakte Professor Niels Bohr og Frues Besøg i
Japan, inviteret af hans talrige Venner og fhv. Elever, og som nød
den særlige Udmærkelse at blive forestillet for Kejseren og Kejserinden'
og ligeledes blev modtaget af Prins og Prinsesse Takamatsu. Med sin
enestaaende Evne til at trænge til Bunds i Menneskesindet som i Viden
skaben, var det herude, at Prof. Bohr i en Tale formulerede de bekendte
Ord, at Menneskene ligner hverandre som et Atom et andet!
Ved Siden af de danske Interesser repræsenterede jeg naturligvis de
islandske, som dog gav mig liden Lejlighed her i Japan til at gøre
mig nyttig. Derimod frembød de græske Interesser — som ogsaa vare
toges af det danske Gesandtskab i Tokyo — med sin store Handel og
Skibsfart herude til Gengæld mange interessante Opgaver. Denne tre
dobbelte Repræsentation gav iøvrigt Anledning til et morsomt lille Inter
mezzo ved en nytiltraadt Udenrigsministers Modtagelse. Som Følge af
dennes Optagethed, blev hver Lands Missionschef anmodet om kun at
lægge Beslag paa Udenrigsministerens Tid i 5 Minutter, hvortil jeg be
mærkede, at det for mit Vedkommende altsaa maatte betyde 15 Minutter!
En af de Sider ved Opholdet i Japan, som jeg stedse vil mindes med
særlig Glæde, er Samværet med de henved 100 danske Landsmænd52 der
ude. Endnu holdt Store Nordiskes Stab under L. C. C. Andersen Skansen
i det skønne Nagasaki, hvor de beboede de gamle hollandske Huse med
de vældige Tage ude paa Minami Yamate.54 Adskillige danske Forret
ningsfolk fandtes i Kobe-Osaka, hvor Konsul Pearce og hans anglojapanske Frue var Midtpunkt. Men Hovedparten af Danske fandtes dog
i Tokyo og Yokohama, Repræsentanter for de førnævnte danske Firmaer
saasom Sigurd Petersen og Aude eller free-lancers som Petersen (Bluff),55
Poul Larsen Bretov og mange andre, der samledes om de danske Kon
suler Aage Hansen med Frue i Tokyo og A. L. F. Jorden i Yokohama.
Begge Konsuler saavel som Fru Hansen viste en enestaaende Interesse
og Hjælpsomhed overfor deres Landsmænd, og deres Hjem var Steder,
hvor vi Danske hyggede os sammen. Jeg har altid med Glæde mødt
Landsmænd i Udlandet, men intetsteds fandt jeg et ubrødeligt Sammen
hold, en gensidig Forstaaelse og Hjælpsomhed som her i Japan. Uden
Hensyn til ydre Forskelle følte vi os alle nær forbundne indenfor denne
Kreds af Landsmænd »fjernt fra Danmark«, og Afskedsgaven fra mine
Landsmænd vil altid være mig et kært Minde herom.56
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Med japanske Familier var private Bekendtskaber naturligvis ikke saa
hurtigt sluttet. Det ligger ikke for japansk Temperament at aabne sig
overfor sine Omgivelser og give sine Tanker og Følelser til Pris, aller
mindst overfor Fremmede. Vel sagde Prof. Bohr, at alle Mennesker lig
nede hinanden som Atomer, men han Lilføjede ved anden Lejlighed, at
Udviklingen havde efterhaanden skabt mange Varianter. Japanerens
Selvbeherskelse og Selvfornægtelse, hans Glæde over det skønne i For
bindelse med Ligegyldighed overfor materiel Ejendomsret, hans Under
ordnelse under Helheden uden Tanke for sin egen Individualitet, gør det
ikke muligt at maale ham med den europæiske Kulturs Alen. Da en
Japaner engang spurgte mig, hvorvidt jeg bedømte hans Landsmænd
ringere end mine egne, svarede jeg: tag Stammerne af to Træer og skær
dem igennem; De vil da se at Aarernes Bølgelinier har et forskelligt For
løb, uden at man derfor kan sige, at det ene Træ er bedre end det andet
— saaledes er det ogsaa med Nationerne.
Ikke blot Mennesker af forskellig Nationalitet, men ogsaa af forskel
ligt Samfundslag har altid interesseret mig levende. Henriksens usæd
vanligt gode Forbindelser med japanske Kredse banede os hurtigere Vej
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til disse, end det maaske ellers vilde have været Tilfældet. Der var
Kunstmæcenen Marquis Yorishada Tokugawa, den vordende Marquis
Yoshitomo Tokugawa og hans Frue f. Matsudaira, der var den bekendte
liberale Rigsdagsmand Ozaki og hans to Døttre, fhv. Gesandt Horiguchi,
en viis Filosof, og hans indtagende franskfødte Frue samt ikke mindst
Direktøren for Kanebo Silkespinderier Naoichiro Takashima og hans
Frue Hana f. Yamata (Moderen fransk). Hana besad det gode Udseende
og den Charme, som et blandet Ægteskab, hvis ene Part er Japaner,
næsten altid medfører. En af de første Gange, jeg kom der i Huset, havde
jeg en tilfældig Bog under Armen, og da Hana spurgte mig, hvad det
var for en, svarede jeg, at det var en fransk Oversættelse af »Genji«57 af
en mig ubekendt Dame ved Navn Kikou Yamata — »vous la connaissez?«
»mais si«, svarede hun, »c’est ma sœur!« Siden læste jeg hele Rækken
af Kikou Yamata’s fortræffelige Skildringer fra Japan (»Masako« er
bl. a. oversat til Dansk). Det var et smukt og interessant Hus, hvor mange
Gæster, japanske og fremmede mødtes, navnlig ved de skønne Aften
fester paa den store Haveterrasse med kulørte Lamper. Ogsaa alene
havde jeg Lov at gaa og komme, som jeg havde Lyst, der i Huset, hvor
der altid var Adgang til Musik, Litteratur, Sport og anden Underholdning.
Om Aftenen bevogtedes Hovedporten af et Par bidske Hunde. Naar jeg
havde glemt den japanske Trylleformel til at berolige dem med, sneg
jeg mig ind ad den lave Køkkendør til stor Forfærdelse for Køkken
personalet og til Madames Fortrydelse. Hendes Mand, en ægte Japaner,
var ikke nær saa venlig stemt overfor dette udenlandske Rykind, men
da han i de japanske Aviser havde set, at jeg havde Mod til paa trods
af alle Fordomme at cykle i Tokyo, tog han venligt imod mig — han
kunde jo ikke vide, at vi Danske simpelthen ikke kan tænke os Livfet
uden en Cykel! Et andet særdeles sympatisk Bekendtskab var Forfatter
inden Fru Etsu Sugimoto, en fin og indtagende Dame, der boede hos
sin ældste Datter og Svigersøn, Hr. Nakaoki. Interessant var ogsaa Be
søgene hos vor Genbo, Baron Mitsui, Chefen for det verdenskendte Han
delshus. Han og hans Frue beboede et prægtigt japansk Hus med en
storslaaet anlagt og plejet Have, men levede ret tilbagetrukket.58
En særlig Oplevelse var det at besøge Professor Naghi og bese det
af ham grundlagte Folkemuseum (i moderniseret japansk Stil), der
rummer meget omfattende og velordnede Samlinger. Megen Gæstfrihed
udviste Præsidenten for Japans traadløse Telegraf, Baron Togo og hans
Frue, hvis Jordbær parties altid var en Succes. løvrigt skal endnu nævnes
Fru Tajima, med hvis Datter50Beatrice var Veninde, Fru Araki og hendes
Mand, der var Maler ved Hoffet, Præsidenten for det Dansk-japanske
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ARTIKEL OM DANSK LANDBOKULTUR
»Finnin« Dec. 1938

Selskab, Marquis Maeda og hans stilfulde Frue, Selskabets Sekretær Hr.
Komatsu m. fl. I Tokyo Club var der Lejlighed til at træffe forskellige
fremstaaende japanske Personligheder saasom Præsidenten for den sydmanchuriske Jernbane, senere Udenrigsminister Matsuoka, Medlem af
den Olympiske Komite, Grev Soejima, Præsidenten for Oji Papirmøller
Fujihara m. fl.
Men jeg havde ogsaa Lejlighed til at lære andre japanske Kredse at
kende. Min japanske Lærer, Hr. Otsuka, var en stor Blomsterelsker, og
i sin ikke mange Kvadratmeter store Have i Udkanten af Tokyo frem
tryllede han de fineste Pæoner. Hr. Otsuka selv var en megeL belæst og
kultiveret Mand, tidligere Præst, og med ham gjorde jeg forskellige
Udflugter til Tokyo og Omegns Seværdigheder. Men om specifike japan
ske Forhold og Tænkemaader var han faamælt. Heri fik vi langt bedre
Indblik gennem en intelligent ung Japanerinde, Frk. Seo, der ofte be
søgte os og var os behjælpelig paa mange Maader. Hun stammede fra
et beskedent Bondehjem i Landsbyen Ajiki i Chiba-ken, men skønt hun
som Student nu selv tilhørte den intellektuelle Klasse, var hun dog stolt
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af sit Hjem og sin Familie. Vi opnaaede derfor — hvad vistnok yderst
faa Udlændinge har naaet i Japan — at bo hos Familien ude paçi Landet
og baade spise og sove sammen med denne og dele dens enkle Levevis,
løvrigt var det betegnende for den Betydning, man i internationale
Kredse tillagde Udviklingen i det fjerne Østen, at Verdenspressen var
repræsenteret ved nogle af sine bedste Navne, saaledes ved Hugh Bayas
fra »Times« og »New York Times«, Fyrst Urach fra »Kreuzzeitung«, Vere
Redman, der har skrevet en Række Bøger om politisk-økonomiske For
hold i Østen, Lily Abegg, den fortræffelige Skildrer af japansk Mentali
tet, Sæder og Skikke m. fl.
Interessen for ikke-japansk Musik og Sang var endnu paa sit Højde
punkt. Berømte Navne som Piatigorsky, Feuermann, Moguilewsky og
— om end lidt passé — Chaljapin gav Gæstebesøg, indtil Krigen i Kina
kom. Men ogsaa Japanerne havde gode Repræsentanter i Fujiwara,
Frøknerne Tsuda og Inoye, Grev Konoye m. fl.
Vort Flus var »foreign style«, tynde Bræddevægge og utætte Døre og
Vinduer, hvilket hverken var behageligt i Sommerens Hede eller Vinte
rens Kulde, og det kneb med Pladsen til repræsentative Formaal. Naar
saaledes kejserlige Højheder kom til Diner, var det et Kunststykke at
faa Plads til det store Følge foruden de andre Gæster. Men ellers hyg
gede vi os alligevel. Tjenestefolkene var glimrende. Tjeneren, Niibe-san,
kunde sine Ting og vaagede i Forbindelse med Tolken, Mr. Iida, over,
at Dagens Program blev overholdt. Desuden var Niibe-san en stor Diplo
mat. Da vi under Februarincidentet 1936 havde den ene Parts Skyttelinie
gaaende lige udenfor Huset, regnede jeg med, at Niibe-san vilde være
godt underrettet, og spurgte ham derfor, om han troede, at det vilde
komme til positive Fjendtligheder. Han hvislede derpaa mellem Tæn
derne som Japanere gør, naar de tøver med at svare, og idet han holdt
to Fingre op tæt ved hinanden, sagde han saa med Hovedet paa Skakke
»Think — just little war!« Amah’en, Kiniura-san, var ligesaa fortrinlig
paa sit Felt og var Olga en god personlig Hjælp. Navnlig havde Kimura
en fænomenal Hukommelse. Kokken, Yamasaki-san, var et Unicum
til at lave Mad; men han forstod ikke et Ord af noget fremmed Sprog,
saaledes heller ikke af de franske Menukort, hvis Herligheder han
serverede.
For vore Børn var Japan selve Æven tyre t. Her, hvor Udlændinge
naturligt søgte hverandres Selskab, fik de hurtigt Venner, og havde
iøvrigt god Lejlighed til at se sig om. De deltog i Ungdommens For
nøjelser, hvori ogsaa adskillige unge Japanere og Japanerinder var med.
Til Adspredelserne hørte Dancing-parties, Udflugter til Fods i de skønne
Omgivelser ved Nikko eller Fuji og Skiture til Iwahara eller Shiga
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i de japanske Alper. Men disse Fornøjelser faldt i Pavserne mellem Ar
bejdet. For Beatrice’s Vedkommende bestod dette i Studium af Sprog
og japansk Malerkunst, der senere skulde vise sig frugtbringende for
hendes Arbejde som Keramiker herhjemme i Danmark. Ved Siden heraf
læste hun med Eva, saaledes at sidstnævnte ved Hjemkomsten i 1938
bestod sin Examensprøve med Glans. Pouls travle Dag startedes paa
Cykel til Shimbashi60 Station, derfra gik det med Jernbane til Omori
(midt mellem Tokyo og Yokohama), hvorfra han havde nogle Minuters
Gang til den tyske Skole — den eneste seriøse og virkelig velledede uden
landske Skole paa disse Kanter, hvorfor ogsaa andre Udlændinge sendte
deres Børn derhen. Trods de sproglige og andre Vanskeligheder lærte
de unge hurtigt at klare sig selv. Da Eva (11 Aar) faa Dage efter sin
Ankomst til Tokyo skulde hentes fra et Børneselskab af en japansk
Chauffør, som bedyrede at vide, hvorhen han skulde køre hende, men
efter et Par Minuters Kørsel alligevel vendte sig om til hende og spurgte
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»dokko ikimashoka?« (hvorhen skal jeg kore?), trak Eva, som naturligvis
ikke forstod et Ord Japansk, resolut en Seddel frem af sin Taske med
det danske Gesandtskabs Adresse paa Kinesisk!
Som nævnt foretog de Unge mange Udflugter paa egen Haand, men
til Tider gjorde vi ogsaa Ture i Fællesskab, saaledes om Vinteren Ski
ture til Iwahara og Yumoto,61 hvor Olga og Børnene første Gang stiftede
Bekendtskab med de (om Vinteren) iskolde japanske Hoteller og ko
gende hede Bade. Eller en Foraarsdag til Atami62 med det stilfulde ja
panske Hotel Izusan med de 1000 Mands Bad eller en Sommerdag til det
paa en Klippepynt i Kawaguchi-ko63 beliggende Funatsu Hotel, hvorfra
man har Udsigt til Fuji-yama. Ikke mindre smukke og interessante var
de lidt længere Udflugter til den frodige Izu Halvø, til Vulkanøen
Oshima64 med den buldrende Mihara-san og de røde Kamelier, den gamle
Hovedstad Kyoto med de store Paladser og til de navnkundige Templer
i Nara, til det »svømmende« Itsukushima Tempel (Miyajima) eller
Unzen’s storslaaede Bjergtop nede ved Nagasaki.
De hyppigst tilbagevendende Ture var dog ud til Henriksen i det
skønne Hayama med Udsigt gennem Pinjer over Miura Bugten til Fujis
altid vekslende Keglespids, eller vi tog til Kamakura, Tokyo's Riviera,
eller til den skønne 0 Enoshima ikke langt derfra. Køligt var her dog
ikke just om Sommeren. Da var de japanske Badesteder ved de varme
Kilder oppe i de svale Bjergdale i Hakone eller »Alperne« at fore
trække saasom Yugawara, Shiobara eller Nazu, hvor man da kunde
kombinere Opholdet med herlige Spadsereture. Medmindre man da, som
de fleste Familier om Sommeren, helt flyttede øp i Bjergene, det være
sig til Chuzenji eller Karuizawa, de to af Diplomaterne mest søgte Ste
der. Saaledes boede min Familie ogsaa det sidstnævnte Sted, hvor jeg
engang imellem kunde besøge den paa week-end — Jernbaneturen derop
tog kun 5 Timer! Det var en herlig Egn med smukke Bjergformationer,
ikke mindst den rygende Vulkan Azama-san, hvortil en af de mange
Fodture gik. Men almindeligvis gik vi fra vor Bolig (Happy Valley No.
1336) kun til de nærmere Udsigtspunkter som Sunset point eller Hanareyama eller aflagde smaa Besøg paa Machi’en,05 hvor man let lod sig
friste af de mange nydelige og relativt billige japanske Varer og Curiositeter. Billedet var det samme brogede, som man er Vidne til, naar Køben
havnerne om Sommeren oversvømmer Badestederne ved Kysten. Her
oppe i Bjergene omgikkes man tvangfrit de Familier, man havde Lyst til.
En stor Fornøjelse for os var det, at Ebbe Berner i længere Tid boede
hos os heroppe saavel som i Tokyo. Det var blevet en Tradition, at Ebbe
besøgte os i hvert Land, vi opholdt os i. Denne Tradition svigtede han
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heller ikke her, og med Hensyn til Mexico indhentede han det forsømte
ved fra Japan at gøre Turen dertil.
Der er et Ord, som siger, at den som aldrig har besteget Fujiyama,
saavel som den der bestiger Bjerget to Gange, er en Nar. Det er ganske
træffende, for saavidt som det er en stor Oplevelse at vandre op ad
Bjerget og, hvis man er heldig, nyde den storslaaede Udsigt fra næsten
4000 Meters Højde; men Turen er saa anstrengende, at de færreste gol
den to Gange. Vi, det vil sige Olga, Ebbe, Poul og jeg startede fra en
Landsby66 ved Bjergets Fod Kl. 4 om Eftermiddagen først til Hest og
siden til Fods og naaede Bjergets Top — efter en Times Hvil om Nat
ten — omkr. Kl. 10 næste Formiddag! Men det var betagende at se Sol
opgangen oppe over Skylaget, og et Øjeblik skiltes dette for at vise os
det halve Japan i et storslaaet Panorama neden under. Nedturen var
omtrent ligesaa besværlig, og vi sov 12 Timer i Træk efter den Eks
pedition. Tre Ting naaede jeg desværre ikke under mit Ophold i Japan:
at se det ejendommelige Yoshiwara Kvarter i Tokyo,67 der snart vil
være forsvundet, at besøge Hokkaido, den nordlige O, hvor der en Tid
blev drevet dansk Mønsterlandbrug,60 samt vandre fra Tokyo til Kyoto
ad den historiske, for Størstedelen bevarede Tokaido Vej, ad hvilken
Kejsere, Shoguner og Daymio’er med deres Følge har færdedes Aartusinder igennem.69
Derimod naaede Olga en lille Lyntur gennem Korea til Peking, som
af de mest berejste siges at være vor Tids skønneste By. Og heri gav
Olga dem fuldstændig Medhold.
Samtidig med sin Skolegang forberedte Poul sig til Konfirmation,
og denne fandt derefter Sted i den tyske protestantiske Kirke i Tokyo
15
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i Slutningen af 1937, noget før den almindelige Konfirmation, idet Poul
havde faaet tilbudt Plads paa Stenhus Kostskole, og Familien derfor
maatte forberede sig til Opbrud.
Nu oplevede Familien, der var kommet til Japan via New York —
San Francisco den skønne Rejse over Indien, med 8 Dages Ophold i
Penang, en Rejse, som Eva har beskrevet udførligt i en Skolestil. Deri
omtalte hun imidlertid ikke følgende lille fornøjelige Bemærkning af
hende selv. Da det ved Drøftelse af Hjemrejseplanerne i Tokyo blev
nævnt, at de ved at rejse hjem over Indien, vilde have gjort Turen
rundt om hele Verden, spurgte Eva »er jeg saa en Verdensdame?« I Paris
gjorde de et kort Ophold bl. a. for at besøge vort gamle Hjem i St. Cloud.
Oprindelig havde det været Planen, at jeg skulde følge snart efter paa
min i 3 Aar opsparede og nu haardt tiltrængte Ferie. Men de politiske
Begivenheder forhindrede dette, og i Stedet sendte Ministeriet mig min
Fætter Kjeld Knuth til Assistance som Legationssekretær. Hverken hans
Dygtighed eller Elskværdighed kunde imidlertid forhindre Forværringen
af min Helbredstilstand. Naar jeg var sengeliggende, brugte jeg den Tid
jeg kunde afse fra Gesandtskabsforretninger til at skrive nogle Artikler
til japanske Tidsskrifter, saaledes om dansk Landbokultur og dansk
Kunsthaandværk.70 Da jeg ikke turde paatage mig et nyt Gesandtskab,
hvorom der var Tale, maatte jeg til sidst søge udenfor Nummer i Tjene
sten for at prøve at genvinde mit Helbred. Japanerne saavel som mine
Landsmænd derude gav mig en ualmindelig smuk send off, og det var
ikke uden Vemod, at jeg den 19. Januar 1939 saa Fujiyamas klare
Silhouette svinde i det fjerne, da vi stod ud af Tokyo Bugt. En uhyre
interessant og paa mange Maader prægtig Tid i det skønne og sær
prægede Land var dermed afsluttet. Men den, som ser Fuji ved Afrejsen,
ham skal det times, hedder det, at gense Japan!
Sørejsen via Honolulu bragte ikke nogen Bedring. Tvertimod maatte
jeg hos den fortræffelige Dr. Majer i Los Angeles underkaste mig en
Operation, hvorhos Efterbehandlingen tog henved 4 Maaneder. Mine
Venner, Mr. og Mrs. Waller, Beverly Hills,71 tog sig paa den mest rørende
Maade af mig og havde sørget for en Bolig til mig lige i deres Nærhed
i Westwood Village. Men jeg havde forpasset Muligheden for at møde
Olga og Pigebørnene i Mexico og følges hjem med dem, som planlagt.
Olga og Eva kom i Stedet paa en Lynvisit til Los Angeles — en Rejse
paa et Par Døgn hver Vej — inden de drog hjem via New York for
at tilbringe Paasken med Poul. Beatrice oppebiede i Mexico min An
komst, der fandt Sted i Begyndelsen af Juni, idet hun dels fordrev
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Tiden med Meriendas, Tennis og Dans i Monterrey dels paa Hesteryg
paa Familien Trevinos Rancho ved Parras dels endelig i Edgar Burchards Flyvemaskine.
I Californien maatte jeg som Følge af Omstændighederne holde mig
mest muligt i Ro. Indbydelserne til Banketterne for det danske Kron
prinspar kunde jeg desværre ikke efterkomme, og oplevede derfor kun
gennem Bladene deres enestaaende Succes. Efterhaanden som jeg blev
raskere, kørte Mr. Waller mig nogle Smaature som til Long Beach med
de umaadelige Oliefelter, deriblandt hans eget, Palos Verdes72 med den
nydelige La Venta Inn, Santa Monica, Pasadena, Hollywood73 osv. En
Dag gjorde jeg en Pick-nick Tur med Madame og hendes Børn Gilberte,
Lilian og Gerard (Sonny) til den frodige San Fernando Valley.74 Selv
spadserede jeg rundt og studerede en Mængde Huse og Haver i den nær
meste Omegn.75 Senere foretog jeg paa egen Haand en Prøvetur til Soboba
Hot Springs i San Jacinto Dalen, og da den forløb nogenlunde tilfreds
stillende, kunde jeg endelig i Slutningen af Maj starte til Mexico. Paa
Vejen gjorde jeg et kort Ophold for at se den imponerende Grand Canon,
og fra El Paso kunde jeg ikke dy mig for at gøre en lille Afstikker over
Grænsen til Ciudad Juårez; men ellers rullede jeg lige gennem Arizonas
og New Mexicos umaadelige Ørkenstrækninger over San Antonio, Texas,
til Monterrey. Her fandt den samme storartede Velkomst Sted som 10 Aar
tidligere, men jeg maatte savne flere gamle Ansigter, først og fremmest
Don Pablo Burchard’s, men endvidere Grandmama Lupita’s, Cram’s og
Møbius’. Til Gengæld var Kredsen udvidet med Klaus og Else Burchard,
Edgar og Brita Burchard, ligesom jeg her for første Gang traf den nye
Personalechef i Hoick y Cia., Don Carlos Biomeier. Om Aftenen spiste
vi en festlig Middag paa Hotel Ancira, hvor ogsaa Don Zenon Guzmån
og Onkel Juan Burchard var tilstede — hvor var der stemningsfuldt ved
den store Plaza med den gamle Kirke og Orangetræerne! Næste For
middag var jeg med Klaus og Else en Tur op til det nye Sommerkvarter,
Chipinque, men allerede samme Dag maatte jeg lægge mig til Sengs
i Anita Degetaus Lejlighed, hvor Beatrice og jeg boede, og hvor jeg fik
en udmærket Pleje og — Underholdning! Til det fastsatte Tidspunkt
kom dog Beatrice og jeg afsted. I New Orleans besøgte vi det franske
Kvarter med »Napoleons Hus«76 og det amerikanske Rigmandskvarter.
I New York (hvor vi boede paa Barbizon Plaza ved Central Park) var
vi med Wiesels paa Verdensudstillingen.
Med Damperen »Deutschland« naaede vi endelig i Slutningen af Juni
Cuxhafen, hvor Mama Gisela, Olga, Lotte og Eva var mødt op og tog
imod os. I Gedser blev vi hentet af Marcher og Ebbe, som kørte os
15*
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direkte til Lungholm, hvor Flagene vajede og Tanlerne Mimi og Mari
og de gamle Funktionærer afventede vor Ankomst. Lungholm gensaa
jeg saaledes efter næsten 4 Aars Fraværelse, i Løbet af hvilke min Moder,
min Broder og min Svigerfader alle var gaaet bort. Poul havde jeg ikke
set i I1/* Aar og fandt ham meget udviklet i den forløbne Tid.
Den første Tid efter Hjemkomsten tilbragte jeg iøvrigt enten i Amaliegade 4 eller i vort Hus i Humlebæk, tildels med Forstudier til denne
Bog, eller med Konferencer paa Lungholm med Marcher. I Vinteren 1940
var jeg dog atter i Norge (Gausdal) med Beatrice og Poul. Ogsaa her
hjemme maatte jeg prøve et Par af vore fortræffelige Hospitaler i Prak
sis. Mit Helbred lod saaledes fortsat saa meget tilbage at ønske, at jeg
under de stadig alvorligere politiske Forhold ikke mente at besidde de
fornødne Kræfter til paa forsvarlig Maade at kunne bestride et Embede
i Udenrigstjenesten. Jeg saa mig derfor omsider nødsaget til at søge
min Afsked.
Saaledes fik jeg Lejlighed til at kaste et Blik tilbage paa mit eget Liv,
hvorfra nogle spredte Træk er gengivet i deL foregaaende. Min seneste
og længste Virksomhed har, som det vil forstaas, ligget indenfor Uden
rigstjenesten. Denne har krævet Arbejde, ofte haardt Arbejde, men den
har ogsaa skænket mig megen Tilfredshed.
Dersom man nu spurgte mig, om jeg vilde vælge den samme Gerning,
om jeg skulde begynde igen som Embedsmand, vilde jeg derfor svare
ubetinget ja! Enhver Gerning, der udøves vel, indebærer i sig selv en
Belønning for sin Udøver, og som Embedsmand føler man Tilfredsheden
ved at tjene Samfundet paa direkte Vis. Men hertil kommer for Uden
rigstjenestens Vedkommende, at Opgavernes Mangeartethed og Fore
komst i de forskelligste Egne paa Jordkloden samt Iagttagelsen af eller
Deltagelsen i Begivenheder af ofte vidtrækkende Betydning for Lande
og Folkeslag øver en ganske særlig Tiltrækning. Denne Vandring over
Kloden maa nødvendigvis samtidig have en overordentlig udviklende
og befrugtende Indflydelse paa sit Kalds Udøvere, saaledes som Jules
Cambon har udtrykt det i sin Bog om Diplomatiet med følgende Ord:
Les voyages forment la jeunesse et ils apprennent aux hommes mûrs à
se garder de ces jugements absolus auxquels on est trop enclin quand
on regarde le monde sous un seul point de vue et qu’on n’est pas pénétré
de la diversité des hommes et des choses?'
At Udenrigstjenesten ogsaa har sine Skyggesider, navnlig for Familier
med Børn, er ingen Hemmelighed. Som Regel maa man efterlade Bør
nene i Hjemlandet for at sikre dem en national Opdragelse, i Udlandet
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derimod udvides vel deres Horizont, men man løber samtidig Fare for
at gøre dem rodløse. Vi er imidlertid taknemmelige for ved Imødekom
menhed fra Ministeriets Side nogenlunde at have kunnet forene de
bedste Sider ved dette Alternativ, og det er derfor vort Haab, at de
saaledes baade hjemme og ude erhvervede Kundskaber og Erfaringer
inaa formaa at hjælpe vore Børn til i størst muligt Omfang at lære cif
Fortiden, at leve i Nuliden og at arbejde for Fremtiden under Mottoet:
»tjen andre, vil selv du tjenes.«

KEJSERLIG SAKE SKAAL

LIDT STATISTIK
lægten Bertouch i Danmark og Norge har hidtil omfattet ialt 45
Personer, der fordeler sig med 26 paa Mænd og 19 paa Kvinder.
Fordelingen mellem gifte, ugifte og mindreaarige (efter Slægtled)
fremgaar af nedenslaaende Oversigt:
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De voksne Mænd fordelte sig efter Livsstillinger saaledes (Personer,
der har skiftet Erhverv er regnet med 1/2 til hvert):
Officerer
7 > /.

1
1
!

Civilem bedsm æ nd

L andm æ nd

5

4*/2

j

andre
E rhverv

intet

ialt

3

2
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Som det vil ses, er Antallet af Afkom jævnt stigende indtil III. Og IV.
Slægtled, i V. Slægtled er der en lille Nedgang, og denne fortsættes til
syneladende i de følgende Slægtled. I Virkeligheden er Billedet dog ikke
fuldstændigt, idet det vilde være rigtigere, men her for omstændeligt,
at medregne i Antallet af VI. Slægtled de 28 Individer i Australien og
1 i England. Paa samme Maade kan man til Tallet i VII. Slægtled føje
31 Børn i Australien og 2 i England samt til VIII. Slægtled 10 Individer
i Australien og 1 i England. Hvis disse medregnes, bliver ogsaa Billedet
af Fordelingen efter Livsstilling et ganske andet. Det viser sig nemlig,
at de til Australien udvandrede Medlemmer af Slægten, der ikke blev
delagtig i de danske Familiekapitaler og Godser, men var henvist til selv
at skabe sig en Levevej, under de frie demokratiske Forhold i the Com
mon Wealth kunde arbejde uhæmmet af Standsfordomme og formere
sig naturligt uden Hensyn til noget et- eller to-Barn System.
Vedrørende Højden bemærkes, at de fem første Generationer af Slæg
ten utvivlsomt gennemsnitlig har været af Middelhøjde eller derunder,
dersom det er berettiget at slutte af den Omstændighed, at 3 var
tjenstgørende i Rytteriet og 1 i Artilleriet fordelt paa de fire første Slægt
led, og at i hvert Fald 3 af V. Slægtled ikke var over Middelhøjde. I
VI., VII. og VIII. Slægtled (ikke omfattende de australske Medlemmer,
hvis Forhold i saa Henseende er ubekendt) maaler Individerne derimod
gennemgaaende over Middelhøjde.
Hvad Ansigtstyperne angaar, kan det groft taget paa Grundlag af del
utilstrækkelige Materiale vistnok siges, at man for I., II. og III. Slægt
leds Vedkommende gennemgaaende kan fastslaa en Type af oval Form,
læt siddende, dybtliggende Øjne og et accentueret Hageparti — C. R.
Bertouch danner dog maaske en Afvigelse — medens Ansigtstyperne for
de følgende Slægtleds Vedkommende falder i to bestemt adskilte Typer,
saaledes i IV. og V. Slægtled (Poul Godske og Joh. Julian) med Slæg
ten Lehn’s Kendemærker: mørke Øjne, mørkt Haar, smalle Underan
sigter, medens VI. Slægtled faar et Indslag af Familien Hoick med lange
ovale Ansigter (Poul Abr.). I VII. Slægtled varierer Ansigtstypen mellem
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den Holck-Berlouch’ske (Poul Johan),, den Lehn’ske (Julian) og den
Løvenskiold-Knuth-Bertouch’ske (Rudolph). I VIII. Slægtled finder man
Typerne Løvenskiold-Knuth (Beatrice), Holck-Burchard (Poul Chr.) og
— maaske — Trevino-Løvenskiold-Bertouch (Eva).
Ogsaa Karaktertrækkene: de Lehn’ske fine og følsomme Gemytter,
Holck’ernes joviale og tilforladelige Væsen, det Løvenskiold’ske kunst
neriske, urolige og higende Sind samt de Burchard’ske musikalske og
menneskevenlige Træk kan vistnok siges i overvejende Grad at have fulgt
de ydre Typer gennem Slægtledene.
Det samme kan endelig til en vis Grad siges om Haandskrif terne. Me
dens I—IV. Slægtled har store og kraftige (dog i Styrke aftagende)
Haandskrifter, findes i Slægtledene V—VIII to Skrifttyper, den ene
lille og ligesom indadvendt (Joh. Julian, Poul Abr., Julian og Poul Chr.),
den anden stor og bevidst (Sophie, Poul Johan, Rudolph og Beatrice)
saaledes som de her gengivne Skriftprøver viser. —
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1.
Georg Bertouch til Kapelmester Johan Mattheson.
Akershus, den 28. Februar 1719.
A M onsieur
M onsieur de M attheson, S ecrétaire Anglois etc. p a r
couvert de Msr. M atfeld
à H am bourg.
M onsieur,
Le C om m issaire de G uerre G énéral, Colonel de C avallerie, & C om m andant
d ’A ggershuys p o u r le Roi, George de B ertouch, dem ande p ard o n à Mons. de
M attheson, S ecrétaire Anglois & très excellent & fam eux M aître de Chapelle &
Com positeur, de n ’avoir pas eu l’h o n n eu r de le re m e rc ie r de la D édicace de son
Apologie de l’O rchestre qui est pleine d’un g ra n d discernem ent, & de l’art
angelique m usicale, a u ta n t que le tem s m ’a perm is de lire ce liv re sans exemple.
La g u erre continuelle suivie de deux Cam pagnes, m ’a tan t em barassé, q u ’elle m ’a
em pêché de reg ler m es p ro p re s A ffaires: outre q u ’il m e faut re p o n d re de la
conduite de ta n t de gens, qui sont obligez d ’en re n d re raiso n au Roi. C’est que
j ’espère, que votre générosité me p a rd o n n e ra m on silence & le d efaut du
rem erciem ent de la gloire qu’il vous a plu tém oigner à v o tre am i & serv iteu r
tres sincere, qui vous estime, respecte & juge v o tre m érité plus que p erso n n e;
m ais il faut que le p rin tem s m e donne plus de lo isir de co n sid érer dignem ent
votre scavoir, saillies d ’esprit, raisons satyriq u es sans im itatio n d ’un hom m e
de m érité, qui a oublié les caprices m usicales, qui est tres-h o n et hom m e, ta n t de
com m erce, que de la Cour, & qui fait de l’h o n n e u r à la Musique. Le destin
m ’ay an t sép aré loin de vous, ne p erm e t pas de p ro fite r de la conversation de
m on incom parable M attheson; m ais la volonté ne sera pas sans effet, que
j ’espere de vous rev o ir encore et de vous d ire de bouche, que perso n n e est plus
que m oi
M onsieur,
V otre tres hum ble, tres obéissant & tres dévoué serv iteu r
A A ggershuys

G e o r g e d e B e r t o u c h.

ce 28. Fevr. 1719.
P. S. Je vous prie, M onsieur, de faire m es respects à S. E. Msr. de W ich,
& de faire mes com plim ents à Msr. K eiser, où il est dans le m onde.
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2.

Georg Ber touch til Overkrigssekretær Michael Numsen.
Akershus, den 1. Oktober 1740.
H øyvelbaarne H r. G eneral L ieu ten an t og R idder
H øistæ rede Hr. O ber K rigs Secretaire!
D eres EXCELLENCE og høistæ rede H r. Ober K rigs SECRETAIRE, siger jeg
ydm ygste D ank for COMMUNICATION af indlagte Klage MEMORIAL, som jeg
skall besvare m ed første Post, saasom denne Post er ikke tilstræ kkelig, at b e
sv are slige u g rundelige(?) forestillinger. Saa B eder jeg E d ers EXCELLENCE,
som m in tilforladelige PATRON, at De ville N aadigst behage a t an tage m ine
P E R APOLOGIEM indgivende F o rsv a r; at De e r ............... (?), og h v ad De ville
indgive eller udlade, skulle D ennem ikke blive til Last. Saasom det er mig, nu
udi Min 73 Aar, m eget vanskelig at fo rstaa an d re SCRIBEN TERE Mine Rettfæ rdige DEMONSTRATIONER. Maa jeg bede Kuns E d ers EXCELLENCE, det
som jeg h a v e r U nder 16e A PRILIS 1735 till H ans M ai.tt indsendt, som og
GENERAL COMMISSARIATET den 7de MAY sam m e Aar, og nu sidst Ligesaa
till GENERAL COMMISSARIATET den 13de AUG. a. c. at E d ers EXCELLENCE
ville behage, og læ ste det igiennem at De kan d fornem m e, om KONGEN m ed
h ans COLLEGIER, er SUVERAIN, og at Jeg skall følge D eres O rdre, eller om
an d re skal CONTRAMANDERE Dem. D et m aa Gaa som det vil, th i jeg la d e r
intet af, saasom vil det REM ONSTRERE m ed KONGENS og COLLEGIERS
befalinger. Im id lertid RECOMMENDERER Jeg Mig, som m ed ydm ygst
RESPEC T er
DERES EXCELLENCES
AGGERSHUUS
U nderdanigste
den 1. Octob. 1740.
g eh o rsam ste tien er
G. B e r t o u c h.

3.

Carl Rudolf Bertouch tib Overkrigssekretær Michael Numsen.
Christiania, den 21. September 1743.
M onseigneur
S achant que V otre E xcellence depuis beaucoup des années a bien voulu
h o n o re r feu m on p ère de son estime, je ne sau ro is p asser sous silence que la
m ort term ina ses jo u rs la nuit en tre le 14 et 15 de ce mois; me voila donc
d épourvu de tout soutien, à m oins que V otre E xcellence veuille bien m ’ac co r
d e r l’h o n eu r de Sa bienveillance et de Sa p ro tectio n ; j ’ose bien p re n d re la
liberté, M onseigneur, de vous la d em an d er très h um blem ent et avec au tan t
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d ’ard e u r, que je ta ch e ra i au zèle que p a r le p ro fo n d respect avec lequel je ne
cesserai d ’etre de m a vie
V otre Excellence
M onseigneur
Le très hum ble et
très obeisant se rv iteu r
C hristiania
ce 21n Septemb. 1743.
C. R. d e B e r t o u c h.

4.

Cari Rudolf Berlouch til Statsminister J. H. E. Bernstorff.
København, den 26. Januar 1758.
M onseigneur!
Comme V otre Excellence était h ie r accom pagné d ’un m in istre etran g er,
lorsque j ’usse l’h o n n eu r de vous faire m a Cour, je n ’ai pu ra p o rte r de bouche
le contenu de la lettre du 14me qui m ’est venu en d ern ie r lieu de D anzic p a r le
co u rier o rd in aire, c’est ce qui m ’a fait résoudre, M onseigneur, de vous m a rq u e r
tres hum blem ent que
L’on me m ande que les hab itan s de K önigsberg, s’atten d o ien t sû rem en t ce
lim e du courant, de voir p a ra itre deux jou rs apres, l’av an t g ard e de l’arm ée
R ussienne devant les p o rtes de la Ville. C ependant lorsque la poste p a rto it de
la ce 13me, om n ’avait encore vu aucun Russien.
Le R esident de P ru sse a D anzic, avoit com m e de Coutum e en p are il cas, en
atten d a n t fait co u rir un au tre b ru it dans cette Ville, que le dessir des Russiens
avait etc de venir à Königsberg, m ais que le u r G eneral avoit eu o rd re de p o rte r
ses pas dans la L ithuanie Polonaise, p o u r ro m p re les m esures que les factionaires dans cette G rande D uché /: po rte p o u r le Roi son m aitre :/ avaient
prises, p o u r ten ir les Russes en bride.
Mais com m e je connois la m a n iéré de ce R esident, qui ne fait au tre choses
que d’im poser et am user les crédules a Danzic, ainsi on ne seau rais se ra p o rte r
a ce qu’il veut debiter p o u r vérité. Je suis m em e de l’opinion, qu’il ne p o u rra
plus a l’avenir tro m p e r le public à Danzic, p u isq u ’ils ont se m a rq u er, meme
p en d a n t que je me suis trouve la, qu’il ta ch a it en toute ren c o n tre de p asser la
vérité, et cela p a r ignorance. Voici encore une preu v e de cela, puisque mon
C o rresp o n d an t me m a rq u e en finissant sa lettre, q u e dans ce m om ent d it il,
nous venons de recevoir une E rstafette de K önigsberg, qui nous p o rte la triste
C onfirm ation su r la p rem iere nouvelle, q u e les Russes su r 2/m train eau x se sont
m is en Chem ins, p o u r v enir en d ro itu re à K önigsberg, q u e la bourgeoisie avait
relev er les soldats, et euxm em e p r it poste p res des p o rtes de la Ville, et assigner
aux soldats d ’au tres endroits à g ard e r, q u ’on av ait em paquetés toutes les m onoyes
fra p p é ou non, com m e aussi toutes les ustenciles de la m oyonne su r des
train eau x , p o u r en to u t cas d’a u ta n t plus aisém ent p o uvoir tra n sp o rte r le tout
ailleur, q u e toutes les m eubles et Bagage de M adm e le G enerale de L eh w ald t
etoit a rriv e a Danzic, et q u ’o n l’atten d o it en p erso n n e a toute heure.

16
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L ’arm ée R usicnne dit on doit être 36/m hom m es, m ais je crois, si elle n ’est
augm ente nouvellem ent, q u ’elle ne consiste qu’en 16/m tout au plus.
On nom m e deux G eneraux, savoir F e rm e r et W aldec, m ais on ne dit pas qui
com m ande l’arm ée.
J ’ai l’h o n n eu r d ’E trc d ’un tresp ro fo n d Respect
M onseigneur
de V otre E xcellence
le tres hum ble et tres
obeisant serv iteu r

Cop: le 26m Ja n v ier 1758.

d e B e r t o u c h.

5.

Ernst Albr. Bertouch til Professor Kofoed Ancher.
Stockholm, den 2. Oktober 1773.
H øjædle og V elbaarne Hr. E ta tsraad !
H øjtæ rede kiæ re Ven!
Jeg h a r m ed m egen F ornøjelse af D eres V elbaarenheds sidste Skrivelse af
11. h u ju s sect, at de m ed S kipper H ern m arck sendte Bøger v a r ankom ne til
K iøbenhavn og h a a b e r jeg af ham selv, i disse D age da h an ligger ved D alerøe
og i Dag eller M orgen ventes hiid, at faa E fterre tn in g om de ere rigtigen o v er
leverede.
Jeg er D ennem re t m eget forbunden for det nye, som de h a r m eddelt mig,
det e r tilsta a r jeg gandske nyt for m ig; og er det re t en Sam vittigheds G ierning
at m eddele mig iblandt faa disse E fterre tn in g e r, da alt h v ad som p asserer i den
kiøbenhavnske V erden, stedse, skønt jeg lever i n e x i 1 i o, in te resse re r mig
sæ rdeles meget.
Intet skal giøre mig stø rre F ornøjelse end at spørge behagelige T id en d er om
deres S undhed, og denne B egierlighed h a r jeg tilfælles m ed alle dem, som h e r
have faaet den F o rnøjelse at kiende dem. B aronen [Gyldencrone] ventes i disse
Dage at kom m e tilbage fra sin norske Rejse, og B aronessen e r im id lertid stedse
p aa Steninge [tilhørende B aron Axel F ersen], og nødes til efterd i jeg er alene
at p assere den m este T id i Stockholm , im id lertid re jse r jeg af og til ud p aa
L y stg a ard en [D jurgården?] og for k o rt T id siden g iorde jeg een Rejse til
U psala, hv o r jeg saa alle de læ rde og a n d re M erk v æ rd ig h ed er som forefindes.
Jeg behøver ikke at giøre dennem een Beskrivelse h erom , da de selv h a r seet
dem , m en eet e r jeg skyldig at tilstaa, at jeg hav d e ventet m ere end jeg saae
og at jeg rejste b o rt m ed de O rd, n ’e s t c e q u e c e l a . K andskee jeg giorde
m ig forud for præ gtige Begreb om den Stad, som m ange O m stæ ndigheder
con trib u ere til at giøre m in d re m erkvæ rdig end den h a r væ ret, og k andskee
den er bedre end jeg siden syntes den at være. De k an d væ re m in D om m er,
og jeg u n d e rk a ste r mig deres Dom.
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Linæus fand jeg ikke, ikke destom indre v ar jeg i h an s B otaniske H ave............
Blodgang, Rødfeber og an d re deslige S ygdom er h av e r g rasse re t saa fo rsk ræ k 
kelig ru n d t om kring i det hele Rige, at m an k u nde ofte have faaet Lyst til at
sit Liv assurere, nu begynder det Gud ske lov at cessere.
Jeg forbliver stedse m ed oprigtig V enskab og H øjagtelse
D eres V elbaarenheds
æ rbødigste T ien er

Stockholm
d. 1. O ktober 1773.

E. A. v. B e r t o u c h.

Jeg h a r successivem ent skrevet tvende B reve til Hr. C onference R aad Suhm,
p lejer den gode M and ald rig besvare sine B reve?

6.

Ernst Albr. Bertouch til Deputeret i Konunercekollegiet J. Wasserschiebe.
Stockholm, den 12. Marts 1775.
M onsieur,
Un de mes p rem iers soins ap rès mon re to u r en Suede ay an t été de faire
la revue des com m issions, dont mes com patriotes m ’ont ch arg é p o u r ici, et ayant
trouvé à la tête de valise(?) celle que vous m ’avez donné M onsieur, de vous
ch e rch er ici des éstam pes dignes d ’augm enter la belle collection, que déjà vous
posséder de ces ouvrages, je cru ne pas m al faire de m e saisir d ’une bonne
occasion présentée p o u r vous rem ettre, aussitôt qu’il a passé l’éstam pe de
S. M. la Reine de Suède accom pagné de celle du Roy [Gustav III] son époux qui
n ’a été connue que dépuis une dem ie année. L’un et l’a u tre p o u rro it je l’avoue
être plus resem blant m ais toutefois ce sont m e ille u r s ...............
Le Comte Scheffer n ’ay an t pas été en ville dépuis m on arriv ée, je n ’ai
pu encore m ’acqu itter de V otre com m ission à son égard, m ais de que ce
sé n ateu r se fa ira voir ici, je ne m a n q u erai pas de Lui ap p eler la prom esse q u ’il
vous a donnée. Je serai en atten d a n t très charm é, si vous serez co n tan t de la
p a rtie de m a com m ission que j ’ai taché d ’execu ter au jo u rd h u i et si du m oins
vous y avez trouvé une m arq u e de m on exactitu d e de rem p lir la volonté de
mes am is et de mon désir de le u r être utile.
Il me reste encore de vous d em ander, que vous vouliez bien, quan d l’occasion
s’en présente, vous em ployer en faveur du p o rte u r de celle ci que se ra sans
doute le Collonel, C hevalier de C hanquiguy(?). Ce G entilhom m e s’est a rre té un
mois ou audcla ici en Suède dans l’intention d ’y d ébiter une h isto ire d ’A ngle
te rre dont il est l’auteur, et bien que déjà p a r p ro tectio n de S. E. le Comte
B ernstorff il ait eû un succes plus décidé en D anem arc je crois que si rep assan t
m ain ten an t p a r ce pais p o u r re to u rn e r en A ngleterre, il p ouvait au g m en ter le
nom bre des sou scriteurs il n ’en se ra it pas fâch é..................
Je vous dem ande avec instance la continuation de v o tre am itié, m ’acq u itter
de rem ercim ents que je vous dois de la bonté que vous m ’avez tém oignée pen16*
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d an t m on séjo u r à C openhague et vous assure de la plus p arfaite co n sidération
avec laquelle j ’ai l’h o n n eu r d ’être
M onsieur
V otre très hum ble
obéissant S erv iteu r

Stockholm
le 12 m ars 1775.

E. A. v. B e r t o u c h.

(P aa Foden af 1. Side:)
Mr. de W asserschiebe
a Copenhague.

7.

Ernst Albr. Bertouch til Statsminister A. P. Bernstorff.
Warszawa, den 22. November 1777.
M onsieur,
Il ne s’est, M onsieur, depuis le d ep a rt du d ern ie r co u rier o rd in aire, que j ’ai
ch arg é d ’une depeche p o u r V otre Excellence, rie n passé ici, qui m érité de
Lui être m andé, m ais la réponse du corps des N egotiants de V arsovie, faite à la
proposition de la C om panie de com m erce P ru ssien n e m ’étan t tom bé ces jo u rs
en tre les m ains, j ’ai cru devoir se p a re r le vide des nouvelles courantes p a r
l’envoy de cette pièce, qui telle im p a rfa ite q u ’elle est p a r Elle m em e et p a r une
trad u c tio n m al réussie, donne to u jo u rs une idée de la n a tu re d ’une dispute
interessante.
(C hifferkode begynder:) Je ne sais d ’ailleurs plus tro p bien quel jugem ent
p o rte r sur le D elai de la Resolution finale de cette A ffaire et de to u t ce qui
re g a rd e les A ffaires à tr a ite r avec le Roi de P ru sse et nom m ém ent l’E change
de la R atification qui m algré toutes les Instances de Mr. B lanchot et toutes les
A ssurances donées à ce Resident, ne s’est po in t executée encore. D ans ce
m om ent même il-y-en a, M onsieur, qui p rete n d en t sav o ir que la C om pagnie
P ru ssienne est assez éloignée de l’Obtien de son But, et q u ’avant que de p ro ce
d er à l’E change de la R atification, on fo rm e ra ici à Mr. B lanchot des Contrepretensions su r quelques P oints non convenûs rem plis p a r le Roi de Prusse,
p o u r la N égotiation desquels D ifferents on in v itero it m êm e le nom m é M inistre
P russien à une C onference avec le M inistère d ’ici. Il m ’est ju sq u ’ici encore
egalem ent peu possible d ’a ssu re r de la V érité de cette Nouvelle et d ’en nom m er
les Motifs. P eu tê tre sont ils puisés, M onsieur, dans une L u eu r d ’E sp eran ce q u ’a
pû d o nner à la Pologne la Nouvelle des D em arches faites en sa F av eu r p a r la
C our de Russie ou d ’un vague E spoir de quelque E venem ent capable de
p ro d u ire des m eilleurs circonstances, m ais p eu têtre aussi ne sont ils que l’Effet
d ’une sim ple Irreso lu tio n et Inaction pas peu com m une ici. P eu de Tem s
nous éclaircira j ’espere ces D outes et l’O bjet me p a ra it assez in teressan t p o u r
y d o nner toute m on A ttention. Il est d ’ailleurs inconvenable, M onsieur, combien
dans ce Tem s on forge ici des fausses N ouvelles et com bien on fait des Con
jectu res sur les E venem ents d ’une E poque future. Le P a rta g e des E tats E u ro -

B r eu sa m l i ii g

245

pécns de la P o rte ottom ane fait nom m ém ent un Objet, qui occupe beaucoup les
E sprits d ’ici et il-y-en a qui espèrent que la Pologne en a u ra sa P a rt; D ’au tres
voyent au devant d ’un second P a rta g e de la Pologne m êm e: E t ces d ern ie rs
n ’ont p eu têtre pas tout à fait tort, M onsieur, ca r la C ontinuation du D éso rd re
dans toutes les Affaires de la R épublique et la D esunion constante en tre ses
H abitants ren d sa Conquête com plette trop aisée p o u r ne p as faire p en ser ses
puissants Voisins aux M oyens d ’y p a rv e n ir: E t je crois m êm e ne tro p avan cer
en disant qu’une P artie de la N ation qui connoit l’Insuffisance p arfaite de tous
les R essorts actuels de la R epublique po u r la so u ten ir long Tem s Ellem êm e
dans cette Situation, v e rra avec assez d’Indifference dissoudre des N oeuds
qu’il-y-a fort peu d ’app aren ce de pouvoir re n d re plus solidem ent afferm is, à
m oins d ’un C hangem ent des C irconstances très considérables et très peu
naturelles à prévoir. (C hifferkode slutter.)
J ’ai l’h o n n eu r d ’être avec le resp è t le plus p a rfa it
M onsieur
de V otre E xcellence
le très hum ble et très
obéissant serv iteu r

à V arsovie
le 22 N ovem bre 1777.

