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FORORD.

Mine kiære Børn og Børnebørn! Da jeg nyssens besøgte min 
gode Frænde paa Nørholm, studsede jeg over en liden Tavle 

ved hanses Kamin, hvorpaa stod prentet »Non Nobis — sed 
Vobis«; og nu efter min Genkomst her til Katholm, vil disse Linier 
mig ei ud af Hukommelsen. Sælsommervis sætter jeg immer 
disse Ord i Forbindelse med mit lange, begivenhedsrige Liv; er 
det, som var mit Liv her i Verdenen at lignes ved en liden Flood, 
der fra en usselig Oprindelse, rasende over Stok og Steen, i 
kaade ungdommelige Bølger, gennemløb, snart skiønne Dale og 
Enge, snart snævre Slugter og Pas, hvor kun den blaa Guds Him
mel kom til Siune højt oppe i en liden Rift af de Klipper, gen
nem hvilke Flooden løb. —

Men med Tiden blev Flooden bredere og roligere, dens lil 
var stilnet; og nu kommer det mig fore som jeg øjner det uen
delige Hav, hvori den skal søge sit Maal og forsvinde, falde til 
Ro. — Formiddagen, da jeg med min treuer Tjener Johan stod 
udi Bibliotheket for at ordne mine Bøger og Dokumenter; 
medens Støvet fra de gamle Folianter i Solen dannede Ja- 
cobsstiger i det hvælvede Rum, faldt denne Tanke mig ind: 
hvad om jeg benyttede en liden Stund af min Livsaften til 
at samle og opnotere, hvad mit lange Liv har lært og bragt 
mig. Mig til Tidkort i de lange, ensomme Aftener, Eder til Be
læring og maaske til Efterfølgning? Og saa betaget blev jeg af 
denne Tanke, at jeg lod den gode Johan bringe mig mine Brev
kister ned i mit Zimmer.

Og her sidder jeg nu i min lune Stue, med Fødderne i min 
Bjømeskindspose, foran mit store gamle Skrivebord, hvorfra saa 
mangen Epistel er udflagret i Nord og Syd. Mine Sølvstager, 
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en Geschenck fra salig Majestæt, bære de osende Kærter, deres 
Skær falder over de aabne Brevkister og giver de gulnede Blade 
deres Ungdoms straalende Farve igen. — Fra de Papirer skal 
altsaa et langt Livs Minder dukke op I Levende skal blive de sæl
somme, sorte Streger og sære Slyng, eet for eet skal jeg tage 
disse Livsdokumenter i min Haand og forsøge at gøre svundne 
Tider levende paany. — Er jeg denne Opgave voxen? Og er jeg 
nu mit eget ringe Værd saa bevidst, at jeg med Rousseau, denne 
min Søn, Kammerherre Pauls Yndlingsfilosof, kan sige, af et 
oprigtigere Hjerte end denne Scribent — »connaitre mes travers 
est mon premier souhait et je fais peu de cas de tout homme 
parfait« —? Een Ting føler jeg tilfulde: — ej bliver jeg mere 
moden. Thi det kommer mig fore, at jeg alt hører den Brusen 
af det evige Hav, der skal opsluge min Livsflod, og det bør sig 
da for mig at iile —! Dernæst denne Tanke: Mennesket er som 
en Døgnflue, ja, kan lignes med et faldende Blomster, og er 
det nu af Værdi, at optegne en Døgnflues faa jordiske Timer? 
Eet Forsvar turde være, at jeg haver saa mangen Bevis paa Eders 
Kiærlighed og Godhed mod mig, at det kommer mig fore, at for 
Eder, mine Kiære, vil disse Spejlblink af mit Liv maaske dog 
have nogen Interesse.

Og skue saa Eder selv i disse Linier — foragt mine Fejl 
og Udyder, at de maatte blive Eder til en gavnlig Lære, saa er 
dog selv disse lirgange ej gaaet forgæves, og, naar I ser, hvor
ledes Gud i sin Naade ledede mine Fjed til Lykke og Velsignelse 
for mig og min Slægt, da lovpris Ham. Følg ikkun fuldtrøst og 
med Stadighed Hans Veje. Stræb ærlig og redelig at følge Hans 
Bud; kommer end Storme og pisker Eders Livs Vande til Skum, 
og falder Hans Vrede, som en Regnbyges strimende Slag, da gaa 
ei i Rette med den Almægtige, erindrer Eder, at «Gottes Wilf 
hat kein Warumb«. —

Kan jeg vise min kærligste Omsorg for Eder paa nogen inder
ligere Maade, end at bede Ham, der miskundeligen ledte min 
liden Strøm mod det uendelige Hav, trods ondt Vejr og Modvinde, 
bevare og beholde Eder i sin faderlige Varetægt, og lade Eder 
forfremmes i Alt det, som godt er —?

Uret under det gamle Spejl, som min Fader salig medbragte 
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fra det Venezianske, spiller sin Melodi. Skumringen er forbi, 
nyssens laasedes de store Ladeporte i Gaarden, snart vil Lade
fogdens besporede Støvler klirre over Gaardens Fliser og Arbejds
dagen vil gaa i Staa. Denne Skumringstime er som Symbolum 
paa mit Liv; snart vil ogsaa min Arbejdsdag gaa til Ende.

Jeg skriver da saa dette for Eder — I Elskelige — i Aaret 
efter Christi Byrd 1789, da jeg selv talte 78 Aar, disse lange Aar, 
hvor det forundtis mig i Sorrig og Glæde at leve efter mit 
Wahlspruch — »Sedulitate atque ordine«.

Peder de Rosenørn. —

Saaledes begynder den svinelæderne Bog, som jeg ejer, og 
saaledes ender den.

Thi kun den første Side naaede at blive beskreven. Hvad 
der afholdt den gamle Geheimeraad fra at fuldføre sit Fortsæt, 
ved vi ikke. Var det Følelsen af »Døgnfluen og det faldende 
Blomster« —? Var det udvortes Ting, der sinkede hans Arbejde, 
eller blev de gamle Dokumenter, hvoraf han tænkte at bygge sit 
Mindetempel op, ham for levende, for meget nærværende til at 
han kunde skille Klinten fra Hveden?

Vi ved det ikke. Ved kun, at her ender hans Bogi
Og det er Skade, thi hans og Slægtens Liv var for saa vidt 

nok værd at mindes. Af de gulnede Dokumenter blev mangt et 
bevaret gennem Tiden, kærlig hæget af senere Slægter. — Snart 
var det en fin og sart Kvindehaand, der løsnede de falmede Baand 
om de gule Blade, det var vel som oftest Tilfældet; men det 
hændte ogsaa, at en nysgerrig Mand gennemfløj de gamle Sager, 
der saa atter blev bortgemt i bredmavede Rocoookomoder. —

Nu veli
Lad da mig forsøge at være Stamfaderens Testamentefuld

byrder, forsøge at samle de spredte Mosaikstene til et samlet 
Billede, og hvor Mønstret synes at mangle, Symmetrien at gaa i 
Staa, maa Fantasien forsøge at træde hjælpende til.

Dette er denne Bogs Tilblivelseshistorie!
Schloss Glopper. Hohen-Ems. Oesterreich — Vinteren 1930-31.

Poul Reitzel.
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1704 PEDER MADSEN ROSENØRN 
Ejer af Tvilumgaard, Assessor, Can
celliraad, f. 10. Oktbr. 1635, Vaaben- 
brev 20. Marts 1679, f 26. Aug. 1706, 
øo 20. Nov. 166b m. Anne de Remmer, 
f. 23. Feb. 1637, t 5. April 1703. Slæg
tens Stamforældre. Begge begravede i 
i Tvilum Kirke.

Du milde velsignede Vaarsol, der leger i de første grønne Skud, 
se ind ad Ruderne paa Tvilumgaard, fortæl, om Du ser 

det samme som min Tanke.
Den gamle Cancelliraad i sin højryggede Lænestol af Eg, 

saaledes, som man brugte den i hine Dage, ubekvem; men 
imponerende som selve den Tids Mennesker. Se ham foran den 
buede Chatolklap, saaledes som han sidder dér i sin brune lang
skødede Frakke med Parykken lidt paa Sned over de milde, 
venlige Øjne. Mærkeligt at tænke, at denne Mand snart naar 
Støvets Aar. — Se dog hans ranke Holdning, de levende Øjne. 
Og dog er det saaledes, thi Brevet, han holder i Haanden, og 
som han nys modtog, viser, at det er skrevet i det Herrens Aar 
1704, og hvo der vil læse den snørklede Skrift i Randers’ St. 
Mortens Kirkebog vil der læse, at Peder Madsen er født i denne 
vindskibelige Stad, som Søn af velagtede Forældre, Stadens Borg
mester Mads Poulsen og hans dydzirede Hustru Anne Nielsdat- 
ter, da man skrev 1635. —

Vel var han nu den velbaarne Cancelliraad, fordum Assessor 
udi Kammerkollegiet Peder Rosenørn, og af døn gamle Peder 
Madsen var ej meget tilbage, thi, som i vore Dage Klæder skaber 
Folk, saaledes skabte i hine Tider Titler Folk, og omskabte dem. 
Men alt i Livet er et Kredsløb, capo al fine, som hans fromme og 
musikalske Dotter Jomfru Anne udtrykte det; og som han nu 
sidder i sin store Stue paa Tvilum, minder i Grunden kun de 
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sorte Blækstriber i Parykken — den Vane at aftørre Gaasefjeren 
i Parykken har han beholdt — om hans Assessortid; kun den 
mægtige Signetring paa hans Pegefinger med det rosenørnske 
Vaaben, som højsalig Majestæt Christian Quintus, salig Ihukom
melse, forundte ham at føre tillige med det nye Navn, om Adels
manden. Han ligner nu den, han virkelig er: Godsejeren, der i 
knirkende Renlæders-Spændesko er paa Færde tidlig og silde 
i Lo og Lade, dog helst hos de kære Stude, som fede og vel
nærede skal vandre gennem Jylland til Kiel’s Marked for der at 
forvandles til Specier og Daler.

Thi den gode Cancelliraad ved, at ligervis, som det er dyrt 
at komme udi Rangen, er det ogsaa dyrt at holde sig dér, og 
at Penge ogsaa er en Magt. Udi i hvilken Rang monne han 
vel nu sidde, om ikke han i Ungdommen havde forsynet høj
salig Majestæt, Gud glæde ham udi Himmerig! med Penge, den
gang han som en galen Svedfux vandt Løbet om den char
mante Jomfru Moth? Gud alene vide det! Ak! alle de gode 
Specier, som den gamle Randers-Borgmester sendte sin alamodi- 
ske Hr. Søn udi Cancelliet. — Uden Specier, Dukater og Thaler 
havde han da nu kunnet lade sin kære Frue age udi Carosse 
med Vaaben, saa stort som en knyttet Næve paa Vogndøren? Den 
Næve havde slaaet noget Godtfolk i deres misundelige Ange- 
sichter!

Vel havde hans kære Frue medbragt udi Ægteskabet det 
saa efterstræbte »von«, selv om hun kuns var Salig Borgmester 
i Aalborg von Hemmers liden Dotter, og de tvende »von«’er 
havde dog i Forbindelse med Dukaterne — selvfølgelig! — bragt 
dem den Glæde, at kunne udstaffere med alskens Armatur trende 
Sønner som Officiers udi kongelig Tjeneste, ihvorvel den fjerde 
Søn, Christoffer, havde omsat Pengene i Stude og Kvøeg og der
ved ladet den Gud Mammons Symbolum yngle paa Kistebunden?

Oh — Vaarsol! Du gamle Comedianter! Ser Du alt dette?
Skin kun mildt paa den gamle Mand, saa mildt som Konge- 

naadens Sol skinnede over hans Liv; thi denne Dag i det Her
rens Aar 1704 er den store Dag i hans Liv! Kredsen er aabnet! 
Den, der var lukket for ham og hans unge Adel! Det staar at 
læse i Brevet han holder i sin Haand. — Hans Blik bliver fjærnt,
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som saa han en Stige, ved hvis neders te Trin han selv staar, 
og paa hvis øverste Tvillingerigernes demantbesatte Krone ligger 
bevogtet af en utallig Skare af hans Efterkommere alle med 
Rosenørnske Signetringe paa de smalle Hænder. — Dér! Trium- 
fenl Kredsen, lukket trods Vaabenbrev, trods Rang, trods den 
gyldne Dukatregn, staar nu aaben. Dér!

Cancelliraaden slaar hen over Papiret, dér staar det at læse: 
Kærligen og sønneligen meddeler hans kiere Søn Mathias ham, at 
eftersom han haver begiæret Højædle og Velbyrdige Hr. Otte Friis 
til Astrup og hans hierte Hustru Bru Birgitte Lykke deres kiære 
Dotter til Ægte, nomine Antoinette Lisbeth, beder han om den 
faderlige Velsignelse og Tilladelse til at træde i Ægtestanden med 
bemeldte Jomfrue! —

Cancelliraaden tører sig over Panden med sin Lommedug, 
han kan ikke fatte den Lykke, der er overgaaet hans Hus. Vel 
har hans Søn Christoffer alt holdt sit Bilager med en »von«, 
men det er kuns med Kusinen af de Hemmers i Aalborg, hvad 
dog tilgives for de velsignede tre Børnebørns Skyld, de trende 
smaa Roser paa Stammen. De kommer ofte til Tvilum og leger 
paa Cancelliraadens Knæ, saa Signeterne dingler paa hans Silke
vest. Men! Nu en Svigerdatter af den gamle Adel! Eja! en Friis! 
Ja, saa sandelig skal hun være velkommen den Rosenblomme, 
den Balsambøsse. Og faderlig Velsignelse! Ja — saa tusindfold! 
Hans Hænder ryster af Bevægelse, han knuger Brevet som var 
han angst, at dette corpus delicti skulde forsvinde som en Geist 
i Komoedien, et fata morgana —!

Med et Ryk rejser han sig og gaar over det hvidskurede 
Gulv for at gøre sin kære Hustru og Dotter delagtig i Lykken 
og den Ære, der venter ham og hans hele Hus. Skade kun, at 
hans hierte Søster Kirsten — Landsdommer Lerches — forlængst 
ligger under Mulde, hun vilde have glædet sig med ham. Og dog! 
Han staar stille i den store Stue, i hvis Gyldenlæderstapeter Solen 
leger springende, for at glimte i de mange Bogrygges gyldne 
Titelskrift, thi fra Assessortiden ejer Cancelliraaden mange rare 
Bøger, det hele corpus juris staar dér opmarcheret med den tykke 
Lovbog i Spidsen, der bærer højsalig Majestæts Navn. Hvad 
om han lod dette være en Overraskelse til Aftensbordet, hvor han

11 



ved Bordenden sidder og ser ned over Husfolkenes Række? Hvad 
om efter Bordbønnen endnu med foldede Hænder han læste, 
som Hr. Niels fra Prædikestolen: »der lyses til Ægteskab for 
velbaarne Hr. Capitain-Lieutenant Mathias de Rosenørn af Obrist 
Rodsteens Regiment og velædle Jomfru Antoinette Lisbeth Friis«. 
Det turde give en Spas! Men dog, hans gode fromme Datter vilde 
ej taale der dreves Giek med den Allerhøjestes Sakramenter.

Oh I Du kære gamle Borgermester deroppe i den forgyldte 
Ramme over det bredmavede Dokumentskab, kan Solen ikke 
faa dig til at smile paa en saa extraordinaire Dag?

Den gamle Cancelliraad har aabnet Døren til Havestuen. Dér 
sidder hans Datter i Samtale med Præsten, Magister Niels, om 
de Moabitter og Filistre, al imedens hendes flittige Hænder strik
ker Lammeuldssokker. Cancelliraaden har næppe Sands for at 
besvare Præstens venlige »Guds Fred«. Anne maa forlade de 
Filistre, just som den Guds Mand David lagde Stenen udi Slyn
gen for at dræbe den Ærkeskielm Goliath, og Cancelliraaden 
smiler ved Tanken om den Sten, han har udi Slyngen!

Medens Jomfru Anne opsøger sin Moder, sætter Cancelli
raaden sig i Solstriben og strækker Benene mageligt ud, den Gigt 
var ret slem i denne Vinter. Præsten benyttede Stilheden til 
at fortabe sig i den zitrende Solstribes Symbol og bemærker, at 
Guds Sol skinner paa baade Retfærdige og Uretfærdige. Gud 
er dog den store Miskundhed selv, og vi er dog alle kuns ufuld
komne Bestier for Herrens Øje. — Cancelliraaden lader den lærde 
Mand tale. Med halvlukkede Øjne sidder han og drejer paa sin 
store Ring. Ak, Gud for en Tid! Kommer den gode Kone da al- 
drigen? Cancelliraadinden kommer, lille og væver, med de ras- 
lende Nøgler til Fadebur og Gemmer ved sit Bælte, spørgende 
om denne lil betyder, at der er Krig i Landet, og Jomfru Anne 
folder de magre Hænder, som om denne Bevægelse alene kunde 
forskaane for sligt et Onde.

Cancelliraaden retter sig i Stolen, ser sig omkring med hem
melighedsfuld Mine, rømmer sig og oplæser sin Tidende for den lille 
Tilhørerkreds, saa højtideligt, saa salvelsesfuldt, at Magister Niels 
uvilkaarligen slutter Oplæsningen med et »Amen«; og Jomfru 
Anne forglemmer, at der gives Ting, Forfængelighed for Eksem-
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pel, som staar i Rangklasse med det, som Rust og Møl kan for
tære. Hun fordyber sig i Genealogien over de Friis’er fra Astrup, 
hun gentager med Ærefrygt: »de Friis’er fra Astrup«. —

Vel vidste hun nok, at Kongelig Majestæt forrige Vinter 
havde eftergivet Skat paa Grund af »armselige Tilstande«; der
næst var der jo 12 Børn, men de pyntede og fyldte dog paa Stam
tavlen, selv om enkelte allerede havde forladt Astrup for at bo
sætte sig i de himmelske Boliger, bortrykte af den hastige Sot. 
Alt dette fordunkledes dog af den Omstændighed, at den nye 
Datter i det Rosenørnske Hjem var opkaldt efter de Reedtz’er 
og Sehested’er, og hvad endelige de armselige Tilstande angik, 
vidste hun, hvad der var forvaret i det store Skab i Cancelliraa- 
dens Stue, de »Tilstande« skulde den liden Frøiken ej mærke 
paa Tvilum! Og aldrig skulde man nævne, her tog Cancelliraaden 
Herren sin Guds Navn forfængeligt, og Magister Niels slog Kor
sets Tegn, den nu glemte Historie om Laurids Friis, der begik 
Drab og endte som Tolder i Skagen. Ak! ogsaa efter at den 
søde Jesus vandrede blandt os, hørte Synd og Told tilsammen. 
Aldrig hin Palle Friis, der begik Mord og blev halshugget udi 
Residentsen, dette Sodoma; aldrig heller Erik Friis, der overfaldt 
den gamle, hæderkronede Hr. Peder Skram, og som blev erklæret 
æreløs for sit uskikkelige Levned. Thi nu skulde Roserne blom
stre for liden Jomfru Lisbeths Fod og Ørnens hvasse Klo værge 
for hende. Og for den husmoderlige Fru Anne ringlede Nøg
lerne ved hendes Bælte, som vare de alle Bryllupsklokkerne udi 
Tvillingerigerne.

Da Solen gik ned bag Klosterskoven, straalede endnu Dagens 
Skær i Havestuen paa Tvilum. Aveklokken ringede den ikke 
ned i Hjærterne paa de Trende, thi endnu langt ud paa Natten 
brændte Spædelysene i det store Hus. Cancelliraaden gennemgik 
endnu engang Regnskaberne fra sidste Kieleromslag. Nu maatte 
man være dobbelt aarvaagen, og den Jesper Ridefoged var maa- 
ske dog en Fuxschwanzer. Fru Anne færdedes som selve den 
hvide Dame udi Linnedkamret; hvem vidste, om dog ikke de 
armselige Tilstande« tog et Indhug i Stablerne af Damask og 

Lin. Hvorfor i Herrens Navn havde hun ikke endnu i Aften givet
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Pigerne i Arbejde at sy Krone paa et Dusin Børnelagener? Tænk 
at sligt kunde glemmes!

Da Jomfru Anne havde sluttet sin Aftenbøn og lagt sig til 
Hvile i sin smalle Seng, tilføjede hun — »Gud holde sin skier- 
mende Haand over alle de Friis’er fra Astrup — og hun tænkte 
paa, hvor stor egentlig Guds Faderhaand var. Der var jo dog 
12 Børn! Over de aftenstille Enge vandrede Magister Niels vel
tilfreds med Løftet om en ny Oblatæske til sin Kirke. Og dog! 
han tænkte paa den mærkelige Sammenstilling af Synder og 
Tolder.
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1114 ANNE ROSEN0RN 
F. 26. Januar 1667, t 3. December 171b. 
Vgift — Da him vilde »att dett, hende 
arveligen tilfaldit, igien til Familiens 
Conservation skulde henfalde.« —

Jeg er en Lømmel stiv og stram — 
Et Asen indtil Døden — 
som fraadser i min egen Skam 
og synder ufortrøden — 
Ak! Herre! Tag mig Køter an — 
rusk mig i Øret naar Du kan — 
og giv mig arme Bengel — 
Plads bag din mindste Engel!

Stiv og stram sad Jomfru Anne Rosenørn under Salmesangen 
en Vintermorgen i det Herrens Aar 1714 nær Jul i Tvilum 

Klosterkirke. Sneen føg uden for Kirkevinduerne, hvis Giar var 
ziret med Familie  vaabenet, og hvis blyindfattede Mosaik var en 
Gave til den fattige Kirke fra Cancelliraaden ved hans liden 
Dotter Annes Entré i denne syndige Verden. De smaa Snefnug 
føg sammen i Vindueskrogen og dannede en lille Gravhøj. Paa 
selve Ruden vævede de sig sammen til et Liglagen om det farvede 
Vaaben. Nu og da rystede Ruderne under Stormens Kast, saa 
hun frygtede at se Ørnen i Glasmaleriet komme flyvende ind i 
Kirken. Vindfløjen paa Taarnet og Orglets hule Piber skrattede 
omkap.

Kirken var bitterlig kold. — Hun krøb sammen i Hjørnet 
af den store Herskabsstol, hvor hun sad ensom i sine lange, 
sorte Klæder, medens de magre Hænder foldede sig over den 
store Spændebibel, en Gave fra hendes hierte Fader til Julen
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1703. Og nu stod atter snart den samme Højtid for Døren, hvor 
hun skulde fejre igen Jesus, det hjærtesøde Himmelbrøds, Fød
selsfest. Hvor var denne Bog hende dyrebar — hun havde sande- 
ligen brugt den til »fornøjelig Salighed«, som ogsaa hendes Hr. 
Faders fromme Ønske havde været. Dog sad hun og tænkte paa 
Tomhed og Død. — Det var, som om hendes søde Jesus, den 
Lilje i hendes Hjærteskrin, blev borte for hende i Snefnuggenes 
Dans.

Alt blev Ensomhed. Den elskede Fader var borte. Deroppe 
ved det vaabenprydede Alter i Koret laa de nu, de elskede For- 
ældre, den regnskabskyndige Cancelliraad og den flittige Fru Anne. 
Kun til en Grav havde deres Goddædighed mod Kirken hjulpet 
dem. Borte var de, og ensom sad hun, deres eneste Datter i sine 
sorte Klæder, som hun ikke havde aflagt, siden Meddelelsen om 
hendes hierte Broder Peders Død i Slaget ved Gadebusch var naaet 
hende. Hun bukkede sig lidt under Magister Niels’ haarde 
Stemme fra Prædikestolen, i hans Mund blev Herren, hendes Haab 
og Forløser, der var hende mer end Englemad, til den haarde 
Dommer. Stod ikke Hr. Niels dér som en myndig Herrens Strids
mand og fortalte hende, at det var lettere for en Kamel at gaa 
gennem et Naaleøje, og dog vidste hun, at en Kamel var et saare 
lidet adræt Dyr, end en Rig gik ind i Himmelsalen gennem de 
brede, englebevogtede Portel Ak! for bitre Ord! Mon da ikke den 
store Kongesøn havde set udi hendes Hjerte og læst der, hvad 
de havde kostet hende, — de Rigdomme, hun kaldte sine? Livets 
Glæde og Lykke havde hun ofret derfor, og Ensomhed havde 
hun høstet; blot for at bevare den Smule Specier og Daler til 
Slægtens Conservation.------

Men Hr. Niels’ Ord blev hængende i hendes Ører. Var det 
den liflige Honning, der flød fra Christi dyrebare Vunder? Var 
det den bannhjærtige Herre, der nu læste Dommen over hende?

Og Jomfru Anne begyndte vel nu for hundrende Gang at 
stave sig gennem Forældrenes Mindetavle, som søgte hun Trøst 
i de kære Navne. Dybt følte hun Sandheden i de skiønne Ord:

»Herre til Tvilum, Hr. Peder, en Fader, — Fru Anne de 
Hemmer en Moder som faa«. — Og saa de stolte Ord. som hun 
var Mesteren for —:
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SLÆGTENS STAMFORÆLDRE

Cancelliraad PEDER MADSEN ROSENØRN 
* 10/10 1635 f 1706

ANNE DE HEMMER 
* 23/s 1637 t5/* 1703



Oberst MATHIAS ROSENØRN 
til Aakjær

* 1676 f 2% 1725

ANTOINETTE LISBETH ROSENØRN 
f. Friis

* 2/i2 1675 f 6A 1716



»Rosenørns Stamme fik adelig Ære, til Green og Frugt af 
berømmelig Rod —

»Den gav Kong Christian den Femte at bære, Hielmen oc 
Vaaben oc adeligt Blod —«

Som i Trods mødte hendes Øjne Præstens; men hun maatte 
hasteligen slaa sine ned; thi nu lød de forfærdelige Ord om den 
rige Mand i Helvedes Lue og den arme Lazarus udi den Guds 
Mand Abrahams lune Skød. Oh! Dyrebare Forældre, og liden 
Broder Peder, der ensom sov den lange Søvn paa Slagmarken 
ved Gadebusch, var I nu udi de Luer eller udi det livsalige Skød? 
Og over Naadigfrøkenens Kinder listede en ensom, Tvivlens, Taare.

Hun saae ned i Kirken. Der sad de nu alle, de arme Bønder, 
paa den bageste Bænk endda Rakkeren fra Heden. Alle sad de 
og saa paa hende. Hun forekom dem saa lille og vissen i den 
store Herskabsstol, og hun syntes, at de sad der som en Trods, 
som en Haan mod hende og hendes Liv. —

Ak Gud! Se dog i Naade ogsaa til mig arme Synder! Er dog 
intet Sted Lise for min Hjertekval? Ak, nej, end ikke den liden 
Engel deroppe paa Altertavlen, — der med oppustede Kinder 
blæste udi Basunen, og over hvis runde Barneansigt hun saa ofte 
havde frydet sig, hun syntes, det havde Lighed med hendes Bro
dér Christoffers velsignede Peder — havde paa denne kolde Dag 
eet eneste Smil i det tykke Ansigt. Atter flakkede hendes Blik 
til Mindetavlen, men ogsaa de dansende Bogstaver skrev med gyl
den Flammeskrift sit »Mene, mene, tekel« for hende:

»han beskikkede sit Hus, forrettede selv Skifte og Deeling 
»mellem sine Efterladte Børn og overgav dem hver sin 
»Part! —«

Ak! det var moxen ikke til at udholde at læse! Penge, Rig
dom, Forfængelighed, Forgængelighed, Tant og Gøgl! Søde engle- 
hvide Krist! Hjælp mig! Slaa allenfals den Præst med Stumhed.

Endelig! Hun hørte Bønnen for Kongen og hans hele Hus, 
hun rettede sig; men i samme Øjeblik bades der for de Fattige 
og Elendige, og som med Vilje glemte Guds Tjener at bede for 
de Ensomme. — Det havde dog været en Trøst i denne Elende.
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Kirken blev levende, hun hørte de sømbeslaaede Sko skure 
mod Stengulvet, saae den gamle Degn vække Ridefogeden ved et 
Par Slag af Kirkebøssestangen; en Barmhjertighedsgerning værdig 
at sidesættes med hin barmhiertige Samarits; thi Kirken var saa 
kold, at man fast kunde fryse ihjel af Vanvare. Vinden peb gen
nem Revner og Sprækker omkap med selve det trangbrystede 
Orgelværk.

Nu stod den lille Magister foran Alteret. Jomfru Anne ret
tede sig, nu var hun vel udi Salveten for hans incommode Talen. 
Men det var, som om selve Altervinen frøs til Is for hendes Øjne. 
Om Synd og Død, talte han, om Ormeføde og Raadenskab, om 
Helvedes evige Luer, som virkede dobbelt hede i denne forfærde
lige Kulde. Nejl fra ham var ingen Trøst at vente. Og atter flak
kede hendes Blikke, fra Alterblad til Basunengel, for hvem selve 
Tonen syntes frosset fast i den gyldne Tuba trods de spræng
færdige Kinder.

Hun mærkede, at Kirken tømtes. Men stadig sad hun og 
krøb sammen i sin Stol. Hun saae Degnen slukke de svagtskin- 
nende Voxlys paa Alteret, saa Englen falde tilbage i Forglem
melse og Mørke, saae Guldbogstaveme paa Mindetavlen udviskes. 
Stadig sad hun, ensom og stille. Det var, som om Kulden havde 
stivnet hendes Lemmer og standset hendes Hjærte. Alt var hende 
saa uvirkeligt, at hun ikke vidste, om hun ikke allerede laa 
under Stenen deroppe i Koret, dækket af Sneens hvide Liglagen.,

Et isnende Pust slog hende imøde fra den aabne Kirkedør 
og fik Bladene i hendes Bibel til at vende sig som rørt af en 
usynlig Haand. Hun rejste sig med Besvær og gik med langsomme 
Skridt ned over Kirkegulvet.

Udenfor Kirkedøren ventede den gamle Carosse. Lars Kusk 
saae forbauset paa Naadigfrøkenens Ansigt. Det var koldt som 
Is. Efter at han med Hatten i Haanden havde lagt Bjørnepelsen 
om hendes Fødder og atter sad paa Bukken, rystede han betæn
kelig paa Hovedet: Jomfruens Ansigt havde en frappant Lighed 
med salig Cancelliraadens, hin Dag, man klædte ham Lig oppe 
paa Salen. Paa Hjemvejen dannede Sneen, der piskede ham i 
Ansigtet, de mærkeligste Gestalter, Benrade og Dødninger, at han 
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læste sit Paternoster og først følte sig rolig, da han svingede ind 
i Kastaniealleen paa Tvilum.

Da Jomfruen endelig sad ved Chatollet og hørte Bøgebrændet 
knitre i Ovnen, begyndte hun at komme til sig selv. Langsomt 
syntes de stive Lemmer at blive tøet op, men stadig mærkede 
hun om Hjertet et Tryk, der ikke vilde forsvinde. Da beslut
tede hun at sørge for det Timelige, medens det endnu var Tid. 
Hun skar sig en Pennefjer og skrev med sin stive, stejle Skrift, 
som ført af en usynlig Haand, sit eget Ligvers. Og da det stod 
paa det hvide Ark, læste hun med forbauset og stille Stemme:

»Her sættes til Huile i Fædrenes Graf —
Her Fjællene gemmer 
dødskyldige Lemmer — 
men Sielen indhimlet til GUD som den gaf. 
Den dydige Rose paa yderste Dom — 
som Ørnen sig svinger 
med Engle fik Vinger
— skal finde for Tronen blandt Helgene Rom« —

Se saa! Nu kunde den englesøde Jesus stævne hende til Dom! 
Dommen over sit jordiske Liv havde hun selv skrevet.

Hun faldt i Staver, og saaledes sad hun, medens Time kædede 
sig til Time og Skumringen aandede ud af alle Stuens Kroge, 
medens Snefnuggene dansede deres danse macåbre bag de frosne 
Ruder. Og saaledes fandt Husjomfruen hende, da hun efter me
gen Banken og Kigen gennem Nøglehullet vovede sig ind i Stuen 
for at melde, at det var Sengetid.

Maanedsdagen derpaa, om Aftenen ved Klokken 9 slæt, gik 
Jomfru Anne Rosenøm ind til den evige Hvile efterladende sig 
Frugterne af sin Ensomhed og Gudsfrygt til Slægtens Conservation.

Hendes selvaffattede jordiske Dom staar at læse paa Væggen 
i Tvilum Klosterkirkes Kor. Tavlen hænger ensomt og alene, som 
var den et Symbol paa Jomfru Annes eget Liv.
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1716 PAUL R O S E N 0 R N 
til Meilgaard og Kathohn samt Tvi- 
lum, f. 25. Februar 1670, r 26. Novem
ber 1737. Oberst, 1733 Brigader, 17 3 h 
Generalmajor, 00 28. Maj 1708 med 
Mette Benzon, f. 10. November 1693, 
t 1752, begr. 9. Januar 1753. Han be
gravet i Glæsborg Kirke, hun i Aalsø 
Kirke.

Naar Stormen fra Nord sætter ind og presser Vandene gennem 
Sundet ved det gamle Krogen og den vindskibelige Stad 

Helsingør, da suser den stærkest om Taarnet paa Kronborg. Som 
en knyttet Næve ligger det skiønne Slot, saaledes som salig Fre- 
dericus Secundus lod det zire og armere ved den gyngende Lande
vej, hvor al Verdens Sejlere og Fregatter mødes. De hilser hver
andre med Vimpler og Flag, men fejrest hilser de Kronborg, 
Nøglen til Øresund. Alle Nationers Kanoner løsnes for Slottet; 
der er Skibe fra de fjerneste Ejlande, hvor Solen har brændt de 
arme Indvaanere sorte og brune, der er Skibe med Drageflag, 
— hvor skævøjede Kinesere staar til Rors. Men flittigst hilser 
dog Generalstaterne i Holland deres Flag, — for ikke at tale om 
Arvefjenden, — Svenskens blaa-gule Fanedug.

Mod Vinter, naar Dagene kortes, og Solen kun sjældent skin
ner, faar Nordenvinden Bølgerne til at stivne. Det stolte Køl
vand, som den hollandske Tjalk ridser, glattes ud af den bidende 
Vind; de arme Kinesere og Mohrer fryser til Døde eller søger ind 
paa Rheden ved Helsingør, hvor Besætningen i lave Huse langs 
Havnen søger sig en lille brændevinsstinkende Knejpe — og 
lader Helvedsvandet varme det kolde Blod. Bastionens piskede 
Træer rager trøstesløse op af Sneen, som et Ris, der truer den 
snesendende Himmel. Men bryder en mat Solstraale gennem det 
tunge Skydække, da lyner de trende Kroner paa Kronborgs Spir 
i deres straalende Forgyldning, og de sære Stenfigurer, der zirer 
de graa Mure, synes i det hastige Skiften af Lys og Skygge at 
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skære Ansigter og vride sig i sære spottende Smil over mod den 
svenske Kyst.

Somren 1715 havde været meget varm. Ofte havde man paa 
den nordlige Bastion set to Smaafyre i Fløjlsdragter med store 
Sølvknapper sætte deres selvlavede Orlogsskibe ud, og jublende 
Barnestemmer havde lydt, naar Smaabølgerne havde baaret de 
smaa Snækker udad, Bølge for Bølge, indtil de var forsvundne 
for de stirrende Barneøjne. Saa overstrømmende havde Bame- 
glæden været, at selv den alvorlige Skildvagt, der med Lunte
bøssen i Favn Fod for Fod gik sin Ronde, var standset og havde 
set til Smaafyrenes Leg, og med Længsel i Blikket stirret mod 
de søgaaende Smaaskibe. Et venligt Ord er vel faldet til de Smaa, 
thi de var jo Børn af den forgudede Chef for Soldatesquen Obrist- 
lieutenant Paul Rosenørn: Johan og Peder. Den 6aarige Johan, 
en mørkhaaret, kæk Dreng, der allerede havde lange Støvler og 
med sin liden Kaarde gjorde Exercitsen med paa Voldene, var 
den, der satte Skibsfarten i Scene. Den lyshaarede 5aarige Peder, 
der var belærende og vidende, var den, der gav Broderen Vej
ledning, hvorledes man burde manøvrere med Baadene, og for
talte, hvorhen de skulde drage.

Thi han yndede om Aftenen, naar Spædelysene blev tændt, 
at sidde med sin Bog og stave om de fjerne Ejlande, hvorfra El
fenben og Guldet kom. Johan sad saa og pudsede sin Kaarde, 
saa den skinnede. Det eneste om Geografi, han kendte, var, at 
det bedste Klingestaal fik man fra det Lånte Spanien. Medens det 
militaire saaledes ganske optog Johans Tid, delte Peder sin mellem 
sine Bøger og den lille hvide Vugge, hvor hans lille Søster Mar
grethe, der havde set Dagens Lys her paa Kronborg, laa og fan
gede Solstraalerne med bitte Hænder. I Timevis kunde han sidde 
paa sin Skammel og se paa den liden Søster, hvis første skæve Smil 
gjaldt ham. Han snittede af Pilene ved Stranden de Fløjter, hvis 
Toner fik hende til at le saa det klukkede i hele hendes lille 
Person. De skønneste Sten, de smukkeste Muslingeskaller, hvori 
Solen gengav sit Straalespil, lagde han i hendes lille Vugge. Kun 
naar Faderens Blik stoppede ham, søgte hans Øjne den opslagne 
Bog paa Knæet, for, naar han gennem de lange Øjenvipper og 
halvlukkede Øjne havde overbevist sig om, at Faderen ikke mere
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saa efter ham, kærtegnende at stryge over det blomstrede Vugge
bolster med sin lille Haand.

Var den lille fastbyggede, stoute Johan Faderens erklærede 
Yndling, da var den blide Peder Fru Mettes Kæledægge »Nest- 
håschen«, som hun spøgende kaldte ham.

Man skrev 1716. Obristen var i Vaaren 1715 brudt op med 
sit Regiment fra Jylland og havde begivet sig til Kronborg, hvor 
han i Commandanten, von Schnitters Fraværelse var Chef. Med 
et Suk havde Peder forladt sit fædrene Hjem, det kære Tviluin. 
Rundt var han gaaet i det store Hus og taget Afsked med hver 
en Krog i Haugen, hvor han havde drømt sig ind i Eventyrets 
Land, med den smukke blissede Kalv, der til Høst skulde sælges i 
Kiel, og som han aldrig mere vilde faa at se, med den gamle 
»Tullefas«, der i sit Hundehus havde faaet de tusinde Kys og 
Kærtegn. Med hængende Øren havde den gamle Hund staaet og 
set, hvorledes den store Rejsevogn var kørt op foran Stentrap
pen, set den lille Peder i sin tykke Frakke med sin Bog i Favn 
blive slugt af dens sorte Indre, den lille Johan, Fru Mette — 
alle var de. bievne slugt af det tilsyneladende umættelige Uhyre. 
Saa var Obristen selv steget til Hest. Med sin Ridepisk havde han 
slaaet paa Karossens Tag. De fire Heste havde trukket i Seletøjet, 
saa det knagede, og medens Rideknægten havde tumlet med Haand- 
hestens Tømme, var den tunge Vogn forsvunden nede i Alleen, 
kun efterladende sig to Striber i den grusede Vej. Trine Køkken- 
pige havde tørret sine røde Øjne med sin Næseklud og snøftende 
ønsket de Farende »Guds Velsignelse«.

Paa Tvilum var der blevet stille. Kun Jomfru Anne, Obri
stens Søster, færdedes endnu i det store Hus, men hun gik om
kring som en Geist, trangbrystet og lidende af den slemme Aande- 
nød. Hun forberedte sig paa en længere Rejse; det vidste selv 
»Tullefas«; thi naar Aftenskumringen lejrede sig i hver Krog af 
det stille Hus, gik »Tullefas« ud af sit Hus, satte Næsen i Sky 
og hylede, hylede ind i den dæmrende Hauge, saa Pigerne i 
Bryggers og Køkken slog Korsets Tegn og bad for den gode 
Jomfru Anne. Saa svag havde hun følt sig, da Familien drog bort, 
at hun ikke var kommet ned paa Stentrappen at vinke Farvel, 
men Børnene var bragt op til hendes Seng, der lignede en hel 
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Vogn med Himmeltelt. Een for een havde hun taget dem i Favn, 
og trods det, hun havde gemt det trætte Hoved i de tykke Fjer- 
puder, forekom Lyden af de rullende Vognhjul hende som Sten, 
kastet hen over hendes eget Kistelaag. —

Inden Aarets Timeglas var rundet ud, havde Jomfru Anne 
da ogsaa begivet sig paa sin lange Rejse. —

Nu var Familien paa Kronborg. —
Obristen exercerede sine Folk, Fru Mette gik og saa til og 

forvarede sine Linnedskabe, og medens Johan i krigerisk Idræt 
slog Næsen af Stenansigterne paa Muren, som var det de slemme 
Svenskere selv, sad den lille Peder under Elmene paa Bastionen 
og lod Tankerne drage paa Langfart.

Eller han gik rundt i de tomme Sale; saa paa de sære Con- 
trafejer, der zirede Væggen, Mænd i svære Rustninger, hvis Sam
mensætning Johan havde forklaret ham til Punkt og Prikke, 
skiønne Damer med store Haaropsætninger og hvide Lin, af 
hvilke enkelte mindede om Tante Annes hvide Hoveddug. Men 
helst hyggede han sig i Kirken, oppe i salig Majestæts Skriftestol. 
Dér sad han og lod Fantasien befolke det øde Rum. Naar Solen 
sprang i de gyldne Lister og Spær, da blev det til Mænd i Gyl
denstyksklæder, og Ansigterne paa de pluskæbede Engle, der bar 
Alter-Baldakinen, fik alle den liden Margrethes Træk. Han fore
stillede sig, hvorledes han engang vilde gaa paa Langfart, helt 
over til de røde Mennesker, af hvem han havde et skønt coloreret 
Kobber i sin Bog. Vel havde hans Moder fortalt ham, at disse 
Mennesker fornemmeligen spiste smaa Børn; men til den Tid 
var han jo ikke Barn mere, og om Johan drog med i Pantser og 
Plade, havde det ingen Nød.

Nu var de sidste Blad faldet paa den store Ælm. I Slots
kirken var det bitterligen koldt, helst sad han nu ved Kaminen 
i Fruerstuen. Oftest sad han alene, thi eftersom Kong Garolus 
var vendt hjem fra Stormogulen, kunde det hver Time gaa løs 
her paa Slottet — denne Torn i Svenskens Flæsk —, og da 
gjaldt det om at være paa sin Hut. Obrist Rosenørn indøvede da 
ogsaa paa Volden hele Dagen sit Mandskab. Sundet var tillagt. 
Man saa, hvorledes Borgerne i Helsingør i deres Kaner kørte langt 
ud paa den hvide Flade, og selv Fodgængere paastod, at man
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kunde vove sig helt over til Fjenden. Se, det var jo en uhyggelig 
Tidende. Vagterne paa Kronborg blev fordoblet, og i Mørkningen 
et Kompagni, iført hvide Skjorter at de ej skulde opdages, kom
manderet ud at save Isen itu, saa den arge Fjende i alle Fald 
skulde faa sig en vaad Grav om han vovede sig mod Kronborg.

Mod Vaar brød Isen op. Klingende som Sølvbjælder skruede 
Isen, og da Martsviolen blomstrede paa Bastionen, og den lille 
Peter bragte Fru Mette den første Haandfuld, drog Obristen med 
Regimentet til Hovedstaden. Johan befandt sig ikke vel, nu Stør
stedelen af Garnisonen var borte, og den lange Hestestald var tom 
for de velplejede Øg; hvorimod Peder jublede over den Ro, der 
var bleven, over at være ene med Mor’ og over, at intet strængt 
Blik forhindrede ham i med fjærne Øjne og Tanker at gynge den 
lille Vugge. Sommeren igennem stod han paa Volden, saa mod 
den opankrede Flaade. Han saa Dannebroge vifte omkap med 
Engelskmandens Fanedug og den moskovitiske Majestæts blaa- 
hvide Flag.

Men Sommerens blide Bør fik ogsaa Ende. Atter kortede 
Dagen af, snart vilde man have den kære Christfest. Gud maatte 
vide, om Svensken gav Ro til at fejre den med Gammeløl og 
Dans —.

En af de første Dage i Julemaaneden sad Fru Mette ved 
Vinduet i Fruerstuen ud mod Øresund. En Snebyge var nyssens 
som en bred hvid Pensel faret over Slottet. Paa Tagrygningen 
laa den hvide Sne som en Hermelinsbræmme, Stenansigterne 
havde hvide Kalotter paa, og kun her og der stak en nøgen 
Gren op af den frosne Jord. Fru Mette sad og sømmede et Lin, 
trak Traaden ud og ind, alt imedens hendes Blik fulgte en liden 
Snække, der, kæmpende sig op mod Vinden, forsøgte at gaa ind 
til Helsingør. Den krydsede over mod den svenske Kyst, hvor 
»Kärnans« røde Taarn, som en hævet Pegefinger truede ad den 
lille forvovne Baad. Derovre lod Skipperen gaa over Stag; 
som en haanlig Pil skød Baaden over mod Sjælland paany. Maatte 
vide, hvorlænge den liden Baad endnu skulde udholde den 
ublide Bør? Henne ved Ovnen sad den lille Peder med en Sax. 
Af et kulørt Stykke Papir fremtryllede han de sælsomste Figurer. 
Naar en var ham ret lykkedes, kom han over det sort- og hvidt- 
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tavlede Gulv for at vise Moderen sit Kunstværk. Fru Mette strøg 
ham over de lyse Lokker med moderlig Ømhed og saa ind i 
hans blaa Øjne, roste hans Opfindsomhed; havde han nu ikke 
klippet dér Tvilum, ja, saagar den store Gaardslind, hvori de 
tusinde Bier summede om Somren! Peder blev ivrig. Om 
Mama da ikke kunde se, dér var Døren ind til Vaters Stue, 
dér i Vinduet saa man Faster Annes Myrtetræ, ja! sandelig, det 
kunde da enhver se!

En Haglbyge brød ind mod de smaatavlede Ruder, det lød 
som et Bølgeskvulp. Saa kom et fløjtende Hvin, en Piften, der 
endte som et langt Suk, idet Vinden for om det skarpe Hjørne. 
Over Sundet trak Bygen hen. Nu og da skinnede det hvide Sejl 
paa den lille Snække gennem Regntaagen. Lille Peder trykkede 
Næsen mod Ruden. Papir og Sax blev liggende i Vindueskarmen. 
Se! Mor! Den lille Baad; tror Mor, den vil naa Havn? Fru Mette 
rystede betænkelig paa Hovedet, saa Ørelokkeme klirrede svagt; 
for en svære, svære Tørn den Skipper havde. Ivrigere og ivrigere 
stirrede Mor og Søn paa den lille Baad, der snart dansede over 
Bølgerne, snart syntes slugt i de dybe Dale, snart stigende mod 
Himlen ligervis en Stormaage. Peder var krøbet op paa Moderens 
Skød. Mørket lejrede sig derude, Taagen blev tættere og tættere.

Nu spillede Klokkespillet i Taarnet alt 6 slæt. Med et lille Suk 
lod Fru Mette den bitte Fyr glide ud af sin Favn, rejste sig, 
samlede sine Sysager sammen, lukkede sine Naale ind i sit Kridt
hus og bød ham at hente Lys samt se efter, hvor Johan vel 
monne være. Hun gik hen til Kaminen og ragede med Messing
stangen op i Gløderne. Med den ene Haand støttende sig til 
Kamingesimsen, hvor Ilden legede i det kronede »F«, faldt hun 
i Tanker, der forsøgte at gennemtrænge den taagefulde Aften 
for at se, hvor hendes kære Husbond færdedes. Haabe maatte man, 
at den kække General-Admiral Guldenleu da vel var landet i 
Norge med Soldatesquen; men var dog ikke ogsaa Krigen paa 
Landjorden en farligen Sag? Gud holde sin Haand over hendes 
Kiæreste!

Dér kom Lysene. Fru Mette sænkede Messingrageren; dér, 
paa det trekantede Bord, skulde Armstagen sættes, og saa kunde 
Anders, nu han dog var her, gerne trække den store Lehnstol
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hen foran Kaminen og trække Gardinerne for Vinduesnischen. 
Saa kunde Anders da søge Junker Johan, antagelig sad han hos 
Vagtmesteren paa hanses Kammer og hørte om forrigen Tiders 
Felttog. Fluxen skulde han komme herop. Men Anders maatte 
huske at lukke Døren efter sig — hart!

Saa lyste Kaminen og Spædelysene omkap paa Moder og 
Søn. Bøjet over sit Lin syede Fru Mette gode Haab for sin fra
værende Husbond ind i Hvidsømmen, og Peder, med det lok
kede Hoved støttet i sine Hænder, stavede sig halvhøjt gennem 
sin store Foliant. Kun det store Standur maalte Tiden, det lød 
som Pallask-Slag paa en Rustning. Hvert kvart Time bar Vinden 
Brudstykker af Taamspillets Melodi ind i Stuen.

Da brødes pludselig Stilheden. Et Sted i Huset blev en Dør 
med Brag revet op. Skridt lød gennem Stengangen, og som en 
lille Hvirvelvind stormede Johan ind i Stuen. Fru Mette vaag- 
nede af sine Drømmerier, Peder plantede en Finger midt i det 
svære, lange Ord han stavede og saa op. Et Brev! Ak! Maatte 
det bringe gode Tidender! Johan kunde næsten ikke give Stun
der, det var jo Faderens stive Skrift. Hans Hænder rystede af 
Utaalmodighed. Hvilken Tid hierte Mama brugte til at bryde 
det Segl! Saa — dér sluknede Peder Tællepraasen ved at slaa sin 
Bog i; det kom der af de Bøger! Hurtig tændte de urolige Hæn
der en Spaan ved Kaminens Gløder, Tanen spruttede og osede 
saa Peder maatte pudse den med den messinge Lysesax. Johan 
stillede sig op bag Mamas Stol; han vidste, hvor langsomt Fru 
Mette vilde læse Brevet, som selveste Hr. Slotspræsten Evan
geliet paa de hellige Dage. Stod man helt paa Tæerne, kunde 
man læse over Mamas Skulder, og for ham gjaldt det kun om 
at se de Tal, foran hvilke der stod »tot«; det var dog det eneste, 
der var af Interesse.

Peder krøb op paa Armlænet af Stolen, lagde Armen om 
Mamas Hals, maaske stod der nu om Blessure og Krankheit, 
og saa maatte han da være parat til at stryge Mamas Kind.

Fru Mette rykkede Tællepraasen til Rette, med en Sax klip
pede hun Seglet ud, dette med Ørne og Roser, som havde været 
hendes gode Svigerfader saligs største Fryd, og som højsalig Chri- 
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sian Quintus havde givet Familien at føre. Med bævende Stemme 
læste hun, med Øjnene helt mod de stejle Bogstaver:

»Den 27 Novem: skeede denne Embarqvement, og efter at vi 
»havde været i Søen under hart Vær, hvor Convoien maatte for- 
»lade os, og vi med stor og største Livsfare kom udi en ubekiændt 
»fiendtlig Havn imellem Kongsbach og Vardeberg igiennem megit 
»farlige Klipper og Skiærer om Natten Klocken 12, da vi vare 
»under Skiærerne, før vi kunde see dem, og havde der udholdit 
»en Dag og 2 Netter hialp Gud sønderlig, at vi derfra udkom 
»og tog voris Cours lige til Kiøbenhavn« —

Saa være da den søde Jesus og alle hans hellige Mænd vel
signet! Hendes hierte Mand var alt i Residentsen, og dér stod at 
læse, at han var at vente herhid hver Time! Saa havde maaske 
den tapre lille Snække derude paa Sundet den dyreste Last om
bord. Havde hun ikke følt sit Hjærte sønderligen banke ved at 
observere dens Kamp med Bølge og Storm?

Fru Mette lod Brevet synke, tog begge sine Drenge ind i sin 
Favn, kyssede dem ømt. Johan var glad, at Vagtmester Heinrich 
ikke saa ham i denne nedværdigende Situation, medens Peder 
lod en Taare faa frit Løb over de blussende Kinder. Saa sendte 
Fru Mette Drengene bort for at de kunde pynte sig med Knip
lingskrave og Mansketter, lod Hængelustren tænde, gav Ordre 
til at stege og brase i Stegers. Selv bredte hun Disk og Dug for 
sin Husbond. Med frynsesømmet Damask dækkede hun Bordet, 
saae hver Tintallerken efter, som Pigen bragte, pudsede den efter, 
saa Vaabenet i Midten skinnede, holdt Krystalglasset, sin hiærte 
Mands Mundglas, op mod Lyset, rykkede Stolene til Bordet; thi 
paa denne Glædesaften skulde de alle fire spise sammen. Saa 
gik hun ud at tage Gyldenstykshue paa, den, som hendes Hus
bond havde saa gerne.

Snart stod de smaa Junkere i deres fineste Puds foran Ka
minen. Fru Mette stod ved Vinduet og lyttede, Tiden gled lang
sommeligt. Endelig! Hun hørte Hestetrav, hørte Raabet fra Post 
til Post. Hun saa fra Vinduet sin Husbond smide Tøjlen til 
Rideknægten. Saa trak hun ned i sin Brystdug; det var, som 
følte hun sit Hjærte banke, og alle de smaa Pulse slaa som iil- 
færdig Hamre. Med hastige Skridt gik hun over den lange Sten- 
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gang, og da hun med udstrakte Hænder stod paa Vindeltrappens 
øverste Trin, kom hende en Svindel paa. Dér! Den gode, trofaste 
Paul! Hun forsvandt i hans stærke Favntag.

De stod i den oplyste Stue, hun hjalp ham Vamsen af. Der 
kom Peder med de pelsbræmmede Hussko, Johan hev i Obristens 
lange Støvler og frydede sig over Sporehjulets Klirren. Som Bolde 
i det engelske Boldspil fløj nu Spørgsmaal og Svar over det fest
lige Bord.

Obristen havde Hunger og Tørst. Farten havde været saare 
unangenehm, Døden havde siddet til Rors. Han lod Braten og 
Vinen smage sig, alt imedens han fortalte om den snilde Torden
skjold, om de norske Fjorde, hvor Skær og Klipper, som Scylla 
og Carybdis, truede at knuse hver Skude.

Med aaben Mund hørte Johan til, medens Peder sad og for
undrede sig over, hvorfor Moderens Mund bevægede sig, naar 
Obristen talte.

Saa blev Børnene skikket til Sengs. Med Haandkys fjærnede 
Smaapurkene sig, og Ammen kom med den lille Margrethe, der 
smilende strakte Arme mod Obristen. Ogsaa hun blev bragt bort, 
at Obristens Ankomst ikke skulde bringe Uro i den Smaas vante 
Levesæt og give hende Vinde eller andre slemme Affekter. Vagt
mesteren kom at aflægge sin Melding og aflevere Slottets Nøgler.

Obristen lod Brændeknuder smide paa Ilden, lod den gode 
Poitou-Vin bringe op i Sølvstoben med Ørnevaabenet. Og medens 
Natten led, sad han og Fru Mette ved det tavlede Bord, hvor han 
i Vinen, der var spildt paa Pladen, tegnede for hende Krigsskue
pladser og Batailler — og det med en saadan Sandfærdighed, at 
Fru Mette gruede ved Tanken om den ideligen Dødsfare, hvori 
hendes hierte Mand færdedes. Naar Obristens rungende Latter 
lød under det hvælvede Loft, var det den moskovitiske Zars bonde- 
agtige Maniers, han gav til Bedste. Som et Modstykke hertil for
talte nu Obristen sin lyttende Hustru om sine Ungdoms Rejser 
i det Land Italia, hvor Kvinderne havde Øjne som gloendes Kul, 
og hvor selve Hans Majestæt Kongen havde ladet sig smede i 
Hymens og Amors rosenrøde Lænker. Var ikke nær Majestæten 
faldet i Papisternes Klør, da hans amour faldt paa en liden Nonne 
med Kuløjne udi det Toscanske? og var ikke den æggende Grev- 
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inde Velo en Italienerinde af reneste Blod? Nej! Saa hellere den 
reventlowske Fyrstinde; hun var dog mindstens en af Landets 
egne Børn. Obristens Bevægelser blev stærkere og stærkere; han 
var hæs af den megen Talen og maatte slaa godt efter med Sølv
stobens Indhold.

Se! de Kvindfolk udi det Ungarnske! De var — parbleu — 
en varm Race. Han berømmede deres Dansen og Snakketøjet; 
men da han begyndte at ville demonstrere, hvad de mere brugte 
Snakketøjet til, da rødmede den gode Fru Mette, og de 3 run
gende Slag fra Standuret hjalp hende ud af hendes Forlegenhed. 
Klokken alt slagen 3!

Med husmoderlig Værdighed og med bankende Hjærte under 
den ærbare Brystdug dækkede Fru Mette Bordet af; jo, paa Dugen 
stod tydelig at læse i den røde Vinplet den slemme Bataille ved 
Quistrumbro, og Floden løb da helt hen ad Gulvet og tabte sig 
i en skiden Pøl under Skabet.

Men hun tænkte ikke derpaa. Hendes Herre og Husbond var 
hjemme. Maatte man da ikke ofre en Damastes Dug? —

Det blev sent hen paa Morgenen, inden Lyset slukkedes udi 
Sengekammeret; thi Obristen vidste immer at berette og demon
strere de ungarnske Kvindfolk Maniers og djævelske Kunster.
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1124 — y)(n)2^ tilforhandlit mig Katholm. 
Gud. give Loche«.
(Generalmajor Poul Rosenør nsDagbog).

Det dryssede med Guldskillinger i Katholm Skov.
Et for et faldt de brogede Blade. Som smaa døde Fugle

unger, der faldt fra Reden, hvirvlede de gennem Luften og faldt 
til Ro mellem de spraglede Paddehatte, der over den regnsvangre 
Nat var vrimlet op af den muldnede Jord. Landevejen var bro
lagt med gyldne Blade. Som Dukater i alle Smeltediglens Farver 
dannede de et Tæppe op gennem Hulvejen, i hvis Udsnit Alvsgaar- 
dens røde Længer viste sig. Tegltaget spillede i blaa-sorte Toner, 
og naar Vinden gik langs Hovedbygningens lange alvorlige Re- 
naissancefa^ade, legede den med det sorte Flor, der hang om
kring Vaabenet over Indgangsdøren.

Paa denne October Morgen var der Liv paa Vejene op mod 
den røde Gaard og Bønderbørnene havde travlt med at bjærge 
deres Pjalter ned i Landevejsgrøften, naar en statelig Carosse med 
Fir-Spand passerede Hulvejen. Det var hans grevelige Excellence 
Scheel fra Estrup, der med Løbere og Hejdukker, i Pomp og 
Pragt for forbi.

Oppe i Borggaarden fik Ridefogeden travlt med at bane Vejen 
for den højgrevelige Excellence hen til Indgangsdøren. Hovbøn
derne havde forsamlet sig i Gaarden. Fortrykte og stille stod de 
i et Hjørne og beundrede denne Pragt; men da saa den højgreve
lige Excellence var forsvundet bag Døren, begyndte en voksende 
Mumlen paany. Hvad hjalp hans Pragt ham, mente man, ham 
gik det kanske ogsaa som den salige Baronesse, for hvem Sørge
floret endnu hang paa Muren, det eneste Bevis paa Sorg, for alle 
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vidste da, Hovbønderne af Erfaring, at Baronessen var bleven af
hentet af Fanden selv, nærenstid hun i mange Aar var gaaet i 
Spand med den Lede. Hovederne kom nærmere til hinanden, man 
dukkede end mere Nakkerne; thi nu kom alle Erindringerne om 
det høje Herskab højlydt til Orde. Hendes Gerrighed! Tog hun 
ikke hver Søndagskofte fra Hovbonden, der kom op paa Gaarden 
for at tale med Ridefogeden? Havde hun ikke siddet deroppe bag 
Taarnglaret og, Blikket skulede ondt derop, havde hun ikke fluxen 
forlangt Koften, fordi: »man ej burde prange paa Hviledagen i 
Pynt og Stads«? Saa sned hun Sølvknapperne af og flyede Koften 
tilbage. Var ikke hendes Kister fulde af røvet Gods? Havde hun 
givet de Døde Ro i deres Grave? Havde hun ikke gravet salig 
Thomas Fasti op af hans Ligkammer derovre i Kirken, da det 
rygtedes, at han var begravet med Ædelstene og Klenodier? Og 
havde hun ikke i sin Galde, da hun intet fandt, smidt hans Ben 
ned i en gammel Sømkasse og lavet sig et Bord af hans Ligfjælle? 
Jo! Tvi for en Hexe hun havde været!

Se! der kom en anden Slags Carosse!
En simpel Pindevogn med et udgaaet Øg foran. En kofteklædt 

Mand sad paa en stor jernslaaet Kiste og spyttede til Højre og 
Venstre veltilfreds, om han havde Held til at ramme nogen. Det 
var den gale Kaliager fra Rugballegaard! Bøndernes Øjne blev 
endmere onde. Han var en af deres Egne. Huskede ikke flere 
af de Gamle iblandt dem endnu den Tid, da Christen Kallager 
var stavnsbunden til Sostrup, hvordan han havde forstaaet at fedte 
opad og sparke nedad som en uvan Hest, indtil han købte sig 
fri, blev Ridefoged og en skønne Dag havde bedraget sig saa mange 
Penge til, at han til Overraskelse for Høje og Lave havde købt 
sig Rugballe? Og siden da havde han forøget sin Formue ved ide
lige Processer. Blev han Højstbydende ved denne Auktion, saa 
Gud være os arme Bønder naadig!

Kaliagers Pindevogn kørte op foran Hovedporten. Han slog 
et saa vældigt Knald med Pisken, at det rungede gennem Gaar
den, smed Tøjlen lige i Ansigtet paa Ridefogden, saa den gav ham 
en rød Strime over Kinden. Bønderne rakte Hals; der var lige
godt courage i den gale Christen! Saa satte han sig sindigt til 
Rette paa den jernbeslagne Kiste, drog sine Træsko af, luftede
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Tæerne i de graa Uldsokker oppe paa Forsmækken, tændte sin 
Pibe og trak et Par Renlæderssko paa. Han steg ned af Vognen, 
bakkede paa Piben og forsøgte at placere en Spytteklat i An
sigtet paa Ridefogeden, der endnu holdt Tømmen, og befalede med 
en underlig knirkende Stemme og under Udtalelse af et helt 
Register Eder en Bonde at bære Vognkisten op i Salen — »men 
vær forsigtig, salig Baronesse er i den, og han kan komme slemt 
til Skade ved den«. I en kvælende Pibeos forsvandt han ind i 
Huset —.

Saa kom Vognene fra Hessel, fra Løvenhohn og Kalø. Bøn
derne fik noget at tiske om. Dér kom Herredsfogeden og Pro
kuratoren fra Randers, den lærde dr. Kampmann, der kunde hele 
Lovbogen baade forfra og bagfra.

Der blev en Pause.
Den lange Viser paa Taarnuret bevægede sig langsomt mod 

1, den fastsatte Tid for Auktionen. Det lod ikke til, at Meilgaard- 
Manden kom, mente man. Naa! De andre, der allerede var mødt, 
var da forresten ogsaa skrappe nok. Kunde de blot forhindre 
Christen Kallager, den So, i at blive Herre paa Katholm! Thi 
ham turde ellers selve Fanden ikke ønske at faa Kontrakt med — 
som med salig Baronesse! Et af Sals vinduerne var bleven slaaet 
op og Kaliagers store, tykke Ansigt kom til Syne med Piben ding
lende i Mundvigen. Han hævede grinende Armene som til en 
Velsignelse over Skaren i Slotsgaarden, sendte et Par drøje Spytte- 
klatter ned iblandt Bønderne, hældte Pibesauce ned paa dem, 
viste saa sin brede Bag ud ad Vinduet, idet han satte sig op i 
Vindueskarmen og lod Frakkeskøderne vifte om Kap med Sørge
floret om Thomas Fastis Vaaben.

Urets lange Viser pegede nu lige mod 1. Birkedommeren be
gyndte allerede at ordne sine Papirer paa det hvidskurede Bord i 
Enden af Salen, dr. Kampmann vædede Fingre og bladede i sin 
Lovpostil. Grev Scheel gik rundt og saa gennem sine Øjeglas 
paa Salens Contrafejer. Han mængede sig ikke gerne med Folk. 
Vel sad derhenne gamle Jokum Gersdorff fra Vosnæs og Kalø, men 
han var blidt slumret ind. Nej! med salig Baronessens Ahnebille- 
der var man i bedre Selskab. Havde nu ikke Grev Rantzau paa 
Løvenholm haft det lidet Uheld at myrde sin Hr. Broder og der- 
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for sad i Forvaring, der havde i Forsamlingen dog været een 
estimabel Person, med hvem man kunde føre en discours. —

Herredsfogeden rømmede sig, der blev en almindelig Skraben 
med Benene, Grev Scheel havde vendt sig om imod Salen, og gamle 
Jokum Gersdorff havde med et Smæk taget den faldende Under
kæbe til sig og saa sig forvirret om.

— »Eftersom det har behaget Gud at tage den naadige Frue, 
Baronesse Hille Trolle —<

Her afbrød Kallager Herredsfogeden med en skraldende Lat
ter og et »det var da som Satansi — Bie han hellere et beTe 
Korn go’e Lovtrækker, thi nu kommer den Onde ede mig Man
den fra Meilgaard« —

Herredsfogeden saa ud over Forsamlingen, hans Blik endte 
hos Grev Scheel, der snøvlede et »Attendez«. Saa gik Forhand
lingen i Staa —.

Ja, Mejlgaardmanden var deri
Højt til Hest i sin pelsbræmmede Rytterdohnan, med lange 

blankskinnende Ridestøvler kom han ridende over Broen med 
en Søn paa hver Side. Johan sad rank som et Lys paa sin brune 
Hoppe. Han saa ligeud, hans klare Øjne syntes at gennemskue 
hver Krog af Gaarden. Peder, duknakket og skødesløst paa He
sten smilede genkendende til en og anden af Bønderne. Christen 
Kaliager, der fra Vinduet bød Obrist Rosenørn velkommen, med 
Opfordring til »at stræve«, thi han — Kaliager — havde alt købt 
salig Baronessens Himmelseng med dertil hørende Hemmeligheder, 
fortsatte sin Tale ind mod Forsamlingen med Bemærkning om, 
at Meilgaard-Manden kom med to Pattegrise! Men hans Vid fandt 
ingen Klangbund; Obristen var for godt kendt af Forsamlingen til, 
at man turde drive Spot med ham.

Obristen gav Tømmerne til sin Rideknægt, Drengene deres 
til et Par Bønder, og sammen gik de opad Vindeltrappen til 
Salen. Med et venligt »Guds Fred« tog de alle Plads foran det 
hvidskurede Bord efter først at have gjort en Reverenz for den 
højgrevelige Excellence, der hilste med et fornemt Nik.

Saa begyndte den lange Oplæsning af Auktionsinstrumentet, 
under hvilken Obristen sad og saa paa sine Støvlenæser, medens 
Johan viste sin Utaalmodighed ved at svippe op og ned med Ride- 
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pisken. Peder sad og saa paa gamle Jokum Gersdorffs hængende 
Underkæbe og tænkte paa, hvor vel viseligt Gud havde skabt alle 
creaturer, med Muskler og Sener; thi ellers havde den gamle 
Herre visseligen verliehrt sin Underkæft. Man begyndte at byde. 
Under grov Spøg købte Kaliager Baronessens Gangklæder, iførte 
sig straks en af hendes Parykker, dem havde han lovet sin 
Bislopperske, og da Grev Scheel havde sikret sig et Par Brillant
ringe og et Par Perleberlokker, lod han sin Vogn raabe an, og 
for til Estrup.

Paa Christen Kaliagers Gaben og Ræben, da Gaard og Gods 
blev opraabt, saa man, at han ingen Interesse havde derfor, og 
efter en lille Kappestrid mellem Gersdorff og Rosenørn — og nu 
og da et Bud fra Kallager for at ærgre den gamle Herre — faldt 
endelig Hamren ved Budet: — 21.200 Rdl.

Det kom fra Obrist Rosenørn.
Gaarden var hans! Med løftet Hat forlod han Salen uden 

at have vexlet et Ord med de Tilstedeværende, steg med sine Søn
ner til Hest og red derfra. Som sidste Mand af Forsamlingen 
piskede Christen Kallager sit Øg over Vindebroen, medens Slæbet 
af en Silkerobe hang ud af Vognen og slæbtes i Borggaardens 
Vandpytter. —

At Obrist Rosenørn var bleven Gaardens Ejer, forbavsede ingen.
Efter at Krigen var endt, havde han indkvarteret sit Regiment 

i Omegnen af Tvilum og begyndt at drive sin Gaard, men 1718 
maatte han overlade Gaarden til Statskassen til Oprettelse af de 
saakaldte Rytterdistrikter. Førte saa et Aar en omflakkende Til
værelse. Som Gæst boede hans Familie paa Bidstrup, hvor Fru 
Mette skænkede ham en liden Søn, der dog allerede i 1722 i en 
liden Fløjlskiste blev nedsat i Hvælvingen under Glæsborg Kirke- 
taarn. Saa 1719 købte han Meilgaard, hvor han siden havde været 
til Huse. Svære Dage var komne. Dybt havde det krænket ham 
at se som Chef for det Regiment, han nu i Aarvis med saa megen 
Hæder havde ført, den Obrist Haxthausen, der saa godt havde 
forstaaet at hytte sit Skind i Campagnen 19, da han og den be
rømmelige Tordenskiold ved fælles Anstrengelser havde indtaget 
Marstrand; først i Slutningen af 1720 blev denne Fejl gjort god 
igen ved, at Haxthausen fik det sjællandske Dragonregiment og 
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Rosenørn endelig blev Chef for sit elskede Aarhus’ske Regiment. 
Men det kom ham for, at denne Tort havde fordærvet ham Glæ
den ved hans Haandværk. Nu helligede han sig ene og alene 
Meilgaards Styrelse. Saa kom Tabet af hans lille Dreng. Paa Meil- 
gaard gik Fru Mette med rødforgrædte Øjne, og Obristen syntes, 
at Livet blev noget af en chagrin. Han sad og stirrede paa sine 
blanke Vaaben, saa Folkene strigle hans Hest, og naar Foraaret 
meldte sit Komme med Solsortfløjt og Gækkelillier, stod han paa 
Højen for Enden af Lindealléen og stirrede mod Syd mod de 
Landte Italia og Ungarn.

Saa døde Baronessen paa Katholm!
En sildig Aften i Brevkamret blev Obristen og Fru Mette 

enige om at købe Katholm. De havde gennemgaaet deres Sager 
og fundet, at de ikke stod slet; ved de klingende Rigsdalers Hjælp 
var da ogsaa Gaarden bleven hans. —

Vinteren efter hin Octoberdag havde Hovbønderne gode Stun
der, aldrigen før havde de haft en saa livsalig Tid, det var, som 
om det Paradis, hvorom Mester Niels fra Prædikestolen vidste 
at berette, allerede var kommet til Jord. Men da Foraaret kom, 
fik de at føle, at den Engel, der regerede udi dette jordiske Para
dis, dog kuns var et Menneske. Thi nu blev Markerne stensat, 
store svære Sten rulledes paa Plads, og Sveden haglede ned ad 
Kinder og Skæg, naar Ridefogedens Commandostemme lød. Ofte 
kom Obristen ridende, og saa blev Tempoet yderligere sat op. 
Var Junker Peder med, kunde han nu og da opnaa en Lettelse 
for en eller anden svagelig Stakkel. Han havde en egen Maade at 
se paa Obristen, der fik denne til at smile. Det var, som om 
Guds klare Sol havde taget Plads i hans blaa Øjne, og dén Sol 
gav Genskin paa alt, hvad han saa paa. Oppe paa Gaarden blev 
der hamret og tømret; skønne Gibslofter blev opsat, Junker Peder 
sørgede for, at Ømevaabenet flittigt blev gentaget i sirlige Slyng. 
Da Skoven atter strøede Guldskillinger over Hulvejen, tog Her
skabet Bopæl paa den gamle røde Gaard; men Fru Mette havde 
dog først betinget sig, at Døren til salig Baronessens Dødskammer 
blev tilmurel. Ræddeligen at tænke sig, at over dét Dørtrin havde 
Fanden sat sin Bukkefod!

Junker Peder havde tilkæmpet sig et lidet Taarnværelse i den

3* 35 



nordre Fløj. Stuen over ham beboedes af hans arme Morbroder, 
Peder Benzon, et stakkels svagsindet Menneske, der til Tider blev 
ganske furiøs, og oim hvem et efterladt Brev beretter: »geraadede 
udi sær Liderlighed og paa Grund af sin onde Sot næsten har for
ødet sine Arvemidler«. — Over ham havde Obristen KurateL Naar 
Benzons Anfald kom og han ruskede i Taarnvinduets Jernstænger, 
listede Junker Peder sig op foran hans Dør. Paa Knæ foran denne 
og med foldede Hænder bad han gennem Nøglehullet, ved alle den 
søde Jesus dyre Vunder, at lade den slemme Ondskab fare; og 
Drengens milde, kærlige Ord forfejlede aldrig sin Virkning: den 
Aandssvage faldt til Ro. Saa listede Junker Peder atter ned i 
sin Stue, og bøjet over sine Bøger hørte han de dejligste Fløjte- 
toner. Det var Morbroderen, der trakterede sin Fløjte douce, To
nerne lød overmenneskelige, som var det selveste Englen, der bar 
Ørnevaabenet paa lille Broder Christians Fløjlskiste, der sang 
sine himmelske Toner. Saa lagde han sine Bøger til Side, krøb 
op i Vidueskarmen og støttede, som han havde for Vane, det lok
kede Hoved i sine Hænder, saa paa Solens røde Kugle, der dalede 
ned i den smaragdgrønne Skov, saa det saa ud, som trak den 
den grønne Løvdyne op over sit feberglødende Hoved. Var han 
krøbet i sin Seng, laa han og lyttede til disse Fløjtetoner, kvidrende 
som Hedølærkens, naar Solen brændte Kornet gult paa de varme 
Høstdage, og Bækken lignede et glødende Sølvbaand med Rubin
stænk.

Saa holdt ogsaa Fløjten op, den afløstes af Trin — 5 frem 
og 5 tilbage, timevis lød disse Trin, som en arm Sjæl, der gik 
Pilgrimsgang i Skærsildsluerne.

Det var et sært Kammer, Peder havde. Obristen havde med 
misbilligende Øjne set det første Gang, han havde været deroppe. 
Over Sengen hang et Billede af Hille Trolle, den salige Baronesse. 
Peder havde fundet det nede i Hestestalden, hvor det havde været 
sømmet over en sprukken Rude. »Der er altid noget godt ved 
Folk« havde han sagt. — Og nu hang Baronessen, med en dyb
rød Rose i Brystet og et uudgrundeligt Smil paa Læberne, over 
hans Seng. I Vinduet stod allehaande Urter, dækket med Fru 
Mettes tomme Syltetøjsglas, og rundt om laa Bøger og atter Bø
ger! I Krogen bag det store Ur, stod den lille Stol, han i sin 
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Tid havde lavet til lille Broder Christian. Der havde den lille 
Fyr med det underlig store Hoved siddet og hørt Fortællingerne 
om Konger og Prinsesser, altid forekom en Helt deri i rød Fløjls
frakke med stor Stjerne paa Brystet, der reddede baade Kongen 
og hans Kongerige, og denne Helt var immer Peder selv. Den 
Lille havde hørt til med straalende Øjne.

Nu var lille Christian borte, de straalende Øjne i det altfor 
store Ansigt var brustne og lukket for evigt; men stadig stod 
hans Stol der. Paa dens Ryglæn hang Hestetømmen af de brune 
Kastanier, som Peder havde lavet til ham, da de sidste Gang, 
Haand i Haand, gik nede ved Voldgravenes Kastanietræer. Der 
skulde den hænge! Ingen maatte faa den, ingen sidde i den lille 
skrøbelige Barnestol. Hans Blod kunde komme i Kog, naar den 
overgivne Søster Grethe for at drille ham satte sig deri, saa skreg 
han op, og den aandssvage Benzon trampede af al Kraft i Gul
vet, saa det klirrede i den fint loddede Prismekrone, der fra Loftets 
gyldne Rose i en lang Kæde hang ned i Stuen. Nej! Det »Tøse- 
kommers« huede ikke Obristen. Hellere besøgte han Johan, der 
havde en god Samling af alskens Armatur, der, pudset og blankt, 
prydede Væggene.
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1125 HEDEVIG BORNEMANN 
til Aakjcer f. 16. Aug. 1679, ; 7. Febr. 
17^9, begr. i Falling Kirke. 1. cc 7. 
Juni 1699 m. Etatsraad Bendix de Las- 
son til Aakjcer,1717. 2. co 3. Aug. 
1718 m. Mathias Rösenern til Dams- 
gaard, Oberst. F. 10. April 1676 f 20. 
Aug. 1725.

Der er Dage i Livet, der fast ikke er til at komme over. Der 
er Timer, hvor man synes at overleve sig selv, og der er 

Secunder, hvor man tror, at Livsens-Hjul maa stande stille af 
Sorrig og Kvide!

Det maatte Fru Hedevig bekende, nu hun for anden Gang 
sad Enke, og hendes kære Mand, Obrist Mathias Rosenørn var 
gaaet til sine Fædre. Hun syntes, at hendes Liv nu var til Ende, 
og hun forstod ikke, hvorfor Herren havde lagt sin Haand saa 
tungt paa hende og hendes Liv. —

Fru Hedevig sad i Brevkamret paa Aakær en Efteraarsaften 
i Aaret 1725 foran Vinduet og stirrede ud i Haugen — uden 
at se. Hendes Fingre tegnede i Rudens Dug de særeste Ord og 
Zirater; Roser og Ørne og springende Fontæner i én Uendelig
hed. Regnens Rislen og Pisken mod Ruderne dannede Accom- 
pagnement til hendes triste Tanker. Oppe fra Frontespicen, der 
var prydet med Ørnevaabnet, faldt Regndraaben med regelmæs
sigt Smæld mod Stenkarmen derude, sikkert og taktfast, som Fødsel 
følger paa Død og omvendt, om og om igen; og Fru Hedevig 
greb sig selv i at tælle dens Fald, Tal, der blev svimlende store. 
Tusinder af Gange var Regndraaben faldet paa Stenkarmen uden 
at efterlade sig Spor; kun et lille Smæld, der i Fru Hedevigs Hjerne 
havde lydt som Hammerslag paa et Kistelaag.

Skumringen faldt over Stuen, men stadig sad Fru Hedevig, 
som et Billede af forstenet Sorg, ved Ruden og talte.
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I Guder i Himlen!
Ja, der gaves Timer i Livet, hvor man fast synes at have 

overlevet sig selv! Og mørk som hendes Tanke blev den aften
stille Have derude. Som et Sørgeslør faldt Mørket tæt over Træer 
og Buske. Fru Hedevig vendte sig om — hendes Øjne formaaed 
ikke mere at se, end ikke at skelne. Stuen laa mørk og skummel. 
I den aabne Kamin laa en lille Funke og glødede, men saa svag 
og spinkel, at een eneste af de tusinde Regndraaber, hun havde 
talt til, havde formaaet at slukke den. Det var ikke til at udholde!

Der, foran Arnen havde de siddet sammen de lange Vinter
aftener. Hendes kære Mathias havde fortalt om Kampene derude 
i det Land Ungarn, og hun havde læst sine smaa Poemer. Thi 
hun havde efter sin salig Fader — den Sjællands Bisp — arvet 
poetiske Anlæg. Hvor hun havde frydet sig, naar han havde 
rost hendes smaa Arbejder. Den Gave at kunne omsætte sine 
Tanker i rimede Smaavers havde ofte forkortet hende mangen 
Stund. Og pludselig faldt den Tanke hende ind at blive sine be
drøvede Tanker kvit for en liden Stund ved at se dem prentet 
paa Papiret.

Hun fik Lysene tændt og satte sig tilrette ved sit Bord med 
de store Kugleben. Med Pennen i Haanden faldt hun i Staver. 
Tanker for gennem hende om Menneskets Usselhed, og hen over 
det hviden Papir gled den skrattende Pen.

»Jeg ved godt, Mennesket er Hø — et Blomster der skal 
falde« — Hun stoppede op — de Ord var allenfals sande —

»Guds gamle Dom er: Du skal dø! — den strækker sig til 
Alle —« Fru Hedevig stirrede ind i Lysene: hvornaar faldt hen
des Dom? Ak — for Elende!

Og videre skrev den ensomme Kvinde, skrev ud af sit Hjer
tes Inderste, af sit Hjertes dybeste, dyreste Sorg. Hun gennem
levede sine Kvaler i disse Smaavers, der, skrevet paa Datidens 
knudrede Sprog, endnu den Dag i Dag i sine zirlige Vendinger 
og underskønne Tanker røber os, den sene Efterslægt, den Hjerte
kval, den sørgende Enke følte denne Regnvejrsaften for lange 
Tider siden.
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Da det blev Midienat stod dér at læse paa det hvide Papir 
hendes Jammersminde:

»— men Maaden, Tiden, Stedet, hvor den Dom skal exequeres« 
— paa Gud — som Dommeren beroer — kan ej af os studeres.« 
»Thi leve vi saa sikkert frem — ej vente Dødens Komme«
og rejser tit fra Hus og Hjem med Døden i vor Lomme.« 

»Desværre — saadan gik det mig. Min Rose var ved Kraften« 
»men meget uformodentlig den lukte sig mod Aften.«
»Min Rose visned — faldt omkuld — den tabte Liv og Duften.« 
»Min tapre Ørn — min Forsvar huld — forlod mig og tog 

Flugten.«
»Jeg stod da fuld af Hjerteklem og mistet al min Glæde« 
»paa sneglevis jeg rejste hjem og gav mig til at græde.« 
»Men al min Jammer hjalp mig ej — tabt var og blev min Rose.« 
»Gud sagde: Ti! og gaa din Vej igennem Verdens Mose.« 
»Din Rose læg i Jorden hen — din Ørn har Himlen inde« 
»dér skal Du begge to igen — naar jeg behager — finde!« 
»Jeg troer Guds Løfter faste staa, han vil mig aldrig svige« 
»min Rosenørn jeg vistnok faar igen udi hans Rige-----------«
»Lig da — min Rose — i din Graf — skal Torne mig end slide« 
»saa løses jeg dog engang af til Hvile ved din Side.« 
»Og var min Rose fordum rød — nu falmet, vissen blevet« 
»skal den dog — til min egen Død — staa i mit Hjerte skrevet.« 
»Gud glæde Dig! min Rosenøm — blandt dine Himmelhelte« 
»og hjælp mig og vore Børn som endnu boer i Telte.«
»Du stred, Du vandt, Du fra mig fløj — Du agter intet mere« 
»Alverdens Kram og Dukketøj. — Laan mig nu dine Fjere« 
»Saa vil jeg flyve glad herfra, trods Klipper, Modgangs vande« 
»og sjunge mit Halleluja hos Dig — i Himlens Lande.«-----------

Men ude faldt Regndraaben i trøstesløs Ensformighed! —

Næste Morgen fandt Fru Hedevig sit Jammersminde, det laa 
endnu paa det kuglebenede Bord, og foran stod hendes Stedsøn, 
Peter Otto. Der var et haanligt Smil i hans sære trekantede An
sigt, da han spurgte om det var Mamas sidste Poem. Da indsaa 
Fru Hedevig, at hendes Lidelses vej ikke var til Ende! Stedsønnen, 
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der i hendes lykkelige Ægteskab havde staaet som en Skygge 
mellem hende og hendes Mand, var Revlen, paa hvilken hendes 
Skib maatte strande. Og hun besluttede at skrive til sin Svoger 
paa Katholm for at opfordre ham til at raade og vejlede hende 
i denne penible Sag.

Svaret kom: Peter Otto skulde fluxen komme til Katholm, og 
med et >Gud velsigne Dig« lod Fru Hedevig ham drage —.
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1128 PEDER ROSE N 0 RN 
til Katholm f. 20. Aug. 1711. Kar. 0- 
berst og Kammerherre, 1763—80: Stift
befalingsmand over Aarhus Stift m. m. 
1767: Hvid Ridder. 2774. Geheimeraad. 
1780: Geheimekonferensraad. 1780: Ju
stitiarius i Højesteret. 1782: Overskænk. 
f 29. April 1790 i København. 20. 
Juli 1753 m. Ulrica Hedevig v. Heinen, 
f 12. Jan. 1734, f 7. Marts 1772. 
1765: Dame de 1‘Union Parfaite.

Sjældent var der skrevet saa mange Breve paa Katholm som 
i Efteraaret 1728.
I Brevkamret sad foran Spædelysene Obristen og skrev alen

lange Epistler med store, stejle Bogstaver. Mangen Gaasepen var 
spruttet itu; thi Obristen tog paa en Pen som paa en Lanse, og 
skriftklog som en Farisær maatte den være, der skulde læse og 
fortolke hans store Runer. Paa denne Aften sad Obristen med 
opknappet Uniformsfrakke og stønnede over et langt Ark, paa hvil
ket allerede mange underlige Tegn stod og lænede sig til hinan
den. Hele Husets Ungdom var sendt ned i Slotsgaarden at lege 
»engelsk Bold«, og gennem de aabentstaaende Vinduer trængte de 
klare Stemmer ind til den arbejdende Obrist, der ønskede sig ned 
til de kære Børn og Pennen derhen, hvor Peberet groer. Men han 
kunde ikke knibe ud, thi i den højryggede Stol ved hans Side 
sad Fru Mette med sin Hvidsøm og ventede taalmodigt paa at 
blive delagtiggjort i den Nydelse, det var at faa hans opus forelæst.

Eftersom Obristen skrev for Andre og ikke for at han selv 
skulde læse det, faldt det ham svært at læse sine egne Bogstaver, 
og Oplæsningen foregik kun under ideligen Rømmen, Snøften samt 
Tilløb, der uvægerlig gik istaa paa Halvvejen. Nu havde Obristen 
i en stiv Klokketime malet paa sit Værk, og tydelig stod at skelne 
fra hinanden lange svindsotige A’er og tykke velnærede B’er, der 
i de ømmeste Attituder lænede sig til daanefærdige E’er, og Fru 
Mette, der vidste, at Nadverklokken snart vilde lyde, kom med 
en spagfærdig Bemærkning om, at »det var nok et længere Brev
skab, Farlir var i Færd med.< 
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Obristen, der foruden at skrive med Pen ogsaa skrev med 
Tungen, indstillede begges Virksomhed i det skrevne Ords Tjene
ste, saa’ paa sin Hustru og erklærede, at han nu forstod hin gamle 
romerske Majestæt, der havde ønsket, han ej kunde skrive; thi 
det var da Fanden til Haandværk! Maatte vide, hvorledes hanses 
Svoger, Obrist Scavenius, Fru Mettes Søstermand, bragte sine 
Skrivelser i Stand; thi de var baade lange og zirlige.

Saa sandelig! Fru Mette mente, at hendes Svoger var mere 
Scribent end som Militair, en Bemærkning, som Obristen tog til 
sig som en Gompliment. Han rakte Fru Mette Aktstykket og bad 
hende udsige sin Mening. Fru Mette, der jo kendte sin Mands 
Runer og ydermere vidste, hvad Brevet skulde indeholde, kunde 
da ogsaa i forbausende hurtig Tid overse Indholdet, der i korte 
halvfuldendte Ord, der mindede om en Regimentsbefaling, fortalte, 
at Johan skulde opstaldes hos Scavenius, Peter sættes i Baas hos 
en anden god Militair og Pigebørnene hos Obristinde Scavenius. 
Til Hakkelse og Havre var beregnet og medgivet saa og saa meget.

Summa summarum: det var Alvor! De Unge skulde ud at 
se den store Verden —!

Johan, der nu var 18 Aar gammel, havde hos Huslæreren 
og Præsten sammen med Peder gennemgaaet al Verdens Visdom, 
og det var paa Tide nu at perfektionere sig i det Militaire. Fru 
Mette havde aabnet Correspondancen derom med sin Svoger, og 
nu blev altsaa Rækken af de vexlede Breve afsluttet med Obristens 
vægtige Punktum. Snart skulde Johan pakke sine Bøsser og Sabler 
ind, Peder sige Farvel til sit stille Taarn, hans Fugle skulde sættes 
i Frihed, undtagen »Finke-Hans«, der var udset til Afskedsgave 
til Peder Benzon. — Margrethe og Antoinette, Smaapiger paa 13 og 
11 Aar, skulde følge med for at faa lidt politur i Hovedstaden. At 
trøste Fru Mette over den Stilhed, der nu vilde blive i det store 
Hus, blev den ældste Datter — Anne — tilbage paa Katholm. 
Moderen og hun forstod hinanden saa vel, thi Jomfru Anne var 
ferm til at holde Orden i Fru Mettes Linnedskab, den største 
Dyd i Husmoderens Øjne.---------------

Naar man en Nat ad Kongevejen fra Roskilde kommer op 
paa Toppen af Valby Bakke og holder stille ved det hvidskinnende 
Slot, som Fredericus Quartus har bygget sine italienske amouret- 
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ter til Amindelse og Ære, og ser ind i den Retning, hvor Hoved
staden skal være at finde, da ser man kun et Hul, et Intet; og 
man erindrer sig da, at for kun faa Aar siden var den prægtige 
Stad ved at blive et Intet. — En død By — en pestdød By.

Kommer man til det hvide Slot paa Bakken en tidlig Morgen, 
naar Taagerne kæmper med den gryende Dag, da synes Land
skabet at ligge for den Rejsende som en Tavle, paa hvilken Solen 
synes med en Guldgriffel at tegne Konturer, nu af et Taarn, nu 
af en grøn Bastion, for atter at lade det hele udvaskes af en Taage- 
sky. Naar denne atter blev tørret af de brændende Solstraaler, 
vistes et prægtigt Billede af skinnende Taarne, røde Tage og blin
kende Voldgrave ved smaragdgrønne Glacier.

Om Aftenen den 20 Octobris 1728 rullede den Katholm- 
Carosse med de Rosenomske Børn ind mod København.

Paa Valby Bakke — der naaedes just ved Solnedgang — blev 
den store, svære Rejsevogn holdende ret ud for det hvide Slot. 
Johan sprang ud af Vognen og hjalp sine smaa Søstre ud, Peder 
kom tilsidst bærende en Mappe med gode Rigsbanksthaier, som 
han havde lovet sin gode Fader ikke at lade sig komime ud af 
Hænde paa hele Rejsen. Ah! — hvor det gjorde godt at strække 
Benene! Havde man nu ikke i eet Køre faret Vejen herhid fra 
Roskilde uden at raste. Samtalen i den rumlende Stue havde været 
saare lystelig, nu var man jo ved Vejs Ende, Smaapigerne havde 
udtalt deres store Forventninger paa en saa eventyrlig Maade, at 
Brødrene havde haft deres største amusement deraf.

Nu stod de og trippede i deres Lammeskindspelse og glattede 
over de uldne Kjoler, Johan og Kusken stod hos Hestene, Peder 
havde placeret sig paa en Afvisersten, hvorfra han udkrammede 
al sin Viden om den skønne Stad. Dér laa den i Aftendæmringen 
malet rød af den nedgaaende Sols røde Pensel. Se! — der laa 
nu Vor Fru Kirke med de 3 skinnende Guldkroner paa, dér St. 
Petri grønne Spir, og dér — se Smaapiger! — dér langt til højre 
Slottet, hvis brede Taarn ragede op som en Kæmpe blandt Dværge. 
Og han fortalte, pegede og forklarede.

Lidt efter lidt sluknedes Solen. Kun i enkelte Vinduesruder 
spillede den endnu, ihærdigt lynede den i nogle Vinduer nær Vor 
Frue; som en Haandfuld Rubiner funklede og glødede den dér, 
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fortryllet af sin egen Skønhed. Det var, som om den ikke vilde 
vige for det indtrængende Mørke.

Videre maatte man —.
I Mellemtiden var det blevet ganske mørkt. Med Foden paa 

Vogntrinet stod Peder og saa mod Staden derinde, der rummede 
alle hans Længsler og Drømme.

Saa begyndte en af de røde Rubiner at voxe. Vor Frue se i 
Naade til os!! Som en lang Finger strakte den sig mod Himlen 
— og dér! den næste! Det var som blev Rubinerne til Raketter. 
Johan bøjede sig ud af Karetvinduet for at skynde paa Broderen, 
som med én Stemme udbrød begge — »Ild« —! Ja! det var Ild! 
Den røde Hane galede over Staden! Kør til! I Herrens livsalige 
Navn — kør till! Der piskedes paa de udmattede Heste. Vester
port var spærret; rask — om langs Volden til Nørreport — et 
Passierschein raktes ud ad Vinduet —: Obrist Rosenørns Børn, 
Johan, Peder, Margrethe og Antoinette paa Rejse fra Aarhus til 
Residentsen. Passér! Ind under Porthvælvingen rullede den svære 
Vogn, den drejede til venstre op mod Hallandsaas til Norgesgade, 
hvor Obrist Scavenius havde sit Logement. Her var hele Huset 
i Oprør. Obristen var borte i Kantonnement, Oberstinden paa Be
søg i Nordsjælland, og kun Hushovmesteren var parat til at mod
tage de Unge, der allerede samme Aften, trods Trætheden, af
lagde Besøg i Byen.

Ilden var begyndt i St. Clemens Sogn og hele dette Quartier 
stod allerede i Flammer. Bydelen var som et sydende, knitrende, 
bragende Ildhav; Røgen steg som Kæmpesøjler i Vejret, slikkede 
op ad Mure og Tage, Gnister, der som spruttende Raketter gik 
til Vejrs mod den mørke Nattehimmel, og som igen faldt ned 
som en Udregn — som tusinde Stjerneskud. Dette rædselsfulde 
Skuespil gik aldrigen de Rosenørnske Børn af Minde, de saa i 
de kommende Dage Kirker styrte sammen, Taarne synke i Grus 
og blev Vidner til megen Rædsel og Elendighed. Det syntes dem 
at være den Stad Sodom, som Herren vilde tugte med Flammer 
og I Id ri s.

Det var blevet Natten mellem den 21 og 22 Octobris.
I Huset i Norgesgade, ved Hallandsaasen, var der Lys i alle 

Vinduer. Ikke fordi Mørket var trykkende, thi det var saa lyst
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som ved klaren Dag, men Tjenestefolkene var under Hushovme
sterens Ledelse i Færd med at pakke alle Værdigenstande sam
men, da Vinden truede med at slaa om i Vest, og da vilde Raden 
komme til denne Bydel. Margrethe og Antoinette var, udmattet 
af Dagens Rædsler, gaaet til Ro fuldt paaklædt i deres Værelse, 
men i Gavlvinduet ind mod Byen stod Johan og Peder med hin
anden om Halsen og stirrede mod den brændende By. Den 
saa ud som en sydende Hexekedel; Ildtungerne sprang og luede 
flammende mod Himlen. I Nicolai Kirke ringede Klokkerne uaf
brudt; Menigheden havde samlet sig dér. Paa Prædikestolen stod 
Præsten; med Taarer i Øjnene paakaldte han Herrens Barmhjær- 
tighed og Miskundelighed.

Fra Byen steg den mumlende Larm som en brusende Flod 
op mod de Unge. Peder tog sig nu og da over Øjnene, som 
gruede han for at se denne Elendighed, som mente han ved 
denne Bevægelse at kunne bortjage det ræddelige Syn af den 
brændende Stad lig en ond Drøm. Nu og da lød et hult Drøn gen
nem Larmen, et eller andet Sted i den brændende By steg en 
svovlgul Røgsøjle med kornblaa Arabesker mod den røde Himmel, 
naar et Hus, for at redde de omliggende Ejendomme, blev sprængt 
i Luften af det udkomimanderede Militair. Foruden Nicolaj Taarns 
Silhouet ragede længere inde imod den brændende By det kniplings- 
fine Spir paa Hellig Geist op af Flammerne. Mod dette Punkt 
var Johans Øjne rettede med Spænding, thi han vidste, at Ilden 
alt havde grebet de omliggende Huse. Taarnet stod omspændt som 
med en Regn af Raketter. Da — pludselig — skød en lang Ild
tunge ud af Taarnets Glamhul, og ved et Greb i Peders Arm vakte 
han denne i Drømmerierne: — dér — dér! De to Brødre saa 
forfærdet paa hinanden. Skulde da aldrig denne Elende faa Slut, 
skulde da hele den herlige Stad blive ædt op af det svovlgule 
Uhyre.

De Unge kunde ikke længere blive staaende stille, som ved en 
uudtalt Ordre greb de begge efter deres Hatte, ned ad Trappen; 
de listede sig over Gaardspladsen, om i Baggaarden, ned over Kir- 
kegaardens øde Termin. Det var ikke til at tænke paa at komme 
om ad Østergade og ned til Kirken. Gaden havde desforuden Mili- 
tairet af spærret, Husarerne havde trukket en Kæde om den endnu 
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frelste Bydel. Altsaa — over Muren ind til Nicolai Kirkegaard, 
over Grave og Ligsten, ned mod »Hvælvingen«.

Fra Kirken lød Salmesang, og Klokkerne syntes at ringe og 
kime i vanvittig Hast, som havde Rædselen grebet selve Malm- 
tungerne, der lallende og rallende slyngede deres Toner ind over 
Ildhavet. Ved Hvælvingen slog en kvælende Røg dem imøde. De 
greb hinandens Hænder, saa ind i denne Smeltedigel, der vilde 
forvandle al Stadens Herligheder til død, gold Aske.

De havde valgt sig en Plads foran et Bislag paa Torvet. Fra 
Stenbænken kunde de se, hvorledes Ilden omspændte den øverste 
Del af Spiret. Det var, som om der var faldet Ro over Mæng
den, som om den var forberedt, at Intet mere var at redde, intet 
mere der skulde skaanes. Over Mængdens Hoveder lød pludselig 
et Par Toner; alle Øjne rettedes mod det brændende Spir, der 
lignede en brændende Fakkel, holdt af en Kæmpehaand. Det var 
Taarnets Sangspil, der var bleven s^t i Gang af den kvælende 
Hede. Ud over de talløse Hoveder lød den gamle, hjertegribende 
Melodi — »Wend ab deinen Zorn, lieber Gott — mit Gnaden —«. 
Saa sandelig! Klokkerne havde faaet Røst, raabte med lydelige 
Toner om Naade, Naade for Christi dyrebare Vunders Skyld, 
Naade for den ulykkelige Stad!

Peder havde taget sin Hat af, han agtede ikke paa den 
sviende Hede, der brændte hans Hud, naar Vinden bar ned mod 
ham. Johan drejede uafladelig paa Sølvknapperne i sin Vams, 
2 havde han allerede faaet drejet af, med smaa Smæld var de 
faldet paa Brostenen og nu kom Turen til den 3die. Ilden lyste 
nu ogsaa i dr. Giinthers Apothek med den gyldne Løve som Schild 
overfor Kirken, det var som om Mængden vaagnede op af sin 
Lammelse. — Klokkernes Spil, der lød med stærkere og stær
kere Hast, maatte dog skrige mod Himlen!

Der blev Røre paa Pladsen, som en Løbeild gik det gennem 
Hoben: Kongen og Dronningen — Herrens Salvede — var iblandt 
det fortvivlede Folk.

Som en Bølge skød en Menneskeskare ned mod Kirken, stødte 
her paa Soldatesken, der havde afspærret Kirkegaarden, og, som 
Bølgen, der knuses mod Molens Granitblokke, brødes Menneske
bølgen i to foran de stejlende Dragonheste, for som to opsu- 
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gende, tilbagegaaende Strømme, to sidegaaende Hvirvler at trække 
alt med sig tilbage. — Brødrene droges med og blev adskilt. Vilje
løst lod Peder sig føre med af den hvirvlende Bevægelse. Larmen 
blev større og større, Gnisterne begyndte at regne ned, han maatte 
bruge Albuerne for ikke at blive trampet ned.

Platzl Platz!
To Hestehoveder med forskræmte Øjne og opspilede Næsebor 

kom til Syne over Mængden. Hattene sænkedes, Klokkespillets 
Melodi var ikke mere at kende, Tonerne flød ud i hinanden som 
en Regn af Piskeslag. Dér! Majestæten, lille og krumbøjet med 
Ordensstjernen paa den pelsbræmmede blaa Fløjelsfrakke, den 
ene Haand krampagtig om Tøjlen, med den anden mekanisk hil
sende til Huen. Peders Øjne blev store. Saaledes saa han ud, den 
Herrens Salvede, hvem han skulde tjene. Var det den Mand, som 
Faderen derhjemme i de lange Vinteraftener paa Katholm havde 
omtalt som en Helt, Ajax genfødt i Nord; for hvem Onkel Peder 
havde ofret sit unge Liv hin Gadebusch-Dag? Peders Forstand 
stod stille. — Han saa’ kun en gammel, krumbøjet Mand, i hvis 
Ansigt en vældig stor, kroget Næse synes at have erobret Første
pladsen, en sammenkneben, indfalden Mund og et Par forunder
lige, milde, vandblaa Øjne i et Net af Rynker.