E. A. v. B e r t o u c h.
8.

Ernst Albr. Berlouch til Statsminister A. P. Bernslorff.
Warszawa, den 15. Juli 1778.
M onsieur,
Deja depuis hu it jo u rs tout avoit concouru a nous p e rsu a d e r de la ru p tu re
tres pro ch ain e ou déjà existance en tre les Cours de Vienne et Berlin, m ais des
c o u rriers arriv és ici le 12 et le 13, chargé l’un de rem e ttre a Mr. B lanchot le
m anifeste de la Cour de B erlin, et l’au tre de p o rte r a Mr. Reviczky, et a P etersbourg, de la p a rt de la C our de Vienne la nouvelle de l’en ttrée des tro u p p es
P rusiennes en Bohem e a achevé de lever toutes nos doutes. La nouvelle de la
dite entrée a été des relations si con trad icto ires q u ’il est ju sq u ’ici difficile d ’y
tro u v er la vérité. C ar selon quelques u rs, et selon ce que Mr. B lanchot a dit
a Sa M ajesté P olonaise meme, les trouppes P ru sien n es ont attaq u é si vivem ent
l’av an tg ard c A utrichienne, que celle ci avec la p e rte de to u t son bagage et de
la g rande p a rtie du R egim ent D ragons de L øvenstein a été obligée de se r e tire r
ju sq u ’à vers K öniggrätz. E t d ’un au tre coté une lettre arriv ée de B reslau donne
tout l’avantage aux tro u p p es Im periales, et preten d , qu’une affaire, qui a eu lieu
le 4 du m ois [cr.] su r les fro n tières de la Bohem e en tre N achod et Lew in, et
qui a d uré depuis tro is heures l’apresm idi jusque fo rt av an t dans la nuit, a été
suivie de la re tra ite des P russiens a Glatz, et que to u t ce qui leu r com pense une
perte assez considerable faite a cette occasion, etoit ce d ’avoir am m ené prissonnier avec eux le G eneral A utrichien Neuw ied.
(C hifferkode begynder:) Les dites Nouvelles et la S ituation des affaires du
m om ent occupent visiblem ent bcp. le Comte Stackelberg qui a déjà envoyé

B r e v s a m lin g

246

D im anche passé un C o u rrier à sa C our et en expedie dem ain le second. Son
Activité p o u rro it cependant égalem ent être m otivée p a r les Nouvelles des
M ouvem ents des T urcs en M oldavie que l’on cro it ici te n d ré à la su rp rise et
l’enlevem ent de K am inieck et qui donne des Inquietudes si reeles à cette Cour
que v endredi et h ie r le Conseil ne s’est occupé que de la D eliberation su r les
m esures à p re n d re sur les F ro n tiers ottom annes p o u r se g a ra n tir des In 
vasions. J ’ignore encore ce qui a été resolû à ce Sujet M onsieur, m ais Mr. le
Comte de S tackelberg m ’a dit que la Republique tro p faible p o u r faire de
resistance p a r ses seules Forces, Elle sero it secourue p a r les T ro u p p es de la
Russie et qu’independem ent de celles qui se tro u v aien t su r les lieux, plusieurs
R egim ents etoient en m arch e p o u r se re n d re en P odolie dans laquelle P rovince
les M agazins /: de la p rem iere form ation desquels j ’ai eu l’h o n n e u r de p a rle r
d éjà à V otre E xcellence :/ alloient egalem ent être augm entés et d ’au tre s établis
en Volhynie. On p o u rro it en tire r d ’au tres C onsequences des A rran g em en ts
m ilitaires faits dans ce m om ent-ci dans deux P rovinces égalem ent lim itro p h es
aux E tats possédés en Pologne p a r la M aison d ’A utriche. Mais M onsieur l’Am
bassad eu r de Russie qui a to u jo u rs évité de s’ex p liq u er su r les E ngagem ents
de sa Cour relativem ent aux In terets des Cours de V ienne et de B erlin dans
la presen te G uerre, tâche seul de fixer l’A ttention du Coté de la M oldavie et
n ’a dit à moi, que sa Cour étan t fatiguée des D elais de la P o rte ottom anne et
des Incertitudes de sa S ituation, il croyoit qu ’Elle ne ta rd e ro it p o u r y m ettre
une fin, d ’avoir rec o u r à la Voye des A rm es si la N égociation am icale ne le
m eneroit bientôt à une E xplication claire et succintem ent satisfaisante des
Intentions ottom annes et que dans ce cas il ne p o u rro it que su p p o ser que l’on
com m encoit p a r la Saisie de la susdite Province. Mr. de Boscam p m ’a tenûe le
m êm e langage et sans vouloir p o rte r un jugem ent décidé, m ’a p a rû en general
ne s’atten d re que peu à la C om position des D ifférends survends. (C hifferkode
slutter.)
Sa M ajesté Polonaise a dans le C ourant de la sem aine passée fait m a n eu v rer
et p asser revue au R egim ent des G ardes L ithuaniennes, et h ie r et av a n th ie r le
to u r en vint aux G ardes de la Couronne.
J ’ai l’h o n n eu r d ’etre avec le plus p a rfa it rcsp êt
M onsieur
a V arsovie
le 15 juillet 1778.

De V otre E xcellence
le très hum ble et très
obéissant S erv iteu r
E. A. v. B e r t o u c h.
9.

Margarethe Bertouch, f. Lütken, antagelig til Fr. Ferdinand Bertouch
(uden Aarstal, men før 1785).
H irschholm le 11 me
Si vous aves atendu envain de mes nouvelles h ier, prenes-vous en tres cher
Ami, aux terrib les m aux de tête qui m e re tin re n t si longtem s au lit ap rès etre
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reto u n é ta rd de ches Bülow le D im anche, qu’il fut enfin tro p ta rd p o u r vous
écrire lidée que m on silence vous aye cause des inquiétudes, ou que vous
m ’ayes accuse d ’indiference a v o tre ég a rd fut sans doute la cause que m on m al
augm entoit d ’h eu re en h eu re de so rte que je fus obligé d ’avoir encore reco u rs
au lit vers les h u it h eu rs du soir, a u jo u rd ’h u i grace à D ieu to u t est passé, je
m e p o rte à m erveille, et la pensée de causer dans quelques h eu res d ’ici, p a r ces
lignes une pettite satisfaction à m on ch er B, n ’ajo u te pas peu à me re n d re gaie
et contente — Je suis plus im patiente que vous ne croyes d ’a p re n d re com m ent
vous étés co n tan t de v o tre visite ches m on Oncle, dans une le ttre que P re u sse r
vient de recevoir a v a n th ie r de lui, il ne p a ro it pas avoir été de la m eilleure
h u m e u r du m onde il envisage tout d ’une oueil peu fav rab le et sem ble beacoup
c ra in d re du coté de no tre oeconom ie à l’aven ir — to u jo u rs il faut lui p a r 
d onner ces noires pressentim ens, il crois ag ir p o u r m on bien en me re p re se n 
ta n t les choses com m e elles lui p aro issen t à lui m em e — aussi grace à m a
ferm eté ses reflextions et conclusions / jespere en g ran d p a rtie tres m al fon
dées, / n ’ont pas eu le pouvoir de m e faire e b ra n ler un seul in stan t croyant
toujours qu’avec une bonne oeconomie, n o tre p ettite rev en u e annuell nous
m ettro ien t asses a n o tre aise, et que la douceur que nous fera gouter une union
heureuse et une tendresse m utuelle nous fera su p o rte r la m ediocreté sans peine,
et nous te n d ro it lieu d ’un plus g ran d e opulence — je crois déjà aim able ami
connoitre asses vos sentim ents p o u r moi, p o u r oser me flatter q u ’en ce cas nos
principes ne diffère pas de beaucoup.
D em ain nous dinerons ches Moltke ou je reste la n uit p o u r les acom pagner
le lendem ain an ville, sans doute vous ne m a n q u ero it p as ce jo u rs au rendesvous ches eux? A près m ’etre aquité de bien des am itiés de m a soeur et beau
frère je m e vois obligé p a r le d e p a rt de la poste de fin ir en vous affirm an t tres
ch e r am i que mes m eilleurs sentim ent sont p o u r vous et que p erso n n e ne
sau ro it vous etre plus atachée que vo tre sincere am ie
M a rg u e rite

de L iitk e n .

Les idylles de B erquin
m ’am usent infinim ent.

10.

Fr. Julian Bertouch til Broderen Ernst Albrecht (i Tønder).
Schackenborg, den 30. August 179b.
Sendt: 3e Sept. 1794.
Det skræ kkelige Øjeblik er da kom m en k jæ re B roder, h u n e r ej m ere som
v a r F o rm aalet for m ine B estræ belser, som u d g io rd e m in jo rd isk e Lyksalighed.
Gud kaldte hende til den S alighed som hend es R etskaffenhed fortiente, men
m ig arm e lod hun blive ene m ed 2 uskyldige. O beed H am forlene m ig K ræ fter
til at bæ re denne P røve p aa en K ristens H engivenhed. —
Alt F re d ag Aften v a r hendes F o rfatn in g saa jam m erlig at jeg ikke troede
hun skulde see den anden M orgen, da gyseligste P iin sler fo ra arsag ed e ved
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K ram pe i B rystet m a rtre d e hendes u dtæ rede Legem e uophørlig, i m orges blev
h un endnu m eer bespæ ndt og fik allene L uft de Ø jeblikke h u n lax ered e, dog da
K ræ fterne til at frem føre den tiltagende Slim ey v a r d er saa m aatte Luften
standses, og Kl. 3 slet i E fterm id d ag Sov h u n Sødt og Saligt hen i m ine Arme,
h un v a r den heele tid fuldkom m en ved Sam ling, taalte ingen hos sig uden mig
end ikke sine B ørn. —
Schack h av e r tilbudt m ig En P lads for h ende i h an s Capeil m en da aid
aaben Begravelse er baade m od hendes og m ine p rin c ip e r saa h av e r jeg bedet
om en P lads p aa M øgeltunder K irke G aard, og ag ter om Gud vil p aa onsdag
m orgen uden al P ra g t at lade hende begrave. Jeg h aa b er K iære B ro d er du
beviser hende det sidste V enskab i at følge hende til sit hvile Sted, kom endelig
sa a sn a rt du kan da d er e r adskillige ting hvorom jeg endelig m aae tale med
dig.
Gud lade Dig scent prøve den K um er som nag er m in Siæl
J u l i a n.
Sch: d. 30. august 1794.

11.

Fr. Julian Bcrtouch til Lensgrevinde Schack, f. v. Krogh (Schakenborg),
Soholt, den 2L—29. Juli 180L
Söcholt d. 24de Juli 1804.
Aldeles m angel paa tiid lod mig d. 23de Juni afsende de 100 rd. uden brev,
m en du h a r vel bedste V eninde m odtaget brev af 28de. T ak for Dit af 30te,
i anledning af dette bedes Du lade det os m ellem væ rende betale til K asserer
Eeg boende i Løv S træ de No. 88, det erin d res ikke om ieg h a r sendt Dig
C o p i e af de stum per ieg h a r foreliggende om vores sm aae m ellem væ rende
udgifter deels fra Din deels fra m in side, vil du ved ledighed eftersee om du
kan finde nogen afgiørende rede h e ri og iblandt andet an gaaende til h vad
tiid at du h a r afgiort m ed mig om halvdelen af den Lotto Seddel vi have
sam m en, endnu i den sidste træ kning er intet udkom m et. Seddelen er i Khvn
til fornyelse og om ieg m indes ret e r det 16430. At W ilhelm ine [en Søster
til B revskriveren] ej er bleven gift kan ieg ikke give anden g ru n d end det
Rygte som læ nge h a r fulgt hende at h u n v ar altfor Selvstændig indtaget af
sine E ngang fattede m eninger og bydende sam t hidsig i sine udeladelser,
dette fo rstaa er sig bliver en tre nous, ieg kan ikke nægte at den Sam ling i
E re n st[in e ]’s [en anden S øster til B revskriveren] hu u s gad ieg giæ rne seet,
da de næ ppe vil holde E nighed til E nden. Af aviserne sees at K a a s er i
Fyen skulde h an ikke m aaske besøge dig m ed det samme. P a a h an s R ede
lighed og (ulæ seligt O rd) k an du Lide. Dit u d try k om Louises [B revskriverens
H ustru] forestaaende C a m p a g n e h a r du vel fra sam m e K ilde som in d 
lagde H ard en b erg R eventlow s brev udviser, u n d erlig t at m i 1 i t a i r sprog
kan gaae saa vidt om kring. Min Kone ven ter h v er tim e sin F orløsning men
er endnu saa rask at hun ig a ar gik m ed sin tykke m ave over en halv miil,
m ed denne velsignede R etskafne F ornuftige og ømme Kiælling n y d er ieg de
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lykkeligste dage Jo rd en kan byde, og gid du dog læ rte hen d e at kiende, det
vilde bidrage til y d erm ere Glæde og Satisfaction for m ig at tvende saa ædle
m enneske[r] skulde læ re h inanden at kiende, som ufeilbarlig vilde h ave til
følge at i bleve u d k aa rn e venner, vi have saa faae i V erden saa denne perle
fortien er at søges. Gud styrke dig til a u c t i o n e n, skriv endelig strax. A ndres
kom i fo rg a ac rs h ertil og bragte dit brev. Moltke kom m er h e rtil 19de August,
kan du sende buxerne m ed ham , h a n re is e [r] 17de fra Ribe.
D. 29de. Kone og børn ere endnu vel, hils re t ømt dine fra din p aa all
prøve troe
J u lia n .

12.

Ernst Albr. Bertouch lil Broderen Fr. Julian (paa Søholl).
Kiel, den 3. September (1807).
Kiel T o rsd ag M orgen d. 3. Sept.
Mit B rev fra H eiligenhafen h a r Du h a a b e r jeg faaet og h erv ed m eld er jeg
Dig m in Ankom st i Kiel. — I Rejseklæ der, støvet, ukiem m et og skiden [var] jeg
i G aar ligesom jeg stod af Vognen i Audienz hos K ronprindsen. Jeg skal i dag
derop igien, n a a r først h an kom m er tilbage fra sit Gelejde hos sine(?) S to r
fyrstinder, som vi fan d t i vores auberge, og som afrejse i dag til W eym ar. —
Jeg sender Dig herv ed de udkom ne N um re af det blad h e r trykkes om Krigssager — det siger ikke meget, og saavidt jeg endnu h a r sp u rg t veed m an ikke
meget af h v ad som foregaar. A djutantens S pørgsm aal til mig synes at bevidne
det — h e r tr o r m an ellers, at m an nu fra E ng ellan d v en ter det store og grove
A rtillerie til en form elig Belejring.
Jeg g a a r i m orgen h e rfra og h a a b e r at væ re i T ø n d er Søndag, Aften. — I
sam m e huus som jeg boer den F ra n sk e og siden i g aa r den P reussiske M inister
D idelot og Cæsar, den sidste skulde have Audienz i dag, m en er udsat til i M or
gen. — Min Kone og D atter faa r ikke P rindsessen at see, h u n er p a a sta a r m an
frugtsom m elig . . . ikke i Stand til at kom m e frem af bekym ring over hendes
V eninders Afrejse. — Jeg saa S torfyrstinden og alle hendes D am er gaae g ræ 
dende ned af S lotstrappen — K ronp rin d sen saae ilde ud, som ikke er at u n d res
over. Råbe Levetzow m ed Kone er her. Ilv ad de vil, veed jeg ikke, th i over til
L aalan d g aaer h an ikke. — Af D ødsfald h a r jeg sp u rg t Pechlin i R antzau og
H o fraad M atthiesen i G ravensteen — det sidste vil in teressere U lrique [Brev
sk riverens Søster]. Vi h a v e r passered i G aar hos D ørings . . . Farvel.
E. [r n s t].
Kiel, d. 3die om E fterm id d ag en
i D ørings H uus —
Den første Deel af m it B rev ligger i m it q u a rte e r h e r den anden Tome, af
m eget uensart[et] Indhold, da m an slet in tet h a r at fortæ lle om. I D ag e r slet
ingen E fte rre tn in g e r kom m en og de tyske A viser in d eh o ld er ikkuns repetition
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af det vi længe viide om vores T ilstand. Ved H offet er og fo r ti D age siden, al
politicering forbuden, saa endog(?) de d er viide noget, ikke vove at fortæ lle
det . . . Man tro e r h e r nu, at passagen ved G aabensee og er sp erred , da m an
m aatte høre noget fra Siæ lland — I publico tro e r m an og, at E w ald er kom m en
over, m en vil slet ikke viide af, at Gastensciold skulde have tru k k et sig tilbage,
h an skal staae ved Kiøge. Jeg h a r nu ta lt m ed dine N aboer Rabe Levetzow og
h ans Kone de ag ter at bliver h e r til viidere. H an vilde have v æ ret til Berlin.
I H am borg erfared e han h v ad h e r foregaaet og ilede tilbage. H an bad mig
bede Dig, som Nabo at vilde give hans F o rv a lte r hiæ lp, om h an skulde træ n g e
dertil . . . Jeg tilbød ham at m edtage brev . . . Jeg h a r sagt til L indholm og
Lützen, at C arl [B revskriverens Søn] er af O xholm b ru g t i N ykiøbing(?) og
bedet dem sige det til K ronprindsen. — At Du af h am h a r faaet en Com mission,
h a r jeg og fo rta lt i F orgem akket til A djutanterne. Til K.P. selv fan d t jeg ikke
lejlighed til at sige det.
Siig til Julie [K richauff], at vi i dag have e rin d re t h endes G eburtsdag ved
D ørings B o rd .............I dette Øjeblik kom D øring og D am erne hiem m ed den
E fterretn in g , som de have af R egine(?) R antzau . . . at hu n h a r af et brev i dag
e rfaret, at i E u tin skal væ re ansagt In d q u arterin g for 12000 S panier, om det er
sand vil T iiden læ re — h e r i landet tro e r m an alm indelig at E ngellands F ien 
d er vil besæ tte dette land, og saa er da U lykken com plett — Men den gode
Kones nouvelles skal ikke altid væ re de s ik r e s te ------Du m aa paalæ gge C arl at m elde til L indholm , h v ad o rd re h an h a r faa[ct]
af Oxholm . . .
(Uden U nderskrift.)
P. S. De 12000 er ved næ rm ere F orespørgsel bievne til 1200 og det hele Rygte
er nok(?) g ru n d et paa lidet eller intet.

13.

Ernst Albr. Bertouch til Broderen Fr. Julian (paa Søholt).
Tønder den 14.—Ib. September 1807.
T. d. 14/7 1 .. 7.
. . . de m ed sidste Post bekom ne E fte rre tn in g e r ere bedrøvelige i en h ø je re
G rad, m en ikke sto rt anderledes, end jeg h avd e ventet det — F orsøm m else af
et bestem t(?) Øyeblik til at forekom m e U lykker, k an ofte siden ikke m ere afhiæ lpes, og h e r ere Følgerne af det skræ kkeligste Slags. —
I T orsdags N at kom Grev S chm ettau og Gustaf H oick m ed E ngelsk Pass
til A penrade, m ed B udskab til K[ron] P [rindsen] i Kiel. I F red ag s reyste saa
K[ongen] fra E [gernfjord] til R endsborg, h v o r h a n h e re fte r o p h o ld er sig —
L avätz, som er i Følgen, h a r skrevet dette og m eget andet til sin Svoger
F[on]t[ena]y h e r . . .
F ra Stanislas [B revskriverens Søn] fik jeg m ed sidste Post E fterre tn in g fra
F rid e rich sv æ rn , h v o r h an m ed Selskab er ankom m en frisk og u tiltalt — han
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m elder om een deel F o ra n staltn in g e r, som form odentlig nu ikke gaa i Op
fyldelse.
Gatgen [Søsteren C ath arin a?] e r p aa F ieldebroe, F rid[erikke] er endnu hos
sin T ante [G eheim eraadinde Scheel paa N akkebølle?].
d. 15.
L avätz er kom m en og h a r sp u rg t hos m ig og fo rta lt m ig D etailler af det
som er foregaaet, N ørregade, S tudiestræ de, F ru e K irke, K ultorvet, lille Købm agergade og det h erm e d sam m enhæ ngende q u a rte e r er afbræ ndt[.] Bispens
Huus sta a r næsten alleene for anden Gang ved den store b ran d . P eym ann h a r
søgt D øden ved Spidsen af [et] U dfald, m en ikkun n aaet at blive blessert.
R estorff ved D. Liv R egim ent er falden og m an sæ tter A ntallet p aa de døde paa
3000 — L ord C a th cart h a r talt i saa m egen m enneskelig Tone og deeltagende
m ed S chm ettau han h a r ikke vidst sin bestem m else fø ren d h an p aa Kiøbenhavns R hed aabnede det forseglede brev. . . . C apitulationen er ubetinged kan
altsaa ikke om giøres, som nogle m ener at kunne skee, hvilken fæl Com mission
for S ch m e tta u [.] Hoick v a r P eym anns A djutant, og kan altsaa give oplysning
om meget. — F o r Kongens og K ronprindsens G em akker v a r sa tt S kildvagter,
G eneralen og an d re beboe ikkuns den nederste E tage af Slottet, d er ikke er
afbræ ndt som m an siger. H vor Castensciold er, veed Du bed re end jeg —
O xholm skal m ed 52 O fficerer væ re fængslet — S u b ordinationen skal i det heele
væ re gaaet vidt og kiepdclig beviser p aa skæ ndig F o rræ d e ri m. m. —
d. 15de om F orm iddagen.
. . . F ra Kiel veed jeg, at C h[ristian] v. B ernstforff] og Bülow ere rejste til
H om burg for at tale m ed P rin d sen af P onte Corvo [B ernadotte], at L i n d e m a n n
[Lindholm ?] e r sendt til P aris, at S chm ettau er vendt tilbage i Søndags, og at
Jackson er gaaet bud i møde, og bede ham ikke um age sig da K ro n p rin d sen
ej im orgen(?) gav ham Audienz, og at W a ltersto rff h a r f ø r s t u n d ersk rev en
T ra k ta ten som er og skeet siden af O. L ütken og K irchhoff i Collegiet . . .
(U den U nderskrift.)

14.

Marie M. Bertouch, f. Fontenay, til Svogeren Fr. Julian Bertouch (paa Søholt).
Tønder, den 12. Januar 1808.
T ø n d er 12te Ja n u a r 1808.
Du blev m ig vel ikke vred m in gode Julian at jeg p aa den T iid h v o r V ejene
v a r saa onde bad dig befo rd re m in K uffert til N aschou, m en ieg saa ingen
Udvej at faae den til m ig uden fra den K ant m aaske k an dette alligevel h ave
H enstand endskiønt det synes m ig ubegribeligt da F a rte n til datum h av e r
væ ret Aaben, og ieg skrev Louise Klink til som ieg h a a b e r (ulæs. o rd) m ed
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K ufertcn at enten den gik til K iøbenhavn eller Flensb. A penrad. Aalb. eller
Odense det v a r m ig alt det samme. Nu skulde det gaae til m ed (ulæs.) om
ingen seilads skulde gaae til nogen af de S teder da d er fra alle K anter g aacr
Skibe til K iøbenhavn m ed M agasin K orn. Arm e Ju lian hvorledes g aar det
dig i A ar m ed det velsignede m eget K orn du Avlede i A ar og h a r ieg fo rstaaet
forord n in g en re t saa m aae du jo aldeles intet K orn føre b o rt fra Øerne, det
kan ieg ikke faa i m it Hoved, th i K ongen k an joe ikke fo rd re S katter,
n a a r du ikke m aae sælge dine P ro d u cter, eller er det allene til frem m ede
S teder det ikke m aa føres? Gud veed hv ad E ngeland h a r nu i Sinde m ed den
flaade de p aa nye h av e r u d ru stet ieg fry g te r for det arm e N orge. F o r nu
14 dage siden kom m ed Agende Post til T ønningen en P akke som m an foregav
at væ re N udler P ostm esteren som ey tro ed e finden (?) Aabnet den og fant
i det Sted at den v a r fyldt m ed lu tter E ngelske B reve til Hamb. K iøbenhavn
x.x. h v ad d er vil blive af m aae Gud vide. Nogle H elgolaner som p aa F ø er
blev taget til fange og siden fø rt til Kiel eller det Sted h v o r C arl [Brev
sk riverens æ ldste Søn] ligger have sagt at de vilde giøre deres E ed paa at da
de vilde forsv are deres Øe skal C om m andanten have befalet dem at gaae hiem
og ingen m odstand at giøre. E rn st er m eget b ek y m ret for Stanislaus [Brev
sk riverens yngste Søn] siden ieg kom h a r h an ikke h ø rt fra ham [;] til S needorf
h a r h a n saa skrevet og ingen S var faaet, th i da h an v a r an sat som M aanets
L ieutenant saa fulgte h an ey m ed Cadet S k i b e t ___F on ten ay som h av e r lagt i
L ejer ved E k ern fö rd e i 3 M aaneder, m en nu i de sidste T iid er opholdt sig i
R ensborg hos h an s Svoger K nuht [Knuth?] er i Aften kom m en hiem med Kone
og B ørn og h a a b e r nu at faae en Com édie m ed mig paa T ea lret(?) som g aa r for
sig n a a r jeg faaer m in K ufert. la d m ig vide, m in Ju lian om du A dresserte den
til din C om issionair i K iøbenhavn og h v ad denne heeder, eller om du loed
det kom m e an p aa Klinke til hvem du vilde ad re sere den. den K ufert giør
m ig m ere b ry d erie end alle m ine Penge th i h v er dag sav n er jeg noget Tøj
jeg skulde bruge, fra K richhoff skal jeg fligtig hilse, som b eder m ig sige at
h an for læ ngst h av e r ventet p aa A nvisning til H am borg paa de Penge du
laan te ham da h an reiste . .. idag h av e r vi den første V inter dag da det
fry se r tem elig og Sneen som faldt i N at er bleven lig e n d e ___
___ Med stakkels C arl P retzm an n s H elbred er det nu ved det samme, h an
er kuns m aadelig m en kan dog væ re af Sengen. Jo h an n es som er den yngste
dog nu 16 A ar er h e r i R ektorens Huus, P retzm an n h av e r taget den Resolution
da h an ikke h av e r væ ret heldig m ed de In fo rm a to re r h an h a v e r h av t til dem,
h e r læ re r h an foruden de a n d re V idenskaber Tysk Engelsk, som h an allerede
hiem m efra h a r nogen K undskab om, saa jeg tro e r ikke at P retzm an n skal
fo rtry d e det S kridt. Med det beste ønske for din og dines Vel i det nye begynde
Aar lever og døer ieg din
hengivne
[Micque] B e r t o u c h.
F ontenay h a r b rag t den tem m elig sikkre E fterre tn in g at G eneral D øring h a r
faat B rev fra K iøbenhavn, at den franske M inister skal have sagt at h an vilde
giøre et V æ ddem aal at inden 5 M aaneder skulde væ re fred, og at m an ventede
p aa P re lim in airen e dette B rev skal h an have viist til M inisterium et.
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Carl A. Bertouch til Professor Th. Bugge.
Slesuig, den 11. September 1811.
H øivclbaarne H r. E ta tsraad !
Da jeg h a r den Æ re at væ re en af D eres D iscipler, sk jø n t jeg desvæ rre for
mig, kom fra Dem førend jeg blev fæ rdig m ed m ine S tudier, saa vover jeg
at henvende m ig til Dem for at u n d e rre tte Dem om Noget, d er m aaske kan
væ re til Gavn. En U h rm ag er h e r i Slesvig, ved N avn L o r e n z e n , h a r nem lig
viist m ig et U hr, bestem t til B rug ved L ogningen.................
Da jeg kun er h e r til Besøg hos m in Svoger, O v erretsraad K r i c h a u f f
og sn a rt ven d er tilbage til T ø n d e r n, ville jeg bede H r. E ta tsraad e n at
add ressere D eres S var p aa dette B rev til T ø n d e r n.
I disse A ftener h a r vi h e r sect en Komet d er e r m eget stø rre end den for
4 A ar siden ............. Jeg gad nok sect den gjennem H e r s c h e l s Teleskop.
Af L ieutenant T uxen h ø re r jeg at h an e r v en d t tilbage til Bogen; skulde
vi an d re 4 ogsaa kom m e tilbage d ertil skulde det væ re m ig k jæ rt, m en der
bliver nok intet af .......... Jeg forbliver stedse m ed u d m æ rk et H øjagtelse, Hr.
E ta tsra a d D eres
æ rbødigste og hengivenste
C. B e r t o u c h .

Slesvig p aa P alaiet
d. lil e S eptem ber 1811.

16.

Louise Bertouch, f. Wallmoden, til Datteren Cathinka (paa Søholt).
Søholt, den 14. Februar 1813.
Ma chère C atinka!
Je suis bien ravie de la jolie lettre que Vous m ’avez écrite et dans l’espérence
que Vous p arle re z journellem ent le F rançois je m e donne le p laisir de Vous
envoier du coton rouge p o u r V otre F ichu to u jo u rs ta ten d re M aman.
L o u is e .
Sôeholt le 14. Fév. 1813.
(P aa O m slaget:)
M ad.elle C athinka
de B ertouch
a Sôeholt
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17.

Louise Bertouch til Datteren Cathinka (paa Søholt).
(Udateret).
Min blide Pige!
Med m egen F ornøyelse tog ieg det B rev du h avde tiltæ nkt mig af din H aand
da du sov m in C athinka ieg saa længe p aa dig din Søvn v ar rolig og ieg altsaa
glad. —
N aar du m odtager dette skal vi a tte r have en glad Dag. —
d in L o u is e .
(P aa Om slaget:)
Pour
M ademoiselle C athinka
dans sa cham bre.

18.

Carl A. Bertouch til Farbroderen Fr. Julian Bertouch (paa Soholt).
[Tønder], den 8. Maj [1816].
K jæ re Onkel!
d er er ingen T id for m ig nu inden P osten g aa er at skrive Dem udførlig(?)
til, m en da B revene ere 9 D age u ndervejs vil jeg ikke u ndlade at u n d errette
Dem om at vi er kom m en til A ccord m ed K re d ito rern e; de pro to co llerte faae
70, de an d re 50 p.c. P a a L ørd ag sælges .......... O nsdag otte Dage ___ paa
Slotspladsen. Den 27’ Mai begynder den store M obilieauction. L inned og Senge
begyndes med. Sølvet kom m er tilsidst, for at De kan bestem m e om De d eraf
vil have noget, og fordi det let kan tra n sp o rte re s i et andet H uus hvis A m t
m anden inden den Tid vil jage os ud. M ama b ed er hilse og sige at h e r er
som De veed en m eget sm uk D resd n er L ysekrone og store Speile. De skal
væ re os alle sæ rdeles velkom m en om De vil kom m e her. M ama i Sæ rdeleshed
ønsker re t m eget De kom. Den ny A m tm and er E ta tsra a d M atthiesen som h a r
ikke viist just al den O pm æ rksom hed for M ama h an burde. Vi seet Dem gierne
h e r for at im ponere og opponere lidt. T ag D eres M undering m ed n a a r De kom 
m er. K richauff er blevet E ta tsraad . M ange H ilsner til T ante Louise. Susette
[Søsteren Susanne] er i Slesvig. F arvel! Farvel!
D eres hengivne tro
Ven og B rodersøn
C. B e r t o u c h .
Næste Post m ere. Kan De
bare læse dette.
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(P aa O m slaget:)
D eres H øivelbaarenhed
Hr. K am m erh erre von B ertouch,
H erre til
Søholt ved M ariboe i Lolland,
pr. Assens.
(Segl)

19.

Fr. Julian Bertouch til Datteren Cathinka (paa Søholt).
H vidkilde d. 22de Mai 1816.
I h v o r tra v lt ieg h a r m ed m it en Dags O phold h e r k an ieg dog ikke lade
m ig betage den Glæde at sige Dig m in inderlig k iæ re C ath in k a et p a r Ord,
den frydefulde T anke at have efte rlad t M oder og eder alle fuldkom m en vel
paa det skiønne Søeholt h a r tilstræ kkelig u n d erh o ld t m ig p aa G aard sreisen ;
Du veed at Din F a tte r h a r i alm indelighed Lykken m ed sig paa Lan[de]veien,
dette vil Du ogsaa denne Gang erfa re af Din øm m e Moder. T an te R antzow og
Louise B ielefeldt om favne Dig kiæ rligst. See flittig til vore B lom ster at de
ikke m angle V and Du lille G artnerpige. og beed M oder fo ran stalte at M yrerne
i D rivekassen v o rd er om M orgenen tidlig dræ bte m ed kaag en d e V and h v o rm ed
C hristian veed at forfare. H er kan B lom sterne ei h eller m y n stre m od Søeholts.
F littighed og blid F rem fæ rd m od D ine from m e Søskende anbefales Dig ikke
m in v akkre D atter, da Du vist m odent vil tæ nke over denne skiønne F rem g an g
og derm ed fryd e Din F a d e r ved H iem kom sten.
Du om favnes h iertelig af Din kiæ rlige
L u 1 a n.
(P a a F oden:)
P o u r m a ch ère C athinka de B ertouch

20.

Hugues Bertouch til Søsteren Cathinka (paa Søholt).
Søholt, den 27. Juli 1816.
O A llerkjereste Søster C atinka!
Vi ere saa fro th i D agen os Glæde tilsm iler. I M orges Dit M inde m ig vaagnede blid, og glad til din Stue jeg ilede F oræ ldre, og T an ter og Sødskende glad.
Vi alle Dig ønske tillykke i Dag! H erm ed fo ræ res Dig en L inial til G eburs
P resang, m odtag den allerk jæ reste Sødster, jeg ønsker Dig m ange glade Aar.
Din
Søeholt, den 27. Juli 1816.

H u g u es.
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21.

Ernst R. Bertouch til Søsteren Cathinka (paa Søholt).
Søholt, den 27. Juli 1816.
K jere K atinka
Det er for os alle en glædes Dag p aa din G ebursdag. Jeg o v erlev erer Dig
h e r en Alen, som jeg h av e r h a v t giort hos Jens Snekker.
M odtag den beste Søster m odtag den, og glem ei din
E rn s t.

22.

Ferdinand Bertouch til Søsteren Cathinka (paa Søholt).
(udateret)
Gode G atinka,
Du m aa undskylde, at jeg ej h a r an d et at give Dig, end dette Brev, men
ieg vil dog bringe Dig en H aarlok, og den lille dejlige Blomst, som ieg h o ld er
m eget af, og det er en forgesm irnik. M odtag den gode Søster, og glem ej
G arel C h ristian F erd in an d
B e rto u c h .
[H aarlokken og Blom sten ligger endnu i Brevet].

23.

Fr. Julian Bertouch til Digteren Adam Oehlenschläger.
Søholt, den 2. Oktober 1817.
Söeholt den 2. Octbr. 1817.
Min agtede Ven!
D ersom jeg kunde væ re glad, ved at erfare m in Søn adskilt fra D eres
læ rerige Omgang, saa blev jeg det sik k ert ved M odtagelsen af D eres venskabe
lige B rev af 25de Septbr, da det fo rk y n d e r m ig læ ngselsfulde F ad er, M oder
og B ørn lykkeligen sam let igien u n d er et T ag efter 3/i A ars Skilsm isse; H vad
dette h a r væ ret Dem alle en salig Følelse, k an ikkun de M ennesker bedøm m e,
som have nydt eller nyde lykkeligt æ gteskabeligt F o rh o ld . Vær altsaa h iertelig
velkom m en i D eres elskvæ rdige K reds øm m e M and og F ad er, v æ r da ogsaa
venligst hilset lykkelige Kone ved igien at eye D eres alt, D eres O ehlenschläger,
og bæ r ikke Nag til den, som p aa en M aade rev M anden ud af D eres og kiæ re
Børns Arme, H an lover ald rig at begaa denne Synd oftere im od Dem, men
sn a rt inderlig glæde sig som V idne til D eres fælles Lykke.
T ilbagekom m en til H ovedstaden gode Ven, kan De fø rst re t gotte Dem over
alt det B ehagelige som er bleven Dem til Deel i U dlandene, og begeistret ved
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disse T an k er, vil De og sn a rt p ry d e P a p ire t til m anges B elæ ring og F o r
nøyelse, sik k ert k an ingen længes m ere efter denne in teressan te Læ sning
end ieg.
M odtag m in Tak, ia — hv ad kan jeg sige Dem der kan u d try k k e m ine
erkiendtlige Følelser, for hv ad De h a r væ ret for m in P o u l , og at De fin d er
F ornøyelse i at unde ham D eres Venskab. — De h a r v æ ret r ø r t ved at fo rlad e
Ynglingen, O! v a r det af F ry g t fo r h an s unge svage H ierte, eller Overbeviisning at h an i Om gang m ed Dem hav d e v u n d et den F asth ed som et ædelt
m en svagt H ierte behøver for at væ rge m od listige A nfald? er det sidste
Faldet, saa vil ieg kalde m ig en lykkelig F ad er. Religions og d eraf følgende
retskaffenheds G rundsæ tninger, vil vel i F rem tid en bane h am Vei til sine
m edm enniskers Agtelse, og en T ra n g til nyttige Beskiæ ftelser, h a a b e r ieg vil
frem kom m e hos ham , m aaske lid t senere end hos m ange an d re unge M enne
sker, fo r in tet er ieg bekym ret ham A ngaaende uden som det at h an s sæ rdeles
bløde H ierte skal oftere forlede h am til uoverlagte S kridt, som veed ikke af
os e rfarn e Folk, h v ad d er k an O phittes for at fængsle et svagt H ierte.
I H enseende til odiosa eller i Sünonüm P engesager, da e r ieg lid t i confusion
m ed vores M ellem værende.
H østen begyndtes og endtes Ønskelig, og til M ichelsdag v a r V intersæ den
lagt. A ltsaa e r Indkom sterne /NB i vore M aterie/ af S lutningen af fo rrig e
A ar og F o ra a re t af dette aa rs Værk, incasseret, og dette efte ra ars P ro d u ct,
saavidt o rd n et u dleveret til T rykken, for æ rbødigst at tale til en L æ rd M and,
kun Skade at det g a a r os i dette E fte ra a r netop ligesom m ed Litteraturen
at ingen af disse er i P riis, h v o rfo r vi efte rh aan d en sulte Alle. — Min Kone
og B ørn form e deres Ø nsker m ed m ine, at det bestandig m aae gaae Dem
og D eres Vel.
B e rto u c h .
(P a a F oden:)
S .T .
H e rr P ro fesso r O ehlenschläger.

24.

Poul Godske Bertouch til Digteren Adam Oehlenschläger.
München, den 13. December 1817.
M ünken den 13de D ecem ber 1817.
K jæ re Hr. P rofessor!
Min lange T aushed m aae jeg dog engan bryde, jeg h a r d erfo re i D ag sat
m ig ned for at u n d e rre tte Dem, m in ædle V ejleder, om hvorledes det efter
vor Skilsmisse h a r gaaed mig. — I B erlin blev vi endnu en 14 Dage, og
reiste d erp a a tilbage til D resden, h v o r vi o p h o ld t [os i] 2 M aaneder; h e r
traff jeg Ida Bombeli, fra hvem jeg h a r m ange H ilsner til Dem og D eres
gode F ru e og jeg begyndte ogsaa at læ re Italiensk, m en blev afb ru d t h e ri ved
en Sygdom, der holdt m ig 3 U ger i Sengen; de F re m sk rid t jeg d erfo re h a r
17
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g jo rt i dette S prog ere m eget ubetydelige. — Hos D eres V eninde F rø k en T erese
Vinkel, v ar jeg ofte, og H jo rt endnu tiere. — B aron M altzbourg hvis B ekjendtskab vi gjorde i Cassell er kom m ed til D resden som C harge d ’A ffaires og er
ligeledes m eget ofte hos F røkenen. —
Jeg fører Dem nu videre, fra D resden over F rey b erg og B ay reu t h v o r H jo rt
og D octor Attebom, der reise r m ed os til Italien, besøgte Jan Paul, til N y rren berg, h e r blev vi i 11 Dage, og besaa alle denne gam le Stads M erk v æ rd ig h ed er
som i B illed-G alleriet, oppe p aa den gam le Borg, h v o r de gam le B o rg g rev er
havde deres Sæde, A lbreckt D ü rre rs H uus, H ans Saxes Huus, de o v ero rd en tlig
skjønne G lasm alerier i L orens K irken, og endelig St. Sebaldus K irken, h e r
seer m an den Helliges Ligkiste af Sølv, d er er ogsaa m ange h erlig e M alerier
i denne Kirke. — Vi giorde ogsaa B ekjentskab m ed en B aron H aller v. H aller
stein, denne h a r foruden en sto r M ængde an d re sjæ ldne Ting, ogsaa en ud
m æ rket Sam ling af K aaberstykker. — F ra N ürenberg gik vi over A ugsburg
hertil, hv o r vi, form edelst en U orden m ed vores Vexel, nok m aae blive en 3
a 4 Uger. — Nu give Gud at De m ed D eres hele F am ilie m aa leve saa lykkeligt,
som det ønskes Dem af
D eres o p rigtigt
hengivne Ven
P. G. v. B e r t o u c h L e h n (sic!)
D ersom P rofessoren skulde have Tid til at glæde mig m ed et P a r O rd
saa er min A dresse H e rr B anquier P aseh i M ünken. — H jo rt og A tterbom
hilse m ange Gange.

25.

Poul Godske Bertouch lil Digteren Adam Oehlenschlciger.
Bom, den 25. April 1818.
Rom, den 25de A prill 1818.
Kiære H err P rofessor!
D eres for mig saa høist sm igrende Brev h a r jeg rig tig m odtaget, og aflæ gger
nu herved m in Taksigelse; vel er det noget seent, m en jeg siger som Vessel:
»Den P ro fit som kom seent er bedere end slet ingen«. — Den egentlige A arsag
til m in lange T aushed er en Rejse jeg p aa m in egen H aan d h a r giort til Neapel.
— Det In d try k denne u h y re store og larm end e H ovedstad h a r g io rt p aa mig
er ikke til at beskrive, th i der er saa m eget d er fo ren er sig for at im ponere,
dens skjønne Beliggenhed, N æ rheden af det frygtelige Vesuv, og endelig det
overordentlige Liv, der er p aa G aderne, th i selve P a ris er stille im od denne.
V ores væ rdige L andsm ann D octor S chønbergs B ekjendtskab g jo rd e jeg da
og sender Dem herved man[ge] H ilsner fra Ham. — T h ea ter St:Carlo, der
lig en P hoenix langt skjø n n ere og stø rre er o pstaaed af sin Aske, besøgte
jeg 4 Gange og h ø rte d er M adam erne Colbran, F esta og M alanotti tilligem ed
H e rre rn e B ordogni og B enedetti. Af B aletter saae jeg C endrillion og H am let
P rin d s af D annem ark. F o r at De nogenlunde k an giøre Dem et Begreb om
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ovennæ vnte T h ea ters S tørrelse m aae De vide, at der, i B alletten G endrillion,
foruden 200 M and Fodfolk paa sam m e T id ogsaa kom 30 M and R yttere i fuld
C ariere ind p aa Scenen. Af D eres B rev seer jeg, at De gandske og aldeles h a r
m isforstaaet m ig angaaende hvad jeg skrev o m ___
Da T iden er k o rt saa vil jeg for denne Gang ikke kjede Dem læ ngere m ed
T ing der jo kan væ re Dem ligegyldige. — D eres R id d erk o rs h a r jeg selv lagt
i Kassen, det gjø r m ig derfo re m eget ondt at De ikke h a r fu n d et det. — Lev
nu vel og hils D eres gode Fam ilie re t m ange Gange fra
D eres oprigtige
og hengivne Ven
P. G. v. B e r t o u c h L e h n .
N aar D eres Tid engang tillad e r det og De da vil fornøie m ig m ed et P a r
O rd saa er m in A dresse Sala et C om pani i Rom.
(P aa Om slaget):
A M onsieur
M onsieur le P rofesseur A. O ehlenschläger
C hevallier de l’o rd re de D annebroge
à K oppenhague
en D a n n e m a rk
B redegaden No. 390.

26.

Fr. Julian Bertouch til Datieren Cat hinka (paa Soholt).
København, den 17. April 1819.
M odtag m in T ak elskede D atter for Dit B rev som h a r gio rt m ig m egen
F ornøjelse: Du h a r tilønsket m ig godt V eir og dette h a r lykkedes til F u ld 
kom m enhed. Vi k iørte allerede forbie T ap p ern ø je imellem 12 og 1 saa Solens
N edgang betragtedes i Kiøge.
At Du er en god C o m m i s i o n a i r m aae ieg sande, da den Besked ieg
erh o ld t over H auge og M ark v a r efter Ønske.
I F o rg a ars v a r vi hos K ongen h an tog m eget N aadig im od Poul og talede
længe m ed ham om h an s Reise, h v o r Din B ro d er svarede tydelig og godt
p aa alt hv ad Kongen spu rg te om.
Hils dine B rødre og væ r selv om favnet af Din
Ømme F ad er
Khvn. d: 17 A pr: 1819.
(P a a Om slaget):
A M adem oiselle
M ademoiselle de B ertouch
å Søeholt

B e rto u c h .
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27.

Fr. Julian Bertouch til Datteren Cat hinka (paa Søholt).
København, den 26. Maj 1821.
Min inderlig kiæ re H auge I n s p e c t r i c e m o d tag er h erm e d T ak for de
r e l a t i o n e r Du giver om m it Yndige Hiem og fo r Din F o ra n staltn in g m ed
B om uldsplanterne, der ikke synes at h av e k u n d et taale det m eget Onde og
kolde V eir som er vedbleven siden den D ag de ankom h er.
J o c h u m pleier at faa en T ønde Byg for at ren g iø re K oeveien(?) fra
H augen over Bellevue til R ødebroe ved udkiørselen til D y reh au g s M arken.
L ad kun S ch rø d er giøre sam m e A ccord m ed ham , k un at h an ufo rtø v et be
gynder.
F o ru n d e rlig t at ieg in tet h ø re r om m odne M eloner p a a Söeholt, p aa Kongens
Taffel saae ieg i O nsdags 4.re m en de v a r ikke sto re; dog det kolde V eir h in d re r
all F rem v æ x t og la d e r K iøbenhavnerne fryse saa T æ n d ern e næ sten k la p re r
dem i M unden.
D et giør m ig O ndt at M oder ikke sendte de E x em p larer af C onrads V ariat:
som h u n veed e r bestem t h e rtil for foreløbig at giøre h am bekiendt, sligt er
sa are vanskeligt ved den blotte F ortæ lling, n a a r m an ikke tillige k an p ro d u ce re
K iendsgiæ rning fo r h an s D uelighed i den Del af C o m p o s i t i o n e n , den
E genkiæ rlighed at væ re den l.ste som spiller eller k ien d er dem h er, vil m in
C atincka sik k ert m ed Glæde opofre for at b id rag e i det m indste h eri, til
C onrads Bedste.
Om K ornets T ilstand p a a M arkerne havd e ieg gierne e rfa re t noget, da
dette V eir la d e r m ig befrygte at det lid e r Skade.
Din ømme F ad er
B e rto u c h .
Khvn. d: 26 Mai 1821.
(P a a F oden:)
Til
C atincka H erm ine B ertouch.

28.

Henriette Bertouch-Lehn, f. Klauer, til Moderen Regine Klaner (Rostock).
L ungholm d. 10. Ju n i 1832.
Meine liebe M utter.
H eute, am ersten P fingstabend schreibe ich Ihnen, um Ih n en ein fröhliches
F est zu w ünschen; und Ih n en zu sagen, dass w ir denken ü b erm o rg en L aalan d
zu verlassen, um einen 14 tägigen Besuch auf H v i d k i l d e zu m achen, d ann
zu rückzukehren um uns zur deutschen Reise zu rü sten . Im Juli M onat kom m en
w ir nach M ecklenburg. Eliese h a t heute einen leichten Fieberanfall, und h a t

B r e v s a ni I i ng

261

sich gelegt; doch d a ra n sind w ir in der letzten H älfte des W in ters so gew ohnt
w echselw eise das F ieber zu haben, ich denke es m orgen m it quinin zu setzen.
D er A rzt will, ich soll das S tran d b ad für Eliesen gebrauchen, und w enn ich
den W agen n icht haben m üsste, und die Reise nach F ünen nich t bestim m t
hätte, w ä re ich m it ih r nach D o b e r a n gegangen, nun ab er denke ich das
B adeschiff von hohen W i e s c h e n d o r f zu benutzen, und m ich ein 3 w ochen
Zeit bei M inchen aufzuhalten. Meine G esundheit scheint w ied er etwras stä rk e r
zu w erden, doch scheint es m ir nothw endig, dass ich g rad e in dieser Zeit
L u n g h o 1 m etw as verlasse. Es ist g rade ein Ja h r, da m ein ew ig geliebter
Mann, ein Schiff gem iethet hatte, um nach D eutschland zu reisen, u n d d en 
selben T ag heftig k ra n k w urde, w’o der Keim des T odes sich in ihm e n t
w ickelte, ach! Alle diese Schm erzgefühle d a rf ich nicht noch einm al leben!
Sie w erd en m ich w ohl etw as v e rä n d e rt finden, doch bin ich ja auch 3
J a h r älter gew orden und in dieser geduldet und gefühlt, w as u n te r tausend
F rau en gew iss kaum eine fühlt. R eichthum habe ich; doch k an n ich m ich noch
nicht von allen m einen Schrecken erhöhten.
S ö h o 11 ist ehegestern verkauft, wreil die G eschw ister nicht einig darum
wTaren. Ein G rossirer K i e r k e g a a r aus K openhagen h a t es gekauft für
110,500 Rdl. Silber. Dieses h a t m ich auch ersc h ü tte rt, das V äterliche H aus in
frem de H ände zu sehen. H ätte R o s e n ö r n m ir etw as die H and gereicht, h ätte
ich es gekauft. Doch cs m uss wrohl alzu risk a n t gew esen sein, sonnst w ü rd en
diese edlen M änner m ich wrohl dahin g efü h rt haben.
Nun m acht C h a t h i n k a eine ausländische Reise nach Berlin, D resden,
w ird von d o rt nach Töplitz in B ad gehen, d ann über C arlsbad w elches sie
auch gebrauchen will, re to u r reisen, den n ächsten W in ter in Copenhagen
zubringen und w eiter h at sie noch keine Bestim m ung. Meine beiden S chw äger
sind in Seeland, und ich fühle m ich im K reise m ein er m u n teren K inder doch
allein.
C athinka nim m t n atü rlich eine ältere G esellschaftsdam e in der P erson der
M adam e B r a e s und einen B edienten mit.
Mich verlangt h erzlich einm al w ieder bei den Meinigen zu sein und ich
freue m ich zu dieser Reise, ich hoffe doch alle m eine S chw estern zu sehen.
G rüssen Sie alle von m ir. Dem guten S t i p m a n n und d er lieben D o r i s
sagen Sie w ie gut ich ihnen, sie sind so freund lich und n ett m it m ir gew esen;
aber schreiben konnte ich ihnen bisjetzt nicht, es greift m ich noch im m er zu
seh r an. Auch F rid ric k ch e n grüssen Sie recht, re c h t h erzlich von m ir. Meine
gute Sophie hoffe ich nun bald bei m ir Zusehen, un d w ird dieses gew iss einen
wrohlthätigen E influss auf m eine Stim m ung h aben: n u r peinigt m ich der
Gedanke, dass Sie sie vielleicht m it W ehm uth en tb eh ren w erd en und m öchte
in dem F alle dann, das sie bei Ihnen bliebe, ich w ü rd e gleichw ohl alles m ög
liche fü r sie thun, w enn ich e rst h andeln darf.
Auf alle Fälle w ill ich sie n icht binden und behalte d aru m die Mamsell.
Gefällt es ih r dann nicht, oder sehnt sie sich zu seh r n ach Ihnen, mag. sie
zurückkehren.
M öchte doch W ilhelm zu Ihnen kom m en, in d er Zeit, dass ich bei Ih n en bin.
[Henriette].
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Henriette Bertouch-Lehn, f. Klaner, til Sønnen Julian (paa Oreby).
L ungholm d. 12.t Ju li 1834
Mein lieber kleiner Julian
Ich danke d ir fü r deinen kleinen B rief w ie auch fü r das M uster, danke
T ante in m einen N am en dafür. Lieschen h a t ein w eisses Kleid d arn a ch ge
kriegt, w elches re c h t hübsch sitzt. Hiebei erh ä lst du Zeug zu ein er W este, bitte
nun das der S chneider in Saxkjöbing sie d ir n äh en darf. E inen Ball schickt
M athilde dir, w elchen M utter und T ilde d ir g en äh t haben. S chreibe m ir ob
deine kleine V ettern ihn leiden m ögen, so w ollen w ir ih n en auch w elche nähen.
In beikom m ender kleinen Schachtel, w elche deine T an te m ir geliehen hat,
w irst du einen kleinen H und von Z ukker finden, w elchen M athilde d ir schickt;
w enn du diesen h era u s genom m en hast, so gib den K asten m it D ank an deine
T ante zurück. Die Z eitungen gieb an H e rr Schade [H uslæ reren], und grüsse
ihn, P a p ie r und F ed ern sind fü r dich.
C adet-leinen zu B einkleider fü r dich, konnte ich ich in M aribo n ich t bekom 
men, B agger [G odsforvalteren] h a t m ir ab er v ersp ro ch en es aus N ykjöbing zu
schaffen, sobald ich es e rh a lte w erd e ich es schicken.
B itte das M ädchen w elches dein B ette m acht, dass sie d ir das m it K ro llh are
gestopfte Kissen oben auf legt, das and ere ist zu w eich un d zu w arm fü r deinen
Kopf. D er gestepte T eppich ist auch w ohl zu w a rm in dieser Hitze, u n d es
w ä re w ohl besser, w enn du dich m it der w ollenen Deke einfach zudektest.
W enn ich nun einm al nach O ureby kom m e o der du h ier, w ünsche ich dein
K arak th erb u ch zu sehen. Sei nun im m er rec h t fleissig und folgsam , und übe
dich im K lettern und S pringen dass du deinen V ettern gleich köm m st. D eine
A ufführung ist m eine grösste Freude. Reinige deine Z ähne täglich m ein g u ter
Junge, du k an n st w ohl einige Salbei B lätter dazu aus dem G arten bekom m en.
Schreibe m ir re c h t bald w ied er m ein g uter Junge alles w as d ir F reu d e
m ach t in te ressiert mich.
G rüsse deine gütige T ante un d Onkel, nebst allen K indern von m ir; und
behalte deine M utter lieb
H e n rie tte B e rto u c h L ehn.

30.

Henriette Bertouch-Lehn, f. Klauer, til Søsteren Dorothea Stypmann (Rostock),
(antagelig Sommeren 1835)
Meine liebe Doris!
N un n ä h e rt die Zeit sich, wo ich E uch W iedersehen soll, w enn dies m öglich
ist, m ein A ufenthalt ist n u r so ku rz diesesm ahl, dennoch m öchte ich gerne
E uch Alle un d m einen kleinen H einrich sehen. Du gute S chw ester und auch
Du m ein lieber S typm ann, Ih r w ollt m ir E u er Kind, E u er Julchen an v ertrau en !
W ie r ü h r t m ich dies und w ie e h rt Ih r m ich d u rch dieses V ertrauen. U eberlegt
es nun zusam m en, eine solche T re n n u n g ist n ich t so leicht, p rü fe t euch nun,
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ob Ih r sta rk genug seid, eine T re n n u n g zu trag en , w elche w enigstens ein J a h r
dauert. Ob Ih r ru h ig sein könnt, w enn K ran k h eit sie treffen sollte. Ob Ih r die
U eberzeugung habt, dass sie h ie r w ie d o rt in Gottes H an d steht, dass ich sie
w ie m ein eigenes K ind behandeln u nd bew achen w erde. U eberlegt E uch alles
m it stiller E in tra c h t zusam m en. Und glaubt I h r dann, dass es zum W ohl des
Kindes ist un d seid I h r fest überzeugt, dass ich m it w a h rh a ft m ü tterlic h er
Z ärtlichkeit sie behandeln w erde, ja noch äng stlich er fü r sie w ach en w ie fü r
m eine eigenen; — so w erd e ich sie m itnehm en. W ollt Ih r ab er dann m ich nicht
zurückbegleiten oder Stypm ann, um zu sehen, w ie sie es h ie r h a t? —
Ich schliesse, m eine th e u re S chw ester, w eil ich jetzt n ich t von gleichgiltigen
D ingen schreiben mag. Küsse D eine süssen K inder von T an te H en riette und
sage Deinem lieben M ann viel Liebes von D einer S chw ester
H e n rie tte
Eliese und Tilde freuen sich aussero rd en tlich zu Julchen.