Og dér — Dronningen! Rank som et Lys, med et Par straa- 
lende kornblaa Øjne i det fine forgræmmede Ansigt, Øjne, der syn
tes at fortælle et vidunderligt Eventyr. I den behandskede Haand 
en Ridepisk med en Knop af funklende Sten. Saaledes maatte Ama
zonerne havde set ud, dem hvorom Præsten derhjemme havde 
fortalt! Det var altsaa Hertuginden af Slesvig, Grosskanslerens 
Datter, nu Tvillingerigernes kronede Dronning. Pigekammerslad
deren hjemme fra Katholm foer ham gennem Hovedet. —

En underlig knagende Lyd fik alle til at vende Øjnene bort 
fra det kongelige Par og op imod Taarnet. Sangværket havde 
ophørt at spille, kun en enkelt Tone blev endnu hamret ud gen
nem Luerne. Saa blev det stille. Peder kunde høre Blodet slaa 
i sine Tindinger------- .

Saa et Rædselsskrig!
Som et synkende Skibs Mast begyndte Spiret at svinge, for, 
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med et øredøvende Brag, at synke sammen i sig selv, slugt af et 
ophvirvlende Flammehav og en kvælende Røg.

Peder følte Jorden ryste under sine Fødder, følte en Susen 
i sit Hoved, en Hede, som vilde Flammerne nu ogsaa antænde 
ham. Han mærkede den vaade Mule af en Hest ved sin Kind; 
et Velbehag gennemrislede ham, havde i dette Øjeblik kun Følel
sen af den vexlende Strøm af Luft, der stod ud af de udspilede 
Næsebor. Han stirrede op uden at forstaa, hvad han saa —: en 
gammel Mand med aaben tandløs Mund og hængende Underkæbe, 
med stirrende, fortinnede Øjne; — en Kvinde, hvis Mund var en 
lige rød Streg, som et gabende Saar, et underdejligt, snehvidt An
sigt, og et Par Øjne som kornblaa, dybe Søer.

En Stemme som et Slag paa en Sølvklokke lød i hans Øre. 
»Tilbage«!
Han saa op —! Den gamle Mand syntes nu at have mistet 

baade Underkæbe og Øjne. De var forsvundne og havde givet Plads 
for en stor, bøjet Næse — og i Kvindeansigtets røde Saar skin
nede en Række hvide Perler.

Han mærkede, at en Haand strøg ham forbi, følte en kvæ
lende Vellugt af Violer, der naaede ham som et Pust fra Para
disets Have. Saa en grov Næve gribe i Hestens Kandar, — en 
Mandsstemme raabe »Grace, grace« —, en bydende Kvindestemme 
befale — »Zuriick«. — Kongens Hest drejede sig forsigtigt som 
med Dansetrin, og Skridt for Skridt gik nu de to Heste Side om 
Side tilbage mod Højbro.

Viljeløst søgte Peder at holde Trit med Hestene, der maatte 
gaa Fod for Fod. Mængdens Mumlen lød som en voxende Orkan, 
som et stigende Uvejr. Forud saa man et Par Dragoner søge at 
naa ned mod Majestæterne. Pludselig saa Peder atter den grove 
Haand gribe efter Hestens Tøjle; Hesten begyndte at stejle, og 
uden at betænke sig huggede Peder af al sin Kraft mod den gri
bende Haand — for selv at gribe Hestens Tøjle og forsøge at 
bringe den til Ro og fremad. Han følte sig indeklemt mellem de 
to Hesteflanker.

Han saa op — Kongen og Dronningen holdt stille.
Han hørte Dronningens Stemme nær sit Øre — »Merci« —. 

Han famlede op mod Haanden, der holdt Ridepisken; om denne
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end skulde ramme ham: — han maatte kysse den Haand. Og 
han gjorde det! I Larmen hørte han Dronningen spørge om hans 
Navn. Det maatte vel have været ham selv — han kendte dog 
ikke sin egen Stemme — der gav Svaret. Kongens Stemme lød 
over Hesteryggen: — > Approbiert« —.

En kvælende Røgsky, der bølgede ind over Torvet fik ham 
til at vakle-----------Hesten forsvandt for hans Blik. Ildgnisterne
blev til snurrende Ildhjul. Larmen truede med at sprænge hans 
Hoved------ da hørte han Johans Stemme — »ici« — og vilje
løst lod han sig føre ud af Vrimlen, ind i en Sidegade.

Paa en Trappesten fandt de Plads. Johan saa bekymret paa 
Broderen. Haaret paa den ene Side af Hovedet var svedet af, hans 
Hænder rystede, han skælvede over hele Kroppen som af Feber. 
Johan knappede hans Vams op — de Forbillende saa ikke til 
dem. Dér kom en Mand med en Læderspand fuld af Vand. Johan 
løb hen til ham, greb ham haardt i Armen, og inden Manden 
kunde besinde sig, havde han revet Læderspanden til sig, spændt 
Ben for ham, saa han faldt hen ad Gadens Skarn, rakte Spanden 
med det skidne, stinkende Vand op til Broderens Mund, og Peder 
drak, som havde det været den lifligste Malvasier. Manden i Rende
stenen var kommet paa Benene igen. Under Eder og Forbandelser 
rev han Spanden af Johans Haand og løb som en forrykt derfra, 
spildende det meste Vand efter sig. Som en Ildsnog i Flamme
havet løb det mellem de toppede Brosten.

Peder tog med et taknemmeligt Smil sin Broders Arm. De 
søgte ned mod Hallandsaas, hvor de fandt Huset stænget. Johan 
greb den messinge Klokkestreng, Døren aabnedes, og ind gik 
de to Junkere efter først at have hørt Portnerens Velsignelser 
over, at Vinden var slaaet om i Østen. De mere kravlede end gik 
op ad Trappen; paa den øverste Trappe kravlede Peder bogstave
lig paa alle fire, og i det lille Gavlværelse faldt han om paa Gulvet 
med et Suk. Johan hjalp ham af Klæderne, puslede hans Seng 
og dækkede ham til, som var han et lidet Barn. Trak saa den 
store Lænestol hen foran Vinduet, og fra Stolen lød Ordene fra 
Bønnen, som Faster Anne havde lært ham derhjemme paa Tvilum, 
naar Kornmodet gik som Strimler af Guld over Aftenhimlen, og 
hun trak de hvide Sengegardiner for hans bløde, lune Leje: Herr 
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Jesu« — wenn ich nur Dich håbe — so frage ich nicht — nach 
Himmel — nach Erde — wenn schon Leib und Leben, mein 
Håbe und Gut dahin ist — also — dass alles an mir verlohren 
gibst — wenn ich nur Dich håbe — so ist nichts verlohren — 
denn Du bist mein Herzenschatz-------«.

Fra Peders Seng lod nu og da uforstaaelige Ord. Pludselig 
genlød Stuen af en skingrende Latter. Johan fløj op af sin Stol. 
I Sengen sad Peder ret op og ned, med opspilede Øjne raabte 
han, afbrudt af en gurglende Halslatter, »Approbiert — Hørst du 
— ich sage — approbiert«!

Han faldt om i Sengen. Aandedrættet blev roligere, lidt efter 
sov han ind.

Men Johan saa over den brændende By, kølende sin Pande 
mod Rudens kolde Giar, bad Gud bevare hans Fader, Moder, 
Peder og alle Søskende fra alt Ondt og al Fare. Og medens Luer
nes Tunger og Ildsøjlerne syntes at tabe i Kraft mod Skæret af 
den opgaaende Sol, sov de to Brødre ind, Peder i sin Seng og 
Johan med Hovedet lænet mod Vinduets graa Sandstens Karm.

Endnu en Dag og en frygtelig Nat, saa syntes det, som om 
den menneskelige Energi skulde blive Herre over Ilden. Nicolaj 
Kvarter var i alle Fald reddet, men den største Del af Byen var 
forvandlet til en Askehob.

Oberst Scavenius var ved Rygtet om den store Ulykke vendt 
hjem. Oberstinden var ogsaa atter inden Voldene, hun sad i Solen 
med de Rosenørnske Smaapiger og strøg dem over de hørgule 
Haarpiske. Johan havde travlt med at pudse og udpakke sine 
Vaaben, thi det var en aftalt Sag, at han, som Lieutenant, skulde 
indtræde i Scavenius’ Regiment, og det var et stolt Øjeblik for 
ham, da hans Søster Grethe hæftede Distinktionerne paa hans 
nye Uniform. Da han første Gang ved Onklens Side red ud for 
at blive præsenteret for Regimentet, stod Peder mellem sine smaa 
Søstre og sendte misundelige Blikke efter den velbestaltede Hr. 
Lieutenant.

Nu gjaldt det om at finde en ledig Cornetplads til Peder, og 
Oberst Scavenius gav sig ufortrødent i Lag dermed.

En Eftermiddag kom han glædestraalende hjem, slog Peder 
paa Skulderen og kaldte ham en Lykkens Pamfilius, thi i Dag
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havde Majestæterne, da de ridende paa Volden justement havde 
inspiceret Regimentet, naadeligen — det var Dronningen der 
førte Ordet — spurgt, om den unge Junker Rosenørn endnu havde 
sit Logis hos ham? Forbauset havde Obersten set paa den høje 
Dame og erklæret, at hans Nevø var hos hann, endda som hans 
yngste Lieutenant. Straks havde Majestæten haft den Naade at 
forlange ham sig fremstillet, men havde set forbauset paa den 
blussende Johan, og erklæret, at den gode Pierre havde ændret 
sig saare siden hin Aften ved Hellig-Geist. Obersten havde da for- 
staaet, at her forelaa en Forvexling, forklaret, at dette var den 
ældre Broder, den Yngre var endnu til Huse, da der ingen Cornet- 
plads var ledig i Regimentet.

Da havde Dronningen vexlet et Par Ord med Kongen, der 
gav et bejaende Nik, og Dronningen meddelte den forbløffede 
Oberst, at Peder var allerede ansat ved hendes — Dronningens 
— Regiment, og havde at melde sig til Commandanten for Corp- 
set, den højgrevelige Excellence Frijs. Men forinden ønskede hun 
at se haim i Monduren. Jublende glad blev Peder! Hans fore
løbige Maal var naaet, og det kunde han takke den naadige Dron
ning for.

Det var en meget stolt Cornet, der med bankende Hjerte 
Ugedagen derpaa blev stedet til Audiens, Haandkys og Knæfald 
hos Tvillingerigernes ophøjede Dronning. —
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1736 ANTOINETTE ROSEN0RN 
f. 1. Maj 1717, f 21. Oktbr 1752. oo 5. 
April 1737 m. Conferensraad, Amtmand 
over Kale Amt Christian u. Gersdorff 
til Vosncesgaard f. 2b. Juni 1707, f 26. 
Maj 1757. Begge begrauede i Tued Kirke.

Vinteren 1736 havde været ualmindelig mild. Vel havde General
majoren paa Katholm klaget over den slemme Gigt, men nu, 

hvor han havde snart treenhalv Snese paa Bagen og efter at have op
givet det Militaire og tilbragt sin Tid i Kakkelsovnskrogen, gjorde 
Vind og Vejr ham sensible.

Tiden havde taget svært paa ham. Den før saa ranke Mand 
var bleven bøjet som en Pilevaand, der kunde til Tider komme et 
mærkelig træt Smil om den før saa haarde Mund, et Smil, som 
ikke havde været kendt i hans Ungdomsdage. Naar Solen skin
nede, tog han gerne sin Motion i Urtegaarden. Med sin store Stok 
med det udskaarne Krykkehoved gik han og pillede i Løvet for 
at se, om ikke det milde Foraar havde frem try llet grønne Spirer 
og Blomster. En gammel Kabuds havde han paa Hovedet, og 
naar Fru Mette, der stadig var væver og vims, saa ham besværligt 
stige ned ad Havetrappen, kom hun ilende med hans store Ryt
terkappe. Og saa begyndte Generalen sin Vandring omkring Urte
gaarden blandt de forvredne Æbletræer, der var krogede som han 
selv.

Paa Sandstensbænken under en gammel Abild satte han sig 
i Solen, med sin Stok ridsede han Streger i den vaade Havegang, 
regnede efter hvor mange Aar, Dage og Timer han nu havde van
dret om i dette Livs Irrgange, og Timerne siden hans Retirade 
talte han dobbelt — i alle Fald naar han var Pessimist og vilde 
opgøre de kedsommelige Dage. Vel indløb fra Sønnerne, fra Tysk
land, i de Aar Meddelelser om, hvorledes de nu gik fremad paa
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den militaire Bane, og han syntes, at de to Knægte gjorde det 
gamle Ørnenavn megen Hæder dernede i det Nassau’ske. Vel 
havde han selv faaet Generalmajorsrang, vel skænkede hans kære 
Datter Margrethe, Christoffer Gersdorffs, paa Kærgaard, ham regel
mæssigt hvert Aar et lidet Barnebarn. Men disse Goder opvejede 
ikke, at han var bleven gammel og lignede sig selv ved en tandløs 
Hund. Dog! han maatte være tilfreds! Det gjaldt jo ikke mere 
ham, han var jo paa Retour, men Slægten!

Nu ved Jul havde han ydermere givet sit Minde til den lille 
Antoinettes Forlovelse med den brave Kammerjunker Gersdorff 
paa Vosnæs, og var dette ikke et excellente Parti? I Dag skin
nede Solen varm og herligt — saa sandelig! — Fru Mette havde 
som altid Ret, naar hun sagde: at Gud havde givet hans Hus 
sin Velsignelse.

Da Aarets første Ny stod som en gylden Bue paa Vinterhim
len, havde han da en Aften taget den rødmende Antoinette i sin 
Favn og spurgt, om hun ikke havde stor Forlængsel efter sin 
Fæstemand; og da et Nik og et Par nedslagne Øjne havde be
kræftet denne hans Formodning, havde han lovet at gøre Bilager 
til Foraaret. Kammerjunkeren kom en Lørdag Kvæld til Kat
holm, og man blev enige om at sætte den 5te Apriliis som Dagen 
for den store Begivenhed. Fru Mette og Jomfru Anne, der endnu 
gik ugift hjemme paa Kathohn, fik travlt med at lade gaa Bud 
til Slægt og Venner. Generalen overbragte de to skrivende Damer 
en ulæselig Liste over det Godtfolk, han agtede at byde til Gæst. 
Den var baade lang og indholdsrig. Men nu til hans store Skuf
felse udbad Kammerjunkeren sig sin Svigerfaders Tilladelse til at 
fejre sit Bilager med den kære Nette i den snævreste Familiekreds. 
Han for sin Part udbad sig kun Tilladelse til at have sin Fader 
den Kalø Amtmand, Jokum Gersdorff, hos sig paa denne Dag.

Hvor gerne Generalen end havde fejret sin lille Nettes Høj
tidsdag med megen Gloire og Festin, saa understøttedes Kammer
junkeren saa ihærdigt af den sparsommelige Fru Mette, at Gene
ralen rev sin lange Liste itu, og kun den nærmeste Slægt blev 
da boden. Dette tiltrods, blev det en anseelig Samling Gæster, 
der den 5 Apriliis Morgen samledes i Salen paa Meilgaard; thi i 
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Anledning af Festen var man overflyttet til Meilgaard, hvor Gæste- 
logementerne var angenehmere indrettet fra Junker Pentz’s Tid.

Dagen oprandt med hele en Foraarsdags Pragt. Solen spillede 
og spejlede sig i Slottets Ruder og Voldgrav, som var den selve 
den unge Brud; den synes at ville trænge ind bag de hvidkalkede 
Mure for at se den Herlighed, der her skulde udfoldes om faa 
Stunder. Bønderpigerne og Husets Karle havde over Indgangs
døren bunden en Guirlande af Gran pyntet med røde Papirroser, 
og selve den hvide Gaard var som en Bikube af myldrende Liv.

I Brevkamret sad Generalen i Selskab med gamle Conferenz- 
raad Jokum — eller Joachim, som den nye Tid kaldte ham —. 
De to Herrer havde just sat deres Navne under Ægteskabskon
trakten og drak nu Slægtskabets Skaal i gammel, gul Ungarvin. 
Solen lynede i Generalens sølverne Kyrads, som Fru Mette havde 
iført ham, trods de Eder og Forbandelser, han havde overdænget 
hende med, fordi Gigten netop sad, hvor de svære Læderremme 
skulde spændes. Gamle Jokum smækkede velbehagelig med Tun
gen, medens han, smaskende, holdt Krystalglasset op mod Solen 
og strakte Fødderne af Vane henimod den utændte Kamin. De 
gamle Herrer fordybede sig i Ungdomsminderne, og Generalens 
kække Elskovseventyr gled kun ned ved at skylle godt efter med 
Ungarvin, thi flere af dem var større end Kameler og Ænder!

I Fru Mettes Kammers stod hun og Jomfru Anne og smyk
kede den unge Brud. Jomfru Anne havde just i denne Nat faaet 
syet det sidste Sting paa det lange Brudeslør, som Fru Mette, 
med Glædestaarer i Øjnene, nu fæstede paa den unge Bruds perle- 
snoede, lyse Lokker.

Fra Gæstegangen lød Latter og Støj bag de lukkede Døre. 
Hér skændte den livssprudlende Fru Margrethe paa sin over
troiske Husbond, den enfoldige Major Gersdorff, en fjærn Slægt
ning af Brudgommen, der paastod, at naar man holdt Bryllup paa 
en Mandag, da maatte et Ægteskab blive totalt ulykkeligt; — men 
Folk vilde ikke deres eget Vel! Havde ikke den berømmelige Hr. 
Tyge — af de Brahers Æt — velsignet Menneskeheden med sine 

Dage«? Fru Margrethe gjorde et Par Menuettrin, og gjorde Ma
joren opmærksom paa, at, hende bekendt, havde Hr. Tyge ikke 
forbudt at polere Negle paa en Mandag, og Hr. Christoffer gav
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sig straks, med en Iver der var en bedre Sag værdig, i Færd med 
at polere med Zinober sine ringprydede Hænder. Fru Margrethe 
iførte sig sine Guldsko; skøn var hun, som selve den gryende 
Vaar------ »Meilgaards Rose«.

Dér bag hin Dør lød Brummen og Knagen. Det var gamle 
Onkel Christoph fra Hersoms snærrende Stemme; hans tykke vel
nærede Fru Karen stod og bandt hans Halsklud, en Prydelse, 
der var den gode Christoph uvant. Hans Dobbelthage fandt sig, 
trods idelige Halsdrejninger med en snavset Pegefinger indenfor 
Linningen, ikke tilrette i det stive Halsbind. Han tog sig en Pris, 
spildte Snuset paa sin gule Vest, slog det bort med Haanden, 
saa det efterlod en lang sort Stribe, som Fru Karen ved Hjælp 
af Spyt forsøgte at befri dette Pragtstykke for. — Om hun havde 
set hans Bror Pouls Øg og Stude? Naa! Næ!! Selvfølgelig! Kvind
folk havde jo ikke Øjne i Hovedet! Se. nu den Tyr i den øverste 
Baas, det var et Fandens Dyr, han mindedes kun i Stalden paa 
Tvilum hos hans Fader, salig Cancelliraad, at have set noget lig
nende. Dette maatte være en vældig Springtyr; vilde dog engang 
skikke en Drift Køer af de fine holstenske herover; men selv 
vilde han saagu se paa den Comoedie. Teufel hole sligt Skab!! 
Hvorfor Morlille ikke skulde bære Halsklud? Saa kunde hun 
bare selv mærke, hvilken Helvedes Plage det var!

Fru Karen havde da nok at ordne sin Haarpynt tilrette: lilla 
Sløjfer, der stod forunderligt til hendes græsgrønne Fløjlskjole. 
Om Farlille agtede at age saaledes til Kirke? Med den rødprikkede 
Lommeklud hængende dér bagud? Det maatte han lade blive til 
Huse. Nej — Fanden om han gjorde! Hvis Morlille med sin 
mundgæve Kæft fik ham overtalt dertil, da vilde han snyde Næsen 
i Fingrene, naar Præsten sagde Amen!

Ned ad den fliselagte Gang kom de to unge Brødre, herlige 
ranke Skikkelser at se til, i fuld Galla, pelsbræmmede Dolman 
om de blinkende Kyradser, med slæbende Sabler, klingende Sporer 
og med de fjerprydede Hjælme paa Hovederne. De spøgte og lo. 
Bankende gik de fra Dør til Dør. Tiden var inde! Ægteparret 
Gersdorffs Dør fløj op. Fru Margrethe faldt i sin Broder Peders 
Arme, og Major Gersdorff rystede forsigtigt sin Svoger Johans 
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Haand, at ikke Haarpudderet skulde drysse ned paa hans røde 
Silkefrakke med de straalende Karfunkelknapper.

Deres Banken paa Onkel Ghristophs Dør besvaredes med et 
oprigtigt »Hold Kæft«, der fik de to Unge til at bryde ud i en 
overgiven Latter. Arm i Arm kom det værdige Ægtepar ud, Onkel 
Christoph med Parykken skævt paa Hovedet, og trods fælles An
strengelser var han ikke at formaa til at stikke Støvles tropperne 
ned i Støvlerne. Nu kunde det være nok med de Avekatterier! 
Fru Karens Baandpragt brusede om hende. —

Sammen fulgtes de ned i Fru Mettes Kammers, hvor Bruden 
nu stod færdigsmykket, og Moderen stod og trak sine lange Hand
sker paa. Endnu manglede kun de gamle Herrer fra Brevkamret. 
Onkel Christoph var ved at kvæles i sin Halsklud, udtalte som 
sin Formening, at de synes at have taget fejl af Dagen; thi hvis 
det ikke var før i Morgen — Ventetiden kunde tyde derpaa! — 
da vilde han allenfals tage sine nye Støvler af, de kneb ham 
som en gloende Ildtang.

Saa løb Fru Margrethe til Brevkamret. Da hun intet Svar 
fik paa sin Banken, gik hun ind: I Lænestolen ved Ovnen sad 
gamle Conferenzraad Jokum med hængende Underkæbe; Genera
len sad foran Bordet; begge snorkede omkap, Jokum i pibende 
Dur, Generalen i brummende Mol! Hendes Latter vækkede dem. 
Conferenzraaden for forvirret op, hvorimod Generalen straks var 
Herre over Situationen. — »Ja — saa er vi vel færdig —« sagde 
han, idet han rejste sig fra Stolen og skød Papirerne paa Bordet 
sammen.

Nu rullede ogsaa Vognene op foran Døren. Man fandt sine 
Pladser i de svære Carosser, og i Trav gik det op gennem den 
foraarslune Skov, hvor Anemoner og Kodriver havde vævet et 
underskønt Tæppe til den lille Nettes Højtidsdag.

Oppe paa Bakken foran Kirken holdt allerede Vognen fra 
Vosnæs. Inde i Kirken stod Kammerjunkeren i hvid Brokades 
Frakke og gylden Kaarde, med den svanedunsbræmmede Hat 
under Armen og talte med Præsten. Dæmpet lød Klokken ned 
gennem Kirkens Hvælvinger til dem, oppe ved Orglet bag Pul
pituret trampede allerede Skolemesteren om, han skulde lege paa 
Værket. Den gamle Præst stod med Kammerjunkerens spinkle
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Hænder i sine, talende milde og gode Ord til den unge Mand. 
Den brede hvide Pibekrave stod som et brusende Møllehjul om 
hans Oldingeansigt Nu kom Ringerens Kone farende op ad Kirke
gulvet, under ideligen Knix fik hun forklaret, at Vognene var i 
Syne. Kammerjunkeren gik op mod Alteret for at sætte sig i sin 
hvidlakerede Stol, medens Præsten gik mod Indgangsdøren, hvor
igennem Solstraalerne faldt som en Glorie om ham, for at mod
tage sit Herskab og sin Patron. En Mængde af Sognets Beboere 
havde samlet sig foran Kirkedøren; thi først naar Herskabet havde 
taget Plads i Kirken, kunde Menigmand fylde de øvrige Pladser.

Præsten bød med foldede Hænder Guds Fred, Følget van
drede op mod Alteret. Foran gik Generalen med den unge Brud, 
bagest Onkel Christoph med hængende Næseklud og opstikkende 
Støvlestropper.

Og medens Solen sprang fra Vindu til Vindu, Orglet stønnede 
og peb, Præsten talte og formanede, og Onkel Christoph pudsede 
sin Næse af bare Rørelse, som var det en Dommedagsbasun, han 
trakterede, tog da kongelige Majestæts Kammerjunker Christian 
Gersdorff til Vosnæs og alle dens Herligheder den lille Nette 
Rosenørn til Ægte, og Præsten erklærede dem for rette Ægtefolk 
at være.

Der blev Røre udenfor Kirkedøren. Brud og Brudgom steg 
til Vogns. Escorteret af beredne Karle med brogede Skulder- 
sløjfer og Hattebaand raslede man afsted mod Meilgaard, hvor 
Gildet ventede efter den højtidelige Handling.
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1737 » — Anno 1737 Natten imellem den 26. 
og 27. November behagede det Vor 
Herre at bortkalde voris kiere Fader 
efter 8te Dagis udstanden Svaghed fra 
dette Jordiske —«

(Peder Rosenørns Dagbog).

Ding-dang — Ding-dang! Kirkeklokkerne lød over Mols.
Julen stod for Døren, og i Bondehusene paa Meilgaard og 

Katholm Godser glædede Børnene sig allerede til den søde Tid, 
der for dem betød, at de denne ene Gang om Aaret kunde 
spise sig mæt. Men Julestemningen vilde i Aar ej ret komme. 
Naar Bonden i Skumringen lukkede for sin Gris, stirrede han op 
mod den hvide Gaard, hvis Taarne ragede op i den bladløse 
lille Lund. Thi deroppe, hvor Lyset skinnede ud ad en ensom 
Rude i første Stok, laa den gamle Generalmajor og stredes med 
sin sidste Fjende — — Døden. Tjenestetyendet listede rundt i 
de kolde Gange, i Brevkamret havde den naadige Frue lukket sig 
inde med sine 2 Sønner, og dér vilde de ikke forstyrres. Franz 
Tjener kunde meddele i Folkestuen, at alle Generalens Brevkister 
stod opmarcherede paa Gulvet som Soldater og de Trende i det 
lille Kammer læste og læste som gjaldt det deres og Generalens 
Salighed.

Inde i Salen græd Antoinette GersdorfT i sin Søster Annes 
Arme, medens den ældste Datter Margrethe, der var kaldet herhid 
fra Kærgaard, talte kloge og beroligende Ord til hende, alt imedens 
hun lyttede ved Brevkamrets Dør for om muligt at erfare de 
geheime Sager, man dér confererede om.

Oppe i det lille Kammer bag Salen laa Generalmajor Poul 
i den høje Himmelseng og trommede paa det hvide Lagen med
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sine haarde Hænder. Ved hans Side sad hans Nevø og Myndling 
— Peder Otto Rosenørn — der for første Gang siden sine Barn
domsdage gæstede Meilgaard, hvorhen Generalen havde kaldet 
ham. Generalen laa endnu og kommanderede, men hvad han 
ej ret mere mægtede at kommandere var Tankerne, de jog fra 
den ene Substans til den anden.

Peder Otto sad og saa paa de famlende Hænder, der havde 
været saa raske til Slag og saa lette til Kærtegn. Der gik sære 
Frasagn om, at smaa Jomfruer udi Italia og Ungarland havde 
mærket, hvor blødt de Hænder kunde tage.

Generalen var klar over, at dette var Døden; men aldrig havde 
han tænkt sig den s-aadan! Han kendte den kun fra de utallige 
Slagmarker, hvor han havde set den komme med brutal Magt og 
dræbe for Fode. Men at den hvide Knokkelhaand kunde sidde 
som en stingende Smerte herinde i Brystet, det havde han al 
drig anet.

> Peder Otto — fly mig det lidet Skrin, der staar under Sen
gen, og giv mig det hid. — Ser Du det lidet gule Ark? Tag det 
og læs det for mig.«

Og med sin tørre Stemme læste Peter Otto ved Lysets Flamme: 
»Af mine Børn jeg attraaer / De Sorgen overgive.
Og saa paa Ærens Bane gaar / saalænge de her blive.

>at jeg kan være i min Graf / naar de i Dyd tiltage —
de selv kan vandre glade af / naar det saa Gud behage. — 

Peder Otto saa forbauset paa Onklen, om hvis Læber et lille 
Smil havde vist sig ved Ordet »Dyd«. Nu laa atter hans Ansigt 
i Stivhed og Kulde.

»Det er mit Testamente, og i det har jeg tildelt Dig de samme 
Pligter og Rettigheder som mine egne Børn — Du ser, jeg gør 
ingen Forskel —«

Peter Otto lyttede spændt. Generalen fortsatte:
»Thi Gods og Guld vil jeg ikke offerere Dig — Du faar jo 

nok efter din Stedmoder engang.«
Med disse Ord vendte Generalen sig i sin Himmelseng, og 

medens Fru Mette søgte efter Gods og Guld i Brevkamret, medens 
Døtrene græd sammen i Salen, og Fru Margrethe gik rastløs frem 
og tilbage, sov Generalmajoren ind i den lange Søvn — om Afte- 
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nen Klokken lP/2 d. 26 Novembris i det Herrens Aar 1737. Peter 
Otto var faldet i Søvn paa den haarde Stol ved Siden af Gene
ralens Leje.

En af de første Dage i December bevægede den store Ligvogn, 
sortovertrukken og forspændt med 6 Heste i sort Skaberak og 
Kvaster, der slæbte paa Jorden, sig over Vindebroen. Paa Vognen 
stod Kisten med Generalens jordiske Hylster, paa Kisten laa hans 
Sabel, og efter Vognen fulgte hans fuldt rustede Livhest; den gik 
med sænket Hoved, som forstod den, at ogsaa den gik sin sidste 
Gang. Tungt arbejdede Vognen sig op over de sandede Veje under 
idel Klokkeringning fra Aalsø og Glæsborg Kirker. Vejen gik mod 
Glæsborg, som den salig Herre havde udvalgt til sit sidste Hvilested.

I Glæsborg Kirke stod Hr. Jens med foldede Hænder uden for 
Kirkedøren og ventede paa sin strenge Herre. I Dag følte Præsten 
sig som den Overlegne; thi i Dag var Generalen stum, og kunde 
ej svare ham igen. I Spidsen for Ligfølget fulgte han den svære, 
fløjlsbetrukne Kiste op til Altret.

Lysene blafrede i Lysekronerne, der var dødsensstille i det 
store Rum; kun Naadigfruens Hulken og Graad brød den knu
gende Stilhed. Orglet begyndte at spille sagte og douce som 
en violen di Gamba, Præsten besteg Prædikestolen, han drejede 
Sanduret ved sin Side og begyndte den Tale, der havde kostet 
ham en søvnløs Nat. Endnu engang saa’ han ud over det tæt
pakkede Rum, saa’ alle Øjne rettede mod sig, pillede nervøst ved 
Pibekraven og tiltalte saa den tavse Skare saalunde —:

Brødre i Christo —
>/Herren være med Eder i Eders Sorg og Elende — Herren 

lede Eder den Korsets Vej, som hedder Livet — at I — som 
»den salig Herre, om hvis Baare vi her er samlet, maa fuldende 
»Løbet og vinde Kronens demantbesatte Zirat; bede ham gøre 
vor Afrejse fra denne Jammerdal af Sorrig og Synd saa let, som 

> den salig Herres, hvem det behagede den Almægtige i sin uran
sagelige Visdom at bortkalde fra dette jordiske og berede Him
lens rosenstrøede Liv efter 8 Dages udstandne Svaghed ved en 
sagte og frommelig Død — ihvorvel hans kiære Frue — vor 
(lyrebare Patronesse — og de kiære Børn mistede den bedste,
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»ædleste, omsorgsfuldeste Mand og Fader, som her paa Jorden 
»fandtis — og nu er hensat udi uendelig Bedrøvelse og Sorrig. — 

»Og hvem var nu denne Mand, hvis Støv hviler her i dette 
»Guds Tempel, og hvis Sjæl nu beroer i Guds Haand? Vi vide alle 
»at den Guds Mand var den strænge og myndige Herre — Hrr. 
»Generalmajor Poul de Rosenørn — som var født Anno 1670, 
»den 25 Januarij, og som kom fra sine Forældres Haand 1683 
og emploierede udi den kgl. Residenz — Kiøbenhavn — hvorfra 

»han efter sine Forældres Godfindende gick til Holland og 
»Franckrig — og effter att de fornemste S tæder og Curiositeter 
var taget udi Øjesyn resolverede at giøre en Rejse til Landet 

»Italia, hvor han 1692 besøgte Carnevale de Venise saavel som 
»de smaa Hoffer og Roma. Og rejste han hjem til sit Fædreland 
»over Tyskland, Ungarn og Bøhmen og fuldendte saaledes denne 
»Rejse — paa hvilken Gud overalt havde ledsaget ham miskunde- 
> ligen — 1693. Men, saasom hans Hu stod til det Militaire, ind- 
»traadte han som Lieutenant i Hans Excellentze Hr. GeneraL 
»lieutenant Schacks Regiment for senere 1701 at faa Compagnie 
»ved det Aarhus’ske Stifts Regiment, hvor han 1708 blev Major.

I dette Aar — paa den kristelige Pintzedag — holdt han Bryllup 
»i Rendsburg med, da Jomfru, Mette Benzon — vor naadige Pa- 
»tronesse — hvis Forældre vare højædle og velbaame Hr. Can- 
»celliraad Peder Benzon til Havnø, Korsøgaard, Aggersborggaard 
»oc Aakier — hendes Moder — den velædle og dydzirede Fru 
»Margrethe af de Rantzau’ers berømmelige Æt — efter at den 
»salig Mand havde tiltraadt sin Fædrenegaard Tvilum udi Oc- 
»tobris 1707. Denne ædle Quinde — vor dyrebare Patronesse — 
»denne Kirkes Velgørerinde, overlever hannem nu i Ensomhed og 
Taalmod — beredende sig paa et Sjælemøde i Herrens livsalige 

»Himmeltelt — og af denne yndige og for Gud velbehagelige 
Forbindelse udsprang da dette Rosenflor, som nu sidder om den 

»sørgende Enke, samlet med os i denne Sorgens Bolig om den 
»salig Herres jordiske Levninger.

»Da man skrev 1713 avancerede den naadige og salige Herre 
»til Obristlieutenant udi daværende slemme Fejde mod Sverige — 
og minder bør det, om den slemme Afbræk den salig Mand gjorte 
bemeldte Fiende — den Tid han var Commandant paa Fæst- 

62 



»ningen Kronborg. — Men drabeligenst sloges han dog ved Strøm- 
stadt ud i vort Tvillingrige Norrig med en Bataillon, og pas
serede det, ved den berømmelige Monsieur Tordenskiolds Con- 
duite, att Marstrand blev erobret. Samme Aar købte han Meil- 

»gaard og blev dermed vor Herre paa denne Egn, og 1723 til- 
»købte han sig Katholm — førstnævnte Sted stred han den sid- 
»ste Strid og blev et Guds Barn. — 1730 gjorde den salig Mand 
»den sørgelige Tieneste ved højsalig Majestæts Ligbegiengelse — 
»Gud fryde højsalig Majestæts Siel udi Himmerig. — Hvad Goder 
»han udrettede paa disse sine Godser — kender vi alle. — Vide, 
»han var en strenge, men retfærdigen Herre og Fader for sine 
»Børn — følgende den Guds Mands Ord: — »Den man elske — 
»tugte man tidlig« (!) — og 1734 efter at have emploieret ved 43 
»Aar udi Fædrelandets Tieneste søgte han Rolighed og lod sig 
»demittere af Tienesten som Generalmajor. Hans Liv paa denne 
»Egn vil vi aldrig glemme! Og nu, Brødre i Christo — ville vi 
»bede for den salig Herres Siel — og til hans Støv ville vi 
»sige — > Af Støv est Du kommen — til Støv skal Du blive — 
»men af Støv vil Du paa den yderste Dag atter opstaa — Amen! —«

Det var første Gang, Præsten havde vovet at sige Du til Gene
ralen. Og denne Tanke greb ham, saa han længe blev staaende 
paa Prædikestolen.

Fru Mette havde under hele Ligtalen siddet stum og stille; 
kun naar Præsten, bøjende sig imod hende, kaldte hende sin 
»dyrebare Patronesse«, gled et umærkeligt Smil over hendes An
sigt. Hun hørte iøvrigt ikke meget af hans Ord, hendes Tanker 
var i Brevkamret blandt Dokumenter og Skøder. Hun rejste sig, 
Præsten kom hen mod hende; hun takkede ham for de gode og 
milde Ord, bedre og mildere kunde de vel ikke siges om den Af
døde. Fru Mette kendte jo hans Princip om den Tugt han ofrede 
paa de Elskede. Hun bøjede Hovedet; fulgt af Børn og Børne
børn, Slægt og Venner, gik hun til Taamhvælvingen, hvor Gene
ralens Kiste nu skulde stande til Domsbasunen lød. Langsomt 
tømtes Kirken.

Gravøllet paa Katholm blev livligt, saa livligt, at man stadig 
skævede til Salsdøren for at se, om ikke Generalmajorens høje
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Skikkelse skulde erscheine og lægge en Dæmper paa de stærke 
Stemmer.

Mod Skumring lød et Skud. Det var Generalens Livhest, der 
fulgte sin Herre i Døden, og lidt efter lidt rullede de svære Ka
rosser nu frem foran Døren og slugte i de mørke Gab alle de 
»von’er« og »de’er«, der havde vist Generalen den sidste Ære, 
og som atter agede til deres Domiciler med den Følelse, som 
en velanvendt Dag giver. Nu havde de selv set, at den djærve 
Mand laa stille i Taarnet paa Glæsborg Kirke.

Det sidste Lys, der slukkedes paa Katholm hin Nat, var i 
Brevkamret I
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1739 »— Da nu voris kiere Frue Moder mer
kede, at min si. Broder vilde indlade 
sig udi Ægteskab — — resolverede 
hund i Herrens Navn------ — at af- 
staae begge Gaardene — — —«

(Peder Rosener ns Dagbog).

Fru Mette Benzon, salig Paul Rosenørns, sad en Højsommerdag 
ved Salsvinduet paa Meilgaard og stirrede ned ad Linde

alléen, fra hvis blomstrende Træer tusinde Biers Summen lød 
ud i den varme Dag.

Ude i Horizonten saa hun de hvidskinnende Kamme af Katte
gats Bølger; nede i Gaarden drev man Stude til Vands, og med 
Hatten i Haanden hilste Ridefogeden op mod Vinduet. Over hele 
Landskabet hvilede en svovlgul Luft. Der var Torden i Luften, 
derom var ingen Tvivl. Fru Mette vedblev at stirre, uden egent
lig at se. Hendes yngste Søn, den blide Ritmester Peder, stod 
med Ryggen mod Kaminen og smækkede med Laaget paa sin 
Tabatiére, tællende Kvadraterne i Silketapetet. En Spyflue sum
mede omkring Prismelysekronen; ogsaa i Stuen var Tordenluft 
— hvornaar mon Uvejret brød løs?

Herregud! — Nu var Solstraalen allerede naaet den 4.’ Kvadrat, 
og stadig stirrede hierte Mama udi Luften uden at se! Naa — 
vilde Tordenen ikke komme af sig selv, maatte man hjælpe 
lidt til!

Ritmesteren knaldede med et Smæk Tabatiéren i, lod den 
forsvinde i sin store Taskelomme, gik hen mod Vinduet til Mode
rens Stol og lagde Haanden blidt paa hendes Skulder —:

»Hierte Mama burde ej have for stor Forlængsel efter min 
kære Broder; thi huske bør vi, at onde Tidender flyver hasteligen 
nok.«

Fru Mette saa bittert op og foldede de fine spinkle Hænder 
over sit Haandarbejde:
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»Gode Søn — tro mig! Da din Fader endnu levede, syntes 
Livet mig ofte svært, men nu, i min bedrøvelige Enkestand, synes 
Byrden mig tusindfold sværere. Vel havde din Fader — Gud be
vare ham udi sin Himmel — en haard og fast Haand, men med 
den Haand forstod han dog at styre denne Slægts bestialske Lem
mer, og ej var ham sligt bleven bøden som din Broder Johan nu 
haver mig serveret. Denne hans fian^ailles med den tykke Dyre 
fra Sindinggaard, hvis Navn er i Folkemunde, nærenstid hendes 
anden Moder var den berygtede Fru Marie Grubbe af Tjele, som 
af bare Liderlighed rendte af Landet med en Staldkarl! At jeg i 
min Enkestand skulde opleve sligt!! Har jeg fortjent en saadan 
blamage? — Var jeg ikke hidentil en agtværdig Kvinde, der for
søgte at bære mit Kors med Taalmod og Gudsfrygt? Men dette 
— min kære Peder — overstiger fast mine svage Kræfter.«

Ritmesteren kyssede hendes Haand og sagde:
»Hierte Mama, husk Eders slemme Tilbøjeligheder til Conges- 

tioner, der giver den slemme Hovedvé«.
Men Fru Mette fortsatte — overhørende det gode Raad — 

med højere Stemme:
»Og denne Tanke: at i dette Hus, hvor jeg har levet et 

agtværdigt Liv, hvor mine Livsminder vogter hvert mine Fjed, 
der skal denne Kvinde engang regere; her skal hendes Fader, den 
ihjelstungne, gerrige Palle Dyres Contrafej zire Væggen og hen
des hoffærdige, ildonde Søster fra Veirup, den ødsle Løwenhielms 
Kones letfærdige Tunge lyde! Peder! Peder! Jeg overlever det 
inte!«

Nu tog Ritmester Peder til Orde. Han følte, at nu var Mode
ren dér, hvor han vilde have hende!

»Jeg indrømmer, at hierte Mamas Enkestand er fuld af svære 
Prøvelser — men, om jeg husker ret, var det hin Time i Brev- 
kamret, da salig Fader stred sin sidste Strid, stærkt paa Tale, 
at kiære Moder vilde lægge denne Verdens Besværligheder paa 
sine Børns Skuldre« —

Fru Mette saa forundret op.
— »vi fik dengang et Indblik i vore affairs, hvorefter Mama 

kunde regne med 600 Rdl. aarligen, naar Generalens Gæld var 
reguleret« ?
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Fru Mette nikkede, og Ritmester Peder trak et stort Papir op 
af Lommen.

»Jeg haver — af Omsorg for hierte Mama — forsøgt at sætte 
udi Pennen en Tanke, som længe har faret rundt i mit Hoved. 
Om nu hierte Mama lagde de tvende Godsers Besværligheder paa 
vore Skuldre, tillige med Fader saligs Gæld, saa kunde vi — 
maaske — med uhyre Flid og Stræbsomhed udrede 800 RdL, en 
Sum for hvilken hierte Mor kunde leve admirable og lustig hver 
Aarets Dag.« —

Fru Mette blev mere og mere forbauset! Det var jo hendes 
Yndlingstanke, som hun dog stadig havde skrinlagt og prydet 
med Generalens Gæld som Mindesten. Tænk! at være fri for al 
ubehageligen Arbejde, fri for at se Ridefogeden staa paa Strømpe
sokker inden for Døren og dreje sin gamle Hat i rasende Fart 
mellem Hænderne, bedende om Penge, til saa det ene, saa det 
andet, vel vidende, at han ikke længer var udsat for Generalens 
Ridepisk. Nu fik han, hvad han vilde, blot paa Grund af de 
slemme Congestioner; endda saa meget, at han reddede sig selv 
en liden Profit. Og nu kom den kære Peder med hele Projektet 
ført i Pennen. Den gode, kærlige Sjæl!

»Min gode Peder forglemmer ganske de 8000 RdL, som hans 
Søster Anne endnu haver til Gode forud for sine Søskende«!

Der var et bange Udtryk i hendes Øjne; men det klaredes 
op, da Ritmester Peder, efter en kort Betænkning, gjorde en stor 
Haandbevægelse og sagde:

»Godt — ogsaa den tager dine Sønner paa sig«!
Fru Mette stirrede atter paa Lindealleen. Hendes Øjne søgte 

Taarnet paa Glæsborg Kirke.
»Og hvor havde Du tænkt, jeg skulde henleve mine Dage? 

Skal jeg maaske leve i Fløjen, hvor min stakkels afsindige Broder 
levede under salig Generals Formynderskab? Eller har Du alt 
skaffet Plads i Glæsborg Kirke? —«

Nu følte Ritmesteren den faste Grund under sine Fødder. 
— Slaget var vundet! Han greb Fru Mettes Hænder og sagde 
med en Stemme, saa mild, saa varm:

»Nej, hierte, dyrebare Mama, dér hvor jeg faar Hjem faar
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Du Hjem; dér skal jeg forsøde dine Dage, dér skal Du leve i 
Fryd og Gammen, saa længe den Højeste vil forunde os at blive 
tilsammen. Og (nu kom Trumfen!) — ej behøver dit Moder
hjerte græde over Alliancen, min Broder foretrækker fremfor 
Dig —«.

Der lød Hestetrampen i Alleen.
Fru Mette blev pludselig urolig; Ritmesteren bed sig ærger

ligt i Fingren; zum Teufel med den Afbrydelse! Fru Mette gen
kendte i Rytteren sin ældste Søn, sendte et bønligt Blik til Rit
mester Peder, der nikkede opmuntrende til hende. Lidt efter stod 
han atter foran Kaminen og talte Kvadrater, som havde han ikke 
gjort andet, siden Herren skabte vor Jord. Fru Mette rettede paa 
sine sorte Klæder. Spyfluen summede om Prismekronen. —

»Guds Fred og God Dag«.
Ritmester Johan stod i Stuen, brunet af Solen og stærk som 

en Bjørn. Hans besporede Støvler klirrede over Gulvet. Han saa 
fra den Ene til den Anden:

»Jeg mærker paa Luften, at Meddelelsen om min Alliance alt 
er naaet hertil —«.

Men inden han kunde fortsætte, faldt Fru Mette ham i Talen 
med en Veltalenhed, hvoraf den lyttende Pige, der havde placeret 
sig med Øret imod Nøglehullet, kun kunde opfatte enkelte Ord 
saasom —: »scandaleuse — Blamage — Horn til din Pande, som 
findes udi hendes Vaaben — Hore —« — Saa en hysterisk Kvinde- 
graad.

Ritmester Peders mæglende Stemme — Ritmester Johans 
Pidskeslag imod Ridestøvlerne.

Saa tog Fru Mette atter fat, en Ordstrøm stærkere end den 
Aalsø Præst’s Røst fra Prædikestolen, naar han bar Ved til Hel
vedes Kedler. Derpaa hastige, sporeklirrende Trin over Gulvet 
mod Døren, saa den lyttende Pige af bare Skyndsomhed for at 
retirere sig, nær var styrtet ned ad Trappen. Men pludselig stand
sede Trinene! Ritmester Peder havde raabt et Ord der lød som 
»Skifte«, men det maatte have været et Trylleord fra et fremmed 
Sprog; thi øjeblikkelig hørte Larmen op, Stemmerne blev roligere, 
3 Stole skurede hen ad Gulvet. Nu Raslen af Papir og drøje Slag
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i det store Egetræsbord. Ritmester Peders Stemme lød som en 
Kats Spinden.

Pigen listede atter op ad Trappen — til Nøglehullet.
Stemmerne blev hviskende; og naar Abelone næste Dag i Folke

stuen mødte med et rødt Øje, skyldtes det den fæle Træk, der 
kommer fra et Nøglehul. Men saa havde hun da ogsaa til Gen
gæld set Naadigfruen sidde i Generalens Lænestol for Bordenden, 
med en Søn paa hver Side. Ritmester Peder havde med Pegefin
geren fulgt Linie for Linie af det udbredte Papir, Ritmester Johan 
havde siddet og vippet paa Stolen, saaledes som hans Vane var, 
og som havde indbragt ham saa megen Tugtelse af den salig 
Herre. For hver Linie saa Brødrene paa hinanden og Jøhan 
spurgte: »Faar jeg saa Tilladelsen«? Men den gamle Frue havde 
rystet paa Hovedet, og saa fortsatte Ritmester Peder med sin 
mumlende Oplæsning.

Til Slut nikkede dog den gamle Frue og Ritmester Johan 
satte sit Navn under Papiret.

Med en flot Snørkel havde han gjort sin tilkommende Enke 
arveløs. Men der var langt til Enkestanden! Først stod Bilageret 
for, og uden Arveløshed intet Bilager — altsaa — enfin!

Til Slut kyssede begge Sønnerne artigt og høvisk Fru Met
tes Haand og lidt efter red Ritmester Johan i fuld Firspring 
i Retning mod Sindinggaard, medens Ritmester Peder tilføjede 
paa det skrevne Papir:

»Alt dette saavel som den øf rige Deeling gick — Gud være 
lovet — meget enig og kierlig af — saa vi modtog Velsignelsen 
i broderlig Kierlighed.«

Fra den Dag skrev Johan sig »til Meilgaard«, — hvor kort 
efter den tykke Dyre overtog Styret — og Peder sig »til Kat
holm«.

Faa Dage efter bevægede et helt Tros af Vogne sig, som 
havde Svensken været paa Plyndringstog, fra Meilgaard til Kat
holm. I den første Vogn sad Fru Mette. Alle de øvrige Vogjie 
var fulde af Linned, Klæder og Sølvtøj. Det var Fru Mette, 
der forlod Meilgaard for at opslaa sine Pauluner paa Katholm. 
Og aldrig fortrød hun denne Flytning. Her hos sin kæreste Søn 
henlevede hun sin Enkestand, arbejdende paa sine Broderier og
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Hvidsømme, der fyldte Skabe og Kister, indtil hun forlod denne 
jordiske Onnebolig den liden Juleaften 1752.

Og saasom hun ikke havde ønsket, at det første Syn, hen
des Øjne skulde skue paa Dommens Dag, blev Generalmajoren, 
men den hierte Peder, lod hun sig stede til Hvile udi Aalsø Kirke. 
Og dér ligger hun nu, godt indviklet i Hvidsøm og Lin, indtil 
Herren udsiger Ordet »Skifte« paa Dommens Dag.
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1743 — y>Je pieurs sa mort et ma vie« — 
(Signetindskrift vedr. Dronning Anne 
Sophie til Clausholm).

Man skrev 1743.
Major Peder Rosenørn kom langsomt fra Ladebygningen paa 

Katholm op mod Hovedbygningen. Han gik fordybet i sine Tan
ker; først henne ved Broen, der førte over den tilfrosne Vold
grav, blev han staaende lænet mod Murkanten og saa ud over 
den blanktskinnende Isflade. Sneen faldt omkring ham med tu
sinde smaa Iskrystaller, de faldt med en klingende Lyd — blev 
liggende overalt. Snart vilde de blive til en svær, hvid Dyne, der 
vilde mildne alle Konturer, dække hver Brist.

Herregud! — Mange Aar var der gaaet, siden han, dernede 
under Rødtjørnen, havde stillet sine Fuglepinde, og hans Fætter 
Peter Otto havde forsøgt at puffe ham i Vandet. Han huskede 
endnu den sære Tyngde i den Fod, der var plumpet i, da han 
trak den op af Mudderet; Peter Otto, der nu som Amtmand sad 
udi Nykøbing og allerede var klatret op ad Rangstigen, hvor han 
sad og hvilede sig ud i Etatsraadens Baas. Længe, længe siden han 
med den lille Broder Christian havde slaaet Smut i det stille 
Vand, hvor kun nu og da en Gjedde bragte Bevægelse i Vand
skorpen.

Var egentlig disse Aar gaaet sporløst hen over ham? Medens 
Snestjernerne bedækkede hans Kappe og faldt omkring ham, stod 
Majoren og gjorde, for sin egen Samvittighed, Regnskabet op for 
det Spand af Aar der var gaaet, siden han ved sin salig Faders 
Side havde hørt det Bud falde, der havde gjort Slægten til Ejer 
af denne Gaard! Og hvis Majoren vilde være ærlig mod sig selv,
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inaatte han sige, at af den lille Christians trofaste Vogter og Lege
kammerat var der saare lidet tilbage. Det var egentlig begyndt 
dengang, Peter Otto havde aabnet for ham en Verden fuld af 
Løgn og Ondskab, som een Gang betraadt man aldrig mere for
lod. Saa kom det militaire Liv, hvor Ærgerrigheden havde grebet 
ham ved Nakkepisken og slæbt ham op til Majors Stilling; saa 
Godsets Administration, der ved utrolig Flid lykkedes ham over 
al Maade. Det var de »Æreporte«, hvorigennem han havde redet 
sit eget Liv og over hvilke der stod at læse: — Forfængelighed! 
Forfængelighed med sig selv — med sin Fortid, Nutid og Fremtid.

Jol Drys kun Sne! Ikke har de svære graa Skyer Iskrystaller 
nok til at tilfyge den Indskrift; men endnu faa Fnug, og dø vil 
kunne dække alt det barnlige, vennesæle i Majorens Hjerte.

Nu Forholdet til Johan! Levede de ikke her paa Nabogaardø 
og kom ofte sammen, baade Hellig og Søgn, og var der dog ikke 
de tusinde Mile — Majoren saa op — jo! — hele Snebyger af 
Is og Kulde imellem dem? Han var bleven en ensom Mand, en
som i sin indbildske Storhed, ensom i sin Higen efter Guld og 
Ære. Og dog! Hans Moder, den blide, flittige Fru Mette, der sty
rede hans Hus, forsynede hans Skabe og Kister med Lin og 
Linned, var da ikke der endnu Barnets Kærlighed — Barnets For
trolighed. Der gled et Smil over hans Ansigt! Den ejegode Mo
der!! Han saa endnu engang ud over sin Barndoms skønne Re- 
vier, dér Rødtjørnen med sine i Somren luende Blomsterkvaste; 
naar Foraaret kom, skulde Havekarlen luge og grave om den. 
Dér Piletræet, hvor han og Johan havde skaaret deres Fløjter 
og spillet om Kap med salig Peder Benzons og Lindetræets Sol
sort. Forbi — forbi!

Han drejede sig paa Hælen og gik ind over Vindebroen. Foran 
den stensatte Dør slog han Sneen af sine lange Støvler. Stor
men havde rejst sig og Sneen begyndt at fyge. Nu ventede ham 
den lune Stue med Ildens Buldren og Knagen. Døren smækkede 
i bag ham, hans Trin lød i Flisegangen, han hængte sin Skind
jakke og Hue fra sig paa Geviret foran Brevkamret og traadte ind.

Hønsehunden rejste sig gabende fra sin Plads foran Arnen 
og med hængende Øren og logrende Hale gik den ham imøde.
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Fru Mette sad ved Vinduet med sin Hulsøm. Her havde hun sin 
Hvileplads; thi fra Vinduet fulgte hun med alt, hvad der skete 
i Ladegaarden, over Vindebroen maatte ethvert Bud fra den store 
Verden derude komme, og som en Vogter af Indgangen til Borg- 
gaardens Allerhelligste følte hun sig, den gamle Frue. Hun havde 
ogsaa set sin Hjærtesøn nys staa stille og falde i Staver foran 
den frosne Voldgrav, og hendes moderlige Instinkt havde sagt 
hende, at Majoren i Dag var i sit sorte Humør. Alene den me
lankolske Maade, hvorpaa han strøg Hønsehunden over Hovedet, 
viste hende, at hendes Instinkt havde ledet hende den rette Vej. 
Majoren stod foran sit Chatol og ordnede sine Sager, og hun 
vovede at spørge ham, om han havde haft slette Tidender, me
dens hun hævede Sytøjet op til de nærsynede Øjne. Nej, det 
havde han just ikke — en Raslen af Papir — det skulde da 
være, at Ridefogeden havde fortalt, hans Stemme dirrede svagt, 
at det nok stod slet til med Dronningen paa Clausholm. Gud 
forbyde, at den fromme, godædige Frue skulde være krank.

Fru Mette vovede ikke at se paa ham, forsøgte med rolig 
Stemme at spørge, om han havde hørt, hvordan Johan var kom
met hjem fra sit Ridt hertil 2 Juledag? Om de vel kunde ventes 
Sylvester-Aften? Nej, ej heller derom kunde han give hierte Mama 
Oplysning.

Fru Mette opgav at spørge mere, tog atter fat paa sit Haand- 
arbejde, medens Majoren fandt en Skrivelse frem og forsøgte i 
det svindende Daglys at stave sig igennem den. Fru Mette sad 
stille en liden Stund, kun Hundens Snorken og Papirets Raslen 
brød den knugende Stilhed; saa rejste Fru Mette sig pludselig 
i sin Stol, skikkede Bud efter Lys. Gik saa hen bag sin Søns 
Stol, støttende sin Arm paa dens polstrede Ryg sagde hun:

>Min gode Peder«.
Majoren vendte sig brat om. som kom hans Tanker hjem 

fra en lang, lang Rejse, og hans Øjne syntes at undres over at 
se Fru Mettes kendte Træk. Havde han mon været i sin Barn
doms straalende Sommerland —?

»Min gode Peder, der var elsens en Sag, jeg gerne vilde tale 
med Dig om.«
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Majoren lagde sit Papir fra sig: »Jeg er ganske til Mamas 
Befehl.«

»Lad os da sætte os ved Ilden, min rare Dreng; husker Du 
sikkert fra dine Barnedage, hvor net man dér kunde tale og spe
kulere —.«

Majoren bragte 2 Stole hen foran det brændende Baal. Med 
korslagte Fødder, med den ene Haand tankeløst beskæftiget med 
Hundens perlestukne Halsbaand og medens Fru Mette fremførte 
Ærinde, saa han ind i Luerne. De taarnede sig op til sælsomme 
Billeder, dér det brændende Hellig Geist Taarn, flammende og 
sydende, synes at se to straalende Øjne og mærke Duften af den 
bly Viol.

»Naar man kommer til Alders, og Tiden løber paa iilsomme 
Fjed, da gaar ogsaa Tankerne didhen, min gode Dreng, hvor Li
vets Vej ender. Efter salig Papas Død er der ofte kommet over 
mig en sær Forlængelse efter at berede alt til den lange Rejse. 
Medens salig Papa endnu førte Tøjlerne, gik jo alt saa fort, at vi 
ikke gav os Stunder til at tænke paa Dagen imorgen. Men viste 
ikke hele Livet mig, at der var en Dag der hed »imorgen«. Kom 
den ikke og stillede sin Krav og saa paa mig med strenge, alvor
lige Øjne? Og saaledes vil ogsaa en Dag min sidste Stund op
rinde, ingen kende sin Time, og var det da ikke en Gud vel
behagelig Tanke og Gerning, medens endnu Tid er, at tænke paa 
de fattige Husarme?«

Majoren svarede ikke, hans Blik var som tryllebundet til 
Ilden; thi nu saa han derinde to straalende Øjne — og Fru Mette 
fortsatte sine gudvelbehagelige Betragtninger.-------

»Og havde jeg mig da tænkt, med din Approbation og af 
kristelig Medlidenhed, at skænke 500 Rdl., af hvilke Aalsø Sogns 
Fattige til hver Paaske nyder Renten til evig Tid.«

Peder Rosenørn syntes ikke at ænse Moderens lange Udvik
ling, han mærkede kun, at nu, da Fru Mette var kommet til En
den med sin Monolog — blev der stille i Stuen.

Han rettede sig i Solen, saa hen over Moderen og sagde 
»Approbiert« — og som i Tanker gentog han Ordet med en in
derlig tvivlende Stemme; kyssede saa Moderens Haand og rejste 
sig. Fru Mette havde ogsaa rejst sig. De stod lige overfor hin-
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anden — Moderen og Sønnen — og han tog hendes Hænder, saa 
hende ind i de venlige blaa Øjne, der laa i et Net af Rynker, 
og sagde:

»Hierte Mama — tro mig — jeg føler det saa saare: alt det 
Du er for mig; ved at Du er mig en god Raadgiver, en 
huld Moder, som forestaar dette mit Hus paa det aller
bedste og uden hvis Hjælp jeg aldrig var kommet i saa gode 
Omstændigheder som jeg nu — Gud ske Lov — er. Desaarsag 
jeg inderlig beder Dig ej at tale om den Time, hvor vi to maa 
skilles; hvert Ønske fra Dig er en Lov for mig og ikke kan jeg 
bede Dig handle bedre, end dit Hjærte byder Dig.«

Der var noget sørgmodigt over hele hans Skikkelse som han 
stod der, med den ene x4rm lænet mod Kamingesimsen — »og 
saa faar Du tilgive mig, at jeg allerede nu trækker mig udi mit 
Schlafkammer; men jeg agter imorgen — om Gud vil — at gøre 
en liden Rejse.«

Fru Mette saa paa sin Søn; der var noget i hans Øjne, der 
forbød hende at spørge, og hun kyssede sin store, kære Dreng 
paa Panden og ønskede ham god Kvæld.

Men inden hun gik til Ro, tændte hun Lysene for de hellige 
3 Konger, der i det fjærne Østerland havde søgt til Frelseren, 
som hun i denne Aften, ogsaa med Offergaver af Lys; og hun 
mindedes Enkens Skærv, som den søde Jesus lagde saa megen 
Velsignelse i, og for hvilken den arme, ukendte Kone blev saa 
berømt og udødelig.

Næste Morgen da hun kom ned for at sætte Dagens Ger
ning i Gang, erfarede hun, at Majoren allerede var redet bort, 
alene, hvorhen vidste man ikke------ .

Der kom en Rytter i fuld Galop ned imod Voldum. Man saa 
paa ham, at han havde haft en lang Vej at ride; thi hans lange 
Rytterkappe, var drivende vaad, hans Hjorteskindshandsker op
blødt af Snevandet. Huen havde presset ham en rød Ring om Pan
den og først, da han svingede ned over Vejen mod Clausholm, lod 
han sin Hest gaa i Skridt. Klokken hamrede 4 tunge Slag paa en 
rusten Klokke et Sted dernede bag den høje Lade, der spærrede 
ham Udsigten til den trelængede Gaard; Dronningens fædrene 
Hjem, nu hendes ensomme Enkesæde.
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Det var Majoren fra Katholm, der havde redet som en Gal 
for endnu en Gang at kysse sin Dronnings Haand og bøje sit 
Knæ for hendes Skønhed og Ulykke.

Han var om Morgenen redet ud fra Katholm. Sneen var taget 
til, og Skyerne laa tunge og graa over Landskabet. Vejen var gaaet 
mod Gammel Estrup, som han da ogsaa havde naaet ved Mid- 
dagstide, og hvor han havde ladet sig melde hos Grev Scheel. Med 
aabne Arme var denne kommet ham imøde i Forstuen og trods 
al Protest ført ham til det dækkede Middagsbord. Da han hørte 
Maalet for Majorens Ridt, havde han rystet paa Hovedet: meget 
slet stod det til med Majestæten, Børnekopper var det, paadraget 
ved Sygebesøg hos en Tjeners Barn. Dronningen fordrev jo Ti
den med Godædighed, og Majoren vilde da neppe naa at træffe 
Dronningen i Live. Nej! hellere maatte han blive, en herlig lille 
Piquet kunde man faa. Og tænk paa Vejret. Om Majoren da 
ikke saa, at det blæste op til en Vestenstorm? Naa — Ja! Selv
følgelig. Grev Scheel blev kølig. Naar han endelig vilde skaffe 
sig en Sot paa Halsen for at se den detroniserede Fyrstinde, et 
maliciøst Smil ved Ordet »Fyrstinde«. Saa — som sagt — Selv
følgelig! Men allenfals maatte han da have Lov at sende en Ride
knægt med? Men Peder Rosenørn takkede ham saa meget for 
Artigheden. Han agtede at gaa sin Pilgrimsgang alene.

Saa var han da steget til Hest igen, redet op imod Vinden, 
der hylede og sang, Sneen havde blændet ham, som smaa Spyd 
havde Iskrystallerne boret sig i hans Kinder; den havde lagt 
sig som et Liglagen om ham, og oppe i Løvenholm Skove havde 
den raset med en saadan Kraft, at svære Egegrene var brækket 
ned, og Bøgens slanke Stammer havde pisket Kronerne mod hin
anden i afmægtig Vrede. Han havde trykket Huen fast paa Hove
det, trukket Kappen om sig, og nu var han endelig ved sit Maal.

Klokken i Voldums hvide Kirke begyndte at kime. Var det 
Solen, den skulde ringe i Bjærge? Denne Sol, der i Ugevis havde 
skjult sig bag de blaagraa Skyer — nej, den Time var ikke inde 
endnu!

Det var en Menneskesjæl, fattig og arm, afklædt sit jordiske 
Purpur og Hermelin, som Klokkens Toner skulde bære op mod
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Himlens Port, ind til den søde Christ, der var selv Synderes og 
Skøgers Ven.

Da blottede Majoren sit Hoved trods Sne og Storm, om 
hans Pande luede den røde Ring som Tornekronens Blod paa vor 
Frelsers Pande; thi han følte, at han kom for sent, og at hans 
Dronnings straalende Øjne havde lukket sig for stedse.

Med luvende Hoved gik Hesten for slap Tøjle ned mod Lade
bygningen. Under det dryppende Tagskæg bandt han den i en 
rusten Ring og begav sig til Fods, gennem den bladløse Park 
med de isstivnede Vandspring, ned mod den hvide Gaard, der 
var som uddød. Den synes at stirre ud i den blygraa Eftermid
dag mod den enlige Fodgænger med dens hundrede sneblændede 
Ruder. Paa Trappen viste sig en Tjener med rødgrædte Øjne. 
Om han vilde melde Major Rosenørn til Hofchefen. Tjeneren saa 
stum paa ham — »Hvornaar Majoren kom«?------ »Tølper — 
jeg er kgl. Maj. velbestalter Major Rosenørn«! Tjeneren saa med 
aaben Mund paa den landevejsstænkede Mand i Rytterkappe og 
de opblødte Handsker! Han forsvandt med et Buk og lod Major
en blive staaende i den høje Sne. Og der stod han, frysende, i 
fem Minutter — ti Minutter — han vidste ej selv hvorlænge. Følte 
kun Stilheden gro op om sig med den faldende Sne. Tiden syntes 
at have glemt ham og han Tiden. Han var bleven stump for alle 
Indtryk, følte kun Sneflokkene falde paa sin Hud og forvandles 
til Vanddraaber. Saa’ den smeltede Sne, som en Edderflod, blive 
spyet ud af Tagrendens Dragehoveder.

Han gik ind i Forstuen.
Ikke en Sjæl at se eller høre. Kun et stort Vægur synes at 

være upaavirket af Stilheden, dets Tik-Tak lød som smaa Knald, 
og Baaden paa Pendulet synes at være lig den Færgemand Cha- 
rons Baad — evig i Bevægelse — frem og tilbage som Sejladsen 
paa den Flod Styx. Ovre til højre i Kapellet, som Dronningen 
havde ladet indrette for sit lille, landsforviste Hof, hørte han 
Salmesang. Slottets Beboere var vel til Gudstjeneste, og de, der 
ikke var dér, var vel flygtet for den smitsomme Sygdom, hvoraf 
Dronningen var død.

Han gik op ad den store Sandstenstrappe til første Etage. 
Alle Døre ud mod Gangen, der var prydet med Contrafejer af
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den glorværdige oldenborgske Stammes Monarker, stod aabne, 
hver Stue viste Spor af hastigt Opbrud.

Majoren gik videre hen ad Gangen.
Et eller andet Sted maatte vel en forskræmt Kammerpige 

have forstukket sig eller en Hejduk være at finde. Men Huset, 
Tiden, Døgnet, alt syntes at være gaaet i Staa. Døren for Enden 
af Gangen, hvidlakeret og prydet med Dronningens Navnetræk, 
bevægede sig, som rørt af en usynlig Haand, sagte i Trækvinden 
paa de knirkende Hængsler. Nu sprang den op, næsten paa vid 
Gab, og Peder Rosenørn sprang til at hindre det næste Vind
stød at smække den i — han syntes allerede at høre Braget, der 
maatte kalde det døde Hus til Live — — og som ramt af et 
Lyn sank han paa Knæ.

Dér — dér — bag den aabne Dør — Herre Jesus være 
mig arme Synder naadig — dér — hans Dronning — stiv og 
kold —!

Han syntes, hans Hjerte stod stille, han foldede sine Hæn
der, agtede ikke paa, at der, hvor han laa, dannede Vandet fra 
hans sivende Kappe en smudsig Pøl paa det hvidlakerede Dør
trin. Hans Blik var hæftet paa Dronningens Ansigt — marmor
blegt — skønt — ja, skønnere end i Livet. Øjnene var lukkede 
og de lange Øjenvipper laa som en sort Frynse af fineste Silke 
paa de hvide Kinder.

Paa Knæene arbejdede han sig fra Dørtrinet hen til Kisten 
og med en Følelse af, at nu gik ogsaa hans Pilgrimsgang, 
hans hemmelige, brændende Kærlighed, til Ende, bøjede han sig 
mod Kistens tunge Fløjlskappe med de gyldne Kroner og tryk
kede et Kys, ærbødigt og inderligt, mod det stikkende Fløjl. 
Han fo’r med den vaade Handske over sin Pandes Golgatha- 
mærke, foldede sine Hænder og lod den gyldne Kvast fra Tæppet 
falde til Jorden. Bad saa for sin Dronning, hans Livs, hans Hjær- 
tes store, naadige Dronning, det »Fader Vor«, som han kunde fra 
Dreng, og som han sidst havde bedt for mange, mange Aar siden, 
da lille Broder Christian var gaaet ind til sin Herres Glæde, og 
han havde holdt den stivnede lille Haand i sin. Tusinde Tanker 
fo’r gennem hans Hjerne, atter og atter gentog han Ordene »Til
give os vor Synd«I om og om igen, som et Ur, hvor Værket var
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gaaet itu og ikke kunde komme længere. Saa endelig et næsten 
hvisket >Amen«.

Han rejste sig. Uset, som han var kommet, gik han; forbi de 
aabne Døre, ned ad Trappen, ud gennem Portalen, over Slots- 
gaardens Snedriver, gennem Parkens Ælte, til Hesten under det 
dryppende Tagskæg.

Da han tog Tømmerne i sin Haand og vilde sætte Foden i 
Stigbøjlen, overmandede Bevægelsen ham. Han lagde sit Hoved 
ind mod Hestens stride Manke og gav sine Taarer frit Løb. 
Til sidst havde han ingen Taarer mere, tom for Tanker, ja selv 
for Smerte, vaagnede han op ved Sneens Skred paa det skraa Tag; 
det buldrede med et dumpt Drøn mod Jorden, som de 3 Skovle Jord 
paa et Kistelaag.

Han steg i Sadlen og Skridt for Skridt red han bort fra Claus- 
holm, lod Hesten selv om at finde Vej og Sti, stirrede med taare- 
løse Øjne ud i Mørket, mærkede ej Sne, mærkede ej Storm.

Vinden havde jaget Sneskyerne paa Flugt og det var blevet 
Frost.

Maanen stod som en brændende Fakkel paa Himlen og Stjer
nerne som tændte Lys foran et Alter — men han saa det ikke.

Skyerne løb nu og da forbi Maanen og kastede lange, jagende 
Skygger over Sneens Flade — men han ænsede det ikke.

I Skridt gik Hesten, Mil efter Mil, han saa hverken til Højre 
eller Venstre, hilste Ingen, kendte Ingen og kymrede sig om Ingen.

Solen stod op, da hans Hest gik ind over Broen paa Kat
holm. Som en død Mand blev han holdende midt i Gaarden, stiv 
og stum, og da Vogteren kom at vande det første Hold Stude i 
Voldgraven, saa han den naadige Herre som en Malmstøtte holde 
midt i en favnhøj Snedrive i den firkantede Slotsgaard. Saa 
ramte en Solstraale ham i Øjnene, der kom Liv i det stirrende 
Blik og Bevægelse i de stivnede Lemmer. Han steg ned af sin 
Hest og uden at bekymre sig om, hvem der tog sig af den, gik 
han op i sit Sengekammer og drejede Laasen om efter sig. —

Den Major, der tredie Dagen derpaa viste sig i Brevkamret, 
var en gammel Mand, og selv Fru Mette slog Kors for sig og 
begyndte at tro paa den Ondes Magt og Vælde, som den Herre 
Jesus og hans Ærkeengle førte den evige Strid med. —
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1744 »— Jeg tror aldrig, jeg faar Guds Vel
signelse før jeg faar Livsarvinger; for 
man siger jo: Børn ere Guds Velsig
nelse«.

(Shakespeare).

ITved Kirke ringede man Solen ned. Den store Klokke svingede 
frem og tilbage i det knagende Bjælkeværk. Lidt efter lidt 
faldt Klokken til Ro, og nu tonede de trende Bedeslag ud over 

det solmættede Land. Et for Faderen — ét for Sønnen — og ét 
for den Helligaand.

Den sitrende Tone bævede ud over Knebel Vig, den blandede 
sig med Tonen fra Knebel og Rolsø: en Harmoni i den stille 
Sommeraften, der fik Bonden til at se op i den klare Aften
luft og bede med foldede, barkede Næver om Velsignelse for Kon
gen, Herskabet og den spirende Sæd. Solens Ildkugle sank ned i 
de dybgrønne Skove paa den anden Side Kaløvig, hvor Vosnæs- 
gaards hvide Kamgavle farvedes lyserøde af de synkende Straa- 
ler. Snart vilde Naturen falde til Ro. Fuglenes Stemme vilde dale, 
Blomsterne lukke de duftende Kalke, og, medens Himlen døde i 
lillarøde Striber, vilde Uglens sagte Vingeslag lyde gennem Luften 
og Natviolen dufte omkap med den vilde Kaprifolium. Om den 
tause Klokke vilde Flagermusene danse deres natlige Dans, Maa- 
nen vilde spænde sit brede Sølverbaand over det natstille Vand, 
der vilde sove ind som hin græske Yngling, Endymion, og i Syd 
vilde Sinus, som den ædleste Sten i Himlens Diadem, blinke. 
Bølgerne vilde sagtere og sagtere skvulpe mod den hvide Sand
kyst, indtil ogsaa de tilsidst næsten vilde falde til Ro. —

Nu døde den sidste Klokketone bort. Længe stod den i den 
sommervarme Aftenluft, som en dirrende Streng, der ikke kunde 
komme til Hvile----------  
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Paa Rolsøgaard stod Havedøren aaben ud mod Parken. Aften
vinden legede i de florlette Gardiner. Men trods de aabne, gæstfrie 
Døre laa Huset øde og stille, ikke en Lyd røbede Menneskers 
Nærhed, kun en Hund gøede ovre paa Avlsgaarden.

Der lød Trin i den grusede Havegang, man hørte Havelaagen 
hvine paa sine Hængsler; Trinene kom nærmere. Men endnu saa 
man intet Menneske, det var gemt bag de grønne Buske, der med 
deres Slagskygger syntes at danne en levende Mur om den grønne 
Plæne foran Hoveddøren. En Mand og en Kvinde kom tilsyne i 
Alleen. Hun lille og spinkel med et Tyllschal om de kuldskære 
Skuldre. I det fine Ansigt lyste et Par klare, bedrøvede Øjne; 
der var over den lille harmoniske Skikkelse et Præg af melankolsk 
Ynde. Hun støttede sig til den statelige Mandsskikkelse ved sin 
Side, der, iført en pragtfuld Fløjlsrobe, røbede en fornem Person 
af det XVIII Aarhundredes Grandseigneurs.

Det var Amtmanden over Kalø Amt — Conferentzraad Chri
stian v. Gersdoff og hans Hustru Antoinette af de Rosenørner. — 
Salig Generalmajor Pauls lille »Nette«.

Ægteparret vendte hjem fra deres Aftentur, der altid gik til 
Tved Kirke, hvor 4 smaa Barnekister mindede dem om brudte 
Haab og utallige Taarer. Conferentzraaden standsede og pegede 
med sin Stok op mod den hvide Gaard, der tog sig underskøn 
ud i Maaneskinnet. Som et Sølvspejl i smaragdgrøn Indfatning laa 
de hvide Fløje. Han bøjede sig mod sin Hustru og sagde mildt 
»Charmant! Her er dog skønt paa Rolsø!« — Og Fru Antoinet- 
tes Kinder farvedes af en fin Rødme; det var jo hendes Idé og 
Ønske at tilbringe Somren her for at være nærmere ved de smaa 
Engles Grave.

Aften efter Aften var hun gaaet den lange Vej til Tved Kirke, 
altid alene indtil denne Sommer, hvor hendes kære Christian var 
bleven hendes trofaste Ledsager paa denne hendes Smertens Vej. 
Vejen faldt hende besværlig, og hun var ham taknemlig for hans 
stærke Arm, ved hvilken hun kom saa let over den stejle Kirke- 
bakke.

Om Sommeren plukkede de sammen Vaarens farverige Blom
ster, om Efteraaret Høstens brogede Løv, og med nænsomme 
Hænder bandt de Kranse til Smaakisterne deroppe.
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Men havde de plukket de sidste falmede Blade, da forlod de 
dette Sorgens Sted, og de store Vogne førte dem til Vosnæsgaard 
paa den anden Side Kaløvig. Der, i det stille Vinterhjem, gik 
Fru Antoinette og længtes efter at se de første Gækkelilier hæve 
de fine, hvide Hoveder over Sneen; thi da følte hun Lykken ved 
at vide, at snart var hun atter paa Rolsø hos sine kære Børn. Og 
hun levede kun for og drømte kun om de 4 smaa Engle. Hun 
syntes, at for hver Dag, der gik, lod Gud hende føle, at Gen
synet med dem ikke var saa fjernt. Ofte tænkte hun paa, hvor 
store og kloge de nu havde været, om ikke Herren havde om
plantet dem i sin himmelske Urtegaard. Tænk! den Ældste, den 
lille Edel Sophie, vilde nu have været 4 Aar — thi man skrev 
1744. En stor Pige paa 4 Aar, der kunde komme og lægge to 
smaa bløde Arme om hendes Hals! Og saa fik Fru Antoinette 
Taarer i de violblaa Øjne.

»Gode Christian! om vi blev nok en liden Stund her i Haugen 
— Aftenen er saa mild og Duggen forlængst faldet, visseligen vilde 
den milde Luft ej skade min Helsen« —?

Christian Gersdorff nikkede og gik op mod den aabne Hoved
dør, kaldte paa Tjeneren og beordrede to Stole ned i Haven; selv 
gik han gennem den store Havesal ud i Forstuen og hentede sin 
Hustrus Mantille, som han bragte hende. Stille fandt deres Hæn
der hinanden, stille sad de, kun vexlende Ord i Ny og Næ. Fru 
Antoinettes Tanker var hos Børnene, og Amtmanden grundede 
paa en indviklet Retssag, som han havde til Behandling, og hvor 
et kuldlyst Barn spillede en mærkelig Rolle. Saa næsten bedre 
ingen Børn at have end en stemplet Bastard.

Der faldt et-Stjerneskud; som ridset med en gylden Griffel 
paa Himlens sortblaa Tavl stod Ildstriben tegnet over deres Ho
veder, og begge ønskede de det samme: Barnet. Da Minutterne 
var bievne til Kvarter og Kvartererne til Time, rejste Amtmanden 
sig og bød sin Hustru »God Nat«. Med et lille Suk rejste hun sig; 
og snart skinnede et enligt Lys fra Gavlvinduet ud i den mørke 
Park. Familien var ved at gaa til Ro, og med foldede Hænder 
befalede de sig Gud i Vold, medens St. Laurentius græd sine 
Taarer i Sommernatten.
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Den Vinter, der fulgte paa denne Høst, hændte der noget 
sælsomt paa Vosnæsgaard!

Thi da Gækkelilien hævede sit Hoved over den smeltende 
Sne, laa Fru Antoinette til Sengs paa Vosnæsgaard. Underet var 
sket! Man ventede Smaafolk i det stille Hjem —! Og for første 
Gang i mange Aar stirrede Bønderne forgæves efter Amtmandens 
store Vogn, der skulde føre Herskabet til Rolsøgaard.

En Aften i Juni gik Amtmanden med hastige Skridt op og 
ned ad Gulvet i den store Stue paa Vosnæs. En Solsort sad i den 
store gamle Eg foran det aabne Vindue og lod sin Frydesang lyde 
ud over Haven. Men Amtmanden hørte den ikke, hans Tanker 
var i Stuen deroppe, hvor hans Hustru laa i den store Himmel
seng, og hvor snart et lille Barns Klynken skulde melde ham, at 
Velsignelsen atter var kommet til det stille Hus. Hvert Øjeblik 
var han ude paa Gangen og lyttede ved den store Trappe, der 
førte op til Stuerne ovenpaa-------men stadig var der tyst og 
stille, og saa fortsatte Amtmanden sin urolige Gang paa det tav
lede Gulv. Hans store Skrivebord flød med Papirer, i 8 Dage havde 
den flittige Mand ikke skaaret sig en Gaasepen, og nu laa der 
en Stabel af Sager, der alle ventede paa hans Resolution. Men 
de fik vente — nu havde han ej Stunder. Han slog i Papirdyn
gerne, saa Støvet fløj, og mumlede: »Patience — patience«!

Han saa op mod det hvide Loft, nu hørte han Trin i Salen 
over sig — Trinene kom ned ad Trappen derude — som et 
Lyn var han ude i Gangen.

Dér stod hans gamle Tjener med blanke Øjne og kunde næsten 
ikke faa Ordene frem — »En Søn — Deres Naade! En stor, dejlig 
Hr. Søn!!«

Og saa skete der noget, som den gamle Tjener aldrig i sit 
Liv glemte, Naadigherren var faldet ham om Halsen og raabt — 

Min gode trofaste Jens! For en Lykke« — og Taarerne var løbet 
Amtmanden ned ad Kinderne.

Næppe kunde han styre sin Utaalmodighed; men først da 
den kloge Kone fra Aars havde været nede og melde, at alt stod 
vel til, og under dybe Knix frembaaret sine Lykønskninger, først 
da vovede han sig op. Stille stod han inden for Døren, at ikke 
hans Nærværelse skulde bringe Forstyrrelse. Paa et Vink af den
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kloge Kone listede han paa Taaspidserne hen til Himmelsengen. 
Dér laa hans kæreste > Nette« med et lille lykkeligt Smil om Mun
den og han kyssede ærbødigt og taknemligt hendes Haand. Saa 
rakte den kloge Kone ham en lille Byldt, ud fra hvis Indre en 
svag Klynken lød.

Det var det første Møde mellem Fader og Søn!
Da Amtmanden lidt efter paany stod i sin Stue, kunde han 

slet ikke samle sig, han huskede kun et lille bitte rødt Ansigt og 
sin Hustrus lykkelige Smil. Men eet forstod han: han havde 
en Søn!

Da Solsortens Trille hørte op, skar Amtmanden sig en Pen, 
lod de store Armstager paa Skrivebordet tænde, puffede til Akt
dyngerne og tog et Stykke Papir. Saa spruttede Pennen hen over 
det hvide Papir, og i det gamle Familiearkiv opbevares hans 
Skrivelse, stilet til Amtmandens Fætter og Svoger — Oberst Chri
stopher Gersdorff til Kærgaard. —

»Hierte Fætter — Ma tres chére cousine! Saa kom da den 
»Guds Velsignelse atter over os her paa Vosnæs, og melde kan 
»jeg dig og den gode Grethe, at min elskede Antoinette i Dag 
»— d. 6te, haver skænket mig og Slægten en liden Søn. Jeg føler 
»mig forvisset om Eders Delagtighed i vor usigelige Fortune. — 
»Gid den Smaa maa opvoxe for Herrens Aasiun og forfremmes i 
»Dyd og Visdom og alt det, som godt er, og han og hans Efter- 
»kommere blive til Lykke og Zirat for vor gamle Stamme. Dig, 
»hierte Fætter, véd jeg, at denne rare Nyhed vil bringe en sær 
»Glæde — og beder jeg Dig afsætte i din Stammebog god Plads 
»for de Gersdorffer fra Vosnæs i mange Led. Jeg er confus af 
»idel Glæde og mægter ej at føre Pennen videre — hils din gode 
»Grethe cg formeld hende min respect — fortæl at saavel hen- 
»des Syster som hendes Syster-Søn befinder sig i gode Omstæn- 
»digheder, og at baade Du og hun bør være forvisset om, at jeg 
»er Eders Tjener og treuer Christian von Gersdorff.«

Trods det, Klokken alt var ble ven 8, maa tte Brevet fluxen 
afsendes med ridende Bud, der fik Ordre til at ride indenom hos 
Hr. Laurids, Præsten i Hornslet og bad ham fluxen komme op 
paa Gaarden. Præsten var alt i Seng, da Budet kom; men, da han 
hørte det glade Budskab, iklædte han sig straks sin sorte Kjole
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og vandrede til Vosnæs, hvor Amtmanden gav ham sin bedste 
Stol og et Glas Biskop for at aftale alt til den lille Drengs Krist- 
ning. Barnet skulde hedde Joachim, Faddernes Liste var lang, 
og Præsten noterede da ogsaa alt omhyggeligt op, og trods det, 
det blev langt over Midnat, maatte han stadig sidde og høre paa 
Amtmandens glade Stemme og Fortælling. Men omsonst gjorde 
han det ikke; thi han gik 50 Rdl. rigere end han var kommet.

Sælsomt blev Slægtens Lod. Medens den genealogiske Obrist 
Christophers store Slægt snart døde ud, levede det gamle Gers- 
dorff-Navn videre i Amtmandens Søn, godt var derfor Raadet 
at afsætte god Plads for de Gersdorffer fra Vosnæs«.

Selv om Slægten forlængst er borte fra Mols, aabnes dog 
nu og da Gravhvælvingen i Tved Kirke for at en Søn eller Datter 
med det gamle Navn kan sættes til Hvile blandt Slægten, og 
da ser en nysgerrig Efterslægt Stamfaderen og Stammoderens 
store Kister staa flankeret af 4 smaa Barnekister, hvis Laag er 
dækket af muldne Kranse, der engang var Vaarens farverige Blom
ster og Høstens brogede Løv. —
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MARGRETHE ROSEN0RN 
f. 17. Aug. 1715, f 24 Maj 1786. co 13. 
Marts 1733 m. Oberstlieutenant Christo
pher Frederik Gersdorff til Kcergaard, 
f. 19. Novbr. 1699, f 1. Maj 17i8. Begge 
begrauet i Hunderup Kirke.

Skumringstimen paa Kærgaard!
Og et Par Aar før Obristens Død; den Obrist, hvis Titel just 

ikke var vunden paa Slagmarken, men ved Skrivearbejde og Tal 
bag de urolige Linier.

Gud ved, hvorlænge endnu det Silketapet skulde hænge i 
Laser?

Obristen stirrede fortvivlet paa det blomstrede Damask og 
satte sig for paany at tale med sin sparsommelige Hustru om 
dog at skikke Bud efter den Mand fra Ribe og lade det reparere; 
thi nu var der snart i det hele Hus ikke eet eneste Sted, hvor 
han kunde indrette sig commode og hyggeligen. Siden sin Hjem
komst fra det Militaire var han med sine dyrebare Stamtavler 
og Farver flyttet fra den ene Stue til den anden, og stadig kom 
dette eller hint i Vejen for hans Bequemmelighed. Havde han 
nu ikke nyssens faaet sig saa allerkæreste indrettet, med nye Bog
reoler, i den lille Sal over Hovedtrappen — og var ikke Fru 
Margrethe kommet og havde forlangt Salen til sine Mælkefade? 
Den store Riddersal havde hun forlængst rømmet for hans salig 
Papas Krigstrofæer og tørrede nu Byg dér. Men han vidste godt, 
at den lille Sal var bleven ham forment, fordi den store Jernovn 
slugte for meget Brænde. Og det just i den Tid, da hans experi- 
menterede med at gøre Guld! Hvem ved, om det ikke var lyk
kedes ham, om ikke Salen var bleven ham forment. Fru Mar
grethe havde sikkerligen dengang staaet sin egen Lykke i Vejen! 
Saa var han da flyttet over i det søndre Taarn, men der havde
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de to myrdede Jomfruer fra Kostivejen rumsteret saa rædeligen. 
Fru Margrethe var selvfølgelig kommet med sin Fortælling om, 
at det var den graa Kat; og endelig havde hun — ham bekendt 
— ingen Grund til at formene ham den Stue; thi den havde slet 
ingen Ovn. Hvad Spøgeriet anbelangede, saa var han nok Mand 
for at kende Forskel paa Geistertrin og Kattefjed!

Saa var han tyet over i salig Mamas Brevkammer, hvor han 
nu sad og stirrede paa det lasede Silketåpet, i sin blommefarvede 
Silkeschlafrock med Topasknapper og førte Pennen med sine ring
besatte Fingre, arbejdende paa sine Stamtavler. Thi Orden maatte 
der være i Familiens Rækker. Nu havde han da ogsaa ladet for
færdige en ny Foliant i maroqvin Læder med megen Forgyld
ning og sad nu og prentede sine 11 Børns Navne derudi tillige 
med zirlig malede Vaaben. Men der var Plads til mange endnu!

Obristen skævede over til den liden Flacon, der stod ved 
Siden af Farverne paa hans Bord.

Skade at Fru Margrethe ikke var at formaa til paany at ind- 
forskreve et Anker af den Malvasier, den havde — par bleu — 
en herlig Bouquet! Obristen løftede det slebne Krystalglas op 
mod Solens sidste Straaler, der blege og tynde listede sig ind i Stuen 
og dog havde Kraft nok til at afsløre Silketapetets miserable Til
stand. Vinen strømmede dunkelrød i Glasset: »Couleur d’amour«, 
hviskede den farvekyndige Obrist. Han drak en Slurk og gned 
Hænderne i Velvære.

Naa! Dagen led, og han vilde dog gerne komme til Ende 
med den Generation inden Sengetid.

Obristen satte sig mageligt til Rette i sin Stol og greb Pen
nen. Se, der var nu ham — Niels Lange med de 3 Roser i Schildet. 
Obristen fik ikke naaet at dyppe i Blækhornet, hans Hænder 
begyndte at ryste, saa Ringene lynede. Hvad i Herrens livsalige 
Navn var nu det?! Hvad var det for en Lyd? Kom der ikke et 
dæmpet Skrig op fra Gulvet? Herre Jøsse, begyndte det nu igen? 
Nu havde han dog faaet den kloge Mand fra Darum herop paa 
Gaarden for at mane den Onde ned i Løngangen og lagt Kalk 
paa? Men nu? Han listede paa Taaspidserne hen mod Døren, 
thi Geister var lydhøre, drejede Nøglen endnu engang om. —
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Se saa! Tændte alt, hvad der var af Lys baade i Kronen og 
Lustrene samt lukkede Vinduesskodderne.

Naa! det var altsaa den Niels Lange med de 3 Roser udi 
Scildet.

Dennegang naaede Obristen at faa Pennen dyppet, men 
ej heller mere. Haarene rejste sig under den bølgede Paryk. Skuf
fede hans Øre ham? Eller havde det ikke banket trende Gange 
paa Døren ganske som hin Nat, hvor salig Mama var sovet ind 
i Saligheden? Han sad ganske stille, hans Læber bevægede sig 
lydløst og med Lynets Hast til den Bøn, Smeden i Vilslev havde 
lært ham som virksom med bøse Geister. Nej! Det var ingen 
Geist! thi han hørte Spark mod Døren af jernbeslaaet Hæl, og 
han mandede sig op til at spørge »Wer da«? Ordene blev ham 
næsten stikkende i Halsen.

Aah! Gud være lovet! Det var ikkuns den kiære Paul, den 
ejegode Dreng, der paa eet Ben og med lukkede Øjne kunde 
ramse ham alle Vaabnene op paa det store Stamtræ, han forrigen 
Vinter havde ziret og coloreret. Obristen lukkede Døren op paa Klem, 
i dette Hus kunde man ikke noksom tage sig i Vare. Han huskede 
nok den sandfærdige Historie om Geister, der paatog sig et lidet, 
uskyldigt Barns Gestalt.

»— Min Dreng — hvad vilst Du?«
»Mama lader forespørge, om hierte Papa ej vilde komme ned 

at høre de Auktionspriser fra Ribe Marked.«
»Er der Bøger iblandt?«
»Derom berettede hierte Mama ikke.«
»Saa faar Du sige, min gode Paul, at jeg ej har Stunder og 

sidder midt i Niels Lange med de 3 Roser udi Schildet. — Men 
sig mig, min Dreng, hvem haved de trende Fugle udi Vaabenet?«

»De Moltker — de Krager — de-------.«
»Saare godt, lille Ven«. Han strøg kærtegnende Drengen over 

Haaret. — »Du er en flinke Dreng, og af Dig venter jeg mig 
megen plaisir! Her har Du en Firskilling.«

Obristen ledte i alle sine Lommer — men forgæves.
»Sig til Mama, at hun flyer Dig en Firskilling, hvormed Du 

kan fornøje Dig, eller købe Farver til Dine Skilderier. Og gaa saa 
og lad mig i Ro.«
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Obristen laasede omhyggeligt Døren.
Naa — Niels Lange! Nu skulde vi videre.
Men hvem red nu over Broen!! Saa sent! At det gik godt! 

Aldrig gik den forfærdelige Dag af Minde, da hans salig Faders 
Ligvogn standsede midt paa Broen, og Hesten ej kom af Stedet, 
trods det Præsten havde udraabt: »Kør! Kør — I Herrens Navn.« 
Da havde han, erindrende sig Fortællingen om Satans Rædsel 
for rindende Vand, under hemmelige Korsets Tegn hvisket: »Saa 
kør i Satans Navn ad Helvede til«, og fluxen gik Vognen drø
nende over Broens Stenbuer. Det var den forfærdeligste Time i 
hans Liv, og ogsaa kun havde han taget den Ledes Navn i sin 
Mund for at redde Slægtens Reputation; thi der stode de bag 
Ligvognen, alle Landets store Mænd; aldrig havde han set saa 
mange fortræffelige Stamtavler forsamlet paa eet Sted. Men siden 
da følte Geister sig svært tiltrukne af ham, omsværmet havde de 
ham ideligen, navnlig om Natten havde han ræddelige Drømme. 
Nys havde han i Drømme set Kærgaard, ganske ændret, kun eet 
Stokværk, ingen Taarne, Kobberet paa Taget borte og Straa lagt i 
dets Sted; og her i hans Stue sad en gammel graa Mand og spyede 
paa Gulvet. Ak — Gud — for Drømmerier! Men aldrig vilde dog 
sligt Tøjeri gaa i Opfyldelse. Med 11 Børn i Stamtavlen kunde 
han rolig se Slægtens Navn knyttet til Kærgaard i mange Sekler.

Jo! der var nu virkelig Nogen, der red over Broen! Det maatte 
være en meget modig Mand. Han havde dog Lyst til at kige gen
nem Sprækken i Skodden------ men der var jo den Historie med 
Røgteren, der saa ind ad Nøglehullet til hans Fader saligs Rust
kammer og hvem Fanden i samme secundum slog Øjet ind paa. 
Nej! hellere maatte man lade det fare!

Men som Tiden dog gik, naar man syslede med Bog og Pen! 
Nu var Klokken mare snart 10. Hellere maatte han faa pakket 
sine kostbare Farver og tincturae lidt til Side, den liden Paul 
havde haft svært forgyldte Fingre nys; thi gerne laa han en Time 
i Sengen, inden han sov ind og repeterede sig den Herre Jesus 
Stamtræ. Gerne vilde han ogsaa sove inden 12; det var en slemme 
Klokketime at komme over. Obristen begyndte at pakke sine cou- 
leurs sammen, tørrede omhyggelig Pensler og Penne af i sine 
Kniplingsmanchetter og ringede dernæst med den lille vaaben-
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prydede Klokke, der stod paa hans Bord. Lidt efter aabnede han 
den stængede Dør for sin Hustru, der, i sin simple sorte Hver- 
garnskjole, ikke syntes at passe i disse elegante — om end lidt 
falmede — Omgivelser..

Fru Margrethe smed Gaardens Nøgler paa Bordet, som var 
de en svær Byrde, og satte sig tilrette paa en rygløs Taburet ved 
Døren. Obristens høje franske Hæle klaprede over Gulvet henimod 
det store Pendulur, som han med Forsigtighed trak op, idet han 
med Ryggen vendt mod sin Hustru sagde: »Hjerte Grethe — mon 
ikke det Silketapet-------«

Men Fru Margrethe afbrød ham, hendes Stemme lød, syntes 
Obristen, som Jernklokken udi de Klingenbergs Vaaben og fik 
ham til at vende sig om — »Christopher — Christopher! Haver 
Du ej andet at tage Vare paa? Just nu meldte Teilman paa 
Endrup mig med et ridende Bud, at kongelig Majestæt lader ruste 
igen!«

»Saa være Himlen da lovet, at jeg har quitteret mit Amt, 
thi jeg mangler endnu et langt Stykke af de Krager, Mama saligs, 
Genealogi, og det maa jeg have færdigt.«

»Men — Christopher! Du burde dog tænke paa din Fader 
og hans glorieuse, militaire Navn.«

Obristen afbrød hende i en ærgerlig Tone:
»Jamen, gode Grethe, ham er jeg jo færdig med. Hans Vaa

ben er blevet særdeles charmant. Nu er det salig Mamas Slægt, 
der er mig udi Pennen. I Gaar skrev jeg om Erik Krag.«

Obristen stod allerede med en svær Foliant i Haanden, men 
Fru Margrethe synes ikke at have nogen Forlængsel efter at gøre 
denne gode Mands nærmere Bekendtskab.

»Visseligen, min Ven, men vedst Du, at Klokken alt er halv- 
gaaendes Elleve —?«

Obristen saa forfærdet til Uret.
»Halvgaaendes Elleve! — Nej — da faar vi vente til imorgen 

— men husk mig der paa! Du maa vide: det er interessant.«
Han begyndte at slukke Lysene i Kronen efter at have van

dret gentagne Gange ud i Korridoren og anbragt Lustrene i Vin
dueskarmen.
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»God Nat! hierte Grethe — naar jeg har naaet Sovekamret, 
slukker Du nok overalt«

Med et mildt Nik tog han en Bog fra Reolen, — en Ven 
havde nyeligen sendt ham den; paa Ryggen stod at læse: »Don 
Ranudo di Colibrados« og skulde berette om en Adelsmand udi 
Spanien og hans Genealogi, og forsvandt i et Lyshav ned ad Gangen.

Langsomt slukkede Fru Margrethe Lysene og tændte sin Stald
lygte; hun maatte ned i Stalden, thi den »Blissede« skulde kælve 
i denne Nat. Den gode Obrist var dog bleven end mere kuriøs 
paa det Sidste. Havde han ikke forgangen meddelt hende, at han 
vilde have en stor Sten lagt over sin Kiste, naar han engang laa 
i Hunderup Kirke, thi han havde læst, at Fanden havde hentet 
Maurids Podebusk i hanses Familiebegravelse.

Da Solen stod op over Kærgaard, var der endnu Lys i Obri
stens Sengekammers.

Han sov altid ved Lysi!
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mi JOHAN NICOLAJ ROSENØRN 
til Meilgaad. F. 15. Juli 1710, j- 23. 
Juni 17^7, druknet, co 18. Septbr. 1739 
m. Sophie Amalie Dyre, f. 170^, f 1770. 
(Hun oo 2.) 10. Decbr. 1752 m. Gene- 
rallieutenant Otto Christopher v. d. 
Osten, f. 6. April 1707, f 5. Juli 1773. 
Han begravet i Aal se Kirke.

Dagen før St. Hans, da man skrev 1747, stod Skoven omkring 
Sindinggaard i sin skønneste Pragt. De friske skønne Løv

træer dannede et Loft, baaret af Granernes ranke Søjlestammer. 
De fine Birketræer lyste hvidt og skært gennem alt det grønne 
som snørklede Rococo-Arabesker. Skovbunden var saa grøn og fin 
som et broget Kanevastæppe, broderet med utallige Farver i alle 
Toner.

Ned gennem Fruerlunden kom to Ryttere ridende.
Det var den velædle og højbaarne Major Johan Rosenørn til 

Meilgaard og Lars Skytte fra Sinding. Den naadige Herre havde 
besluttet at benytte denne skønne Morgen til en liden Jagt paa 
de rare Urhøns, hvorom Skytten havde berettet ham. Han havde 
givet Hesten frie Tøjler og ladet den gaa i Skridt, det havde jo 
ingen Hast. Dagen var lang nok, og efter den ene Dag fulgte endda 
den næste. Efter at Majoren havde kvitteret det Militaire og 
ofrede sine Kræfter paa sin gode Gaard Meilgaards Renovering, 
synes ham Dagenes Kæde uendelig. Han nynnnede en liden Melodi, 
som han nyssens havde hørt, da han red forbi Fadeburet, en af 
disse folkelige Sange, der er som født af den stedlige Jordbund 
og derfor synes rodfæstet i Folkets Natur. Han huskede kun Om
kvædet — »Og inden Sol gik ned saa rød — da var den Ridder 
kold og død«. — Hvorfor han havde heftet sig ved den Melodi, 
forstod han egentlig ikke. Vel kendte han Døden fra sit mili
taire Liv, vel havde han set alle sine smaa Børn dø bort, trende 
Gange havde han fulgt smaa fløjlsbetrukne Kister til Glæsborg
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Kirke, hvor Smaabørnene laa Side om Side og ventede paa Her
rens Genkommelse, og vel havde han i flere Dage siddet og gran
sket udi Sterbbo-Papirer; han og Svogeren Løwenhielm, der med 
ham var kommet til Sindinggaard for at vise deres gamle Sviger
moder den sidste Sønnepligt.