31.

Henriette Bertouch-Lehn, f. Klaner, til Sønnen Julian (paa Oreby).
(udateret)
Mein lieber Julian
Da [Skovrider] S ch rö d er m orgen nach O u reb y g aard reitet, k an n ich nicht
u n terlassen d ir ein p a a r W orte zu schreiben, un d d ir m ein gutes liebes K ind
zu sagen w ie lieb du m ir u n d deinen S chw estern bist! W ie viele F re u d en ich
m ir fü r die Zukunft von deinem Fleisse und d ein er guten A ufführung träu m e.
Sei im m er gehorsam gegen deinen w ü rd ig en Onkel und lausche auf die W ü n 
sche d ein er th e u re n Tante. H ast du die B eschreibung von d ein er Reise nach
Möen fertig; so schicke sie mit, sonst kriege ich sie w ohl ein an d e r m ahl. M or
gen w erd en Mams. S andm ann u nd ich ein er grossen K indtaufe bei P a sto r
S tenstrup beiw ohnen; ist H r. S chade n icht zu G evatter gebeten? grüsse diesen
letzteren von m ir.
Deine S chw estern grüssen dich herzlich u n d auch die kleine Julie Stüpm ann g rüsst dich.
Lebe re c h t w ohl, m ein th eu res K ind, grüsse S tinchen E rik und C h ristian
[Rosenorn-Lehn] von m ir
deine M utter
H e n rie tte

G rüsse Ingeborg
32.

Mathilde Bertouch-Lehn til Broderen Julian (paa Oreby).
(Før 15. Februar 1836).
L ieber Julian!
Du k an n st n icht glauben, w ie ich m ich zu D einem B riefe g efreut h ab e und
zu dem Geschenke, w elches Du m ir schicktest obgleich es S om m ergeken sind.
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Mamsell S andm an lässt D ich grüssen, und sagen dass sie wol eine G elegenheit
w ied e r finden w u rd e D ich zu necken. H ein rich [Kusken] freu t sich, dass Du
auch an ihn g edacht hast. W ir w aren in d er vorigen W oche bei G eneral K rag,
wo m e h re re kleine M ädchen w aren m it ih re r Puppe, die w ie ein A m ager
M ädchen angezogen w ar.
G estern w aren Luise u. C harlotte Rabe hier. W ir spielten L otterie, und
am üsierten uns se h r gut. Griisse Tante, Onkel, H e rr Schade, Stine, E rik un d
C hristian. Elise d ankt E rik fü r die Blume. Deine
S chw ester
M a th ild e .

33.

Ernst Rud. Bertouch til Professor P. O. Brøndsted.
Stockholm, den 22. Marls 1836.
Stockholm den 22 M artz 1836.
Med m egen U ndseelse m odtog jeg h r r E ta tsraad e n s venskabelige Brev, da
det i enhver H enseende h avde væ ret m in Pligt, at skrive Dem først, for at
takke for det V enskab De viiste mig, der v ar m ig ligesaam eget til Æ re og
Støtte som til sand Glæde............
Mit O phold i Stockholm er efterh aan d en re t behageligt, da jeg overalt
m øder m egen F orekom m enhed og Vclvillie, og h v ad i S æ rdeleshed g jør m it
V æ rende h e r behageligt, er m it F o rh o ld til [Gesandten] Grev Moltke d er i
en h v er H enseende er den behageligste M and m an k an staa u nder. F o rresten er
Byen selv saa langt tilbage for en h v er anden E u ro p a s H ovedstad, at m an ikke
skulle troe det n a a r m an ikke h avde den bedrøvelige V irkelighed for Øinene. —
Svenskerne er et søvnigt sødttalende Folk, uden M unterhed og énergi. Medens
De form odentlig i det herlige E ngland lever i et skiønt F o ra ar, leve vi endnu
h e r i bestandig Snce og lis. S læ departier h ø re r endnu til D agens O rden og m an
siger at m an m aae belave sig p aa V inter til henim od May, og selv i May fald er
und ertid en Snee her, — Kongen [Carl XIV Johan] h er, er en im ponerende
gam m el M and m ed m egen V æ rdighed; dette kan just ikke D ronningen rose sig
af, m en desto m ere virkelig Aand og V æ rdighed spores hos K ro n p rin d sen
[Oscar I] og h an s agtvæ rdige G emalinde, som ogsaa ere alm indelig elskede.
Med disse k o rte N oticer over Stockholm m aae H r E ta tsraad e n denne Gang
tage til T akke og ta k k er jeg Dem endnu eengang for D eres m ig m eget sm ig
ren d e og k jæ re Skrivelse, og for det V enskab jeg stedse m ed T aknem m elighed
skal erin d re, anbefalende m ig i D eres B evaagenhed som
D eres æ rbødigst hengivne
B e rto u c h .
(P a a O m slaget:)
M onsieur le C hevalier de B røndsted
(B’s Segl)
à L ondres.
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34.

Ernst Rud. Bertoucli til Udenrigsminister Krabbe-Carisius.
London, den 22. November 1839.
M onsieur,
M onsieur le M inistre m ’a ordonné si quelque chose digne de l’attension de
V otre E xcellence a rriv a it p en d a n t son absence de L ondres, de le ra p p o rte r à
V otre Excellence, et je m e flatte d ’avoir trouvé, dans les nouvelles suivantes,
une raison qui justifiera l’em pressem ent avec lequel j ’adresse cette com m uni
cation à V otre Excellence en réclam an t toujo u rs Son indulgence. —
P a r le jo u rn al du G ouvernem ent le »M orning Chronicle« nous avons été
inform és h iè r que l’auguste m ariage de Sa M ajesté la Reine avec le P rin ce
Albert de Saxe Cobourg est fixé p o u r le m ois d ’A vril de l’année p rochaine. —
Sa M ajesté revenue h iè r à L ondres de W in d so r Se p ro p o se d ’en faire une
com m unication dem ain aux m em bres du Conceil d ’E ta t / : p riv y C ouncil:/ les
quels à cet effet ont reçu l’o rd re de se p rése n ter en corps p o u r recevoir la
com m unication de Sa M ajesté Elle môme. —
Une a u tre nouvelle très im p o rta n te est arriv é e h ie r à L ondres, savoir,
l’accession com plète de la P erse à toutes les dem andes du G ouvernem ent
B ritannique. — On attrib u e ce changem ent d ’intentions du S h ah de P erse aux
succès des arm es Anglaises aux Indes, et su rto u t à la p rise de Caboul, et aux
suites de cette prise. — Les relations diplom atiques vont recom m encer aussitôt,
à ce que l’on dit, et l’on espère q u ’un traité de com m erce sera im m édiatem ent
conclu, lequel ra n im e ra en tre l’A ngleterre et la P erse le com m erce in te rro m p u
depuis longtem ps. — On se flatte aussi que l’influence de cette reconciliation
sera sensible dans la question O rientale, com m e toute jalousie et toute
m éfiance, s’il en existait encore, en tre la Russie et l’A ngleterre su r ce sujet
cesseront dès lors. —
Tous les jo u rs il nous arriv e de nouvelles p reuves de la g ran d e étendue de
la conspiration C hartiste, et les arre sta tio n s continuent. —
T oute l’A ngleterre a été bien alarm ée de la nouvelle, rép a n d u e l’au tre jo u r
p a r le »Times« d’une m aladie subite et sérieuse surv en u e au noble Duc de
W ellington. — H eureusem ent on s’est alarm é sans fondem ent réel p o u r la
seconde fois depuis peu de tem ps p o u r la p e rte d ’un g ran d hom m e, et nous
avons des nouvelles très satisfaisantes su r le rétablissem ent de la santé du Duc.
— On l’attend m ême en ville a u jo u rd ’hui de W alm er Castle, p o u r assister
dem ain à la com m unication de Sa Majesté. —
J ’ai l’h o n n eu r d ’être avec un p ro fo n d respect
M onsieur
de V otre E xcellence
le très hum ble et
très obéissant serv iteu r
E rn e s t de B e rto u c h .
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35.

Elisabeth Bertouch-Lehn til Broderen Julian (paa Orebg).
(Omkr. I860).
K jøbenhavn d. 23de F eb ru ar.
Min k jæ re Julian!
Da Din F ørdselsdag n æ rm e r sig kan jeg dog ikke u n d lad e i et p a r L in ier
at sende Dig m in h jertelig ste Lykønskning. Gid Du endnu i m ange A ar m aa
leve fornøjet og tilfreds. H vorledes h a r T ante befundet sig i denne K ulde? Vi
ere Guske Lov Alle vel. I næ ste Uge fo re sta a r d er m ig en sto r fornøielse. Vi
skulle nem lig alle p aa Bal hos K am m erju n k er Mylius, h v o rtil jeg glæ der m ig
meget. D et er det første egentlige Bal h v o rp a a jeg h a r v æ ret h erin d e. Idag h a r
frøken L øvm and væ ret h e r for at m ale m ed os. Jeg h a r ogsaa begyndt p a a en
lille F o ræ rin g til Dig, m en Du m aa undskylde at den ei er bleven færdig. Jeg
h avde nem lig først begyndt p a a en Legebog(?) til Dig, m en da Du skrev m ig
at Du h avde faaet en til Julen saa kunde jeg jo ikke sende Dig m in, og, d erfo r
blev jeg ikke fæ rdig m ed den anden Ting, dog m ed næ ste P ak k ep o st skal Du,
som jeg haab er, nok faa den. I denne T id er h e r kom m en en M ængde Slæ der
h ero v e r fra Sverrig. I Søndags kom der elleve Slæ der h e ro v e r stæ rk t belæ s
sede m ed B ræ nde, og fire Heste. F o r k o rt Tid siden er i N æ rheden af H veen
en Slæde forlist p a a Isen, m en M enneskene bleve dog frelste. Nu m aa jeg slutte
m in kjæ re Julian. Hils Alle p aa O ureby baad e fra T an te [Friis] og mig. F ra
T ante skal jeg tillige g ratu lere Dig m ange Gange. Lev nu re t vel d et ønsker
D in Søster
E lis e .
D et er san d t en Ting m aa jeg dog endnu fortæ lle Dig. Ig a a r v a r jeg hen n e
at besøge den Gamle T ante Mimi [W ilhelm ine B ertouch?]. H un bad mig hilse
Dig saa m ange Gange.
(P a a O m slaget:)
S. T.
Til
J. B ertouch L ehn
p aa O urebygaard
p r/ Saxkjøbing.
36.

Ferdinand Bertouch til Joh. Julian Bertouch-Lehn.
[Tours], den 17. Februar 1866.
K jæ re Julian.
Jeg h a r m eget læ ngtes efter at erfa re hvo rled es du h a r fu n d et det første
In d træ d en i det Selskabelige og om det h a r b ehaget eller m ishaget dig, —
Det v a r m ed oprigtig Sorg, at jeg Aftenen før m in Afreise h e rtil m æ rkede
p aa dine U dtryk over Selskabslivet og den liden Deel du tog i d et den Aften,
hv o r liden T ilfredshed, jeg kunde sige næ sten h v o r sto re en P lage du syntes
at vente dig af det. Jeg veed nok, som jeg ogsaa u d try g te m ig til dig, at det
Selskabelige er i m ange Tilfælde en Corvée men a tte r i m ange Tilfælde føre
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det B ehageligheder m ed sig, som n a a e r vi ere istan d til at nyde dem, for vor
Stilling i det Selskabelige som for vo r F orm ues-O m stæ ndigheder, giver en
anderledes F rie h ed og Glæde til disse, end n a a e r vi følge dem im m er m ed
et æ ngsteligt H ensyn til h v o rv id t m an tø r gaae. — Du er i den Stilling, at
du kan nyde Selskabet fuldkom m ent om ikke ju st nu saa dog senere; Og m in
M ening v a r at n a a r du havde nogle faae B ekjendtskaber h er, det i din A lder
og m ed dine U dsigter, isæ r i F rem tid en ville kunne væ re dig behageligt. Dog
m aaske dette første F orsøg ei føre til noget, og, bliver du da frie fo r den
Plage det v a r dig at følge en H øflighed m an gjo rd e dig og mig. — N aaer
m an fo rresten ei i din A lder seer m ed en hvis Glæde p aa det Selskabelige,
veed jeg ei n a a r det skal m ore een, og bliver m an let M enneske-skye og
M enneske-fiendsk n a a e r m an ei tidligt bliver v an d t til, den m aaske vel k je d 
somm elige, N ødvendighed, at om gaaes med den V erden d er d an n er en Sel
skabskreds. F o r ei at k jede dig m ere m ed denne M aterie, vil jeg blot tilføie
at da jeg først tilbød dig at forsøge p aa at skaffe dig en Indbydelse, troede
jeg du m odtog det af egen frie L yst og at du ei ønskede an d e t end at see
saa m eget af L ivet i U dlandet som m uligt og alsaa ogsaa kaste et Blik ind i h v ad
m an k ald er den store V erden her. —
Hvis nogen videre Invitation kom m er til dig, er du nu ei m ere bunden
til at gaae der og en U ndskyldning eller et sim pelt K ort D agen efter den
Fest du v a r indbuden til er nok til at udjevne den Plage.
Jeg m isunder eder af ganske H jerte t at væ re i P aris, jeg følte mig saa
tilfreds i de Dage vi v are sam m en der, at jeg læ nges efter det igjen, m en for
det første kom m er jeg der vel ikke og faaer jeg dig vel ei at see før du gjøer
os et Besøg her. Din T ante beder m ig at hilse dig re t venlig og glæ der h un
sig til at see dig og W ichfeld om I faae T id og Lyst til at gjøre denne lille
Afstikker. —
Vil du hilse W ichfeld re t m eget fra mig — jeg h aa b er at I stedse m aae
m ore E d er efter eget Skjønne og opdage alle P arises H erligheder. G jerne
v a r jeg m ed E d er for at faire les h o n n eu rs de P aris, m en h a a b e r jeg at det
bliver m ig m aaske senere givet at m øde dig d er igjen om nogle Aar. —
Lev vel.
Din hengivne
Vil du give indlagte til H err Becke.

F. B e r t o u c h .

U dskrift:
M onsieur le B aron de B ertouch L ehn
12 ru e d’Agnesseau

Paris
37.

Maren Bertouch, f. Wallmoden, til Joh. Julian Bertouch-Lehn.
Tours, den 26. Februar 18k6.
K iere Julian,
Jeg h av d e glæ det m ig til at Du skulde have m odtaget m ine h iertelig e
L ykønskninger til Din Fødsels- og M yndighedsdag p a a D agen selv i P aris,
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m en Din pludselige Afreise h a r fo rh in d re t mig deri, og jeg væ lger d erfo r den
26. F ebr: for at udtry k k e Dig m it Ønske om al den Lykke og alt det H eld for
Din F rem tid som jeg h a a b e r vil blive Dig til Deel. —
Det h a r vel giort mig ondt at jeg denne Gang ikke fik Dig at see, m en da
jeg form oder at Du en anden Gang vil ende D it afb ru d te Besøg til P aris,
saa h aa b er jeg at Du besøger mig h e r hvis jeg endnu til den Tid skulde
være her. —
E ndnu engang troe p aa den oprigtige Glæde jeg vil føle ved at vide Dig
lykkelig og tilfreds, og stoler jeg p aa at F o rsy n e r vil skienke Dig disse Goder.
Din hengivne T ante
M a ry B e rto u c h .

T ours den 26 Febr. 1846.

38.

Joh, Julian Berlouch-Lehn til Ferdinand Bertouch.
L ondon den 5te A pril 1846.
K jæ re Onkel.
Jeg kan tæ nke mig, at Du e r m eget m isforn ø jet m ed mig, at jeg h a r ladet
saa lang Tid hengaae uden at takke Dig og m in k jæ re T ante for de venlige
B reve De sendte mig til m in G eburtsdag, og jeg skulde virkeligen alt for
længe siden have sendt m in hjertelig e T ak dersom ei O m stæ ndigheder, som
jeg strax n æ rm re re skal omtale, havde fo rh in d re t mig deri. — Ved min
H jem kom st fan d t jeg Gud væ re lovet Alle re t vel, selv K am m erh erre W i c hf e 1 d hvis Sygdom saa pludselig h avde kald t os b o rt fra P a ris og alle dets
G læder, v a r kom m et sig m eget, en dskjønt h an dog endnu stedse er saa svag,
at h an ei k unde gaa ja ei engang vende sig i sin Stol uden H jælp. Da vi
saaledes fandt alt saa vel, som vi u n d er O m stæ ndighederne h av d e selv m ed
vore dristigste F o rv en tn in g er tu rd e t haab e det, ønskede b aad e W i c h f e 1 d
og Onkel, at vi skulde benytte den af F ørstes P erm ission tiloversblevne Tid
til en liden Reise til E ngland, jeg derim od h avde aldeles ingen Lyst til saa
h u rtig t igjen at forlade H jem m et, h v o r jeg befandt m ig saa overm aad e vel,
og jeg tø r d esvæ rre ikke tro e Andet, end at det tildeels v ar m i n ___ tvertim od
Onkels Ønske, d er gjorde, at denne ---- fik et saa h eftigt A nfald af sin
Sygdom, at D oktoren m aatte hentes, og denne i B egyndelsen frygtede for,
at Onkel skulde m iste Livet, m en efte ra t den væ rste crisis v a r overstaaet,
blev h a n a tte r bedre, og næste Dag v a r h an saa vel, at h an skjønt senge
liggende kunde tale m ed mig om m in Reise, som [han] en dnu bestandig
ønskede, at jeg skulde gjøre, og nu v a r jeg n atu rlig v iis enig m ed ham i Alt,
da jeg m aatte befrygte, at nye M odstand fra m in Side ved h an s store P ir r e 
lighed, der gjø r det saa vanskeligt at om gaaes ham , skulde fo rv æ rre h an s
Sygdom ; der blev altsaa besluttet, at jeg skulde reise, og det sa a sn a rt de
nødvendige T ilberedelser v are gjorte. —
At jeg ei fik L ejlighed til at benytte Din og m in k jæ re T antes Indbydelse
til at besøge Dem i T o u r s , g jorde m ig m eget ondt, og det sm e rter mig ogsaa
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meget, at jeg ei fik L ejlighed til at læ re Dig og m in k jæ re T an te at kjende
.......... D et skulde gjøre m ig m eget ondt, om Du h a r an tag et den P irrelig h ed
og den M odstriden, hvo rm ed jeg u n d ertid en m ødte Dine R aad og Ø nsker u n d er
vo r ko rte S am m envæ ren, for at u d springe af M istillid til Dig eller af L yst til
at han d le Dig imod, dette beder jeg Dig væ re overbeviist om v ar ingenlunde
Tilfæ ldet; jeg tro r derim od, at h in P irrelig h ed ene og alene opstod af den for
unge M ennesker p aa m in A lder vistnok sa are hyppige F rygt, for at m an skal
blive b etrag te som B ørn, som m an endnu bestandig m aae lede, og som m an
aldrig k an lade væ re sig selv. W i c h f e 1 d h av d e jo p aa ta g et sig at reise
m ed m ig fo r at staa m ig bi m ed sin V erd en serfarin g og sine R aad, sam t for
at skaffe m ig L edighed til at udvide m ine K undskaber og erh v erv e m ig den
for m in Stilling nødvendige finere D annelse; m en sik k ert er jeg dog p aa den
[anden Side] ogsaa i den Alder, at m an, hvis jeg viser en bestem t U lyst til en
Ting, ikke bø r forcere mig m en lade m ig have m in frie Villie. E r det som
jeg da væ lger ei det som m est vilde tjene til m in U ddannelse, ja saa t a n t p i s
p o u r m o i , jeg er ad v a re t m en jeg h a r ei villet, og m an h a r g jo rt, h v ad
m an kunde, og den T iltroe m aae m an dog hav e til et u n g t M enneske p a a m in
Alder, at h a n ei vil gjøre Noget, som absolum ent k an h av e skadelige Følger
for h a m .............. Jeg m odtog D it venlige F orslag, at ville in d fø re os i det
selskabelige Liv i P aris, m ed saa m egen V enlighed, som det v a r mig m uligen,
m en dette gjorde jeg p a a ingen M aade, fordi jeg h av d e L yst til at gaa i Sel
skab, derim od blot fo rd i W i c h f e 1 d ved sine idelige og udførlige T aler om
den Nytte, jeg vilde have af Selskaber, h avde g jo rt mig saa k jed af b estandigt
at h ø re dette, at jeg besluttede at gjøre Alt, h v ad h an vilde have, blot for
at faa F red. Dog i L æ ngden v a r det m ig ei m ueligt at skjule m in Ulyst, og
denne tra a d te da a tte r frem . Min Feil i H enseende til, h v ad jeg h e r om taler,
saavelsom de an d re Feil, Du om taler, h a r jeg deels selv allerede tidligere
indset, og deels h a r jeg erk jæ n d t dem efterat Du h a r g jo rt m ig opm æ rksom p aa
dem, og ta k k e r jeg Dig h e rfo r af m it ganske H jæ rte, jeg skal nu nok søge
at bekjæ m pe dem ; tildels tro e r jeg alt at have overv u n d et de væ rste. Og nu
lev vel! Hils T ante og Onkel E rn s t r e t venligt fra mig, og ta k Dem for D eres
kjæ re Breve, som jeg sn a rt skal besvare, og m ed det Ønske, at Alle hos Dig
ere vel, teg n er jeg m ig
Din hengivne Neveu
J u l i a n v. B e r t o u c h L e h n

39 .

Ernst R. Bertouch til Broderen Ferdinand (Avignon).
L ondon den 15 Juli 49.
K jære F erdinand.
E ndelig h a r jeg da en god E fterre tn in g at bringe dig. Vi h ave vundet
en stor Seir over Slesvig H olsteineren. — Den 6te dennes blev der, efterat
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inan, i al Stilhed, havde b ra g t en Deel T ro p p er, henved 20,000 Mand, til
F redericia, h e rfra g jo rt et sto rt U dfald m od den beleirende F jende, og med
et saa lykkeligt R esultat, at vi ikke alene aldeles fo rd rev h am m en aldeles
adsplitlcde den Slesvig H :ske Armee, og tog alt h an s Beleiringsskyts 50 stø rre
og m indre K anoner og M orterer. 2500 F an g er ere sendte til K iøbenhavn og
d eribland over 30 O fficerer, h v o raf de fleste ere P reu sere. — Vi h ave endnu
ikke faaet D etaillerne, m en vi vide at da F æ gtningen v a r rasen d e p aa begge
S ider have vi ogsaa m istet m ange, og vi skulle have 800 døde og saarede. —
Det er jo et sørgeligt Tab, m en i det Hele vil det have en m eget gavnlig
Indflydelse p aa Sagernes Gang, og et Rygte kom ig a a r at en foreløbig Fred
v ar allerede afsluttet den 10de i Berlin. — Jeg vil m aaske vide dette besterntere
inden jeg slu tter dette. Man er h e r overalt ligesaa glad over vor Seir som
vi ere det selv, og selv de tydske Blade m aae alle tilstaae at det er en b rillan t
Seir, som fuldkom m en udvidsker Tabet af de to Skibe, som jo kun v ar acci
dental. — De tydske Blade sige: »es ist eine ung eh eu re Niederlage eine uner
setzliche Niederlage die w ir, die Deutschland gelitten hat, das grosse einige
Deutschland, von den erb ä rm lich kleinen D ännem ark. Aber es ist Verrath,
verrath von Preusen die seine T ru p p en nach Jy llan d geschickt h a t und uns
nicht helfen w ollten, sie w ollten uns (die Sleswig H olst:) v ern ich tet haben,
dass w enn sie F rieden m it D änem ark m achen, gegen alle unssere W ünsche,
w ir denn keinen W ied erstan d leisten können.« — Du seer saaledes at H adet
nu er gaaet over p aa P re u sern e og de ville da nok kom m e af dem selv tilbage
og hellere tilh ø re D anem ark end P reusen eller T yskland. — D esvæ rre have
vi m istet den dygtige og ta p p re G eneral Rye, h an h av d e to H este skudte u n d er
sig og da h an besteg den 3die traf en Kugle h am i H jertet, h an v a r udentvivl
den dygtigste vi havde. Jeg h a r ald rig k je n d t h am m en han h a r vist sig som
overordentlig talentfuld i den hele Cam pagne, og h a r hovedsagligen b idraget
til det Heles heldige Udfald. —
Det er da igjen p aa Bane at jeg skal til P aris og jeg tæ n k er at det sn a rt
m aa give sig. — Det er m eget længe siden jeg h ø rte fra dig, kun een Gang
fra Avignon, og jeg læ ngtes n atu rlig m eget efter at h ø re h vorledes det g aaer
E der. — Jeg er saa glad, at jeg dog eengang h a r noget godt at skrive om. —
V ort Tab skal dog isæ r have væ ret stort, da de i tæ tte K olonner rykkede
ud af Fæ stningen og at F jenden p aa 50 S kridts A fstand fyrede m o rd erisk e
S alver af K ard etsk er ind i M asserne, m en det standsede dem ikke og de gik
p aa som rasende L over og tog den ene Skandse efter den anden. —
den IG.
Det fo rh o ld er sig rigtigt at en V aabenstilstand er afsluttet i B erlin d: 10de
og m an venter ratificationen fra K iøbenhavn. — Vi have endnu ei B estem 
m elserne, men de m aae væ re gode for os, ellers v a r m an ikke g aaet ind p aa
dem. — Vi have tabt 22 O fficerer i Døde (m en ingen af vore specielle Bekjendte except Fugl af gam le K ongens Regim ent) og 50 saarede. — Rygtet
taler i Dag om en anden T ræ fning, d er skal have fundet Sted den I lte hvorom
vi endnu intet vide. — At V aabenstilstanden endelig er kom m et istan d m aae
isæ r tilskrives L ord W estm orelands energiske O ptræ den for E ngeland i Berlin,
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og den gode Basis for A rm isticen i L ord P alm ersto n s F o rslag af 9 May, der
ikke lod os noget at ønske tilbage. — I K iøbenhavn er m an m eget vel tilfreds
og H andelen flo re re r b ed re end i m ange Aar, da Alt fra R usland og S verrig
søger Kbh. istæ det for tydske H avne de ikke kunne kom m e til, og tillige
en directe H andel p aa E ngland siden F o ra a re t h a r væ ret b rag t i Stand, ved
D am pskibe betalte af R egjeringen. —
Jeg iler m ed at sende Dig disse gode E fterre tn in g e r, hils din M ary fra
Lou og mig, Baby er vel.
Din
skriv sn a rt

E.

fra n c o
M onsieur F. de B ertouch
A v ig n o n
D ept de Vaucluse
Poste restante en
F ra n c e

40.

Joh. Julian Bertouch-Lehn til Baron O. D. Rosenorn-Lehn.
Paris, den 2. September 1852.
K jæ re Otto,
Jeg veed ei, hvorledes jeg noksom skal u d try k k e Dig m in paaskjønnelse
for den iver og om hyggelighed, h vorm ed Du ta g er Dig af m ine eiendom m es
bestyrelse, og for det venskab og beredvillighed, h v o rm ed Du kom m ig imøde,
da jeg anm odede Dig om at tage v are paa m ine ting u n d er m in fravæ relse. Dit
o verordentlig kæ rkom ne brev af 22.de dennes m odtog jeg ig aar, og h a r del
glædet m ig sæ rdeles deraf at see, at alle ög alt er vel saavel i Dit hjem som
nede p aa m in egn.......... N aar Du sk riv er til m ig igjen, saa fortæ l mig, om
E rik endnu stadig g arn iso n e rer i R endsborg, om h an nogensinde h a r erfaret,
at jeg v a r i Rendsborg, da jeg reiste hertil, for at søge h am op . . . . I le r ere
v i, Gud væ re lovet! alle vel; F e rd in a n d og M ary cre kom ne h ertil i to rsd ag s
m orges m ed je rn b a n en fra S trasborg, og de agte at blive h e r nogen tid,
m aaske vin teren over. At C athinka er i K jøbenhavn, vidste vi her, h u n havde
skrevet E rn st til d erfra , im id lertid er der ingen, der h a r m indste idee om
hendes p la n er for frem tiden . . . . Vi have nu efter en tem m elig d aarlig August
a tte r faaet sm ukt vejr, kun er det næ sten vel v a rm t om dagen, aften ern e ere
derim od deilige. S tor skade v a r det, at vi h av d e saa u h eld ig t veir til féten
den 15.de August, det v a r nem lig en m eget stæ rk blæst den dag, som g jo rd e at
illum inationen næ sten aldeles m islykkedes, hv ilk et v ar saa m eget m ere at
beklage, som d er virkelig fra arran g em en tets side v ar g jo rt alt m uligt for at
gjøre det saa sm ukt som m uligt. L angs m ed b o u lev ard ern e v a r d e r reist en
m æ ngde ca n d elab rer i form af p alm etræ er, som v are behæ ngte m ed lam p er af
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couleurt glas, ru n d t om hele place de la concorde v a r ophæ ngt g u irla n d er af
la m p er i form af ru n d e lam pecoupler, obelisken, som sta a r m id t p aa place de
la Concorde, skulde have v æ ret oplyst m ed couleurte flam m er; hele veien p aa
begge sider langs cham ps Elysées lige op til l’arc trio m p h a l v a re sm aae la m p er
ophæ ngte i g u irlan d er, og h ist og h e r v a r der d an n et fo n tain er p ry d ed e m ed
sta tu e r af gips i legem størrelse, i hvilke d er skulde strøm m e couleurt vand.
N apoleonssøilen p a a place de V endôm e v a r om snoet af g asrø r i spiral, saa at
det vilde, dersom det v a r lykkedes, have seet ud som een flam m e, som snoede
sig op ad søilen; m en som sagt illum inationen m islykkedes næ sten aldeles.
F o ra n det gam le »cham bre des députés« blev afb ræ n d t et sup erb e fy rv æ rk eri,
som forestillede N apoleons passage over »St. B ern h ard « , hvilket v ar m eget
sm ukt, endskjønt vinden hav d e ødelagt gletscherne, som v are d anned af m alet
p a p ie r eller læ rred . — D esvæ rre havde det ei v æ ret E rn s t m uligt at skaffe m ig
en billet til M adeleine kirken, h v o r d er om fo rm iddagen blev sunget et »Te
Deum«, d er skal have væ ret o v ero rd en tlig t sm ukt, Louisa og en cousine af
hende, en lady B erthie, som e r i besøg hos dem i denne tid, h av d e v æ ret saa
heldige at faae billetter. — Den 17.de v a r d er sto rt bal om aftenen hos p rin d sp ræ sidenten p a a St. Cloud, h v o rtil jeg ogsaa h av d e faaet en invitation, og
hv o r jeg m orede m ig ganske godt, lan g t bed re end jeg h av d e tro ed det m uligt
for m ig at m ore m ig p a a et ball; jeg v a r im id lertid ei saa heldig at blive
p ræ se n teret for p rindsen, da jeg ei kunde finde Moltke, før det v a r for sildigt.
I en henseende blev jeg im id lertid betydelig d esapointeret, id et jeg nem lig
saae m eget faae dam etoiletter, som jeg egentlig kan sige sv ared e til det
renom m ée, de fran sk e dam er have fo r deres sm agfulde toiletter. B lan d t D anske
saae jeg p aa ballet K am m erh erre B retton m ed fam ilie fra Viborg, K am m er
h e rre Kofoed, A dm iral B rink-Seidelin, C aptain -lieu ten an t Skibsted, C aptain
G lu d ---- og flere. — H er e r jag ten begyndt nu, E rn s t og Moltke ere p aa ja g t
idag efter høns; hvorledes e r det m ed høns ia a r hos Dig? Men d et er nok
bedst, a t jeg nu fa a r fat p aa at besvare D it Brev. D et glæ der mig meget, at
sagen m ed R aah au g e er blevet o rd n et til F ru e B aggers tilfred sh ed , og fo rø v rig t
e r jeg ganske enig m ed Dig i, at jeg m aae gjø re alt, h v ad jeg kan, fo r at faae
denne g a a rd fri fra fæ stetvangen eller re tte re sagt faae den v in d iceret b aro n iet
som hovedgaard. F o r ei at glem m e det siden, vil jeg h e r fortæ lle Dig, at
F re d e rik von d er M aase ig a a r treen ind til mig h e r i m in bolig og i sam talens
løb fo rtalte h an mig, hv ad Du forøvrigt nok veed, at H olsten L ehn alt h a r
solgt det halve bøndergods, og at han s store sorg fo r øjeblikket er, hvorledes
h an skal faae je rn sk rin e t m ed de m ange sølvpenge til K jøbenhavn. —
Lev vel k jæ re Otto! endnu engang tak for Din om hyggelighed, h v o rm ed
Du ta g er Dig af m ine ting; hils T ante Stine p aa det h jertelig ste fra mig, og
siig dem, h v o r m eget jeg læ nges efter dem og efter m it hjem , og skriv sn a rt
igen til
Din venskabeligst hengivne
B e rto u c h L eh n
P a ris den 2/9 52.
P : S: E rn st og v. d. Maase beder m ig at hilse. Hils W ichfelds og an d re gode
ven n er fra mig.
BL.
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41.

Joh. Julian Berlouch-Lehn til Baron O. D. Rosenørn-Lehn.
Hamborg, den 2.—10. Februar 1853.
H am borg 2/2 53
K jæ re Otto,
Du er et m ageløst rø re n d e og elskvæ rdigt u ngt m enneske! nu h a r jeg alt
m odtaget 3 lange underholdende, behagelige, glædelige, venlige breve fra Dig,
uden at jeg h a r besvaret et eneste af dem ; tak skal Du h av e fo r dem og for
alt det glædelige de indeholde. — Det la d er til at Hr. W in stru p ingenlunde
ligner Dig; th i nu er det a tter lan g t over den tid, h an anden gang satte som
term inus, n a a r h an vilde væ re fæ rdig m ed v ore ting, og det er doppelt
ubehageligt, da m an dog m aa væ re fo rb ered t paa, at et og andet vil væ re
at fo ra n d re i h an s forslag angaaende den indvendige in d retn in g . H vad nu
an g a ar leverancen af tøm m eret til bygningen p aa Lungholm , da vilde det jo
væ re m eget nem t og bequem t, n a a r vi kunde faae det hos K røyer i M ariboe
godt og tø rt . . . . m en dersom L arsen i Saxkjøbing er en dygtig m and, som er
i besiddelse af de fornødne tø rre m a terialier, og vi ved at betroe K røyer a rb e j
det kunde kom m e til at lide under, at h a n arb e id er for K nuth, da synes L arsen
mig jo rigtignok préférabel. — S aavidt kom jeg dengang, da jeg blev afb ru d t;
og næste dag reiste jeg m ed Ida Schulin, som ver h e r i besøg, til hendes hjem ,
h v er jeg blev til ig aar m orges..........D et v a r jo m eget venligt af F ried rich sen ,
at h an h a r tilbudt m ig at boe p aa K jæ rstru p til som m er; fo rø v rig t h a a b e r
jeg at kunne blive p aa L ungholm ..........H vad a n g a a r caloriferen, da n æ gter
jeg ei, at jeg læ gger m egen vind p aa at faae en sa a d a n ......... Ligeledes n æ g ter
jeg ei, at jeg tro e r det langt p référab le re at lad e hele m askinen kom m e fra
F ra n k rig eller Belgien, h v o r det nu er, de g jø re den. H vad byggeriet p aa
H øjbygaard angaar, da er jeg ganske enig m ed Dig, at vi b ø r gjø re det i
som m er......... F ra E rik [Rosenørn-Lehn] kan og skal jeg hilse meget, h a n kom
h ern e d ig a ar for at deltage i et sto rt bal hos sen ato r Jenisch, h v o rtil ogsaa
K rogh og K aas vare indb u d n e..........Min Kone b efinder sig, Gud væ re lovet,
vel n a a r frareg n es lid t tan d p in e af og til, m ine sv igerfo ræ ldre sk ran te af og
til lidt, dog er det fo rh aab en tlig t in tet alvorligt. T ante R osenørn befinder sig
forhaabentlig ret vel nu? Maae jeg bede Dig hilse h ende h jæ rtelig st fra Nathalia og fra mig, ligesom vi sende Dig de venligste hilsner. Mine sv ig er
fo ræ ldre bede dem ogsaa erindrede. Jeg forbliver
Din hengivne og sæ rdeles fo rbundne fæ tter
B e rto u c h L eh n

H am borg, den 10/2 1853.

42.

Nathalie Bertoueh-Lehn, [. Hoick, til Joh. Julian Berlouch-Lehn.
Hamborg, den 17. Maj (1853).
M odtag i Dag min kjæ reste B ertouch! m in h jertelig ste T ak for Dit kjæ rlige
Brev fra den 12te d. M. Jeg kunde saa udm æ rk et læse Din H aan d m in Engel
18
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m en jeg er kun m eget bange for at Du bliver skuffet grueligt i Dine F o rv e n t
ninger om mig, n a a r Du fa a r mig til Kone . . . fra alle S ider h ø re r jeg saa
m eget godt om Dig, og en saadan M and fo rtjen e r jeg ikke. Din F æ tter B aron
R osenørn-L ehn h a r besøgt os i T orsdags, h an v a r m eget vred, fo rd i at Du ei
havde skrevet ham Din Forlovelse til men jeg sagde ham , at vi for Besøg
og Selskaber ei h avde h a v t T id til at skrive. K a m m erh erre [Stanislaus] Berlouch m ed Kone og Søn have vi h av t Besøg af, de bade Dig m eget at hilse
n a a r jeg skrev Dig til. F ra Din Onkel F. B erto u ch h a r F a d e r h a v t et m eget
net Brev. Jeg h a r ‘hav t B rev fra P olly Reventlov, B enedicte F riis, K am m erh erin d e Ida Bille, K am m erh erin d e Louise Bulow, D ahls og Flindts. De bede
mig Alle om at hilse og g ra tu le re Dig, m in egen søde B ertouch! . . .
Af W ald em ars [Hoick] B rev h ø re r jeg Gud ske Lov! at Alt e r g aaet godt i
Roeskilde og at Du h a r fun d et Dit lille P uds [D atteren Caroline] rask og sød
igjen; det h a r sikkert væ ret en sto r Glæde for Dig at Du h a r set den lille E ngel
igjen; skriv m ig til om hu n gjenkendte Dig.
I Søndags spiste vi hos E m m a; jeg kyssede h en d e og E m m y fra Dig, v a r
det saaledes Dit Ø nske? Jeg h a r saa m eget som jeg gjerne vilde spørge og
tale med Dig om, m en nu m aa jeg jo have T aalm odighed til vi sees. Min
Veninde Lily Cam pe født W estphalen kom m er h e rtil paa F red ag og hun
h a r m eldt sig til T hee hos os for at se Dig den Stakkel! h u n fa a r en lang
Næse men Gud veed h v ad det er godt for. I L øverdags v are du Plats,
G eneral K rogh og C apitain Kaas h e r til Thee. K rogh in viterede sig selv til
vores B ryllup h an siger nem lig at jeg er hans Kusine og det h a a b e r jeg ikke
at Du h a r noget imod. Nu m in kjæ reste B ertouch kom m er F a d e r og siger at
det er høie [Tid] at B revet skal b o rt d erfo r lev vel for denne Gang og glæd
sn a rt m ed nogle L inier.
Din læ ngselsfulde og troe
N a t h a l i e H o ic k .
43.

Ferdinand Bertouch til Joh. Julian Bertouch-Lehn.
Meran, den 26. Maj 1853.
K jære Julian.
Vi ere siden i g aar i det herlige T yrol. Og reise m ed m egen B ehagelighed
til M cran. Vi tæ nke og tale ofte om dig og derved er det faldet mig ind
at jeg ville und erh o ld e mig lidet m ed dig i A nledning af dine første S k rid t
efter dit G ifterm aal. E fter h v ad jeg h ø re r vil du stra x reise v id d ere ud efter
B rølupet. T ro e r du ikke at det v ar godt at vise L ungholm til N ath alie og m od
tage hendes Mening og Ø nsker for at lade det in d rette som i begge synes
det bekvem est m edens I ere borte.
Jeg fry g ter tillige at N athalie efter at have seet saa m eget andet sm ukt i
U dlandet vil finde L ungholm noget trist, lavt (Enetage) og ville det ei
være, tro e r jeg, afveien om I i Feldesskab saae E d er om fo r at finde noget
der kunde væ re tilsvarende til L ungholm og dens Beligenhed og E d ers F o r
m ues-O m stæ ndigheder.
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D ette ville da væ re en Visit af 8te Dage eller 10. — N athalie ville igien
faae sine F o ræ ld re at see p aa Udveien noget de vist Alle ville sætte P riis paa.
N athalie ville paa sin Reise faae Tid til at vende sig til T anken om at boe
p aa L ungholm , thi — m on cher, c’est n ’est pas tout le m onde qui est né a
Lungholm , og for E xem pel jeg, din kjæ re Onkel, ville have adskilligt at tæ nke
over om jeg skulle boe bestandig p aa dit Y ndlingssted. —
N athalie tæ nker sig m aaske en gam m eldags sto r H e rre g a a rd og du m aa
ei fo ru n d re dig om du fin d er hende desorienteret, i første Øieblik. Mind hende
om at det er H olck’er der have bygget og beboet det før dig. Og frem for
Alt, søg at faae hendes Begreb om H yggelighed anpasset til Stedet og d e r
for tro e r jeg at en k o rt Visit før Reisen ville væ re en glædelig T ing for
F rem tiden. G jøer hende L ungholm saa grim som m uligt p aa Reisen dertil,
for at h u n ei skal blive altfor overrasket. Som m eren er jo den sm ukkeste
A artid, de grønne Skove og den blom strende H auge vil h jelp e paa den gam le
Bygning. NB, du m aae huske jeg seer stedse Lungholm , d ’il y a 15 ans.
Enfin gjøer hv ad du vil, jeg siger dig kun h v a d jeg ville gjøre.
M ary h ilser dig tusinde Gange og vi længes efter dig og v o rt Liv i Vinter.
— God L ykke med Alt.

Din
F e rd in a n d .
Jeg tæ nker just paa ved at skulle skrive U dskriften at du m aaskee er p aa
Veien til H am borg jeg a d r: altsaa til Grev Hoick. Hils N athalie og G revens
fra os.

44 .

Ferdinand Bertouch til Professor C. C. Rafn.
Venedig, den 19. Maj 185b.
Jeg h a r m odtaget de A nnaler, H e rr E ta tsra a d e n h a r h a ft den G odhed at
tilsende mig og tak k er jeg Dem m eget d erfor, da In d h o ld et vil h av e m egen
Interesse for mig.
Ligeledes h a r jeg m odtaget den B erlingske T idende, De h a r sendt mig, men
beklager jeg oprigtigt at væ re næ vnt deri, da jeg ei fin d er jeg h a r nogen
F o rtjen este ved det jeg h a r gjort, tillige h a n d le r jeg ku n af V illighed og ei
af Forfæ ngelighed og behøver ingen S pore af den A rt fo r at vise en M and
eller et Selskab en Tjeneste.
Jeg er af en egen N atu r, enhver T ak isæ r en h v er Roes m ish ag er mig, den
fa a r mig sn a re re til at recu lere fra at væ re tjenstvillig m od den d e r k u n d e
ønske m in M edvirken i noget, end at an spore mig. Jeg synes d er ingen T ak
behøves for ringe Ting som de, jeg k an væ re lid t til nytte i. —
Jeg m o d tag er derim od g jerne O plysninger, d e r kunne g jø re mig et eller
an d et A rbejde in te ressa n tere at jeg ei a rb e jd e r ene som et V ærktôi. —
A ltsaa dersom H e rr E ta tsra a d e n tro e r at jeg k an væ re dem til nogen Nytte,
bede jeg dem tage O verbevisningen om at jeg e r nyttig for Fornøielsens Skyld
at væ re nogen behagelig, m en at enh v er anden T anke er frem m ed for mig, og
18*

B r e v s a m lin g

276

hvis de ei vil g jø re m ig stæ dig, m aae de lade m ig frie fo r O pm untringer,
F rih e d til at arb eid e n a a r jeg kan og h a r L edighed, og isæ r at ingen Pligtbaan d b in d er m ig til at giøre noget, th i saa g a a r det aldeles ikke.
Det er til dels eller fo r en stor Del den Følelse af U afhæ ngighed d er h a r
g jo rt at jeg ald rig er blevet til noget i nogen Veie, skønt d er v a r T ider, h v o r
jeg havde kunde træ nge til det, d e ra f seer H e rr E ta tsra a d e n at den Følelse
e r uovervindelig sto r hos mig. Men af god Villie g jø r jeg alt og sam v ittig 
hedsfuldt. —
E fter H e rr E ta tsraad e n s Y tring i B erlingske T idende synes det at de tro er,
at d e r e r noget m ere at opdage p aa M arm or [Piræus-] Løven end d er virkelig
er, uagtet de m aa have erh o ld t m it B rev af 18. (el. 19.) April, h v o ri jeg m ed 
d eler dem H e rr V orsaaes Y ttring og sen d er dem en nye Tegning. Jeg tillad e r
mig at anm ode dem om, at gjennem see m it Brev og overtyde dem selv ved at
see paa G ipsafstøbningen...............
D et længe v edvarende fugtige V eier h a r afholdt m ig fra at g jø re det Forsøg
jeg h a r fo resat mig, m ed P a p ie r og en B ørste..................
H vad d e r a n g a a r F o to g rafiern e jeg agtede m ed deres T illadelse at lade
tage af In d sk riften ene, h a r jeg ei tu rd e lade disse gjøre, da m an fo rlan g er
m ig en for sto r Sum m a for hver, nem lig 20 østrigske L ire eller o m tren t G Bigsdaler, hv o rtil altsaa S tørstedelen af de 3 N apoleon d ’ors ville gaae, da jeg
tro e r del nødvendigt at lade tage 3 F o to g rap h ier.
T akkende dem m eget for A nalerne, forbliver jeg m ed T jenstagtighed, efter
oven angivne T æ nkem aade
D eres æ rbødige
F e r d. B e r t o u c h.

45.

Louisa Berlouch, f. Gage, til Svogeren Ferdinand (Venedig).
Den 17. September 1854.
My dear F erdinand.
I do not know how to th a n k you enough for so kindly th in k in g of us all
in y r travels — I think the fan you have sent quite beautiful & unlike an y 
thing of the kind I have ever seen before & I expect th is w in te r to be the
envy of all the fine ladies : V arinka too is v ery m uch pleased w ith h e r
slippers & E rn e st is at this m om ent taking his Z iller lesson coiffé w ith y r
cap : So you see all y r p resen ts are appreciated . — W e have got some rain
this m orning w hich is quite an event as we have not h ad one drop since
the th u n d e r-sto rm on the 16th of last m onth & ev ery th in g is v ery m uch d ried
up. T he brats are playing at ball in the room & w h a t w ith g u ard in g m y ink
& listening to th e ir shrieks & laughing I h a rd ly know w h at I am w riting. —
You w ould th in k them very m uch grow n especially »Montagu F erdinand«
(Mdm de M oltke thinks him the im age of you) he is a very im pudent little
m onkey & trea ts any th re a ts of punishm ent w ith th e m ost sovereign contem pt
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: If he ever is pu t in the corn er he is sure to bounce out at the end of a few
seconds having quite forgotten th a t he w as in disgrace & evidently having
some vague notion th a t he has been hiding th e re to frig h ten som ebody : he
has left off scratching V arinka & beyond an occasional pull at h e r long h a ir
w hich is I suppose entirely irresistible he now trea ts h e r very well. __
W e have taken advantage of this nice w arm w ea th er to m ake some b eau ti
ful tours; w e w ent y esterd ay by tra in to Poissy & th e re w e took a boat &
w ent dow n the riv e r as far as Triel. It is so exceedingly p retty & the riv er
so beautifully clear in th a t p a rt & quite sh u t in w ith w oody banks : We
did not get hom e till half past 10 at night. — E rn est several times w ished
you & M ary h a d been w ith us. — His toilette is now com pleted & he is calling
for my letter so I m ust finish; th an k in g you very m uch my d ear F erd in an d
for y r p re tty presen ts & w ith kind love to M ary. Believe me v erry affcct.ly. Yrs.
S unday S epbr 17.
A
M onsieur de Ber touch
V eneur de la Cour de S. M. le Boi de
D anem ark et. et. et.
à
V e n is e , I t a l i e
Poste restante.

L o u is a de B e r to u c h .

46 .

Joh. Julian Berlouch-Lehn lil Baron O. D. Bosenorn-Lehn.
Hamborg, den 5. Januar (Februar?) 1855.
K jære Otto,
T ak for Dit venlige brev af 26 f. m., som jeg m odtog idag tilligem ed et fra
Din k jæ re M oder, idet nem lig idag 4 eller 5 forskjellige p o ster ankom h ertil
paa engang; vil Du takke T ante hjertelig st for hendes brev som for hendes
venlige deltagelse i vor lykke over vo r lille søn, som Gud væ re lovet! saavel
som og N athalia befinder dem saa vel, som det er m uligt u n d er de forhaan d en v æ ren d e om stæ ndigheder. N athalia vilde fø rst have am m et selv, og
forsøgte ogsaa derp aa, m en da h u n ei havde m elk nok til den lille fyr, saac
vi os nødsaget til at tage en am me, h vorved m onsøren befinder sig m eget
vel; h an er naturligvis saavel i sin M oders som i m ine øine et ren t vidunder.
— Det glæ der mig at erfare, at ta g re n d ern e erc lagte p aa Lungholm , og
gjøre god nytte, sam t at det i det hele tag et g aaer godt p aa g aa rd en ; det
vil vist ogsaa blive m eget behageligt m ed en altan over ta a rn e t i den østre
gavl.......... H vad nu endelig an g a a r en stol for m ig og m in kone i E rrin d lev
eller O lslrup K irke, da tæ n k er jeg, at det vil [være] tids nok at bestem m e
dette, n a a r jeg i begyndelsen af næste m aaned k om m er h je m ..........F o r idag
vil jeg nu slutte m ed m ange venlige h ilsn er fra N ath alia som fra m ig selv
til Dig og Din kjæ re M oder, idet jeg tegner mig
H am borg, den 5/1 55.

Din hengivne og forb u n d n e fæ tter
B e rto u c h L eh n
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47.

Ferdinand Bertouch til Professor C. C. Rafn.
Venedig, den 22. Oktober 185b.
Jeg h aster i Dag, H e rr E ta tsraad , at give Dem nogle M eddelelser, der
ville tjene til at læse In scrip tio n erie p aa den store Side af Løven. I7ire Dages
G raaeveier og god Belysning h a r sat mig, ved dagligen at un d ersø g e i flere
T im er, i Besiddelse af T ræ k der hidtil v a r und g aaet m it Øie.
Da H err E ta tsra a d e n vist ønskede jeg skulde gennem gaac alle R unerne
for at kunne give nogenlunde S ikkerhed for m ine O ptegnelser, h a r jeg b aade
gaaet B unerne igjennem fra deres Begyndelse til E nde og fra E nde til Be
gyndelse, baade m ed tidligere O ptegnelser og ganske uden disses Hjælp. Re
sultatet h a r som m etider væ ret forskjellig (B elysningseffecten) dog tro e r jeg
at jeg er p aa de vigtigste Spor.
Jeg g aa r altsaa alle R unerne igjennem , det er lid t lan g t m en ei forgjæ ves
h a a b e r jeg. Og begynder jeg m ed B egyndelsen:
Med det H aab at H err E ta tsra a d e n vil finde noget i denne lange F o rk larin g ,
d er led er til et R esultat for Læ sningen af denne eller disse In d sk rifter, fo r
bliver jeg D eres stedse beredvillige,
Dem
æ rbødigst hengivne
F. B e r t o u c h
Venedig, den 22de Oct. 1854.

48.

Cathinka Bertouch til Joh. Julian Bertouch-Lehn.
den 28 F eb r: 1856.
K iereste Julian!
Om jeg ogsaa h e r for nogen Tid siden fo rtry k k e t m in h ø ire H aand, saa
det endnu p lag er m ig at skrive saa m aa du dog i Dag have B rev fra m ig i
Dag din Fødselsdag for at sige dig hvorm eget godt jeg ønsker dig og h v o r
hengiven jeg e r dig, ønske dig og dine Alt m uligt godt af S undhed og T il
fred sh ed — ikke sand kiere Julian du fo rstaa er m ig nok. —
Det v ar bedrøvelig at den gode gam le F æ tter skulle døe saa tidlig, jeg h a r
skreven N athalia til, da H un vel føler sig saare nedstem t. B ørnene h aa b er
jeg ere vel. —
F ra begge m ine B rø d re h a r jeg læ nge h aft H ilsener til dig, som du h erv ed
venskabelig m odtage. E rn st føler sig m eget lykkelig og tilfreds i F entaiblaa
[Fontainebleau] h v o r de h av e saad an en sa a re v ak k e r O m gangskreds, Louisas
tvende ugifte S øster tilb rin g er V interen hos E rn st og Louisa — saa da B ørnene
ere raske, M ontague g a a r nu i Skole V arinca n y d er T im eunderviisning i a d 
skillige Ting i an d re uncjprviser Louisa selv, saa g a a r Alt fo r dem saa godt som
vi kan ønske det — det C avalerie R egim ent d e r er i G arnison h a r o ptaget E rn st
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i deres K reds, de spille W ist sam m en. H an h a r Tilladelse at rid e deres Heste,
h a r Lov at skyde nogle D yr og F asa n er i en Skov, det er K eiserens G alanterie
— der er flere gode Musici i den gode lille Bye saa du seer at Alt det væ sen
ligste er forenet til at sæ tte E rn st i det P erle-H u m eu r h v o ri h an nok ofte er. —
I Venedig h a r de glim rende gam m eldags F este r i A nledning af K eiserens
N æ rvæ relse forskaffet i F ø rstningen af V interen m egen Glæde for M ary og
Mand, de havde m oret dem ypperligt, og d e rp a a tæ re r de nu i stillere Dage. —
Otto R osenørn h a r skrevet m ig til og deri b lan d t an d et nevnt at det sm ukke
A m eublem ent paa L ungholm tog sig p ræ g tig t ud ved din Dinee, og at dine
G lutter vare m u n tre og glade — det glæ dede m ig re t at h ø re paa. —
Det v ar en tung D ød at den h erlige M adsen saa tidlig skulle gaae bort,
det h a r m eget bedrøvet m ig — jeg vil da re t ønske at det m aatte blive mulig
at enten Sønnen eller M agarethes F orlovede m aa kunne overtage F o rp a g tn in 
gen [af H øjbygaard] sa alid et stadig som de ere, eller re tte re have væ ret, m aa
d e r ikke skulle m an tro e m angle dem p aa D uelighed. —
Hils nok engang N athalia og vis du vil glæde m ig m ed B rev da er A dressen
til jeg i F o ra a re t ta g er til T aarbek denne — Sølvgade No. 420 Lt C. Lev vel.
Din hengivne
C. B e r t o u c h .

49.

Ernst R. Bertouch til Broderen Ferdinand (Venedig).
København(?), den ff. Oktober 1857.
K jæ re F erdinand.
Du h a r al G rund til at klage over m in T avshed, m en jeg h a r v æ ret saam eget p aa F arten i disse 2 M aaneder jeg nu reise r at jeg virkelig ikke h a r
h av t m ere T id end til den nødvendige C orrespondance m ed Louisa. — Jeg
havde desuden ikke den sidste Gang jeg v a r h e r i Byen ikke tru ffet P ro fesso r
Rafn og jeg ønskede gjern e at bringe dig en H ilsen fra ham . Nu h a r jeg i
D ag seet ham og h an sender dig den varm este H ilsen m ed fuldkommen Anerkjendelse af hv ad du h a r g jo rt for ham . — Jeg vil nu fortæ lle dig lid t om
m ine m ange F a rte r siden jeg er kom m en hjem . — D et E neste U dbytte jeg
h a r hav t er at jeg h a r seet m ange gode V enner d er h av e m odtaget m ig m ed
saa sto r V enlighed at jeg v a r utaknem m elig om jeg ikke p aask jø n n ed e det. I p o 
litisk R etning h a r jeg in tet u d rettet, alt er for expectatif. — Jeg h a r foruden
D annem ands, Zeuthens, N ee rg a ard s og H olstein L ed reb o rg væ ret hos Ju lian
m ed hvem jeg senere gik til Jylland h v o r vi besøgte Lise [Elisabeth N eerg aard ],
og h v o rfra jeg gik til F rises p aa F rijsen b o rg da Ju lian og N ath alie gik til H am 
borg til en B arnedaab hos S østeren H anbury. — H vad nu Ju lian s an g aar, da
have de det virkelig ganske ch a rm a n t nu p aa Lungholm . — H uset er lykkedes
overm aade vel og H aven er bleven yndig, m an skulde ikke tro e at m an v a r
paa det gam le stygge Lungholm , saa sm ukt og v ak k e rt er alt der, og da
N athalie h a r væ ret m ed ved Skabningen af alt dette og endeel d eraf endog
er hendes egen Skabelse, saa h a r h un faaet m ere Interesse for Stedet og føler
sig lykkeligere der. — Jeg vidste slet ikke at du h av d e anm odet Ju lian om
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Nogle R eisem idler, h an h a r aldeles ikke ta lt til m ig derom . — Lise hav d e det
ret vel i Jylland, dog saa B ørnene kun svage ud. — N eerg aard er en ganske
fortræ ffelig M and der n y d er den største C onsideration over Alt i L andet;
m en hans H elbred er desvæ rre kun daarligt. — H an h a r en ganske udm æ rket
Bekkasin Jagt som jeg re t p ro fitered e af. — Hos m ine V enner p aa F rijsen b o rg
havde jeg det m eget godt, det er den eneste g ran d seigneur som vi have h er,
de an d re er det kun hvad Pengenes M ængde an g aar, m en h an e r a th o ro u g h 
bred gentlem an. — F ra F rijsen b o rg gik jeg tilbage til L aaland, h v o r jeg da
v ar hos Rosenørns, W ichfelds, p aa L angeland hos Ahlefelds og endelig p aa
Corselitze, h v o rfra jeg nu kom m er, efter a t h av e slu ttet en F re d d ér d er
fo rhaabentlig skal vare. C athinka, fra hvem jeg in d eslu tter et volum ineust
Brev, saae jeg p aa O urebyegaard; h u n er m ere egen end nogensinde og tru e r
mig m ed at kom m e til Fontainebleau. . . . Hos R osenørns tra f jeg Fam ilien
Bielke . . . E rik og C hristian h av e kjøbt et Gods [Rössjöholm] i S verrig i F o r
ening med Stine, det skal væ re sm ukt m en ikke m eget in d b rin g en d e og m an
veed ci re t h v orledes det vil gaae . . . — F e rd in a n d R eventlow h a r forlovet sig
i S verrig med en af E in a rs D øttre . . .
I M orgen reise r jeg h e rfra directe til F ontainebleau og efter d er at h av e
taget nogle V interklæ der baade for mig selv og Fam ilien g aa r jeg til E n g 
land til Cams Hall, Fareham, Hants, h v o rh en jeg b ed er dig skrive mig. —
Omfavn M ary paa det kjæ rligste fra m ig og God Nat, da Klokken er over 1. —
Din
E.

(U dskrift:)
M onsieur
M onsieur F: de B crtouch
V eneur de la Cour de S. M. le Roi
de D anem ark
etc. — etc. — etc.
à/
V e n ic e , I t a l i e
fr. Poste Restante.

50.

Ernst R. Bertouch til Joh. Jul. og Nathalie Bertouch-Lehn.
P a ris den 8de Jan : 1862.
Mine kjæ re V enner.
Jeg h a r alt længe villet skrive og ønske glædelig Juul, N y taa r etc. sam t
svare p aa D eres venlige sidste Brev, k jæ re N athalie, m en jeg tilstaar, at m it
H um eur h a r væ ret for so rt til at skrive, selv til m ine bedste V enner, — m an
vil jo m indst plage dem! — De veed form odentlig at Sick er i Kiøbh og at
jeg saaledes a tte r fun g erer h e r — m en alt dette til h v ad N ytte?! —
E ndeligen have vi da faaet saagodtsom V isheden at for Ø ieblikket K rigen
ikke b ry d er løs m ellem E n g lan d og A m erika, m en hvorlæ nge F re d en v a re r er
et andet Spørgsm aal. Sagen er bleven saa envénim eret og C om plicationerne
bievne saa store at et F re d sb ru d m eget let kan hende. — Vore A ffairer staae
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da o m trent saa slet som m ueligt, grâce à — m en det er jo ikke til m ig at sige
à q u i ------- kun er det m in u fo ra n d re d e M ening at n a ä r vi blot slaaes b rav og
ikke lægge F ingrene imellem, som vi gjorde det sidst, m ed lette B lo k erin g er og
V aabenstilstande, da vil alt gaae godt, m en dertil h ø re r reso lu tte Mænd. —
T rods alle m ine S orger kan jeg dog ikke væ re F o rsy n et taknem m elig nok
for m in in d re huuslige Lykke og Ro. — Vi have alle godt H elbred og B ørnene
gaae frem ad V arinka er meget bedre i denne V inter og m an er m eget vel til
freds m ed M ontagu i Skolen; h an bliver stadig ere og fo rn u ftig ere og føler nu
hv ad det vil sige at arbeide sig opad i sin Klasse. H an h a r en ganske u d m æ rk et
H ukom m else, beholder alt hvad h an læ ser og læ ser meget. Kl. 7 om M orgenen
kom m er der en L æ rer og g aar h an s L exier igjennem m ed h am til Kl. 8, de
gaae da sam m en til Skolen h v o rfra h an først k om m er hjem Kl. 6 om Aftenen
og sæ dvanlig m ed en god C aracteerbog. D er h a r de vores huuslige, — dog m aae
jeg ikke glemme, hvad der ogsaa ikke lidet b id rag e r til v o rt V elværen, og det
er, at vi, efter m egen Søgen og Møie, endelig h av e faaet en ganske u d m æ rk et
Kokkepige, der ikke alene fo rstaa er sin m étier, men er o v ero rd en tlig oekono
m isk og skikkelig, saa at vi ret kunne see h v o rlu n d e de a n d re cuisinières ont
fait d anser l’anse du panier.
N aar Sick kom m er tilbage, som vel bliver m ellem den 15 og 20de, da be
stem m er jeg om jeg g aa r hjem eller ei. Jeg vil meget nødig dertil, m en er d er
M uelighed at jeg kunde u d rette Noget, da er det jo m in Pligt. — Hvis jeg ei
g aa r hjem , da p ro p o n e re r jeg Dig Julian, at gjøre Din B andsel og Bøsse istan d
og kom m e h erover, for m ed mig at gaae til la B retagne at skyde E nder, B ro k 
fugle og B ekkasiner i E nden af denne M aaned. Jeg vil teleg rafere Dig n a a r jeg
reiser og Du kan da flyve h ero v e r; det Hele vil tage Dig en 3 U ger og vi ville
alle blive m eget glade ved at have Dig m ed os h er. — Og Dem, k jæ re N athalie,
lover jeg ikke at føre ham p aa nogensom helst gale Veie, og kun cultivere h an s
amour p o u r le sport. — Jeg vil tillade ham een Gang eller to at gaae i den
italienske O pera, og i den russiske K irke at h ø re den skjønne Musik, m en fo r
resten ikke lade ham ude af Øie. —
Jeg h a a b e r dette vil kunne lade sig gjøre og glæ der mig uendelig dertil. Vi
leve i B retagne for 30 sous p a r jo u r saa at det ikke k an ru in e re os. — F ra F e r
dinand der er i V enedig h a r jeg gode E fterre tn in g e r h an h a r det vel. — Med
m in H ilsen til Cathinca, om De seer hende, til B ørnene og D eres øvrige elsk
væ rdige O mgivelser, forbliver jeg, kjæ re V enner,
E d ers
E rn s t.
I Aften er det første store T uilerie Bal, en kjedsom m elig Affaire. —

51 .

Joh. Julian Berlouch-Lehn til Ferdinand Bertouch.
Lungholm, den 27. Maj 186ti.
K jæ re F erdinand!
Med h je rtelig T ak for Din venlige og saa fortræ ffelige besørgelse af klæ d ern e
til vor lille Poul som ogsaa for de sm ukke h alstø rk læ d er, Du v a r saa god al
foræ re børnene, — giver jeg mig h e r i fæ rd m ed at skrive Dig nogle o rd til,
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for at bringe Dig efte rretn in g om og berolige Dig m ed hensyn til m in ryg,
som Du saa k jæ rlig t og deltagende erk y n d ig er Dig om i Dit sidste brev til
N athalia, fra hvem jeg skal bede Dig m odtage h en d es venlige tak for sam m e.
Med m in ryg g aa er det som ovenfor sagt nu fuldkom m ent godt, sm ertern e v are
fo raarsag ed e ved en fo rv rid n in g i hoften eller k ry d set, — jeg ved selv ei
re t hvilket — som jeg h avde faaet ved p aa en sp a d seretu r i skoven m ed
m in H ønsehund at tage denne i nakken for d erp a a, idet jeg vendte mig h u rtig t
om, at slæbe den m odstræ bende h u n d b o rt; det v a r m eget sm ertefu ld t og
jeg m aatte have Igler, h v o rp a a jeg i nogle dage m aatte holde sengen, men
efter en 8.te dages forløb v a r alt godt igjen. — Som Du i D it brev til N athalia
bem æ rker, gik vi af m ed seiren i den lille affaire til søes ved H elgoland k o rt
før vaabestilstanden, og det v a r jo virkelig en glæde, at vi h av d e den lille
satisfaction, th i i sandhed held eller lykke have [vi] jo ellers ikke h av t m ed os
i et eneste andet tilfæ lde i denne krig, om end den D anske arm ee h a r indlagt
sig ikke liden æ re; jeg k an d erfo r ikke andet end af m it fuldeste h je rte istem m e
Dit ønske, at den gode Gud vil give os en sn a r fred p a a ikke alt for h a a rd e
betingelser, thi m e r e end en n o g e n l u n d e t a a l e l i g fred, synes det
mig ikke, at der er udsigt til at naae for os for tiden, om end det alt sta ae r
i H erren s haan d , og H an, n a a r det stem m er m ed h an s vise raa d slu tn in g e r,
kan vende alt helt anderledes, end det kunde ventes af m ennsker. Aldrig vil
jeg negte, at n a a r jeg tæ n k er over den store uret, vi lide u n d e r af de tvende
overm æ gtige fjender, da k a a g c r det i mig, og jeg kunde m angen gang væ re
fristet til at u d raa b e m ed det ex alterede p arti, — th i an d erled es kan jeg ikke
kalde det — lad os hellere slaaes til sidste m and, end bøie os for al den u ret,
vi m aae undergaae, m en overveielsen siger mig dog ogsaa, at aldeles uforskyldt
lide vi sikkert ikke, m en m eget have vi selv frem kaldt, om end den overm odige
fjende m isbruger sin m agt i en høi g rad, og ligeledes fin d er jeg og, at de, som
rolig t blive siddende hjem m e, og kun m id d elb art og i en forholdsviis ringe
g rad lide u n d er krigens tryk, ei tø r væ re dem, som raa b e høiest p aa at slaaes.
H er blev jeg afb ru d t i g a a r af det nyforlovede p a r, C h ristian R osenørn
L ehn og B enedicte K nuth, som tillige m ed G revinden og Com tesse C harlotte
kom for at g jø re os en visit, og saaledes blev jeg n ø d t til at opsæ tte brevets
fuldendelse til i dag; im id lertid m aae jeg gjøre dette tem m lig k o rt af, da jeg
egentlig ikke h a r noget synderligt stof at u db red e m ig over; kun vil jeg fo r
tælle Dig, at vi alle have det godt nu h e r paa Lungholm , at jeg fra kl: 10 til
kl: 1 h a r væ ret til B ispevisitats i E rrin d le v kirke, at jeg kl: 4 skal væ re i
E rrin d le v p ræ ste g a a rd for at spise til m iddag m ed B ispan og en del af egnens
p ræ ster, at det i m orgen er O: R osenørn L ehns fødselsdag, i hvilken anledning
jeg ag ter at tage til O urebygaard, sam t endelig at vi p a a søndag skulle spise
til m iddag p aa K nutenborg, h v o r W ichfelds ogsaa ere, og h v o r jeg skal bringe
dem Din h ils e n .------N a a r Du sk riv e r E rn st til, da siig ham , at h an sn a rt skal h ø re fra os, m en
foreløbig beder jeg Dig sige ham , at h a n s aviser, det vil sige »la France«,
stadig bliver sendt h e r hjem , og opdagede vi dette fø rst i fo rg a ars ved at see
en stor pakke af denne avis a rriv e re h e rtil u n d er h an s navn. — —
Vi hilse dig alle kjæ rligst, og jeg tegner m ig som
Din m eget hengivne
Lungholm den 27/5 64.

I. B e r t o u c h L e h n
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52.

Cathinka Bertouch til Balletmester A. Boumonville (Copie).
København(?), den 22. Februar 1868.
Æ dle B ournonville!
Jeg ta k k e r Dem tusinde Gange for D eres U lejlighed m ed at skaffe mig en
Billet til B aletten; d er til m in F abel(?) er et h ø jst poetisk, enestaaende K unst
væ rk, hvis F u ld en d h ed h a r greben m ig dybt, og som jeg kuns vilde ønske et
langt stø rre P ublicum v a r delagtig i; end disse m ine mig saa m angen en Gang,
p aa (ulæselige O rd) altfor rolige L andsm æ nd.
Mange H ilsner til D eres kiæ re elskelige F ru e fra D eres hengivne
den 22. Febr. 1868

C. B e r t o u c h
53.

Cat hinka Bertouch til Broderen Ferdinand.
Taarbæk(?), den 27. August 1868.
T ak for dine L inier fra det kiere Orebye, jeg fin d er at du h a r h aft Lykken
m ed dig at B osenørn L ehn netop v a r kom m en H jem til du gjæ stede Lolland,
ja! B eretzg aard er en m eget interessant Plet som er m eget behagelig at læ re
at kiende, jeg h a r oftere væ ret der m ed salig C h ristian e og Otto, thi! saalæ nge
salig R osenørn levede v a r det o m tren t en U m ulighed, at kom m e der, da m an
ikke ville see den som ved O verrum pling; jeg h a r altid tro et at det v a r fordi
han havde tilstæ det at L andeveien kom til at gaae tvers igjennem H augen og
den saaledes blev skildt ved H uusets H ovedbygning og at H an h av d e bygget et
K ornm agasin m idt i G aarden, der n a a r den v a r b o rte h avde et san d t h e rsk a b e
ligt U dseende; . . . . dog om dette Capitel vil jeg slutte om end m an m ed en
sm ule S karpsindighed kunne sige noget m ere. —
Egentlig noget at skrive om det h a r jeg slet ikke, thi! — h e r ude er intet
Nyt. — V eiret h a r ogsaa fo ra n d re t sig i høi G rad, og faaet en saa dansk C aracteer som mulig. — Med Sim plicita g aa r det godt frem , nu bliver der gibset i
K iclderne, og sn a rt vil alle H aa n d v æ rk ern e kom m e h e r ud m ed alt ferdigt
T øm m er og S nekerarbeide; h v o rtil jeg ret glæ der m ig; d er e r saaledes E t og
A ndet som jeg ønsker og paaseer, thi! ellers stode disse Ting ikke u d enfor
G ontracten, saa havde jeg intet derm ed at gjø re m en det er en behagelig Beskiæftigelse ikke i fierneste M aade saa sto rt eller vigtigt som d a Grev D annenscholdt! ikke kunne p aa faae Dage tage over til sin D atters B ryllup i E ngland,
fordi H an dengang lod bygge E nrom i Vebek. — N aa om dette B rev kan du da
sige »Snak h a r vi nok af« — paa Nyt sk o rter det, dog G ehejm eraad in d e B ardenfledts D atter er bleven forlovet m ed No 2 af B aro n ern e Stam pe p aa Nysøe.
Og nu Lev vel! sk riv sn a rt hils Alle E rn st, C h ristian R osenørn, Louise,
N athalie, Line, W arinca, og den ch a rm an te Lili Schulin, som jeg fo rm o d er er
p aa Lungholm , da hendes Moder, Grev Hoick og F rue, som lille Sigism und be
søgte m ig i Søndags, jeg v a r desvæ rre fravæ rende. — Hils ogsaa Poul Montegue og
Skriv sn a rt. Din hengivne
den 27 A ugust 1868 —

C a t h i n k a.
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54.

Nathalie Bertouch-Lehn, [. Hoick, til Ferdinand Bertouch.
Lung holm, den 29. Maj 1870.
K jære F erd in an d !
H vad m aae De dog troe om m ig? at jeg saa læ nge ikke h a r lad et h ø re fra
m ig; det er en stoer Skam, isæ r da jeg vecd hvo r m egen venlig Interesse De h a r
for os Alle. Siden vi kom til K jøbenhavn h a r jeg h av t saa m eget at bestille, og
efter Lines Forlovelse v a r der for m ig ikke et M inuts Ro til at skrive, saa dette
veed jeg at De selv kan indsee og tje n e r d erfo r til m in U ndskyldning. Nu ere vi
da alt 4. U ger h e r paa Lungholm , m en efter at have væ ret 4. M aaneder h e rfra ,
v a r der jo flere Ting i H uuset, d er skulde udrettes og arangeres, saa T iden
ogsaa v ar optaget her. — E fter at vi i H ovedstaden endte m ed at m odtage
G ratu lan terc og gjøre V isitter, saa begyndt vi fo rfra m ed det Sam m e h e r p aa
L ungholm og nu vente Egnebeboerne at faae en Forlovelses-M iddag n a a r
W edell kom m er; vi vente ham sidst i denne Uge. C athinka v ar saa glad over
Lines Forlovelse saa h u n om favnede og kyssede W edell, det er jo saa ly k k e
ligt n a a r alle P a rte r ere tilfredse. — Line er jo m eget fo rv en d t saa Gud veed!
hvorledes hun vil finde sig i m in d re K aar, m en det kan jo v are længe med
B rylluppet, da h an ingen A nsættelse h a r, og der nok ikke saa sn a rt er U dsigt
til nogen S kovrider Plads. W edell er et sm ukt og elskvæ rdigt M enneske som
sik k ert nok vil gjøre sin Kone lykkelig. Jeg vil re t h aab e at Line vil gjøre h am
lykkelig og væ re noget for ham , da h u n hid in d til kun h a r tæ nkt p aa sit eget
lille Jeg. —
F o r Øieblikket er det en rø rig T id i H ovedstaden, da M inisterne ere gaaet af,
og m an endnu ikke h a r nogen Idee om hvilket M inisterium d er nu bliver d a n 
net. (V ort stakkels lille D anm ark!) —
At G eheim eraad Raben er død ved De vel alt, og at h an h a r ud sat L egater
paa 400,000 Rbd til V idenskabsm æ nd og K unstnere er jo o v ero rd en tlig t sm ukt.
B aron Otto R osenørn L ehn er blevet D irecteur for den kongelige Malerisamling
paa C hristiansborg efter P rofessor Iløiens Død. (H vad syntes D e?)
Min Poul er begyndt p aa at spille Violin, men h an syntes bedre om at spille
efter G ehør end efter N oder. Nu er Poul m eget flittig, th i B ertouch vil jo have
ham i Roeskilde-Skole til V interen, det fin d er jeg en redsom Idee. P oul træ n g e r
til m egen Bevægelse og at kom m e stadig i Luften for han s stakkels Øine, som
ere m eget angrebne, h an siger selv at h ans Syn h a r taget af i det sidste Aar.
I Septem ber M aaned skal P oul confirm eres h e r i E rin d lev Kirke. —
B ertouch lid e r af en stadig H oste og i denne T id af en sm ertefu ld Gigt. —
Min Søster Schulin er taget til hendes D atter B ro ck d o rff som v en ter sin N ed
kom st i Juny M aaned. Lily Schulin tag er nogle D age til Tølløse og den 13. Juny
til D annem ands Sølvbryllup p aa A astrup. De to sm ukke M alerier have B e r
touch og jeg nu hæ ngt op i H avestuen, h v o r de tage dem m eget sm ukt ud, De
veed nok k jæ re F erd in an d de to P o rtra itte r som de have v æ ret saa venlig at
sende os. De venligste H ilsener sendes Dem og den elskvæ rdige E lisa [Baridon]
fra os Alle her.
Glæd sn a rt m ed nogle L in ier D eres m eget hengivne
Lungholm den 29/5 1870.

N a th a lie B e rto u c h L ehn.
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55.

Cathinka Bertouch iil Broderen Ferdinand (Paris).
Sim plicité den 18de August 1870.
K iere F erd in an d !
P aa dit vist altfor beskedne F o rlangende af kuns 20 M for 9 skiønne og d e r
iblandt 3 p rag tfu ld e L om m etørklæ der seer jeg at du a tte r h a r g jo rt m ig en
O verraskelse af en sto r F o ræ rin g som jeg ta k k er dig, re t m ange Gange for . . . .
Med den dybeste S m erte og D eltagelse følger og fulgte jeg i dit B rev
og i A viserne de ta p re franskes sørgelige skiæ bne — denne m o rd erisk e K rig
tag er re t p aa mig. Kan Du uden at det er Dig en fo r sto r P lage sende m ig et
re t ligt Billede af Mac M ahon da er dette Væsen m ed sin F asth e d og utrolige
U dholdenhed — dog nej! Du kan jo dog ikke skaffe B illedet af H elten som h an
skal væ re vend t tilbage m ed alle af ham indsam lede Ø rne og F a n e r uden
H alstørklæ de S kjorten opreven saa m an saae h an s k raftfu ld e B ryst; det seer
P h an tasien efter B eskrivelsen i B ladet, men i V irkeligheden seer m an ligesaa
lidt dette som de a n d re H ero ers d e r fast gik den uundgaaelige Død imøde. —
Jeg fik da S var fra L ouisa i d a g ............ h un vil nødig h av e M ontegue til Milita ir her, m en Du reste je ne p o u rais pas vous d ire ce que sera décidé p o u r lui,
le Comte D anem ann est son tuteur, et j ’éspere que M ontegue a u ra le bon sens
d ’accepter toujo u rs ses decisions — da D annem an engang i m in N æ rvæ relse
h a r bandet p aa at h an ikke er M ontegues F o rm y n d e r og da den ene er h ist
og den anden her, saa fa tte r jeg ikke andet af dette Blændvæ rks-V røvl, end at
det ender m ed at den forfløine G revinde D annem ann d er altid tag er O rdet . . .
og la d er D rengen fare ind blandt de F rivillige og blive rim eligviis, da h an ikke
kan forstaa dansk, ikke andet end K anonpulver eller K rybling............
Din
C a th in k a .
(P aa K onvoluten:)
M onsieur
M onsieur F. de B ertouch
veneur de la Cour de Sa M. le Roi de D anm ark
C hevallier etc.
å P a ris .
18 Godot de M auroy
p rés de la M agdalaine.

56.

Joh. Julian Bcrtouch-Lehn til Ferdinand Bertouch.
Lungholm, den 30. November 1872.
K jæ re Onkel F erd in an d !
Du m aae undskylde, først at det h a r v are t noget, inden jeg sv a re r Dig p aa
D it venlige brev af 17de dennes, og dernæ st at dette m it sv ar bliver m eget
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k o rt; m en som Du veed kniber det altid fo rfæ rd elig t for mig m ed skriveriet.
Jeg vil da d erfo r i al k o rth e d m eddele Dig, at skaden h e r p aa b aro n iet eller
det tidligere baronie, (thi for en stor del er det eiendom m ene, som det er gaaet
ud over) er m eget betydelig; — for E rrin d le v og O lstrup com une beløber den
sig til over 12000 R dlr efter den foreløbige og ufuldkom ne tax atio n som er
optaget, — og for T aag eru p com une til m indst lige saa m eget, foruden at
E riderichsen h a r et tab af m indst 10,000 p aa Saxfjed og det d erm ed in d d æ m 
mede, — at jeg u n d er disse o m stæ ndigheder er sluppet aldeles uden nogen
directe skade, e r jo virkeligt en stor, sto r lykke for mig, som jeg ci noksom kan
takke vor H erre for, og bliver det jo en doppelt p lig t for m ig at gjøre h vad
d er sta a r i m in m agt for at lin d re p aa de Ulykkeliges nød. —
F o r Dine e fte rre tn in g e r om fam ilien ta k k e r jeg, endskønt de næ vnte m ed 
lem m er for en deel ere mig ubekjendte; for forø v rig t gad jeg nok vidst om frue
von L ützau født K richauff er den sam m e som m in første b arn d o m s inclination,
hun h ed T herese og v a r enten en K richauff eller en B ertouch. —
Lev nu vel, m ange h ilsn er fra os alle til Dig og C athinka fra
Din hengivne
I. B e r t o u c h - L e h n.

L ungholm den 30/11 72.

57.

Ferdinand Bertouch til Joh. Julian Bertouch-Lehn.
B ruxelles den 5te Nov. 73
No. 5 Im pas du P are.
K jæ re Julian.
Jeg e r nu siden læ ngere Tid i m in nye Bolig og h a r oftere tæ nkt p aa at
skrive dig til dcels for at h ø re Nyt fra dig igjen og om Dine, decls for at spørge
til din S ukker-R oe-Fabrik, — uden at fornerm e H e rr F red rik sen k ald er jeg
den Din — da dine Jorde[r] b rin g er N æ ringen og K raften til den hele W irt
schaft. — Idet jeg h a r h av t endeel at bestille m ed Toldvæ senet h e r i A nledning
af m in store O m flytten m ed m in hele »Pak und Guth« — saa h a r jeg g jo rt
T old-D epots-D irecteurens B ekjendtskab, »en affaires«, og h a r h av t L edighed til
at tale i læ ngere T id m ed ham , blandt de G jenstande vi kom til at b erø re v ar
ogsaa S ukkerfabricationen af R unkelrocr, h e r i L an d et og sagde h an mig at
h e r er 22 saad an n e F ab rik k er, der alle staae u n d er h an s Control. Af disse er
der To saakaldte »Raperies«, der isæ r h a r b rag t mig til at om tale dig Alt dette,
da jeg form odede at det kunne i Tidens Længde b ringe dig sto r B esparelse, dig
eller H err F redriksen. — D irecteuren for D ouanedepot gav m ig følgende Be
skrivelse om disse, som h an selv endnu ei havde set, m en vel k jen d te I n d re t
ningen af. — H ovedtingen b estaaer i at der ingen T ra n sp o rt er m ed R oerne
fra den G aard de plantes og høstes til F abrikk en selv, n a a r den er læ ngere fra 
liggende. —
D er fo reg aaer en ved D am p frem b rag t P resning, ved et stæ rk t Slag p aa h v er
Roe, d er u d d riv e r al Saften og la d e r den løbe i et Rør, d er ikkun e r et R ør af

B r eu s a m lin g

287

den Slags m an b ru g er til at d rain e M arkerne med. — N aa r d er er et hvist
Q vantum Saft i R ørene eller Røret, giver m an en douche af D am p ind i sam m e
Rør, og denne D am p b rin g er da Saften til F abrikken, — d er ved en af disse
To nævnte R ap eriers ligger 6 lieus (5 Miil) fra det Sted, h v o r R ap eriet er. I
F abrikken fo reg aaer da S irupssyderiet paa Sæ dvanlig Viis.
D enne B eskrivelse gav mig T anken om at du ved at have et sa ad a n t R aperic
paa Iløibygaard, ved D ra in rø r kunde sende Roesaften til N øbøllegaards F ab rik
eller S irupssyderie, og derved sp are O m kostningerne ved Jeren b an en frem og
tilbage af den Deel af Roen der skal tjene til F o d er for K reaturene. — Directeuren tilbød mig en A nbefalingsskrivelse til en af de F ab rik k er, dersom det
interesserede m ig at see den og at give dig U n d erretn in g derom , jeg havde
gjerne stra x taget im od den P ræ position dersom ei m in In stalatio n h e r og m ine
nødvendige H ensyn til P engeudgifter ei havde g jo rt at jeg bad om at m aatte
benytte h an s T ilbud senere. —
Jeg veed ei hv o r om trent de R eparies ligge, m en n æ r eller fje rn t h e rfra
ville jeg, for Øieblikket, skjøndt der arbeides nu, ikke kunne naae det.
Jeg m ener, der m aatte væ re en stor F o rd e d for dig i ei at have den T ra n s
p o rt m ed Je rn b an en af Affaldet, d er baade koster Penge og Spiller A rbeide og
Affald der kunne benyttes.

Om du tro e r at de ville væ re F ordeel ved at faae et R ap erie saa skriv mig
til, og kan jeg skaffe dig nøiere O plysninger er jeg g jern e til din T jeneste.
Iliels m eget N athalie og Poul fra mig og n a a r du sk riv er til Line ogsaa
hende. —
Lev vel kjæ re Julian, hav god Lykke med dig og Sundhed.
Din hengivne Onkel
F. d e B e r l o u c h .

58.

Louisa Berlouch, f. Gage, lil Joh. Julian Bertouch-Lehn.
Cams Hall
F areh am , H ants.
D im anche 16 Jan. [1876].
Mon c h e r Julian,
Je sais d ’après les lettres de F erd in an d que vous ne nous avez pas oublié,
pas plus que V arinka et moi nous vous avons oublié — vous et N athalie —
M alheureusem ent ne sach an t pas le D anois je ne peux pas co rresp o n d re avec
vous de sorte que je me trouve tout à fait sép arée de mes p are n s D anois, et je
m ’en afflige réellem ent — A ujourd’hui que je tiens à m oi-m em e vous anno n cer
une nouvelle il faut bien me p a rd o n n e r un griffonage français. —
Ma chère V arinka est fiancée depuis 6 jours. Son fu tu r n ’a pas une g ran d e
fortune m ais ils au ro n t to ujours assez pour vivre convenablem ent — Cap.t Hill
est C apitaine de l’A rtillerie et re ste ra avec son R egim ent au m oins p en d an t
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quelque tem ps; et dans la suite vous savez que V arin k a a u ra sa petite fortune,
de sorte que je suis tranquille de ce côté. Sous tous les ra p p o rts Cap.t H. nous
p laît à nous tous et nous l’avons connu depuis quelque tem ps déjà. Il a servi
p lusieurs fois a l’étra n g e r et est bon officier; il est bien de sa personne, de
bonne fam ille (sa m ère étan t soeur de L o rd A lbem arle) et pardessus tout, il
adore V arinka! E n tre nous j ’ose le dire sans me v an ter que bien que V. n ’aye
pas m anqué d ’ad o rateu rs, Cap.t H. est bien le premier p o u r qui elle a su de
l’inclination; m alg ré sa rese rv e n atu re lle je vois q u ’elle l’aim e beaucoup.
Com bien je serais h eureuse mon cher Julian si je pouvais cro ire a la possibilité
de quelque affaire qui vous am èn erait à L ondres a l’époque de son m a rria g e
qui se fera je crois au m ois d ’Avril! J ’a u ra is ta n t désiré que com m e Chef de la
fam ille (au tan t que p o u r le p laisir de vous rev o ir) vous fussiez présent! Je sais
que ceci n ’est guère probable ca r q uand vous voyagez ce n ’est pas du côté de
l’A ngleterre que vous venez!
M ontagu et F e rd in a n d absent, m a ch cre V. n ’a u ra p erso n n e au p rès d ’elle de
la fam ille de m on cher E rnst! E nfin — il faut en p re n d re son p arti. Je sais que
vous, m a chere N athalie et vos enfans, nous ren d e n t l’am itié et l’intérêt, que
nous vous portons, et que vous ferez tous des voeux p o u r que ce m a rria g e
fasse le bon h eu r de m a V arinka — Adieu mon c h e r Julian. V arin k a vous em 
brasse tous et je suis to u jo u rs votre très affectionnée
L o u i s a d e B e r t o u c h.

59.

Sophie Bertouch-Lehn, [. Lovenskiold, til Svigerfaderen Joh. Julian.
Sophienlyst d. 13/11 78.
Min egen k jæ re F ader!
H jertelig m ange Gange tak k er jeg Dig for Dit kjæ rlige B rev til mig det er
rigtignok altfor m eget af Dig at skrive til m ig; m en jeg blev rig tig n o k frygtelig
glad derfor. Line besøger jeg m eget ofte [paa B o ru p g aard ], i Søndags v a r
M ari og jeg d e r og p aa T o rsd ag skal vi d er til en lille Aften sam m en med
K roghs og B eedtz-Toths. B aron R osenørns ere nu ogsaa kom ne [til H øjstrup]
og d er kom m er vi ogsaa jevnligt. M arg reth e R osenørn er d e r for Tiden, men
nu re jse r h un sn art, da h u n skal væ re hjem m e til hendes S øster Annas lille
Søns Daab, som fin d er Sted den attende, nitten d e eller tyvende i denne Maaned. Med S ophiehøj g a a r det nok ra sk frem efter h v ad Poul sk riv er; jeg
glæ der mig m eget til n a a r jeg kom m er d ero v er at se det fæ rdigt — men endnu
m ere glæ der jeg mig til a tte r at se Dig, Du k jæ rlig e søde F ad er, og a tte r
væ re sam m en m ed Dig.
F ra P apa, Mimi og M ari skal jeg hilse Dig h je rtelig m ange Gange. Vil Du
hilse M oder og P oul tusinde Gange fra mig, til M oder sk riv er jeg snart. Lev
nu vel k jæ re F ader, en h je rtelig O m favnelse og tusinde Kys i T an k ern e sendes
Dig fra Din egen hengivne D atter
F i e k a t.
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60.

Poul A. Bertouch-Lehn til Faderen Joh. Julian.
L ungholm den 6/3 79.
K jæ re F ader!
En h jæ rtelig T ak sendes Dig fra Sophie og mig for D it K jæ rlige Brev, som
vi heldigt m odtoge trods Snee og Istran sp o rt, det v a r ogsaa heldigt, at Du fik
v o rt Brev, jeg b ragte det selv til Rødby m en videre kom det ikke den Dag, saa
jeg troede k n ap t at Du havde faaet det i rette T id; Din F ødselsdag v ar h e r ogsaa
et forrygende Vejr, og jeg lod P eter, C hristian og m in T h o rv ald prøve om de
kunde kjø re i K ane til Rødby m ed T elegram m erne, de hav d e Skovle med, for
hvis de k jø rte fast, m en jeg h avde sagt til P eter, at hvis de m ødte meget
alvorlig M odstand, saa skulde de vende om, ad Vilhelm Vævers v a r Veien
sp æ rret af Snee, altsaa k jø rte de ad Iløibygaard , m en kom kun til R oligheds
m inde, saa kunde de ikke kom m e videre for u h y re S needriver og vendte om,
m en da de kom hjem og havde spæ ndt fra, saa satte P ete r og C hristian dem til
hest og red e tvæ rs over L ungholm s og H øibygaards M arker til Rødby og fik
afleveret T elegram m erne og kom velbeholdne hjem igjen. Du gav mig ingen
Besked m ed H ensyn til B rødet og den rø d e H oppe, h v o rfo r jeg foreløbig h a r sagt
B rødet af i N akskov saa kan det jo bestilles igjen (L arsens [i E rrindlcv] B rød
er ligesaagodt); den røde H oppe derim od væ n ter p aa n æ rm ere Besked. Vil Du
spørge W ilse, om d e r h verken findes Blæk, P enne eller P a p ir i K jøbenhavn,
eller om h an ikke h a r faaet to B reve fra m ig; vil Du hilse M oder, W ilse og den
gandske Fam ilie venligt fra Sophie og mig, selv hilses Du k jæ rlig t fra os begge;
Din Dig elskende Søn
P o u l B e r t o u c h-L e h n.

61.

Varinka Berlouch, g. Hili, til Joh. Julian Bertouch-Lehn.
Higham Lodge, den 9. Juli 1880.
H igham Lodge
W oodford
Essex.
Mon cher Cousin Julien
M erci m ille fois de votre bonne et aim able lettre et de la sym pathie que vous
et ma chère Cousine N athalie nous tem oinez dans n o tre g ran d m a lh eu r — La
p erte de n o tre m ère tres chérie nous cause une très grande douleur. Elle a ta n t
souffert p en d a n t les d ern iers 6 m ois que le g ran d ch ag rin que j ’ai de la
p e rd re se trouve un peu soulagé en pen san t qu ’à p rése n t elle est en p aix et ne
souffre plus. Je ne peux vous dire toute la patience et douceur q u ’elle a m o n tré
p en d a n t sa m aladie, et l’égard qu’elle avait p o u r nous en p en san t à ta n t de
petites choses p o u r nous donner du courage et am o in d rir n o tre ch ag rin quand
elle ne se ra it plus! M erci encore de tout mon coeur des sentim ents bienveillants
que vous nous exprim ez. Comme je voudrai vous rev o ir tous un jour!
19
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Je vous en p rie em brassez m a Cousine N athalie de ma p art, et p o u r vous
mon ch er Cousin Julien croyez a toute l’affection que vous p o rte
V otre Cousine
V a rin k a .

July 9.lh 1880.
62.

Ferdinand Berlouch til Udenrigsminister Baron O. D. Rosenorn-Lehn.
Malines, den 30. Juli 1880.
K jære B aron R osenørn-L ehn.
D eres venlige E fterspørgsel til mig og m in T aushed, h a r k ry d set sig en ro u te
med m it B rev til Dem, h v o raf De h a r sect, at det g a a r m ig som sæ dvanligt. . . .
havde jeg takket Dem stra x ; men h a r jeg opsat denne m in E rk en d tlig h ed s
Y tring til jeg havde væ ret i Bruxelles, om V eier og O m stæ ndigheder tillod det.
P aa nogen Blæst næ r v a r jeg favoriseret af V eiret ig aar, saa jeg kunde u d 
rette endeel E rin d c r paa den store nationale U dstilling. Som et Beviis p aa at
jeg er ret vel og ei let fatigueret, kan jeg bem æ rke at jeg fra Kl. 10 M orgen,
jeg kom til Bruxelles, til Kl. 9 Aften jeg forlod det igen, v ar jeg p aa B enene og
i Bevægelse, n a a r undtages en halv T im e jeg anvendte p aa m in D iner. —
U dstillingen er virkelig overordentlig in teressan t, uventet stor, rig, sm agfuld,
for at væ re tout Beige er den su rp re n a n t g ran d og seer m an at In d u strien er
udviklet i en langt h øiere G rad end m an skulde tro. Det er væ rd baade for vore
In d u strie drivende, som for vore læ rde collectioneurs hjem m e at gjøre nogle
Dages O phold i Brüssel. M askiner arbeide i fuld Gang . . . . selv kan m an see
et Ø lbryggerie i fuld V irksom hed. I H aven h a r m an af en san d et pleine g jo rt
et sto ra rte t Anlæg, er d er grav et Søer, lavet C ascader, S p rin g v an d etc. etc. og
en m in ia tu r chem in de fer, hvis S por e r ca. 60 cen tim etre fjern ed e fra h in 
anden; d erp a a løber et locom otiv der vel e r en m etre lang og, 60 p aa de an d re
Sider. En co nducteur sæ tter sig p aa sam m e og det træ k k e r efter sig 2 c h a r 
abancs h v o rp aa circa 30 p e rso n e r k an faae Plads, — det g aa r m eget nem t med
den charge. Men veed jeg ei h v ad K raft d e r d riv e r den, D am p saae jeg in tet til.
— Belgiens Rigdom m e p aa N a tu r-p ro d u c te r er m eget sm ukt rep rese n teret, —
og isæ r ere S tecnarter, den blaa Steen, og forskellige m arm o rlig e Blokke, b rag te
til U dstillingen af en S tørrelse, som endnu o v erg aacr alt h v ad jeg h a r seet i
Italien etc. les Obélisques exceptés — for at give et Begreb om den re tro g ra d e
U dstilling af objets d ’a rt (m alerier exceptes) m aatte m an væ re feuilletoniste og
savant, og endda fik m an ingen satisfaction af sin Beskrivelse; det e r sjæ ldne,
rige, sm agfulde og curiose G enstande, sendte af alle h aa n d e E iere, og i en saadan Masse og opstillede m ed saa m egen Smag og hensigtsm æ ssigt — at — il
faut le dire — det næ sten o vergaaer det i sam m e R etning i P a ris i 1867. D er er
kun at sige, at m an m aae see selv fo ra t forstaae.
Jeg m ødte i Aftes vor Vice Consul Mr. de Cork, m en fik jeg intet nyt at h ø re
af ham . Det glæ der m ig for B rockdorff at h an h a r v æ ret istan d til at faae en
god Sæ desorte, der m aaske kan gavne D anm ark. Les Cam pines v ar vel næ rm est
taget kun p âtu ra g es lyng, L yngjord, h v o r m an stedse er ifæ rd m ed at défrig er
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de plus en plus. Og er det m aaske d e rfra at m an faaer de bedste Q vægsorter.
Men m aae den H vede B rockdorff h a r b rag t hjem , vel sn a re re kom m e fra les
cam pines B rabonçonnes, og næ rm est fra Gheel, et fordum s B aronie d er til
h ø rte les B erth o u t de Duffel . . . d er skal Jo rd en væ re fortræ ffelig H vedejord
Den Gang jeg skrev sidst glem t jeg at sige, m in T anke om den Magt, en
Idee af G alignoni, som T im es’ R epræ sentant ved Journalist-M ødet i Gent, n em 
lig at alle Jo u rn a le r skulde aarlig sende en R ep resen tan t til et Møde i Belgien,
N ationalité neutre, for at holde convention. Det vilde væ re tr o r jeg en sto r
Magt, som kunde indvirke enten eller p aa den alm indelige Mening, enten godt
om m an vil L andenes Ro og Magt over Folk, eller skadeligt om m an vil unyttige
B ouleversem ents som f. ex. det orientalske Spørgsm aal, alle Jo u rn a le r o p 
hidsede m od eller for, for nogle U ger siden. Men m an h a r fo rsik ret m ig at det
er unødvendigt m ed saad an n e S am linger af R edacteure, th i Jo u rn alistiq u en er
alt saaledes sty ret af une socété occulte at den in tet kan u d rette . . .
Jeg fin d er at T y rk iet er endda m eget eftergivende om det in d g a ar p a r 
tiellem ent p aa G ræ nseafstaaelsen til G ræ kenland — og saa m eget jeg og ønsker
at Hs. Maj. Kongen af G ræ kenland lever i M agt og Lykke, saa m eget er jeg i
F ry g t for at det kunde væ re farligt ei at cedere, om T y rk iet ønsker at beholde
de 3 Byer, det ei vilde afstaa. H vilken em brouille for de store M agter og for
E u ro p a om paanye d er kom m er K rig? Til hvem overlade C om m andoen af en
forenet F laa d e? Det h a r vel — om den tyrkiske Note ei gefaller, nogen Tid
endnu inden m an g rib er til de farlige M idler . . .
T ak for D eres E fte rre tn in g e r om Julians. Stakkels Stam pe! h v ad døde
h an af?
H aabende at De befinder Dem stedse vel, og at d er ikke viser sig for m ange
B ry d erier for Dem, er jeg m ed m egen H engivenhed
D eres
F. d e B e r t o u c h .

63.

Montagu Bertouch til Joh. Julian Bertouch-Lehn.
Den 10. Juni 1884-.
Villa M arcantoni
A ntignano
presso Livorno.
K jæ re Julian
Den første af denne M aancd blev der født en Søn til os. Jeg kom m er nu i
m in Kones og m in egen for at bede Dig om at staa som G ud-F ader til B arnet.
Du h a r altid væ ret m in salige F ad ers og M oders bedste Ven og jeg veed h v o r
m eget de begge elskede Dig. H vad mig selv an g aar, vil jeg ald rig glemme h vad
Du har gjort, og hvad Du vilde gjøre. Du vil nu godt kunne fo rstaa h v o r m eget
det vilde væ re mig k jæ rt om Du vil staa som G udfader til m in Søn. —
M oderen og B arn et have det godt og B eatrice beder mig hilse Dig m ange
Gange. Min Sviger M oder e r hos os for Øieblik m en ta g er vistnok sn a rt til19;:
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bage til E ngland igjen. Vi hav e nu etab leret os h e r vist nok for læ ngere Tid,
da vi lever baade billigere og langt behageligere end vi fan d t det i E ngland. . . .
Vil Du hilse N athalie saa m eget fra os?? Jeg h av d e tæ nkt paa at bede Grev
D annem and om at væ re G udfader sam m entidig m ed Dig, m en jeg h a r h ø rt
af G revindens Død. Jeg vil nu bede Onkel F erd in an d .
Din m eget hengivne
M o n t a g u d e B e r t o u c h.

Cl.

Beatrice Bertouch, f. Elmslie, til Ferdinand Bertouch.
Villa Galli. Gucigliano
April lOth — 1885.
My d ea r uncle F erdinand.
I m ust ad d a line or two for I fear you have th o u g h t me very neglectful not
w ritin g for so long. You vill forgive me I feel su re; you know w h at a dread fu l
u n d erta k in g it is to move a house and w h a t h a r d an d constant w o rk it gives.
F or m any w eeks before leaving A ntignano I w as m aking p re p a ra tio n s and even
now I am scarcely able to rest for y esterday only I com pleted unpacking. I am
feeling so tire d & w eary w ith it all. As far as I can tell I like this villa p retty
w ell and I tru st nothing w ill occur to m ake me change m y opinion. Life is not
costly h ere an d th a t says m uch in favor of Cucigliano u n d er existing circu m 
stances. C ertainly the su rro u n d in g scenery is m ost beautiful an d the h ig h
m ountains m ake it ap p e ar m ore like p a rts of S w itzerlan d th a n Italy. T he
w e a th e r has unluckily been very bad since I cam e so th e w alks in th e n eig h b o r
hood have h a d to be m ade th ro u g h w ater. I know you like to h e a r about my
d ea r little R udolph w ho is th e light of m y life indeed. He is grow ing such a
p re tty little fellow and is so clever & fo rw a rd for his age. He can stand now
and say one or two w ords quite distinctly. He says »Mamma« and such like &
know s every one in the house & alm ost everything. Y esterday evening he cut
his first little tooth & I th in k a second w ill be th ro u g h in a day or so. He has
been a little p oorly w ith them but very good and p atient. I h ad his p h o to g rap h
taken before leaving L ivorno & shall send you one as soon as I receive them . —
It is not as perfect as I could have w ished but the p o o r little fellow w as so
terrified th a t he w ould not leave go of his n o u rrice so she h ad to be p h o to 
g rap h e d too. I am afraid he is a very excitable nervous little boy, so I m ust
take special care of him. I w ish you could see h im : As I have now no m ore
new s to give you I m ust end this stupid letter for fear of really boring you to
d eath almost.
W ith m y best love to you.
Believe me to be
your affectionate niece
B e a tric e de B e rto u c h .
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65.

Poul Johan Bertouch-Lehn lil Farfaderen Joh. Julian.
Jo m fru en s Egede 23-2-1887. *
K jære B edstefader!
Jeg g ra tu le re r Dig m ange Gange. Vi h a r m o ret os saad an i F astelavnen; vi
fik h v er en Maske og et Ris, som vi risede op m ed Kl. 4 om M orgenen. Saa slog
vi K atten af T ønden oppe paa M agasinet, og vi laan te h v er en Hest af F o r
valteren, og saa red vi og bed til Bollen ude i G aarden; H estene vilde ogsaa
bide til Bollen. Vil Du hilse G randm am a m eget fra Din
P o u l Jo h an .
(P aa B agsiden:)
T ante E lisabeth beder mig hilse og g ratu lere Dig meget. Jeg sender B revet
saa tidligt, da vi ikke ved, hvor Du bor i K jøbenhavn.

66.

Beatrice Bertouch, [. Elmslie, til Joh. Julian Bertouch-Lehn.
Matines, den 1. April (1889?).
84 Rue de B ruel
Malines. Le 1. Avril.
Mon ch e r Cousin.
Veuillez accepter mes m eilleurs rem ercim ents du ca h ier de rom ances
danoises que vous avez eu la bonté de m ’envoyer. Je ne sau rais v raim en t vous
dire com bien je suis contente de le recevoir. Il y a si longtem ps que j ’ai ch erch é
p a rto u t la rom ance »I rosens doft« et enfin il me p ara issa it im possible de la
trouver. Je vous assure que vous m ’avez p ro cu ré un g ran d plaisir, et je vois que
les autres rom ances du m ême ca h ier sont aussi fo rt jolies. T out en vous re n o u 
v e la n t mes rem ercim ents je vous p rie d ’agéer en m eme tem ps ainsi que
M adam e l’expression de ma p arfaite considération.
B e a tric e de B e rto u c h .

67.

Ferdinand Bertouch til Udenrigsminister Baron O. D. Rosenorn-Lehn.
Malines, den 2. November 1891.
K jæ re B aron R osenørn-L ehn,
Den længe ventede Visite af Julian er alt endt efter 3 Dages O phold h e r;
det g aa r som en T om hed i H uset efter h an s Afrejse, — h an m aatte a tte r hjem
da h an ventede sin H usbestyrerinde F røken Biilow den 1ste N ovem ber. E ngang
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i K undskab om hvorledes h a n tæ nkte at in d rette sine F orhold, . . . . h a r jeg
ikke k unnet tæ nke paa at ville frem stille anden Mening, isæ r da h an h a r h av t
det H eld at træ ffe en d annet P erson af godt Navn, og v an t til en u n d ero rd n et
Stilling og tilm ed af en stadig A lder . . . . H an h av d e jo helst v æ ret ene m ed
L ine . . . . Jeg fan d t Julian æ ldet og rynket, isæ r den første Dag, m en syntes
vi alle at h an i de faa D age v a r bleven yngre, frie re i selve sit Væsen — ligesom
tilfreds m ed Livet, sin Rejse og sit O phold her. — H an v ar m ed m ig en Dag
at see G rim berg Kloster, K irke og m iddelaldren d e Slot, et h alv t ødelagt tom t
Sted d er nu tilh ø re le Comte de M erode. At B eatrice [Bertouch] daglig v a r hos
mig i de D age e r begribeligt . . . h a r Ju lian in d b u d t B eatrice til en Visite p aa
L ungholm næ ste Aar. . . . Man m aa have levet som jeg m ed vaagne Øine b landt
C atholikker i m ange A ar for at anse det for en O vertroe, at K irkegang og
S kriftem aal etc. etc. er et Beviis p a a reen Dyd. — Ju lian blev for k o rt til at
jeg kunde udtale mig og m eddele h am alt hv ad jeg ønskede a t sige ham , . . .
Med H engivenhed D eres
F. d e B e r t o u c h .

M alines den 2. N ovem bre 1891.

68.