Men nu! I denne velsignede Morgen! Hvorfor nu, hvor han 
var redet ud til Jagt, Livets lysteligste Festin, for at faa Luft i Lun
gerne og Dokumentstøvet ud af Halsen? Svoger Løwenhielm sad 
hjemme hos Damerne og tegnede Baldyrmønstre, alamodiske, som 
man brugte dem udi det Lånte Frankrig. For i sligt var han en 
Mester, hvorimod Major Johan var en Yndere og Tilbeder af den 
Gudinde Diana.

Langsomt gik Hesten med ludende Hoved. Nu slugte Fruer
lundens Sal ganske de to Ryttere og Majoren tog sin trekantede 
Hat af og lod Vinden lege i Parykken.

Ak — Gud for en velsignet Dag! Ovre bag Sindinggaard sad 
en Gøg og kukkede i Skovstilheden i en Uendelighed. Majoren 
huskede pludselig sine Barndomsdage; hvorledes han og hans 
Søskende havde spurgt den profetiske Fugl om deres Livsaar, 
hvorledes de drev Gæk med hans Broder Peder, for hvem Gøgen 
aldrig hørte op med at kukke, hvorledes hans boglærde Søster 
Anne havde diverteret dem med Fortællingen om den Guds Mand, 
Monsieur Methusalem, som blev 969 Aar!

Og glad i Barndomsminder spurgte Majoren nu den Sinding 
Fugl — men Spothalsen gav ham intet Svar.

En Ræv luskede over Vejen og rev ham ud af Tankerne. Han 
satte sin Hest i Galop, medens hans Tanker gik Vejen tilbage til 
Sindinggaard. Dér sad nu hans hierte Hustru udi Haugen, hen
des corpulence tillod hende ej mere at dyrke den Gudinde Diana, 
og lod sig fortælle om festins i den galante Residentsstad. Løwen
hielm vidste at berette om fine og belevne cavalliers, om hvilke 
man her udi Jylland fast ingen Anelse havde. Og Fru Sophie 
Amalie hørte gerne til; thi Livet ved Hove havde en sære Til
trækning for hende.

De to Ryttere var kommet til den lille Plantage, hvorfra Skyt
ten havde observeret de rare Fugle. —
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Hesten holdtes an i Skovbrynet, og foran dem laa Heden i 
sin lillagyldne Pragt. Sollyset laa som et bølgende Tæppe, der 
steg og sank over det hvide Sand, og over deres Hoveder steg en 
Lærke og lod sin Frydesang høre. Hvor Livet var skønti Livet 
med de Levende — ej med de døde Minder! Nej! Ude i Naturen 
glemte man hver Sorg, hver Bekymring, og her, paa den aabne 
Hede, hvor intet hemmede Farten, lystede det Majoren at give 
sin Hest Sporen og fri Tøjle, ladende bag sig alle det smaalige 
Livs Trætter og Fejder. Hesten gik i Galop, og Mølleren i Sin
ding Vandmølle, der stod og fiskede Nøkkeroseme i Mølledam
men ind til Bredden med en lang Stang, saa’ Major og Skytte for
svinde som to smaa Prikker — ind i Heden — ind i Solen.

Ved Solnedgangstide vendte Majoren tilbage fra den store 
Ødemark.

Vel hang foran paa Sadelknappen et lille Bundt Urfugle, men 
det glade Udtryk i hans Ansigt vor forsvundet. Jagtens Udbytte 
havde været magert; Sadeltøjet paa hans Hest var sprunget, hans 
Krudt var bleven vaadt, og kun hvert fjerde Skud var brændt af. 
Kort sagt: Dagen var spildt! Først havde han haft den Ærgrelse 
oppe ved Aulum Kirke at møde en gammel, tiggende Taterkæl
ling, sligt betyder Uheld for en Jæger. Havde han da ogsaa ønsket 
hende de titusinde Ulykker og næppe hørt, at hun havde kaldet 
ham »Herren til Sinding Kirke«. —

De Tatere var forresten svært paa Spil i denne Tid. Oppe 
ved Ørre var en af deres smækre Tøse pludselig sprunget op af 
Landevejsgrøften, hvor hun havde siddet halvt skjult i den høje 
Lyng. Den sortøjede Tøs i det røde Liv havde fast skræmmet 
Livet af hans Hest; den havde gjort et Spring til Siden, hvorved 
Buggjorden sprang. Imedens Skytten reparerede Skaden, havde 
han udskældt Tøsen, men hun havde smilet til ham med sine 
hvide Tænder og strøget sig om ham som en kælen Kat. Saa havde 
hun kysset hans Haand, set alvorligt paa den og sagt de sære 
Ord — »Vogt Dig for Vand — mere end for Ild —«. Slaaet havde 
han efter hende med Ridepisken, og langt borte fra havde han 
stadig set hendes Skikkelse; hendes røde Liv skinnede som en 
giftig Blomst i Hedens graablaa Flade.
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Ret en incommode Dag denne — godt at han ret snart var 
hjemme.

Nu saa han Sinding Mølle foran sig. Mølleren stod med sin 
Hue i Haanden og ønskede ham »God Kvæld« og Majoren gav ham 
et kort Nik.

Solen var ved at gaa ned bag Skoven, og dens Straaler spil
lede i Vandhjulets Draaber, der lynede som et Ildhav af Rubin, 
et Væld af Ædelsten, der brusende og larmende sluknedes i det 
slimede, mosgrønne Dyb. Det saa ret kuriøst ud, og Majoren kom 
til at tænke paa Zigeunertøsens røde Liv. Lars Skytte holdt bag 
sin Herre og saa’ forundret, hvorledes dennes Blik syntes fortryl
let af Vandet, der brusede og larmede, saa man fast intet kunde 
høre.

Solen forsvandt bag Skoven og Vandet i Møllehjulet tog atter 
sin sølvhvide Farve an. Tiden faldt Lars Skytte lang — men 
Naadigherren stirrede stadig ind i Møllehjulet, og Skytten be
gyndte at tænke paa, at Vejen i Skumring over Engen til Gaar- 
den ikke var sikker. Thi saa dansede Elverpigerne, og Mosekonen 
bryggede, og hvad værre var: de fule Lygtemænd dansede og fik 
godtroende Kristensjæle til at forfejle Vej og Sti. Han huskede nok 
den Aften, han agede Naadigfruen salig ud i Sumpen ved Gaar- 
den. Naadigfruen havde vel sagt, at det var den Sinding Brænde
vin, der havde været ham for stærk, men han turde aflægge sin 
Saligheds Ed paa, at han, som han plejede, var kørt lige efter 
Lyset i Hestestalden.

Naadigherren rankede sig i Sadlen, smed et Par Sølvskillin
ger i Møllerens Lue, og Skytten gjorde Plads for ham.

»Jeg rider først over — Skytte — hans Hest er ej sikker paa 
Foden.«

Hans egen Hest satte Forbenene paa Broplanken.
Da saa Majoren pludselig foran sig Møllerens Datter, iført en 

rød Trøje, gaa over Planken fra den modsatte Side. Hun syntes 
ham at have Taterpigens skinnende Øjne — han syntes at høre 
hendes Ord — »Vogt Dig for Vand« — han hørte Fadeburspigens 
Sang — alt i det samme Sekund. Han saa der det brusende, lar
mende Vand under sig — og paa een Gang hverken saa eller

95 



hørte han mere — der lød et Skrig — Hestens Hove gled paa 
Planken — og med et Brag styrtede Hest og Rytter ned i den 
sydende Afgrund!

Mølleren og Skytten ilede ned til A\aen uden at kymre sig 
om Skyttens Hest, der kort gjorde omkring og med flyvende 
Manke i susende Galop løb til Sindinggard, hvor dens Ankomst 
vakte vild Opsigt og Forfærdelse.

Ude i Aaen laa Majorens Hest med knækket Ryg, og under 
det svære Dyr saa man Majorens Ben stikke frem. Bjælker blev 
lagt ud og balancerende naaede Møller og Skytte ud til Hesten. 
Ak — Gud for et Syn! Majoren laa trykket ned i det slimede 
Mudder, og over hans Hoved brusede og larmede Vandet be
standig.

Her var menneskelig Hjælp overflødig. Den gamle Møller 
foldede de barkede Hænder og bad en Bøn for den salig Herres 
Sjæl, accompagneret af Møllehjulets taktfaste Klapren. Lars 
Skytte vandrede iilsomt op til Gaarden for at hente Hjælp og for 
at berette den sørgelige Tidende.

Paa Gaarden var alt i vildt Oprør. Fru Sophie stod paa Sand
stenstrappens øverste Trin og vred sine Hænder, alt medens Løwen- 
hielm med høviske Ord søgte at trøste hende. Men da han mær
kede, at Trøst var umulig, listed han op og pakkede sine Møn
stre og Farver sammen. Han saa længe paa den kønne, røde 
Farve — Skade! Nu blev der kun Brug for den sorte.

Da Møllerens lille Vogn med Majorens skamslaaede Legeme 
indhyllet i et gammelt Hestedækken kørte ind i Gaarden, stod 
Fru Sophie z^malie endnu hændervridende paa Trappen. Faklerne, 
som Tjenestefolkene bar, gav hele det sørgelige Skue — ind
rammet af 3 hvide Gaardslænger — et spøgelsesagtigt Udseende. 
Da de bar hendes Husbonds afsjælede Legeme op paa Salen, hvor 
det blev lagt paa den samme store Paradeseng med de fejende 
Strudsfjers Prydelser, der nys havde rummet hendes Moders jor
diske Støv, da brast det for hende. Hun sank om paa Gulvet 
med et højt Suk og var ikke til at formaa at forlade den dystre 
Sal, hvor endnu de gamle Ahnebilleder var behængt med Flor.

I sit Værelse sad Erik Løwenhielm og malede paa en blaa 
Festdragt. Herre Jesus! Sorgen kunde da ikke vare evindelig!
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Det var da ogsaa godt at have alt i Orden til Vinterfesterne udi 
Residentsen.

I Fadeburet sang Pigen med skingrende Falcet.
I Mølleaaen laa den dræbte Hest med grinende Bid, og paa 

Heden dansede Tatertøsen med ringlende Spænder.
Henimod Midnat saa Fru Sophie Amalie Brandskær gennem 

Salsruderne.
Hun rejste sig sløvt og stirrede ud: — det var St. Hans 

Blussene, hvormed Bønderne festede i den korte, lyse Sommernat.
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1748 ANNE ROSEN ØRN 
f. 17 Juli 1714, f 12. Jan. 1748, oo 19. 
Oktbr. 1740 m. Generalmajor, General
bygmester Laurids de Thurah, f. 4. 
Marts 1706, f 5.-6. Septbr. 1759. 
Hun begravet i Kolding Kirke, han i 
Børglum Klosterkirke.

Den Færgemand ved Snoghøj stod i Januar Maaned i den 
kolde Vinter 1748 og stirrede over mod Middelfart.

Det var en meget kold Dag, og ude i Bæltet drev Isen i store 
Flager paa den rivende Strøm som smaa legende Isbjørne, der 
forsøgte at fange hverandre. Sommetider krøb den ene Isflage 
med en syngende Lyd oven paa den anden, som Isbjørneunger, 
der forsøger at give hinanden en forsvarlig Dukkert. Solen hang 
i den disede Luft som en højrød Krystalkugle, men dens Varme 
mærkedes ikke, thi det var, som dens Straaler var frosset til 
glinsende Istappe paa Vejen gennem den isnende Luft.

Det var nu ikke Tanker af denne Slags, der optog Færge
manden. Hans Tanker var ved Smakken fra Middelfart, der just 
nu lagde ud fra Fyens Land og satte Kursen mod Snoghøj. Færge
manden havde Grund til at stirre, endda med Haanden over Øj
nene, thi Smakken lignede fast salig Dronning Anne Sophies 
Ligfærd; hele dens Dæk var optaget af en stor, sort Rejsevogn 
og 4 Heste var bundet fast til Baadens Ræling. Og en Ligfærd 
kunde det snart blive, thi hvert Øjeblik tørnede de store Isflager 
mod det spinkle Fartøj, fik Karossen til at ryste og Hestene til 
at skælve. Det maatte være et Pokkerens modigt Mandfolk, der 
vovede sig ud paa slig Galningsfærd, rimeligvis en Hofjunker, 
der kunde melde om Dyrtid og Ulykke. Den skumle Vogn syntes 
da ogsaa at ligne et Ulykkens Symbolum, nærenstid den saa’ 
saa aparte ud som et forhistorisk Fabeldyr eller Hval.

Smakken kom nærmere og nærmere, Færgemanden gik lang- 
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somt ned til Færgestedet for at hjælpe med ved Landstigningen. 
Han gad dog nok se den galne Person af en Hofjunker. Men 
Karethens Vinduer var tildækkede, hvilket kun øgede hans Nys
gerrighed. Han tænkte paa at tiltale den gamle Kusk, der stod 
og beroligede de opskræmte Dyr, medens Skaglerne spændtes, 
men inden han fik Munden paa Gled, skiltes Gardinerne bag Ru
den, og et fint klogt Barneansigt kom til Syne, en ringbesat Haand 
vinkede ad den liberiklædte Løber. Vinduet gled ned, og Færge
manden fik Lejlighed til at se Damen, der var iført en stor Graa- 
værks Pels, og over hvis høje Toupé var kastet et Kniplingstør
klæde. Færgemandens Forbauselse steg, da han observerede, at 
Damen var alene i Vognen, hvis hele Forsæde var dækket afl 
Bøger — store og smaa — tykke og tynde — Bøger af alle Arter. 
Da saaledes den galne Hofjunker havde afsløret sig som en Kvinde, 
gav Færgemanden sig i Lag med Løberen. Han pegede med Tom
melfingeren over Skulderen mod Carossen og spurgte paa sit 
drævende Jydske »Hva’ æ dæ fo’ æ Fruentømmer« og fik det 
forbløffende Svar »Den naadige Fru Generalinde de Thurah — 
paa Rejse fra Hovedstaden til Kærgaard véd Ribe.

Færgemanden rystede paa Hovedet: — tænk at ogsaa fine 
Folk fandt Behag i at færdes paa Landevejen i saadant Herrens 
Vejr, istedetfor at sidde i Kakkelovnskrogen med en Fedtemad og 
en Dram! Ja Verdenen var mare løjerlig! Og da den svære Vogn, 
knagende og bragende satte sig i Bevægelse op mod Henneborg 
og snart forsvandt, skubbede Færgemanden Luen i Nakken, gik 
ind i sit Bjælkeskur efter først at have forvisset sig om, at ingen 
ny Transport var under Vejs fra Middelfart; og i Ovnkrogen filo
soferede han videre over bedre Folks sære Passioner!

Ja! Det var den naadige Fru Anne — Laurids de Thurahs — 
der agtede sig til Kærgaard at besøge sin hierte Søster Grethe, 
og nærenstid ofte Stunderne blev hende lange paa de besvær
lige Rejser medbragte Fru Anne sit transportable Biblioteque; thi 
uden de kære Bøger var Livet hende en chagrin. Ingen kunde 
som hun tage Bogens røde Maroquin i sin Haand og vende Bla
dene, hvis smaa Bogstaver dannede for hende Fortidens Eventyr, 
og alt, hvad der kom inden for hendes fine Hænders Rækkevidde, 
tog hun sig af.
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Saadan er hendes Minde kommet til Efterslægten med Præ
dikatet — >den boglærde Fru Anne« —.

Som hun sad her i sin rullende Stue, iført sit varme Pelstøj, 
lænet op i Vognhjørnet, for at Solens taagefulde Skær kunde falde 
paa hendes Bog, befandt hun sig saa inderlig vel.

Her havde hun nu fundet sig en særdeles kuriøs Bog: skre
ven af en ikke mindre kuriøs Mand — Mester Harpestræng — 
og den handlede om Urternes livsalige Indflydelse paa Legemets 
Vædsker. Den Mand maatte have været en lærd studiosus. Fru 
Anne vovede et Øjeblik at sidestille ham med den lærde Læge 
Galenus, var denne end en Hedning fra det Romerske og Mester 
Harpestræng en god dansk Gejstlig, om end paa Waldemarus 
den Gloriøses Tid. Fru Anne kendte Galenus Theorier om den 
gule og grønne Galdesaft fra sin latinske Opus; thi ogsaa udi 
det Latinske var hun vel befaren. Og saa optaget var hun af 
at stave gennem de dansende Linier, der hoppede og sprang for 
hver Vejens Sten, at hun næsten ikke mærkede, at den store Vogn 
holdt stille med et voldsomt Ryk, og hun saa forskræmt op, da 
den gamle Kusk bankede paa Ruden.

Fru Anne lagde ærgerlig Bogen fra sig og spurgte — »Hvad 
nu — min Gode?« — Opmuntrende lød det just ikke at høre, 
at det venstre Hjulnav var blevet spoleret, og at Kusken maatte 
forsøge at udbedre det. Tvivlsomt var det, om man naaede Kol
ding før Midnat. Naa! Derved var intet at gøre. Fru Anne bad 
Løberen at tænde den lille Haandlygte, saa kunde hun da midler- 
tiden fortsætte sin Læsning. Saa skikkede hun Løberen op i 
»Kryb-i-Ly-Kroen«, der kun laa et Stykke derfra.

Medens Solen helt forsvandt, og Maanen stod op i den is
kolde Aften, medens Stjærnerne tændte deres Blus eet for eet, 
og Plejaderne dansede deres natlige Dans paa Krystalhvælvin
gen, læste og læste Fru Anne videre ved Tranlygtens døsige Skær. 
Hun sad lunt og godt, og fra Landevejen hørte hun Kusk og 
Kromand, der nu var kommet til, skændes om Skadens Omfang. 
Gennem den frostklare Luft lød Ordene, som de blev raabt hende 
lige ind i Øret.

Den megen Snakken forstyrrede hendes Læsning, hun kaldte 
Kromanden hen til Vinduet for at høre hans Mening, thi hun
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vidste, at den gamle Kusk var noget stædig. Kromanden raadede 
til at køre op i Kroen, dér havde han Værktøj, der snart skulde 
ordne Skaden, her paa Landevejen kom man ingen Vegne. Med 
Forsigtighed lod det sig gøre. Vognen skulde ved varsom Kørsel 
nok holde.

Da Fru Anne saa Lyset fra Stuen falde ud paa den sneklædte 
Vej, besluttede hun at nedlade sig i den tomme Skænkestue 
foran Ovnen, medens man udbedrede Skaden. Hun og »Mester 
Harpestreng« tog Plads foran Arnen, medens Kromandens Kvinde 
svøbte hendes Fødder ind i Vognens Fodpose.

Kromandens Kvinde gik snøftende fra og til, rettede paa 
den osende Tranlygte, smed en Brændeknude paa Ovnen, medens 
hun stadig sukkede: »O-ja—O-ja-Jøsse Kors!«

Nu var Fru Anne en god Kristen, og denne Composition af 
Vor Herre Frelsers Lidelsesinstrument og de jordiske Ting, saa- 
som Brænde og Tran huede hende ikke. Hun lod Kromandens 
Kvinde erindre sig den Guds Mand Moses, paa hvis tabulæ Her
rens Finger prentede, at Herrens Navn ej bør tages forfængeligt, 
men Konen svarede hende mut, at saasom hun og hendes var 
slagne med Sygdom og Elende, da maatte vel Jøsse Kors kunde 
gøre sin Virkning. Laa nu ikke hendes Marie, den mindste 3aarige 
af en Flok paa 11, inde i Alkoven og snakkede sort Tale paa 5/ 
Dag og brændte som en Bagerovn? Om den naadige Frue kanske 
kendte virksommere Middel mod slig Pestilens? Vel kendte Fru 
Anne saare lidet til Barnepleje, men mon ikke den gode Mester 
Harpestreng skulde have Midler. Hun rejste sig og lod Kvinden 
vise sig den lille kranke Skabning.

Lidt efter stod Fru Anne foran den ægteskabelige Alkove, 
hvor hun i den mørkeste Krog fandt en liden Gestalt, der syntes 
at være besat af en onde Geist; thi hun talede immer og slog 
om sig i Puderne. Fru Anne observerede ogsaa, at den Smaa havde 
stærke røde Pletter i det lidet Ansigt, og kom derfor til det Re
sultat, at helst maatte man hente Barberen fra Fredericia at aare- 
lade den Smaa; thi her var sikkerligen en gal Blanding af den 
gule og grønne Galde. Men naar hun i Aften kom til Kolding, 
skulde hun gennemlæse en liden Traktat af den tyske Profet, 
hvis Navn forekom hende som en Fanfare for Pauker og Trom-
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peter: den lærde Filippus Aereolus Paracelsus Theofrastus Bom- 
bastus von Hohenheim, maaske dér var Raad at finde, og i saa 
Fald skulde hun skikke en Recept med sin Løber. Kromandens 
Kvinde takkede hende saa mangefold, tilmed da Fru Anne flyede 
hende en Sølvskilling til at bestride Barberen med. Fru Anne 
afbrød hendes Taksigelser, thi i Soverummet var koldt, hun læng
tes efter sin lune Vogn, og den Reparation maatte dog vel snart 
have Ende. Hun satte sig atter foran Ovnen i Skænkestuen; 
men Kulden havde faaet fat i hende, hun ligefrem gøs. 
Da Kusken endelig meldte, at nu var Vognen i Orden, pakkede 
hun sig ind i sin Kaabe, krøb op i sit Vognshjørne med Fødderne 
dybt begravet i Bjørneskindsposen. Dog heller ikke her kunde 
hun fange Varmen, hendes Fingre formaaede ikke længere at 
holde Bogen. Hun maatte lægge den bort. Hun huskede, hvor
ledes hun — ja, det var vel et Par Uger siden, ligeledes havde 
holdt et krankt lille Væsen i sine Arme — en lille, svag Orm, 
hvem Kulden og Feber ogsaa havde grebet — det var Portnerens 
lille spæde Maddike hjemme i Hovedstaden.

Maatte vide, hvordan den arme Svækling nu led? Dette casu 
saa ud at være et lignendes som hint i Residentsen; dog, Barberen 
vilde vist endeligen finde Raad.

Uden for »Den danske Vildmand« i Kolding holdt endelig 
Vognen. Fra Kirketaarnet lød 11 Slag. Tænk! Snart var det 
Midienat! Og da hun stod ud af sin Vogn, følte hun en sær svag 
Fornemmelse i Benene. Hun stod i en høj Snedrive og rystede 
af Kulde, indtil Kusken fik Gæstgiveren banket op. Da hun 
kom ind i sit Kammer søgte hun næsten viljeløst Sengen 
med de klamme Lagener, efter først at have hyllet sig ind i sin 
Pels. Og hun fik Varme!

Næste Morgen følte hun sig, som var hun udi Helvedes Luer. 
Feberen havde grebet hende, og da Regimentschirurgus Duus kom, 
kunde han melde hende, at hun havde faaet de slemme Børne
kopper. Fru Anne tænkte paa det stakkels Barn i Kroen — og 
gøs end mere.

Nu laa hun da her alene i den fremmede By uden virkelig 
Pleje. Værst var det dog, at hun ikke formaaede at læse, thi 
Bogstaverne løb rundt for hendes Øjne som smaa Ildhjul; og da
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hun kommanderede sin gamle Kusk til at læse for sig, viste det 
sig, at kun Biblens storstilede Bogstaver formaaede han at stave 
sig igennem. Ensom laa Fru Anne og forsøgte at fatte Herrens 
Ord. Nu maatte Løberen, hvem hun havde givet den ene Stang
hest at ride paa, vel være naaet til Kærgaard med Berettelse om 
hendes Tilstand. Hun foldede Hænderne over Mester Harpe
strengs rare opus. Hendes Tanker løb hurtigere og hurtigere, og 
Kuskens Stemme blev utydeligere og utydeligere. Til Slut hørte 
begge Dele op — og da Klokken slog 10 den Aften, døde Fru 
Anne, og Kusken lukkede Bogen i.

Over Heden ved Bramminge jog. en Vogn mod Kolding, vel 
naaede den ikke Fru Anne i levende Live, men ved Bisættelsen 
i Kolding Kirke sad dog Fru Margrethe ved sin Søsters Kiste. Den 
gamle Kusk græd i den bageste Stol.-------Ellers var Kirken 
tom. —
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1750 »Haandværkeren, der sidder ved sit 
Arbejde, behøver ikke rejse sig for en 
Adelsmand.«

(Talmud).

Der stod en lille, tætbygget Herre bag paa den skrøbelige Bro 
over til Christianshavn en Morgen i Aaret 1750.

Han var iført en simpel blaa Klædeskjole med store forgyldte 
Knapper, i Haanden holdt han en Rulle med Dokumenter. Han 
stirrede med Velbehag ud over Byen, som paa Kong Christian 
d. IV’s Kongebud havde rejst sig derovre i Sumpen. Det var en 
klar, lys Morgen. Ovre fra det asiatiske Compagnis Plads hørte 
han Matrosernes taktfaste »Hiv-o-høj«, naar de trak i de svære 
Tove for at faa Fregatten »Ørnen« i Dok. Det store Skib var just 
vendt hjem fra de varme Lande og laa nu tungt lastet med alle 
Flag og Vimpler oppe. Snart vilde det udgyde hele sin Ladning 
af kostbare Silketøjer, der bar Bud fra de fjærne Solegne, og 
da vilde der blive Trængsel udi Kramboden af Stadens Madam
mer og Jomfruer. Længere ude i Strømmen laa »Sixtus«, Batteriet 
med de smaa Metalkanoner, der dundrede over Staden, naar en 
glædelig Begivenhed indtraf i Kongehuset, og et lidet Skud fol
dede sig ud paa den glorværdige Oldenborgske Stamme.

Og over dette morgenfriske Billede hævede sig Vor Frelsers 
Kirke-Spir, det laa i sin lueforgyldte Pragt og skød Gnister i So
len ud gennem det spinkle Bjælkestillads, der endnu, som en fin 
Knipling, omgav det himmelstræbende Spir. Kirken saa man ikke, 
den dukkede sig og forsvandt bag de røde Tage, som skammede 
den sig over i sit Indre at rumme Støvet af Kong Friederich d. 
IVdes charmante Veninde, den liden Grevinde Viereck, der under 
det brusende Orgel hvilede med sin Hr. Søn — den unge Gylden-
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leu. Vel var hun Giverinden af den skønne Døbefond, der dog 
ikke stod Maal med Monsieur Tessins skønne Altertavle, hvis 
Indskrift lød: »Til Guds og Kongens Ære staar jeg saa prægtig 
ziret I Gid Christian d. Siettes Navn maa engang staa paa Spiret.«

Ja, Monsieur Tessin spaaede, men Gud raadede. Thi den 
fromme Herre laa nu i Roskilde, og hans Søn, den ejegode Frie
derich sad paa Landets Kongestol, og endnu var Spiret ikke 
færdigt.

Men den lille tætbyggede Mand var Mester for at fuldende 
det; thi han var Spirets Bygmester, Hofbygmesteren, Laurids de 
Thurah.

Han lukkede den ene Haand sammen som en Kikkert og stir
rede der igennem over mod Taarnet. Var nu den Kristus med 
Fanen, der kronede Spiret, ikke for liden i Perspektivet? Nej! 
Maalene var mare de rette, men liden saa han ud, trods det, han 
havde den Kæmpe Goliaths Maal. Ogsaa havde da kongelig 
Majestæt — den naadige Arvekonge — udtalt sin Tilfredshed 
med det skønne Spir, da han nyssen havde overværet Ophejsnin- 
gen af den store Kugle. Majestæten havde endda smilet til Me
stersvenden, da denne, til Basunernes Salmemelodier, var klatret 
op øverst paa Spiret og drukket paa Kongelig Majestæt, Ober- 
præsidenten og hans, de Thurahs, Velgaaende. Og var det ikke 
ogsaa et godt Omen for den højtelskede Monark, at da Mester
svenden havde kastet Krystalpokalen, hvoraf Kongens Sundhed 
var drukket, ned fra Taarnet, faldt den hel til Jorden, uden mind
ste Bræk. Trods de mange tømte Glas havde Svenden dog sun
gen »Gott lob, die Krone ist ausgesteckt« og balanceret ned fra sit 
høje Stade.

Men der var dog endnu langt til det skønne Spirs Fuldendelse.
Laurids de Thurahs Øjne blev fjærne: — mærkeligt at bygge 

Kirker for denne livsfrodige Monark og Slotte for hans fromme 
Fader!

Laa der ikke en liden Perle udi den grønne Dyrehauge med 
det kuriøse Navn »Eremitagen«, trods det, det vrimlede med Sko
vens kronede Dyr. Dette Lystslot havde han bygget til højsalig 
Majestæt og ziret med Fromhedens og Dydens Symboler.------- 
Og residerede ikke hans naadige Dronning Sophie Magdalene paa
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Hirschholm, der ogsaa var konstrueret i hans Hjerne? Den kære 
Dronning, der altid havde vist ham sin særdeles Bevaagenhed, 
og efter hvem hans liden salige Datter ogsaa bar Navn! Ja! saa 
sandelig! Det gamle Regimente havde betroet ham sine Drømme
slotte, som han havde legemliggjort i Marmor og Steen.

Men Tiden løb! Der laa endnu en lang Arbejdsdag for ham; 
han havde ej Tid til at staa her og spille Filosof udi egen Ind
bildning. —

Ovre ved Knaps Hus paa Christianshavns-Siden saa han Stu
diosus Banke komme. Vilde han nu atter plage ham med et af 
de litteraire Misfostre, der opstod i hans forskruede Hjerne, og 
som han kaldte »Digte«? De Poeter var ham en Vederstyggelig
hed! Ej var det med hans gode Vilje, at et af den lærde Studiosus’s 
Poemer laa i den forgyldte Kugle i hans Spir; godt at det laa gemt 
inden i Kuglen og ej kunde gøre mere Skade. Nej, han maatte 
ned ad en Sidegade for ej at blive plaget paa denne skønne 
Morgen.

Her i Sidegaden laa endnu de gamle Huse fra Byens Op
komst. Man saa paa dem, at de var voxet op af vindskibelige Køb
mænds Pengeposer, ganske anderledes end i selve Residentsen. 
Thi dér var Staden, efter den frygtelige Ildebrand 1728, opblom- 
stret i alamodiske Lineamenter. Og var end disse gamle Byg
ninger saa langt fra Hofbygmesterens Ideal, saa rummede de dog 
gamle, kære Minder. Der nede i Gaden laa Monsieur Torden- 
skiolds lidet Hus, hvor Kanonerne havde dundret, naar han drak 
Monarkens Skaal, og de Kanoner var fast aldrigen i Ro; derfra 
drog han ud for at falde for Obrist Stahls Klinge. Og her laa 
den venezianske Admiral, Hr. Cordt Sivertsen Adelers Købmands- 
gaard; thi den glorieuse Herre havde ogsaa tjent Mercurius. Det 
havde han lært udi Venezia, hvor man vidste at forene det nyttige 
med det glorieuse! Hvad om man engang fik Stunder til at aftegne 
disse Huse og Palæer? Det turde blive en skønne Billedbog — en 
dansk Vitruvius — jo — den Idé var sublim. Men hvorfra tage 
Tiden? Den Højeste, der havde skabt alt til Fuldkommenhed, 
havde dog skabt Dagens Timer for korte. Nu havde Majestæten 
brugt ham saa flittigt — og immer forlangte man Planer af hiden-
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til fuldførte Arbejder, saasom Palæet i Roskilde, og Stadens Zirat: 
Vor Frues kronede Spir. Ja! Dagene var for korte.

Selvfølgelig havde han Aftenstunderne, naar han sad i sin 
lune Stue; da var der jo stundom Tid, navnlig nu efter at hans 
kære Hustru vai' gaaet heden, og hendes Bøger og Folianter stod 
støvede og urørte paa de lange Reoler, og kun den lille Mette, 
hans 5aarige Datter, løb omkring og bragte Uorden i hans Tanker 
og Papirer. Ja — den Vitruvius — den Vitruvius!! Men først 
maatte han dog fuldføre Arbejderne nede paa Vallø Stift, at ikke 
de arme Jomfruer skulde føle Bolignød.

Uden at Vejen var faldet ham lang, var han naaet til Ar
bejdspladsen, satte sig paa den store Klokke som salig Statholder 
i Norge Hr. Ulrik Friederich Gyldenleu 1676 havde erobret fra 
de Svenske, og som nu skulde lade sin Malmrøst høre fra Spiret, 
som dens Indskrift lød — »Ifra Solens uppgång allt till neder- 
gången låte Herrens namn lofvet«. Og nu samledes om ham Byg
mestre og Tømrer, Stenhuggere og Murere, alle havde de hun
drede Spørgsmaal at gøre. Smedene ønskede fast, at Hofbyg
mesteren selv, om Christian Quartus højsalig i sin Tid udi det 
runde Taarn, skulde klatre op paa Spiret og vise, hvorledes de 
svære Jernankre burde fastgøres. Men Hr. Laurids blev ved Jor
den og pegede i den klare Luft op mod Taarnet og viste dem til 
rette med gode Raad og Anvisninger.

Om Aftenen skinnede et enligt Lys ud over Amaliegade fra 
de Thurahs Palæ. Det var Hofbygmesteren, der lagde Planer til 
sin Vitruvius. Den lille Mette var lagt til Ro i Bamekamret, og 
der var stille i det store Hus. Det flød overalt med Planer og 
Tegninger, saa Hr. Lauritz med en stor Armbevægelse maatte 
feje sig en Plads fri paa det store Egetræsbord.

Her sad han nu og ridsede og tegnede; med Passer og Lineal 
arbejdede Bygmesteren til det blev Nat, og Maanen lyste som 
en gylden Skive over Takkelagen paa Havnens Skibe. Bygmeste
ren rejste sig og saa ud i den stille Nat; han syntes der var to 
Maaner paa Himlen, men den ene var Guldkuglen paa Vor Frel
ser, der luede mod sin Bygmester.

Hans Tanker gik til Ungdommen: — hvorledes Naadens Sol
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havde skinnet over hans Liv, men med Maanestraaler, ikke saa 
varme, saa straalende som Solens, lige siden Kong Frederik IV 
havde gæstet hans Fader — Biskoppen i Ribe — og dér faaet 
Interesse for ham og givet ham Plads paa Landakademiet — efter 
hin Dag i Ribe at have optegnet hans Navn paa sin Skrivetabelle. 
Saa kom Læreaarene hos Ridsemesteren la Croix og endelig havde 
Kongen af sær Naade skikket ham paa Rejser, og disse Rejser 
blev i Grunden hans Livs eneste Fest. Da han kom hjem, var 
hans kongelige Velgører død, og Arbejdet havde slugt ham. Havde 
hans hierte Frue ikke levet i sine Bøger, havde hun sikkert ikke 
følt den Lykke, Samlivet havde været dem. Han mærkede det nu, 
hvor det ensomme Barn, den lille Mette, vandrede omkring ham 
og tvang ham til Legen og Syslen.

Aah, hvor kunde han misunde de Mennesker, der ejede en 
lille Plet ude paa Landet. Tænk, om han engang kom saa vidt! 
Om han kunde retirere sig efter den megen Slid, da skulde han 
bygge for sig selv, bygge saa hans Navn aldrig skulde glemmes, 
bygge for senere Slægter, der skulde staa undrende foran hans 
Værk. Bygge i sære Former og snørklede Buer, bygge Eventyret 
for undrende Øjne!-------Men — et bittert Smil gled over Hof- 
bygmesterens Ansigt, hvem vilde række ham Haanden til dette 
Arbejde, han, der trods Adelsbrev, Kongenaade og Titlers Mængde 
dog kun af Hoffolkene blev anset for-----------en Haandværker!
Ganske vist en enestaaende Haandværker, men derfor ogsaa uden
for Lavet. Nej — han fik trøste sig med sit lidet Palæ i Friede- 
richs Quartér. —

Klokken slog 12 tunge, rungende Slag fra Vor Frue Kirke. 
Vinden bar Klokkeslagene hen over den sovende Stad. Bygmeste
ren satte sig paany til sit Bord. Endnu en Times Arbejde, og saa 
til Ro, for atter imorgen at begynde forfra. Livet var ham fast 
en Byrde, og den Nat red selve Vor Frelsers Spir ham som en 
Mare.

Men Hofbygmesterens Drøm skulde gaa i Opfyldelse.
»Den danske Vitruvius« kom ind i Livet, da han gik ud 

deraf, og paa Børglum Kloster, under Kirkens Hvælvinger, dér, 
hvor han fik sit sidste Hjem, byggede han for sig selv. Byggede
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i sære Former og snørklede Buer sit eget Epitaphium; dér byg
gede han, saa hans Navn aldrig skal glemmes, og i gyldne Bog
staver staa dér hans Livs Gerninger at læse, — Eventyret for 
undrende Øjne.

Men over Københavns Tage ranker sig stadig Vor Frelsers 
Spir som en gylden Griffel, der rækker sig for at skrive sin Byg
mesters Navn med Flammeskrift paa Himmelhvælvingen
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1151 PEDER ROSEN ØRN 
til Hersomgaard. Oberstlieutenant, f. 
22. Aug. 1708, f 1. Juni 1775. oo 16. 
Juli 1755 m Gertrud Marie de Juul- 
son, f. 1735, f 9. Juni 1756. Begge 
begravet i Hersom Kirke.

Naar Lysene tændtes paa Hersomgaard, satte Oberstlieutenant 
Rosenørn sig til Rette foran Ovnen med sin Pibe og sin 

Fidibus, medens hans ugifte Søster Anne Elisabeth arbejdede 
med sin Baldyrramme.

Stilhed var der over den gamle Gaard, ingen Lyd trængte 
ind gennem de dobbelte Vinduer, hvor Jomfru Anne havde sine 
smaa Blomsterhaver. Kun Ildens Knitren, Jomfruens Naalestik 
gennem det udspændte Silketøj og Pibens »Snorken« røbede men
neskelige Væseners Tilstedeværelse. Skumringstimen havde Oberst- 
lieutenanten viet sine Døde — og medens Pibens Røg i lystige 
Hvirvler slørede Stuen, stirrede han i Ilden, indtil han saa An
sigter dér — ofte hans Fader Hr. Christophers rødladne Træk 
eller hans Moder — Fru Karens underlige lille Fugleansigt, ja, 
selv Bedstefaderen, Cancelliraadens, og hans Faster Annes gamle 
Ansigter, dukkede frem som fra et Erindringens Rumpel- 
kammer.

Alle var de forlængst døde, de levede kun i Skumringsflam
merne og i de store Contrafej’er, der zirede den mørke Stues 
Vægge.

Denne Aften, det var i Februar 1751, var Oberstlieutenant 
Peders Tanker i Oprør. Ilden havde faa et et nyt Billede at vise 
ham: hans kære Fætter, Amtmand Peder Otto Rosenørns Billede 
med kolde, døde Træk; men det afløstes af et Kvindeansigt med 
grædende Øjne og skælvende Mund. Intet af Billederne vilde ret
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blive, de forandrede Træk derinde i Flammerne — blev til leende 
Børneansigter. Oberstlieutenanten forstod saa godt, hvad de An
sigter betød. I Dag havde han jo faaet det sørgelige Budskab, 
at hans Fætter var død, og nu sad altsaa den lille Amtmandinde 
tilbage i trange Kaar med 8 Børn — jo, der ymtedes om, at nok 
en lille Verdensborger ventede at se Dagens Lys i Amtmands- 
boligen — og en Konferentzraadindetitel.

Ak Gud! for Tider! Hvor var Verdens Goder ulige fordelt!! 
Sad nu ikke han her med Skabe og Kister fulde af jordiske Her
ligheder? Løb ikke de blanke Dukater lige ind i hans Penge
kasser, hvor de laa og formerede sig, uden at han behøvede at 
være Fødselshjælper. Og i Amtmandsboligen sad nu Fru Eva 
Margrethe med sine 8 uopdragede Børn i smaa og trange Kaar!

Ja alle de Børn — de kære Børn!
Han sad jo her i Aarvis som den Guds Mand Job, der sagde 

Herren gav — Herren tog — Herrens Navn være lovet«! Hvem 
kunde vel sige de Ord af oprigtigt Hjerte. Oberstlieutenanten 
følte, at han i den casu vilde have svært ved at være oprigtig.

»Anne Elisabeth, kommer det Dig aldrig for, at dette Hus 
er som den ufrugtbare Vinstok, hvorom den søde Jesus taler«?

Jomfru Rosenørn lod Syrammen synke. »Men gode Peder, 
hvor kommer Du nu paa saa triste Tanker?«

»Hør, gode Søster — jeg haver noget at betro Dig —.«
Oberstlieutenanten trak sin Stol hen til Søsteren, og paa 

ægte militairisk Vis gik han lige til Sagen, og Jomfru Anne Eli
sabeth troede hendes Øren havde skuffet hende; thi Oberstlieute
nanten foreslog hende at lade salig Peder Ottos husarme Rollin
ger komme hid til education! Jublende Børnestemmer skulde lyde 
i de tomme Stuer, Trin af smaa Fødder over de hvide Gulve. 
Jomfruen maatte tage sin Lugtedaase til Hjælp, de Tanker gjorde, 
ma foi, ganske svingelsk og han stak med Naalen i Fingeren i 
Stedet for i Silken, maatte lægge Sytøjet bort. Oberstlieutenanten 
gik op og ned ad Gulvet og slog med Ildrageren i Luften som 
efter usynlige Fjender, der vilde holde ham borte fra denne Plan.

Den Aften og Nat sad de to Søskende oppe længe efter, at 
den sidste Glød i Ovnen var slukket. De følte ikke, at Stuen
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blev kold; thi der var Varme i deres Hjerter. Ingen tænkte paa 
at pudse Lysene, trods det de spruttede og immer truede med 
at gaa ud; men ved Daggry befalede Oberstlieutenanten, at den 
store Rejse vogn skulde være mobil ved Middagstid: 4 Heste skulde 
forspændes. Da Klokken slog 12 rungende Slag paa Uret i Fronte- 
spicen, satte den svære Vogn sig i Bevægelse med den godt ind
pakkede Oberstlieutenant i sit rummelige Indre, medens Jom
fru Anne Elisabeth med Smil vinkede ham Farvel fra Stentrappen 
og Lykke paa Rejsen----------------------------

I Amtmandsgaarden i Nykøbing laa Fru Eva Margrethe i 
Seng bag nedrullede Gardiner. Hun følte, at Medmenneskenes 
Medlidenhed nærmest var Nysgerrighed, og i sin forladte Stilling 
satte hun al sin Lid til sin Fader i Himlen og sin Fader paa 
Margaard — navnlig den sidste! I en ydmyg Skrivelse havde hun 
bedt ham overtage Kuratellet for sine forældreløse Smaa. Men 
Dagen i Dag havde givet hende Budskab fra Generalen paa Mar
gaard, der under Henvisning til sin høje Alder havde bedet sig 
fritaget for det besværlige Hverv. Fru Eva Margrethe havde 
grædt sine Kammerdugslommetørklæder vaade, thi det var dog 
den af de to Fædre, hun havde stolet mest paa. Hun havde styr
ket sig paa en Kop Kamillethe og var gaaet til Sengs, efter først 
at have sendt alle Børnene ned til Husjomfruen.

Mørket faldt paa og Conferentzraadinden laa stadig til Sengs 
og bad til sin himmelske Fader, daarligere end den Jordiskes 
Hjælp turde hans vel ikke blive!

Nede i Husjomfruens Kammer sad nu alle Børnene omkring 
Jernovnen og hørte Eventyr. Kun den ældste Dreng, Peter Otto, 
følte sig for gammel til Ammestuesnak, han besøgte jo alt den 
latinske Skole. I Vindueskarmen sad han og saa ned ad den 
mørke Gade, hvorfra han talte Lygterne, som de gode Nykøbing- 
borgere bar i Hænderne, naar de vovede deres Liv og Lemmer 
ved at vandre i de sølede Gader. Mange modige Lygtemænd havde 
han ikke observeret — kun 6 paa én Time — men der var langt 
til Sengetid. Han pressede det lille, blege Ansigt mod den kolde 
Rude; maaske han kunde naa Dusinet!

Paa Husjomfruens Skød sad den mindste lille Pige — Ma- 
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thildis — og legede med sin Rangle, og i en Kreds sad de andre 
Børn og suttede paa Kandissukker, som den gode Line dyppede til 
dem i sin Kaffekop. Alle de smaa Øjne var rettede mod Line, 
der fortalte om smaa fattige Børn, der en Dag pludselig blev rige 
og hentet af en Konge i Guldkareth med 4 hvide Heste. Og Bør
nene hørte spændt paa dette kostelige Eventyr, medens Line styr
kede Hukommelsen ved Kaffe og Snustobak, som hun havde 
forsynet sig med i salig Conferentzraads Comptoirskuffe.

Pludselig blev Peter Otto urolig. Han pressede Ansigtet mod 
Ruden, saa den stod, i Fare for at knuses. Hvad var dog det? Nede 
i Algade var der sandelig 2 Lygter paa en Gang. Og det var uden 
Tvivl besofne Karle der bar dem, thi de slingrede saa mærkeligt; 
— og hinanden under Armene havde de bestemt, thi Lygterne 
slingrede omkap og saagar i Takt. Ja! alt det man kunde opleve! 
Det maatte Line observere!

»Kom her hen, gode Line, da skal hun se plaisir.«
Den nysgerrige Line var straks parat; Plaisir var saa sandelig 

en sjælden Ting her i Huset paa det sidste. Den lille Sophie 
Amalie hang hende i Kjolen og vilde høre Enden paa Kareth- 
eventyret, men Jomfruen erklærede, at det skulde hun straxen 
faa. Peter Otto dunkede Hovedet mod Ruden:

»Men Line — se engang Line! Lygterne kommer herop over.« 
Og i det samme fornam de en sær Støj som af Vognrummel 

og Hestetrav.
»Er det Kongens Kareth?« spurgte Sophie Amalie, men fik 

intet Svar.
Nær havde Line tabt den lille Mathildis! — Dér! — Dér 

ud af Mørket kom en Vogn med 4 Heste. Jomfruen korsede sig 
3 Gange; det kom der af at fortælle Eventyr i Skumringen, man 
saa Syner!! Et højt Piskesmæld vakte hende af Spøgelsesfrygten, 
og hun saa, at det var ingen Eventyrkonges Vogn, men en tung 
gammel Rejsevogn, overstænket med Smuds; og var Hestene end 
hvide, var det af Landevejens Stænk!

Peder Otto var alt ude paa Trappen og henne ved Vogn
døren. En Herre stak Hovedet ud af Karethvinduet og spurgte 
om hans Navn. Da han hørte det, sagde Herren: »Gaa op til din
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Fru Moder, min rare Dreng — og sig, at Oberstlieutenant Rosen- 
ørn fra Hersom er her og begærer hende i Tale«!

I Forstuen fik han sine mange Pelse af, og imedens fik Jom
fru Line Børnene gemt bort og Lysene tændt i Salen. Maaske var 
det dog en kongelig Person; thi Naadigfruen havde straks forglemt 
sin chagrin og vilde flux komme. I Salen gik Oberstlieutenantcn 
op og ned og studerede Billederne; og da den sørgeklædte Fru 
Eva Margrethe viste sig, kyssede han hende ærbødigt paa Haan
den og kaldte hende »chére cousine«, hvilket Peter Otto bemær
kede gennem Dørsprækken. Snart vandt han Enkens Fortrolig
hed, der i ham saa en Udsending fra Himlen, og inden Vægteren 
sang sit 10. Vers, var Sagen afgjort. Oberstlieutenanten havde 
adopteret 7 af Børnene!! Vel græd Fru Eva Margrethe, men hun 
tænkte paa sine Børns Fremtid. For hende og den Yngste blev 
der vel tilbage at spise Naadsens Brød paa Jerstrup, som hendes 
Fader var parat at overgive hende til Domicil. Saa maatte Gud 
tage Ansvaret forøvrigt og engang dømme hende mildt. Trods det, 
det var Sengetid, kom alle Børnene ind i Salen, og Oberstlieute- 
nantens Øjne blev fulde af Taarer. I det blafrende Lys stillede 
han dem op ved Kaminen efter Størrelse og sagde »Trip, trap, 
Træsko« —.

Saaledes havde salig Kong Christian Quartus gjort ved hans 
Tipoldefar og hans Søskende udi Randers.

Næste Dag slingrede den store Karosse ned ad Algade som 
et Skib i Havsnød. Ud af Vinduerne stak Barnehoveder, og smaa 
Barnehænder vinkede til den ensomme, sortklædte Kvinde paa 
den høje Trappe. Der stod hun, den unge Amtmandinde, med sin 
lille Mathildis paa Armen og vinkede Farvel, medens Taarerne 
løb hende ned ad Kinderne. Inde i Vognen arbejdede Oberstlieute
nanten ihærdigt for at forhindre Børnene i at falde ud ad Vin
duerne. Paa hans Knæ sad den lille Sophie Amalie, hun havde 
slaaet Armene om den gamle Mands Hals og hvisket ham i Øret: 
»Saa var det dog sandt, hvad Line fortalte om Guldkarethen«!

Fru Eva Margrethe skulde aldrig komme til at fortryde det 
Offer, hun bragte sine Børn. Til hendes stille Hjem paa Jerstrup, 
hvor snart en lille Søn blev født, og hvor hun henlevede Resten
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af sit Liv, naaede ogsaa Budskab om hendes Børns Lykke og 
Velstand, og paa Hersomgaard blev der Liv i de store Stuer. Ved 
sin Død efterlod Oberstlieutenanten sine Plejebørn sin store For
mue, og ved den var der Velsignelse. Thi endnu lever Efterkom
mere efter hine Børn, og det gamle Navn blomstrer endnu.

Naar senere Børnene fortalte deres Børn Eventyr, saa glemte 
de aldrig at fortælle om deres Livs Eventyr, der havde været en 
snavset Karosse med fire vejsnavsbestænkede Heste. — —
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1752 — i ald min. Bedrøvelse kunde jeg al
drig noksom fuldtakke Vor Herre, der 
gav mig saadanne Forældre----- der 
— — efterloed noget skikkelig, som i 
Gudsfrøgt med goed Oeconnomie er 
forhvervet —

(Peder Rosenørns Dagbog).