Sophie Berlouch-Lehn til Søstrene Mimi og Mari Løvenskiold.
Den 31. Januar 1893.
S h e p h e a rd ’s Hotel, Cairo.
Hvis jeg k an n aa det, skal disse L in ier afsted id ag — Jeg e r m eget sorrigi'uld over in tet B rev at have faaet fra E d e r h ernede. T ante Kiss skrev til mig
den 18de og det fik jeg først ig aar, og i Reglen ere Breve 14 D age om at naa
hertil. Ude ved P y ra m id e rn e ved Gizeh v a r det h en riv en d e og den store
S phinx stod jeg og nød længe, ligeledes v are vi nede i Sphinxtem plet, som er
kolosalt og m æ gtig in teressant, jeg kunde næ sten ikke fatte at det v a r mig d er
stod d er i Ø rkenen over for disse m æ gtige gam le M indesm æ rker. Vi fly tter et
P a r Dage ud til P y ra m id e rn e , der ligger et dejligt H otel lige ved og det skal
væ re saa h en riv en d e at se Solopgangen over P y ram id ern e, ogsaa i M aaneskin er d er henrivende. I kan ej tæ nke J e r h v o rd an et M aaneskin vi have
h ernede, et S kjæ r saa k la rt og Skygger saa dybe — ‘ja h e r er rig tig n o k dejligt.
Vi vilde have væ ret i O peraen iaften, m en ku nde ingen B illetter faa.
Den l.ste F eb ru ar. Jeg blev da ikke fæ rdig m ed m it B rev ig a a r — F ro k o st
klokken kaldte os ned. Ig a a r E fterm id d ag 21/» k jø rte vi ud til G izire — h v o r
der findes en m eget berøm t Sam ling af M umier, gam le Sm ykker, R eliquer og
G ravm onum enter fra S ak k åra og Gizeh — M asser af F ig u rer, som ere fundne
i Gravene, R edskaber — V aaben o. s. v. d esvæ rre fik vi dem langt fra set rig 
tigt igjennem , saa vi tage d e r ud en anden Dag. F at [Joh. Jul. B ertouch-L ehn]
h o ld er jo m æ rkelig ud til alting — ig a a r efter vi hav d e v æ ret p aa Musæet,
vilde han ikke engang hvile inden B ordet. Idag d rag e vi ud til P y ra m id e rn e
p aa nogle Dage, D om m er U ssing ta g er m ed d eru d og h an og jeg have isinde
at rid e til de næste P y ra m id e r ved S ak k åra og Abuzîr. F at m aa leje en Vogn
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og k jø re dertil. E ndnu have vi ej forsøgt at rid e p aa Æ sler, m en gjøre det en
af D agene — at jeg h a r væ re p aa en Kamel, h a r jeg vist allered e om talt. Jeg
h a r ingen Dagbog begyndt endnu, jeg h a r ingen Tid, n a a r jeg skal skrive
Breve ved Siden af og disse blive saa ofte afbrudte, sn a rt ved det ene og saa
af det andet. Nu fa a r jeg h eller ikke skrevet m ere idag, da jeg skal trip p e ud
m ed F at, h an h a r først væ ret p aa en Visit alene hos H r........... Jeg en d e r mit
Brev ved P yram iderne.
Søndag den 5/2 93. Mena H ouse Hotel, Cairo.
laften skal endelig dette Brev faa en Ende, jeg tæ nker I længe h a r ventet
paa det lovede Brev. Vi have nu sn a rt væ ret h eru d e en Uge og i L æ ngden er
h er lidt ensform igt, tro d s de interessan te P y ra m id e r, S phinxen og Ø rkenen, —
jeg h a r noget Sand fra denne, jeg h a r taget det af m ine Sko, jeg bæ r h v e r Dag
V4 Pd. hjem i m ine Sko. Vi have v æ ret nogle Æ selsto u re og F a t ta ale r det u d 
m æ rket. Jeg h a r tegnet P y ra m id e rn e og er nu ifæ rd med S phinxen; det g a a r
ganske nem t for mig. Im orgen k jø re r vi til S ak k åra P y ra m id e rn e og Apis
gravene og T irsd ag tage vi tilbage til C airo; d er er i m ine Ø jne dog livligere.
M edens jeg sid d er og sk riv er h ø re r jeg Hyl og Brøl, dels af K am elerne,
Æ slerne dels af de m ange H unde (de ligne alle Ræve) som bo i L andsbyerne,
d e r ligger h e r ru n d t p aa Sletten ved K anten af Ø rkenen. I o v enstaaende Hus
er det at vi bo, og i den største af P y ra m id e rn e h a r Hr. U ssing og jeg væ ret
inde. Jeg h a r ingen L othusblom st tru ffe t paa, Kis, og til Dig, Mads, h a r jeg
ingen M enneskeknokkel k unnet finde, hvorm eg et jeg end h a r snuset om i de
gam le Grave. Idag v are vi a tte r i Gezire Museum og g jo rd e n æ rm ere B ekjendtskab m ed de gam le K onger Ram ses I—II—III og disses D ro n n in g er, P rin d sesser og en Masse an d re M umier. D esuden v a r d e r A m uletter i M assevis —
Sm ykker, R edskaber, K læ d n in g ssty k k er, Møbler, V aaben, K ru k k er, Sarcop h a g e r baade af T ræ og Steen, hele G ravsteder, R unestene o. s. v. det v a r fry g 
telig interessan t. E ndnu h a r jeg in te t Brev h av t fra E d er, jeg længes jo
meget, da m an alligevel føler sig ene, blan d t saa m ange M ennesker og i en
frem m ed V erdensdel, fra P oul h a r jeg h eller ikke h ø rt uden i W ien — fra
E d e r fik jeg dog i B rindizi; m en jeg h a a b e r p aa T irsd ag hos Cook at finde
alle de ønskede Breve.

69.

Joh. Julian Bertouch-Lehn til Greue Carl Hoick (Altona/Othmarschen).
Lung holm, den IL Marts 1896.
L ieber Carl!
D ir u nd D einer lieben E lla bringe ich hierb ei m einen herzlich sten D ank fü r
den freundlichen G lückw unsch zu m einen 70ten G eburtstag, d u rch den ich seh r
e rfre u t w urde. Es w a r ein schöner und glücklicher Tag fü r m ich d u rch die
vielen Bew eise fre u n d lich er T heilnahm e die m ir von m einen lieben K indern,
V erw andten un d F re u n d en zu T heil w urden, die stets als L euch tp u n k te im
m einem G edächtnisse verw eilen w erden. —
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Meine th e u re Line ü b errasc h te m ich einige Tage v or dem G eburthstagc
d u rch ih ren Besuch, und auch mein ältester Enkel, d er seit m e h re re n Ja h re n
in K openhagen in die Schule geht, kam zum T age h ie rh e r. — Sophie ü b e r
rasc h te m ich am T age d u rch eine Reihe aussero rd en tlich gelungener T ableaux,
in denen Sie selbst und P aul sowie säm tliche ih re K inder und die K inder der
m ir befreundeten Fam ilie W ichfeld m it m e h re re n an d eren F reu n d en und
F re u n d in n en m itw irkten. Vor und nach den T ableaux w u rd en ein P rolog und
ein E pilog hergesagt, — der letzte d u rch m einen 10 jä h rig en E nkel Julian, der
sich ganz vorzüglich seiner Aufgabe entledigte. — Da Du doch die D änische
S p rach e seh r gut versteh st und auch sprichst, lege ich P rolog u nd E pilog bei,
in der H offnung, dass es D ich interessieren möge diese zu lesen. —
Mit m einem h erzlichsten Grusse an D eine liebe Ella und Deinen K indern
verbleibe ich
Dein alter g etre u er Onkel
J. B e r t o u c h L e h n .
L ungholm 11/3 96.

70.

Olga Bertouch-Lehn til Faderen Paul Burchard (Monterrey).
Hacienda de »La Bahia«
Villa de Müsquiz, Coah.
Gral. G. Trevino, Proprietario.
La Babia, Junio 14 de 1898.
Mi querido P apasito,
Llegam os bien å la Babia, y en el cam ino nos llovio mucho. Como sigue
E léna de su pie? Aqui esta m uy bonito, no-m as que h ay m uchos coyotes. Que
haces tu todos los dia en la oficina? Marna G rande te m anda sa lu d a r a ti y
â Eléna. El Büro de mi tia M aria esta muy viejo. Q uieres que m onte â caballo
en uno muy m ansito, y con un mozo que me lo vaya estiran d o ? Ya no me
gusta ju g a r con la m uneca. Como esta la S ra Alice, tu, E léna y todos?
Me bané en un bano del tam afio de tu cuarto. Que tan g ran d e estå el perrito ? Que me cuide E léna mis m atitas. Adios Papasito, un beso å ti y â Eléna.
Tu h ijita
O lg a .
71.

Ferdinand Berlouch til Joh. Julian Bertouch-Lehn.
Malines, den 15. Februar 1900.
K jære Julian!
F o r flere A ar siden skrev jeg dig engang en O pfo rd rin g til at søge at faa T il
ladelse til at see at faa en H avn paa en af dine K yststræ kninger og Andlæg til
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en By, paa C onditioner af 99 Aar, og alt det for at faa en com unicalions Linie
b rag t i Stand mellem L oland og F em ern, som den nerm este Vei til U dlandet ad
H am borg Siden.
I Dag ser jeg at nogen h a r h a v t en lignende T anke og at d e r h a r væ ret cl
stø rre Møde i Rødby for at frem m e den P lan fra Rødby til F em ern, og gaaende
ud fra en Øe »Syltholm«. — E r Syltholm en af Dine Ø er? og er du m ed til at
biefalde den Plan? —
U stridig m aa den lykkes, da F o rkortelsen af Reisetiden etc. h a r en sto rt Vegt
for Alle som og den k o rtere Søereise p aa nogle T im er. —
En anden P lan jeg havde men som stran d e d e p aa at T errein g c t ci tilh ø rte
dig, men Rødby, v a r at faa en Deel af den S an d stræ k n in g mellem LungholmD istrict og Rødby, form odentlig bag S ax fjed g aard — det v a r B eplan[t]ning af
den Sandslette m ed G rand og F ø rre træ e r der — beskytdes m od V estvinden af
flere Hegn af Acacier, et T ræ sort, der ta ale r Blæst bed re en m ange andre,
anvendt som Hægn. Ved at tænke paa S axfjed g aard , saa kom m er jeg til at
tæ nke p aa at Du h a r F aareflok p aa den G aard, om Du kan forøge den for
F oderets Skyld for an d re O m stæ ndigheder, saa g jø er det. Du e r ei i et F a b rik 
land og m e rk e r m aaskee lidet til H andelsom vexlinger saa du m aaskee ikke ved
af, at Uld m angler til alle fab rica te r af U ldsager, »pure laine« saa alt Klæde er
nu stæ rk t blandet m ed Bom uld, og ogsaa Bomuld stiger i Pris. 1 m ettre Klæde,
d er for en M aantstid siden kostede fr. 7 er nu steg til fr. 10, l’aune d.r. for 70
centim ettres, saaledes vil altssaa al Uld for de første A ar væ re i høi Priis. At
Mangel paa Uld er kom m et frem , er form o d er jeg for en Deel at m an i
A ustralien er gaaet fra F aareav lcn over til K oew irtschaft, og at i det M arocanske U ldhandelen er for en Deel forsøm t, siden m an h a r o p h ø rt den H andel
m ed M arsellie, der dreves fordum . — Jeg veed ei om Grev L erke (i D ann em ark )
h a r op h ø rt m ed F a a r af Spansk rase, og h v ad m an alt i saa H enseende h a r
kundet fo ra n d re i M ark B randenbourg og øvrige T ydskland.
Skaf Dig F aar, ligem eget af hv ad Rase m en dog m ed H ensyn til finere
Uld, — og da jeg an tag e r at Jo rdbunden af S axfjedgaar[d] er at ansee som T e r
rain »P ree salé« (Saltgræ s-E ng) saa faa er F aaren e, d er ei ere F etfaa r en god
og behagelig Smag, og e r ap re cie re d i P a ris og F ra n k rig e for den delicateste
og sagtese(!), til Slagtning.
Om disse notiser ere dig tilnytte ville jeg væ re glad for at erin d re dig derom .
Velg G ran d er der ikke h a r for dyb en Pæ lerod, for ei at naae det u n d erslegtige Vand, det T e rra in jeg om taler h a r u n d e r sig.

Line m aa have fo rla d t Rom, h v o r Influenza h e rsk e r sterkt, m en dog ei som
i T u rin h v o r hele Byen ligger Syg. —
Hils til H øire og V enstre om nogen spørger Dig om mig. —
Din hengivne Onkel
F e r d. d e B e r t o u c h.
Malines
den 15de F eb ru ar
1900. —
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72.

Ernst Joh. Albr. Bertouch til Joh. Julian Bertouch-I.ehn.
W iesbaden C Ja n u a r 1904.
K jæ rc Cousin!
Det er længe siden vi to ældste af Fam ilien have h ø e rt noget fra h in an d en
og b urde dog egentlig fra T id til anden vedligeholde v or F am ilieforhold. E f
ter Din Onkel F erd in an d s Død er jeg jo bleven S enior og Chef for Fam ilien
m ed m ine 83 Aar. Min Kone er endnu to M aaneder ældre, end jeg. Den 23
F e b ru a r d. A. feire vi vor G uldbryllup. Det e r da 50 A ar siden Du, k jæ re Ju lian
g jo rd e os den Glæde at væ re Vidne af vor Bryllup. H uset den helligholdtes
i existerer ikke m ere og n a a r je[g] ikke tag er Feil er Du det eneste overlevende
Vidne. Det er tredive A ar siden jeg sidst v ar i Altona. Jeg er bleven aldeles
frem m ed i det gam le H jem . I 1876 flyttede vi fra Liegnitz til W iesbaden,
h v o r det lever sig ret behagelig. 1888 blev jeg pensionered. D esvæ rre e r m in
Kone i 15 A ar blind og 5 A ar contract. Vi leve d erfo r m eget stille, om skjøndt
foruden rask.
E t ta lrig ere Slægt som vores vil næ ppe findes, m en desv æ rre ikkun Vores
B ertouch Linie der kom til D anm ark h a r væ ret istan d til at vedligeholde sin
gam le anseete Stilling. Den braban tisk e Adels Revolution fo rd rev os fra det
L and vi vare næ rved lige saa m æ gtige som H ertu g ern e og lan g t rigere, vor
evangeliske T ro v a r A nledning at vi m aatte forlade F ra n k rig og senere B ayern.
D erfra dateres F am iliens N edgang. Lykkeligvis v a r m in T ip O ldefader saa
energisk at h an kunde opnaa Stillingen af G eneralleutnant. H ans Søn v a r vor
fælleds S tam fader. H ans Søn E rn st A lbrecht v a r m in B edstefader, h an s a n 
den Søn Julian Din O ldefader. Din G ren blev i D an m ark p a a M ontagu’s Søn
næ r der lever i E ngland. V ores adsplittedes til Syd A ustralien og T yskland,
m en da jeg ingen Sønner h a v e r vilde den uddøe i sidstnæ vnte L and, dersom
ikke den yngste Søn B e rn h a rd af m in B ro d er Sophus for h alv an d en A ar siden
vilde væ re kom m en til T yskland for at søge Anstilling og en Kone.
Nu h a r jeg fo rtalt Di[g], hvad jeg troede d er ku n d e in teressere Dig. Og
h a a b e r ved L ejlighed at faa nogle M eddel[cljser om D ine F am ilie Forhold.
Med venlig H ilsen
Din tro hengivne F æ tter
v. B e r t o u c h .
H vad e r der bleven af Din Onkel
F erd in an d s store Bogsam ling?

73.

Julian Bertouch-Lehn til Broderen Rudolph.
Prince Albert, Sask., den 18. Februar 1912.
K jæ reste lille store R udolph. Jeg m aa fortæ lle Dig, at jeg h o ld e r saa m eget
af Dig. H vor e r det underligt, at Du vor lille B ror, som Du jo var, da vi v a r
B ørn, nu er vokset op til at blive vor store B ro r; thi det er Du, vi m aa se

B r e v s a m lin g

299

op til Dig for Din sto re E nergi og Flid Du u d v iser og for den Glæde Du
sp re d e r over P e ’s og F a r og Mors Liv. Ogsaa vi — jeg tø r sik k ert reg n e med
P. J. — glæ der os usigelig over Dig, og m it H jerte b an k e r altid m ed T ak 
nem m elighed, n a a r jeg seer, h v o r Du h o ld e r af mig. Du m en er m aaske, at
dette er noget Vrøvl og F rem stillingsm aaden e r det m aaske, m en T anken
kom m er fra m it H jerte og jeg h a a b e r den vil n aa Dit.
T usind T ak for D ine Breve, som h a r kastet lid t Glæde ind i m in T ræ thed.
Ja jeg vil sige Dig, som vo r M oder sagde i et B rev til mig, at »kan m an ikke
trives i C anada, kan m an intetsteds trives«. Men i Gang skal m an jo fø rst og
den grim m e Sygdom ru in ered e jo alt for mig. Veed Du at P r. . . . h e r tog S 72
for m in Sygdom [Tyfus], v a r det ikke raa t, det e r saad an noget som 266,40 Kr.
dansk, m en en Del ef det e r betalt p aa den M aade, at d et e r bleven tag et af
m in Løn; jeg k ald er det at flaa F olk til Skindet . . . T al ikke om Reconvalescens
eller R ekreation — en Uge efter at jeg v a r kom m en op af Sengen arb ejd ed e
jeg igen, skjønt jeg neppe kunde staa p aa m ine Ben. . . .
Jeg tæ n k er jeg ta g e r op til D ouglas C urrie i B arro w s, m en om jeg g jø r det
og hvad jeg ta g er fat paa, er endnu i det uvisse, da jeg end ej h a r ta lt med
V ennen min. Jeg siger in tet definitivt for ej bag efter at staa som en d e r væ ver
U sandhed. H er i W esten e r det ofte, m an h ir e r sig til en P lads, m en p aa R ej
sen til denne o pdager m an noget bedre og d ro p p e r saa ganske stille den
første.
Jeg skal prøv e at fordele Stoffet, m en n a a r jeg fø rst begynder, kom m er det
ene efter det andet, og jeg synes jeg m aa fortæ lle Dig alt. Jeg h a r h aft
Brev fra T ante B eatrice, men det v a r før h u n vidste noget om M.lle E lisas
[Baridon] Død. H vor e r jeg bedrøvet over hende, hu n h o ld t saa tro fa st p aa
Fam ilien, tæ nk at jeg ald rig skal se hendes lille r a r e Ansigt m ere. H a r Du lagt
M ærke til, h v o r de en efter en g a a r bort, d er bliver saa to m t om kring. Ingen
er som B arn dom svennerne . . . .

74.

Beatrice Berlouch, f. Elmslie, til Budolph Bertouch-Lehn.
Croxley Green, June 11th 1915.
My d e a r B udolph.
So glad to h e a r from you! D on’t think me u n k in d not w ritin g to you
before. I hav e been so busy and w orried . And w e have been m oving about
all over the place, then back again here, but not to th e Oak, for I h av e let
the House, and we a re now living in room s on the G reen ju st at present.
P lease ad d ress all letters to th e Oak as usu al an d Ju lian s too. T hey w ill
alw ays be sent to me w h erev e r I am and I w ill send any to Ju lian a t o n c e .
I am extrem ely so rry to h e a r Ju lian has not w ritte n hom e lately. He ought
lo do so and I hope ere this you w ill have received a le tte r from him . He
has just left h ere afte r staying w ith us for 10 days leave. R udolf luckily
h ad a few days leave also at th e sam e tim e, so they w ere able to m eet w h ich
they m uch enjoyed. Ju lian looks very well. You h av e no id ea w h at a sm a rt
officer he looks and how becom ing his K haki is!!! He is a g re a t favorite w ith
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everyone and h as m ade lots of friends. His p rese n t addes is P r e e f o r t
C a m p , L i c h f i e l d . R udolf is at F o rt D arla n d C hatham . He is in the 8th
Queens Regim ent. I am d r e a d i n g the m om ent w h en both of th e d e a r boys
w ill be sent to th e F ront! But we m ust try to be brave.
O ur love to you all, Miss P etersen included,
alw ays Yrs. v. affecly
R. d c B e r t o u c h.
75.

Julian Bertouch-Lehn til Broderen Rudolph.
E n gland A pril 20th 1918.
My d e a r R udolph!
It is such a long tim e since I h e a rd from you did you get my last le tte r
I sent some tim e ago and th e m oney for Pe. As y o u r b irth d a y is now n earin g
I w ish you the very best in th e y e a r to come I hope you w ill be w ell and
content. I w ish too th a t w e could be able to see each o th e r this y ear and
th a t the w a r m ay soon be over. W e are getting on splendidly and a re not
feeling overanxious. All at Lynton Lodge a re feeling w ell and w ish you w ell
too. Of course i cant tell you anything about the w a r but still w e w ill h av e
a lot to talk about w hen once it is over. W ont it be g ran d w hen I can get
to C openhague and se d e a r P e again I h av e often been d ream in g m eself back
h ere and I am sure I shall enjoy it very much. My h ea lth I am so rry to
say is not o v erg ran d I have h ad all my teeth in u p p e r m outh out and am
having a set fitted; my feet a re both very w eak yet and my h e a rt affected
w ith some kind of trouble w hich often m akes me v ery faint; so I th in k it
w ill be some tim e before I again am able to tak e my place in the trenches.
I often think of C anada, afte r all th e re is no place like it on ea rth , th e re
is g ra n d e u r and lovely scenery besides chances as soon as you get some
m oney together. W ell d e a r I have no new s else. I hope you an d y o u r wife
have m ade a nice hom e for yourself.
Best love and kindest re g a rd s from y o u r alw ays faithful b ro th e r
J u lia n .
70.

Poul Johan Bertouch-Lehn til Broderen Rudolph (Berlin).
London, den 2h. Juli 1922.
L égation de D anem ark

29, Pont S treet
London, S. W. 1.
24. Juli 1922.

K ære Rudolph,
Mange T ak for Brev af 14. ds. fra Dine S vigerforæ ldres L andsted [Skt.
M agnus], som m aa væ re et yndigt Sted efter B eskrivelsen og r a r t for Je r
at have nydt godt af den ren e friske Luft.
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Stakkels Pe er til at beklage m ed hendes d aa rlig e H elbred; blot h u n m aa
kom m e vel over H jerte o n d et — den Slags e r jo m eget farligt. —
Du glæ dede mig m eget ved M eddelelsen om at Olga v en ter en Baby —
aah, h v o r vilde jeg ønske det blev en D reng! Men det sam m e ønsker I sik
k ert selv. D et er kun kedeligt, at det fo rh in d re r h ende i at kom m e til Lungholm ; jeg h avde glæ det m ig til endelig at m øde hende. —
Julian h a r ialt sendt mig et eneste Brev siden h an s T ilbagekom st i C anada.
Det vilde væ re godt at vide, hvorledes det s ta a r til med og hos ham . B ertouchs
[Beatrice m ed Fam ilie] h a r ikke lad et høre fra sig om de e r vendt tilbage fra
deres K ystophold, og h e r h a r d er v æ ret saa tra v lt foruden en overvæ ldende
»Saison«, at jeg ikke h a r væ ret fri en eneste Søndag for at rejse ud til dem ;
de m aa vist væ re kom ne hjem nu. —
P rin s K nud ligger m ed L ungebetæ ndelse i D artm o u th og ig a a r Morges
m odtog vi D ronningen p aa L iverpool S treet Station, h v o r det engelske K onge
p a r gav Møde og k ø rte hen d e til P addin g to n Station. —
D ertil fulgte vi a n d re ligeledes og tog Afsked m ed D ronningen, som, led 
saget af F ølget og Grev A hlefeldt, rejste d irek te til D artm o u th . —
Den 6. juli v a r d er G arden P a rty i M arlborough H ouse p aa P rinsesse Vic
to ria ’s Fødselsdag, og de Voxne m orede sig lige saa godt som B ørnene over
K lovnerne og »M ester Jakel«.
D ronning A lexandra v a r blevet u n g igen — h u n e r forbavsende.
V ejret h a r væ ret reg n fu ld t i Aar, m en v a r n aa d ig t i F red ag s, den 21’, til
G arden P a r ty ’et p aa B uckingham P alace hos Kongens, h v ilk et v a r h eld ig t for
de ca. 10.000 Indbudne. Sikken en B allade hvis P luvius h av d e lukket op for
Sluserne. —
E llers h a r d er væ ret utallige selskabelige S am m enkom ster af alle Slags;
jeg g a a r for det m este kun m ed til de m indre Selskaber, da de m od ern e D anse
ikke lok k er m ig sæ rligt. —
I Juni v a r jeg 5 D age i P a ris som Alma S preckel’s Gæst og h av d e det
m ageløst r a r t og fornøjeligt; h u n e r elskvæ rdig og gem ytlig. —
N a a r vi ses, skal Du faa m ange D etailler om m ine O plevelser — d et vilde
blive for u d førligt at beskrive dem i et Brev. —
Nu kun de h jertelig ste H ilsner til Je r alle tre fra
Din hengivne
P o u l Jo h an .

77.

Sophie Bertouch-Lehn til Sønnen Rudolph (Paris).
Lunghohn, den 16. Marts 1925.
K ære R udolph,
T ak for D it Brev, vistnok m odtaget F re d ag d. 27de. B revene e r saa m æ rk e
ligt længe undervejs. . . . D et glæ der mig, at I nu begge e r rask e og k an faa
lidt F ornøjelse i Selskabslivet, som det la d e r til, Olga nu sæ tter P ris p a a — og
det er m eget godt, m an e r jo kun en Gang ung, m an k an tidsnok kom m e til at
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sidde stille — T iden iler afsted, A arene g a a r; inden m an ved af det, er m an
gam m el. Det v a r m orsom t, at Poul vilde hav e B e atric e’s F ødselsdagsbord —
hv ad Slags Legetøj m o rer ham m est?
F ad ers 70 A ars F ødselsdag . . . v a r m eget festlig. Du b ed er om en B eskri
velse. Saa vid t jeg kan huske, m ødte tre af de ældste F u n k tio n æ rer op Kl. IOV2.
M arch er holdt en nydelig lille Tale, og d e r blev o v e rra k t ham to sm ukke Sølvta lle rk e n er fra alle F o rp a g tere, F u n k tio n æ rer og A rb ejd ere ved B aroniet. Til
M iddag v a r vi 30, hvad vi lige kunde sidde i Spisestuen; d et v a r kun F u n k 
tionæ rerne, M urerm ester Jantzen, T eglbræ nderen, T ø m rerm ester N ielsen og
nogle faa V enner, B abens kunde ikke kom m e, men [Godsejer] N ielsens, Dr. F ri
borgs, B esty rer Jensens . . . jeg kan ikke huske alle N avnene; m en vi v a r som
sagt 30. Jeg tr o r Rosens ogsaa v a r med. A ftenen fo ru d d. 21de blev hele G aa r
den, lige nede fra Je rn p o rte n e d ek o re re d e m ed F lag stæ n g er og F lag og tr e 
dobbelte R a d er G irlander, og om A ftenen v a r alt behæ ngt m ed coulørte L am 
per. Vi spiste allered e Kl. 6, da alle A rbejdern e vilde bringe F a d e r et F ak k el
tog m ed Musik i Spidsen, det begyndte ved den gam le F o rv alterflø j, gik ru n d t
om P læ nen i H aven, og kom ud helt nede ved de nye Veje i G aard en og kom
saa op fra Je rn p o rte n gennem den sm ykkede og lysende O pkørsel og kastede
F ak lern e i B aal m idt i B orggaarden. Og saa b rag te R asm us [Madsen] fra S tu d e
have Folkenes H yldest i velvalgte O rd, h v o rp aa d er ru n g ed e tre m ægtige
H u rra Raab paa Pladsen, som E kkoet besvarede.
Saa blev de alle budt til Spisning, jeg havd e lad et dække til alle F olkene i
Strygestuen, h v o r d er v a r p y n tet m ed D annebrogsflag og B lom ster p aa B o r
dene; de fik Grisesteg, 3 Æ blekager og 3 L agkager, 01, P o rtv in , C h erry og
C igarer. . . . Ialt blev d e r bespist 100 P e rso n e r . . . Ved B ordet blev d er ho ld t
m ange sm ukke T aler, og m an følte rigtigt, h v o r b aad e h øje og lave satte P ris
p aa F ader. — D ersom det k an m ore Dig, vil jeg gern e sende et Billede af
Lungholm i al sin F estpragt.
T an tern e rejste vistnok d. 27.-28. J a n u a r og flyttede ind i deres nye L ejlig 
hed 1ste F eb ru ar, jeg h a r h ø rt, at d e r skal væ re saa nydeligt, jeg h a r ikke set
den endnu; jeg tæ n k er de b efinder dem m eget vel — lige stra x er det vel nok
en sto r O vergang.

78.

Poul A. Bertouch-Lehn til Sønnen Rudolph (København).
[Lungholm], den 3. Oktober 1927.
Min k jæ re R udolph!
Du og Olga g jo rd e mig en sto r Glæde ved at sende mig det sæ rdeles veltru fn e Billede af lille Eva, h v o rfo r jeg ta k k e r E d e r m eget; at hilse D am en n y t
te r vel ikke stort, m en hils Olga kjæ rligt, og væ r selv ligesaa k jæ rlig t hilset fra
Din hengivne F ad er, som h a a b e r at se Dig p aa L ørdag. Nu h a r jeg det jo godt
igjen, m en det saa re t betæ nkeligt ud stra x : stæ rk t Tilløb til T arm slyng, 10 %
S ukker og N yregrus; det første v a r jo det værste, m en blev o rd n et uden Blods
udgydelse. —
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79.

Rudolph Bcrlouch-Lehn til Grevinde Hoick, f. Burchard (Othmarschen).
M onterrey, Mcx. 18/3 1929.
Meine liebe T ante Ella — Jetzt kan n ich D ir endlich ein P a a r W o rte
schreiben, ohne dass m an b ehaupten kann, dass w ir D ir m it B riefen ü b e r
schütten. Du h a st uns ab er bei u n se re r A usreise so liebevoll aufgenom m en und
nim m st im m er so lebhaften Teil an unserem D asein, dass ich D ir g ern ein
bischen von h ie r erzäh len m öchte — zum al Du ja L and und Leute ein 
gehend kennst.
Es w a r se h r in te ressa n t sich ein B egriff von den V ereinigten S taaten zu
m achen, besonders d a d u rc h dass w ir m e h re re am erik an isch e F am ilien be
suchten. W ir v erb rac h ten dort, Beise eingeschlossen, etw a 14 Tage, w u rd e n
von P ap a in L aredo-T exas m orgens ganz frü h am 25. Febr. em pfangen u.
m achten die Beisc se h r gem üthlich zusam m en n. M onterrey, wo — trotzdem
P ap a die A n k u n f t im ungew issen gelassen h a tte — doch V erw an d te und
F reu n d e (Guzmans, Grams, Scheffolds, G rossm am a T revino, T ia M aria Bense,
W esten d arp s usw.) uns am B ahnsteig em pfingen. Sowas m ach t doch einen
w ohltuenden ersten E in d ru ck u. besonders freu e ich m ich zu sehen, w ie liebe
voll 0 11 y von allen h ie r aufgenom m en w ird u. w ie sie sich h ie r zu h ause fühlt,
sow ohl p ra k tisc h w ie auch g e i s t i g besonders — sie p a s s t h ie rh e r noch
besser als ich m ir v orstellte und ist w irk lic h ganz aufgelebt u. m u n ter; dazu
ist es ja seit langen den ersten ord en tlich en U rlaub, den sie geniesst. —
U eber P ap a sind w ir ein bischen beunruhigt. E r arb e itet rase n d viel, schonl
sich nicht, h etzt sich ab; besonders scheinen D inge w ie Revolution, R equisitio
nen von den T ruppen, R eibungen im Geschäft ih n je tzt viel m e h r anzugreifen
als es frü h e r d e r F all gew esen sei. Es w ird, glaube ich, von allen kolossal
fleissig im G eschäft gearbeitet, ab er im m erh in m ein t P ap a dass er dies J a h r
einen Teil des Som m ers h ie r verbleiben muss. W an n w ird P a p a w ohl zu R uhe
kom m en u. fü r sich selber und sein er F am ilie m e h r Zeit ü b rig h ab en ? Dabei
ist er im m er gegen allen freundlich u. entgegenkom m end, w o fü r diese auch
seine H ülfe in A nspruch nehm en. — W ir w ü rd e n bei diesen U m ständen auch
schlechtes Gewissen haben, P ap a d u rc h u n ser H iersein zu belästigen, w enn
w ir nicht abgem acht hätten , dass er keine R ücksicht auf uns nim m t. So v e r
bringen w ir die ku rze Zeit, die e r übrig hat, se h r gem ü th lich zusam m en. —
L eider ist uns etw as Zeit v erlo ren gegangen, e rst d u rc h m eine G rippe, d an n
d u rc h die Revolution, aber w ir sind doch viel m it den hiesigen zusam m en
gekom m en, so m it Quico u. O scar W e s t e n d a r p s , die ja beide se h r nette u.
gem ütliche F am ilien sind, die w ir se h r schätzen. Sie w o h n en ja schön
drau ssen in den Q uintas. W ir klönen oft m it ihnen, besonders m. M arichen u.
Quico — m it M arichen spiele ich ab u. zu Tennis. Bei den G eschw istern Z a mb r a n o, E 1 s i t a P i 1 a r (die einen kl. Jungen von 1 M onat h at) und bei M aria
u. M ercedes G a r c a sind w ir p a a rm a l zu m erien d as gew esen. A usserdem h a t
Olly noch, z. T. m it G rossm am a, viele Besuche m achen m üssen, so bei v ersc h ie
denen v. d. Fam ilie T revino usw. W ir w aren auch m it den v ersch ied en en ü b ri
gen deutschen Fam ilien (Möbius, Cram , Schefold) öfters zusam m en, w as seh r
nett w a r — alle sind ja h ie r rasen d liebensw ürd ig u. herzlich. —
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Die letzte Zeit, w ie es auch in d er U m gebung ru h ig g ew orden w ar, haben w ir
m e h re re schöne A utofahrten gem acht: Ca vallo blanco, San Iago, E l P o r v e n i r
(d er Besitz von R ivero’s) — w ohl das schönste, g ro ssartig ste u. fru ch b arste
hier. D er Blick von der Mesa (m it dem abgeb ran n ten H aus) ist ja w u n d erb ar,
die Cola de Cavallo einzig, ü b e rh a u p t geniesst m an das schöne, k la re B erg 
w asser zu sehen. W ir m achten picknick m it Quicos u. O scars — C ram s schlos
sen sich an! N ach dem lunch blieben n u r Quicos u n d w ir, gingen n ach d er 2.,
h ö h e r belegenen m esa, die m it 10.000 nogales b epflanzt ist, ab er die P flanzung
m it den echten A pfelsinen unten bleibt w ohl das schönste. D er Blick ist ü b er
all grossartig. S t a. C a t h a r i n a ist ja auch re c h t in te ressa n t u nd eigenartig
— auch da fre u t m an sich ü b er das schöne W asser und all das g rü n e zw ischen
den eigenartigen steilen canons. Schade ist es, dass das Bad von T o p o - c h ic o
n icht besser aufgezogen ist — es w ären doch sich er gute M öglichkeiten dort,
sow ohl m edizinisch w ie auch landschaftlich. —
W ir haben uns riesig gefreut zu hören , dass bei H arald s ein J u n g e am
6. Febr. glücklich angekom m en ist. Hofft, gedeihen die E lte rn und d e r kl.
E ric h w eiterh in gut und m ögen sie gegenseitig von ein an d e rn viel Glück u.
F reu d e erleben! Grüss bitte G ertrud u. Helga, die w ohl noch bei D ir sind,
1000 m al u. sei selbst h erzlich st gegrüsst von D. stets treu ergeb. O l g a und
R u d o 1 p h.
80.

Beatrice Berlouch-Lehn til Forældrene (Humlebæk).
Sankt Magnus, den h. Juli 1933.
K ære M ama og P apa,
R ejsen forløb udm æ rket, og det v a r vældig s j o v at rejse alene. Jeg be
høvede slet ikke at vente p aa at G rossm utter skulde h ente mig, fo r h u n v a r
d e r allerede, da jeg ankom [med D am per til T ravem ünde]. I M orgen k ø re r vi
til B lankenburg og h e n te r Gisela [von Arnim] og E h re n g a rd [von Byern]. Vi
k ø re r hjem igen om F redagen. Jeg hav d e alligevel m in E au de Cologne F laske
med, den laa i m in Svam peposc, m en derim od h a r jeg ingen Z inkhvidt med,
til at hvidte m ine Sko med. De b ru g e r nem lig ikke hvide Sko her. Jeg h a r
glem t at fortæ lle, at vi i Søndags k ø rte fra T rav em ü n d e til Benz, h v o r vi satte
T ante Lotte [B urchard] af, og d ere fte r til O thm arschen. Vil I ikke købe F i l m 
j o u r n a l e n for denne Uge. Den faas p aa Ø stbanegaarden.
Hils Poul, Eva og Dixie. H ilsner og Kys til jeg begge
fra
B e a tric e .
81.

Dagbogsoptegnelser af Bndolph Bertouch-Lehn.
Tokyo, den 4.—8. December 1935.
O n s d a g 1. D cc . Stod tidlig op — skovklæ dte K lippekyster — al F o to g ra 
fering forbudt. S traalen d e Solskin, K o b e ligger fo rtry llen d e om givet lunt af
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skovklæ dte Bjerge. Politichefen (den japanske) la d e r m eddele, at h an e r til
m in D isposition. Gaim usho (U denrigsm in.) h a r sendt 1. Kl. Jern b an eb illet og
en 4 Pers. Sovevognkabine e r reserv eret. Konsul P earce og S tore N ord. (jap.)
R e præ sentant kom m er om bord. P earce h a r et y n d ig t Hus lid t u d en fo r Byen
p aa F jeldsiden. K am inild, Cocktail. K ø re tu r m ed Mrs. P. i Omegnen. E ndnu
sm ukke F a rv e r af M abeltree, jap an sk e P inetrees, P la n te r og Græs, blom strende
K am elier o. s. v. Kobe flot anlagt m ed brede A venuer. De ja p an sk e H use er
sirlige Æ sker, pinligt ren e og velholdte. B eboerne venligt sm ilende, flittige og
vindskibelige. F rokost hos P earce, h v o r H r. J o h a n s e n fra O saka er tilstede
(M etro Goldw yn M eyer — blev k id n a p p et i K ina i F jor). D enne led sag er mig
først til O s a k a , uskøn Industriby, m en m ed sm ukt ja p an sk Slot og saa til
K y o t o (M iyako Hotel) d e n 5. D e c . T rods d aa rlig t V ejr beset — m ed en
Ja p a n e r stillet til m in R aadighed af H r. Jo han sen — K i n k a k u - j i (o: gyldne
P avillon) — dejlig Beliggenhed i en slope ved B jergsiden. F ik grøn T he i et
lille T hehus (tog vore Sko af og sad p aa M aatterne), d e rfra til det skønne
A r a s h i y a m a (o: S ten-bjerg) m ed de sidste E fte ra a rsfa rv e r. Om E fte rm id 
dagen m ed sæ rlig Intro d u k tio n i det k e j s e r l i g e P a l a d s , h v o r »K ronin
gerne« fin d er Sted, h v o re fte r en lille T u r i F o rre tn in g sk v a rte re t, G eishakvar
teret, B iograf o. 1. (øsende R egnvejr). Om A ftenen M iddag p aa H otellet med
Hr. Johansen, C hristiansen (am. F irm a) og P etersen (U ldsurveyor) alle fra
Osaka. Min F orkølelse p aa H øjdepunktet. N attoget til Tokio.
C. D e c . (Fredag). Ank. til T o k i o Kl. 8. M orgen en T im e fo rin d en kom
A ttaché H enriksen p aa T oget (han bor udenfo r Byen). P aa S tationen H ergel
og Konsul H ansen. Solskin i Værelse (No. 253) p a a Im p erial H otel (Teikokuhoteru). Bygget af en A m erikaner (W right) og lig n er m eget det aztekiske
B iografteater i San Antonio, Texas.
7. D e c . (Lørdag). Blev om F orm iddagen m odtaget af U denrigsm inisteren
II i r o t a (uofficielt), m eget sym patisk og ligefrem . T alte om F o rh o ld en e i
E u ro p a og N ordkina.
8. D e c. (Søndag). Tog m ed 8-Toget (fra Ueno St.) til N i k k o, h v o r jeg tra f
de to In d erin d er. H erligt Solskin, som p aa R ivieraen i Febr.-M arts. L a n d 
skabet p rag tfu ld t, først sm aa sirlige G aarde m ed om sorgsfuldt d y rk ed e M ar
ker. Om G aardene en lille H ave m ed P inje, Cvpres(lys) el. Bambus. Saa n æ r
m er m an sig B jergene, h v o r N i k k o ligger h engem t i en D al og T em plerne
h v iler u n d e r 500-aarige F y rre træ e rs Skygge. T em plerne selv e r o v erd aad ig t
udstyret, og selvom m an ikke synes sæ rligt om Stilen (jap an sk Rococco el.
Barok?), m aa m an b eu n d re H arm onien im ellem F a rv e rn e sam t de u d sk a arn e
F ig u rers Liv. V ar hjem m e ved 6-Tiden og h av d e M iddag m ed H ergels paa
New G rand Hotel. Ser ellers ikke m eget til dem , da de e r fuldt optaget (og
halvt ødelagt) af A fskedsselskaber og V isitter. Min Forkølelse h elt væk!
19. D e c e m b e r (T orsdag) blev jeg m odtaget i A u d i e n s a f K e j s e r e n .
Blev afhentet af C erem onim ester B aron N abeshim a i et k ejserlig t Auto. K ørte
fra N ak ad o ri (G esandtskabskancelliet) gennem S lotsparken og m ange P o rte
ind i Paladset. V agtposter p ræ sen tered e og et D etachem ent S o ld ater m ed Mu
sik p ara d ered e. Indkørslen og P ala d set sm ukt og im ponerende. Blev p a a T ra p 
pen m odtaget af O vercerem onim ester Y am agata, d er v a r m ed P rin s T a k a 
m a tsu ’s i K øbenhavn for nogle A ar siden, og som b a r D anebro g o rd en en s
S torkorsbaand. H an e r overordentlig venlig og in te resse re t i D anm ark. Blev
20
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d e rp a a ført ind i en sto r Sal, h vor Ilo fm in isteren og U d en rig sm in isteren m. fl.
v ar til Stede. Fik L ejlighed til at se og aflægge G eneralprøve i T ronsalen.
R eglem entet kræ ver, at m an først b u kker i D øraabningen, d ern æ st m idt i Salen
og endelig 3 S k rid t foran M ajestæten. E fter de officielle T aler og S am taler
baglæ ns ud af Salen med Buk paa nøjag tig t sam m e Steder.
Kl. IOV2 blev jeg endelig ført ind. Da jeg ikke k an læse uden B riller, og jeg
v a r bange, at disses B ehandling skulde volde mig V anskeligheder, hav d e jeg
læ rt m in Tale, hvorm ed jeg o v errak te m in A kkrediteringsskrivelse, udenad.
T aler og S am taler oversattes af en Tolk til Engelsk. K ejseren g ør et p aa een
Gang ophøjet og enkelt Indtryk. C erem oniellet e r o v ero rd en tlig stilfuldt,
P aladsets Sale og Gange e r sm ukt udsty red e og B elysningen behagelig. Det
hele e r om givet af sm ukke jap an sk e H aveanlæ g.
Jeg h a r ogsaa søgt om A udiens hos K ejserinden og E n k ek ejserin d en , men
de h a r endnu ikke k u nnet m odtage mig. (F o to g rafie r fra A udiensen følger).
D er h a r v æ ret et U tal af S krivelser og N oter at skrive og besvare. Jeg skal
endnu i A udiens hos 14 P rin s e r m ed G em alinder, aflægge Visit hos sam tlige
A m bassadører og M inistre og m odtage Genvisit af dem alle. Telefonen s ta a r
ikke stille. Jeg h a r en Luksusbil holdende, h v o r jeg b efinder mig. I Stedet for
N u m m erp lad er fø re r den den danske L egations N avn (paa japansk). Jeg
sp a re r ikke paa noget — undtagen m ine egne K ræ fter — og æ rg re r mig ikke
over noget . . .
2 0. D e c e m b e r (F redag). Officiel Visit hos U d e n r i g s m i n i s t e r e n ,
V iceudenrigsm inister Shigem itsu, A fdelingschef Togo, P ressechef Amau, P ro to 
kolchef H idaka, M inistersekretæ r Kishi. Modtog Visit af kinesisk C hargé
d ’A ffaires Kl. 5, Cocktail p a rty Kl. 6—TVs hos K o n s u l H a n s e n s med
d a n s k K o 1 o n i. Til Stede v a r fg. K onsul A. L. F. Jo rd an , Y okoham a, In g e
n iø rern e S igurd P edersen, Beck, H artvendel, A nthonsen m ed F ru e r, alle fra
F. L. Sm idth, H r. R osenstand (Musik og Sprog — k en d er jeg fra B erlin og
P aris), Ingeniør Gøtsche (gik i Skole m ed Julian p aa H erlufsholm ), Poul L a r
sen, H otelejer P etersen, Bluff Hotel, Y okoham a m. fl. O veralt e r de D anske
o verm aade venlige og h a r, tr o r jeg, T ra n g til at sam les om en R ep ræ sen tan t
for H jem landet. Jeg tro r, jeg vil kom m e rigtig godt ud af det m ed dem!

82.

Rudolph Bertouch-Lehn lil Olga Bertouch-Lehn (Kobenhavn).
T he F u jiy a Hotel
M iyanoshita, Febr. 23. 1936.
K æ re Olga, Jeg sid d er h e r m ed et S ki-party, m en h a r endnu ikke v æ ret
ude, da vi p aa G rund af S nefald ikke h a r k unn et kom m e til F uji m ed A utoerne.
D ette Sted ligger kun p aa H alvvejen og h e r e r Sneen d erfo r for blød. Selv
kom jeg h e rtil i G aar Aftes m ed Je rn b a n e og Autobus, saaledes at jeg kunde
sæ tte mig til D ineren Kl. 8 sam m en m ed de an d re (Mosickis, Masts, Reusch
etc.).
Jeg b en y tter d erfo r en P ause til at paabegynde et Brev til Dig og takke
Dig for Dit sidste, hvori Du sk riv er om P ap a [B urchard] og D ine R ejsep lan er
(M e x ic o )___Jeg e r allered e i F orbindelse m ed den tyske Skole i O m o r i____
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Ofte føler m an sig n aturligvis ensom her, skønt alle e r m eget elskvæ rdige
og stadig in d b y d er en. Corps D iplom atique e r som en sto r Fam ilie, som alle
h a r kendt h in an d en i lang Tid, og er egentlig et E ksem pel p aa, hvorledes M en
nesker fra ganske forskellige L ande og R acer k an kom m e ud af det sam m en.
N aturligvis b e ro r S am væ ret for en sto r Del p aa re n t overfladiske B e rø rin g s
p unkter, men ogsaa paa p ara llel V irksom hed og en sarted e In teresser. I alle
F ald vil Du synes godt om at væ re her. M enneskene h e r e r ikke aan d elig t
forskruede som i Vesten og L evem aaden ford rin g slø sere og m in d re a n s tre n 
gende . . .
B jergene og Sneen e r overhovedet v idund erlig e og jeg p rø v e r at ud n y tte
dem som S undhedskilde, inden det bliver for sent, L ørdag-Søndag, da jeg i
Ugens Løb kom m er m eget lidt i Luften. Men ogsaa A rbejdet in te re sse re r mig,
overhovedet dette at have et A nsvar — for A rbejdet, for m ine L andsm æ nd, for
m it Hus osv. er velgørende!
Aften.
A tter landet i Tokyo efter næ sten 5 T im ers A utofart (m ed C om m ander
R oss’) i stæ rk t Snefog — d era f dog 3A Tim e fastk ø rt i en Grøft. Vi kom dog
ud p aa Ski i 21/* Time, spiste d erp a a F rokost i H otellet; d et v a r sto rarte t.
T ilbragte nylig m ed H enriksen en m eget behagelig Aften hos den unge
T okugaw a, Søn af og A rving af M arquis’en og gift m ed en M atsudaira, som
ogsaa e r m eget tiltalende, S øster til P rinsesse Chichibu. De e r V enner af H en 
riksen. F o r at opfylde et af m ine Ø nsker, blev D in er’en se rv e re t i H usets
j a p a n s k e Fløj, og alle v a r i ja p an sk D ragt. Vi laa p aa Knæ ved B ordet
(ogsaa T jenestefolkene knæ lede i B aggrunden og n a a r de v arte d e op). Meget
raffin eret ja p an sk Mad, f. Ex. ra a Fisk i Skiver, M uslingesuppe, indbagte
Sm aafisk, unge B am busskud etc. D er spistes kun m ed Pinde, som jeg nu h a r
læ rt at behandle. T o k u g aw a’erne v a r de sidste saak ald te S hoguner, som i 1000
A ar (til 1863) sty red e R iget for K ejseren. De er m eget velhavende, besid d er
sto re K unstsam linger, videnskabelige L a b o ra to rie r osv. .

83.

Eva Bertouch-Lehn til Faderen Rudolph Bertouch-Lehn (Tokyo).
Humlebæk, den 2h. August 1936.
K ære P apa,
Vi h a r væ ret p aa L ungholm ; vi havde det dejligt, vi k ø rte p aa Hølæs,
vi gik T ure i P arken, og h v er Dag gik vi hen hos Jæ g erm ester (!) Jørgensen
og spillede K roket. Jæ germ esterens ældste Søn T h o rp en , hav d e faaet P lads
i en F o rretn in g , men h an s yngste Søn K ristian v a r hjem m e saa ham spillede
vi K roket med. Jeg v an d t ikke en eneste Gang m ens de an d re hele T iden
v an d t men jeg e r glad for at jeg blev sidst fæ rdig, fordi at hvis jeg f. Eks.
blev først fæ rdig skulde jeg væ re første i næ ste Spil og det er r a re re
at væ re sidste, for saa e r d er flere K ugler at ram m e og for h v er Kugle
m an ra m m e r faa r m an to Slag. Jeg vil nu give dig en T egning over en
K roketbane. [H er følger Tegningen].
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Du skal ikke b ryde dig om det p a a M idten for da h a r jeg lav et K ludder
m en ellers e r det rig tig t nok. N a a r m an h a r væ ret gennem en Bue, h a r m an et
Slag kom m er m an derim od gennem m itterbuen som b esstaa r af to B uer h a r
m an to Slag. Jeg h a r en B randbyld i N akken, den e r ikke re t slem siger Mama,
og forresten e r den ved at læges jeg k an ikke m æ rke noget, og ellers h a r jeg
det glim rende, jeg g a a r kun i V andet n a a r det e r v arm t. Jeg k an tage H oved
spring, m en det gør jeg kun n a a r det e r højvande, saa kan jeg Flyde, B ry st
svøm ning, en lille sm ule R ygsvøm ning og Croule og en hel m asse andet. T ak
for dit Brev og undskyld at jeg ikke h a r skrevet m en jeg h av d e v erken Tid
el. P apir.
K ærlig H ilsen
din U n g e

[E v a ].

84.

Rudolph Bertouch-Lehn til Olga Berlouch-Lehn (Peking).
Tel: A kasaka (48)2990.

H ikaw a-cho 52
A kasaka-ku
Tokyo, Ju n e 8. 1937.

K ære Olga — Jeg e r spæ ndt paa, om L uftpostbreve ta g er m ere end 6 Dage.
D er siges at væ re L uftpostforbindelse indtil D airen ; m en vi h a r ganske vist
kun sp u rg t ved een Luge! Ig a a r forløb D agen roligt. Spiste F ro k o st m ed A uriti
[italiensk A m bassadør], u n d erh o ld t os h erlig t; b ag efter kom H enriksen til K af
fen. T u l a [Eva] regnede om F orm iddagen, v a r om E fterm id d ag en hos Jo 
sephine D odds i hvis Abe hun er ganske forgabet. Jeg v ar til M odtagelse hos
[U denrigsm inister] H irota og Kl. 6 m ed B e a t r i c e hos [den finske M inister]
V alvanne’s. H un v a r om Aftenen et Ø jeblik hos M e is te r-s a n ........
Siden i Søndags h a r vi N y u b a i m ed uoph ø rlig Regn og F ugtighed. Følge
lig kan m an ikke foretage sig noget udenfor. Kun oppe i B jergene e r det nok
bedre. P o u l g a a r det godt, om Aftenen sp iser h an en h el Mængde. Skal
spørge om h an s Mave; T ulas er god, dog m aa h u n h av e lidt Figensaft. R ossat
— schw eizisk Ch. d ’Aff. — b ragte mig H ilsner fra W ill. C a rr [dansk G eneral
konsul i M arseille], vi u n d erh o ld t os udm æ rk et hos V alvanne’s. Mrs. T ajim a
og F um i (tam i Kimono) v a r d e r ogsaa.
P aa Søndag ta g er vi antagelig om E fterm id d ag en ud til H ana [Takashim a],
som h a r o p fo rd re t os; jeg ser h ende dog fo rin d en i S vigerm oderens Hus
[Tokyo]; sidstnæ vnte e r endnu syg, h v o rfo r H ana e r d er h v era n d en Dag.
De 5000 + 1000 C ig aretter e r nu ankom m et — et Bjerg, som b rin g er H en
riksen og mig til at blegne! T ak for B arberbladene.
H jertelige H ilsner
R.
(P aa O m slaget:)
B aroness B ertouch-L ehn
G rand H otel de P ékin
Peiping. China,

By Air Mail.
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85.

Poul Chr. Bertouch-Lehn (Holbæk) til Faderen Rudolph Bertouch-Lehn (Tokyo).
Modtaget Karuizaiva, den 20. September 1938.
Kære P apa,
Nu er jeg lan d et p a a Stenhus. Jeg h a r væ ret h e r i 14 D age og b efin d er mig
udm æ rket. Jeg følger sagtens med. Vi h a r m eget F ritid h ern e d e og saa h a r
vi m eget u dendørs A rbejde af al Slags. H er g a a r forskellige G rever og an d re
F ab ler og G esandt B ørn e r h e r ogsaa. H jem ve k en d e r jeg heldigvis ikke og
strak s den første D ag fik jeg V enner og jeg h a r det m æ gtigt sjovt. Vi faa r
ogsaa Lov til at tage til H olbæk og Cykleture. Man kan ald rig kede sig h e r 
nede og D agene flyver afsted; vi h a r ogsaa m eget Idræ t. L æ rern e e r b landt
an d et m æ gtig flinke n a a r bare m an kan sine L ek tier og det kan jeg. H er
fa a r vi selvfølgelig V andgrød og H avregrød, m en det sm ag er u d m æ rk et og
jeg er sulten hele D øgnet ru n d t saa jeg æ der h v ad jeg kan faa fat paa. M aden
h e r e r ellers fantastisk god af K ostskolem ad at væ re og d e r e r ikke noget der
h e d d e r sveden H avregrød. Jeg h a r det altsaa saa godt m an k an h av e det og
n y d er saa m eget m ere F e riern e i Stedet for at væ re i K øbenhavn altid hvilket
d e r bliver kedeligt i Længden. Jeg skal som sagt til Lungholm og skyde i
E fteraa rsferic n hvilket jeg glæ der mig til. Jeg h a r ogsaa Latin, som jeg er
m æ gtig god til, og L æ reren sagde, jeg v a r flittig. Men d et e r en forfæ rdelig
H jernegym nastik. Den K am m erat jeg deler Værelse med e r en re t b arn lig Fyr.
Saa det e r m ig d er bestem m er F arten . Jeg sø rg er for h an læ ser sine Lektier.
H an sn a k k er b are saa m eget saa hvis jeg svarede, fik vi ald rig læ st L ektier.
Vi h a r et sto rt lyst Værelse, som vi m aa udstyre, som vi vil. Vi h a r in d re tte t
os m æ gtig sm a rt og h a r h v er sit S krivebord. N aa, m en jeg h a r det altsaa
udm æ rket. Hils N iibe-san og ham jeg ikke kan huske om det er Keld han
hedder.
K ærlig H ilsen og alt det dyre
fra,
P o u l.
Hils ogsaa eventuelle A m aher.
(P aa K onvolutten:)
D anish L egation
A kasaka. H ikaw a-cho 52
Tokio. Japan.

BILAG
I-VI

BILAG I
Naturalisationspatent af 11. Juni 1777
for Kammerherre Ernst Albrecht von Bertouch og Søskende
at optage i det danske Adelskab.
Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og
Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn,
Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg;
Giore alle vitterligt: at efter som Os elskelige Ernst Albrecht von Berlouch, vores Kammerherre og Resident ved det kongelige polske Hof, for
Os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes han nedstammer af
kongelig fransk Adel, anholdende derhos at maattc optages i Vorl
danske Adelskab; Thi have Vi til Bevis paa Vores kongelige Naade,
allernaadigst bevilget og tilladt, ligesom Vi og herved, i Kraft af dette
Vort Naturalisationsbrev bevilge og tillade, at bemeldte Kammerherre
von Bertouch og hans tvende Brødre, Os elskelige Friderich Ferdinand
von Bertouch, Capitain ved Vores Livgarde til Fods, og Friderich
Julianus Christianus von Bertouch, Page hos vores elskelige kiære Frue
Moder, Hendes Majestæt Enke Dronningen, med deres ægte Livs Arvin
ger og Afkom, saa og hans Søstre, Os elskelige Jomfruer Johanna Catha
rina Ernestina, Friderica Juliane Sophie, Christiane Sophie Hedvig,
Ulrique Antoinette og Wilhelmina Catharina von Bertouch, maae op
tages og indlemmes iblandt vort danske Adel; Thi skal bemeldte Kam
merherre von Bertouch og hans Brødre samt deres ægte Livs Arvinger
og Afkom, saavelsom og bemeldte hans Søstre, holdes og agtes [or retle
indfødte danske Adel, og nyde alle de Priviligier, Frieheder og Benaadninger, som Vor indfødte danske Adel nu nyder og haver, eller herefter
nyde og bekomme kunde, hvorved Vi og Vore Kongelige Arve Efter-
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kommere udi Regeringen gennem alle Tüder allernaadigst haandhæve,
beskytte og beskierme ville;
Forbydende alle og enhver dette, som forskrevet staaer, udi nogen
Maade at hindre eller udi Forfang at giøre, under Vores og Vore Konge
lige Arve Efterkommere udi Regieringen, deres høyeste Unaade.
Givet paa Vort Slot F redensborg den tt. Juni Aar efter Christi Fødelse
Et Tusinde Syv Hundrede Halvfierdssindstyve og Syv, Vores Regerings
Tolvte.
Under Vor kongelige Haand og Segl.
sign. C h r i s t i a n R.

BILAG II
Friherrepatent af 1. Februar 1828 for Poul Godske von Bertouch.
Nos Fredericus Sextus,
Dei Gratia
Rex
Daniæ, Vandalorum Gothorumque
Dux
Slesvici, Holsatiæ, Stormariæ
Ditmarsiæ, Lauenburgi ac Oldenburgi;
Literis hisce patentibus, Nostre Nostrorumque hæredum successorum
nomine palom testamur, et universis ac singulis notum facimus, quandoquidem nullo majori incitamento ad vitutem acuuntur stimulanturque
mortalium animi, quam honore et quando ad Majestatis Nostræ vene
rationem admissi, regalis dextræ, purpuræque Nostræ contaclu, se sublevatos, datisque honorum præmiis ornatos esse sentiunt. Ergo et Nos
ad grate fideliterque Nobis dilectum PAULUM GODSKE BERTOUCH,
dominum in Hoybygaard et Lungholm, septri Nostre apicem porreximus, illumque, quem ex plenitudine regiæ Nostræ protestatio, jam III
Iduum Martii Anni MDCCCXIX liberum baronem cognomine LEHN
creavimus, hoc Nostro Diplomate unacum liberis legitimis jam natis et
nascendis, et ab his descendentibus, justo connubii jure, æterna' serie
BARONUM Nostrorum Collegio ac Societate addimus, adscribimus
ceterisque hujus Nostri regni Nostrarumque ditionum liberis Baronibus
pares prorsus eos facimus, haberique prolalibus a omnibus ac singulis
volumus. Illumque, ejusque proteros omnibus prior legiiis, honoribus et
dignitatibus, jure tamen majoratus, quale Baronum privilegiis Sancitum
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est, ælernum observato gaudere fruique volumus, jubemus, quibus terrarum Nostrerum Barones nunc gaudent et fruuntur aut in posterum
gaudebunt, fruenturae.
Insuper damus et confcrimus præsato PAULO GODSKE de BERTOU CH LEHN et descendentibus ab ipso, lineis utriusque sexus talem
gentilem dypeum et gentilitia insigna, prouti hic illustrata, ornata et
vivis suis coloribus repræsentata exstant.
Clypeus in quatuor diuiditur areas partesque; primam et similiter
quartern, aureo solo [ulgidam, ursus niger, sursum gradiens, occupât, in
secunda nec non lertia, corulei coloris, albæ tres, triangulari jacent
ordine rosæ. Umboni minor appendilur parma, in duas porro areolas
destributa, rubram scilicet alteram, corona baronis ornatum, alteram
virgalam, ulrinque argenteam, in medio coloris cyanei, crucis argenteæ
signum conspicilur. Clypeum premunt binæ galeæ apertæ, coronis liberi
Baronis insignes; demidius e prima niger prosilit ursus, dum proboscidum argentearum gemmæ alleram superiminent. Arma sustinent viri
syluicolæ, circum tempora lumbosque frondibus novis cincti, clavam
alter dextra, alter sinistra manu gestantes.
Quibus insignibus non modo sæpius nominatum liberum Baronem de
BERTOUCH LEHN, verum etiam liberos ejos legitimos, eorumque
progeniem utruisque sexus, ubivis locorum, in quibusvis ludis equestribus, qui vulgo lorneamenta vocanlur, cunctisque honestis occassionibus,
ubicunque voluerinl, lebere uti et [rui concessimus, permissimus, fieri—
que a quopiam contra hac, aut in fraudem hujus Nostre diplomatis
quicquam, prohibemus, vetamus, sub poena centrum marcarum auri
puri fisco Nostro adjudicandarum, et indignationis Nostræ gravissimæ.
In quorum omnium [idem, hasce literas patentes, munu Nostra subscripsimus et magno Nostro sigillo corroborari jussimus.
Dabantur Havniæ, Calendis Februarii, Anno, post Christum natum,
millesimo octingenlesimo vicesimo octavo, Nostri imperii vicesimo.
(sign.) Fridericus R.
Slemann
Monrad

Ørsted

Lassen

M. Lange

Hansen
Hammerieh.

BILAG III
Erectionspalent af 1. Februar 1828 for Baroniet Sonderkarte.
Vi Frederik den Sjette af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders
og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Slormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg;
Giøre vitterligt: At ligesom Vi af særdeles kongelig Naade for os elske
lig POUL GODSKE BERTOUCH, under 13. Marts 1819 have optaget
ham i den friherrelige Stand, under Navn af BERTOUCH-LEHN, saaledes have Vi og efter hans derhos allerunderdanigst gjorte Ansøgning
og Begjering, ved Vor Resolution af ovennævnte Dato, endvidere allernaadigst bevilget: at Godserne Høiibiigaard og Lungholm, udi Vort Land
Laaland, som efter hans Morfaders, afdøde Kammerherre, Baron Lehns
testamentariske Disposition, ere ham tilfaldne og som af fornævnte
Kammerherre, Baron Lehn, under 1. Juli 1803, til el Stamhuus ere op
rettede, til et F riherskab maae ophøies, saasom Vi og hermed fornævnte
Godser Høiibiigaard og Lungholm, med alt underliggende Bøndergods,
Skov og Mølleskyld samt Tiender, til et F riherskab og friherreligt Lehn
oprette og ophøie under Navn af Friherskabet SØNDERKARLE og bestaar dette F riherskab af Hartkorn, Ager og Eng: 1458 Tdr: 1 Sk: 2 Fdk:
2'/2 Alb:, Skovskyld: 7 Tdr: 2 Sk: 3 Fdk: 2 Alb:, Mølleskyld: 4 Tdr:
2 Sk:, og Tiendehartkorn: 103 Tdr: 2 Sk: 1 Fdk: Vs Alb:, hvilket Friher
skab SØNDERKARLE skal nyde og have alle de Friheder, Pierligheder
og Benaadninger, som andre friherrelige Lehn i Vort Rige og Vore Lande
nu nyde, efter de, Friherrerne den 25. Mai 1671, allernaadigst forundte
Privilegier, dog saaledes: at Besidderen af samme, saavel nuværende
som tilkommende, ikke dermed tilstaaes større Skattefrihed end den,
hvoraf han, førend Godsernes Ophøielse til et Friherskab allerede var
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i Besiddelse, ligesom ei heller nogen af dette Friherskabs Besiddere,
skal være berettiget til at udøve Amtmands Forretninger paa Lehnet.
Og som paa bemeldte Godser Hoübügaard og Lungholm, ved sammes
Ophøielse til et F riherskab under 13. Marts 1819, efter de i saa Maade
udgivne ældre Bevillinger, maatte hæfte en Gjeld af 86708 Rbkdl. 19 Ski.
Sølv, lworpaa aarlig skulde afdrages 1000 Rbkdl. Sølv, hvilken Gjeld Vi
ved Vor allernaadigsle Bevilling af 29. December 1820 have tilladt al
maatte forøges med 24000 Rbkdl. Sølv, imod at der, paa den saaledes
samlede Gjeld i det mindste aarligen afdrages 1300 Rbkdl. Solv, saa har
og nuværende og efterkommende Besiddere i Friherreskabet Sonderkarle nøiagtigen aarligen at tilsvare dette Afdrag paa Gjelden, indtil
samme aldeles er indfriet, rettende sig i saa Maade efter de, i fornævnte
Vor allernaadigst Bevilling indeholdte Forskrifter. løvrigt skulle de Vilkaar hvormed Godserne Hoübügaard og Lungholm under 1. Juli 1803
af afgangne Kammerherre, Baron Lehn er oprettede til et Stamhuus
være og forblive en urokkelig og ufravigelig Regel og Rettesnor for F ri
herskabet Sonderkarte, saavel i Henseende til. Successionen, som udi
alle andre deri bestemte Clausuler og Puncter, dog saaledes, at hvis De,
i Overensstemmelse dermed, til Successionen Berettigede ganske og al
deles skulde uddøe, skal dette Friherskab med alt sammes Tihørende
være Os og Vore kongelige Arveefterkommere udi Regjeringen hjem
falden.
Paa dette Vort Erectionsbrev behøves ikke, enten ved Lehnsherrens
eller Lehnshaverens Forandring nogen særdeles Confirmation at søges,
alleneste at, hver Gang saadan Forandring indfalder, Lehnshaveren da
erlægger til Vor Kasse 400 Rigsbankdalere Sølv.
Forbydende alle og enhver herimod Hinder at gjøre, under 100 Mark
puur Gulds Straf til Vort Fiscum, saa og Vores og Vore kongelige Arveeflerkommere udi Regeringen, deres høiesle Unaade.
Givet i Vor Kongelige Residents-Stad Kjøbenhavn, den første Februar,
Aar efter Christi Fødsel: Eet Tusinde, Aatte Hundrede og Tyve; i Vor
Regjerings Tyvende.
Under Vor Kongelige Haand og Seigl.
(sign.) Frederik R.
Stemann
Monrad

Ørsted

Lassen

M. Lange

Hansen
Hammerich.

BILAG IV
Friherrepatent af 23. Januar 1839
for Ernst Rudolf von Bertouch.
Vi Frederik VI, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Ven
ders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken,
Lauenborg og Oldenborg; Gjøre vitterligt, at Vi efter den af Os elskelig
Ernst Rudolph v. Bertouch, Vor Kammerjunker, Secondlieutenant i
Husarregimentet og Attaché ved Vort Gesandtskab i London, derom
a l l e r u n d e r d a n i g s t indgivne Ansøgning og Begjæring a l l e r 
n a a d i g s t have bevilget og tilladt, saa og hermed i Kraft af dette
Vort aabne Brev a l l e r n a a d i g s t bevilge og tillade, at fornævnte
E. R. v. Bertouch saavelsom hans ægte mandlige Descendentere maae
i Vort Rige og Vore Lande føre og bruge Titel af Baron. —
Forbydende alle og enhver dette, som foreskrevet staaer, udi nogen
Maade at hindre eller i Forfang at giøre, under Vores og Vore Konge
lige Arve Efterkommere udi Regeringen, deres høyeste Unaade
Givet i Vor Residensstad København den 23de Januarii 1839.
Under Vor Kongelige Haand og Segl
sign. Frederik R.

BILAG V
SU C C ESSIO N EN I DE AF
SL Æ G T ER N E L E H N , CICIGNON
OG W ALLM ODEN
O P R E T T E D E FA M ILIEG O D SER OG
P E N G E F ID E I KOM M ISSER

Lehn

Poul A braham
B aron Lehn
opr. Baronierne
Lehn (1781) og

Guldborgland

Sophie Amalie B aronesse
L ehn til Baroniet Lehn
(g. m. R antzau), D atter:

P ouline B aronesse Rantzau-L ehn til Baroniet
Lehn (g. m. H olsten-L ehn
— ej Børn).

M argrethe K rabbe B a ro 
nesse L ehn til Baroniet
Guldborgland (g. m. B a r
ner), D atter:

H en riette B aronesse Barn er(-L eh n ) til Baroniet
Guldborgland og senere
tillige Baroniet Lehn (g. 1.
K aas-L ehn, 2. R osenørnLehn), 4 Børn af 2. Æ g te
skab, h v o raf:

(1784) sam t

Stamhuset Son
derkarte (1803)
(g. m. E rica de
Cicignon,Søster
tilnedenn.),4D .:

E lisabeth B aronesse L ehn
til Søholt (g. m. Fr. Jul v.
B ertouch, se ndf.)
Joh an n e B aronesse L ehn

tiiStamhusetSønderkarle

C ic ig n o n

(g. m. Fredr.v.W allm o d en
— ej B ørn, se ndf.)

E lisabeth de Ci
cignon opr. Ge-

heimeraadinde
Scheel, f. Cicig
non’s. Fideikommis (1805)

Fr. Ju lian v. B ertouch til
Vo af Geh. Schcels Fideikonimis og til Søholt
g. 2. m. E lisabeth B aro n es
se Lehn, Søn:
g. 3. m. Louise v. W allm oden, B ørn:

(g. m. Fr. Chr. v.
Scheel — ej B.).

W a llm o d e n

E rn st Albr. v. B ertouch
til V g af Geh. Scheels Fidcikommis (g.m.M. leSage
de F ontenay), Børn:
C a th a rin a M ar
g reth e v. Lehn
(Søster til P. A.
L ehn) til Fuglsang og Prior- /
skov (g.m. Georg
C hristoph
v. W allm oden),
Børn:

F re d r. v. W allm oden til
Fuglsang og P riorskov,
opr. (1819) for Vs h e ra f det
Wallmod. Fideikom. (g.m.
Joh.e B.esse Lehn — ej B).
H ans A doptivdatter:
Louise v. W allm oden (g.
m. Fr. Jul. v. B ertouch,
se ovf.)

af 2. Æ gteskab:
Poul Godske B aron Bertouch-L ehn til Baroniet
Sønderkarle (1819) (g. m.
H. K lauer), Søn:
af 3. Æ gteskab:
C athinka v. B ertouch
H ugues v. B ertouch
E rn st R. v. B ertouch
F e rd in a n d (g. m. M aren
W allm o d en ,se nedenfor).
C arl v. B ertouch
S usanne v. B ertouch
Julie v. B ertouch
S tanislaus v. B ertouch
' M aren W allm oden til det

Wallmodenske Fideikommis (g. m. F erd in an d v.
. B ertouch — ej Børn).

Otto Ditlev B aron Rosenørn-L ehn til Baronierne
Lehn og Guldborqland
(ugift).
E rik B aron RosenørnAnna B aronesse Rosenørn-L ehn til Baroniet
Lehn til Baroniet Lehn
- (g. m. B aronesse P echlin * Lehn, afløst 1925 (g. m.
G reve A hlefeldt-Laurvigv. Løw enbach), 5 D øtre
L ehn)
hvoraf:
C hristian B aron Rosenørn-L ehn til Baroniet
Guldhorgland (g. m. Com
tesse B. K nuth), Søn:
f
)
1
!

F re d rik M arcus B aron
R osenørn-L ehn til Baro
niet Guldhorgland, afløst
1922. (g. m. G revinde B on
de af Bjørnø).

P oulA braham B aron BerJoh. Julian B aron Bertouch-L ehn til Baroniet < touch-L ehn til Baroniet
Sønderkarle, afløst 1925
Sonderkarte (g. 2. Cointesse N. Hoick), Søn:
(g.m .SophieLøvenskiold).

Soholt afhæ ndet 1832.
( V arinka B.sse B ertouch
1 M ontagu B.on B ertouch

t E rn st J. A. v. B ertouch
< Sophus v. B ertouch
1 C arl v. B ertouch

E fter F erd in an d v. Bertouchs Død 1902) det

Wallmodenske Legat.

Geheimeraadinde Scheel,
f. Cicignon’s Fideikommis overgik til A rv in g er
ne IV, 1-4 og 8-11 sam t
disses D escendenter, m en
ophæ vedes ved kgl. Be
villing i 1924.

BILAG VI
STAMTAVLE FOR POUL CHR. BERTOUCH-LEHN
OG SØSKENDE
(i [ J cr angivet, hvor Portræ t findes)

I
BERTOUCH-LEHN, Baron Poul Chr. lil Lungholm m. v. (f. 1922).
II
1. BERTOUCH-LEHN, Baron Rudolph lil Hojbygaard m. v. (I. 1891),
fhv. Gesandt.
2. BURCHARD, Olga Eléna (1. 1890), Medejer af »El Infante« Rancho,
Mexico.
III
1. BERTOUCH-LEHN, Baron Poul Abraham til Baroniet Sonderkarle
(1856—1928), Kmhr., Hofjm. [Lungholm].
2. LØVENSKIOLD, Sophie (1858—1937. [Lungholm].
3. BURCHARD, Paul Vincent til Steinwehr (1863—1936), tysk Konsul,
Medindeh. af Handelshuset C. Hoick & Co., Monterrey, Mexico.
4. TREVINO, Anita (1869—98).
IV
1. BERTOUCH-LEHN, Baron Joh. Julian til Baroniet Sonderkarte
(1826—1905), Kmhr., Hofjm. [Lungholm].
2. HOLCK, Comtesse Nathalie (1824—91). [Lungholm].
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3. L0VENSKIOLD, Severin til Torpegaard (senere Sophienlyst) (1816
—88), cand. jur., Hofjm.
4. KNUTH, Comtesse Sophie Vibeke (1834—61). Begge begr. N. Jern
løse. [Lungholm].
5. BURCHARD, Johan Benjamin (1824—97), Chef for Handelshuset
Burchard & Clausen, Matamoros, Mex.
6. DEGETAU, Mary Ann (1837—1928).
7. TREVINO, Geronimo (1836—1914), mexikansk General, Krigs
minister, Guvernør over Staten Nuevo Leon, Besidder af »La Babia«
m. fl. Ranchos.
8. BARAGÅN, Elena (d. 1875). [K].
V

1. BERTOUCH-LEHN, Baron Poul Godske til Baroniet Sønderkarle
(1796—1830). [Lungholm].
2. KLAUER, Henriette (1793—1836). [Lunghohn].
3. HOLCK, Greve Julius (1789—1857), Kmhr., Major, dansk Postdirek
tør i Hamborg. [Lungholm].
4. MØLLER, Caroline (1793—1852). [Lunghohn].
5. LØ\ENSKIOLD, Frederik (Fritz) til Rafnæs og Bolvig Jernværk
(1790—1869), Kammerherre, Postmester i Christiania. [.......... ].
6. PAUS, Maren Francisca (1793—1854). [.......... ].
7. KNUTH, Greve Julius til Bonderup (1787—1852), Stiftamtmand, Stk.
af D.
8. HAUCH, Georgine Vilhelmine (1796—1841).
9. BURCHARD, Benjamin Gottlieb (1781—1874), Bygmester.
10. BRUNCKHØRST, Catharina (1790—1874).
11. DEGETAU, Otto Georg Chr. (f. Altona 1790, d. smst. 1882), Chef for
Handelshuset Degetau, St. Thomas. [Othmarschen].
12. JARVIS, Manon (f. p. Plageberg, Grafschaft Breitenburg, 1809, d. i
Othmarschen 1896. Begr. p. Nordfriedhof, Altona. [Othmarschen].
13. TREVINO, Antonio Baez de, til »La Escondida« Hacienda.
14. LEAL, Francisca.
15. BARAGÅN, Lorenzo.
16. PORTILLO, Guadalupe Lopez de.
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VI
1. BERTOUCH, Fr. Julian von lil Søholt (1764—1830), Ritmester,
Kmhr. [Lungholm].
2. LEHN, Baronesse Elisabeth til Søholt (1772—1802). [Lungholm].
3. KLAUER (Clatowsky), Heinrich Michael, Organist v. Slotskirken i
Schwerin.
4. RÜSSEL, Regine Christine.
5. HOLCK, Greve Conrad til Eckhol' (1745 p. Oreby—1800), Gehejmeraad, Hofmarskal, hvid Ridder. [Farve],
6. DANNESKIOLD-LAURVIG, Comtesse Juliane (1757—1790). [Farve].
7. MÖLLER, Ernst Andreas (1760—1831), Hol'bog trykker.
8. SEIFARTH, Anna Sophie.
9. LØVENSKIOLD, Severin til Bolvig Jernværk (1743—1818), Kam
merherre. [K].
10. AALL, Benedicte (1756—1813). [K],
11. PAUS, Søren Christensen (1742—1797), Skibsfører.
12. BOYESEN, Kirsten (1758—1828).
13. KNUTH, Greve Frederik til Knulhenborg og Bonderup (1760—1818),
Gehejmeraad. [Knulhenborg].
14. MØESTING, Juliane von (1754—1S21). Begge begr. Gentofte Kgd.
15. HAUCH, Johan Chr. (1760—1818), Amtmand i Norge.
16. RYE, Pouline (1773—1850).
17. BURCHARD, Carl Friedrich (1750—1829), Murermester i Uetersen.
18. STAMARJOHANN, Dorothea (1744—1821).
19. BRUNCKHORST, Johann Heinrich, Skipper »vor der hohen Brücke
im Grossen Sande«.
20. SCHINKEL, Rebekka.
21. DEGETAU, Christian Hinrich (f. 1753 p. Horst, Bez. Elmshorn, d.
1844 i Mühlenbeck, Bez. Kellinghusen).
22. GERTZ, Margarethe (1752—1805).
23. JARVIS, Benjamin (f. i U. S. A.) g. 1797 m.
24. DEDE, Marie Caroline.
25—32.
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VII
1. BERTOUCH, Carl Rudolph de (1709—1765), Kammerherre, Oberst.
[Lungholm].
2. WITTH, Catharina de (1721—1775), l’Union parfaite. [Lungholm].
3. LEHN, Baron Poul Abraham til Højbygaard, Lungholm, Beritsgaard, Oreby og Hvidkilde (1732—1804). [Oreby og Lungholm].
4. CICIGNON, Erica de (1744—92). [Hvidkilde].
5—8.
9. HOLCK, Greve Chr. Christoffer til Oreby (1698—1774), Generailt.
[Frederiksborg].
10. WINTERFELDT, Baronesse Ermegaard (1702—56). Begge død Holckenhavn.
11. DANNESKIOLD-LAURVIG, Greve Conrad (1723—83), Admiral,
Ridder af Elefanten. Sidste Mand af Slægten. [Frederiksborg].
12. HOLSTEIN, Dorthe Sophie von (1713—66), Kammerfrk. h. Dron
ning Anna Sophie.
13. MØLLER, Nicolaus (1733—1806), Hofboglrykker.
14. BERLING, Catharina Wendelia (1735—94).
15. SEIFARTH (Mand).
16. (Kvinde).
17. LØVENSKIOLD, Herman Leopold tiDFossum og Bolvig Jernværker
og til Borreslad (1701—59), Kancelliraad. [.......].
18. DEICHMANN, Margarethe (1708—59).
19. AALL, Niels (1. 1702 i London, død 1784 paa Ulefos), Købmand.
20. RASCH, Frederikke Sophie (1726—60).
21. PAUS, Christen Sørensen (1710—82), Sognepræst. [.......].
22. OLSDATTER, Kirsten (1725—56).
23. BOYSEN (Ording), Rhalf (f. 1712), Købmand i Skien.
24. GRUBBE, Mette (1731—58).
25. KNUTH, Greve Eggert Christoffer til Grevskaberne Knuthenborg og
Gyldensteen m. m. (1722—76), Oberst, Stiftamtmand, Ridder af Ele
fanten. [Knuthenborg],
26. NUMSEN, Marie von (1734—65). Begge begr. Hunseby. [Knuthen
borg].
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27. MØESTING, Fr. Chr. von (1717—73), Gehejmeraad, Amtmand over
Møen. [Lungholm].
28. SCHACK, Elisabeth von (1713—82).
29. HAUCH, Andreas (1708—82), Generalll., Komdt. i København, senere
paa Kronborg (adlet 1750).
30. STCRUP, Sophie (1731—60).
31. RYE, Oberstløjtnant.
32. (Kvinde).
33. BURCHARD, Benjamin Gottlieb (f. 1702). Kom som Murer fra Bres
lau til Uetersen (Holsten). Død 18/6 1782 i Gross Wulfhagen (Hol
sten) som Murermester. Gift 22/5 1747 med
34. DREYER, Anna Dorothea, fra Uetersen (1725—9/9 1772).
35. STAMARJOHANN, Titus, til Seester Kirchspiel (mellem Uetersen
og Elmshorn).
36. STOCKFLETH, Sara Ernestine.
37—44.
45. DEDE, Generalkonsul i Marseille.
46. ALAGER, (?), Baronesse.
47—64.
VIII
1. BERTOUCH, Georg de (1668—1743), Dr. jur., Generailt., Komdt. paa
Akershus. [Lungholm].
2. WEYLE (Bredahl), Anne Knudsdatter (1675—1735). [Lungholm].
3. WITTH, Johan Albrecht de (1680—1754), Stiftamtmand i Viborg,
hvid Ridder. [Lungholm].
4. HAUSMANN, Catharina Ernestine von (1692—1760). [Lungholm].
5. LEHN, Abraham d. y. (1701—1757) (adlet 1731) til Højbygaard,
Berritsgaard, Fuglsang og Priorskov. [Oreby og Lungholm].
6. EDINGER, Sophie Amalie (1700—1768). [Oreby].
7. CICIGNON, Johan Frederik de (1701—65) til Nakkebølle, Oberst
løj tn. [Oreby].
8. HOLCK, Baronesse Erica (1724—44) af Holckenhavn.
9-16.
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17. HOLCK, Greve Flemming (f. paa Oreby 1659—1701), Amtmand over
Nyborg og Tranekær Amter. Begr. Errindlev Kgd.
18. RODSTEEN, Margrethe (1664—1711) til Lungholm. Brgr. smst.
19. WINTERFELDT, Baron Frederik til Wustrow og Broholm (faldet
1707 i Brabant).
20. SCHULT, Christiane von (1677—1753).
21. DANNESKIOLD-LAURVIG, Greve Ferdinand Anton (1688—1712),
Overstaldmester. [Frederiksborg].
22. REVENTLOW, Comtesse Ulrica (1690—1754), Søster til Dronning
Anna Sophie.
23. HOLSTEIN, Christian Frederik von til Cathrineberg (1678—1747),
Overhofmarskal hos Dronning Anna Sophie.
24. SCHACK, Birte Scheel von (1679—1727).
25. MÖLLER, Andreas Madsen, Bogtrykker i Viborg (død 1740).
26. FORTMANN, Hedwig (død 1758).
27. BERLING, Ernst Heinrich (1708—50), Hofbogtrykker i Mecklenborg.
28. GODICKE, Cecilie Cathrine (død ca. 1750).
29—32.

33. LØVENSKIOLI), Herman Leopoldus til Bolvig og Holden Jernvær
ker samt til Birkholm (Løvenborg) og Aggersvold (1677—1750) (adlet
1739).
34. BORSE, Inger Halvorsdatter (død 1714).
35. DEICHMANN, Bartholomæus Pedersen (1671—1731), Biskop over
Akershus Stift.
36. ROSENMEYER, Else (død 1745).
37. AALL, Jacob (1670—1717). Levede en Tid i London.
38. GRIFFITH, Frances.
39. PAUS, Søren Christoffer (1677—1734), Klokker i Gierpen
40. OLSDATTER, Johanne.
41—48.
49. KNUTH, Adam Christoffer til Knuthenborg m. m. (1687—1736),
Geh.raad (Greve 1714). [Knuthenborg].
50. REVENTLOW, Comtesse Ida Margrethe til Rudbjerggaard m. m.
(1701—59). [Knuthenborg].
51. NUMSEN, Michael von (1686-1757), Overkrigssekretær, Feltmar
skal, blaa Ridder, l’Union parfaite. [København].
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52. INGENHAEF, Margrethe von (1706—76), Overholmesterinde, l’Union
parfaite. [Knuthenborg].
53. MÖESTING, Alexander Fr. von til Birkholm (1680—1737), Stiftamt
mand i Christianssand, Hofmester, hvid Ridder. Begr. i Stege Kirke.
54. KNUTH, Christine Elisabeth (1675—1738).
55. SCHACK, Otto von til Kjærstrup og Bramslykke (1671—1719). Begr.
Fuglse Kgd.
56. RANTZAU, Lisbeth Birgitte til Kjærstrup. (1690—1760).
57. HAUCH, Christoffer (1678—1718), Kommandørkapt. i den russiske
Marine.
58. (En Russerinde).
59. STÜRUP, Georg Christopher (1678—1762), Generalløjtnant.
60. DVERIG, Margrethe Friis (1697-1746).
61—128

NOTER OG HENVISNINGER
SAMT

KILDEANGIVELSER

NOTER OG HENVISNINGER
I. SLÆGTLED
1. I Biogr. Music, kaldes han Johan
Georg (Jean-Georges). Endvidere Matth.
Ehrenpf. S. 23, Litr. B. — Eksemplarer af
de Reeths Afhandling findes i »Slægten
Bertouchs Arkiv« (f. T. i Østre Lands
arkiv), paa Lungholm og hos Forf. —
Ekspl. af E. J. A. v. B.’s Bog findes hos
Baron Rudolf de Bertouch, England, Fru
Maria de Bertouch, Paris, og paa Lungholm. — Andre mindre Afhandlinger om
Slægten i Bert. Ark. Pk. 16. — Georg Ber
touchs Segl findes under to Dokumenter:
1) Brev af 2<>/6 1719 til Overkrigssekretær
Gabel (Rigsarkivet Kbh.) — afbildet paa
Titelbladet, og 2) Kommissionskendelse af
10/2 1723 (Rigsarkivet, Oslo) — afbildet S. 8.
Vaabnet er beskrevet i Bert: Bert. S. 345.
2. Daniel Eberlin (ca. 1630—92) havde en
meget omtumlet Skæbne. Kæmpede med de
pavelige Tropper mod Tyrkerne. Bibliote
kar i Nürnberg, Kapelmester i Kassel
(1673?), i Eisenach (1676?), Pagehovmester,
Gehejmesekr., Møntforvalter m. m. hos
Fyrsten smst. Herfra til Hamborg. Opret
tede en Bank i Altona. Kapelmester i Kas
sel (1678—85). I 1675 blev nogle Violin
trios af ham trykt i Nürnberg. Død som
Kaptajn for Landmilitsen i Kassel.
3. Matth: Ehrenpf. S. 23, Ltr. B og Bert:
Bert. S. 356.
4. Biogr. Quel, sub Bertouch og Biogr.
Ton., Bd. 1, S. 390.
5. W alther S. 90 og Bert: Bert. S. 356.
6. Biogr. Music, sub Bertouch og W al
ther S. 90.
7. Afbildn. af Titelblad efter Fotokopi af
Disputatsen, der er erhvervet ved velvillig
Bistand af Universitetsbiblioteket i Kiel, er
af Forf. blevet mangfoldiggjort i 15 Ekspl.

8. Den sidste Udg., som nævnes af Wal
ther S. 90, betvivles dog i Biogr. Music,
sub Bertouch.
9. Matth: Ehrenpf. S. 23, Ltr. B og Bert:
Bert. S. 357—58.
10. Bert: Bert. S. 357 og Hirsch, Ltr. B.
11. K. K. Ratzcbg. Brevbog, K. K. Ratzebg.
Corr., K. K. Ratzebg. Journ. og K. K. We
dels Ark. Gengivelsen af Kobberstiket er
skæv som Følge af en Skævhed i Originalfotografiet.
12. K. K. Etat. 1695 og K. K. ref. Sg. i»/2
1725 § 4.
13. K. K. Etat. 1695.
14. Morgenst. S. 22. Flere af hans Breve
til O. Krigssekretæren er dateret Saltø, jfr.
K. K. OKskr. indk. Br. 1695 ff.
15. I Hyllested Kirkebog nævnes flere
Steder en Anne Knudsdaller, Kammerpige
hos Anders Trolles Frue paa Trolholm, og
det er derfor muligt, at denne er identisk
med G. B.’s Brud. Paa den anden Side
tyder den Omstændighed, at Anne Knudsdatter førte et Familienavn (Weyle), paa,
at hun hørte til »Standsfolk«. — Trolholm
solgtes 1707 af Oberstlt. Anders Trolle til
Ulrik Adolf Holstein, jfr. Trap III, S. 209.
16. Jfr. Malling No. 589 og 602. — Thomle
1. c. angiver, at M. J. Bredahl var født
1655, døde 1733 og begr. i Holmedal Præstegjeld. I Ægteskabet med Riborg Christophersdatter skal han endvidere have
haft Børnene Iver Madsen B., f. 1681, d.
1737, Mads Madsen B. alias Magister Mads
Veile, d. 1726. — En Del af de daglige
Arbejdsrapporter vedr. Befæstningsanlæggenc paa Akershus er undertegnet Bredahl
(cn Slægtning?). R apporter findes i K. K.
Memo. 1721—36.
17. Ferdinand Wilh., Hertug af W ürttem 
berg-Neustadt (1659—1701). Kom 1675 til
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Danmark, blev 1678 Oberstløj tn. i Kongens
Livregiment (Garden) og 1682 sammes
Chef. 1688 Generalløj tn. 1689 Befal, over
clansk Hjælpekorps til Irland. 1692 til
Nederlandene. 1699 General Feltmarskal,
t 1701. Jfr. Biogr. Lex.
18. K. K. O. Kskr. udf. Ildskr. 1700.
19. Morgenst. S. 17.
20. Løvensk. S. 133.
21. Carl Rudolf, Hertug af W ürttembergNeustadt (1667—1742). Besøgte forskellige
Universiteter og foretog Bejser. Fik som
20-aarig et w ürtt. Kompagni, med hvilket
han gik i venetiansk Krigstjeneste mod
Tyrkerne. Saarcdes under Stormen paa
Negropont. Gik 1690 til Broderen Ferd.
Wilhelm, der kommanderede det danske
Hjælpekorps i Irland. Kom med dette som
Oberst til Nederlandene 1692. Gik som
dansk Generalmajor 1698 med dansk
Hjælpekorps til Polen. Fik ved Broderens
Død 1701 Ovcrbefalingen over det danske
Hjælpekorps til Nederlandene. Udnævntes
1713 til kommanderende General og deltog
s. A. i Forhandlingerne om Tønningen.
Ledsagede Kongen paa Marchen mod
Stralsund 1715. Efter sammes Erobring gik
Hertugen til Holsten og, da Carl XII truede
Sjælland, til denne Landsdel. 1716 overtog
han Regeringen i W ürttemberg og udtraadte af dansk Tjeneste. Jfr. Biogr. Lex.
22. Rockstr. Korps og K. K. O. Kskr.
udf. Ildskr., Brev fra Lente til Htg. af
W ürttemberg af 13/8 1701 og til Rantzow
13/fl s. A.
23. Matth: Ehrenpf. S. 23, Litr. B.
24. K. K. W ürtt. Memo. og K. K. Etat.
1703.
25. K. K. Etat. 1704.
26. Æ gteparrets tredie Barn fødtes i
Novbr. 1705. Jfr. K. K. Okskr. indk. Prot.
1704, S. 103.
27. Henning Meyer, adlet 1674 Meyererone, død 1707. Stiftsbefalingsmand, Ge
sandt Haag og Paris. Geheimeraad, hvid
Ridder. Søn af Ilofapolekcr Samuel Meyer
af den slesvigske Præstesiægt Meyer, der
skyldte Griffenfeldt sin Opkomst. Jfr. D. A.
A. B. 1930, Till.
28. K. K. W ürtt. Memo.
29. Paa Tøjhusmusect findes 8 saadanne
Faner, der antages at være de fra Slaget
ved Ramillies indsendte Trofæer. I Mu
seets Beskrivelse betegnes Fanedugen bl.
a. som 1,92 (oprindelig 2) m høj og 2 m
bred, af carmoisinrødt Taft. I hvert Hjørne
af Fanen findes en liljeagtig Figur, og
indenfor Borten er Dugen bestrøet med
paamalede Sølvkroner. — Oplysn. er velvilligst meddelt af Kaptajn Poulsen, Tøj
husmuseet,

30. Morgenst. S. 22.
31. Ligeledes opført paa Tabslisterne
indsendt af Htg. af W. 3/o s. A. fra Lejren
ved Merlebeck, K. K. W ürtt. Memo. 1706.
32. Matth: Ehrenpf. S. 23, Litr. B og
Mitzler, Bd. I, Theil IV, S. 82.
33. K. K. Memo. 1709.
34. Æ gteparrets fjerde Barn fødtes i
Sept. 1709.
35. K. K. Etat. 1709.
36. K. K. W ürtt. Memo. Erholdt Oberst
løjtnants K arakter, foreløbig med Tjeneste
som Major og Chef for 3. Komp. ved 2.
jydske Rytterregt. K. K. Etat. 1716.
37. Hans Helmuth von Lüttichau, f. 1670
i Güstrow, d. 1732 i Fredericia som Gene
ralløj tn., gift 1693 i Flandern med Cathérine de Lézenne. Deres Søn blev Ejer af
Tjele og Vingegaard, jfr. D. A. A. B.
38. Som Brigademajor ved 2. jydske Ryt
terregt. K. K. Etat. 1716.
39. K. K. Etat. 1713—15, og Norsk Biogr.
40. K. K. Etat. 1717-20.
41. K. K. udg. Prot. No. 759/1718.
42. K. K. Memo. 4/ ö 1718 (Aflønning af
Korpset i Norge. Bilagt Klage fra Slotsloven over Paalæg af Høskat), R. K. kgl.
Res. Fortegn. 23/5 1719 (Indbyg, i Gud
brandsdalen skal betale Krigsstyr. Spm.
om Iløskat til Overvejelse. Ang. Rekvi
sition af Heste skal kor. m. Slotsloven og
Bertouch), K. K. Okskr. indk. Prot. «/8 1718
(ang. de kgl. Magasiners Tilstand, om Rigsdalcrkursen m. m.) og do. 2o/o 1719 (vedr.
Proviantbeholdn. med G. B.’s Segl), do. «/4
1718 (Mandtalsregister), Faye citerer (S.
461) Obriste Even Krafts Beretning, hvori
omtales en M archordre fra G. B. til ham
(Kraft) om at afgaa til Høland.
43. Slotsloven, en norsk raadgivende
Forsamling, oprettet 1703, ophævet 1722.
44. Akershus Slot grundlagt omkr. Aar
1300 og udvidedes af Kong Haakon og
Dronning Margrethe. De vigtigste Taarne
var Fuglsang, Vovehols og Jom frutaarnet.
Christian IV byggede Kirkefløjen. Slottet
brændte delvis 1530, men 1537 opførte
Lensmand Peder Hansen Litle Romerike
Taarnet. Ved Indvielsen af Slottet efter
Restaureringen i 1916 overbragte davæ
rende Attaché ved det danske Gesandtskab
i Oslo, Baron P. J. Bertouch-Lehn, et Ma
leri (kopieret af Baronesse Sophie Ber
touch-Lehn) af General Bertouch. Takke
skrivelse fra General S. Bull. Om Akers
hus, se Storm og endvidere Bull: Akers
hus.
45. K. K. Okskr. indk. Prot., Christiania
“/s 1718.
46. K. K. Memo. 1/5 1718.
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47. Nyrop S. 3. — Joh. Fr. Classen (1697
—1775), g. 1723 m. Marie W aller (1702—68).
Jeh. Fr. C.’s Forældre var Johan Clausen
(1674—1755), Organist i Sønderborg, og
Margrethe Sachmann. J. Fr. C.’s Søn var
Generalmajor Joh. Fr. Classen (1725—92),
g. 1783 m. Anna Elisabeth Friherreinde af
Iselin, f. Fabritius de Tengnagel (1735—
1786).
48. Bull: Oslo S. 320 (Smst. Port. af Berlouch) og Helland SS. 409—13. — Det er
derfor sikkert ganske uberettiget, at Faye
(S. 428) nævner G. B. blandt de mange
tyske Officerer uden Kendskab til Land og
Folk og uden Interesse for Landets Ve og
Vel.
49. K. K. Memo. 27/ø 1721 (Tvist om
Løj tn. Hagemanns Hus paa Fæstningsvolden), i2/0 1724 (Klage over arresteret
Kusk), 11/9 1729 (Overfald paa Kapt.
Schultz), 3/n og 7/n 1736 (Prot. over ud
førte Arbejder ved Fæstningen samt Be
klagelse over General Römeling og Oberst
Sundt), 1/3 1738 (om to Hestetyve), 2S/0 1738
(Indretning af Værelser til Garnisonens
Brug), 4/7 1738 (Oberst Matthesons Indsæt,
i Gældsfængsel), 13/ii 1738 (Besætt. af Em 
bedet som Generalauditør — jfr. Brev af
26/7 s. A. fra Overskr. Løvenørn om do.)
samt K. K. Okskr. indk. Br. i7/4 1728 (Proviantforv. Voigts Regnskab), 31/a 1736
(Svenskernes Opkøb af Heste i Norge),
14/4 s. A. (do.), 5/4 o g 2 5 /10 1738 (Generalauditørembedet), 2 /8 s . A. (Oberst Malthesons Tjener), 10/11 1738 og 7/5 1740 (Ansøg
nings Fremsend.), 25/3 1741 (Anbefal, for
E rnst Gude). Endelig nævnes et P ar Sa
ger, dels angaaende Røveri overfor en
Mand i Madame Kræftings Hus paa Bæ
rum Værk (omtalt af Frk. S. Schetelig,
Oslo), dels angaaende Fogden Weyers
Kassemangel (jfr. den i Note 1 omtalte
Kommisionskendelse af 19/2 1723).
50. K. K. Memo. 20/- 1734 ang. Rantzaus
Død og K. K. Okskr. udf. Ildskr. 30/4 1740
ang. hans efterladte Gæld.
51. Antages identisk med en Læge Wolfg.
Jacob Müller fra Nürnberg, indsat paa
Fæstningen 1734, Helland S. 413 — vel
den samme som omtalt i K. K. Okskr.
indk. Br. i7/0 1740 vedr. en Fange paa
Munkholm.
52. K. K. OKskr. udf. Ildskr. 1740.
53. K. K. Kgl. udf. Prot. Rcg. No. 1186/
1719, 56/1731 og 1181/1740 og Okskr. indk.
Br. 24/12 1740.
54. K. K. Okskr. indk. Br. 8/4 1741. Bertouchs Forgænger som Kommandant
var non Klenau.
55. Bert: Bert. S. 357. Matth: Ehrenpf.
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nævner (S. 23 Ltr. B.), at B. blandt de
mange Saar fik 2 Kugler i venstre Skul
der, ud af hvilken der maatte fjernes 20
smaa Knoglestykker.
56. Daae, Chr.nia.
57. Wilhelm Mathiesen, adlet de Tons
berg, af en rig Købmandsslægt fra Tøns
berg. Stiftamtmand 1710—31.
58. K. K. Okskr. indk. Br. 16/i0 1736 ang.
Instruks om Salut fra Aggershus Fæst
ning d. 30. s. M.
59. Bull: Oslo.
60. Stamfaderen Erich Ancher (senere
Anker) indvandrede ca. 1666 fra Lybæk
som Handelsbetjent og grundede en stor
Købmandsforretning i Norge. Sønnen Chr.
Ancher (1711—65) opførte »Palæet« (som
endnu staar) i 1744—55. Han var gift med
Karen Elieson (se nedenf.), jfr. Collett m.
II. t. denne og nedennævnte Slægter.
61. Commerceraad James Collett (1655—
1727) indvandret fra England og grund
lagde Trælastforretningen. Opførte »Collettgaarden« 1717. Var g. m. Karen Leuch
(1666—1745). Deres Søn fortsatte sammen
med Peter Leuch (se nedenf.) Forretnin
gen under Firm aet Collett & Leuch.
62. Ivar Elieson ejede (1719) Gaarden,
der senere benævnles »Stiftsgaarden« (ned
revet 1914). Var g. m. en D atter af Mor
ten Leuch (se nedenf.).
63. Batholomæus Deichmann, Biskop
over Viborg Stift. Var i højeste Naade hos
Frederik IV, idet han protegerede dennes
Giftermaalsplaner med Anna Sophie Reventlow. Forflyttedes 1712 til Christiania
Bispedømme. Afskedigedes i Unaade af
Christian VI 1730 og døde Aaret efter.
Portræ t hos Daae S. 155 (jfr. Stamtavlen,
Bilag VI).
61. General Frederik Ferdinand von
Hausmann, Søn af General Casper II. von
II. og Karen Toller og Broder til Catha
rina v. II. g. m. Stiftamtmand E. A. de
Witt (se Stamtavlen, Bilag VI). Fr. Ferd.
arvede »Mangelgaarden«, opført af Gene
ral Mangel.
65. Karen de Cicignon, f. Hausmann,
Søster til Fr. Ferd. v. Hausmann, og g. m.
Generalmajor Fr. Chr. de Cicignon (se
Stamtavlen, Bilag VI).
66. Købmd. Morten Leuchs D atter var
g. m. Iver Elieson. Hans Søn var Peter
Lcuch. Sidstnævntes to Døttre var g. m.
henholdsvis Rosenberg og Collett.
67. Anthoni Müller (1678-1748). Stads
major. G. m. Anna Collett (1690—1729).
68. Magistratspræsident Peter Resen
(1688—1743). G. m. Maria Collett.
69. Hans Alexandersen Borch. Broder til
22
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Slotspræsten. Resid. Kapellan ved Vor
Frelsers Kirke og titul. Professor. Forf.
til en Del poetiske Gravskrifter.
70. Daac, Katedral, S. 144.
71. Norske Reg. XXIV, Fol. 356-8 og do.
XXVIII, Fol. 706-7 - jfr. Nyrop S. 3.
72. W alther S. 90 og Matth. Critica S.
181 ff.
73. Biogr. Quel, sub B. angiver, at de
findes i det kgl. Bibliotek i Berlin under
»Ms. 1190, Samlb. von Part. Cantaten« som
Nos. 10, 11 og 12. Iflg. indh. Oplys, nu
registreret i det prøjs. Statsbibl. under
»Mus. Ms. 30096« som Nos. 1089, 1073 og
1071 (cit. her som prøjs. Mus.).
74. I »Fortegnelse over endeel Musicalia,
som afgangne Hr. General-Adjutant (Fr.
Ferd.) von Berlouch h ar efterladt. Kiøbenhavn 1786. Trykt hos Peder Ilorrchov«. Bert. Ark. Pk. 4.
71a. Et lignende Carmen gratulatorium
er 31/s 1724 optaget i Lærde Efterretn. 1724
p. 264—66, jfr. Forf. Lex. sub Bertoueh,
Georg (der henviser til Rist i Biogr. Lex.
II, p. 175—76). Ang. Melodien til Klippe
musiken henviser Forf. Lex. yderligere til
Breve fra Gram 1907, S. 203.
75. Mitzler Bd. I, Th. IV, S. 82. og Biogr.
Quel, sub Bertoueh.
76. Ny kgl. Saml. No. 110, d. fol., hvori
dog de første Sider mangler.
77. Matth. Critica II, S. 152 ff. Jfr. ogsaa
Norges Mus. Bd. I, S. 42—43.
78. Mitzler ihd.
79. Elling 1. c.
80. Collett og Norske Sml. Bd. I, S. 649 ff.
Sidstnævnte omhandler dog kun de Konge
familien reserverede Værelser, der i 1739
befandtes i meget slet Tilstand. Kun det
Logement, hvor den ubekendte Person
havde været arresteret, var brugbart, »men
det vilde Kommandanten, Hr. General
m ajor Berlow [Bertoueh] ej til nogen Ting
overlevere«.
81. Iflg. Oplysninger fra det norske Rigs
arkiv til II. L. Løvenskiold androg G. B.
den «/5 1735 om Tilladelse til at lade sin
Hustru begrave d. 11. s. M. om Morgenen.
— Ang. Skiftet korresp. G. B. med Gene
ralauditør Linck i Christiania (Skr. i norsk
Rigsarkiv).
82. Borch S. 4, No. XXVII. Desuden fin
des Særtryk heraf og af Borchs Gravskrift
i stor Udgave i Rigsarkivet i Oslo. Skriv,
af 2/ö 1738 fra OKskr. Løvenørn til Arnoldt
omhandler et Forslag fra Bertoueh om
Gudstjeneste paa Aggershus, jfr. K. K.
OKskr. udf. Hdskr.
83. Iflg. Oplysninger fra det norske Rigs
arkiv til H. L. Løvenskiold begravedes
han d. 23/9 1743.

84. Aggers (nu Gl. Akers) Kirke opførtes
rimeligvis Aar 1100—50. Kirken er i ro
mansk Stil med Kistemure beklædt med
Kalkstenskvadre. Den skænkedes 1186 af
Oslo Bisp til Nonnesæter Kloster, blev 1536
Krongods og overgik 1624 til Xnia By.
Blev 1861 Sognekirke under Navn af GI.
Akers Ke., da Aker Sogn er delt i to Dele,
hver med sin Kirke, jfr. Daae: Chr.nia.
85. Kistepladerne opbevares i Norsk
Folkemuseum paa Bygdø i Ilenh. til Oplys,
fra II. L. Løvenskiold, der ogsaa h ar til
vejebragt Fotogr. af samme. — Indskriften
paa Anne Bertouchs Plade, se Pers.hist.
T. Bd. 1, S. 57.
86. Jfr. III. Slægtled, Note 77.
87. Swane: Stift, (i Lolland-Falsters Hi
storiske Samfunds Aarbog 1942, S. 5 ff.).
Billedet blev for faa Aar siden overflyttet
paa nyt Lærred.
88. No. 3 i Kataloget til samme. — Bil
ledet af Generalinden med Børnene var
endvidere ophængt paa Udstillingen »Mit
bedste Kunstværk« i København (Statens
Museum for Kunst) 1941 ifølge særlig Op
fordring (No. 274 i Katalog til samme). I
denne Forbindelse er Billedet omtalt i
Swane, Stat. (»Politiken« i/10 1941).

II. SLÆGTLED
1. K. K. Ref. Sg. 1721 § 13. - Iflg.
Attest af 12/2 1728: (i norsk Rigsarkiv) be
talte G. Bertoueh Septb. 1721 for Sønnens
Begravelse 20 Rdl. og for Klokkeringning
7 Rdl. 1 Sk.
2. Do. 1725 § 4. — Oplysningen om
Oberst Paulsen er givet af Rigsarkivar
Hvitfeldt i 1868 til B. F. Nansen.
3. Ansøgning (paa Dansk) om Grad som
kar. Kaptajn i4/10 1739 og igen y 12 s. A.,
jfr. K. K. OKskr. indk. Br.
4. Ansøger (paa Tysk) om Rejsepas 2i/7
1740, jfr. K. K. OKskr. indk. Br.
5. K. K. kgl. udf. Prot., Reg. Nos. 648/
1724, 506/1728, 259/1728, 27/1740, 1138/1744.
6. K. K. Reg. udf. h / 12 1744 § 9 og K K
kgl. udf. Prot. No. 1456/1744.
7. Se Stamtavlen, Bilag VI.
8. Hirsch.
9. T. K. udenl. aim. 479.
10. Dateret 23/3 1757 og kontrasign. af
Bernstorff. Passet lød paa Oberstløjtn.
Carl Rudolph(I) de Bertough(I).
11. I disse skrives Navnet »de Bertoueh«
12. I T. K.
13. Saint Germain (se Personreg.) ud
mærkede sig under Moritz af Sachsen og
Løvendal i Flandern, senere i Syvaarskri-
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gen. Ilan blev 1761 dansk Generalfeltmar
skal og begyndte en grundig Omorgani
sation af Hæren. Afskedigedes 1766, gen
ansattes og afskedigedes endelig 1772.
Hans Planer kom til at ligge til Grund for
den danske Ilærordning af 1774. Han ud
nævntes 1775 til fransk Krigsmin.
14. K. K. kgl. udf. Prot. No. 439/1764.
15. Udtalt i et Brev fra Ferd. Bertouch.
Ligeledes nævner Fr. Jul. Bertouch i sin
Selvbiografi (se nedenf.), at hans Fader
nægtede at anbefale en af St. Germain
foreslaael Kanonkaliber og derfor fik sin
Afsked.
16. K. D. Meld. 1764/66.
17. Da Gehrd. Suhms Søn døde, blev C.
R. de B.’s Kiste flyttet til en endnu dybere
Kælder, jfr. udat. Brev fra Ferd. Bertouch.
— Christianskirken, oprind. Friderichs
teutsche Kirke, opført 1754—59 efter Ud
kast af Eigtved; Spiret dog først fuldført
1768—69. Tegn. af Suhms Gravkapel i V.
Ilermansen: Københavns gamle Kirker
(1922) S. 261.
18. Bert. Ark. Pk. 1. a.
19. Ordenen L’Union parfaite indstifledes 1732 i Anl. af Kongeparrets 11. Bryl
lupsdag og tildeltes saavel Damer som
H errer. Uddeltes ikke efter Dronningens
Død 1770.
20. En Seddel (med Ferd. B.’s Skrift)
bagpaa det ene Billede (Stilleben) angiver
Catharina Bertouch som Ophav, og paa
selve Billedet er gengivet en Konvolut med
Paaskrift: »A Monsieur, Monsieur de Ber
touch à Copenhague«. Det andet Billede
(Gouache) af en Rosenknop er (i Stænglen)
sign. C. W. Heftet om Lakarbejder er be
tegnet: »Denne bog tilhører mig selv
C a t h a r i n a F r i d e r i c a W i t t h og
er skrevet det aar ieg lerte at lacquere
som var udi C h r i s t i a n s a n d 1739«.
Den her afbildede Sminkedaasc indeholder
en Seddel, hvorpaa der med Ferdinand B.’s
Ilaand staar: »apartenue à Catharina de
Bertouch, née de Witt«. Daasen er af graalig Agat med Sølvkant (findes paa Lungholm).
21. Matth: Ehrenpf. S. 23 Ltr. B.
22. I et bevaret Brev dat. Xnia 14/i 1764
(Bert. Ark. Pk. 1. a.) giver Stiftsbefalings
mand Storm C. R. Bertouch nogle Oplys
ninger om en Kakkelovn, som B. paatæ n
ker at bestille.
23. Maa være malet efter 1796, da Ca
tharina B. bærer »l’Union parfaite«. Uden
at have haft Lejlighed til nærmere U nder
søgelse h ar Direktøren for Statens Museum
for Kunst udtalt, at Billedet mindede om
Erik Pauelsens Stil.
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24. »Parentation over fordum Ilöy- og
Velbaarne Fru Kammerherreinde nu i
Herren Höysalige Catharina Friderica de
Bertouch, holden i Bircherøds Kirke den
29de Maji 1775«. Ilaandskrevet (paa Lungholm).
25. Bert. Ark. Pk. 1. a.