Det havde været svære Aar for Oberstlieutenanten paa Kat
holm. —
I Løbet af et kort Spand af Aar havde han mistet tre af sine 

Søskende — først Major Johan ved den ræddelige Død — saa 
den boglærde Fru Anne — og endelig 1751 den blide Antoinette, 
hvis Liv var gledet hen i harmonisk Stilhed. Træt havde hun 
rakt ham sin spinkle Haand da hendes Time var inde, og an
befalet ham, sin Mand, sine Børn — og sine Grave. Kammer
junker Gersdorff sad nu ensom paa den hvide Gaard ved Vigen. 
Hans kuriøse Svoger paa Kærgaard var, samme Aar som Major 
Johan, begravet under den store Sten i Hundrup Kirkegulv, efter
ladende sig 10 Smaabørn og et forgældet Gods. Den gode Mar
grethes Enkestand var lidet lystelig. Og fra alle Sider forlangtes 
Oberstlieutenant Peders Raad og endnu oftere hans Daad.

Saa var det en Aften paa Katholm i Brevkamret, at Fru Mette, 
der med Aarene var bleven endnu mere spinkel og sart, for før
ste Gang siden Dronning Anne Sophies Død havde udtalt til Peder, 
den Jammer det var, at det syntes somom Familien Rosenørn gik 
paa Hæld. Vel havde Peter Otto været gift med den smaa Jom
fru Grüner fra Margaard — hans Ven Paul Løvenørn havde nok 
maget det Parti — men Onkel Christophs eneste Søn, Peder, var 
endnu Pebersvend. Ak jo! Om Fru Mettes gamle Svigerfader, 
salig Cancelliraad, havde set saa ringe Afkom i den Slægt, hvorom 
han havde drømt saa store Drømme; den gamle Cancelliraad og 
hans gridske Datter Anne, havde deres Spinken og Sparen da
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været forgæves? Atter et svært Hjertesuk fra Fru Mettes Brokades 
Snøreliv: det syntes jo, som om hun heller aldrig skulde favne 
noget Sønnebarn. Oberstlieutenanten havde brat skubbet sin Stol 
skurrende tilbage, og Fru Mette begyndte allerede at fortryde, at 
hun havde bragt dette Emne frem, men Peder Rosenørn nøjedes 
med at rynke sine Bryn og forlade Brevkammeret.

Fru Mettes Ord havde dog fundet Vej til hans Hjerte. Staa- 
ende foran Billedet af den salig Dronning, der smilede til ham 
med sit milde Smil, følte han saa godt, at naar den Dag kom, da 
hans hierte Moder lukkede sine Øjne, vilde han være en ensom 
Mand; ensom som aldrig før, thi da havde han ene og alene at 
leve paa Minderne om alt, der var engang. Dog laa udi i Frem
tiden de Frugter, han skulde plukke af sit Slid og Slæb, som i 
disse seneste Aar havde dæmpet Smerten i hans Sjæl. Og uden 
et Hjem, hvor en kærlig Haand vilde være parat til at stryge ham 
Rynkerne fra Panden, var egentlig de Frugter sure og bedske.

Ved Siden af Billedet af hans Dronning med de straalende, 
underdejlige Øjne, dukkede Billedet op afen lille Jomfru, han havde 
truffet ved Peter Ottos Bilager: Major von Heinens lille Datter 
— fra Ulriksholm.

Saa en skønne Dag drog han da til Ulriksholm at aflægge 
Major von Heinen en Visit, og Enden blev, at han begierede Frø
ken Ulrica Hedevig de Heinen til Ægte, og da han meddelte Fru 
Mette sin Forbindelse, kendte hendes Lykke ingen Grænser.

Julen 1752 havde han tilbragt paa Ulriksholm. Da man 
naaede 3. Juledag, og Gæsterne vare taget bort, var man om Af
tenen forsamlet i den lille Havesal for at drøfte denne Juls Mærk
værdigheder. Det var en stor hvidmalet Rococosal med skønne 
forgyldte Stukornamenter. Foran Vinduerne hang svære Gardiner, 
thi ude fra den lille Vig kunde Nordenstormen komme med plud
selige Kast og fare gennem Døre dg Sprækker som et isnende Pust.

Paa denne Aften var Lysekronerne ikke tændt, kun et Par 
Lampetter paa hver sin Side af den store Marmorovn spejlede 
deres matte Lys i det store Kaminspejl. Peder Rosenørn sad og 
talte med sin gamle Svigerfader. De to Mænd, der begge kendte til 
Krigerhaandværket, havde hurtigt fundet hinanden, og den gamle 
Major var glad ved denne nye Søn, der kortede ham Tiden med
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sine Fortællinger. Havde den salige Generalmajor paa Meilgaard 
overfor sin Hustru været den overlegne og myndige, saa var For
holdet her paa Gaarden det omvendte. Her regerede den for
træffelige Fru Karen Heins med myndig Haand baade ude og 
inde. Det var hende, der med Kridt paa det sorte Skiferbord førte 
Regnskab over Korn og Mælk; det var hende, der drog til Skovs 
og mærkede Træer til Fældning ud; hende, der med drøje Øren- 
figen revsede Ladefogeden. Majoren nøjedes med at udføre drabe
lige Heltegerninger paa Papiret, naar han i de lange Aftener skrev 
paa de Felttogs Historier, i hvilke han havde gjort Tjeneste.

Saaledes ogsaa i Aften, hvor Samtalen drejede sig om en Af
fære udi det holstenske. Fru Karen sad ved sit Regnskab og 
fandt ud af, at der manglede 2 Sække Korn i den østre Lade; 
den Onde anamme den Ladefoged! Og den lille Ulrikke Hedevig, 
der var i sit 18.’ Aar, saa’ nu og da fra sine Kniplepinde hen 
paa sin statelige Brudgom. Samtalen var ved at ebbe ud. Fru 
Mettes Kridt slog haarde Streger med smaa Knaldeffekter som 
almindelige Tegn paa Udmattelse, og de Trolovede sendte hin
anden lønlige Blikke over Majorens Skuldre. Naar de Gamle gik 
til Ro, var det dem i Reglen forundt at sidde endnu en Stund 
i hinandens Selskab foran de døsige Gløder og tale om det Liv, 
der ventede dem.

Med en prustende Lyd pustede Fru Karen sit Spædelys ud, 
smed sit Kridt paa Bordet, saa det sprang som en lille Bold, saa 
sig omkring med sine graa, lidt kolde, Øjne og bemærkede, at 
det var bedst for Majoren at komme til Ro. Imorgen havde han 
dog lovet sin Svigersøn at vise ham de nye Plantninger i Strand
skoven. Hun maatte have hele Magasinet i den østre Lade ryd
det op.

Og saa gik det agtværdige Ægtepar til Ro i den store Him
melseng.

Saasnart de hvide Fløjdøre var falden i bag Forældrene, rej
ste Ulrikke sig. Hun gik henimod den Trolovede og rakte ham 
begge sine Hænder. Peder Rosenørn tog dem, kyssede dem og 
førte hende til Sæde i den forgyldte Stol under det store Kamin
spejl. Selv blev han staaende i sin Yndlingsstilling: begge Hæn-
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derne paa Ryggen, lænet op mod den vaabenprydede Søjle, der 
bar Ovnens Overligger.

»Det kommer mig for, min hierte Peder, at Du ikke er i saa 
godt Humør som i Gaar. Sig, savner Du noget, er der noget, 
der ikke er efter Ønske? Jeg vil da tale med Mor om at faa det 
ændret« —.

Ilden skinnede paa hendes rødmende Kinder, og hendes Øjne 
syntes at lyse som to Turkiser. Peder Rosenøm strøg sig over 
Øjnene.

»Mit Hjerte — kymre Dig ikke derom — vedst Du: siden 
jeg haver haft saa megen Sorrig og Elende i de senere Aar, kan 
der komme over mig en Angst for Dagen, der hedder »imorgen«, 
hvad det næste Slag maatte blive, der rettes mod mig og mit Hus. 
Og naar Vinden pifter som nu i Aften, maa jeg immer komme 
i Hu hin Aften, da jeg havde set den salig Dronning for sidste 
Gang. Da kommer saa mit kranke Humør. Saa megen Storhed! 
Saa megen Ulykke! Du ved mit Hjærte, at jeg ikke er bange for 
Døden, naar den viser sig som en ærlig Stridsmand, som en St. 
Georg, men bliver den til den falske Lindorm, da ræddes jeg trods 
min megen courage!

»Forstaar ikke, at min gode Ven kan have saa sørgelige Tan
ker efter de festlige Juledage; sæt han sig hellere her og fortæl 
mig om hans hierte Moder og den røde Gaard deroppe paa Mols, 
hvor han snart vil føre mig ind.«

Peder Rosenørn tog sig en Pris, og saa fortalte han, som 
naar man fortæller Eventyr for Børn, om Gaarden i de sivgroede 
Grave, hvor Mosekone og Lygtemænd havde til Huse, om Skræppe- 
skoven og Sneglen, der endnu boede der fra den katolske Tid. 
Om Havet, der kunde bruse som et Orgel og synge som en Harpe, 
og som kunde kaste hvide Pelsbræmmer over sin blaa Kjortel 
og ofte være saa klart og gennemsigtigt som Demantsten. Om 
Gaarden, der som en luende Granat laa i de grønne Skove, med 
gyldne Vejrhaner; om Ridt gennem gyldne Kornmarker og Jag
ter i broget Løv, naar Vennerne kom fra de omliggende Skove 
i røde Jagtfrakker med halsende Hunde, med gjaldende Jagthorn, 
at jage de springende Hjorte over fældede Stammer. Og i sin
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Iver malede han disse Billeder med alle Palettens mest straa- 
lende Farver.

Lysene i Lampetterne truede med at gaa ud, men han ag
tede det ikke; for nu fortalte han om sin Moder — den kære, 
trofaste Moder — der med Enkesløret over sin hvide Hue og i 
sine sorte knitrende Silkekjoler og fine Knplinger for de spinkle 
Hænder, færdedes i det store Hus, ordnede i Kister og Skabe, 
og som i ledige Stunder vidste at fortælle om de Gamle i Slæg
ten, som hun havde kendt; saa levende, saa skønt, at de gamle 
Contrafejer paa Væggene syntes at blive levende, syntes at ville 
komme ud af de gyldne Rammer og træde Dansen paa de tav
lede Gulve. Gamle Tider, gamle Minder formaaede hun at mane 
frem og gøre levende. Jo! den kære, kære Moder — hun havde 
medgivet ham sin moderlige Velsignelse til den lille Ulrikke, sagt, 
at hun vilde være det unge Barns Støtte og Vejleder, vilde hjælpe 
hende at bære Vægten af det tunge Nøgleknippe. Lovet stadig 
at være paa Færde og gøre sin Dont at ikke sofort de unge, spæde 
Skuldre skulde lægges under Aaget.

løvrigt havde han talt saa ivrigt, at han ikke havde hørt den 
sagte Banken paa Døren, der nu blev gentaget med haardere Slag.

Med et lille Skrig sprang Ulrikke op af sin Stol, men Peder 
trykkede hende blidt ned igen; gik saa langsomt mod Døren, 
som han aabnede med et haardt Tag!

>Beder om Tilgivelse, naadige Herre, for den unangenehme 
Forstyrrelse; — men der kom just et Bud til Deres Højvelbaaren- 
hed expresse fra Jylland. Jeg har ladet Budet ride sin Hest til 
Avlsgaarden.«

Det var Major von Heinens gamle Tjener.
Godt saa, Hans, fly mig Brevskabet.« Hans Søster Margre

thes Skrift var det. Kendte han ikke Skriften, havde Sigillet med 
det forenede Gersdorff-Rosenørnske Vaaben kunnet fortælle ham 
det. Naa — Gud være lovet — ikke fra Katholm!

Men expresse!
En uforklarlig Angst greb ham. Han gik hen under den 

ene Lampet, hvor endnu et Lys brændte. Han stod og vejede 
Brevet i Haanden. Der var i ham en Trang til at kaste dette Brev 
— ulæst — paa Ilden!
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Nu! I Jesu Navn! Han brækkede Seglet og aabnede det sam
menlagte Papir.

Han begyndte at læse, Bogstaverne dansede for hans Øjne, 
Papiret rystede i hans Haand. Han greb om Stolens Arm — 
Brevet fløj hen ad Gulvet.

Ulrikke var sprunget op, lagt Armene om hans Hals, og som 
et lille Barn gemte han sit Hoved ved hendes Bryst, idet han ud
brød: »Mor — min egen Mor«! —.

Fru Margrethes store Bogstaver meddelte, at Fru Mette blidt 
og roligt var slumret ind, efter at Klokken havde kaldet til den 
hellige Fest.

Dagen før var Margrethe uventet kommet til Katholm for 
at fejre Julen sammen med sin Moder og havde til sin Forfær
delse fundet Fru Mette i Færd med at ordne sit Ligtøj. Fru Mar
grethe var der paakommet en Uhygge, men Fru Mette havde 
med et underligt Smil sagt: »Din salig Far, mit gode Barn, kaldte 
paa mig i Nat«, og kun Fru Margrethes muntre Tale havde bragt 
hende paa andre Tanker. Sammen havde de spist Julenadveren 
og bagefter beskænket Husfolkene og saa gaaet til Bo, efter at 
Fru Mette havde siddet en Stund med sit Pelsdække over Knæ
ene og fortalt om den inderlige Glæde, hun havde af at vide den 
gode Peder i Havn. Saa var hun gaaet til Ro, havde kysset sin 
Datter paa Panden og ønsket hende Gud i Vold. Saa gik ogsaa 
Fru Margrethe til Ro; men hun havde hørt, hvorledes Dørene 
— een efter een — var gaaet i det store Hus. Det kunde vel være 
halvgaaendes 4, at Fru Margrethe var vaagnet og set Lys i sin 
Moders Sovekammer-Vindve, og da hun havde Angst, at der var 
tilstødt den gamle Frue noget, var hun gaaet derover. I Sengen 
laa Fru Mette med et lykkeligt Smil. Men de lukkede Øjne skulde 
aldrigen mere aabnes, og de foldede Hænder aldrig mere kær
tegne et Barn eller Barnebarn. Ved hendes Seng havde staaet en 
liden Kurv med Husets Nøgler, derover et Brev, paa hvilket stod: 
»at afgive til min kære Datter Ulrikke Rosenørn, født de Heinen«. 
Brevet havde Fru Margrethe taget i Forvaring.

Under det flakkende Lys stod nu hun, der skulde løfte Arven 
efter den gamle Frue og være Husmoder paa Katholm og han, 
der havde mistet sin Moder og bedste Ven. Taus gav de hinanden
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Haanden paa at ville agte og ære hendes Minde, saa længe det 
var forundt dem at leve tilsammen, følge hende i de Fodspor, 
der nu havde ført hende til Herrens Trone.

Saa gik Ulrikke at hente sine Forældre. Peder Rosenørn sam
lede Brevet op og stod og pillede i det sorte Lak. Fru Karen kom, 
hendes graa Øjne havde en mild Glans, hun tog sin Svigersøn i 
sine Arme og lovede at være Moder for ham og hans. Majoren 
kom, med Nathuen paa Sned, han lignede i sin lange Schlafrock 
en afpillet Fugl. Ogsaa han gav milde, gode Ord. —

Da Sol stod op over Vigen, steg Peder Rosenørn til Hest. Det 
var den sørgende Søn, der red gennem Morgentaagerne, at vise 
sin Moder den sidste Ære; og fra Gavlvinduet viftede hendes 
Slør, der skulde løfte Fru Mettes Arv og bære de ringlende Nøgler 
ved sit Bælte.

122



1754 »n/7 dobtis: Hejvelbaarne Hr. Oberst- 
lieutenant Rosenerns Barn fra Ulrichs- 
holm, nomine Mette Pouline, baaren 
af velb. Frue Majorinde von Heinen, 
ibid. Fadderne vare, Freiken Birgitte 
von Krogen, Moltke, Etats-Raad Brüg
gemann paa Ostergaard, Major von 
Heinen og Major Schavelisky«. —.

(Kjelstrup Kirkebog).

Over Ulriksholms røde Tage flagrede Tonerne fra Kølstrup 
Kirke som Lærkesang.

Som en rød Rubin laa Gaarden gemt i Bunden af den søl
verne Vig. Engang bygget for at rumme Fyrstelykke, kom den 
til at rumme Adelssind og hyggeligt Familieliv. I mange Aar havde 
nu Major von Heinens resideret paa Gaarden, — men Børnene 
var jo forlængst alle fra Haanden, om end de flittigen besøgte 
Barndomshjemmet. Ulrikke Rosenørn besøgte ofte Ulriksholm. 
Navnlig naar hendes Mand camperede i Felten, da tyede hun til 
sit lille Barnekammer; ogsaa, da hun under sit Hjerte bar sit før
ste Barn, der nu havde set Dagens Lys her paa Gaarden.

Derfor jublede Klokken og bar sine Toner ind til Gaarden, 
hvor den unge Moder stod i det aabne Vindue og saa’ ud over 
det smilende Land, ønskende, at dette Smil maatte genskinne i det 
lille Barns Øjne, det lille Barn, som i Dag skulde kristnes derovre 
i Kirken. Og det var den Begivenhed, Klokken skulde raabe med 
Malmtunge over Land og Sø. Alle Bønderne paa det store Gods 
forstod det, thi de tog Del i Herskabets Lykke og Trivsel. Den 
unge Moder smilede ind i Solen, saa hendes Øjne fast blev blæn
det og gik til Vuggen, hvor Barnet, Dagens Midtpunkt, laa 
og forsøgte at fange Solstraalerne med smaa bitte Hænder. Og 
det smilede til hende, Barnets første fortrukne Smil, medens de 
smaa Ben arbejdede i Løjerten.

Fru Ulrikke bøjede sig over sit Barn. Hvorledes blev vel denne 
hendes Førstefødtes Lod her i Livet? Hvorledes vilde hendes Veje
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blive? Formaaede Moderkærligheden at fjerne de Sten, der vilde 
støde de smaa Fødder.

Aah! Hun vilde ofre alt for det lille Nor — plukke sit Vaa- 
bens blodrøde Roser og strø dem paa Barnets Vej, og Vaabenets 
tvende Ørne med de skarpe Kløer skulde værge og værne den 
Smaa. Og naar nu dette lidet Barn skulde bæres for Herrens Alter, 
vilde hun bede og tigge af hele sit Hjerte den naadige Frelser at 
bevare og lutre dets lille Hjerte til Salighed og Gudsfrygt. Hun 
vilde ønske, det maatte slægte sine Navne paa —: hendes kære 
Svigermoder Fru Mette, om hvem hendes Mand ideligen vidste 
at berette, den stærke General Poul, som havde haft saa svært 
Mod til at trodse Livet, naar det gik ham contraire. Thi det 
havde været hendes hierte Mands Ønske, at den lille Pige skulde 
døbes: Mette Pouline. Og hans Ønske var en Lov for hende.

Hun hørte Trin op ad Trappen.
Fra Barndomsdagene kendte hun de Trin, som da saa ofte 

havde faaet hendes smaa Søskende til i barnlig Frygt at flygte 
hen i Stuens mørkeste Krog, thi det var hendes Moder, Karen 
Heins, myndige, faste Trin, der dennegang førte lige hen til den 
lille Vugge. Trende Generationer var samlet i Stuen. Fru Karen 
Heins var iført en lilla Silkekjole af lidt gammeldags Snit med 
mange Baand og Poscher, — hvorimod Fru Ulrikke paa denne 
Dag var klædt i sin Lykkedragt: — sin hvide Brudekjole med de 
indvævede lyserøde Blomster. Medens Fru Karen havde prydet 
sig med alle de gamle Familiestene, der til daglig forvaredes i 
Jernskrinet udi Brevkamret, bar Fru Ulrikke som eneste Smykke 
ved Barmen en lyserød Rose, som hendes galante Ægteherre havde 
skikket hende paa denne Morgen, men som i sit Skød viste de 
skønneste Perler og Diamanter — Duggens.

Fru Karen satte sig ved Siden af den lille Vugge og rakte 
Haanden over mod sin Datter:

Barn — Er Du nu lykkelig paa denne Slægtens store Dag 
— lykkelig over Livet og Jesu tusindfold Glæder til os syndige 
Menneskebørn«.

Fru Ulrikke svarede med et stumt Nik: — hun følte, at vilde 
hun tale, da vilde hun græde-------Glædestaarer!
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Karen Heins trykkede hendes Haand — hun forstodi
»Lad os da i Herrens Navn bære den lille Engel ned i Salen 

og præsentere hende for de gode Venner« — og forsigtig bar hun 
den lille Pige ned ad den stejle Vindeltrappe, medens Fru Ulrikke 
ængstelig saa til og fulgte efter.

Nede i Havesalen med de damaskbespændte Vægge hang Con- 
trafejerne af alle de Gamle i Slægten, og de lueforgyldte bred- 
ryggede Stole stod langs Væggene. Solen legede i Prismekronerne, 
der dirrede sagte under Klokketonerne, der gennem den aabne 
Havedør fyldte Rummet. Ved Vinduet sad i en magelig Stol den 
gamle Major von Heinen i sin sorte Silkefrakke med Guldknapper. 
Han bar endnu den store bølgede Paryk, der havde været å la 
mode i hans Ungdom, en sølvbeslagen Stok holdt han i de fine 
Oldingehænder; thi Majoren var ej længere saa godt til Bens. Hans 
milde, venlige Ansigt var som et Hav af Rynker — oppe ved Øj
nene laa de som et Straalebundt, der viste, at han havde haft let 
til Smil.

Ærbødig bøjet over ham stod Barnets Fader, den rødmos
sede Oberstlieutenant Peder og berettede om de seneste militaire 
Foranstaltninger; thi Majoren fulgte i de Materier gerne med 
Tiden. Oberstlieutenanten var i fuld Galla med lang Sabel; han 
stod og knipsede Parykpudderet af sine Opslag, der, naar Vin
den kom ind fra det aabne Vindu, stod om ham som en lille Sky 
— dryssende ned paa det sorte Silkebaand, hvormed hans Paryk 
var bunden.

Dog syntes hans Opmærksomhed at være delt mellem Svi
gerfaderen og Gruppen foran Havedøren, hvor en høj Herre i 
en pragtfuld Hofdragt syntes at danne Midtpunktet. Det var Karen 
Heins Søstermand, kongelig Majestæts Oberhofmeister, Lensgreve 
Adam Gottlob Moltke til Bregentved, Kongens Ven og Raadgiver, 
Tugtemester og onde Samvittighed. Kort sagt: Landets mægtigste 
Mand. Over hans Hofdragt lyste Elefantordenens blaa Baand og 
fremhævede hans skarpskaarne Ansigt, og hans skarpe, staalgraa 
Øjne havde et bydende Udtryk.

Paa de andre Herrer saa man, at de var vante til at lyde. Dér 
stod Etatsraad Bruggemann fra Østergaard, lille og uanselig i sin
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brune moiré Frakke, uden Baand og Stjerner. Han stod, som 
havde han mest Lyst til at forsvinde ud ad Havedøren og se, om 
Rugen voxede bravt. I Samtale med Excellencen bøjede Oberst 
Schaffalitzsky sig: han skinnede som en liden Sol, thi Oberhof- 
mesterens Venskab var nok værd at bejle til. Hvem vidste, om 
ikke denne mægtige Mand engang kunde hjælpe ham at realisere 
sin Yndlingstanke: et complette Grevskab. Han havde dog alt 
samlet sig ikke saa lidt af det dyrebare Hartkorn. Derfor vovede 
han ej heller at sige Excellencen imod, naar han kom med sine 
Paradoxer; Etatsraad Brüggemann skulde nok lade være, thi han 
mærkede sin Ufuldkommenhed i slige Sager. Og saaledes beher
skede den store Mand fuldt ud Situationen — her — som altid.

Men nu opløstes Gruppen, Etatsraaden aandede lettet op. 
Damerne var traadt ind i Salen. Den gamle Major havde ved sin 
Svigersøns Hjælp rejst sig. Man samledes om det lille Barn. Fru 
Karen vilde lægge Barnet i Excellencens Arme, men denne vidste, 
at smaa Børn havde en sær Tilbøjelighed til at gøre sig vaade 
og retirerede sig fra den tiltænkte Ære ved at overrække Fru 
Ulrikke et Etui, der forborgede et Par Diamantberlokker, der nok 
kunde staa Maal med Etatsraadens lille Sølvbæger og Major 
Schaffalitzskys Bestik; pg Fru Ulrikke afleverede da ogsaa sit 
fineste Hofknix som Tak for den charmante Daabsgave.

Karetherne kørte op foran Hoveddøren, og i Trav gik det 
til Kølstrup Kirke, hvor Magister Samsing modtog sit naadige 
Herskab og førte dem til Herskabsstolen.

Og under Orglets Præludium bares saa Oberstlieutenant Rosen- 
ørns lidet Barn: nomine: Mette Pouline over Daaben — og blev 
et Guds Barn.

Under Daaben sad Fru Ulrikke og saa op paa den korsfæstede 
Kristus paa Altertavlen, og hun bad af inderligt og ydmygt Hjerte 
den søde Frelsermand at være med hendes Førstefødte i dette 
Livets Irrgange og føre hende frelst til en salig Dom. Hun hørte 
næppe Præsten lyse Velsignelsen: hendes Øjne var blevet fanget 
af Excellencens Kors paa Uniformen. Jol den Slags Kors fandtes 
jo, Gud ske Lov — ogsaa —.

Medens Mørket sank over Ulriksholm, sad Fru Ulrikke og
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hendes Mand alene i Barnekamret. Den Lille laa og sov, lignede 
en lille Engel. Dagen var forbi, den store Dag, tidligere end be
regnet, thi Excellencen havde ønsket at komme tidlig til Ro. Alt 
ved Solopgang næste Morgen maatte han tilbage til Hovedstaden, 
kongelig Majestæt havde ikke Lyst at være ham foruden saa 
længe! Oberstlieutenant Peder kyssede sin Hustru paa Haanden. 
I et varmt og inderligt Kys takkede han hende for den herlige 
Dag, for den Lykke hun havde skænket ham og det Fremtids- 
haab, det lidet Barn var for ham og Slægten. Saa trak ogsaa han 
sig tilbage; thi han maatte gøre Honneur ved Excellencens depart.

Fru Ulrikke sad ene i den lille Stue med sine Tanker og sit 
Barn.

Hun ringede efter den gamle Maren; thi hun følte, at Morfeus 
vilde fly hendes Leje i denne Sommernat: og gamle Maren — hendes 
gamle Barnepige, der efter 52 Aars Slid i dette Hus stadig van
drede om som en levende Kronik — kom for at underholde sin 
unge Frue. Hun maatte dog først liste hen og se det vidunder
lige Barn. Derefter satte hun sig paa et Vink af Fru Ulrikke 
paa en Stol, lille og krumbøjet med Hovedet helt indhyllet i et 
gammelt Hovedtøj af Fru Karens.

Hun begyndte at tale om dengang, man havde baaret den 
naadige Fru Ulrikke over Daaben — da bares hun af den ældgamle 
Geheimeraad Rosenkrantz fra Skovsbo — en god og vennesæl 
Herre, saa ganske anderledes end disse nymodens Geheimeraader. 
Den gode, gamle Herre havde immer flyet hende en skinnende 
blank Daler, medens Nutidens Geheimeraader og Excellencer end 
ikke havde et Blik tiløvers for en anden En! Hun huskede den
gang hun paa et Sølvfad havde præsenteret den lille Frøken for 
hendes Fader, Majoren, da var hun ikke saa køn som nu, men 
en lille skrigende, rød Meerkatz. Majoren havde da ogsaa flyet 
hende en Gylden og sagt »Tro mig, Maren, Hun faar en god 
Stemme« — og hun, Maren, havde maattet sande Majorens Ord 
i Dag, da hun hørte den unge Frue synge i Kirken. Det havde 
været som Englene i Paradis.

Og Fru Ulrikke saa sine lyse Barnedage rulles op som et 
skønne Tæppe for sine Øjne, og hun satte den lille Mette Pouline
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i sit Sted, syntes i den lille skrutryggede Morlil at se en yndig Fe, 
der strøede Lykke og Velsignelse i Vuggegave for hendes lille 
Datter.

Fru Ulrikke sov ikke den Nat. Hun hørte Oberhofmesterens 
Vogn rulle op i Morgendæmringen, hørte sin Ægtefælles ærbødige 
Afskedsord og sin Faders tørre Hoste. Den Morgentaage var ret 
unangenehm, naar man kom direkte fra den varme Seng.
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1756 »Jeg haver haft betydelige Forretninger 
------ da jeg haver været Lauwerge 
for min si. Broders Enke paa Meil
gaard, indtil hund kom i nyt Ægte
skab med Cammerherre Otte Osten.« 

(Peder Rosenørns Dagbog).

Kammerherreinde, Fru Sophie v. d. Osten — tidligere Major- 
inde Rosenørn paa Meilgaard — sad en Efteraarsaften i sit 

Kabinet udi Norgesgade.
Aaret, man skrev, var 1756, og den ejegode Friederich med 

Tilnavnet den Femte bar Tvillingerigernes Krone. Foran hendes 
forgyldte Lænestol stod Bordet med hendes Kniplebrædt med den 
spindelvævsfine Knipling, paa en lille Taburet ved hendes Side 
stod en Bojan af de ostindiske med syltede Ingefær. De Mohrer 
udi Østerland gjorde dog nogen Nytte her i Verdenen. Bordet 
stod under Lysekronen, der med sine 6 Lys oplyste det hyggelige 
Rum. Stærkt var der fyret i Kaminen, thi fra Meilgaard forsynede 
hun sig hvert Efteraar med store Egerødder, der gav en angenehm 
Hitze, navnlig naar hun bestrøede dem med Kongerøgelse — det 
lettede paa Aandedrættet!

Ude var det koldt, og Kulde havde den gode Frue ikke gerne. 
Kabinettet var hyggelig udstyret, med mange bredryggede Læne
stole, dybe Vinduesnicher dækkedes af tykke Taftsgardiner, der 
dæmpede Lyden fra Gaden. Dog paa denne Aften syntes ikke de 
tykke Træengle, der bar Portiererne i fede Hænder, ret at holde 
Gardinernes Folder sammen; thi ude fra Gaden hørte man Lyden 
af rullende Karether, der kørte forbi i det smudsige Føre. Grun
den til de mange Karether i det ellers saa stille Kvarter var, at 
paa denne Aften var der Assemblé paa Slottet, det prægtige Chri
stiansborg, hvortil ogsaa hendes Gemal for en liden Stund siden
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var kørt, efter at have aflagt sin skyldige Afskedsvisit hos Madame. 
Hun havde foretrukket at blive hjemme.

Hun var blevet mageligere med Aarene; thi trods det, at hun 
kuns just havde passeret sit 50. Aar, følte hun sig dog besværet af 
de mange Mennesker og den megen Larm. Med Aarene var hun 
ogsaa næsten bleven uformelig, og hendes Hage havde delt sig i 
fire Afdelinger som Pulpituret i Vor Frue Kirke. Hun havde Be
svær med at bevæge sig paa Hoffets glatte Gulve!

Nej! langt hellere sad hun her i Ensomheden og fulgte Tidens 
Gang paa Kaminens fine, spinkle Ur, som med sin sølvklare lille 
Stemme meldte hende, at Tiden gik, og Dagene skiftede. Hun 
havde fundet sin Trøst i de Morianers Ingefær og Kniplepindenes 
Raslen, hvilken Lyd for hende var langt skønnere end de Melo
dier, der omsværmede den Muse Terpsikore.

Ved Kaminen sad en ung Pige med en Bog i Skødet og støt
tede sit pudrede Hoved i sine Hænder. Hun læste ikke, men hen
des Øjne fulgte Kongerøgelsens Hvirvler, der for hende antog 
Skikkelse af legende Børn og grønne Enge med dansende Ellepiger, 
dem hun vidste om, at de var hule i Ryggen og forledte besin
dige Mænd til amour. Det var Sophie Amalie Gersdorff — Mar
grethe paa Kærgaards Datter — hvem Kammerherreinden havde 
taget til sig som eget Barn og hvem hun elskede fast lige saa højt 
som sin lille Skødehund »Admirable«, som immer laa paa hendes 
Skød, savlende og snorkende den hele Dag. Mellem Hunden, 
Barnet og den ældgamle Kakadue, der gyngede i sin gyldne Ring 
foran det store Spejl, delte Kammerherreinden sin Kærlighed og 
sin Ingefær.

Den unge Pige lukkede Bogen med et Smæld, der fik »Admi
rable« til at bjæffe og vise, at den overhovedet levede. Den knur
rede og snærrede og bragtes kun til Ro med et Stykke Ingefær.

Kammerherreinden saa op og sagde med sit dybe, lidt tykke, 
Mæle:

»Hvad er der, min Engel?«
-Hjerte Tante gør mig fast syg med den megen Kniplen — 

skal jeg ej hellere spille et lidet Stykke for paa Claviersymbafet?«
Men da den unge Pige gjorde Tegn til at nærme sig det 
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hvidlakerede, tykmavede Instrument, saa Kammerherreinden op 
fra sine Pinde, kaldte den Smaa hen til sig, idet hun sagde:

»Min Engel! Mig tykkes det trækker — se om Døren til 
Stuen er lukket — og Xom saa herhen, mit Hjertegræs — jeg 
vil tale med Dig.«

Lidt efter sad Sophie Amalie paa Skamlen ved Tantens Fød
der og Kammerherreinden strøg hende over det buklede Haar.

»Da din gode Mama — ma tres chere belle soeur — bestemte, at 
Du, min lille Sukkerbasse, turde forblive hos mig, fordi jeg havde 
holdt Dig over Daaben, og dertil havde en sær Forkærlighed for 
dit Navn: Sophie Amalie, dengang din Fader salig forlod sine 10 
smaa Børn og drog til de himmelske Lande, gav jeg hende det 
Løfte: at fik Du Forlængsel efter dit Hjem, skulde jeg fluxen lade 
Dig fare. Nu synes jeg at formærke, at Du saa ofte falder udi 
Tanker og Staver, Du stirrer fast ind i Himlen og sukker, som 
var Du den Herre Christ selv, der bar al Verdens Synd« —.

Kammerherreinden drog den Smaa ind i sin store, rumme
lige Favn.

»Sig mig, min lille Engel, haver Du Forlængsel efter din 
kære Moder og dine smaa Søskende? Jeg haver forsøgt« — Kam
merherreinden tog den Højeste til Vidne ved et himmelvendt Blik 
— »at være Dig udi Moders Sted. Men siden Du var med at fejre 
din Søster Edel Margrethes Bilager med Kammerjunker Sehested 
forrigen Aar, synes, som sagt, dit Humør at være ganske forandret.«

Kammerherreinden drejede det lille Ansigt op mod sig:
»Men — Sophie Amalie! kære Barn! Hvad er det, jeg ser? — 

— en Taare? Hvad betyder det? Betro Dig til mig — fortæl mig 
dine Sorger. Er jeg ikke din kære Tante — og Du fast mit eget 
Barn?«

Og nu fortalte den lille Frøken, at hun havde saa saare For
længsel efter endnu engang at se de Kære derhjemme. Nu vidste 
hun just, at Jagterne begyndte paa Nabogaarden Endrupholm, 
hos den brave Hr. Thøger de Teilmann. Tante huskede ham sik
kert — fra Bilageret?

Jo — bestemt!
Hun blev helt ivrig. Han havde været den Smukkeste af dem 

Alle, trods det, han hørte til de Ældre, — og — men —. En
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Taarestrøm afbrød hendes Lovprisninger. Kammerherreinden 
havde ikke for intet, mindst tvende Gange, været saaret af den 
Gud Amors Pil; hun tog den lille Haand, den forsvandt ganske i 
det Haandtryk, rystede paa Hovedet og-sagde mildt:

> Liden Soffi — ej bør Du tænke paa den gode Monsieur, han 
er jo alt saa godt som bunden til den smaa Grethe Benzon. Nej 
— tro mig! Slaa den Fugl af Hovedet, som det ej heller sømmer 
sig for en Mamselle som hende at have. Vent! Din Tid kommer 
saamænd tidlig nok! I min Tid, da jeg blev gift med salig Major 
— Gud signe hans Minde — var det ej Skik at gifte sig fra Barne
kamre t, og mine Forhold var dog saalunde, at jeg havde Udsigt 
til rige Midler. Kun jeg og min Søster Edel skulde arve vore 
salig Forældre og min Bedstefar, den salig Admiral Rodsteen, 
hvis Navn vil lyse udi Historien ved Siden af den gæve Juel og 
om hvem Bataillen i Køge Bugt immer vil minde. Min Grand- 
mama, der hed Sophie Amalie Gersdorff, ligervis som Du, havde 
efterladt sig megen Formue. Min salig Fader, Justitsraaden, var 
den sidste af sin Æt, men hans første Frue — her sænkede Kam
merherreinden sin Stemme — Fru Marie Eriksdatter fra Tjele 
---------- men hvad er der nu — Barn? Nu smiler Du jo pludselig 
over hele det kære Engleansigt.«

»Ja, Tante! Den Fru Marie kender jeg godt! Om hende har 
den franske Mamselle, der exercerede mig udi Musiquen, fortalt. 
Hun elskede Livets festin og efter at have levet med den høj
grevelige Excellence Giildenleu udi Norge, søgte hun sin amour 
hos Mange, indtil hun i Armod og Elende levede med en Bremer- 
holmsfange til sin Død.««

Sophie Amalie deklamerede:
»Jeg vil leve mit Liv udi Elskov — hvor jeg end maattt? 

søge den« —saaledes skal hun have sagt til den pedantiske Pro
fessor Holberg, der paa en Rejse traf hende som Færgekone i 
Borrehuset.«

»Men Barn! Ti dog!«
Fru Sophie Amalie forsøgte at rejse sig, men hverken Hunden 

eller hendes Korpulence lod hende komme paa Fode.
»Hvorfor minder Du mig om denne min Slægts Blamage, hvor

for fortæller Du mig ikke ogsaa om min Faders forsmædelige Død,

132 



hvem man ihjelstak paa aaben Gade i Holstebro? Stod ikke disse 
Minder som en ræddeligen Mur mellem mig og salig Majors Fa
milie? Skal disse Skygger leve videre blandt Børn og Børnebørn 
indtil syvende Led?«

Sophie Amalie stod forfærdet!
»Hjerte Tante faar tilgive mig — ej mente jeg noget ondt 

dermed. Mig huer jo særdeles den gode Fru Marie Eriksdatter. 
Hun er mig jo et Forsvar for min Declination for Hr. Thøger 
paa Endrup. Men aldrigen! nej! saa sandelig, Aldrigen skal jeg 
mere incommodere hierte Tante med slig Talen! —«

Et Stykke Ingefær sluttede Freden. Den unge Pige gav sig 
atter til at drømme foran Kaminen, og Kammerherreindens Kniple
pinde raslede paany omkap med Brændets Knitren.

Da Kammerherren kom hjem, forføjede han sig i fuld Galla 
ned til sine Damer, trak en Stol hen foran Kaminen, spændte sin 
ædelstensbesatte Paradekaarde af og strakte Benene velbehageligt. 
Damerne fandt han i hyggelig Samtale. Og han kunde fortælle 
dem, at atter havde kongelig Majestæt, den ejegode Monark, ladet 
sin Naades Sol skinne paa de Rosenørner; Oberstlieutenanten paa 
Katholm var udnævnt til Kammerherre og havde paa denne Aften 
for første Gang haft »jour«. Nu paafulgte et fornøjeligt Skilderi af, 
hvorledes den nybagte Kammerherre havde straalet i sin nye, røde 
Hofuniform, hvorledes han som en liden Komet uafbrudt havde 
fulgt i de høje Herskabers Kjølvand. Og Kammerherreinden smi
lede — ja, hun lo, saa Dobbelthagen rystede — hendes kære Svo
ger havde dog immer været saa kuriøs med de Rang- og Etikette- 
spørgsmaal. Men han var dog, trods sine Narrerier, en herlig og 
godhjertet Mand. Taknemmeligst huskede hun, hvorledes det var 
ham, der havde salveret hende Meilgaard, trods Ægtepagten med 
salig Major. Kammerherren vidste ogsaa at berette, at lige saa 
stolt Kammerherre Peder havde været af sin nye Uniform, havde 
han været af sit nye Barn: en liden Søn, der efter salig General
major blev kaldt Poul, og paa hvem nu egentlig Slægtens Frem
tid beroede.

Da Uret paa Kaminen lod 11 fine, krystalklare Slag lyde gen
nem Stuen, hjalp Sophie Amalie Tanten op af den magelige Læne
stol, og Ægteparret v. d. Osten gik til Hvile.
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Sophie Amalie pakkede den lille »Admirable« ned i dens silke- 
forede Kurv og skød den hen til Kaminen efter at have pustet de 
ulmende Gløder op paany, det kære Dyr maatte ikke fryse. Strøg 
saa den gamle Fugl over de hvide Fjer, saa’, at Tjeneren slukkede 
det ene Lys efter det andet, saa Stuen til Slut kun laa oplyst af 
Brændegløderne.

Saa gik ogsaa hun til Ro — tænkende paa den elskovsfulde 
Fru Marie Eriksdatter, grædende en Taare over den hymenbundne 
Hr. Thøger. Havde hun kunne! se ind i Fremtiden, havde hun 
set den kranke Lykke Margrethe Bentzon fik, hendes svære Død 
i Barselseng og se sig selv indtage hendes Plads ved Hr. Thøgers 
Side.

Men Gud holder Skæbnens Bog tillukket, indtil Timen er inde; 
som den Bremerholmsprovst sagde.
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1759 —» imidlertid tog Svagheden, som var 
flyvende Gicht, saaledis Overhaand, at 
ingen Livistegn var tilbage. Dog havde 
Vor Herre forelagt mig længere Liv, 
hvortil min Cousine, Frue Justitsraad- 
inne Lassons store Omsorg og Piege 
min kiere Koenis Omhyggeligheed og 
Doctor Schäffers Erfarenhed alt con- 
currerede.«

(Peder Rosenørns Dagbog).

Paa Aakier havde man allerede 1749 nedsat Fru Hedvig Margre
the — den gode Poetinde — ved sin elskede Rosenørns Side i 

Falling Kirke og nu ejedes Gaarden af deres eneste Barn, Bene
dicte, i Ægteskab med Etatsraad Thøger de Lasson til Nabogaar- 
den Dybvad.

Det var et stille, husholderisk Ægtepar, der levede meget 
indgetogent og stille. Etatsraaden var meget borte til Commisions- 
møder og saa sad Fru Benedicte hjemme paa Aakier og læste sine 
Salmebøger og den store Spændebibel og frydede sig over de Rej
ser, den søde Jesus og hans Lærlinge havde gjort til Fods udi det 
gelobte Land. Hendes længste Rejse var engang om Aaret, ved 
St. Michaels Tid; saa tog hun til Aarhus at gøre sine nødvendige 
Indkøb og lade sine Salmebøger ombinde paany.

Hendes Forbavselse var derfor stor, da hun en Eftermiddag 
i Maj 1759 gennem de smaarudede Vinduer saa en stor Carosse 
svinge ind over Ladegaarden efterfulgt af 4 Dragoner til Hest. 
Hun glattede over Haaret, strøg over Folderne af sin Reifrock, 
lagde et presset Blad som Mærke i sin Bibelbog og gik saa ud 
paa Trappen for at modtage den ukendte Gæst. Vognen rullede 
op foran Hovedbygningen, og bag dens Giar saa hun Ansigtet af 
sin Fætter Rosenørn fra Katholm, men — Aah — Du lieber Je
sus! Bleg og elendig saa han ud, som et Gespenst. En tør Hoste 
lod ham ikke komme til Orde, men af Dragonfændrik’en forstod 
hun, at Kammerherren, der var under Vejs til sit Regiment i
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Holsten, pludselig havde følt sig ilde og forlangt, at Vognen skulde 
køre om ad Aakier.

Ved Fændrik’ens og Fru Benedictes Hjælp blev han bragt ind 
i Forstuen, hvor han faldt sammen paa den ene Langbænk. Da 
indsaa Fru Benedicte, at her gjaldt det kun om at komme til Sengs, 
og hun ilede at sørge for Gæsteværelsets Ordning.

Saa laa da lidt efter Peder Rosenørn i den store Himmel
seng med de bløde Bolster og fine Hørlagner. Paa et lidet Bord 
ved Siden af Sengen laa hans store Guldsejerværk og dikkede som 
et levende Hjærte. En varm Hyldethe havde bragt ham lidt til 
Kræfter igen og nu laa han og saa sig om i Værelset.

Ud til Haven stod Vinduerne aabne, Foraarsvarmen bøl
gede ind til ham, og nede fra Ladegaarden hørte han Dragonerne 
sætte Hestene i Stald. Vinden bølgede i de sirts’es, storblomstrede 
Gardiner, og hans Blik gik derfra til de gulkalkede Vægge med 
de mange Hjortegevirer. Dér hang sandelig ogsaa hans gamle 
Bedstefar, Cancelliraaden, med den store Signetring paa Finge
ren. Nu! det var ingen ilde Schlafgesell at have. I Hjørnet stod 
Jernovnen med Messingtromlen og lignede en Morian med Guld
krone, og den messinge Knop paa Laagen blev til en gylden Ring 
i Morianens Næsebor! Langs den ene Sengestolpe hang et perle- 
broderet Klokketræk, og Kammerherren fik pludselig Lyst til at 
høre, hvorledes den Klokke lød, om den ogsaa havde Minder for 
hans Øre. Han trak i den, og en rusten Klokke lød et Sted nede 
i Huset.

Der blev banket forsigtigt paa Døren; Kammerherren rettede 
lidt paa den hvide, strikkede Nathue, saa et »Herein«, og Etats- 
raadinden gled stille ind ad Døren. Hun tog Plads ved Siden af 
Sengen — og Kammerherren fortalte, næstefter at have takket 
hende saameget for hendes Omsorg og hendes Møje, hvorledes 
han var paa Vej til Regimentet. —

Vel havde han nogle Dage befundet sig ilde, men var dog, 
trods hans Hustrues Bønner, draget afsted og just her norden for 
Gaarden var der paakommet ham en arg Schwindel og et Værk 
i alle Lemmer, hvorfor han havde ladet Vognen dreje her ind. 
Om hans hierte Kusine kunde tilgive ham denne bruit?

Sælsomt, som man havde Foranelser om, at der skulde til-
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støde én noget — Kammerherren glattede paa Lagenet og ret
tede paa Nathuen — vilde han dog in geheime fortælle, at han 
Dagen forinden sin Afrejse havde været paa Mollerup hos Cam- 
merherre Trolle og dér sat Grev Scheel fra Estrup Stevne, for med 
disse gode Mænd som Vidne, at skrive sit Testamente. De 2 Her
rer havde da ydermere lovet at antage sig hans kære Hustru og 
Børn om noget skulde tilstøde ham.

Om hans Kusine kendte slige Anfægtelser? Naa ikke! Nej! 
men naar man var kommet til Aars, kom nu og da saadanne 
mørke Tanker. Dog Gud forbyde — Kammerherren talte paany 
Klunkerne i de Sirtses Gardiner — der var meget, der ventede 
ham endnu i Livet.

Men helst opgav han nu det Militaire; thi det var et uroligt 
Liv. Etatsraadinden maatte give ham Ret! Saa tabte man tilmed 
sin Sjæls Frelse af Syne, blot for at frelse Legemet. Ja, mente 
Kammerherren — Herren dømte da ogsaa med Sværdet — — 
men hvad var det, han vilde have sagt? Ja! — som nu forgangen 
Aar, det var i Rendsborg, var Majestæten kommet at inspicere, 
trods det, den gode Monark havde saaliden Neigung for det Mili
taire, men selv om Kongen for Tiden havde et af sine gudelige 
Tilfælde------ et spørgende Blik fra Fru Benedicte advarede ham 
— jo, han mente: selv om kongeliig Majestæt svært lyttede til 
Herrens Ord i Hofpræstens Fortolkning — saa slog man dog 
ikke Fjenden med Bønner — selv foran Jericho Mure var Krigs- 
basunen behov. —

Naa — kurz: da havde Majestæten bestilt ham i hans Loge
ment, udtalt sin Tilfredshed med Regimentet og ladet ham ud
bede sig en Naade. Først havde han bedt om et Exemplar af Hof
præstens Ligtale over salig Dronning, den var bleven ham lovet. 
Men eftersom han jo ogsaa maatte tænke paa det timelige, havde 
han da omtalt det Aarhus Stift som han gerne vilde bytte sig til 
for sit Regiment. Kongen havde da lovet at have ham i Erindring 
og fuld af allerunderdanigste Taksigelser var han gaaet bort fra 
Kongens Ansigt.

Og nu i denne Time havde han en svær Forlængsel efter det 
Aarhus Stift.
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Etatsraadinden nikkede, men formente at den megen Talen 
dog vilde fatiguere hendes Cousin; — om der var noget Ønske, 
hun kunde opfylde, thi ellers vilde hun trække sig tilbage?

Om Hesten var i Stald? —
Det kunde Etatsraadinden forsikre. Ja, saa vilde hun da gaa, 

og da Døren havde knirket paa sine Hængsler, genoptog Kammer
herren sine mathematiske Krumspring med Gardinets Klunker 
som Objekt!

Solen var ved at gaa ned, men han mærkede ikke den Køling, 
det bragte, hans Blod hamrede som tusinde Hammerslag.

Den Nat var Kammerherren meget ilde. Han ringede, saa han 
beholdt Klokkestrengen i Haanden. — Man skulde sadle op! Hvad 
maatte Markgreven af Culmbach tænke, at han ej kom! — Flux 
— Sofort! Og Etatsraadinden, der var kommet til i hvid Nat
dragt med Naale i Haaret, maatte hente to Dragoner op fra Laden 
at holde Kammerherren, der par tout vilde forcere Vinduerne 
og ad denne Vej naa det Holstenske. Da Solen endelig stod op og 
Etatsraadinden var ødelagt af Nattevaagen, faldt den Syge ende
lig til Ro. Men for at forskaane sig selv for endnu en saadan op
rivende Nat, som ikke engang Biblens levende Ord kunde be
sværge, lod Etatsraadinden gaa ridende Bud til Katholm til Fru 
Ulrikke, der ogsaa omgaaende kom hen paa Eftermiddagen, just 
som Kammerherren atter havde et af sine Raserianfald. Fru Ul
rikke satte sig med Overtøjet paa ved den Syges Seng. Saasnart 
han hørte hendes milde, blide Stemme, faldt han til Ro — tog 
hendes Haand og vilde ikke mere slippe den. Og i Overtøj og Støv
ler maatte Fru Ulrikke sidde Vagt ved sin Ægtemands Seng, indtil 
han faldt i Søvn.

I de kommende Dage sad de to Damer i Vinduesnichen og 
filosoferede over, hvor Livet var forgængeligt. Laa nu ikke den 
stærke, kraftige Mand og var saa svag som et nyfødt Noer — 
saa from som et Lam? Han, der ellers vidste at sætte over en
hver Forhindring, som Gud syntes at sætte ham saa haardt imod—?