III. SLÆGTLED
1. Bert: Biogr. E., Manthey S. 116 og
Biogr. Lex.
2. Bert: Bert. S. 359.
3. U. D. Sverrig Legskr. — Der findes i
det svenske Rigsarkiv 8 større og mindre
Noter til den svenske Regering fra E. A.
Bertouch som Chargé d’affaires 1774—76
(heraf en om Fiskeriet i Sandviken). En af
Noterne forelagdes den svenske Konge i
Helsingfors (1775), en anden paa Gripsholm
Slot (1776), jfr. Da. beskick. Om saadanne
contumcr se: Den svenska utrikesförvalt
ningens historia, av Tunberg, Palm stierna,
Munthe, Forssell, Gihi och Wohin, Upp
sala 1935 (i Svenska rikets statsförvaltnings
historia).
4. W ennberg S. 218.
5. Amaranthe Ordenen. Oprindelig stif
tet af Dronning Christina og opkaldt efter
en Diplomat, Antonio Amaranthe, men op
løst da denne forlod Sverrig. Paany op
rettet 1760 paa privat Initiativ.
6. Luxdorph noterer i sin Dagbog for d.
s/3 og 5/7 1776, at han h ar skrevet til Ber
touch i Stockholm.
7. Ansøgningen var ledsaget af en gene
alogisk Tavle udvisende hans Families
tyske og franske Afstamning.
8. Samtidig Kopi (Koncept) af N aturali
sationspatentet i Lensarkivet sub No. 57:
Christian VII's Adelspatenter. — Det agreeredc Vaabenskjold anvendt i et samtidigt
(her afbildet) Signet. Aftrykket af samme
er benyttet paa et Brev af 4/» 1810 fra
Ernestine Bertouch, Roskilde Kloster, til
hendes Broder E. A. Bertouch ang. et
Pengemellemværende, hvilket tyder paa,
at hun h a r arvet det fra deres Fader.
9. U. D. Polen Ordr. 1777: E. A. Bertouch
udnævntes 14/3 med en Gage af 3.400 Rdl.
Den 1/8 udfærdiges hans Akkreditiver som
Ministerresident.
10. Brev af 15/3 1777, jfr. Friis: Bernst.
Pap. Brev No. 2065 og Friis: Bernst. og
Guldb., S. 74.
11. Den for Bertouch bestemte instruc
tion secrète er approberet af Kongen 8/s
og undertegnet af Bernstorff °/8 1775, jfr.
U. D. Polen Ordr.
22*
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12. François de Calmette, der allerede
tidligere havde erhvervet Gaarden LI.
Sirandstræde 20 fra Admiral Olfert Fischer,
købte 1777 Nygaard (Marienborg) af Even
tyreren Magnus Beringskjold for godt
100.000 Rdl. — Det var Sønnen Antoine,
der byggede Liselund (1792).
13. Iflg. Brev til Bernstorff af s. D., se
U. D. Polen Dep.
14. Jfr. Depeche af s. D., U. D. Polen
Dep.
15. U. D. Polen Dep. i3/0 1777, i7/ø 1777.
16. U. D. Polen Dep. is/10 1777.
17. U. D. Polen Dep.
18. Dep. fra Bernstorff til Bertouch af
i7/2 1778.
19. U. D. Polen Dep.
20. U. D. Polen Dep. i3/0 1777, i/10 1777.
21. U. D. Polen Dep.
22. U. D. Polen Dep.
23. Comtesse Theresa Szymoroivcka,
Sønnedatter af Wojwoden Grev S.
24. U. D. Polen Korr.
25. Antagelig Baron Clemens August
Haxthausen (1738—93), Genei alløjtn., Kmdt.
i Kbh. Han fulgte 1778—79 den prøjsiske
Ilær paa Felttoget i Schlesien.
26. U. D. Polen Dep.
27. U. D. Polen Dep.
28. U. D. Polen Dep.
29. U. D. Polen Dep.
30. U. D. Polen Dep. Skrivelse af n/11
1780 til Bertouch og Rappelskrivelse af
17/n s. A. Listen over danske Missions
chefer i Warschau 1773—95 ser saaledes
ud: Saint-Saphorin fratræ der som Mini
sterresident 1773, Dreyer Resident 1773—
77, Bertouch 1777—80, Johan Schøler 1781
—86, Niels Rosenkrantz 1787—90, Edmund
Bourke Chargé d’Affaires 1789, kar. Mini
ster 1790—92, Grev Luckner 1792—95 (ikke
tiltraadt).
31. U. D. Polen Dep. Bertouchs Skri
velse til Bernstorff af o/o 1781.
32. Cathinka Bertouchs Optegnelser i
Bert. Ark. Pk. 9.
33. Major v. Heinens (1695—1761) Enke
født Catharina Brüggemann (1709—1790),
D atter af Godske Hans v. Brüggemann til
Ulriksholm (1677—1736), der var gift med
M argrethe Wilhelmine Hausmann (1686—
1717), en Søster til Bertouchs Mormoder.
34. Sv. Kansl., Noter af 4/2 og 20/2 samt
af 25/3 og i5/4 1785.
35. Se f. Eks. Bernstorffs Depecher til
Bertouch af 2 5 /11} o / 12 1777 og 3/n 1778 i
U. D. Polen Ordr. 1771-79.
36. Luxd. 4/4 1781 »F. M. Krabbe skal
være Geh:raad, Ridder og første Depute
ret i Söe-Commissariatet, Grev C. D. Re-

ventlow anden og bliver Geh:raad, Ber
touch den tredic«.
37. Af Luxd. 28/5 1784 fremgaar, at de
Deputerede underskrev som følger: Statsm.
F. C. Rosenkrantz (Præsident), Viceadm.
Schindel, Gehr. Krabbe, C. Adm. A. N.
Fontenay, C. Adm. A. F. Moltke, Kmhr.
Bertouch, Gen.Krigskom. Gorne og Confrd.
Lunding. Jvfr. ogsaa Garde IV, S. 121.
38. Indb. af 2o/5 og ao/6 1785 fra svensk
Ch. d’Aff. i Kbh., jfr. Sv. beskick. 1785 og
endvidere Bert: Biogr. E. og Bert: Journ.
— Oberst Toll ankom til Kbh. 14/0 1785 og
afrejste derfra 23. s. M. Bertouch synes at
have været ham attacheret paa K ronprin
sens Forslag. Indb. af 20/e s. A. fra sv. Ch.
d’Aff., jfr. Sv. beskick. 1785.
39. En Del Korresp. med disse i Bert.
Ark. Pk. 3.
40. Mosebackcn, hvorfra der er en storslaaet Udsigt over Mälaren mod N orr
malm, findes endnu paa Södermalm, nær
Catharina hissen, nu en beskeden Haverestaurant. — Kinaslottet opførtes af
Adlercrantz for Dronning Lovisa Ulrika
1753, udvidet og fuldført af samme 1769
(indv. dekor, af Jean Eric Rehn). Slottet
overgik 1777 til Sønnen Gustav III.
41. U. D. Sv. Notif. 1785.
42. Instruks af 2ø/12 1785 i Sv. Kansl.
43. Datoen: 28. Jan. (fra Thiset i D. A.
A. B.) stemmer med Lengnick: Min., der
imod ikke med Luxdorph’s Optegn, for 26/3
1783: »K:herre Bertouch forlovet med
Antoni Fontenays Datter«.
44. Fontenay blev i 1770 Kontreadmiral.
Ilan og ældre Broder natural. 1778 som
dansk Adel. Om Slægten se endv. Noten til
No. 13 i Brsml.
45. Becker S. 14, 16 og 51. Anna C hri
stine Becker, f. Torm, g. m. Hofapoteker
Johan Gottfried Becker.
46. Thaulow S. 201.
47. Opført efter Tegning af Jardin 1768
i Haven til det (1750) nedrevne Slot, jfr.
Trap sub Tønder.
48. Jacob Georg Adler (1756—1834), Ge
neralsuperintendent i Slesvig fra 1792,
rimeligvis identisk med det ene Vidne paa
Testamentet af 15/3 1796, jfr. Note 142.
49. Nie. Svendsen 1. c. — 24/. 1799 ud
nævntes B. til Medlem af Grænsekommis
sionen, T. K. Forest. II, S. 181.
50. T. K. Forest. II, S. 66 og 225.
51. I Bert. Ark. Pk. 2.
52. Etablissementet opkaldt efter Emi
granten César Lubin Claude Rainville, der
købte det 1799 og her lod indrette en Re
staurant efter fransk Mønster og forskøn
nede Anlægget betydeligt. — Haven ejedes
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1701—09 af U. F. Gyldenløve, 1776—91 af
General Koller-Banner.
53. T. K. Forest. II. 98, S. 7. Kgl. Resol.
af 29/5 og III, S. 95.
51. Breve af so/2 Og 22/3 1808. Bert. Ark.
Pk. 6.
55. M. C. Schetelig h ar (sammen med en
Adler, jfr. Note 48) som Vidne medunder
tegnet og forseglet (med et stort S i Vaabcnskjoldet) den af Jul. og Elisabeth B. i
Tønder den is/s 1796 indgaaede Arvepagt.
— Oplysningerne (i Navneregistret) er vcl
villigst meddelt af Konsistorialraad, Provst
Schetelig, Blankenese.
56. En Blomsterskaal med Fad udført i
hvid-gul Kastrupfajance (mrk. C. W.) med
det Bertouch-Fontenayske Alliancevaaben
paa den ene Side og Ægtefællernes Initia
ler paa den anden. Stammer antagelig fra
Sølvbrylluppet (1808), da Fabrikken nedlagdes 1814. Blomsterskaalen købtes for en
Del Aar siden af R. B.-L. hos en køhenh.
Antikvitetshdl., og i Skaalen fandtes det
S. 42 afbild. Visitkort. Paa det smst. afbild.
Exlibris findes E. A. Bertouchs Valgsprog:
nec temere, nec timide, nec tumide.
57. Under Overbetaling af Marskal Danout, der førte det 13. franske Armeekorps.
De dansk-holstenske Tropper stod under
Kommando af Frederik VI’s Svoger, Prins
Frederik af Hessen. Kongen selv opholdt
sig paa Fyn.
58. Nie. Svendsen, smst.
59. T. K. Forest. Reg. III, S. 167 Bestall,
af s/2 1813.
60. E. A. B.’s Selvbiografi i Bert. Ark.
Pk. 2.
61. Fahr. S. 33.
62. Luxd. U /,t 1784.
63. Bl. a. er det i det Kgl. Bibliotek be
roende Eksemplar af Erik Pontoppidans
Danske Atlas forsynet med hans Exlibris.
Dette findes ogsaa i et lille Skrift: Tanker
om det danske Sprogs nye og gamle Til
stand og Forbedring. Trykt hos Andreas
Hartvig Godiche, Kbh. 1766 (Ekspl. p.
Lungholm).
64. Bert. Saml. omfatter Fol. No. 27b til
79 i Rigsarkivet. Reg. til hele Samlingen
af W. Benzon findes smst. Se ogsaa Manthey S. 116.
65. Hof- og Statskal. 1801.
66. 2 i / 12 1813 erholdt han Fritagelse for
Parochialforbindelsen med Byen Tønder,
T. K. Forest. III, S. 197. — Ligtalen hold
tes af Pastor Chr. Petersen, jfr. Carstens
SS. 141 og 244, hvor Talen refereres.
67. Nie. Svendsen 1. c.
68. Maleriet af E. A. Bertouch erhvervedes hos en Antikvitetshandler i London
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(1938) af Frederiksborg Museet, omtalt af
Museumsdir. Andrup i »Samleren« Dec.
1938, S. 230 og afbildet smst. Maleriet
af Hustruen (malet af Jens Jucl) blev fun
det af Direktør Leo Swane i en parisisk
Antikvitetshandel og erhvervedes (1939) af
Hofjægermester G. Hagemann, Bjcrsjöholm, i hvis Samling det nu findes. Male
rierne er ved velvillig Bistand fra Ejernes
Side gengivet her. Billederne tilhørte tid
ligere E. J. A. Bertouch og senere Madame
Maria de Bertouch, Paris, hvis Fader, Fa
brikant Müller, Wiesbaden, havde købt
dem for en høj Sum (i Understøttelsesøjcmed) af et Medlem af Slægten Bertouch
(muligvis nævnte E. J. A. Bertouch).
69. Heraf de to Miniatureakvareller hos
lir. J. V. II. le Sage de Fontenay, de to
Tegninger (af Ipsen) paa Lungholm.
70. Geheimeraadinde Scheel, f. Cicignon,
hvis Søster var gift med Poul Abraham
Lehn (se Bilag V), oprettede 1797/1805 et
Fideikommis paa 30.000 Rbd. Rentenydel
sen af de 10.000 Rbd. skulde først tilfalde
hendes evet. overlevende Ægtefælle, der
efter Poul Bertouch »saafremt han ikke
er kommet i Besiddelse af bemeldte Baro
nier eller Stamgaarde«. Da dette im idler
tid blev Tilfældet, tilfaldt i Henhold til
Testamentet de omhandlede Renter som et
Legat Brødrene Ernst Albrecht og Julian
von Bertouch tilligemed disses Descenden
ter. — Paa Grund af sidstnævntes store
Forgrening og Loddernes deraf følgende
Udstykning ophævedes Legatet ved kgl.
Resolution i 1924.
71. Luxd. 14/, 1787.
72. Det er ikke sandsynligt, al dette
»Guldbæger« er identisk med den i Breve
fra Cathinka og Ferdinand Bertouch (1860)
omtalte (forgyldte?) »Sølvpokal«, der, som
angivet i en Inskription paa Foden, var
en Gave fra Møns Beboere til Ferdinands
Morfader Stiftamtmand Wallmoden. Ferd.
B.’s Brev er dateret 23/ g I860.
73. Sølvfad. Rococco, tungeformet. Stør
relse 25X33 cm. Paa Randen det Bertouch’ske Vaaben og bag paa graveret E.
v. B. Mester Christen Jensen (boede
Skrueterp 1693—1724). Guardcin Conrad
Ludolf. Københavns Byvaaben med Aarstallet 1716. — Tilhører Direktør Hans Tobicsen, der vclvilligst h ar tilladt Gengivel
sen.
74. Iljelmkande i knækket Arbejde. Ré
gence Stil. Højt hvælvet Fod med jige
Knæk; svejfet Bøjlehank. Paa Korpus ene
Side er indgraveret det. Bertouch’ske Vaa
ben. — K. M. 1763 Fabritius. Ulæseligt
Mesterstempel, antagelig (Olrik 426) Je-
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rome Paul Lenoir, født i Frankrig, Mester
i København 1748. — Iløjde 21,2 cm. —
Ferd. Bcrtouch fortæller i et Brev af 23/ g
1860 til Julian B-L. (i Anledning af Sølv
tøjets Overdragelse til sidste), at hans F a
der (Fr. Julian B.) havde ladet Fadet og
Kanden forarbejde af Sølvgalonerne paa
sin Pagedragt, som de havde Lov at be
holde. Dette er imidlertid fri Fantasi fra
Brevskriverens Side.
75. Regcnce. Buet i fladknækket Arbejde,
svejfet Tud; Bøjlehank af Træ. Tilhørende
oval Bakke med svejfede Knæk. Paa Kande
og Bakke det Fontenayske Vaaben. — K.
M. 1749. Guardein Peter Nicolai van Ha
ven (C I 1747). Christoffer Johnsen, Mester
i København 1734—75. (Olrik 82). —
Kande: Højde 19,1 cm. Bakke: Længde
19 cm. Bredde: 14 cm. — Disse og de un
der foregaaende Nr. indeholdte Oplysnin
ger er velvilligst meddelt af Ejeren Gros
serer Holger Drucker.
76. Bortsolgt fra Lungholm (før 1937). —
Fideikommiset var vurderet til 25.000 Kr.
tilsammen. — Angaaende det endnu forhaandenvær., her afbild. Sølvtøj bemær
kes: Saltkar (S. 47): Mester Niels Jonsen,
Guardein C. Ludolf 1723. Tranchersæt (S.
48): Meslermærke ulæs., Guardein C. F a
britius 1749. Spisebestik (S. 49), Kniv:
Mester Chr. J. Westrup, Guardein F. Fahrilius 1786. Gaffel: Mester Joh. Chr. Andr.
Krag, Guardein F. Fabritius 1791 og Ske:
Mester Peter T. Hagen, Guardein F. F a
britius 1790.
77. Oplysningerne er hentet fra Ferd.
Bertouchs Brev af 27/3 1894 til Joh. Julian
B-L. Af dette Brev fremgaar tillige, at
Portræ ttet af Generalinde Anna Bertouch
af Caspare Preetzmann blev efterladt til
Joh. Jul. B-L. Billederne af Lehnerne paa
Lungholm blev købt paa Georg Wallmodens eller hans Sø.iS Auktion, da sidst
nævnte solgte Fuglsang og Priorskov. —
Fra Lungholm bortsolgtcs (før 1937) et
større Maleri forest. Ulrik Frederik Gyl
denløve, der fmtl. er kommen til Slægten
Bcrtouch gennem Catharina B., f. Witt,
hvis Mors F arfader Daniel Hausmann se
nere var gift med Gyldenløves Moder (f.
M argrethe Pape). Billedet, der er malet af
Rigaud, er nu paa Frederiksborg i Hen
hold til Oplysning fra Museumsdirektør
Andrup. Billedet havde tilhørt (E. A. Ber
touch og dennes Søn) Carl A. Bertouch,
se Krohn, Bd. II, S. 211. — Endvidere er
der fra Lungholm bortsolgt (før 1937) et
større Maleri forest. Hertug Fredr. Ferd.
af Brunsvig-Bevern. Billedet er formti.
kommet i Familien Bertouchs Besiddelse

gennem Louise Bertouch, f. Wallmoden,
hvis Farfader var kommet til Danmark
med Hertugen, som var dansk Feltm ar
skal.
Angaaende den her afbildede Kaarde
bemærkes: Tøjhusmuseet (Kapt. Støckel),
som har haft Kaarden forelagt, h ar be
stemt denne som følger: Dragtkaarde,
støbt,
efterciceleret,
forgyldt
Bronze.
Fæstet fra Tiden 1730—40 (af fransk, tysk
el. dansk Mester), Klingen fra sidst i
1790’erne, Skedebeslaget sandsynligvis se
nere. (Skeden ny).
78. Paa Lungholm findes nogle smaa Sil
houetter af dem; paa Omslaget, hvori de
opbevares, staar med E. A. Bertouchs
Haand:
»Maf amille
Friderique ............ 5
Fique .................... 7
Ulrique ................. 3
W ilh......................... 8
Greti ...................... 4«
men uden Angivelse af hvem af de nævnte
hver enkelt Silhouette forestiller.
79. Over Antoinette Bertouch, død 7 Aar
gi., er nogle Betragtninger paa Vers af
stud. theol. Eliezer Castrup bevaret. Bert.
Ark. Pk. 1. b.
80. Nekrolog over Chr. Preetzmann
(1749—1827) i Aalborg Stifts Adresse Avis
og Avertissements Tidende No. 27 af 21/2
1827. Familien Preetzmann er stadig
blomstrende og h ar hidtil særlig været
knyttet til Besiddelsen af Herregaarden
Friisenvold. Fotografierne er tilvejebragt
ved velvillig Bistand af Godsejer J. Preetz
mann, Aunsbjerg.
81. Et Tryk af de ved Ulrikke Bertouchs
»hæderlige Begravelse« i Aalborg sungne
Salmer er bevaret. Bert. Ark. Pk. 1. b.
Fødsels- og Dødsdata stammer fra hendes
Gravskrift. Portræ tet S. 53 forestiller uden
Tvivl Ulrikke B., da det er det eneste P or
træt af samti. Søskende (bortset fra Fru
Preetzmanns), der findes i Familien P.,
hos hvem hun aabenbart boede til sin Død.
82. Ernestine Bertouchs Testamente, da
teret Roskilde Kloster 1. Aug. 1810, er be
varet. Bert. Ark. Pk. 1. b.
83. I Brev fra Aarhus af 10/5 1769 skri
ver P. Rosenørn til K :herreinde Bertouch
om Frederikke Bertouchs Indskrivning i
Støvringgaard. Bert. Ark. Pk. 1. b.
84. Wilhelmine Bcrtouch fik sg/ j 1804
kgl. Bevilling til at være sin egen Værge
med Kmhr. Lüttichau som Tilsynsværge.
J. D. kgl. Exp. Reg. 1804. — De fra hende
bevarede 9 Breve er skrevet fra Roskilde
i Aarene 1839—45. Bert. Ark. Pk. 20. —
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Ifølge Prinsessens Brev blev Wilhelmine
B. Hofdame paa Anbefaling af »Madame
Løvenskiold«, formi. Magdalene Charlotte,
f. Numsen, g. m. Baron Severin Løven
skiold (1731—96) til Løvenborg.
85. Skr. af i/s 1775 fra Generalitets- og
Commissariats Collegiet til Fr. Ferd. Ber
touch. Bert. Ark. Pk. 4.
86. Billedet af Wilhelmine Bertouch er i
L. Müllers trykte Katalog (1849) over T hor
valdsens Museum opført under No. 315
som »Brystbillede af en Dame i blaa Kjole
med hvidt Halstørklæde (Frøken Ber
touch)«. Oplysningerne velvilligst meddelt
af Museumsdirektør Sigurd Schultz, der
ogsaa h ar stillet Fotografiet til Raadighed.
— Ferdinand Bertouch fortæller i et Brev
af 2/4 1894 til Joh. Julian Bertouch-Lehn
om Caspare Preetzmanns Gave til T hor
valdsen og tilføjer, at »Thorvaldsen h ar
selv vist mig det Portræ t, da han boede
engang i Charlottenborg«.
87. Fr. Ferd. v. Hausmann (1693—1757),
Generalløjtnant, Ilvid Ridder. Søn af Geh:
raad, Generalløj tn. Casper Herman. G. m.
Hedvig de Wormskiold. Død som sidste
Mand af Slægten. Hans Søstre var Karen
(1682—1744), g. m. Generalmajor Fr. Chr.
de Cicignon, Ulrica (1683—1759), g. m.
Amtmand Caspar Gottlob v. Moltke til
Nordfeld, Helene (1686—1764), g. m. Oberst
Ulrich v. Storm, Margrethe (1686—1719),
g. m. Oberst Godske Hans v. Brüggemann
til Ulrichsholm, og Catharina Ernestine
(1692—1760), g. m. Stiftamtmand Joh. Al
brecht de With.
88. Pontopp. S. 384. — Som Sekondløjt
nant fik Fr. Ferd. Fertouch Anciennitet
foran Skit. Høegh (fmtl. hans senere Svo
ger), d. v. s. fra 24/4 1766, Bert. Ark. Pk. 4.
— 4/0 1765 faar han kgl. Bevilling til at
være sin egen Værge under Konferentsraad
Braëm (der var gift med hans Moster).
89. Med Anciennitet fra 15. Oktbr. 1772.
Bert. Ark. Pk. 4.
90. D. v. s. Chef for Kongens Adjutant
stab. Udnævnelsen er dat. ß/2 1782. — Bert.
Ark. Pk. 4.
91. Luxd. 2/s 1782: »Frue Vieths Lüg blev
kørt til Vester Cisebod og skal begraves i
Kirke-Helsinge. Følgepar: 1. Stockfleth og
Søn, 2. Adam Moltke og Rosencrone,
3. Conf:Rd. Suhm og (E. A.) Bertouch,
4. Jeg og Guldenskiold, 5. Capt. Bertouch
og K :herre Hein, 6. Ilerslcb og Hr. Tybring. Den unge Victh bag efter.«
92. Ang. Nodesaml. se I Slægtl. Note 74.
Nævnte Skrift, af J. L. le Cointe, hedder
paa Dansk: Om militaire Poster eller Af
handling om Feltforskansningers Angreb
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og Forsvar. Oversat Kbh. 1781 (anmeldt i
Lærde Efterretn. 1781, S. 806), jfr. Forf.
Lex. sub Bertouch, Fr. Ferd., (smst. cit.
Nyerup p. 58 og Genealog. Tidsskrift 6.
Aarg. 1906, 3. Till. p. 206).
93. Kommandør Christoffer Lütken (1734
—83) var ældre Broder til Admiral Otto
Lütken. Deres Fader var Kapt. i Søetaten
Fr. Christoffer L. (1698—1784), adlet 1780.
Hans Fader igen var Cornet, senere Regi
mentsskriver Joachim Lütken (1664—174 .),
gift med M argrethe Bilefeldt (1669—1754).
94. Vel altsaa Admiral Otto Lütken.
95. Det var 700 Rdl. foruden et Beløb af
300 Rdl., der var lovet ham i Faddergave.
Jfr. Afskr. af F. F. Hausmanns Testamente
og Sliftbefalingsmand Storms Brev, dat.
Kristiania 10/io 1758 til C. R. de Bertouch.
Bert. Ark. Pk. 1. a.
96. Bert. Ark. Pk. 1. a.
97. Bert. Ark. Pk. 4. F ra Gaarden St.
Kongensgade 50 bortsolgtes forskellige
Effekter af Boet.
98. Jfr. Luxd. i/9 1786 og Adresseavisen
s. A. No. 177. — Ved et aabenbart paa
Dødslejet oprettet Testamente indsatte han
Hustruen som Arving, Bert. Ark. Pk. 4.
99. Bert. Ark. Pk. 4, forf. af Broderen
Ernst Albr. B.
100. Notits i Bert. Saml. 33. B. 51n og
paa Gravstenen.
101. Bert: Biogr. I.
102. Bestalling som Kammerjunker 2s/n
1783 i Bert. Ark. Pk. 5.
103. Kgl. Rejsepas af 28/5 1785 i Bert.
Ark. Pk. 5.
104. Indbydelsen i Bert. Ark. Pk. 3.
105. Det lyder besynderligt, at den sven
ske Statsminister skulde have overrakt
Bertouch den omhandlede Forfremmelse.
Der foreligger utvivlsomt en Hukommelsesforskydning.
106. Selvbiografi i Bert. Ark. Pk. 5.
107. Skrivelse fra Overhofmarskallatet af
5/10 1789 og Meddelelse fra Feltmarskal
Numsen, Bert. Ark. Pk. 5.
108. L. O. Binzer indkaldtes fra Hessen
hertil som 20-aarig i 1766, gik senere til
Preussen, men derfra alter tilbage til Dan
mark. Blev 1785 Chef for det holstenske
Jægerkorps og 1789 Generalkvarlermester.
Indførte Generalstabslæren (Logistikken) i
den danske Hær.
109. Johann v. Ewald, der ikke havde
Lejlighed til at gøre sig gældende i Hes
sen, udmærkede sig i engelsk Sold i Nord
amerika. Kom som 45-aarig til Danmark
og blev stillet i Spidsen for et Jægerkorps.
Indførte Læren om de lette Batailloner. 1
1803 og paany i 1805 førte Ewald som

344

N o te r og H e n v is n in g e r : III. Slæ g ile d

General Avantgarden af den danske Hær,
som besatte det sydi. Slesvig og det nordi.
Holsten i Anledning af Napoleons Krig
mod Rusland og Østrig. Hans Søn General
major Carl Ewald var Fader til Caroline
Ewald, g. m. Joh. Jul. Bertouch-Lehn, jfr.
Ewald samt V. Slægtl. Note 13.
110. Kgl. Bestalling af 23/io 1789. Bert.
Ark. Pk. 5.
111. Bert. Ark. Pk. 2.
112. Kgl. Bevil. af 24/o til Ægteskab i
forbuden Grad og af Vio til Hjemmeviclse
(men ej Fritagelse for Lysning). Bert. Ark.
Pk. 5.
113. Generalmajor, Kmhr. Greve O. D.
Schack (1758—1809) fra 1796 Lensgreve til
Schackenborg og Hustru Caroline v. Krogh
(1760—1830). Hun var Søster til Godske
Hans og Casp. Hermann v. Krogh, begge
til Søholt, jfr. Note 117. — Fr. Julian Bertouchs Stambog forefindes (paa Lungholm), indeholdende Dedikationer fra
Adamine og Caroline Schack, Margarethe,
Cornelia og Elisabeth (Betty) Lütken fra
Aarene 1790—96, de fleste skrevne paa
Schackenborg eller Hvidkilde.
114. Selvbiografi i Bert. Ark. Pk. 5.
115. M argarethe Lütkcns ældste Søster
Cornelia (1762—96) var gift (1779) med
Generaladj. Kmhr. Georg K. Preusser (2
Børn), der efter Hustruens Død gik i rus
sisk Tjeneste. Ilendes næstældste Søster
Elisabeth (Betty) (1763-97) var gift (1783)
med Stiftamtmand i Ribe, Kmhr. von
Moltkc (5 Børn).
116. Om Søholt og dets Ejere, se Bert:
Søholt.
117. Prem ierlt. i Garden til Hest Kmjkr.
C arpar Hermann v. Krogh til Søholt (1767
—91) blev paa sit Dødsleje (9/io 1790 p.
Hvidkilde) viet til Baronesse Elisabeth
Lehn, som havde været forlovet med hans
ældre Broder cand. jur. Kmjkr. Godske
Hans v. Krogh til Søholt (1763—90). Deres
ældre Søster Caroline v. Krogh (1760—1830)
var g. m. Greve O. D. Schack (jfr. Note
113). De var alle Børn af Generalløjtn.
Kmhr. Caspar Hermann v. Krogh til Oye
og Mørk (Eidsvold Præstegjæld). Men
Godske Hans og Caspar II. v. Krogh h ar
aabenbart arvet Søholt efter Onkelen
Kmhr. Godske Hans v. Krogh (1726—1808),
Stiftbefalingsmand over Laaland og Fal
ster og Amtmand over Aalholm, Ilalstcd
Kloster og Maribo Amter. Han var g. m.
Sophie v. Lützow (1745—82) til Søholt, Ul
riksdal, Nøbøllegaard og Sædingegaard,
men Ægteskabet var barnløst.
118. Om Slægten Lehn se bl. a. Boye:
Efterretninger om Abraham Lehn og hans

Familie, Kbh. 1839, Jul. Schade: E fterret
ninger om Abraham Legn, den Yngre, og
hans Slægt i Ilist. Tidsskr. II, 1840, og
Bobé, Graae og Jürgensen-Wesl: Danske
Len, Kbh. 1916, samt Friis: Bcrnst. Pap. S.
516, Revcrdil: Struensce og det danske
Hof, 2. Udg. S. 173 m. Note og Rothe III,
S. 284, jfr. 274.
119. Se Bilag V og Art. Hvidkilde, Oreby
og Lungholm i Danske Ilerregaarde ved
1920.
120. Pas og Kurliste i Bert. Ark. Pk. 5.
121. Ifølge Brev af Juni 1882 (Guldb.
Ark. F. 2) fra Ferdinand Bertouch ned
kom Elisabeth Bertouch d. 5/s 1797 med en
dødfødt Datter, hvis Kiste i sin Tid henstod i det Bertouch’skc Kapel ved Fuglse
Kirke. Denne Fødsel skal have været Aarsagen til hendes Sygdom.
122. Bert. Ark. Pk. 5.
123. Afskedspatent af 29/4 1803 i Bert.
Ark. Pk. 5.
124. Bert. Ark. Pk. 5.
125. Bert. Ark. Pk. 5.
126. Bert. Ark. Pk. 5. — Ifølge en af
Konsulatet i Dresden i 1940 tilvejebragt
Oplysning eksisterer Kapellet ikke læn
gere. Familien von Gregory's Gravsted be
finder sig siden 1856 paa »Innere Ncuslädter Friedhof«, Friedensstr. 2, DresdenNeustadt. En Udskrift af »Totenbuch« for
Dreikönigs-Kirchengemeindc«,
Dresden,
1802, S. 63, No. 281 angiver Nervefeber
som Dødsaarsag.
127. Gehejmeraad Georg Christoph ron
Wallmoden (1730—1793) til Fuglsang og
Priorskov var kommet til Danmark med
Prinsesse Juliane Marie af Brunsvig-Wolfcnbüttcl (Frederik V’s 2. Gemalinde).
Amtmand over Nykøbing og Møen Amter.
Var gift med Catharina M argrethe v. Lehn
(Søster til Poul Abraham Lehn), der be
gravedes i Thoreby Kapel 29/5 1805 (hvor
til Fr. Jul. B. med Søn var indbudt). Hans
Søn Kmjkr. Fr. Wallmoden solgte Fugl
sang 1819, se ogsaa IV. Slægtl. Note 87.
128. Kgl. Bivill. af 23/c til Vielse uden
Lysning og hjemme. Bert. Ark. Pk. 5.
129. Jfr. Skrivelse fra Amtmand Morgen
stierne af 11/4 1805. Bert. Ark. Pk. 5.
130. Ved kgl. Reskript af 22/x 1810, jfr.
L-F. Mag. S. 47.
131. Conrad Ditlev Fr. Reventlow næv
ner i Brev af 3/7 1820 fra Pederstrup, at
blandt Gæsterne ventes Kmhr. Bertouch
ledsaget af Thorvaldsen. Optrykt i Reventi.
Bd. II, S. 252.
132. Oehl. Levnet S. 322—25. Jfr. ogsaa
Bögh S. 293 og Nyere Br. —U—. Brev af
®/2 1817 fra Sophie Ørsted til Ernst Moritz
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Arndt omtaler, at hendes Broder skal led
sage en Hr. v. Bcrtouch til Paris.
133. Oehl. Rejse I, S. 1—5.
134. Oehl. Rejse I, S. 6—9.
135. Af Fr. Julian Bertouchs Brev af 3/12
1816 til Oehlenschläger ang. Forberedel
serne til Rejsen fremgaar, at en vis Hr.
l'rontin fik Lov at rejse med til Paris. —
Frontin var Navnet paa en Kammertjener
hos Grev Louis de Narbonne, overordent
lig Gesandt under Napoleon.
136. Vilh. Anders. II, S. 112.
137. Smst. S. 122.
138. Nævnt hos Haugner Ki., S. 60. — To
Gravtaler over Fr. Julian og Louise Bertouch (den ene af Provst Boisen) i Bert.
Ark. Pk. 9.
139. J. D. Kgl. Exp. Reg.
140. Bert. Ark. Pk. 5.
141. Fuglse Skiftedok.
142. Bert. Ark. Pk. 5. — Testamentsvid
ner var Adler og M. C. Schetelig — om
disse se II. Slægtl. henholdsvis Note 48 og
Note 55.
143. Fuglse Skiftedok.
144. Testamentet fandtes nemlig ikke
ved Boets officielle Akter, men imellem
Fr. J. Chr. B.’s efterladte Papirer. (Nu
Bert. Ark. Pk. 5).
145. Poul Godske Bertouchs Erklæring af
to/i 1815 med Kurator (W. Moltke), jfr.
Fuglse Skøder.
146. Erklæringen frem træder som date
ret Lungholm, men er sikkert udfærdiget
paa Søholt, hvad det benyttede Bertouch’ske (ikke B-L.’ske) Segl henholdsvis
Vidnerne Bagger og Mentz (Godsforvalter
og Kusk hos P. G.) tyder paa.
147. Byfoged Ibsen var Fader til neden
nævnte Digter og Læge Ibsen.
148. Kommissorium af 21/10 1831. Første
Skiftesamling afholdtes 7/n s. A. Skiftet
sluttedes 20/0 1834, jfr. Fuglse Skiftedok.
med Bilag — der i Landsarkivet ligger
sub Fuglse Herreds Skifteboer (og ikke,
som man skulde vente, sub ekstraord. Skif
ter i Amtsark.) — og Fuglse Skifteprot.
149. Cathinha B. havde 29/4 1831 faaet
Bevilling til al være myndig under K ura
tor.
150. Bert: Søholt.
151. Cathinka B. havde
1828 erholdt
Bevilling til at gaa lige i Arv med sine
Brødre; jfr. J. D. Kgl. exp. Reg.
152. Stiftamtmand Kroghs Rentcnydelse
sikredes ved Pant i Lungholm.
153. Gammel Præste- og Skovriderfamilie.
For Christoffer Vilh. Schroder’s Fødsel,
Død el. Ansættelse ved Søholt findes intet
Aarstal udover, at han var Skovrider der
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omkr. 1830. Hans yngre Brodér Jens Peter
S. var Skovrider v. Christianssæde 1813—
53. Dennes Søn Anders Anker S. (1810—83)
var Skovrider ved Sønderkarlc 1832—53
(boede paa Rolighedsminde), indtil han
efterfulgte Faderen i Embedet paa Chri
stianssæde, medens hans yngre Broder
Chr. Ditlev Fredr. S. (1834—86) blev Skov
rider ved Sønderkarlc 1853—1886 indtil
kort før sin Død (begr. Errindlev Kgd.).
Han boede i de senere Aar paa Jægersbo
i Studehave Skov. — Jfr. Schrøder.
154. Fuglse Skiftedok.
155. Fra 16 . . med Lützowernes Vaaben.
156. Methner købte Holtegaard, hvor han
døde, medens Søholt forpagtedes bort til
Minke (Meincke).
157. Altertavlen paa Søholt forestiller
Nadveren, malet af La Croix, Frankrig
1698. Restaureret 1883, fra hvilken Tid ogsaa den udskaarne Ramme stammer, jfr.
Bert: Søholt.
158. Ilver Art er i Fortegnelsen opført
med sit latinske Navn. Da hvert af tle 84
Numre omfatter 3—5 Potteplanter, var det
samlede Antal af disse vel ea. 300—350.
159. De Lehn’ske Stager bærer Mester
mærket: Jens Christensen 1722 og Guardein C. Ludolfs Stempel 1727. — Det
Brunsvig’skc Sølvskrin er indlemmet i
Læge Johs. Kjølbyes Saml. (Kolding), der
velvilligst h ar stillet et Fotografi af Skri
net til Raadighcd for Forf.

IV. SLÆGTLED
1. Billedet af Carl Anton Bcrtouch (f.
1785) synes at være tegnet omtrent sam
tidig med Tegningerne af hans Forældre
(1789), omend maaske ikke af samme
Kunstner. De store, lidt fremspringende
Øjne synes ikke at være Broderen Stanis
laus Bertouchs.
2. Gerners Medaille indstiftedes af Etatsraad Schack til Minde om Henrik Gerner.
Tildeles for »Udmærkelse« ved Eksamen
til Lands.
2 a. Den senere Admiral Baron Hans
Holsten (1785—1849), til Baroniet Ilolstenshuus og til Nakkebølle, der i 1809 var ble
vet Chef for Værftet i Glückstadt og 1810
Kommandørkaptajn.
3. Topsøe sub Bertouch og Topsøe og
Marquard sub No. 773 (951).
4. Jfr. Ferdinand Bertouch i Brev af 27/s
1894 til Joh. Julian Bertouch-Lehn. De
omhandlede »Gedichte« paa 123 Sider er
anført sub No. 51 i Herrn. Lynge & Søns
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Antikvar Katalog No. 102/1940 og findes
paa Lungholm.
5. Muligvis samme som i III. SI. N. 88
nævnte. Iloegh havde tidligere været gift
med Charlotte von Linstow (1776—1848),
fra hvem han blev separeret i 1817, og 2.
Gang med Francisca Christensen (1803—
29). Efter Susanne B.’s Død (1834) blev han
gift 4. Gang med Anna Knoop (1813—70).
6. Nævnt i Carl A. Bertouchs Brev af 8/5
1816 (Brcvsml. No. 18). Antagelig er neden
nævnte en D atter af Juliane Bertouch og
Krichauff: Marie Susctte Louise Sophie
Krichauff (1809—83), som (1835) blev gift
med Dr. jur. Overappellationsraad Chr.
Otto Michael Le Sage de Fontenay (1801 —
79). Deres Søn Dr. phil. Provst Reinhard
G. Chr. Ferd. (1851-1921) var (1886) ble
vet gift med Betty Krichauff (f. 1886, lever
i Kiel), Ægteskabet barnløst.
7. St. Helena Medaillen indstiftedes 1857
af Napoleon III og uddeltes til alle Mili
tære, der 1792—1815 havde kæmpet under
de franske Faner. Bærer paa den ene Side
Napoleon I’s Billede, paa den anden Ind
skriften: »Campagnes de 1792 à 1815. A ses
compagnons de gloire, sa dernière pen
sée. 5. Mai 1821«.
8. Topsøe-Marq. No. 814 (1022).
9. Vistnok af »Tæring«.
10. Notits i Bert. Ark. Pk. 5.
11. Sommerfuglen er senere blevet bort
fjernet.
12. Bert. Ark. Pk. . .
13. Schack. Ark.
14. Trykt hos Bobé, S. 444.
15. Ang. Højbygaard se Haugner: Fu. S.
191 ff., Jørgensen S. 30 og Wolsing S. 8
m. fl.
16. Ang. Lungholm se Bert: Lungh. og
Jørgensen S. 159 ff.
17. Ang. Saxfjed se Trap og Hansen,
ang. Raahavc tillige Wolsing S. 60 m. fl.
18. Oehl. Reise I, S. 9.
19. Rhode S. 523. Randrups D atter var
g. m. Forpagter Madsen paa Højbygaard.
20. Oehl. Erindr. III, S. 110 ff.
21. Smst. S. 113.
22. Oehl. Reise I, S. 62.
23. Oehl. Erindr. I, S. 123 og Reise I,
S. 98.
24. Oehl. Erindr., S. 144.
25. Smst. S. 152.
26. Bøgh S. 301.
27. Oehl. Erindr. III, S. 194 og Reise II,
S. 176.
28. Oehl. E rindr. III, S. 194 og Reise II,
S 178.
29. Oehl. Levnet S. 329, Erindr. IV, S. 1
og Reise II, S. 227.

30. Oehl. Reise I, S. 98.
31. Oehl. Erindr. III, S. 141.
32. Oehl. Reise I, S. 220.
33. Smst. I, S. 56.
34. Smst. II, S. 227.
35. Rothe III. Bd., S. 284, jfr. 274.
36. Boye S. 7, Schade S. 97 og Bert:
Lungholm S. 52.
37. Om den Lehn ske Gaard se navnlig
Vilh. Lorenzen: Christianshavns borgerlige
Bygningskunst (Kbh. 1914) og Anker K ir
keby i »Politikens Søndagstillæg« af 10/n
1929.
38. Ifølge Anmærkn. paa Sokkelen er
Busten blevet skænket det Nationalhist.
Museum af Lensbaron Bertouch-Lchn.
39. Hjorts Breve til Oehlenschläger (Ny
Kgl. Sml. 16742 Fol.) og til hans Forlovede
Olivia Rasbech (Ny Kgl. Sml. 2411/IX. 4<>)
er f. T. evakueret. — Citeret i H jort:
Minde S. 25—26 og P. H jort: Krit. (1856).
Rejsen berøres ogsaa kort i Breve til P.
H jort (3/7 1817) fra Faderen Biskop Hjort
og (6/io 1818) fra Sibbern i Hjort: Breve I.
løvrigt nævner Hjort selv i et Forord S.
317 i Hjort: Breve II en Beskrivelse af sin
»store Rejse 1817—21«, men en saadan Be
skrivelse h a r ikke kunnet findes i det kgl.
Bibliotek.
40. Atterbom, SS. 82, 113, 114, 115, 120,
139, 234, 269, 270, 271, 273, 313, 337, 375,
389, 414, 515, 516.
41. Hjorts Brev af 27/j 1818 fra Mün
chen. — Ny kgl. Sml. 1674. fol. vol. II.
42. Se nærmere Bert: Lungh. De origi
nale Patenter findes paa Lungholm.
43. Ang. hendes Familie se Stamtavlen,
Bilag VI.
44. Utvivlsomt Fr. Chr. Baron IlolstenLehn-Charisius (1796—1888), der 3/„ 1820 i
Egense Kirke var blevet gift med P. G.
Bertouchs Kusine Pauline Baronesse Rantzau-Lehn til Baroniet Lehn (Hvidkilde).
45. Utvivlsomt den samme Strodtman,
som h ar malet Billederne fra Søholt (der
findes paa Lungholm).
46. Bert: Lungh.
47. Fuglse Skifteprot. og Fuglse Skifte
dok.
48. Jørgensen S. 60.
49. Meddelt Forf. af dennes Fader Poul
Abr. B.-L.
50. Meddelt Forf. af Frau Hofrath We
ber, f. Stypmann (Rostock), der ligeledes
h ar skænket Forf. Brevene No. 28 og 30 i
Brevsmi.
51. Tegning paa Lungholm betegnet:
IXe Vue de Hollande, le 6eme oct. 1826,
og signeret: Henriette (afbildet S. 133).
52. Bert. Ark. Pk. 10.
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53. Denne og følgende Oplysninger fra
Errindlev-Olstriip Sognekalds Ministerial
bog er velvilligst meddelt af Pastor V. Albrechtsen. — Den forstørrede Kopi af Poul
Godske B.-L.’s Portræ t er malet af en
flamsk Kunstner, van Hasendonck, Brev
af Vs 1895 fra F. B. til J. J. B.-L. Bert.
Ark. Pk. 25, b.
54. Fuglse Skifteprot. fol. 218 og 345. —
Beløbet indestod i Obligationer i Gaarde
under Baroniet Sønderkarle.
55. Fuglse Skifteprot. 12/4. — Angaaende
den her afbildede Jagtbøsse bemærkes:
Efter Udtalelse af Tøjhusets Ekspert i
Skydevaaben, Kapt. Stöckel, der dog ikke
h ar set Bøssen, er dennes Flintelaas (efter
ca. 1840) ændret til Percussionslaas (Fænghættetænding), og Bøssen kan derfor meget
vel hidrøre fra det 18. Aarh. eller Begyn
delsen af det 19. Aarh. En Bøssemager
Heuseux er ikke Kapt. Stöckel bekendt.
Paa Navnepladen er indgraveret »v. B.«
56. Jfr. Bert: Lungh. og Rhode S. 518.
Begivenheden ogsaa ref. i »Börsen-IIalle,
Hamburgische Abendzeitung für Handel,
Schiffart und Politik« af 3/3 1836. I Brev af
11/10 1923 til Forf. oplyser Hr. Max Stypmann, at hans Faster Julie var med i
Vognen.
57. Den senere Fru Kølle. Forf. h a r be
søgt den da 90-aarige Dame paa Dosserin
gen. Hun huskede endnu tydeligt Begiven
heden, jfr. Interview med hende i »Berlingske Tidende«.
58. Matrikulsvæsenet h a r paa Forespørg
sel af Bestyrer Justesen, Rødby, bekræftet,
at det ældste Matrikulskorts (1789) Angi
velse af Vejens Forløb er rigtig, d. v. s. at
Vejen allerede i 1836 passerede umiddel
bart forbi Ladebygningerne paa Lungholm.
59. Skænket til Frilandsmuseet i Maribo.
60. Mentz omtaltes i Brev u. D. fra Ma
thilde B.-L. (No. 32 i Brevsmi.) og i et
Brev af 28/2 1836 fra Fru Sophie Klauer
(Moder til Henriette B.-L.) til hendes
Dattersøn Julian B.-L., Bert. Ark. Pk. 26
og 29.
61. I Henhold til Bevilling af 3/ß s. A.
Skiftet sluttedes °/i2 1839.
62. Bert. Ark. Pk. 9.
63. Bert: Søholt.
64. Madam Braës stammede vistnok fra
Ilolcby som Enke (1831) eft. derv. Sogne
præst Joh. A. Braës, jfr. Rhode S. 542. —
Cathinka B. var ved Bevill. af
1828
blevet erklæret for fuldmyndig, jfr. J. D.
Extr. [o. Bl.] 1823-30.
65. Bert: Dagbog M. for 21/2 s. A.
66. Medd. Forf. af Grosserer N. Carøe.
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67. Matr. No. 2ch af Taarbæk, nu T aar
bæk Strandvej No. 111 (Ilj. af Kirkevej).
68. Bert. Ark. Pk. 9.
69. Bert: Dagbog E. for °/4 1839.
70. Medd. Forf. af Elisa Baridon.
71. Jfr. bl. a. Else Moltkcs Skildring af
Familien Vogt (Selchausdal) i »Politikens
Ugeblad« for 3i/j 1939.
72. Testamente af 18/1 1876.
73. Sit Familiesølvtøj havde Ferd. Ber
touch i 1863 afhændet til Joh. Jul B-L.,
medens Cathinka B. overdrog sit Familie
sølvtøj til Joh. Jul. B-L. ved sit Testa
mente. Fam ilieportræternc tilfaldt Joh. Jul.
B-L. i Henhold til Ferd. B.’s Testamente.
74. Silhouetternc skænkedes af Caroline
Wcdell til Rudolph Bertouch-Lehn og fin
des nu paa Lungholm. — En Tegning be
tegnet: P re vue des environs de Basic, og
sign. Cathinka Bertouch 1818, findes lige
ledes paa Lungholm. — Den omtalte lille
sølvbeslagne Kiste er uden Tvivl identisk
med det Skrin, som Louise Bertouch for
ærede Cathinka med et Digt d. 27/7 1817,
Bert. Ark.
75. U. D. Sv. Legskr.
76. Adolf Friedrich Blome til Godset
»Blomesche Wildnis«, F riherre til Ileiligenstedten. Dansk Gesandt i London 1832
—41. Deltog senere i den slesvig-holstenske
Bevægelse. — Fra London sender Ernst B.
et 72 Portland Place d. 15/ lt 1839 dat. Brev
til Assistenshusforv. Chr. Hansen (dengang
ved Amtsstuen i Flensborg) med Tilbud
om at skaffe Bistand fra engelske Inge
niører m. II. t. Bygning af Jernbanen til
Flensborg (Brevet hos Frk. Amdy Hansen,
Kbh.).
77. Brev af i/2 1839 i U. D. Engl. Bert.
78. Mrs. Foley, f. Gage, var muligvis
Svigerdatter til Tom Foley, der i 1760
havde ægtet Caroline Knox, D atter af en
irsk Godsejer og Søster til Cleone Knox,
der skrev en bemærkelsesværdig Dagbog for
Aarene 1764—65 (udk. paa Dansk 1941). —
Det slotslignende Prestwood — hvoraf Lithografi findes paa Lungholm med Angi
velse af Ernst B.’s Værelse — ligger ved
Stourbridge, Staffordshire ikke langt fra
Birmingham. — Louisas Forældre var
John Gage, gift med Mary Milbank. Hen
des andre Søskende Mrs. Henry Foley,
Lizy ( f 1888) og Sophie Gage (»Aunt Cat«)
begge sidstnævnte ugifte. Hendes Fader
var Broder til Viscount Gage og Admiral
Sir. Will. Gage.
79. Nu St. Annæ Plads.
80. Classen, Peter Hersleb, Geh:konf.raad,
Kammerherre (død 1886), Søn af Geh. Le-
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gationsraad Michael Classen (clod 1835),
der var Fætter til Generalmajor .1. F.
Classen, jfr. Slægtled I, Note 47.
81. Brev af is/o I860 fra Ernst Bertouch
til .1. J. Bertouch-Lchn, Bert. Ark.
82. Krieger I, S. 307 (3«/0 1858).
82a. Krieger II, S. 161 («/4 I860) og II,
S. 172 (i9/s I860).
83. Jfr. Kirchhof n / 12 1864: »Til Taffel
med Paulli, som h ar holdt Gudstjeneste i
Kirken i Dag, Wiedems(?) og Ernst Ber
touch. Efter Taflet Billard.«
84. Ernst B. begr. paa West of London
and W estminster Cemetry E arl’s Court,
Old Brompton, Private Grave Y. 119 ox. 32.
6 ifølge paag. Kirkeregistre.
85. Brev af 23/4 1889 til .1. J. B.-L.
86. Kuldlyst ved kgl. Bevill. af 5/r> 1818.
— Den af Ferd. B. selv udsendte D eklara
tion af Bryllupet er dateret 15/n 1844. I
saa Fald kan Mary B.’s Skitsebog for 1843
—44 kun omfatte hendes egne Rejser.
87. Fr. Wall mode ns Fideikommis havde,
da Pantegælden var truet, købt Gottesgabe
i 1826 (jfr. Fr. W. Skiftebo i Falsters
Vestre Herreds Arkiv), og F. B. h ar da
muligvis købt H crregaarden af Fideik. i
1836; men da igen solgt den omkr. 1843.
Herved forringedes Fideikommiskapitalen
til 94.062 Rdl. og 48 Sk., jfr. Brev af 23/ß
1892 fra Ferdinand B. til Joh. Jul. B.-L.
Udgør nu det Fr. Wallmoden’skc Legat,
som bestyres af Lensbaron Rosenørn-Lehn,
Oreby. — Fr. Wallmoden købte siden
Skovbygaard (paa Falster), hvor han døde.
Tegning af Gaarden findes paa Lungholm.
88. Formentlig Gesandten i London Greve
F. I). Reventloiv og Datteren Hilda.
89. Rachel optraadtc med stor Succes i
Paris under Napoleon III og underviste
Kejserinde Eugénie i Ilofmanerer.
90. Andresen ligesom nedennævnte Grove
Stcphensen og Theophilus Hansen var
blandt de mange Danske, der paa den Tid
stod i østrigsk offentlig Tjeneste. Nævnes
kan yderligere Baron Dahlerup (vistnok
Kommandant i Venedig før Wimpfen).
91. Vetturino, Rejsefører som man en
gagerede privat til at ordne Rejsen og led
sage sig paa denne, naar man ikke vilde
benytte den aim. Postbefordring. — Paa
denne Rejse (Sept. 1852) h ar Ferd. og
Mary B. ogsaa været sammen med Joh.
Jul. B.-L. i Paris, jfr. Brcvsml. No. 40.
92. Benedicte (senere g. Rosenørn-Lehn)
og Charlotte (senere g. Tramp).
93. Dette stemmer overens med II. C.
Andersens egne — skuffede — Bemærk
ninger om Venedig i »Mit Livs Evcntvr«
SS. 172 og 558.

94. Brev fra F. B. til Joh. Jul. B.-L. da
teret Neapel 3/« 1859 i Bert. Ark. Original
tegn. til Billedet S. 119 (jfr. S. 129) er dog
ikke hidtil fundet.
95. Medd. fra E. Baridon til Forf.
96. »Berl. Tid.« No. 108 af 10/5 1854 og
Rafn, Runer, S. 10—11, Rafn Pap. 96a,
Rafn Breve (Brev af 22/s 1858 fra F. B. til
Rafn) i Ny Kgl. Sml.
97. Skriv, af 2»/7 1868 fra Udstillingens
Generalsekretær, Bert. Ark. Pk. 13.
98. »Berl. Tid.« No. 298 af 2«/i 2 1877.
99. Bert. Ark. Pk. 15 og 16.
100. Brev af n /7 1883 i Guldb. Ark. F. 2,
særl. ang. Georg Bertouch og den første
Classen.
101. Brev af U/h 1879 i Bert. Ark. Pk.
25, b.
102. Brev af 27/o 1898, smst.
103. Brev af 5/n 1873, smst.
104. Brev af G/i2 1894, smst.
105. Brev af 15/2 1900, smst.
106. Brev af 23/fi 1860, Bert. Ark. Pk.
25, b. - I Registraturen for de aarlige
Eftersyn af Sølvet paa Lungholm for
1876 ff. staar opført som »Kjøbt af Ilofjm.
Bertouch 1863« bl. a. 1 Fad, 1 Kande, F or
skærerkniv, 1 do. Gaffel, 2 Armstager, 1
Pokal samt forsk. Service, alt med Vaaben.
107. Deriblandt Portræ tterne af Ferd. og
Cathinka B., malet efter Fotografier, samt
Portræ tterne af Vangrimberghen og Vandcnhclm.
108. Herom fortæller F. B. i Brev af 2/2
1898, at Goslin de Bcrthoul tilsyneladende
i druknet Tilstand blev trukket op af Rhi
nen og siden blev gejstlig. — Billedet h ar
nogen almindelig Interesse derved, at det
h ar tilhørt Konf.raad Burke siden Frede
rik VII, i hvis Forgemak M arstrand h ar
set det. Efter Kongens Død hortsolgtcs Bil
ledet af Grevinde Danner. F. B. fandt det
i en Antikvitetsforretning i Kbh. og e r
hvervede det.
109. Ved Testamente af 15/ ô 1877 (Bert.
Ark. Pk. 13) tillægger Ferdinand B. Joh.
Julian B.-L. bl. a. »to smaa Pasteller m a
lede af min Bedstemoder Catharine de
Bertouch, født de Witt« — se om disse
Slægtled II, Note 20 — endvidere forskel
lige Malerier og Kobberstik — deribl. J. J.
Bruuns Samling af danske Slotte og Byer
— »foruden de ham [Joh. Julian B.-L.]
allerede givne Familieportrælter«.
110. Ferd. Bertouchs Samling af Læ rre
der, fortrinsvis af store italienske og neder
landske Malere, gik ved hans Testamente
i Arv til Montagu Bertouch, jfr. Brev af
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15/it 1902 fra E. Baridon til Joh. Julian
B.-L., Bert. Ark. Pk. 25, b.
111. Breve af / tl og n / l2 1894 fra F. B.
til J. J. B.-L., Bert. Ark. smst.
112. Elisabeth (kaldet Elisa) Baridon,
født i Piémont, begr. i St. Josephs Søstre
nes Gravsted Afd. IV, Række 5, No. 68 paa
Vestre Kirkegd., Kbh., katolsk Afd.

V. SLÆGTLED
1. Bert. Ark. Pk. 25.
2. Villaen opførtes i Biebrich-Mosbach
ved Wiesbaden. Udseendet nærmere be
skrevet af Ferd. Bertouch i Brev af 17/io
1878 til Joh. Jul. B.-L. Fotografi af Villaen
paa Lungholm.
3. Endvidere: Kurzgefasste Geschichte
der geistlichen Genossenschaften und der
daraus hervorgegangenen Ritterorden, Vlg.
Rud. Bechtold, Wiesbaden 1887, og Ahnen
tafel Ih rer Majestät Augusta Victoria, mit
historisch-genealogischen
Erläuterungen,
samme Forlag, Wiesbaden 1889.
4. Bert: Bert. S. 360.
5. Overkrigskommissær, E tatsraad Ghr.
Fr. Friis ejede Gjedsergaard fra 1811 til
sin Død 1845. Enken solgte 1847 Gaarden
til Geheimeraad Edv. Tesdorpf.
6. Han testam enterede to (mindre) Male
rier af sine Forældre til R. B.-L. Kopier af
samme hos Godsejer Busky-Neergaard,
Louisiana, Humlebæk.
7. Denne og følgende Fadderlister hid
rører fra nogle af Sognepræst V. Albrcchtsen velvilligst meddelte Udskrifter af Errindlev Ministerialbog.
8. Medd. Forf. af dennes Fader P. Abr.
B.-L.
9. En Armstol paa Lungholm er en af de
4 Stole, med broderede Sæder, som Baro
nesse Christiane Henriette Rosenørn-Lehn,
f. Barner-Lehn (1788—1860) forærede sine
tre Sønner Otto, Erik og Christian Rosen
ørn-Lehn samt Joh. Julian Bertouch-Lehn,
og som ogsaa stadig findes paa Hvidkilde,
Oreby og Lungholm.
10. Schade kaldtes af Joh. Julian B.-L.
senere til Sognepræst i NebbelundeSædinge, hvortil Baroniet havde Kaldsret.
E r omtalt og afbildet i Loll. Falst. Hist.
Samfunds Aarbog XIX. 1931. Om hans
Gravtale over Caroline B.-L., se Note 13.
11. I Guldb. Ark.
12. 23/5 1846.
12a. Den S. 147 afbild. Tegn. er kun et
enkelt af de omhdl. Partier.
13. Talen foreligger trykt. — Hendes
Forældre var: Generalmajor Carl v. Ewald
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(f. i Cassel 1789, begr. Garn. Ke. 1866) og
(1813) Frederikke Amalie Kaas RosenstandGoiske (1793—1855). Faderen var Søn af
Generalløj tn. Johann v. Ewald (f. i Cassel
1744), der 1760 blev Kadet under Hertug
Ferdinand af Brunsvig, og som deltog i
det engelske Felttog mod Nordamerika
1776—83 som Kapt. og Chef for et hess.
Jægerkorps. Han blev 1788 g. m. Susanne
Ungewitter, D atter af Landsretsass. Carl
U. (1728-91) og Cath. Elisab. W ictor (1732
—71) og kom s. A. i dansk Tjeneste som
Oberstlt. v. d. slesv. Jægerkorps, 1790 Chef
f den slesv.-hoist. Batl. let Infanteri, 1795
Oberst, kommanderede Avantgarden 1803
og 1806, deltog i Angrebet paa Stralsund
1809. S. A. Generalløjtn. og senere Kom.
General i Holsten under Landgreve Carl
af Hessen. Død 1813 i Kiel (se: Carl von
Ewald: Glit. Johann v. Ewald). — Johann
v. Ewald var Søn af Regnskabsfører ved
Overpostamtet i Cassel Georg Heinrich E.
(1708—52) og Catharina Elisabeth Breithaupt (f. 1721).
14. Brev af 12/o 1852, Guldb. Ark., af
hvilket fremgaar, at den daværende Fæster
af Klakkets Mølle havde bygget den et Par
Aar i Forvejen.
15. Brev af 6/8 1852, Guldb. Ark.
16. Jfr. Journ. o. Admin, af Bt. Sønderkarle 1852-55, Guldb. Ark.
17. Se Ahnetavlen, Bilag VI.
18. Brev dateret »Streits Hotel«, am
Jungfernstieg, Hamburg, d. i2/6 1853, Guldb.
Ark.
19. Om disse Landsteder og deres Ejere
se navnlig Iloffm. 1. c. Om C. F. Hansen
se endvidere: W erner Jackstein: Landes
baumeister Christian Friedrich Hansen (i
Studien zur Schleswig-Holsteinischen Kunst
geschichte), Neumünster i/Holstcin 1937.
Jørgen Rubow: C. F. Hansens Arkitektur
(i Kunst i Danmark). Kbh. 1936. C. M.
Smidt: Arkitekten C. F. Hansen (i Tids
skrift for Industri 1911). Fr. Weilbach:
Dansk Bygningskunst i Holsten (Kronik i
»Berl. Tid.« 10/9 1927).
20. Poesibogen er paa Lungholm.
21. Meddelt Forf. af Frk. Hedvig de
Hase.
22. Saavel før som efter havde N. B.-L.
flere fausses couches, som omtales baade i
Mary Bertouchs Dagbøger (saaledes for 0/5
1851 og Vs 1854) og J. B.-L.’s egne Breve.
23. Laurits Winstrup, Elev af Hetsch.
H ar bl. a. bygget Stænderhuset, Overappcllationsretten og Latinskolen i Flens
borg samt en Række andre offentlige og
private Bygninger. Hans Tegninger skæn
kedes til Kunstakademiet 1889, Biogr. Lex.
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24. Breve af Vs og 22/o 1855, Guldb. Ark.
25. Referat paa Lungholm. Endvidere
omtalt i »Lollands Posten« og »Fædrelan
det« af 27/5 og 28/5 1871.
26. Se herom nærmere Schrøder.
27. Meddelt af Statsarhcjdsdirektør Aage
Vater.
28. Den først kendte G artner paa Lungholm var Hasselriis. Derefter fulgte Lar
sen (før 1900), Christensen (omkr. 1900) og
Peter F. Hansen (1901—31).
29. Jfr. Ferd. B. til O. D. Rosenørn 2s/n
1889 og til J. J. B.-L. 2/ 12 s. A. - Guldh.
Ark. og Bert. Ark.
30. Jfr. Note 17. S. 53.
31. Drachm. S. 23 ff. og 46 og Haugner
Fu. S. 204—5.
32. Det skyldtes i væsentlig Grad Besid
derne af Grevskaberne Christianssæde,
Hardenberg og Knuthenborg samt af Baro
nierne Guldborgland, Sønderkarle og Juellinge, at Forstærkningsfonden blev opret
tet. L.-F. Jernb. S. 16 og 24. (ny Udg.
1924, S. 25—26). Den første Koncession
blev givet til Civilingeniør Krøhnke 1865
paa en Jernbane København-Syltholm med
et Havneanlæg ved Syltholm for Overfart
til Femern, men Sagen kunde ikke gen
nemføres.
33. Kgl. Resol. af 2/ n 1878.
34. Et mindre Maleri (antagelig Udkast
til det store) findes paa Lungholm.
35. Disse Familier var beslægtede med
Henriette B.-L., født Klauer.
36. Disse Familier var beslægtede med
Nathalie B.-L., født Hoick.
37. Medd. Forf. af Frk. Mimi Løvenskiold.
38. Foto paa Lungholm.
39. Familien Nansen nedstammer fra
Københavns berømte Borgmester Hans
Nansen. Blandt II. L. Nansens (1764—
1821) 11 Børn var Kaptajn Albert N.,
ORsagfører Baldur N. og Emilie N. Baldur
N. havde i 2. Ægteskab med Baronesse
Adelaide Wedell Jarlsberg (hun g. 1. Gang
med Lt. Bølling) Sønnerne Polarforskeren
Dr. phil. Prof. Frithjof N. og Højesterets
advokat Alexander N. Frithjof N., g. 1889
m. Evars; i Ægteskabet er der 4 Sønner
og 1 Datter. (Hauch-Fausbøll). — Der fin
des et Brev af 1891 (i Bert. Ark.) fra Alex.
Nansen til Joh. Julian B.-L.
40. Ved Testamente af Vs 1870 bestemte
Frk. Hanne Emilie Nansen, at hendes For
mue ved hendes Død skulde deles i to
norske og to danske Legater til Fordel for
»uformuende og ugifte Kvinder af den
dannede Klasse«. Efter hendes Død (1875)
bestyredes de to danske Legater i Henhold

til Fundats af V7 1875 af Greve W aldemar
llolck og Baron J. J. Bertouch-Lehn. Det
sidste Legat bestyres f. T. af Baron R. Ber
touch-Lehn.
41. Foruden de her nævnte Ejendele fin
des en Del Nodehefter med hendes Navn
samt et Fotografi af hende selv som ældre.
Emilie Nansens Gravsted med Gravsten og
Jerngitter vedligeholdes stadig af Lungholm Gods. Paa Gravstenen angives Emilie
N. født 12/n 1815 i Egersund (Norge) og
død 22/4 1875 paa Lungholm.
42. Medd. Forf. af Godsinsp. II. Marcher.
43. Alhertine Flindt (f. 1830) var D atter
af General Carl Ludvig Heinrich Flindt
(1792—1856) (Søn af Oberst Henrik August
Flindt og Baronesse Charlotte Amalie
Knuth-Liliendal) — der var gift med sin
Kusine Anna Sophie de Flindt, i hvilket
Ægteskab der var 7 Børn. Anna Sophie
var D atter af Generalløjtnant Kammer
herre Jacob de Flindt (1768—1842), og den
nes Fader igen var Konferentsraad, Lands
dommer Henrik de Flindt til Nielstrup
(1718—90), g. m. Komtesse Frederikke
Christiane llolck (1725—84), Søster til
Greve Conrad llolck til Eckhof. C. L. II.
Flindt tjente ved Husarerne som yngre
Officer og deltog i Kampen om Stralsund
(1809) og Ekspeditionen mod Weseren un
der Ewald samt i Prins Ferdinands og
Davoust’ Corps under Späth ved Ratzeburg (1813). Kom 1814 til Prins Ferdinands
Dragoner og som saadan med Okkupations
hæren til Frankrig under Wellington (1817
—18). Blev 1842 Oberstlt. (Næstved), del
tog i Krigen (1849—50). Sidstn. Aar Gene
ralm ajor (Slesvig). Et trykt Mindeskrift
hilagt med en Gravtale over ham findes
paa Lungholm. — Det er uden Tvivl Albertine F.’s Portræ t, der findes paa Lungholm, og som er tegnet af Carl Hartmann
1845. — Alhertine F.’s Broder var Over
gartner ved de kgl. Haver Henrik (Henry)
Flindt, f. 1822 (Foto paa Lungholm). Ernst
R. Bertouch var sammen med ham i Paris.
44. Begge Tegninger afbildet her og den
ene (fra Syd) tillige i Bert: Lungh.
45. »Toilet-Kanden« er i Bunden mrk.
C. I. med en flakt Fugl over (med Scepter
i Kloen?). Antagelig Altwasser.
46. Medd. Forf. af P. A. B.-L.
47. Poul Chr. B.-L. skød de to ældste
Hjorte, hvorpaa Resten blev sat ud i
Lungholm Inddæmning.
48. Saaledes paa Ravnholt, Einsidelsborg
og Trolleborg samt til Kongejagt (jfr. Brev
af 2o/ 12 1867), Bert. Ark.
49. En haandkoloreret Tegning paa
Lungholm forestiller fmtl. dette Hus.
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50. Madelung I, S. 7 og Madelung II, S.
151—61. R. B.-L. h ar besøgt Stedet i 1935.
51. Blandt Gaverne en Bordopsats i Sølv
med Berlouch-Lehn'erncs og Ilolck’erncs
Vaaben (senere omsmeltet).
52. Mathilde Blume, D atter af Sogne
præst Adzer Hansen Blume (1804—76),
kom som Selskabsdame til Lungholm 1895
med sin lille nøgne Hund Maus (begr. paa
Lungholm I lundebegravelsesplads). Selv er
hun begravet paa Errindlev Kgd. — Frk.
Biiloiv fratraadte 1893. Frk. Mine Ilolm
afløste hende samme Aar og forblev paa
Lungholm til 1900.
53. Blandt Gaverne en Sølvterrin »Fra
gamle og nye Venner 1826—1896« (hos J.
B.-L.).
54. Festen refereret i »Lolland-Falstcrs
Stiftstidende af 23/5 s. A.
55. E r bl. a. indgraveret i J. J. B.-L.’s
Signet (afbildet S. 162). Valgsproget lyder
i Oversættelse: »Troskab være min Dyd«.
56. Af Joh. Jul. B.-L.’s Brev af 7/2 1867
til Ferd. B. (Bert. Ark. Pk. . .) fremgaar,
at han (J. J. B.-L.) af princ. Grunde øn
sker at opgive Familiens Ret til det Lützoivske Kapel, og at han h ar bestemt, at
Kapellet ved Errindlev Ke. skal erstattes
med en Begravelse paa Kirkegaarden. —
Enken Dorthe Aues (August’s?) i E rrin d 
lev har fortalt Louis Madsen, at alle Ki
sterne (deriblandt Flemming Ilolck’s) fra
Taarnkapellet blev flyttet ud i en stor Fæl
lesgrav Syd for Kirkemuren, hvor nogle
store, flade, utilhugne Sten endnu ligger.
Yderligere Bidrag til Karakteristik af Joh.
Julian B.-L. og Hustru findes hos Wolsing
S. 72—75. — »Lollands-Posten« r,/0 1941 be
retter, at Fru Mimi Nielsen, Ilunseby
( t 1941) strikkede et af de første P ar
Silkestrømper paa Laaland; de var røde
og bestilt af Baronessen paa Lungholm.
57. »Morning Post« af 2/c 1876. — Va
rinka f. g/ io 1848 paa Eaton Place, døbt
4/n s. A. i Saint Peter’s Church, Pimlico.
58. Fotografier (antagelig) af »Spring
Grove« paa Lungholm.
59. Brev af V3 1903 fra S. B.-L. til Søste
ren Wilhelmine Løvenskiold (paa Lung
holm).
60. Brev af 7/4 1861 fra F. B. til J. B.-L.,
Bert. Ark.
61. »Berl. Tid.<:< NO. 176 af i/s 1873.
62. Ferdinand B. fortæller herom i Brev
af 18/io 1880 til Joh. Julian B.-L. og om
Montagu’s Bryllup i Brev af 25/7 1882 og
om Sønnen Rudolfs Fødsel i Brev af 4A
1884, Bert. Ark.
63. Methuen & Co. Ed., London 1904.
64. Chapman & Hall Ltd., London 1901.
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65. Smst. 1901.
66. Rudolf Bertouchs Faddere var Joh.
Julian Bertouch-Lehn og Ferdinand Bcrtouch, hvis Navne ogsaa blev tillagt ham.
Hans Værker og han selv er bl. a. omtalt
og afbildet i »The American Register«
London-Paris, iØ/6 1909.

VI. SLÆGTLED
1. Wolsing (S. 72—73) fortæller, at en
Kone, der samlede Brænde i Skoven, en
Dag røbede for den lille Line, hvem hen
des virkelige Moder var.
2. Wolsing S. 71.
3. Meddelt Forf. af Poul Abr. B.-L.
4. Bryllupsmiddag i Seekamp’s Lokaler.
Blandt Gaverne en Sølvbakke med Sukkerskaal og Flødekande (hos J. B.-L.).
5. Om Sophiehøj se Wolsing S. 59, 68 ff.
6. Wolsing S. 70.
7. Brevene er paa Lungholm.
8. Thor Lange forærede S. B.-L. et grøn
ligt Mineral indlagt med Sølv i russiske
Mønstre (paa Lungh.). — En Slæde som
den omtalte findes paa Malmøhus Museum.
9. Vægdekorationerne i Thestuen er ud
fort af en lokal Malermester paa S. Bcrtouch-Lehns Foranledning.
10. Rafnæs, der opførtes kort efter 1783
af Kmjkr. Jacob Løvenskiold, var en (hvid
malet) Træbygning med høj Stue og Frontespis mod Haven i en enkel, men ren
Louis XVI Stil. Ejendommen overtoges
1815 af Kmhr. Fritz Løvenskiold, som op
førte Sidebygningerne, der fortsatte Ho
vedbygningens smukke Svalegange til
Gaardsiden. I 1885 gik Gaarden over til
Sønnen cand. jur. Herman Løvenskiold, en
Broder til S. Bertouch-Lehns Fader.
11. Jagtbøgerne er paa Lungholm.
12. Henholdsvis Aspergeskeer og Fiskegafler (hos J. B.-L.).
13. Forpagterens Navn var Jacobsen.
14. I Lungholm Arkiv.
15. En Sølvkumme.
16. Jfr. Palle Rosenkrantz: Fruen fra
Havreholm og »Chamberlain« (alias Viggo
Cavling): Danske Jorddrotter.
17. Fundats for »Den Bertouch-Lehnskc
Stiftelse« af *3/3 1924, kgl. konf. s/4 s. A.
Tillæg til samme af 3%o 1928, kgl. konf.
17/n s. A. — Kmhr. Baron P. A. Lehn op
rettede 1804 et Legat — kgl. konf. 1810 —
for et Hospital i Taagerup, hvortil henlag
des Indtægterne af Ilumlegaards- og Ulstrupjorderne. Legatet traadte dog ikke i
Virksomhed. — Ubekendt med foranst.
Fundats oprettede Baron Joh. Julian Ber-
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touch-Lchn d. 10/4 1817 (konf. 12/7 s. A.)
en Fundats til Fordel for afgaaede Skole
lærere paa Baroniet el. disses Enker. —
Begge Fundatser sat ud af Kraft ved ny
Fundats af 2/i2 1854 (konf. 12A 1855) kal
det »Den Lehnske Stiftelse«, der deltes i
A. »Den Bertouch-Lehnske Stiftelse til
Fordel for Skolelærere og disses Enker fra
Baroniets Sogne« og B. »Det Taagerupske
Hospital«. — Ved en med Henblik paa Ba
roniets Afløsning af Baron P. A. BertouchLehn d. ™/3 1924 oprettet (d. 30/10 1928
ændret) Fundats afløstes fornævnte Stiftel
ser af »Den Bertouch-Lehnske Stiftelse«,
hvis Midler anvendes dels til 2 værdige
trængende Skolelærere eller disse Enker
indenfor de 8 Sogne, til hvilke det tidl.
Baroni havde Kaldsret, dels til Fribolig
for 8 Personer i Stiftelsens Ejendom i
Taagerup. — Kapitalformuen udgør mindst
100.000 Kr. Overskydende Belob benyttes
lil andet veldædigt Formaal eller lægges
til Kapitalen. — Afhændes eller brænder
bemeldte Beboelsesejendom, skal Stiftel
sens Midler substitueres for »Det BerlouchLehn’ske Legat« til Understøttelse af
Trængende indenfor bemeldte Sogne, saaledes ogsaa til Hjælp til Uddannelse. —
Direktionen bestaar af en Form and og 2
Medlemmer valgt af Stiftsøvrigheden over
Lolland-Falsters Stift. Saalængc Lungholm,
subsidiært Højbygaard, er i Slægten Bertouch-Lehns Besiddelse, er dog Ejeren af
førstnævnte, subs, sidstnævnte Ilovedgaard,
co ipso Formand for Direktionen. — Jerboe's Legat, der bestyres af Lungholms
Ejer, er stiftet af Christoffer Jerboe til
Aars og Hustru Ingeborg B randt ved Te
stamente af 2o/3 1770 med 200 Rdl., nu 400
Kr., af hvis Renter 10 Kr. tilfalder de F at
tige i Olstrup og 6 Kr. de Fattige i Taage
rup Sogn, jfr. Rep. over Legater og milde
Stiftelser i Dmk. ved Iljorth-Lorentzen og
Salicath samt Schack: Fundatser VI, S. 69.
18. Omtalt i »Nationaltidende« og »Berlingske Tid. (Aftenudg.)« 2i/t 1925. — S.
B. -L.’s 80 Aars Fødselsdag omtalt i »Loll.
Falst. Venstreblad« 26/10 1937.
19. Interview i »Loll. Falst. Venstreblad«
2«/io 1937.
20. Nekrolog over P. A. B.-L. se »Natio
naltid.« 18/ø, »Loll. Falst. Stiftstid.« 22.23/9)
»Dansk Jagttidende« i/n 1928, over S. B.-L.
se »Loll. Falst. Stiftstid.« so/,, 1937. Om
Poul Abr. B.-L. se iøvrigt navnlig Wolsing
S. 69-72.
21. Bagger stammede fra Jylland. Gaar
den Baggesvogn i Vendsyssel havde været
i hans Slægts Eje. Ilan var g. m. en Søster
lil Forpagter Fr. Chr. Madsen, Højby

gaard. I Ægteskabet var der kun eet Barn,
en Datter, som blev g. m. Dall, der var
Ejer af Sædingegaard, men solgte den 1858
til Tesdorph. (Oplysn. medd. af Dr. F ri
borg). — Den S. 175 afbild. Snustobaks
daase er udført i Lak, indvendig foret med
Skildpadde, der er stemplet med den rus
siske flakte Ørn.

VII. OG VIII. SLÆGTLED
1. Syd for den sydlige Indkørsel. Yder
ligere Omtale hos Wolsing S. 36, 70—71.
2. Skolebestyrer var Aldahl.
3. Rektor var Hofj-IIansen.
4. Jfr. IV. Slægtl. Note 37.
5. Strandboulevarden No. 18(?).
6. Dengang Oberstløjtnant.
7. Chef var davær. Kapt. Caslonier, Sous
chef Kapt. Baron Karl Wedell.
8. Vistnok »Det Forenede Dampskibssel
s k a b s S/S »Ydun«.
9. Da Oberst.
10. Saasom Kittendorf, Gross Giewitz,
Roltmannshagen og Klausdorf.
11. Greve Carl Hoick var født i Aarhus
og gik i Skole de første Aar smst. F or
ældrene flyttede senere til Hamborg, hvor
Faderen var dansk Postdirektør. Herfra
kom Carl II. som ung til Mexico, hvor han
i Monterrey grundede Firm aet C. Hoick
y Cia.
12. Besøgte ogsaa Biskop Van Castre,
der gav mig sin Pjece om »Les Halles de
Malines«.
13. Rudolf B. forærede mig under mit
Besøg forskellige af sine Malerier og Teg
ninger.
14. Boede i Moltkestrasse.
15. Burchard, Paul Vincent, f. 23/5 1863 i
Palmaille No. 59 i Altona som dansk Stats
borger, d. 17's 1936 i Kiel, begr. paa Nien
stedten Kgd. Kom som ung til England.
Tysk Konsul og Medindehaver af Handels
huset C. Hoick y Cia, Monterrey N. L.
G. 1° Anita Trevino, 2° Baronesse Gisela
von Plotho. — P. Burchards Fader var J.
B. Burchard, f. 1823 i Uetersen, d. 1897 i
Othmarschen, g. m. M. A. Degctau.
16. Ana (kaldet Anita) Trevino, * 26/7
1869 i Monterrey N. L., t 12/2 1898 sammest. Begr. Pantheon del Carmen, Mon
terrey. Hendes Fader var Gerônimo T.,
17/ii 1836 i Cadereyta v. Monterrey,
t 13/n 1914 i San Antonio, Texas. Mexi
kansk General, Krigsminister (under Præ 
sident Diaz), Guvernør over Staten Nuevo
Leôn. Besidder af »La Bahia« m. fl.
Ranchos. Slog som Oberst Franskmændene
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i Slagel ved St. Isabel (P arras) 1865. Døde
i Landflygtighed. Begr. Panteon del Car
men, Monterrey. Ilendes Moder var Elena
T., f. Baragan, * 1847 i Rio Verde, San
Luis Potosi, Mexiko, f 1875 i Parras.
17. Ilendes Fader var Major Wilhelm
F reiherr und Edler von. Plotho til Familie
godset Parey. Var i 1864 som prøjsisk Hu
sar i Nørre Jylland. Ilendes Moder var
Emma Degctau, Søster til Mary Ann Bur
chard, f. Degctau.
18. Degctau, Mary Ann, f. 5/0 1837 i Palmaille No. 59, Altona, d. i Flottbeker
Chausee 186, Othmarschen. Begr. Nien
stedten Kgd. Ilendes Fader var O. G. C.
Degctau, hvis Memoirer er bevaret i Ma
nuskript. (Kopi hos Olga B.-L.). Hans Svi
gerfader Benjamin Jarvis (se Bil. VI No.
23) lod sig hygge Huset Palmaille No. 35,
Altona, af C. F. Hansen, jfr. W. Jackstein:
C. F. Hansen, S. 16 ff.
19. Se om Søjlehuset (Flottbeker Chaus
see 186) og dets Beboere navnlig Iloffm.
S. 90.
20. J. B. Burchard var en dygtig Ama
tørmaler, hvis Billeder endnu findes i F a
milien. Han købte Søjlehuset i 1870 af Ba
ron Brandt.
21. Navnlig Ellita, Erik, Irm gard og
Ralph Hoick.
22. Se Iloffm. S. 27.
23. Ilos Birkedommer Gad.
24. Chef var Oberst Freieslcben.
25. Skoleofficerer var Oberstlt. Greve
Moltkc (Chef), Kapt. Bahner, Prit. Edgar
Adolph, Prit. Vögtlc, Prit. Christoffersen
m. fl. Min Tropslærer var Sergeant E rik
sen.
26. Billede paa Omslaget af den sam
tidige »Ilver 8. Dag«.
27. Udenrigsminister var Erik Scavcnius.
— Vi boede 1917—18 paa Mathildevej 22,
St., Frederiksberg.
28. Greve Carl Moltkc, Gesandt i Berlin
1912—24. Udenrigsminister 1924—. Gift
med Nina van Renselaer Thayer. — Bil
lede af Gesandtskabets Medlemmer i »Ver
den og Vi« No. 13 af 2g/3 1922.
29. Freiherr v. Lersner og Fri. Gerda
v. Dernen. — Den nedennævnte Prof.
Schumanns Hustru (f. Ahl) var en Slægt
ning til Olga.
30. Poul, der senere overtog Besiddelsen
af Lungholm Gods efter sin Farbroder
Poul Johan, nedstammer fra flere af
Lungholms gamle Ejere, saaledes ikke
alene fra Poul Abr. Lehn, men ogsaa —
gennem Slægterne Løvenskiold, Knuth,
Numsen, Ingenhaef, Rantzau — fra Palle
Rosenkrantz og Lisbeth Lunge.
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31. Kaldet »Blumenkamp«.
32. Billede og Beskrivelse af Legationens
Medlemmer i »Vore Damer« No. 36 af 3/0
1925.
33. Huset havde No. 26. Forinden havde
vi en kort Tid boet i Pensionen »Villa
Marceau«, rue Galilé, Paris, og i en Pen
sion paa rue Gounod i St. Cloud.
34. Ved Pastor Arnberg. Se om det
danske Kapel i Paris, M. P. Friis.
35. Besøgte Amsterdam, Haag med Schcveningen og Leiden.
36. Med IIAPAG Damperen »Deutsch
land«. Vi afbildet ved Ank. til New York
i »Standard Union« 12/2 1929.
37. Deribl. Kathedralen »El Roble«, hvor
Olga er døbt.
38. Kort før 1935 var vi flyttet til Kvist
lejligheden i Amaliegade 4, se »Tidens
Kvinder« No. 49 af s/12 1936.
39. Danske Missionschefer i Tokgo: Pr.
Ahlefcldt (1912-20), Niels J. W. Høst (1921
—23), H. L. Kauffmann (1924—32), Hugo
Ilcrgel (Ch. d’Aff. en pied 1932-35), R.
Bertouch-Lchn
(1935—39),
L.
Tillitzc
(1939-).
40. Det fjerne Østens Betegnelse for
lunch.
41. De udenlandske Taipan’ers (o: H an
delsfyrsters) Kaj. Her (No. 26) laa ogsaa
midlertidigt den danske Legations Kon
torer.
42. Krydsningsstation for Linierne til
Kamakura og Atami.
43. Gesandtskabskancellict var siden
Jordskælvet i 1923 indrettet i nogle smaa
Lokaler i No. 8 Nakadori (o: Midtergaden) Marunouchi (o: Skibshavn), Tokyo’s
City; senere flyttede jeg Kancelliet til
Hikawa-cho (o: Solflod-Kvarteret).
44. Interview med O. B.-L. og Indretnin
gen af Boligen i Hikawa-cho 52, se »The
japan advertiser« af °/i2 1936.
45. Niju-bashi = Dobbelthue-Broen. —
Kunai-sho = Hofministeriet.
46. Chrysantemum- og Kirsebær-Festerne
foregik i nogle af de kejserlige, ellers luk
kede Haver, Fisketurene paa Tamaragawa
(Flod) ved Byen Gifu.
47. Kejseren og Kejserinden samt Prins
og Prinsesse Takamatsu skænkede os ved
vor Afrejse deres fotografiske Portræ tter
med egenhændige Signaturer.
48. Jfr. Pol. Rapp. No. IV af is/i 1938
fra Kmhr. Zahle, der nævner Ambassadør
Togo's Omtale af Kauffmanns og min Ud
sendelse til Japan.
49. Matsushima-san’s Foto hos Forf.
50. Mr. Grem var Minister i Dmk. omkr.
1923, da jeg modtog ham i Berlin.
23
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51. Kendt R estaurant i udenlandsk Stil i
Tokyo’s City. Billedet S. 217: Udenrigs
minister Sato overbringer den jap. Rege
rings Lykønskning (i »The Japan Adver
tiser« 10/5 1937).
52. De to Lærerinder var Frkn. Tachi
og Funao. Jiju-Gakuen = Frem skridtsSkolen.
53. En illustr. Omtale af de Danske i Ja
pan findes i »Illustreret Tidende« Till. No.
28 til »Berl. Tid.« Søndag io/7 1938.
54. Minami Yamate = østlige Bjergskraaning.
55. Petersen var Ejer af Bluff Hotel i
Yokohama. (Bluff engelsk Ord for Bjergskraaning).
56. En stor Sølvskaal med Chrysantemum
Motiv.
57. For tællingen om »Gcn/i«, en opdigtet
Prins, giver en livfuld og farverig Skil
dring af Livet ved et østerlandsk Ilof
omkr. Aar 1000. E r skrevet af den japan
ske Hofdame Murasaki Skikibu (født omkr.
978). Hun levede omtrent samtidigt med
Sei Shônagon, Forfatterinden til »Hoved
pudenotaterne«.
58. Om Handelshuset og Slægten Mitsui
se: The House of Mitsui, a record of three
centuries: past history and present enter
prises. Mitsui Gomei Kaisha, Tokyo 1933.
59. Fumi-ko Tajima. — Den S. 225 afbild.
Makimono skrev Førstepræsten i Ajiki,
Köjun Hiroumi, og skænkede mig under
mit Besøg i Buddhatemplet (Shötokuji).
Devisen lyder i Oversættelse: »Fredsomme
lighed er den mest ophøjede Dyd, vi kan
øve«.
60. Shi(m) = fire, bashi (hashi) = Ben
el. Bro. Yoko-hama — skøn Strandbred.
61. Yumoto er et hot spring oppe bag
Nikko.
62. Atami er et hot spring ved Kysten
Syd for Yokohama.
63. Kawaguchi-ko er en af de 5 Fuji
Søer (Sø = ko).
64. O-shima = ærværdig 0.
65. Machi = Hovedgade.
66. Landsbyens Navn var . . . .
67. Tokyos røde Kvarter, der indtil vore
Dage h ar bevaret sit særegne System og
sin særegne Kolorit.
68. Forsøgene blev ledet, vistnok af
Landbrugskandidat Fenger i Begyndelsen
af 1930’erne.
69. Ang. Værker om Japans Historie og
Kultur kan foruden Murasaki’s Genji og
Sei Shonagons N otater (jfr. ovf. Note 57),
særligt henvises til: A short bibliography
of english books on Japan og A guide to
Japanese studies (begge udg. af Kokusai

Bunka Shinkokai 1936/37) samt A catalogue
of books in European languages published
in the F ar East (udg. af Maruzen Co.,
Tokyo 1938).
70. Henholdsvis i »Shomatsu-Tenbö«,
Marts-April 1938, udg. af Boghandlcrorganisationen, og »Fumin«, Dec. 1938, udg. af
Japans landøkonom. Selskab.
R. B.-L. h ar undertegnet to T raktater
mellem Danmark og Japan henholdsvis af
1/7 1936 (Lovtid. C. 1936, S. 158) om gen
sidig Retshjælp og af 30/4 1937 (i jap. off.
Gazette) om E xterritorialreltcns Ophæ
velse.
71. Fhv. østrigsk Konsul, Dr. Frederick
Waller, Præsident for og E jer af et Oliefirma, og Hustru f. Baronesse Gérard.
72. Palos Verdes = De grønne Stokke,
en Højderyg.
73. I Hollywood besaa vi et Filmsatelier
i Virksomhed.
74. Her findes en af de gamle spanske
Missiones.
75. Besøgte saaledes Mrs. Thompson og
Mr. Dwight van Giessen.
76. »Napoleons Hus« var forberedt af
hans Venner i (det dengang franske)
South-Carolina til at modtage Napoleon
som Flygtning. Som bekendt naaede han
ikke derover.
77. Oversættelse: »Rejselivet former de
Unge og læ rer de modne Mennesker at
vogte sig for at fælde absolute Domme,
hvortil man er altfor tilbøjelig, naar man
betragter Verden ud fra eet Synspunkt
alene og ikke h ar tilegnet sig Forstaaelse
af Menneskenes og Tingenes Mangfoldig
hed«. (Jules Cambon: Le Diplomate, S. 69).

BREVSAMLING
1. Aftrykt i Matth. Critica S. 181.
Om Maltheson se iøvrigt Personreg.
2. K. K. Okskr. indk. Br.
3. Smst.
4. T. K. udenl. 479.
5. Ny kgl. Sml. No. 1980. fol. Den i Bre
vet nævnte Ilerregaard Steninge (i Stock
holms Len) tilhørte Karl von Fersen (-J1786).
6. Ny kgl. Sml. No. 2152 c.
7. U. D. Pol. Dep.
8. Smst.
9. Bert. Ark. Pk. 4. — Ang. Preusser og
Moltke se III. SI. Note 115. — Idylles de
Berquin (Paris 1774—75), 2 part. in 16«
avec 25 grav., 6 à 8 fr. (Brunet: Manuel
du Libraire).
10. Bert. Ark. Pk. 2.
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11. Schack Ark. — Moltke, se Note 10.
12. Bert. Ark. Pk. 6. — Julie Krichauf,
Brevskriverens Datter, er med sin Mand
paa Besøg paa Søliolt.
13. Bert. Ark. Pk. 6. Kontreadmiral An
toine Nicolas le Sage de Fontenay’s (1725—
87) ældre Broder, Eskadrechcf, Admiral
Charles Frédéric (1723—99) havde 15 Børn,
deribl. Susanne g. m. Baron Carl Knuth
til Rudbjerggaard m. m. og Antoni Nicolaj
g. m. Hedvig Lawätz. Sidstn. Æ gtepars Søn
Christian le S. de F. blev gift med Marie
Susanne Krichhauf (1809—83).
14. Bert Ark. Pk. 6.
15. Ny kgl. Sml. No. 2749.
16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bert. Ark.
23, 24, 25. Ny kgl. Sml. No. 1674, fol.
vol. II.
26. Bert. Ark. — 3. Stk. hentyder til
Poul Godskes Rejse 1816—18.
27, 28, 29, 30, 31. Bert. Ark. Pk. 10. 27. Schrøder, Christoffer, Skovrider paa
Søholt.
28. Stipmann: Elbtoldkommissionær Da
niel Stypmann, g. m. Henriettes Søster Ma
rie Dorothee (Doris), hvis Datter Adele
blev g. m. Hofrat Weber. Henriettes andre
Søstre var Sophie, Fridricke kald. Fridrickchen (g. m. Læge Krusemarck; Søn: Wil
helm) og Wilhelmine kald. Minchen (g. m.
Godsejer Baade).
31. Schrøder, Anders, Skovrider paa
Lungholm.
32. Bert. Ark. Pk. 26. Før 1836. Da Ma
thilde omkom som 12-aarig sammen med
sin Moder den 15/o 1836, maa Brevet altsaa være skrevet før denne Dato. Haandskriften er barnlig. Eneste opbevarede
Brev fra Mathilde B.-L. Brevet bærer en
Efterskrift fra Moderen.
Tante og Onkel samt Stine [Christine],
Erik og Christian er alle Rosenørn’er.
33. Ny kgl. Sml. 1545 i.
34. U. D. Engl. Biomes Br. Chartisterne
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kæmpede (omkr. 1839 i England) for Gen
nemførelsen af visse politisk-sociale Krav,
formuleret i det saakaldte Charte.
35, 36, 37, 38, 39. Bert. Ark. Pk. 19 og 25.
Brev No. 35 omkr. 1840. Brevet er uden
Aarstal, men er sikkert skrevet efter Mode
rens Død (1836) og inden Elisabeths Giftermaal (1847), altsaa i Alderen 15—26 Aar.
Ilerpaa tyder Anvendelsen af det danske
Sprog, samt at flere andre Breve — der
foreligger ialt 7 fra hendes Ilaand — an
giver sig som skrevne paa Gjedscrgaard,
hvor hun efter Moderens Død var i Iluset
hos Overkrigskommissær, E tatsraad Chr.
Fr. Friis (død 1845) og Hustru, jfr. Hen
visningen i Brevets Slutning til »Tante«,
der antagelig h ar taget hende til Køben
havn sammen med sine Børn. — Enkefru
Friis solgte 1847 Gjedsergaard til Edv.
Tesdorph.
40, 41. Guldb. Ark. F. 2.
42, 43. Bert. Ark. Pk. 26
44. Ny kgl. Sml. 1599. III. 2.
45. Bert. Ark. Pk. 20. — Ziller, tysk Pæ
dagog 1817-82.
46. Guldb. Ark. F. 2.
47. Ny kgl. Sml. 1599. I. i.
48. 49, 50, 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61. Bert. Ark. Pk. 10, 20 og 25.
43. Ernst, Varinka og Montague: Bertouch; Otto og Christian: Rosenørn-Lehn;
Nathalie og Line: Bertouch-Lehn; Louise:
Bielefeld(?).
55. Louisa Gage.
59. Mimi og Mari: Løvenskiold.
62. Guldb. Ark. F. 2 II
63, 64, 65, 66. Bert. Ark. Pk. 20.
67. Guldb. Ark. F. 2. II.
68. Lungh.
69. Bert. Ark.
70. Lungh.
71. 72. Bert. Ark. Pk. 25.
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 83,
84, 85, Lungh.
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UTRYKTE KILDER
(i det danske Rigsarkiv, naar ikke andet er anlort)

Adelspat. Christian VII's Adelspatenter i
»Lensarkivet«.
Bert. Ark. Slægten Bertouchs Arkiv (Lands
arkivet for Sjælland og Lolland-Falsler
Stifter).
Bert: Dagbog E. Ernst Rudolf Bertouchs
Dagbog for Aarenc 1838—42 (paa
Lungholm).
Bert: Dagbog M. Mary Bertouchs Dag
bøger 1850—55 og 1858—59 i Bert. Ark.
Bert: Biogr. E. E. A. v. Bertouchs Selv
biografi i Bert. Ark. Pk. 2.
Bert: Biogr. I. Fr. Jul. v. Bertouchs Selv
biografi i Bert. Ark. Pk. 5.
Bert: Journ. E. A. v. Bertouchs Journal
abrège de mon voyage de Coppenhague
à Stockholm en 1785 i Bert. Ark. Pk. 3.
Bert. Saml. Rigsarkivets Kat. 112: Geneal.herald. Saml. Generalia. sub. Ernst Al
brecht von Bertouch, Nos. 27 b til 79.
Da. beskick. = Danica. Danska beskick
ningar till Sverige, Memorial och No
tater. (Svenske Rigsarkiv).
Errindl. Errindlev Kirkes Ministerialbog
(Errindlev Præstcgaard).
Euglsc Skiftedok. Fuglse Herreds Skiftedokumenter. Fr. Julian Bertouch, Søholt og Hustru (I), Poul Godske Bertouch-Lcbn og Hustru Henriette, Lungholm (II) (Landsarkivet for Sjælland
og Lolland-Falsler Stifter).
Fuglse Skifteprot. Skifteprotokol for Fuglse
H erred 1820—36 (Landsarkivet for Sjæl
land og Lolland-Falsler Stifter).
Fuglse Skøder. Fuglse Herreds Skøde- og
Panteprotokoller (Landsarkivet for Sjæl
land og Lolland-Falster Stifter).

Guldb. Ark. Brevsamling i Baroniet Guldborglands Arkiv (Oreby).
Hyllested. Hyllested Kirkes Ministerialbog
(Landsarkivet for Sjælland og LollandFalster Stifter).
Højer. Højer Kirkes Ministerialbog (Lands
arkivet for de sønderjyske Landsdele).
.1. D. Extr. København. Sjælland. Justitsog Politidepartement (2. Dept.). Extraktprotokoller [over Blanketrcgnskaberj 1800-48.
J. D. Kgl. Exp. Reg. København. Sjælland.
Justits- og Politidepartement (2. Dept.).
Registrant over kgl. Expeditioner 1800
-4 7 .
J. D. Kgl. Konf. København. Sjælland.
Justits- og Politidepartement (2. Dept.).
Kancelliets Testamentsprot. (kgl. Konfirm.) 1812—48.
Kirchhof. J. M. II. Kirchhof: Strejflys. Ud
drag af mine Dagbogsoptegnelser 1848—
1887. (Privateje).
K. K. Arnoldts Ark. Krigskancelliet: Mili
tære Embcdsmænds Arkiver. General
feltmarskal Arnoldts Arkiv 1710—30.
K. D. Kgl. Exp. General Krigsdircktoratet.
Depeche Contoiret 1763—66 Ekstrakter
af kgl. Expeditioner 1 Pk. (indeholder
Lister over Forflyttelser, Avancemen
ter og a. Personalforandr.).
K. D. Meld. General Krigs Direktoricls
Meldinger til Kongen.
K. K. Etat. Krigskancellict Landmilitæretater fra 1694.
K. K. Kgl. Ordrer. Gen. Krigskommissaria
tet: Kgl. Ordres og Resolutioner til do.
K. K. Kgl. Ordrer Reg. Krigskancelliet:
1693—96. Kopier og R egistraturer over
de til Afdelingerne og enkelte Personer
udfærdigede kgl. Ordrer.
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K. K. Kgl. udf. Prot. Krigskancelliet. 1718
—1740 Protokol over de af Krigskan
celliet kgl. udfærdigede Sager.
K. K. Memo. Krigskancelliet: Memorialer
til Kongen 1700—38 (alfabetisk ord
net).
K. K. Off. Krigskancelliet: 1670—1720 F or
tegnelse over Officerer ved danske og
norske Regimenter, 1 Pk.
K. K. OKskr. indk. Br. Krigskancelliet.
1679—1763 Overkrigssekretærens ind
komne Breve (alfab. efter Brevskri
verne).
K. K. OKskr. udf. Hdskr. Krigskancelliet.
1699—1763 Overkrigssekretærens ud
færdigede Haandskrivelser.
K. K. OKskr. indk. Prot. Krigskancelliet.
Prot. over indkomne Breve til Over
krigssekretæren.
K. K. OKskr. udg. Prot. Krigskancellict.
Prot. over udgaaede Breve fra Over
krigssekretæren 1701—51.
K. K. Ralzcb. Brevbog. General Krigskom
missariatet. IV, 1683—94. 1693. Copiebog
over Expeditionerne ang. Marchen og
andet til det Sachsen-Laucnburgische
13/i—2/n 1693. (Anm. E r en dansk Brev
bog).
K. K. Ratzcb. Corr. Krigskancelliet 1693—94.
Tysk Brevprotokol 2/r> 1693 — 13/2 1694.
Corrcspondenz Protocoll No. 16.
K. K. Ratzeb. Journ. Krigskancellict: Ge
neral L itteraria No. 165—69, 1693:
»Journal hvad som ved den i det Sach
sen Laucnburgische med Ratzeborgs
Demolcring foregaaen og passeret er«.
K. K. ref. Sg. Krigskancelliet. De til Kon
gen refererede Sager.
K. K. Rcg. udf. Krigskancelliet: Registra
tur over udfærdigede Sager 1694—99.
K. K. Wedels Ark. Krigskancelliet. Militære
Embedsmds. Arkiver. Feltmarskal We
dels Arkiv.
K. K. Württ. Memo. Krigskancelliet: H er
tug Carl Rudolf af Württembergs Me
m orialer til Kongen fra Felttoget i
Flandern 1702—14.
Lengnick Min. Lcngnicks Uddrag af Kø
benhavnske Kirkers Ministerialbøger
1639—1813 (Landsarkivet for Sjælland
og Lolland-Falster Stifter).
Malling. II. Malling: Samling af Vielser i
danske Landsogne 1661—1792 (efter Copulationsafgiftsprotokollerne)
(Lands
arkivet for Sjælland oq Lolland-Falst er
Stifter).
L-F. Magistr. Oversigt over M agistrater og
Retsbetjente (Laaland og Falster). (Udarb. af Rigsarkivet).
Norske Rcg. Kancilli Indlæg (fra 1721) i
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Geh. Ark. Norske Registre (Norske
Rigsarkiv).
Nyere Br. Nyere Brevsamling — U — i
det kgl. Biblioteks Kat., cit. i DeutschNordische Zeitschrift lift. 2/1929).
Vi/ kgl. Sml. Ny kgl. Samling af Breve og
Haandskrivelser i Det kgl. Bibliotek,
Kbh.
Prøjs. mus. Mus ms. 30096 i det prøjsiske
Statsbibliotek, Berlin.
R. K. Kgl. Res. Fortegn. Fortegnelse over
kgl. Resolutioner gennem Rentekamme
ret 1660—1719 med Register. (Fra 1719
findes intet Register til Resolutionerne,
der er ordnet aargangsvis).
Schack. Ark. Brevsamling i Grevskabet
Schackenborgs Arkiv (Schackenborg).
Sv. beskick. — Danica. Svenska beskick
ningars depecher (Svenske Rigsarkiv).
Sv. Kansl. = Kanslipresidentens koncept
till svenska beskickningar, Danmark
(Svenske Rigsarkiv).
T. K. Forest. Tyske Kancellis (Extrakt)
Forestillinger).
T. K. udcnl. Tyske Kancelli: Udenlandske
Anliggender (til 1770). Aim. Samling.
U. D. Engl. Bert. Br. Departm. f. uden
rigske Anliggender III. England II.
Breve fra E. R. v. Bertouch 1839.
U. D. Engl. Biomes Br. Departm. f. uden
rigske Anliggender III. England II.
Breve fra Adolph Blome 1827—45.
U. D. Polen Dep. Departm. f. udenrigske
Anliggender III. Polen 1777—80, De
pecher, Lb. No. 5—15.
U. D. Polen Korr. Departm. f. udenrigske
Anliggender III. Polen 1773—95. K orre
spondance, Lb. No. 4.
U. D. Polen Ordr. Departm. f. udenrigske
Anliggender III. Polen Ark. I. O rdrer
1771-79, Lb. No. 1 -3 .
U. D. Sv. Lcgskr. Departm. f. udenrigske
Anliggender. Sverrig-Norge I d, 1767—
1848 Korrcsp. vedr. det danske Gesandt
skab II, Legationssekretærer.
U. D. Sv. Notif. Departementet for uden
rigske Anliggender. Sverrig I a, 1771—
1844 Korresp. med og om det svenske
Kongehus (Notifikationer).

II
TRYKTE KILDER
Andrup. Otto Andrup: Af Frederiksborg
Museets Erhvervelser 1937—38 (i »Sam
leren, Tidsskr. f. Kunst« No. 12, Dec.
1938, S. 230).
Anker. C. J. Anker: Biografiske Data om
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330 norske, norskfødte eller for nogen
tid i den norske arme ansatte Generals
personer 1628—1855. Kristiania 1885.
Atterbom. P. D. A. Attcrbom: Minnen frân
Tyskland och Italien (i Samlade Skrif
ter I/II, Ørebro 1859).
Becker. Af Anna Christine Beckers Dagbog
udg. af .1. C. Burman Becker, Kbh. 1870.
Bert: Bert. E. J. A. v. B(ertouch): Berthout
genannt Bcrtouch, ein altes brabanter Dynasten-Geschlecht. Genealogischheraldische Skizze (Ilos Rudolf de Bertouch og Fru Maria de Bcrtouch og paa
Lungholm).
Bert: Lungh. Rudolph Bertouch-Lehn:
Lungholm i Danske H errcgaardc ved
1920.
Bert: Søholt. Rudolph Bertouch-Lehn: Søholt i Danske H errcgaardc ved 1920.
Biogr. Lex. Dansk biografisk Lexikon ved
Biogr. Music. F. J. Félis: Biographie Uni
verselle des Musiciens, 2e éd. Paris 1860.
Biogr. Ton. Eduard Bernsdorf: Neues Univcrsal-Lexikon der Tonkunst. Dresden
1856.
Biogr. Quel. Rob. Eitner: BiographischesBibliographisches Quellen-Lexikon. Leip
zig 1900.
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