Og Etatsraadinden trøstede: sov han nu ikke som et Barn 
i Vuggen — alle de onde Safter vilde han svede ud og snart atter
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være karsk? Dog Fru Ulrikke kendte sin egen Begrænsning og 
lod gaa Bud efter dr. Schäffer i Aars. Han kom med alle sine 
Instrumenter og Medikamenter, saa’ den Syge an, lod ham række 
Tunge ad sig, forordnede et Lossans Pulver og aarelod Patienten.

Hvad kunde en Læge mere gøre?
Og der indtraadte virkelig en Bedring. Kammerherren for

langte at skrive, men Blækket flød ud paa Etatsraadindens Bolster 
og Vaar, og Bogstaverne dansede Polskpas for hans Øjne. Saa 
maatte Fru Ulrikke meddele Regimentet, at Kammerherren fore- 
løbigen ikke kunde komme. Ved en Estafette indløb Ugen der- 
paa en aimable Skrivelse fra Markgreven: det gjorde ham ondt 
at høre om Sygdommen, men befalede absolut at opsætte Rejsen 
til efter fuldkommen Restitution.

Efter 7 Ugers Sygdom var Kammerherren endelig saa vidt, 
at han, støttet af sin Hustrus Arm og en Stok, kunde gaa ned i 
Haugen. Her sad han saa med en Bog og lyttede til dr. Schäffers 
lærde Tale — om alle de Krankheiter, den fortræffelige Mand 
kendte, og om hvilke han forstod saa livagtig at fortælle, at Kam
merherren var overbevist om at have — eller have haft — dem 
alle; og skulde en enkelt — saasom Pest — endnu mangle, havde 
han jo dog Haab om at kunne indhente det forsømte. Det var et 
forunderligt Syn at se de to Herrer sidde i Stengrotten, der var 
udmuret med Muslingeskaller, Kammerherren stor og svær, om 
endnu lidt bleg efter det lange Sygeleje, og den lille sortklædte 
visne doctor, begge med ivrige Haandbevægelser. Gyldregn og 
Syringer lyste over deres Hoveder; men de saa det ikke, saa 
optaget var de af deres lærde discours. Kammerherren rakte immer 
Tungen ud, og dr. Schäffer saa’ med sine nærsynede graa Øjne 
paa den. Nej! Nogen Fare for Ulcus i Maven synes ikke at være 
overhængende, og Kammerherren følte sig saare beroliget.

Naar en slig discussion var til Ende, fik de to Herrer sig 
et Parti Kort, idelig afbrudt af Virkningerne af de afførende Piller, 
som doctoren havde ordineret. I Mellemtiden kiggede Schäffer 
i Kammerherrens Kort, og saa spillede man videre!

Men Kammerherrens kraftige Natur overvandt dr. Schäffers 
Kur. I Juli kunde han drage afsted til Slesvig. Der var noget for
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ham at indhente, thi Kongen var der, og det gjaldt om at hjælpe 
paa Kongens Hukommelse med Hensyn til det Aarhus Stift. Dog 
synes det, at Monarken blev langsommelig i Tankegangen, thi 
først 1763 udnævntes Kammerherren til Stiftsbefalingsmand over 
Aarhus Stift; men saa fulgte da ogsaa med Amtmandsembederne 
Havreballegaard og Stiernholm.

Kammerherren kvitterede for stedse det Militaire. —
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1763 — Min Levetiid haver været een Blan
ding af Forneyelse og Sorrig, af onde 
og gode Dage. — Gud være Lov, som 
alletider haver været med mig — hånd 
hielpe mig fremdelis. —

(Peder Rosenørns Dagbog).

Stiftsbefalingsmanden var i Byen.
Han var kommet gennem Morgentaagerne fra Mols, og nu 

stod alle Vinduerne i Raadhussalen aabne; thi naar han var i Sta
den, maatte Borgmesteren stille ham Raadhussalen til Disposition. 
Han var kommet ved Morgengry; en lang Dag laa foran ham, 
mangen Sag skulde afgøres og forliges. Det gjaldt om at tage 
Tiden i Agt. Den mørke Raadssal med det udskaarne Bjælkeloft 
og denne egne mugne Luft af Papir og Dokumenter laa temmelig 
øde hen. Raadmændenes Stole var skubbet hen i en Krog og 
mod Vinduet rykket et gammelt Egebord, der bugnede under en 
Mængde Papirer og Akter. I Vindueskarmen sad en Skriver og 
skar sig en Gaasepen. Han skar, saa Splinterne fløj om ham, fire 
laa der nu paa Række i Vinduet; men det var ikke nok! Mange 
skulde han endnu skære, Dusinet maatte være fuldt, det Dusin 
han vidste, Stiftsbefalingsmanden plejede at bruge, dels brugte, 
dels knækkede i Raseri.

Der lød Trin i Forstuen — det var Stiftsbefalingsmandens 
kendte Trin. Den Mand gik da ogsaa, som havde han immer Ryt
terstøvletter paa. Skriveren kom i en Hast ned fra sit ophøjede 
Stade efter først at have sendt et Fingerkys til Borgmesterens 
Abigaél, der just gik over Torvet med sin Torvekurv over den 
runde, snehvide Arm. Angenehmt Fruentimmer — og en Gang! 
Ikke med Rytterstøvletter, men med smaa Sko med Bændler, der 
snoede sig op under de brusende Skørter.

Og saa bukkede han Ryggen, thi dér stod Stiftsbefalingsman-
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den i sin blaa Silkefrakke med sin store, guldknappede Stok i 
Haanden.

Peder Rosenørn var begyndt at ældes. Efter hans Sygdom paa 
Aakier, var der, trods dr. Schäffers Forsikringer, dog blevet noget 
langsommeligt Blod tilbage i hans Aarer. Han var bleven sværere 
og førte sig med stiv Værdighed. Under den hvide Paryk lyste 
dog endnu de stærke Øjne, men Rynkerne havde formeret sig, 
de laa som Kortets Landeveje over hans Ansigt, førende til de 
mærkeligste Steder; selv om de fleste syntes at føre til Øjenkro
gene laa dog en enkelt som en dyb, bred Kongevej mellem de 
buskede Øjenbryn, og denne Rynke samt den sammentrukne 
Mund, der dækkede krampagtigt over den manglende Hjørnetand, 
gav hans Ansigt noget strængt, noget barskt. Dengang han endnu 
var ved det Militaire, var der over hans Skikkelses drengeagtige 
Slankhed noget friskt, noget saa kækt, selv op i de højere Chargers 
Aar. Men nu viste hans Skikkelse som et Spejlbillede hans Em
bede og hans Værdighed: Stiftsbefalingsmanden!

Peder Rosenørn overgav sin Skriver den trekantede Hat, sin 
Stok og sine omhyggelig sammenlagte Handsker. Bød saa at lukke 
Vinduerne, den Larm fra Gaden og Torvet vilde han ikke have 
— og satte sig saa tilrette foran sine Aktdynger.

Herregud! — han undersøgte Gaasepennen — det var egent
lig en underlig Fornemmelse at sidde her og efterse en Gaasepen, 
som var den en Paradekaarde. Kunde man ikke blot med en 
Kaarde ridse sit Navn i Historiens Tabula, at det blev staaende til 
evig Tid? Men med en Gaasefjer?

Nu gik Sommeren paa Hæld, snart var Markerne tomme, 
og Storken strakte sine Vinger over det sidste gyldne Læs paa 
Vej mod Syden. Saa var det ret plaisir at gøre et gævt Rytter
indhug over de stubbede Agre. — Hei! — Hei! — hvor Jorden 
kunde drøne og Sten og Skærve rasle bag en; — hans Blik faldt 
paa Aktdyngerne — og nu gjorde han med en Gaasepen andre 
Indhug. Mon han dog alligevel havde handlet dumt ved at kvit
tere Soldaterstanden?

Dumt eller ikke dumt! Nu sad han her, og enhver Rosenørn 
gjorde sin Pligt!!

Skriveren lagde Sagerne til Underskrift frem. Det var Sager,
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hvori han forrigen Gang havde resolveret. Der manglede kun hans 
Navn, saa var det Lov for de arme Djævle, der skulde lide Dom. 
Men Fru Justitia var blind — næsten da — og kunde ikke se 
den Nød og Elendighed, disse Domme og enhver jordisk Dom 
spreder. Stiftsbefalingsmanden var paa den rette Side. Han 
dømte efter Christian Quintus, og han var authoriseret! Men det 
kunde da forresten mangen Gang være haardt nok at dømme en 
fattig Bonde, naar han vidste, at det arme Kreatur blev plukket 
fra alle Sider. Kongelig Majestæts Rustninger, ikke mindst hans 
Byggerier, kostede mangen Bonde den til Brændevin stemplede 
Skilling. Naa — han havde nu kun at skrive under — saa maatte 
Bonden selv se, hvorledes han kunde finde ud af at snyde Øv
righeden igen, hvad han da ogsaa gjorde med megen bravour. 
Og Kongen maatte se at ordne sig med sin Dommer, her eller 
hisset!

Nu kradsede Pennen hen over Papiret, nu og da afbrudt, naar 
Kammerherren tog sig en Pris. Saa kilede man paa igen. Til 
venstre kom de underskrevne Papirer; dem strøede Skriveren 
Guldsand paa.

Se saa — nu var det besørget!
Men hvor var de indgaaede Akter? Hvad var det for en 

tykke Pakke — et Ritsrats! — og Pakken blev aabnet. Nej se! 
Det var saa sandelig Excellencen Frijs’s Arvinger, der begærede 
ham til Skiftekommissair!

Et godt Ben. Et godt, godt Ben!! Et aldeles fortræffelig 
godt Ben!!

Se! dette Embede havde dog sine gode Sider! Her kom en 
Mængde gode Rigsbanksdaler vandrende ind med Fodposten, og 
nu skulde han kun gøre sin Pligt, saa gjorde Rigsbankdaleren 
ogsaa sin. Nyligen havde han skiftet efter salig Generalinde Le- 
wetzau paa Bygholm, 4 Maaneder havde det taget hans Skriver, 
ligesaamange hundre Rigsbanksdaler var gaaet i Kammerherrens 
Cassa. Peder Rosenørn gned sig fornøjet i Hænderne, overgav 
sin blege Skriver Papirerne til Bearbejdelse. Jo, han vidste jo 
nok, at Geheimeraadinde Desmercier var en af Arvingerne — den 
liderlige Spillefugl — men han skulde baandlægge — baand-læg-ge 
— saa selv Spilledjævlen ikke skulde sprænge de Baand.
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Ja, saa var der jo ogsaa den anden Post. Den saa’ ikke 
morsom ud, den kunde Skriveren ogsaa gennemgaa og saa ride 
til Katholm dermed. Saa kunde han i Ro og Mag gennemgaa 
de Sager.

Thi det trak jo her — trak forbistret!
Kammerherren rejste sig, slog nogle Slag op og ned ad Gul

vet! — Naa — hvem ventede saa i Forstuen? Kammerherre 
Trolle —! Først? Selvfølgelig!!

Med udstrakte Arme gik Peder Rosenørn sin Ven imøde. Han 
bød ham en Pris. Hvad bragte dog den kære Trolle til at anti
chambrere — Rosenørn lo forceret — hos ham? Jo, det var den 
Fiskedam, som det ikke synes, Bymændene vilde unde ham. Der 
var jo kun elendige Karudser og en enkelt Brasen, der gik der, 
men — i Ny og Næ — Rosenørn huskede maaske sidste Paaske 
den Brasen med Zwiebeldyppelse? Man saa’ paa Rosenørns Mund, 
at han huskede den, — saadan i Ny og Næ var det jo dog ganske 
angenéhmt at have det Sted at drage Vaad og sætte et Aalegarn. 
Ja — selvfølgelig!!

Og Fru Justitia lod Øjenbindet glide lidt fra det ene Øje 
og skævede fælt til de Bymænd! Om Skriveren vil notere sig 
den Sag. —

Om Kammerherreinden led vel. — Jo Tak! — Ogsaa Fru 
Ulrikke? Ja, man maatte ikke klage — de mange smaa Børn tog 
jo meget af hendes Tid. Se, den lille 9aarige Mette agtede han 
nu at skikke til sin gode Svigermoder paa Ulriksholm, at hun 
ret kunde lære den gode Dame at kende; og bitte Poul havde 
da nu, han var jo allerede 7 Aar, faaet sig en Informator — 
Monsieur Stougaard, en theologisk Student, der lærte ham at 
prente og læse Latin. Børnene voxede op. Den lille Ulrikke, det 
blide Barn, sin Moders udtrykte Billede, løb endnu i Mamas Skør
ter. Og godt saa; thi denne lille blide Pige mindede om Solen 
paa en Foraarsdag. Ja, saa var der ogsaa hans Søstersøn fra Vos- 
næs. Han opdroges jo sammen med bitte Poul, og salig Confe- 
rentsraad i Nykøbings lille Ebba Ovidia var da ogsaa ved det lange 
Spisebord, dette stille, sære Barn, der savnede sine smaa Søskende 
saa meget.

Om det ikke havde været bedre at indskrive hende i Støv-
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ring Kloster — dér var jo dog Stiftsbefalingsmanden Kurator? 
Naa ikke —? Nej — han vilde ikke, at man sagde, at han banede 
Vejen for sine Egne, og de Jomfruer paa Støvring Kloster var 
ogsaa saa mundgæve og kaalhøgne, at det var en Gru. Jo Tak! 
-— Kammerherre Trolle kendte ogsaa Fruentimmerne, og de to 
Herrer faldt i Discussion om disse Væsener, skabte i Herrens 
Vrede. Den blege Skriver blev ved at vimse rundt med sine Akter, 
og endelig brød Kammerherre Trolle op med mange Complimenter.

Atter trak Fru Justitia Bindet for begge Øjnene efter at have 
set, at den næste, der indlodes, var en gammel Bondekone.

Efter hende kom den ene efter den Anden; Stiftsbefalingsman
den dels hjalp, dels skændte: Fru Justitia blev helt forvirret af 
den idelige Skiften af Øjenbindet, og tilsidst faldt hun da i Søvn, 
og Stiftsbefalingsmanden lod det være nok for i Dag. —

Han slog et Støvgran af sin Frakke, forlangte Hat, Stok 
og Handsker. Skriveren fulgte ham til Døren.

Saa gik han tilbage og slog i Aktdyngerne, saa Støvet stod 
ham om Parykken, fløjtede en rask Melodi, slikkede Blækket 
af sine Fingre, og saa forlod ogsaa han den skumle Retssal. Nu 
var det snart Tiden, at Borgmesterens Abigael hentede Posten, 
og saa kunde de passende slaa Følge, for hun var et fordømt 
angenehmt Fruentimmer.

Det var mørkt, inden Stiftsbefalingsmanden naaede Katholm.
Træt sad han lænet op i Vognhjømet og lyttede til de rappe 

Hestehove paa den haarde Jord.
Dér stod Maanen over den mørke Skovsilhouet, Landevejens 

Popler syntes ham en Række Kæmpegardister af den preussiske 
Race, der dannede Spalier paa hans Vej. Han lod Vognlygterne 
tænde. Han elskede at se det matte Lysskær, denne Stribe, hvori 
Myg og Natsværmere dansede.

Saa svingede Vognen ind paa Katholm. Fru Ulrikke modtog 
ham med et hemmelighedsfuldt Smil, hendes Øjne lo, og Kammer
herren maatte i sin Forbauselse spørge, om Christ-Kind allerede 
var kommet; men Fru Ulrikkes Smil blev end mere gaadefuldt. 
Hun førte ham hen til Chatollet, med lukkede Øjne maatte han 
love at staa, til han fik anden Befehl; han hørte Børnene le, navn-
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lig den smaa Mette fnisede som en rigtig lille Tøs. Fru Ulrikke 
talte til 3 — saa fik han Lov at se!

Dér laa i fint rødt Saffians Etui et lidet Kors — Herrejeminil!
Hans Hustru havde faaet »fOrdre de funion porfaite«!
Han kyssede med Taarer i Øjnene sin Hustru paa Pan

den og fæstede Korset paa hendes nedringede Silkeliv, og alle 
Børnene tog hinanden i Haanden og dansede rundt om Moderen, 
medens Kammerherren klappede i Takt med Haanden. Hvilken 
Naade!! Det kunde man takke den almægtige »Onkel Moltke« 
for! Saa var der da ogsaa Haab for Kammerherren om det hvide 
Baand! Kom Tid, kom Raad!

Allerede saa han sig selv med det skønne vatrede Baand 
over den røde Gallauniform og den blinkende Stjerne paa Bryset.

Saa lod Kammerherren et Glas Poitu komme, selv Børnene 
fik Lov til at nippe til den røde Drue, og i kærlige Ord sagde han 
sin Hustru en Tak for alt, hvad hun var for dette Hjem: for 
den Ære, hun havde bragt over denne Slægt. Maatte Kongen — 
og Gud — endnu lægge mange af den Slags Kors paa Slægten!

Eet for eet kom Børnene for at kysse Moderen; alle skulde 
de pille ved det smukke Kors, og lille Ulrikke græd, da hun ikke 
maatte faa det at lege med. Saa bragte Ebba Ovidia de Smaa til 
Ro. Oppe i Barnekammeret klippede hun af Guldpapir Stjerner 
og Kors til alle de Smaa.

Men længe efter, at Lysene var brændt ned, sad Kammerher
ren og hans Hustru og talte om Fortid, Nutid og Fremtid.

I Maanens Skær, der kastede Udsnoge paa Voldgraven, skrev 
han i sin Dagbog: »Min kære Kone blev af Dronning Sophie 
Magdalene benaadet med fordre de f union parfaite — hvilken til 
et Amindelsestegn skal forblive i Familien« —.

Saa lukkede han Bogen i, veltilfreds med sig og sit Hus, der 
syntes at vandre under Herrens og hans Salvedes Øje. —
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1767 — »— mit symbolum er: Sedualite 
atque or dine« —.

(Peder Rosenørns Dagbog).

Kammerherre Rosenørn var taget til Hovedstaden.
Som altid havde han ladet Vognen holde paa Frederiksberg 

Bakke, og dér havde han atter i Tanken genoplevet hin forfærde
lige lidebrandens Tid. Men selv om han endnu saa Luerne danse 
for sine Øjne, overstraaledes de dog af Blikket fra hans Dron
nings straalende Blik. Det glemte han aldrig. Andre Dronninger 
havde han set: Sophie Magdalene, den gamle Enkedronning, der 
paa Hirschholm levede mellem sine Præster og sine Smykker, 
den elskelige Louise, hvem Herren alt for tidlig tog, den kloge, 
beregnende Juliane Marie, hvis særdeles Naade han kunde glæde 
sig ved og nu den sidste, Caroline Mathilde, Barnet, der skulde 
udfylde en Majestæts Værdighedspantser. Alle havde han kendt 
og bøjet Knæ for, men hans Dronning laa taus, gemt i et Hjørne 
af Oldenborgernes Gravkirke, hvor hele Kongeslægten sov den 
evige Søvn i prægtige Kister! Fjernt laa hun fra sin kongelige Gemal; 
i Døden var hun atter Grosskanslerens lille Anne-Sophie. Men 
alene laa hun ikke, laa omgivet af sine smaa Børn, der fik et 
kort og glædesløst Liv. Lad al Verdens Kvinder bære Purpur 
og Krone, som hun havde baaret Kronen paa de perlesnoede Lok
ker, som hun havde svøbt sig i Purpuret! Det vilde ingen mere 
faa at se!

Kammerherren var kommen til Staden og stod nu i sit Loge
ment i »Fortunen« og pyntede sig. Han skulde i Audiens hos 
Monarken at takke for det hvide Baand, der var blevet ham for
undt paa Majestætens Salvingsdag.
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Iført sin røde Hof uniform havde hun bundet sin Kniplings
halsdug, sat Parykken paa, saa Pudderet dryssede, og over Uni
formen bar han det brede dannebrogsfarvede Baand, og Stjernen 
gnistrede paa hans Bryst. Han stod og betragtede sig selv, drejende 
sig foran Spejlet.

Var det ham — Fru Mettes bitte Peder — der havde leget 
Blindebuk i hendes Skørter? Var det ham, til hvem Dronningen 
havde smilet, selv i Døden — ham — Stiftsbefalingsmanden udi 
Aars? Han skar Grimasser og stirrede paa sit eget Ansigt saa 
længe, at han ikke genkendte det derinde i Spejlet.

Ja, det maatte jo være ham!
Ansigtet forekom ham dog bekendt, om det end saa’ blegt 

og poset ud under Sminken:
Naa — i Jesu Navn! Nicolaj begyndte at drysse sine Toner 

ud over »Fortunen«. Han gik hen til Vinduet. Haarets Silkesløjfe 
viftede som et Par Sommerfuglevinger. Dér holdt jo Karethen, 
og dér laa Slottet med alle sine Ruder i tindrende Sol — og her 
stod han, Fru Mettes lille Peder, som en Paafugl!

Enfin! Og lidt efter rullede Vognen over Broen ved Bremer- 
holms Kirke, Vagten præsenterede Gevær, og nu ledsagede en 
Lakaj ham til Antichambret.

Der var en Mumlen derinde; rundt om i det store Rum stod 
Grupper af silkeklædte Herrer. Topasknapper lynede, Kaardernes 
Guld gnistrede, og selv Silketapeterne syntes at være levende.

Paa den laxfarvede Brokade, der indrammedes i gyldne Lister, 
syntes Genskinnet af Slotsgravens Ildsnoge at krybe — op og ned 
— i evig Vexlen, og Solens Prismebaand fra de store nedhængende 
Krystalkroner sprang som smaa brogede Pappegøjer i Brokadens 
Blomsterkalke. Rosenørn meldte sig til den jourhavende Kammer
junker, der opnoterede hans Navn. Den megen Duft af Parfumers 
exotiske Blomsterduft i Forbindelse med Dragternes Kamferkiste- 
lugt, der formelig straalede ud fra de samtalende Grupper, gjorde 
ham tung i Hovedet. Han lod en Tjener bringe en Stol hen i 
Vinduesnichen, hvor han med sin Lommedug gned Duggen af 
Vinduerne og forlystede sig med at se ned til Stranden, hvor Fiske- 
kællingerne falbød deres Varer.

Tiden begyndte at falde ham lang. Da kom Grev Moltke
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over til ham: i straalende gulbrun Fløjlsfrakke med Rosenstens
garniture. Hjertelig ønskede han til Lykke med Udnævnelsen, 
og Greven kørte op med de sidste Dages Begivenheder — Salv
ningen!

Ja! Den var da gaaet grandioso; men kongelig Majestæt havde 
været saa underlig fraværende; meget af den skønne Prædiken 
havde han næppe hørt, eftersom han sad og drejede saa meget 
med Sceptret, at Knoppen faldt paa Gulvet. Maatte det intet ondt 
Varsel være! Om Prinzen af Hessen endnu var i Staden? Nej, men 
Gud — vidste Stiftsbefalingsmanden ikke det? Nej — Hans Durch- 
laucht med samt durchlauchtigste Gemalinde var kort efter Salv
ningen forrejst og kom vel næppe mere tilbage. — Unaade? Man 
kunde aldrig vide det! Men Kongen var da noget hastig af sig 
med Hensyn til sine Venskaber.

Man mærkede — Tonen var spøgende — at Stiftsbefalings
manden havde sin Residents udi Aars! Godt for ham; thi her ved 
Hoffet gik det ikke synderligt angenehmt til. Se nu den tykke 
Herre derovre — det var saamænd en Borgerlig! Fabricius hed 
han, han var bleven Conferentzraad nu for at være zimmerren; 
det kunde han takke Madame de Biilow for, hende der var Datter 
af den mærkelige Grev Laurwigen: thi han var hendes......... — 
Moltke hviskede et Ord i Rosenørns Øre, der fik denne til at 
ryste paa Hovedet. Jo saamænd!

Og den lange underlige Mand med den store Næse, det var 
forresten ogsaa en af de Borgerlige — Classen hed han —, han 
lavede Krudt til Kongen paa et Værk ved Frederiksværk. Meget 
bevendt skulde Krudtet ikke være, men Leverancen havde Ge
neralinde Gåhier skaffet ham; hun er jo nu erklæret favorite hos 
Kongen. Ja — Stiftsbefalingsmanden maatte tro: det var ikke let 
at gerere sig her paa de slibrige Brædder. Intrige paa Intrige — 
Høg over Høg — og Kongen og Dronningen gled da ogsaa immer 
og faldt snart i Armene paa den ene, snart paa den anden.

Døren ind til Audiensgemakket blev aabnet.
En efter én blev Herrerne efter Rang kaldet ind til Majestæten.
Saa lød gennem Salen Rosenørns Navn, og han gik forbi de 

nikkende, straalende Grupper gennem den hvide Fløjdør — ind 
til sin Konge.
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Hans Majestæt Kong Christian den Syvende til Danmark og 
Norge samt Nebenlande, stod foran det forgyldte Bord med Haan
den skødesløst hvilende paa Kaardehæftet.

Han var iført en gul Silkedragt med Turkisknapper, det hvid- 
pudrede Haar var strøget glat op fra Tindingerne og samlet i 
Nakken med en himmelblaa Sløjfe. De fine Hænder var besat 
med Ringe; paa Fødderne havde han højhælede Guldsko med 
røde Lakhæle. Under hele Audiensen, hvor ene Peder Rosenørns 
Stemme lød i dybeste Devotion, takkende for den kongelige Naade, 
stod Majestæten og forsøgte med Taaspidsen at træde Diamant
spændet af den anden Fods høje Vrist. Ikke hørte han paa den 
nye Storkorsridder, kun dette Spænde havde hans fulde Opmærk
somhed. De vandblaa Øjne var helt stive af at se paa Spændets 
funklende Sten. Kammerherren var færdig med sin velindstu
derede Takketale; men Kongen værdigede ham ikke et Blik. Kam
merherren rømmede sig; da saa’ Majestæten op og sagde — 
»Videre« —.

Saa maatte den arme Kammerherre gaa »videre«. Han valgte 
at gentage sin lange Taksigelse; men midt i hans Tale lød en fin 
Raslen: — det var Kongens Skospænde, der fløj hen over det 
bonede Gulv. Kongens Ansigt lyste op! Med et inderlig tomt Smil 
rakte han den juvelprydede, smalle Haand frem til Kys — »Adieu« 
— og Kammerherren var entlediget!

Da Rosenørn i Fløjdøren endnu engang saa’ efter Majestæten, 
saa’ han denne i Færd med at bearbejde det andet Spænde paa 
samme Maade.

En lang Audiens — mente Grev Moltke. Ja! — lang nok —! 
Og Løberen kaldte paa Kammerherrens Vogn; med en underlig 
tom Følelse forlod Kammerherren det prægtige Slot.

Han lod Vognen køre om ad Norgesgade for at opsøge sin 
Svigerinde — Hofdamen, Frøken von Heinen — og Kammerher
ren kom først til sig selv, da han sad i hendes magelige Læne
stol, og Hofdamen sad ligeoverfor ham med sine fme Hækle- 
arbejder foran det aabne Vindue, hvor Gadens Larm sivede ind 
til dem over et Gærde af Hyacint og Tulper.

Og hvad han her fik at høre: om Majestætens Udflugter til 
Vandkunsten, om Dronningens Færden som Mand til Hest, var nok
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til, at Kammerherren frydede sig over at sidde udi Aars som en 
lille Konge, fjærnt fra dette Sodom.

Havde end Tiden under salig Kong Friderich været fuld af 
amusements, saa var disse dog dengang af en finere Art end nu, 
hvor Hoffets Gulve var slibrige som Hoffets Talen, her, hvor 
ingen formaaede at holde sin Sti ren. Gud bedre Tiden!

Hofdamen ordnede en lille The med Marcipanbrød, serveret 
i tynde Skaale fra China, og Kammerherren lod sig det smage, 
alt imedens han besvarede de mange Spørgsmaal om de Kære der
hjemme paa Katholm. Kammerherren syntes at føle én renere 
Luft ombølge sig — saa sund og ren; Themaskinen paa de 
svajede Løveben snurrede, og Skødehunden sprang og gjorde Kun
ster, saa pudseløjerligt, for at faa sit Sukkerstykke, at Kammer
herren lo, saa Taarerne trillede ham ned ad Kinderne.

Jo, paa Katholm stod det vel til; men paa Vejen herover var 
han taget ind paa Ulriksholm, og svært var det kommet ham 
for at genkende sin hjærte Svigermoder igen. Angst havde hun 
siddet ved sin eneste Søns Sygeleje, frygtende at dette var Døden. 
Gud den Barmhjærtige forskaane hende for Tabet af den eneste 
mandlige Støtte; thi Majoren var jo forlængst gaaet bort. Dog, 
Hofdamen mente, at om end den gode Broder Casper ogsaa 
skulde kaldes til Himmerig, vilde dog Karen Heins forsøge at 
conservere Gaarden i Form af et Stamhus for Slægten, og dér 
særlig tænke paa den lille Poul Rosenørn — Dattersønnen.

Samtalen gik over paa denne rare Dreng, der syntes at have 
arvet sin Moders kærlige, forstaaende Sind. Han var den mæg- 
lende Aand i Søskendeflokken, og alle rettede sig uvilkaarlig efter 
ham. Ja, Kammerherren kunde ikke noksom love Herren for de 
gode Børn, Himlen og Fru Ulrikke havde skænket ham!

Og medens Themaskinen snurrede sin Melodi, som en spin
dende Kat, fortalte Kammerherren videre om de stille Dage paa 
Katholm.

Da han forlod Hofdamen, priste han af fuldt Hjerte dette sit 
Himmerig paa Jord og lovede sin Svigerinde flittigen at skrive 
hende til, om han fandt en ledig Stund mellem de mange Embeds
forretninger.
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Veltilfreds rullede Kammerherren i Kvæld atter hjem mod 
Jylland.

I Vognen tænkte han paa, hvilket Symbolum han skulde 
vælge til sit Ridderskjold i Friederichsborg Kirke, og han valgte 
— »Sedulitate atque ordine«.

Saa kunde de Godtfolk se, at der endnu gaves een Hæderlig, 
hvorfor Herren vel vilde skaane det hele Cleresie for Ødelæggel
sen med Ild og Sværd.

Vilde han dog, naar han kom hjem, gennemlæse det Stykke 
paany i Biblen!
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1112 —)) min Siæl døe denne Retfærdiges 
Død, og mit Endeligt blive som hen
des« —

(Peder Rosenørns Dagbog).

Vinduessprossen i Brevkammervinduet paa Katholm tegnede 
et Skyggekors paa det hvidskurede Gulv. Tungt og alvorligt 

strakte det sig gennem Stuen.
Thi det var Skumringstimen.
Kammerherren stod med Hænderne paa Ryggen og vippede 

paa de knirkende Støvlesaaler seende mod Ladebygningen, hvor 
Kornmodet glimtede over de teglhængte Længer. Hans Tanker 
var saare langt borte, længere end den takkede Skybanke, læn
gere end dér, hvor Himlen aabnede sig med Guldglans. —

Der var Sygdom i Huset, og Dødens Knokkelhaand bankede 
paa Katholms svære Port. Mange Dage havde man hørt dens sagte 
Banken med de benede Knoer, saa blev Slagene tydeligere og tyde
ligere. For hver Aften, Solen gik til Ro derovre i Skoven og trak 
Taagebanke-Dynen over sig, lød denne Banken stærkere og 
stærkere.

Og denne Aften lød den dundrende, som selve Tordenbuldret, 
der snart vilde afløse de svage Kornmodsglimt i Syd.

Gaa stille, I Børn! Græd sagtelig, Venner!
Thi den, der banker kommer som Ven og Befrier og vil 

indlades. Om ikke de svære Porte i denne Aften vil hvine paa 
sine Hængsler, saa vil de saa sandelig i Morgen eller i Overmorgen. 
Thi for den, som banker, er eet Aar som tusinde, og tusinde 
Aar som eet!

Saaledes skulde altsaa de lykkelige Ægteskabets Aar ende! — 
Fødte i Solskin og Glæde og nu dø i Nød og Elende!
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Englehvide Krist! — giv mig Forstaaelsen af »hvorfor«! Thi 
pludselig var en svær, graa Sky draget forbi Lykkens Sol. Ak! 
Kammerherren vred sine Hænder! Blot denne ene Gang — Du 
store, barmhjærtige Gud — blot een eneste Gang endnu lade Naa- 
den gaa for Ret! Trods doctor Schäffers memento mori. — Vis 
dog, at Du er den Stærke — den Sande og Kvaksalveren den 
Usle, den løgnagtige Profet! Det var ikke Kopper! — det var 
ikke Døden! vel?

Men Vinduessprossens Kors stod uforklarligt tegnet paa Gul
vets hvidskurede Brædt!

Kammerherren vendte sig om og saa’ ind i den skumrende 
Stue. Ved Thebordet stod Mette Pouline og stellede med Ser
vicet; at nogen havde Tanke og Sind for Sligt! Forunderligt! 
Oppe foran Moderens Sengestuedør sad Ulrikke sammenkrøben, 
og Poul, der endnu ikke var smittefri, men uden for al Fare, 
var spærret inde i Taarnstuen, hvor i sin Tid salig Peder Ben- 
zons flute douce havde lydt. I Ovnkrogen sad den lille Johan
ne Caspare og viste sin rødhaarede Dukke Billeder.

Der foer et Vindpust gennem Gaarden. — Blade og Kviste 
dansede en hvirvlende Dans, og Kammerherren lukkede Vinduet 
forsigtigt og forsvarligt, som skulde ad denne Vej Knokkelman
den ingen Adgang faa. Henne under sin Faders Kontrafej tændte 
Mette Pouline nu Lysene, stillede det ene paa Chatollet og det 
andet paa Bordet midt i Stuen.

Hun kom hen mod Faderen — lagde Armen om hans Hals, 
og hendes Stemme lød saa mild og kærlig, da hun bad ham 
sætte sig hen til sine Skriverier. Maaske kunde det sprede hans 
Tanker. Peder Rosenørn nikkede uden at røre sig af Stedet. Ja, 
saa vilde hun da lægge lille Johanne til Ro og lade Ulrikke 
bede Aftenbønnen med hende. Fluxen skulde hun komme ned 
igen. Atter et stumt Nik — en Dør der gik — og Kammerher
ren sank tungt ned i sin læderne Skrivebordsstol.

Forbi! Forbi? I 12 Dage og Nætter havde dette Hjem nu 
kæmpet med Døden! I 12 Dage og Nætter havde han nu siddet 
her og ventet paa et Haabets Budskab fra dr. Schäffer, der havde 
lukket sig inde med den Syge. Nu var han ved at opgive Troen 
paa dr. Schäffer — og næsten ogsaa Troen paa sin Gud! Og 
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atter laa nu en lang Nat foran ham. Hvad vilde den bringe? 
Vilde den tilintetgøre hans eneste Smule Haab. Ak — søde 
Jesus! Om han nu vel ogsaa havde den rette Tro, havde hans 
Frelser hørt og bønhørt hans inderligste Bønner? Eller var han 
for stor en Synder til, at hans Maddikerøst kunde naa Herren, 
hans Gud?

Hans Hænder begyndte at lege nervøst med Smaatingene 
paa Skriveklappen. Et Signet faldt ham i Haanden og syntes at 
blive til en levende Ting, Det hviskede til ham — »Kan Du 
huske«? — »Kan Du huske, jeg var givet Dig af Hende — der 
nu skal dø — da Du kom hjem fra Residentsen med det hvide 
Baand.« Men Peder Rosenørn saa’ i Vaabnets Ørn kun de Vin
ger, der skulde føre hendes Sjæl mod Himlen, i Rosen kun dén, 
der skulde dække hendes Grav. Tilbage til ham blev kun Korset 
og Kæden, der vilde binde ham til denne jordiske Jammerdal.

Og han smed det lille Jernsignet fra sig. —
Den blankpudsede Stage hviskede — »Kan Du huske«? — 

»Kan Du huske den Haand, der tændte mig, naar Du i de lange 
Aftener sad bøjet over dine Papirer og arbejdede med den skrat
tende Gaasepen, medens de Hænder nu og da strøg gennem dit 
Haar? De Hænder, der nu skal visne« —.

Men Peder Rosenørn saa’ kun i Stagen det Lys, der skulde 
lyse ved hendes Kiste. Og han gemte Ansigtet i sine Hænder.

Mette Pouline kom ind — »Far«! — Peder Rosenørn røg 
op af Stolen — »Far — det er slet med Mama, dr. Schäffer 
lader os intet Haab. Før Sol gaar op er vi alene.« —

Peder Rosenørn saa’ op — han hørte Ordene, men syntes 
ikke at forstaa dem.

»Alene«? spurgte han.
Og en Djævel hviskede i hans Hjerte — »Ja — alene som 

du altid har været!« — Peder Rosenørn smilede. — Hvem havde 
Ret? Barnet eller Djævelen i hans Hjerte? Sandheden eller den 
indbildte Sandhed, der var en Løgn? Mette Pouline vendte An
sigtet bort for at skjule sine Taarer, og Kammerherrens Smil 
blev til en aaben Mund og et Par opspilede Øjne.

Og undrende gentog han — »Alene — hvad mener Du — 
Barn?«
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Da sank Mette Pouline ned foran ham og brød i en hjerte
skærende Hulken. Peder Rosenørn saa’ sig om i den nu ganske 
mørke Stue, og pludselig forstod han. Forstod, at aldrig mere 
skulde hendes Stemme lyde i denne Stue, aldrig mere skulde 
Døren aabnes for hende — Forbi! Forbi! Og Haanden sank ned 
paa Mette Poulines Hoved.

Han hørte sin Moders Stemme sige — »Græd saa sagtelig 
over de Døde«!

Og pludselig saa’ han op! — Nuvel! Gik hun bort, maatte 
han blive. For hendes Børns Skyld!

Han rejste det knælende Barn op: Mit Barn« — hans 
Stemme havde en ganske forandret Klang — »Ej bør det os at 
gaa i Rette med Gud«.

Mette Pouline saa forundret paa sin Fader. Aldrig havde 
han forekommet hende saa stor, saa sikker, som en Egestamme, 
hvor det spæde Efeu kunde søge Støtte. Viljeløst fulgte hun ham 
til Bordet. Han foldede hendes Hænder, og saa bad de to den 
gamle Bøn — bedt af hundrede Slægter før disse to og som 
vil blive bedt saalænge Vaar og Vinter skifter, Ordene, der falder 
Barn og ulærd Bonde, Konge saavel som Stodder paa Læben: 
— Bønnen til »Fader Vor«. —

Og saa sendte han sin Datter til Ro.
I Herrens Navn — han maatte beskikke sit Hus. Og Djæv

len i hans Hjerte hviskede — »Kast til den Grav, du gravede 
for dit Liv, sæt Mindets Kors, prydet med Haabets Evigheds
blomst derpaa, skriv, hvad Du vil, derpaa: — Rigets Dronning 
eller Hjertets Dronning — Anne Sophie eller Ulrikke Hedevig. 
Men husk, inden Sol gaar op, er Du alene — som Du hele 
Tiden, hele Livet var det, alene og ensom i din indbildte Stor
hed! Men fremfor alt: Kast til! Med din Samvittigheds store 
Brødesten skal Du fylde den Grav, hvor Du steder det Bedste 
i Dig til Hvile, fra Evighed og til Evighed!« —

Saa var Peder Rosenørn parat til at beskikke sit Hus; det 
maatte ske før han blev alene, thi hendes Aand skulde være 
nærværende i dette Hus, i denne Time. Hendes Haand skulde 
føre den rystende Pen.

Sin Kvide skrev han ned i et Brev til sin gamle Sviger-
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moder. Den, der skriver dette, har læst det, det ligger i en Kiste 
paa en gammel Gaard, gulnet og skørnet, plettet af utallige Taa- 
rer, skrevet med hans Hjerteblod.

Og da Kammerherrens Pen faldt ud af den rystende Haand 
— var han alene. Han havde mistet sin Hustru, mistet sit Livs 
store Drøm om violblaa Øjne over en rød Mund. Men ogsaa 
Djævlen, der havde fristet ham, var veget fra ham.

Men ensom var han nu for Alvor blevet. Ribbet for Haab, 
ribbet for Illusioner: en arm, syndig, elendig Menneskesjæl, der 
maatte svøbe sig i Tomhed og Forfængeligheds Flitterstads og 
Stodderkaabe. —! Med Gaasepennen havde han drejet rundt i 
det gabende Saar og gaaet Dødens Vej hver Døgnets Time.

Saa lod han gaa Bud til Præsten i Aalsø; og de to Mænd 
gav sig til at ordne de kommende Dages Arbejde; thi eftersom 
det var en smitsom Sot, maatte Begravelsen foregaa hastigen. 
Ja! Aabningen under Alteret maatte altsaa brydes op, og der 
maatte gøres Plads til Kisten — Kammerherren følte et Stød 
ved dette Ord — der skulde staa mellem Fru Mettes og Major 
Johans, de tvende, der vilde staa i Lysets Klædebon ved Him- 
melporten at modtage hende og føre hende frem for Guds Aasyn. 
Kisten skulde drages med Flor, overalt. Saa vilde han lade op
rejse i Chorbuen et Mindesmærke for hende til Amindelse for 
sene Slægter.

Om Kammerherren forlod Katholm nu? Nej — her var hans 
og hendes Hjem; i disse Stuer havde de færdedes siden den 
Dag, hvor han havde ført hende herind, og her vilde han leve 
sit Liv, indtil hun kaldte ham til sig. Men kun denne Stue 
vilde han bebo! Det øvrige Hus skulde aflaases, og Nøglerne 
smides i Graven. Det skulde være hendes Mindetempel. Kun 
Edderkopperne skulde spinde deres Spind over Stuerne, ingen 
skulde gaa, hvor hun havde færdedes.

Smaapigerne vilde han alle skikke bort til Ulriksholm til 
Svigermoderen, der sikkert vilde antage sig dem med moderlig 
Ømhed. Det døde Hjem var ikke Sted for den spirende Ungdom. 
Og Poul skulde nu med Monsieur Staugaard sendes til Udlandet, 
til Gbttingen, at fuldende sine Studier.

Nej — selv vilde han blive her. Hans Gang skulde være fra
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Aalsø Kirke herhid og tilbage. Og nu kunde forresten Præsten 
gaa og berede, som han havde befalet. Kammerherren fulgte ham 
til Døren og drejede saa Laasen om. Satte sig saa ret op og ned 
paa Stolen indenfor Døren, lyttende efter hvert Trin i Huset, 
efter hver Lyd. Men ingen Stemme lød. Han hørte Urene gaa, 
hørte dem slaa Kvarter efter Kvarter. En rød Stribe ovre bag 
det østre Taarn meldte Dagens Komme — Vejrhanens Guld be
gyndte at skinne.

Det bankede paa hans Dør, og straks vidste han, hvad det 
betød. Som en Søvngænger gik han op ad Trappen, skyede ikke 
den pestsmittede Stue. Men han kendte ikke sin Hustrus An
sigt igen, rødt og opsvulmet; men den fine hvide Haand kendte 
han, den, der havde ødslet med strygende Kærtegn. Han førte 
den til sine Læber. Den var stiv og kold. Hans Pande slog mod 
Sengefjellen. Han rejste sig, syntes ikke at se de grædende Børn, 
der udenfor Døren gemte Hovederne i Mette Poulines foldede 
Kjole. Med langsomme Skridt gik han ned ad Trappen til sin 
Stue, hvor han forblev i trende Dage. Intet Svar fik den, der 
bankede, ingen Lyd naaede ham gennem den svære Egedør.

Men den Dag, da hans Hustru blev baaret til sit sidste 
Hvilested, gik han i fuld Galla med det hvide Baand over 
Skuldren og den tindrende Stjerne paa Brystet bag Ligvognen.

Smuds og Skarn sprøjtede paa ham, uden at ban ændsede 
det. Hans Ansigt var hvidt som Parykkens Bukler. —
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7 776 »Troskab græder 
hvid i Marmorklæder 
kold og bleg, den. ranke hulde Mø. 
Haand paa Brystet 
aldrig, aldrig trøstet
stirrer hen hun paa den sorte Sø« 
(Øhlenschlæger til Prof, Wiedewelt).

Over den røde Hovedbygning paa Hersomgaard havde der, si
den den gamle Oberstlieutenant var død, hvilet Stilhed. De 

Rosenørnske Børn var forlængst fløjet fra Reden, og om den 
gamle Oberstlieutenant var der paany blevet Stilhed. Og Stil
heden blev til den store Stilhed, der aldrig brydes; thi 1775 
havde man gravsat ham i Hersom Kirke. Major Christian Ro
senørn, den ældste af Nykøbing Børnene, var Hovedarving og 
havde overtaget Gaarden. Vel havde han indgivet sin Ansøg
ning om Afsked, men endnu var hans militaire Bane ikke af
sluttet, og det var derfor kun i Ny og Næ, at han opholdt sig 
paa Gaarden.

I Stuerne levede nu kun Møl og Rotter, Huset stod stænget 
og tomt Kun i Kamret under Hovedtrappen boede Oberstlieute- 
nantens gamle Tjener Mads, der ikke var velforvaret i Hovedet, 
eftersom han i en Bataille havde haft det Uheld at faa en Kugle 
i det. Ikke saa at forstaa, at han var helt forrykt, kun mod 
Uvejr snakkede han sort Tale, og saa var han til almindelig 
Lystighed for Gaardens Tjenerskab.

Man var naaet Foraaret 76. Majoren havde for et Par Dage 
aflagt Gaarden et Besøg, hans yngste Broder Peter Otto Mathias 
var ogsaa kommet. I Brevkamret havde de to Herrer haft lange 
Conferencer, og Mads, der var gaaet fra og til, kunde da med
dele i Folkestuen, at nu kom der en »Hugger«. Hvad en Hugger 
var for noget, kunde han ikke forklare, og han blev da grint 
godt ud af Tjenestefolkene, der spurgte ham, om der var Uvejr
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i Sigte! Men der blev ligegodt sat to Værelser i Stand til »Hug
geren« —1

En Majdag, da hele Gaardens Mandskab var kommanderet 
til Lugning paa Marken, kom den mystiske »Hugger«. Det var 
en lille, vissen Mand i blaa Kjole, uden Haarpynt og uden Kaarde, 
en lille, vissen Mand, der gik rundt i det store Hus, som gjorde 
han en Undskyldning for sig selv. Men i de dybtliggende blaa 
Øjne kunde der til Tider komme et Glimt af Energi og Skaber- 
vilje, der fik Bønderne til at spærre Munden op. Han indret
tede sig med sin Tjener i de to anviste Værelser, og her lod 
han sine store medbragte Kasser slaa op; de var fulde af Teg
ninger, Kridt, Kul og Træpinde. Den mystiske Hugger begyndte 
at interessere, og Mads’s Aktier at stige, naar han, som et Orakel, 
erklærede: man vilde faa noget at se.

Dagen efter sin Ankomst var Huggeren kommet ned i Have
salen, havde gaaet og hængt Lagner op foran Vinduerne; og 
nu steg Nysgerrigheden til det Højeste, da Huggeren forlangte 
alle Møblerne kørt bort og et Bord opstillet i Salens Midte.

Men som en Kugle, der exploderede, lød næste Dag Mads’s 
Meddelelse om, at Salen nu skulde fyldes med Jord — godt 
leeret Jord!! Da et Par Vognlæs Mergel var blevet smidt ind i 
Salen, blev alle Døre lukkede.

Hvad foregik der? Hvem var den mystiske Mand? Og hvad 
Djævlekunster foregik der i den store Sal, hvor Huggeren og 
hans Tjener opholdt sig hele den udslagne Dag, fraregnet den 
Time, han brugte til at spise sin Middag?

Saa skete det en Aften, at Huggeren kaldte paa Mads. Paa 
Uldsokker listede han sig op i den mystiske Mands Værelse, 
hvor Manden sad og kneb i et lille Stykke Ler — snart var det 
en Kugle — men saa trillede han den ud, og saa var det, mare, 
en lang Pølse! Ja, engang saa Mads, at Kuglen blev til et Ansigt; 
han saa’ tydelig baade Næsen, Øjnene og Munden.

Om Mads kunde vise Huggeren et Billede af salig Oberst- 
lieutenant? Nej — det kunde Mads ikke; thi Oberstlieutenan- 
ten havde altid holdt sig fjærnt fra alle Kunstnere og Gøglere 
— de Skarns Folk —, der tog andre Folk ved Næsen. Hugge
ren lo! Om Mads da ikke kunde fortælle ham, hvorledes han
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havde set ud? Jo, det var da ikke saad’en lige Sag — jo — 
han havde haft et temmelig bredt og fladt Ansigt, ej meget ryn
ket eller mager, efter hans Alder. Hagen stod noget fremad og 
var bred. — Om Huggeren forstod ham? Huggeren lo og er
klærede, at efter den gode Beskrivelse vilde han let kunne kende 
salig Oberstlieutenant, om han modtes med ham i Himlen! Naa 
— Oberstlieutenanten havde da vel ogsaa haft en Næse? Jo 
— om den vidste Mads at berette: at den hverken var nedbøjet 
eller kroget, men dog noget tykagtig og bredladen i Enden! 
De to Herrer havde leet til hinanden og skikket Mads bort. Men 
i Døren havde Mads rasende vendt sig om og erklæret, at, hvis 
Huggeren ikke var af den Slags Folk, der kunde mane de Døde 
op af Jorden, saa kunde han, om han ønskede at se salig Oberst
lieutenant, hente Briinnicke i Aalborg!

Mads vilde ikke tro sine egne Øjne, da Vognen næste Dag 
blev sendt til Aalborg for at hente Briinnicke!!

Hvad i Herrens livsalige Navn foregik her i Huset! Den Nat 
sov Mads ikke, hundrede Tanker løb gennem hans Hoved.

Hvad foregik i Havesalen —? Mads vovede sig i Nattens 
Stilhed ned gennem den lange Corridor, der, løbende gennem 
hele Huset, førte til Havesalen. Med udstrakte Hænder og ban
kende Hjærte listede han sig afsted paa sin natlige Expedition; 
han havde en Pistol i den ene Haand, og hans Ansigt var lig
blegt. Men han maatte have Rede paa det Djævelskab, der fore
gik i dette før saa agtværdige Hus. Med et Bums stødte hans 
fremstrakte Haand mod Havesalens Dør.

Han blev lyttende staaende — Huset var dødsstille.
Langsomt og forsigtigt drejede han Dørhaandtaget. Døren 

var laaset, og der var hængt noget for Nøglehullet. Men saa 
kom Mads i Tanke om, at i Døren var en Knast, der kunde tages 
ud; den Knast havde Oberstlieutenanten — salig — benyttet 
sig af, naar han uset af de velsignede Børn vilde fryde sig over 
deres barnlige Lege. Med et lille Smæld fik han Knasten pillet 
ud med Pegefingeren. Du, Herre Jemini — Du milde, søde 
Gud!! — Midt paa Gulvet saa han to store nøgne Fruentimre 
staa med udstrakte Arme — lige henimod ham rakte de Hæn
derne. Helt splitternane!! Mads slog Kors for sig! Helst var han
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rendt, — men splitternane Fruentimmere var en Sjældenhed 
her paa Gaarden, og da de begge stod ganske stille og ikke gav 
Mine til at røre sig, kunde han vel vove et Kig igen?

Og han vovede det!!
Hun, den højre, saa traurig ud — hun maatte da ogsaa 

fryse gudsjammerligt. At Huggeren ikke bød dem over i sit 
Kammer. Hun, den venstre, saa’ jo helt lystig ud, hun stod da 
og ravede helt forunderligt med Haanden ud i Luften, som fan
gede hun Fluer. Det skulde Oberstlieutenanten have oplevet! I 
hans Havesal!!

Men nu vidste han da, hvad Huggeren bedrev i Havesalen, 
og selv om han vogtede sig for at røbe sin Viden, kunde han 
dog ikke bare sig for at advare Elsebeth nede i Køkkenet for 
Huggeren; thi Skade, om Huggeren ogsaa kom den bette Pige 
for nær. Han maatte se at holde sig til sine to Duller i Have
salen. Tænk! Huggeren, der dog saa’ saa net ud.

Briinnicke kom. Huggeren sad og snakkede med ham under den 
store Lind nede i Gaarden, gloede ham immer i Ansigtet og lod ham 
tage Hatten af og paa, ligesom han havde været en Paaklædnings- 
dukke, og saa rejste Briinnecke igen efter at have faaet en Daler 
af Huggeren. Men, hvorfor han var blevet hentet den lange Vej, 
derom vidste han intet, og Mads var heller ikke blevet klogere.

Saa en Dag kom der en Mængde Stenblokke til Huggeren! 
Een for én blev de lagt ind i den lille Forstue til Havesalen. Og 
herfra bar Huggeren og hans Tjener dem ind i Salen, hvor der 
blev et forfærdeligt Spektakel. Blokkene blev hugget til Skærver. 
Om Natten, naar Folk sov, blev der hamret og hugget inde i 
Salen, og hver Morgen laa der udenfor Havedøren en Bunke 
Skærver, som Mads maatte køre bort paa en Bør. Larmen var 
utaalelig, og alle Folkene paa Gaarden gik rundt og saa’ lige saa 
smaatossede ud som Mads efter et større Uvejr.

Men en Dag hørte Larmen op. Huggeren iførte sig sit fineste 
Tøj og gik nynnende rundt i det store Hus, indtil Majorens 
Vogn rullede op for Døren. Nu blev der da et Hus, naar Majoren 
opdagede, hvad Huggeren havde lavet i hans Havesal! Men til 
Mads’s store Forbauselse omfavnede de to Herrer hinanden, og 
Majoren kaldte Huggeren »Professor«. — Naa! — han var alt-
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saa Læge, saa var det maaske ikke saa slemt med de nøgne 
Fruentimre! Men Huggeren var nu kun Læge — og en fortrin
lig Læge — for Tidens daarlige Smag; thi han var Danmarks 
berømte Billedhugger — Professor Wiedewelt. De to Herrer gik 
straks til Havesalen, og Mads fulgte med. Det var, som om en 
kold Strøm løb ham ned ad Ryggen —: i Sten stod det pragt- 
fuldeste Billed derinde paa Gulvet, i mægtige Dimensioner. Med 
en Pegepind forklarede Huggeren Majoren sit Arbejde: dér de 
2 »Fruentimmere«, Troskaben og Dyden, der rækker hinanden 
Haanden og bærer en Portrætmedaillon med Oberstlieutenantens 
Billed. Majoren slog en skraldende Latter op, da han hørte, at 
Vagtmester Briinnicke havde staaet Model dertil! De to Figurer 
staar paa en Sarcofag med det gamle Ørnevaaben.

Majoren lykønskede Professoren til hans Mesterværk. Thi 
det var et Ønske af de Rosenørnske Søskende at give deres gamle 
Plejefader et synligt Bevis paa deres Taknemlighed og Ærbø
dighed.

Medens Slægten forlængst har skilt sig ved Hersomgaard 
og dens Herligheder og 17 Kirker, staar i Hersom Kirke Dyden 
og Troskaben Vagt om det gamle Ørnevaaben.

Slægter er gaaet i Graven og nye Slægter har genoptaget 
det gamle Vaaben, men ingen har været værdigere til de sym
bolske Figurer end han, den trofaste Oberstlieutenant, der i sit 
Hjertes varme Kærlighed gjorde Jesu Ord til sine og havde 
Mod og Styrke til at sige som han: — »Lader de smaa Børn 
komme til mig« —.
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1780 — »Udi saemme Tid maatte jeg med 
Bedrøvelse fornemme, at min Søn Ka- 
merhr Rosenørn mod mit Vidende og 
Villie havde forlovet sig med Frøken 
Krabbe.--------- Gud, lad ham eg for
tryde dette uoverlagte Foretagende.«. — 

(Peder Rosenørns Dagbog).

Det var en Efteraarsdag 1780.
Paa Børsrampen faldt Bladene. Et for et sejlede de ned gen

nem den taagede Luft, der trængte sig ind fra Havnen. Som Laser 
af Flor hang Taagen i Træernes Grene, og naar man saa op mod 
Lindormstaarnet, syntes Dragerne som en Skrue at sno sig op 
i et graat Brædt.

Oppe paa Christiansborg var der Højesteretsmøde, og selv 
ind i Salen syntes Taagen at sive, blev hængende i Dommernes 
Kappe, hængende i Aktbunkerne, hængende i Aktors og Defensors 
Stemmer. Salens hvide Vægge syntes graa, og Justitiarius paa sit 
ophøjede Sæde maatte stadig pudse sine Glarøjne for den sivende 
Taage. Sagen — en ubetydelig Tyverisag — slæbte sig hen. Et 
Sted nede i den graa Sals Taage hørtes en stille, monotom Stemme. 
Den lød som et Urværk, et perpetuum mobile, der aldrig kunde 
gaa i Staa. Justitiarius rettede paa den store Paryk og svøbte 
Dommerkappen tættere om sig, gav sig saa til med Gaasepennen 
at tegne store »P«’er; et helt Regiment stod opmarcheret som 
Grenaderer paa lige Linie.

Geheimeraad Rosenørn, thi det var ham, der beklædte dette 
Landets første Dommersæde, var blevet betydelig ældet. Hans 
Skikkelse var blevet mindre og Halsen saa tynd, at Hovedet saa’ 
ud at staa i Fare for at knække af under Vægten af den store 
Dommerparyk. Øjnene var slørede, thi Geheimeraaden led af Stær, 
og naar han skulde læse, maatte han føre Papiret helt op under 
Brillerne. Munden var blevet til en lige Streg foran den tandløse
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Mund, og over hele hans Person synes den graa Taage at have 
lagt sig for aldrig mere at hæves. Aktors Stemme holdt op; Fjede
ren i det Ur synes at være sprungen. Geheimeraaden voxede i 
Stolen, han kigede i sit Papir, ringede med en lille Klokke og 
gav Ordet til Defensor. Et nyt Urværk begyndte at snurre, og 
hele Salen og dens Indhold faldt tilbage i den graa Taage. Ge- 
heimeraadens Batailloner af »P«’er blev til Regimenter og Bri
gader. Han lænede sig træt tilbage i sin Stol, Salen svømmede 
fuldstændig for ham.

Tankerne begyndte at færdes paa de kendte Stier.
Mange Aar var snart gaaet, siden han besluttede, efter Hu

struens Død, trods alt, at forlade Katholm, for at føre sine Børn 
ud i Livet. I de stille Stuer paa Katholm havde han følt, hvor
ledes Minderne om alt det, der var engang, spandt ham ind og 
gjorde ham til en maanesyg Drømmer, en Dranker af Mindets 
Malurtbæger. Følt, at Livet blev en Trædemølle, et mekanisk 
Tøjeri, hvor det ene Hjul greb det andet og rullede gennem Timer 
og Dage, Maaneder og Aar. Og i mange tomme Aar løb dette me
kaniske Værk, indtil en Dag Fjederen var sprungen ved et Brev 
fra hans gamle Svigermoder, gennem hvem man udbad sig Mette 
Pouline til Hofdame hos den designerede Arveprinsesse. Selv 
fulgte han Mette Pouline til København. Det gamle Ord hedder 
Bordet fanger«; det mekaniske Værk var gaaet istaa, nu fan

gede Bordet.
Grev Moltke havde ladet ham forstaa, at der var store Chan

cer for hans Børn ved Hoffet, og at han ved sin degout stod deres 
Lykke i Vejen. Peder Rosenørn havde ladet sig indfange i Hof- 
fets Net, lejet sig en Bolig i Gothersgade, indrettet sig lunt og 
hyggeligt og afventet med Ro, hvad Livets Lykkepose endnu 
kunde byde ham. I Begyndelsen havde han følt sig mindre vel 
i den store By og holdt sig fjærnt fra Liv og Larm, men lidt 
efter lidt søgte de gamle Kendinger fra højsalig Majestæts Dage 
ham op i hans Stue. — Ja, selveste Enkedronning Juliane Marie 
havde bevist ham sin synderligen Gunst. Og en skønne Dag fandt 
han sig placeret ved Enkedronningens l’hombre-Bord med Pro
fessor Guldberg som Makker.

Peder Rosenørn hørte ikke til de Folk, der spiller paa Deling,
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og »store Slem« vilde han ikke blive. Mangt et godt Stik laa alle
rede i hans politiske Talon. Dette »Offer« bragte hans Børn 
Velsignelse, thi han saa Mette Pouline over Overhofmarchalinde 
von Schack staa i Centrum af Hoffets Glans, saa sin Ulrikke 
indtage hendes Plads hos Arveprinsessen. Men den største Glæde 
havde han vel af at se sin kære Søn — Poul, som Kammerherre 
og Comiteret i Commerce- og Økonomikollegiet. Store Planer 
havde han for med denne Søn!

Og da han havde overbevist sig om, at Hofsol ikke altid 
brændte Godtfolk til Døde, men ogsaa gav Kraft og Grøde, havde 
han paa Enkedronningens Anmodning opgivet Stiftsbefalings- 
mandsembedet definitivt og ladet sig udnævne til Geheimeraad.

Det havde været hans næstsidste Stik!
Med sit personlige Udspil tog han nok et Stik hjem: — det 

hed Justitiarforretningerne!
Som han nu sad og gjorde disse Aars Regnskab op, maatte 

han indrømme, at Saldoen dog i hans Favør var ganske betydelig!
Den ensformige Snurren nede i Salen hørte op; Geheimeraa- 

den sad og overvejede, om han burde lade et nyt Ur trække op. 
Men nej — Tiden led. Skraben af Stoleben — Klapren af høje 
Hæle: Mødet var til Ende. Retsskriveren tog de Papirer, der laa 
foran ham, og Geheimeraaden fastsatte Dag og Time for næste 
Møde. Med langsomme Skridt og følende for sig med udstrakte 
Hænder steg han ned af sin Forhøjning og begav sig, forbi én 
Række bøjede Rygge, til sit Værelse næst Salen. Her lagde han 
den store Paryk og satte en lille Silkekalot paa de sparsomme, 
hvide Haar.

Naa! Endnu een Time, inden han skulde spise hos Geheime
raad Braém; nu vilde han ikke forstyrres — om Tjeneren havde 
forstaaet?

Han satte sig i sin Armstol med sit Silkelommetørklæde ud
bredt over Ansigtet og tog sig en lille Lur.

Han mærkede ikke, at Nogen en Tid efter traadte ind i Stuen. 
Det var hans Søn — Kammerherre Poul. Da denne saa, at Fade
ren hvilede sig, tog han sin Pelerine af, som han hængte til Tør
ring ved Arnen, gned sig i Hænderne og varmede dem foran de 
ulmende Gløder.
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Kammerherre Poul havde sin Moders milde, venlige Træk 
og sin Faders smukke Skikkelse; men et vegt Træk om Munden, 
en sær Pliren med Øjnene kunde ikke henføres til nogen af 
Forældrene. Klædt var han efter nyeste Mode, i kanelbrun lang 
Frakke, bar ingen Paryk, det lange Haar var bundet med en 
Sløjfe i Nakken, dette mørke Haar, der stod saa underligt til det 
smalle, hvide Ansigt. Han stod og skævede hen til Faderen, der 
snorkede med en fin Fløjten gennem Næsen. Lommekluden var 
gledet ham fra Ansigtet, Munden stod aaben og viste en enkelt 
Tand, Tindingerne syntes indfaldne; — der var noget rørende 
affældigt over hele den sammensunkne Skikkelse.

En Flue kredsede om Geheimeraadens Hoved, nu satte den 
sig til Rette paa den posede Kind, og med et pludseligt Snork 
vaagnede han. — Hans Hørelse var taget til efterhaanden som 
Synet var taget af.

»Hvem er dér —? — Geheimeraadøn rettede sig i Stolen — 
»Naa, er det Dig, min Dreng. — Hvad fører Dig herhid paa 

en saa usædvanlig Tid?«
Om hjerte Papa havde Stunder?
Ja — saamænd. — Hvad var Klokken — naa jo — */2 Time 

eller saa. —
Kammerherre Poul trak sin Stol nærmere. Geheimeraaden 

knappede sin Frakke og rettede paa det hvide Baand. Jo, han 
kom da at conferere om en meget delicate Sag med hierte Papa. 
Geheimeraaden saa’ spændt i Retning af sin Søn, der var noget 
vist højtideligt over dennes Udtryksmaade. — Se! Han havde da 
tænkt at forandre sin Stand! Geheimeraadens Kinder blev blege: 
— saae — var han ej mere tilfreds i Cancelliet? Geheimeraaden 
hørte godt, at hans Bemærkning lød dumt; det var jo kun Galgen
frist at »misforstaa« den Bemærkning.

Kammerherre Poul famlede nervøst ved Halsbindet. — Aah 
jo, han gjorde en synkende Bevægelse, aa — jo, — han mente: 
han havde tænkt at gifte sig!!

Geheimeraaden saa’ ganske upaavirket ud, — — gifte sig 
med Cecilie Krabbe!

Der kom Liv i Geheimeraadens sammensunkne Skikkelse. 
Med forbausende Lethed rejste han sig og skød Stolen tilbage.
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»Poul — det er vel din Spøg.«
Kammerherre Poul studerede sine blankpudsede Støvlenæser.
»Hør nu, gode Poul, Du kendte dog mit Forehavende i saa 

Henseende, véd, at Huitfeld’s og jeg er saa godt som enige i den 
materie, hvad Dig og hans ældste Datter angaar. Og endnu har 
Du vel ikke handlet paa egen Haand uden mit Vidende? Thi i 
saa Fald maa jeg i højeste Maal bebrejde Dig, at Du------- «.

Poul Rosenørn lod ikke Faderen tale ud, et stille »Jo« kom 
over hans Læber.

Fader og Søn stod nu overfor hinanden. Det trak op til en 
Kamp, det følte begge, og begge ønskede de at undgaa den: den 
Gamle, fordi han følte, at i den Kamp trak han, trods al sin 
Myndighed, det korteste Straa; den Unge, fordi han følte, at han 
derved gravede en Kløft dem imellem, der aldrig kunde fyldes.

Saa gled Geheimeraaden ned igen i sin Lænestol, tog sin 
Søns Haand i sin, med Taarer i de halvblinde Øjne forsøgte han 
at overtale, bede og true. — Andrea Cecilie Krabbe, af en mær
ket Slægt — et svagt Barn — uden Formue.

Poul, Poul — betænk!!
Kammerherre Poul følte Medlidenhed med sin Fader, strøg 

ham over Haanden; saa gav Kærligheden ham ti Ord for ét, 
fjærnere og fjærnere syntes de HuitfekTske Planer at blive, og da 
Poul faldt paa Knæ for ham paa den blomstrede Skammel, da 
følte Geheimeraaden, at han havde tabt Slaget.

En Taare løb ned ad hans rynkede Kind, og han saa sin 
Søns Fremtid, og Slægterne med maaske, styrte sammen som 
Helliggeists Spir hin forfærdelige lidebrandens Aar. Saa strøg 
han den forræderiske Taare bort med Bagen af sin Haand og 
gik til Vinduet.

Uden at vende sig om sagde han:
»Gid den Barmhjertige lade Dig ej komme til at fortryde 

dette dit Egetsind og uoverlagte Foretagelse — og gaa saa i Jesu 
Navn din Vej gennem Livet med hende, Du valgte. Vore Veje 
vil jo dog hurtigen skilles, hurtigere end hendes og Din. Saa- 
dan er Livets Gang —.«

Med Fingren trommede han paa Ruden, og Kammerherre Poul
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forstod, at han skulde gaa, og at Faderen havde sagt det sidste 
Ord i den Sag.

Hans Kærlighed havde vundet Sejri
Og saa stille som han var kommet, gik han, ud til hende, 

der skulde bringe ham Livssorgen.
Men den gamle Geheimeraad stirrede ud i Taagen, der blev 

tættere og tættere — han trommede og trommede. Tjeneren kom 
og meldte Vognen. Ved hans Hjælp iførte han sig sit Overtøj, krøb 
ind i Vognen, trommede videre paa Vognruden, til et Ryk og et 
Piskesmæld meldte ham, at han var ved Braéms Gadedør.

Med bange Anelser for Slægten og Familien fortalte han 
Braém om Kammerherrens Forlovelse. —
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1781 POUL ROSENØRN 
til Ulriksholm, Kammerherre, Stifts
amtmand f. 30. Marts 1756, -}• 28. April 
1829, eo 20. April 1781, m. Cecilia An
drea Krabbe f 29. Juni 1764, 4. April
1782.

Over Ulriksholms kobbertækte Spir, der tegnede sin Kniplings- 
silhouet mod den mørkeblaa Høsthimmel, spandt sig de før

ste Straaler af den rødgyldne Maane.
Ude i Kimmingen over Vigen kom den frem som den Guld

skive, vore Forfædre tilbad. Højere og højere hævede den sig, som 
ført af en usynlig Haand paa det blaa Tavl for at synes mindre 
og mindre for undrende Øjne. Straalerne kastedes vifteformede til
bage fra Spirets Kobberdække, som Traaden i et Kæmpespind, 
hvor Maanen var den gyldne Lykkens Edderkop, bares af de smaa 
skvulpende Bølger ud over Vigen, længere og længere, indtil de 
laa som et Net over det aftenstille Vand.

Ikke en Lyd var at høre. Dagens store Urværk var forlængst 
gaaet istaa. Kun de springende Smaabølger mod den fintsan- 
dede Kyst skulpede nu og da ud i Stilheden. Kystens fine Sand
linie laa som et Perlebaand om den gamle, herlige Gaard.

Ved Landgangsbroen nede i Parken, hvor de 2 hvide Baade 
med de forgyldte Aåretolde var bunden fast til den vaabenpry- 
dede Pæl, hvis Skygge som en Slange i evig Uro snoede sig blandt 
Maanestraalernes Net, sad en Mand med det ene Ben kastet skø
desløst over det andet, med den ene Haand famlende om det 
hvide Kniplingskalvekrøs.

Det var Kammerherre Poul Rosenørn, der var paa Besøg hos 
sin gamle Mormoder.

Han var kommet hertil for faa Dage siden og havde straks 
taget dette sit Barndoms Rige i Besiddelse; og nu sad han her
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efter den lune Høstdag og stirrede ud i den store Evighed, som 
denne Nattens Stilhed syntes ham at være et Symbol paa. Hans 
Tanker gik alle Barndommens kendte Stier, dem han var gaaet 
ved sin Mormoders myndige, ledende Haand, der endnu førte Tøj
lerne her i det gamle Hjem, hvor alle de gamle, ædle Traditioner 
levede deres skønne Liv gemt for den brogede Nutids skarpe 
Kritik. Om og om igen vandrede hans Tanke disse kendte Veje, 
— den samme snorlige Vej, der førte direkte til den Dag, der 
hed »i Dag«, fra den lille forgyldte Vugge, der var gaaet i dette 
Hus, og som endnu opbevaredes paa Loftet mellem Skrammel 
og udskudte Sager. Vejen havde været jævn og glat, den var 
jo gaaet af alle de forudgaaende i Slægten, og de havde flyttet de 
største Sten og brudt de sværeste Stammer. Den lille Vugge, som 
han havde set i Gaar igen paa det store Loft, havde sat alle hans 
Tanker i Svingning. Et lille nydeligt Musekuld havde gjort sig 
det hyggeligt og hjemligt i dens gamle Hynder, og spøgende havde 
han bedt den gamle Bedstemor, der, støttet af sin sorte Ibentræs- 
krykkestok havde staaet hos ham, om at lade den gøre i Stand. 
Hvem vidste, om han ikke kunde faa mere Brug for den end den 
lille Musefamilie? Der var gledet et Smil over den gamle Dames ryn
kede Ansigt. Hun havde kysset ham paa Panden og trykket hans 
Hænder. Han havde da ogsaa allerede i Dag set den gamle Sned
ker bedre dens fine Tremmeværk nede i Vognporten, hvor ogsaa 
han som Dreng havde snittet sine Baade og sine Sabler.

Slægter kommer og Slægter gaar — havde den gamle Frue 
vemodigt sagt. Hun skulde faa Ret: den nye Slægt stod alt paa 
Livets Dørtærskel og den gamle Slægt paa Gravens Rand; og 
formaaede den kommende Slægt at indfri de Løfter, som den 
gravgangne Slægt vilde tage af den? Gud alene vide det!

Sammen havde Bedstemor og Barnebarn i Aftes afgjort denne 
Gaards Skæbne; thi Fru Karen Heins saa klart, at hendes Gang 
her paa Jorden nærmede sig Enden. Svag og ussel, daarlig til 
Bens — navnlig Sønnen Gaspars Død havde taget haardt paa 
hende, følte hun sig, og hendes eneste Ønske var nu at se sit Slid 
og sin Stræben belønnet og bragt i sikker Havn.

Hun vilde, at dette Gods for Slægten i mange Led skulde

171 



være som den lune forgyldte Vugge for hver enkelt. — Hun vilde 
sikre den Rosenørnske Slægt Ulriksholm i Form af et Stamhus.

Men Kammerherre Poul havde i saa blide Ord som muligt 
frabedt sig en saadan Gave. Den var dog givet paa Bekostning 
af andre; om ikke paa andres, saa paa de mange Bønders, der 
trællede under Herskabets Aag. Hvorfor lægge dette Aag tilrette 
paa kommende bondefødte Slægter, for at hans Slægt kunne be
vare Skinnet af Tryghed og Velvære?

Kendte Grandmama da ikke de fransøsiske Apostle, der præ
dikede Menneskerettighederne? Men den gamle Frue rystede ener
gisk paa Hovedet — hun kendte kun Menneskepligter.

Kammerherre Poul havde hævdet: Kunde Slægten ikke af 
egen Kraft værne sit Bo, som Vaabendyret i hans Vaaben, med 
Retfærd og Kærlighed, ja, saa var Slægten ikke værd at give saa 
stolt et Bo. Den gamle Dame havde følt sig for svag til at kæmpe 
mod de mange Bevisgrunde, der saa tydelig viste hans Uvilje mod 
hendes Planer. I Guds Navn havde hun ladet dem fare.

Inderst inde havde Kammerherren følt, at han gjorde Uret 
mod sin Slægt, men den Ret, han gav sin Samvittighed, var ham 
mere end Ulriksholm og alle dens Herligheder. Den gamle Dame 
havde da ogsaa følt sig saare misforstaaet og var gaaet til Sengs. 
Med sine store Glarøjne gennemgik hun sit Testamente, og rettede 
det derhen, at Gaarden skulde tilfalde Kammerherre Poul og 
Søskende til fri Ejendom. Man havde savnet hende ved Aftens
bordet, men trods det man gentagne Gange skikkede hende Bud, 
undslog hun sig.

Og saaledes havde Kammerherreinden — den 17aarige Cecilia 
Rosenørn, f. Krabbe for første — og sidste — Gang præsideret 
paa Husmoderens Plads ved det runde Bord. Thi Kammerherrens 
Besøg dennegang havde ogsaa en anden Mission end Fremtidssa
gen —: han havde præsenteret sin Nutidslykke, sin lille straalende 
Barnehustru for sin gamle Grandmamma. Havde hans Fader, 
den gamle Geheimeraad, der ved dette Ægteskab saa sine ærger
rige Planer for Sønnens Fremtid briste, kun med en vis Kølighed 
indrømmet sin Svigerdatter en Plads i sit Hjærte, saa havde Fru 
Karen modtaget den unge Frue med et Overmaal af Varme og 
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Kærlighed, som hun kun kunde vise over for den, som hendes 
Yndlingsbarnebarn havde valgt til sin Hustru.

Det unge Barn havde i taknemlig Ydmyghed modtaget hendes 
Kærlighed. Med bankende Hjærte var hun kommet den gamle 
Dame imøde, med Haandkys havde hun æret de rynkede Hænder, 
men hun havde mærket sig trykket ind til et moderligt Hjærte, 
følt et oprigtigt Kys paa sine Læber. Derfor elskede hun Ulriks- 
holm og byggede sig store Lykkeslotte om Fremtiden ved Pouls 
Side her engang, naar Grandmanias Hænder slap Styret.

Der smækkede en Dør oppe i Havestuen.
Kammerherre Poul drejede Ansigtet op mod Hovedbygningen. 

Et Lysglimt skar mod hans Øjne da Dørens Ruder kom ind i 
Maanestraalen og i det saa’ han sin Hustru, hel hvidklædt med 
den nedringede Kjole bræmmet med Svanedun, staa og støtte sig 
med begge Hænder til Sandstensballustraden. Hendes lyse pur
rede Haar straalede i dette Sekund som en Helgenglorie. Hun lig
nede en Aabenbaring — et Syn — en Aand fra en anden Verden, 
der svævede ad de slidte Trin, der førte ned i Parken. Kam
merherre Poul rejste sig, vilde kalde paa hende, men vovede ikke 
at høre sin egen Stemme bryde Stilheden. — Han gik henimod 
hende over det knirkende Grus.

»Poul«! Han mærkede hendes Arm liste sig under hans, og 
han kælede for den lille Haand, der tittede frem under hans ven
stre Haand.

»Lille Barn« var alt, hvad han fik sagt, thi han følte hendes 
Haand for sin Mund. »I Aften maa ingen tale højt — i Aften 
maa man kun hviske!«

Sammen gik de nedimod Søen. Dér blev de staaende og stir
rede ud over det flammedøbte Vand med den lille 0, der laa 
nogle hundrede Meter fra Kysten.

»Lad os ro derover« — hun pegede med ivrig Pegefinger. Og 
raslende løste han den hvide Baad og bar hende ned paa Toften, 
medens Vandet skvulpede mod den gyngende Baads Sider. Han 
stak Aarene ud. Hun trak ScLawlet om den blottede Hals og lod 
saa den ene Haand hængende glide gennem Vandet. Med Aarene 
syntes han at fiske skinnende Sølv op fra det mørkegrønne Dyb. 
Atter og atter dryppede Maanediamanter fra Aarens Blad. De sad

173 



overfor hinanden, og naar deres Knæ stødte mod hinanden, mødte 
deres Øjne i et smilende Kærtegn.

Nu løb Baaden paa Land paa den lille 0. Mellem to store 
Egetræer lyste et lille hvidmalet Havehus, hvis Tag bares af 6 
ranke Søjler, dem imøde. Huset havde kun een Stue, det var byg
get af hans Oldefar, og brugtes kun i Ny og Næ, naar man vilde 
drikke en Café au lait i det Frie; thi det havde ogsaa et lidet 
Køkken.

Kammerherren aabnede de to Fløjdøre og rykkede et Par 
Stole hen i Døraabningen, Lys blev ikke tændt; men dog saa’ man 
i Baggrunden Gueridonen med de fine Kinakopper under det 
snørklede venezianske Spejl. De satte sig her i den aabne Dør 
og stirrede over mod Ulriksholm, der viste sin Silhouet paa den 
mørkeblaa Høsthimmel. Over et Par store Bøgetræer, der hæl
dede sig mod det lille hvide Hus, var spændt to kæmpemæssige 
Net, der omgav de to Træer helt ned til Jorden, hvor de var 
fæstet med Jernringe. Det havde Kammerherre Poul ladet gøre 
for nogle Aar siden, og i dette kunstige Bur havde han ladet sætte 
skønne tropiske Fugle, der om Sommeren befandt sig saare vel 
her, og som kvidrede og sang den lange Soldag igennem, saa det 
hørtes helt over paa Hovedgaarden. Navnlig de smaa gule San
gere fra de canariske Øer havde en herlig Fløjte gemt i de smaa 
Struber.

Deres Hænder fandt hinanden. Han sad og tegnede hendes 
Navn i Gruset, og hun tænkte paa det hun vilde sige ham. Paa 
den Hemmelighed hun alene kendte og som hun kun kunde dele 
med een: Ham!

Han saa’ pludselig op paa hende: hendes Blik var fjærnt og 
Øjnene lyste med en sælsom Glød. Var det de Tanker, der arbej
dede bag hendes rene hvide Pande, der gav Genskin i hendes Øjne? 
Hun forekom ham saa underdejlig, som hun dér sad omspunden 
af sine Tankers Lykkespind, at han kyssede hendes Haand og 
spurgte: »Cecilie — forstaar Du, at vi to har Lov at være saa 
lykkelige?«

Der foer et lille forskrækket Smil over hendes Ansigt, hendes 
Øjne saa’ ud, som kom hendes Tanker hjem fra en lang, lang 
Rejse. — Kendte han allerede hendes Hemmelighed?
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Og hun svarede blot: »Vi bliver lykkeligere endnu«!!
Han saa’ forbauset paa hende. »Ja, Poul, naar vi engang sid

der tre i denne Stue og ser over mod Slægtens Hjem — naar Han, 
hvem hele vort Liv, hele vor Gerning, alle vore Tanker tilhører, 
er iblandt os« —.

Da forstod Poul Rosenørn pludselig, hvad hun mente. Med 
et jublende Skrig faldt han hende for Fode, kyssende hendes 
Kjole, gemmende Hovedet i hendes Skød.

Og som en Profeti lød hendes hviskende Stemme i den duft- 
svangre Nat:

»Der vil engang — min egen Poul, ligge et lille Væsen i din 
gyldne Vugge. Han vil have mine Øjne og dit milde Smil. Han 
vil række sine smaa Hænder imod Dig for at forlange Del af 

»din Kærlighed — ja maaske hele din Kærlighed. Og det vil maa- 
»ske endda ikke være nok for ham. Han vil blive din Lykke og 
din Smerte, han vil danse paa dit Skød og træde paa dit Hjerte, 

»og han skal blive alt det for Dig, som jeg ikke kan være. Men Dig 
»skal han tilhøre — Gud og jeg giver ham til Dig — og aldrig 
»skal andre faa Magt over ham end Du og han selv. Naar 
»Du ser ham vokse op og gaa paa Fædrenes Veje, skal Du lede 
»ham mod det Gode — lede ham med alt det, som Du selv elsker 
»og agter — lede ham derhen, hvor Velsignelsens Blomst staar i 
»Knop. De onde, hjertekølende, frysende Vinde skal Du holde borte 
»fra ham, og Du skal flytte Stenene for de smaa Fødder, selv 
»naar de bliver store og træder paa dit Hjerte, din Sjæl. Du er 
Faderen — han er Sønnen, Du er den gamle — han den unge, 

han er Fremtiden — Du er Fortiden. Men Nutiden — Dagens 
»korte Eventyr og Lykke — det er jeg! — Og den varer fra Sol 
»gaar op til Sol gaar ned. — Men Faderen og Sønnen skal vorde 
eet — skal vorde Slægten!« —

Poul Rosenørn tog hende i sine Arme; han saa’ hun græd. 
Han tryglede hende om at tie.

Men hun saa’ paa ham med et gaadefuldt Smil, og uden 
at svare gik hun ned mod den optrukne Baad.

Paa Vejen hjem vexledes ikke et Ord, hun sad som forstenet. 
Kun éngang afbrød hun Stilheden — fra hendes Hjertes Dyb kom 
det: »Poul, hvor er Du lykkelig, der elskes af Alle!«

175



Og han svarede: »Hvad betyder al Verdens Kærlighed, om 
jeg ikke har Din.«

Hun saa’ paa ham uden et Smil og hviskede: »Poul! Poul — 
har Du allerede glemt Ham, der kommer?«

Og tavs roede de det sidste Stykke. Saa stødte Baaden mod 
Broen, og Arm i Arm gik de op gennem den slumrende Park.

Men Poul Rosenørn glemte aldrig den Aften. Aaret derpaa 
— paa selve Dag og Time — da den Mund var evig lukket, der 
havde udtalt de profetiske Ord og de straalende Seer-Øjne brustne, 
roede han over til Øen. Han sønderslog det hvide Havehus’s Møb
ler eet for eet, flængede i Fuglenettets Masker, til de sprang, 
og Fuglene fløj for alle Vinde. Saa lod han sætte Ild paa det hvide 
Mindetempel, og fra sin gyngende Baad saa’ han det gaa op i 
Luer. Da han havde bundet Baaden ved den vaabenprydede Pæl, 
huggede han Aaren gennem dens Bund saa den sank.

Men paa Paradisets 0, som han kaldte den lille 0, voxede 
de vilde Roser til et Vildnis og gjorde dets Tempelruin til et Torne
roseslot.

Men en anden vild Rose voxede op i hans Hjerte — med 
stingende Tome og giftrødt Bæger — den sidste Rose paa den 
gamle Stamme, om hvem jeg vil fortælle.

Endnu som en gammel Mand stirrede Poul Rosenøm i maane- 
klare Nætter mod sit Paradis, men han satte aldrig sin Fod dér; 
thi hvert Ord, der hin Aften var bleven hvisket under Egenes 
Kroner, var bleven den bitreste bitre Virkelighed.
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1782 — »Den. 4. April 1782 døde nun Svi
gerdatter Frue Kammerherreinne Ro
senørn i en blomstrende Alder af en 
Forraadnelsesfeber til stor Bedrøvelse 
for hændes Mand og os samtlige. Gud 
trøste ham og os alle, hånd bevare os 
fra slige store Bedrøvelser.

{Peder Rosenørns Dagbog).

Byen — den larmende, støjende By var faldet til Ro. Selv 
i den livlige Gothersgade, hvor Kammerherre Poul boede 

i et stort, gult Hus.
Paa det nedrullede Gardin paa Førstesalen opstod en Silhouet. 

Det var Billedet af en Mand, der sad med Siden til den oplyste 
Stue. Trods Sneen, der faldt jævnt og blødt, saa’ man dog fra 
Gaden den mørke Skygge, der tegnede sig overnaturlig stor. Den 
tiltrak sig de Forbifarendes Blikke. Vel ogsaa fordi der kun gaves 
dette ene oplyste Vindue i hele Husrækken. Et Par lystige Stu
denter, der kom gennem Gaden fra et Sold, kom med Bemærk
ninger om, at det vel var en god Borger, der hyldede Monarken 
ved at udstille hans Underbid i Transparent.

Men Skyggen lod sig ikke anfægte; thi den havde intet til
fælles med en Monark; det var kun en ensom Mand, der sad ved 
en Kvindes Dødsleje.

Manden var Kammerherre Poul Rosenørn og Kvinden, der 
skulde dø, hans lille Barnehustru. Naar Solen kom og fik den 
sorte Silhouet paa det gule Gardin til at blegne, vilde den ikke 
mere komme til at kærtegne den lille Kammerherreinde med sine 
Straaler. Det vidste ogsaa Lægen, der just nu lod sig laase ud 
af den store Port midt paa Huset, og som skuttede sig under 
Sneens fugtige Fnug. Ogsaa han blev staaende og saa’ op mod 
den sorte Silhouet, drog saa et dybt Suk og gik til sit Hjem.

Den lille, lykkelige Barnehustru! Thi lykkelig havde hun væ
ret — ja, lykkelig var hun endnu, naar hendes Aand for et Øje-
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blik blev klar, og hun hørte den spæde Drengs Skrig fra den 
gyldne Vugge og saa’ sin Mand sidde ved Vinduet. Men Taagen 
tog hende igen. Hun følte, hun sank hen i et tomt, mørkt Rum 
— et Intet — hvor der hverken var Plads for Lykke eller Sorg.

En af de sidste Dage i Marts var den gamle Geheimeraad 
kommet at spille sin vanlige Piquet. De fine Elfenbensjettons med 
det indgraverede Ørnevaaben var som smaa Bolde fløjet mellem 
de tre Spillende, thi Kammerherreinden tog nu og da en »Chance« 
med, som hun kaldte det. Det grøntbetrukne Spillebord havde 
staaet midt i Stuen, og i Pauserne havde Geheimeraaden givet sine 
Anekdoter til Bedste om alle de gamle Familiemedlemmer, der, 
in effigie, hang rundt paa de resedagrønne Vægge. Han havde 
medbragt Violer til sin lille Svigerdatter, de første, der trods Sne 
og Kulde var fundet paa Voldskrænten ude ved Glacierne. Med 
sit fineste Smil havde han bedt hende betragte dem nøje, at den 
lille Ventede kunde faa violblaa Øjne. Han sværmede for violblaa 
Øjne, der altid førte hans Tanker og Samtalen hen paa Minderne 
om højsalig Dronning Anne-Sophie. Pludselig havde Kammerherre
inden rejst sig fra Spillebordet og bedt sig tilgivet at hun gik, hun 
følte sig ikke vel. I Døren var hun med et lille Skrig sunket i 
Knæ og ved sin Mands Arm førtes hun til sit Soveværelse. Den 
gamle Geheimeraad havde sendt sin Vogn efter Medicus, og Vente
tiden fordreves med, at de to Herrer, som et Par mathematiske 
Landmaalere, fra hver sin Ende af den store Stue skridtede Gulv- 
fladen af. Frem og tilbage, i en Uendelighed. Nu og da kom Me
dicus ud og beroligede dem. — Alt var i Orden — blot lidt TaaL 
mod, — og han haabede i Løbet af faa Stunder at kunne præ
sentere det yngste Skud paa den Rosenørnske Stamme.

»En Datter,« sagde Geheimeraaden — »En Søn,« paastod Kam
merherren.

Klokken 11, da Vægteren just havde sunget sit Vers, kom 
Medicus farende! En Dreng!!

Og i jublende Lykke faldt de to Herrer hinanden om Halsen. 
»En Søn! — En Søn!« Geheimeraaden næsten raabte det ned ad 
Trappen til Kusken paa hans fremkørte Vogn. —

Og Kammerherreinden? Jo! Fortræffeligt — lidt mat — selv- 
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følgelig! — Kammerherren kunde da saa godt gaa derind, saa- 
snart den lille var bleven lagt i Løjert.

Men allerede næste Dag meldte Feberen sig. Medicus rystede 
paa Hovedet, men hvormeget han end rystede, Feberen var der; 
og den blev!

Den 1ste April havde det sneet stærkt igen; efter denne Vin
ter syntes ingen Vaar at ville komme. Kammerherren havde ladet 
sig frabede enhver Gratuleren, førend hans Kone igen var oven 
Senge. Fru Cecilie udtalte Ønsket om at blive flyttet ind i Salo
nen. Her laa hun nu i den store Mahogni-Seng med den lille gyldne 
Vugge ved sin Side, blussende rød af den høje Feber, og med det 
udslaaede Haar samlet med et bredt blaat Pandebaand af Moiré. 
Et fint Lommetørklæde laa ved Hovedgærdet, det brugte Kammer
herre Poul til at køle hendes brændende Pande med. Ved den 
mindste Lyd foT hun sammen og kastede sig frem og tilbage i 
Sengens Dundyner. Da selv den nyfaldne Sne ikke dæmpede de 
forbirullende Vognes Larm, lod Kammerherre Poul strø Halm 
paa Gaden.

Og da vidste hele Huset, at det stod ilde til med den unge 
Kammerherreinde. Det synes at have hjulpet paa hendes Søvn, 
og Medicus begyndte atter at haabe. Men nu i denne Aften havde 
han set røde Pletter i hendes Ansigt og taget det sidste Haab fra 
Kammerherren, der dog ikke syntes at forstaa hans lærde For
klaring. Thi han kunde ikke tro det! Som hun laa der i den gamle 
Seng, belyst af Kerteskinnet fra Stuens store Prismekrone, saa’ 
hun dog ud som en blussende Æbleblomst, hvem Vaarsolen havde 
kysset rød og sund! — Eller han vilde ikke tro det!

Han rejste sig. Gik bort fra Vinduet, hvor han havde siddet 
og læst i den gamle Spændebibel, hans Faders, hans Stamfaders.

Havde de kunnet hente sig Trøst i det skrevne Ord, kunde 
han vel ogsaa! Men Ordene blev til sorte Prikker for ham, Linjerne 
dansede og hoppede, sløredes af hans taarefyldte Øjne. Og til Slut 
forstod han ikke Meningen i det han læste.

Han trak en Stol hen til sin Hustrus Seng og tog hendes 
ene Haand, der laa sammenknyttet over det store kronede R paa 
Lagnet.

Varsomt! Thi hun sov. Haanden var brændende hed. Han
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sad og studerede hvert Træk, hver Linie, i det fine lille Ansigt, 
der syntes endnu mindre under det brusende Væld af lyst og ud
slagent Haar. De buede Øjenbryn over de lukkede Øjne, den 
lille krogede Næse, der brød frem over de hvælvede, blussende 
Kinder, den lille Mund med de dirrende, skælvende Læber. Bagved 
det fint formede Øre slog en lille Puls — taktfast og rastløst! 
Den lille Puls frydede ham: — saalænge den slog, hamrede, ar
bejdede, var der Liv og Haab og ingen Fare. Han syntes dog, der 
manglede noget i dette Ansigt. Hans trætte af Vaagen ødelagte 
Hjerne vilde ikke klarlægge ham, hvad der manglede, men saa 
slog Kammerherreinden Øjnene op, og nu vidste han, at Øjnene: 
de var Sjælens Spejl.

»Poul«. — Hun vædede de tørre Læber med sin Tunge — 
»Poul — op« —!

Han tog om de spinkle Skuldre og rettede hendes lille Person 
op i de bløde Puder. Hun belønnede ham med et taknemligt Smil 
fra de feberglinsende Øjne, der store og kornblaa mindede om 
hemmelighedsfulde, sivomkransede Skovsøer. Hun rakte Haanden 
ud imod Glasset, der stod paa det forgyldte Bords Marmorplade 
ved hendes Seng, og Kammerherren førte det til hendes Læber, 
idet han støttede hendes lille blytunge Hoved i sin Haand.

»Poul — Drengen«.
Stille og varsomt lagde han det lille, sovende Barn i hendes 

Arm. Hun lukkede Øjnene i, hendes Bryst arbejdede med Besvær; 
den fine Musselins Natdragt formelig rystede under hvert Aande- 
dræt. Det lod til, at hun sov. Kammerherren satte sig paany i sin 
Stol. Pludselig gik der et jagende Ryk gennem hende, han greb 
hendes Haand — det syntes at berolige hende — og Kammerherren 
slap den ikke mere. Han lænede sig tilbage i sin Stol.

Sov han, eller var han vaagen? Han vidste det ikke.
Men han saa’ sig selv staa paa et højt Bjærg med Verden 

som et Landkort bredt for sig; fra Bjærget hang Vandfald, der 
stod som udspændte Sølvstrenge, de tonede, naar Vinden fo’r hen 
over dem. Verden var opfyldt af Kirker og Slotte, som Blods- 
draaber paa et grønt Stykke Klæde laa Kirkernes røde Taarntegl 
spredt for ham. — Saa samlede de røde Blodsdraaber sig og han 
saa’ et Hjerter-Es paa et grønt Spillebord. Men det grønne blev
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blaat — til et stort aabent Hav — og det røde Hjerte blev til et 
hvidt Palæ, der svømmede paa en 0 rundt i Havet. Han vilde 
svømme ud dertil; thi paa Kysten af Øen stod hans Hustru og 
vred sine Hænder. Men hvor stærkt han svømmede: Øen svandt 
mere og mere. Og over Havet trak et Uvejr — Torden og Lyn — 
det buldrede og bragede! Saa ramte Lynet ham — oppe i Tindin
gen — han følte Smerten, følte, han styrtede til Jorden, — greb 
for sig med begge Hænder------ men hans Hoved slog dog mod 
Sengens Stolpe!

Han foer op! Nej — nu drømte han ikke mere! Hans Hustru 
sad ret op i Sengen og flaaede sit Linned, saa det blev til Laser 
— med begge Hænder flaaede hun i Kniplingerne foran sit Bryst 
------ Luft! Luft! Jeg kvæles!«

Og med Øjne stive af Skræk og med en Mund, der var for
vredet af Smerte, skreg hun: »Poul! Kun Han og jeg — Kun han 
og Jeg — ingen anden Kvinde i Eders Liv — han og jeg —«.

Hendes Stemme blev hviskende og hæs. Kammerherren havde 
kastet sig over hendes Seng og raabte: Ja — ja — i Evighed —ja!«

Hun var sunket om i Puderne, hun greb med begge Hænder 
om sin Hals — med et Ryk satte hun sig overende — Øjnene var 
stive af Skræk. Hun rakte begge Arme i Vejret, og kastede sig bag
over med al sin Kraft, saa hendes Hoved slog mod Sengens haarde 
Træfjæl — og der lød et Bums----------

Kammerherre Pouls Nerver brød sammen i dette Øjeblik. 
Han rejste sig rædselsslagen og flygtede hen i Stuens mørkeste 
Krog. Dér stod en Hestehaarssofa, hvor han krøb sammen i det 
ene Hjørne med begge Ben trukne op under sig. Han hørte ikke 
Barnet klynke, hørte ikke at Døren gik op, og hans Fader 
traadte ind.

Med Hænderne for Øjnene, der ikke vovede at se paa Sengen 
og den døende Kvinde, vedblev han at gentage: Ja, ja — i Evig
hed — ja —.« Han følte Faderen lægge sine Arme om hans Hals, 
mærkede sig ledet over Gulvet mod sin Hustru, mærkede, hvordan 
han blev trykket ned i Stolen og hendes Haand lagt i hans. Saa 
hørte han hende sige: — »Jeg ligger godt — paa dit Løfte.«

Hørte et Suk------ og alt var forbi.
Med stirrende Øjne saa’ han sin Fader folde Svigerdatterens
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Hænder og lægge dem over hendes blottede Bryst, trykke de stir
rende, ræddelige Øjne til; saa’ ham knæle ned ved Sengen og hede 
et »Fader Vor«. —

Da den gamle Geheimeraad med Besvær rejste sig igen, hørte 
han under Dynen en svag Klynken og fik Øje paa de lyserøde 
Sløjfer paa det lille Barns Løjert. Varsomt tog han den lille Bylt 
fra den døde Kvinde, slog Korsets Tegn over det lille Væsen og 
lagde det i Kammerherrens Arm.

»Se, Poul — i Jesu Navn — din Søn.« Kammerherre Poul 
værgede for sig med Hænderne, han tog det dog; som var det en 
Dukke, holdt han det i sin Favn. —

Medicus blev hentet, men hans Hjælp var overflødig. Dog 
lykkedes det ham at faa Kammerherren til at tage et beroligende 
Pulver og lægge sig til Ro. Geheimeraaden lod Lysene tænde i 
Lysekroner og Lampetter, og saa holdt han den sidste Ridder
vagt hos den unge Kvinde, der med sit Liv maatte give Slægten 
dens sidste Skud.

Og i Ydmyghed for saa megen Sorg og Elende bøjede han sit 
Hoved for det hensovede Barn. —
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1183

Madame
Ma tres aimable chére Belle Sæur.

S aa sidder jeg da atter paa det kiere Katholm som Gæst hos min 
kiere Neveu Mathies og skriver et Par galoperende Linier til 

Dem — hierte Svigerske — for efter Løfte at berette om min Rejse 
herhid. Gud holdt sin Haand miskundeligen over mig og jeg fandt 
da ogsaa alt vel her. Vel havde den slemme Quægpest atter gras
seret ret slemt — men over denne Pestilenz kommer man vel og
saa, med Guds Hjælp.

Jeg havde da den Lykke at besøge min hierte Svigermoder paa 
Ulriksholm paa Hjemrejsen. Jeg fandt hende livlig og karsk, men 
dog immer trykket over den Ensomhed, som min lille Johanne 
Caspare havde efterladt sig dér, og De maa tro mig, gode Veninde, 
at det var først efter lange Overvejelser at jeg skikkede den Smaa 
til Education hos Madame le Grand. Vi græd sammen over min 
Svigerdatters hasteligen Død — Gud trøste min gode Søn i hanses 
Ensomhed. Den gamle Frue vilde par tout, at Poul nu skulde for
føje sig til Ulrichshohn med det moderløse Barn, men jeg raadede 
hende fra at paatage sig et saadant Ansvar. At vi, som immer, 
ogsaa dvælede i Minderne om min salig Kone — den bedste Hu
stru og den kærligste Datter — behøver jeg ej her at henføje. Og
saa talede jeg med den gamle Guds Tjener, Magister Samsing til 
Kølstrup, der haver døbt mine smaa Børn og nu begynder at be
grave dem. Han flyede Dem ret mange, hjærtelige og devote 
Hilsninger.

Min kære Poul har ladet sætte en liden Sten paa sin Hustrus
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Grav, »Cecilie helliget« staar der at læse — men — i vort Hjærte 
er dog indristet det stærkeste Billed af det skønne, unge Barn.

Min hierte Svigermoder lod mig ogsaa meddele hinners be
stemte Planer om at conservere Ulrichsholm til Stammehus for 
vor Familie — mærkeligen dog lod Poul nys i Kiøbenhavn ei 
at ønske en saadan Foranstaltning. Men kommer Tid, kommer 
Raad! At han sværmer saa svært for de nye Tider giver sig vel 
heri et Udslag. Saaledes i dette: at han jordede sin Hustru i den 
lille Strandskov ved Kirken og ej i Familiekapellet.

Naar jeg nu ved Enden af dette Aar ser tilbage over det for
gangne, saaledes som det hvert Aar er min Skik, maa jeg ydmygt 
tilstaa, at jeg ser Herrens Kærlighed og Visdom, selv i min lille 
Svigerdatters hastige Bortgang, som jeg inderligen haaber ikke vil 
forhindre min gode Poul i endnu engang at søge Samlivets 
Lykke — (jeg hvisker Dem i Øret: den smaa Huitfeldt!) — thi 
ogsaa jeg har saa ofte begravet mine Haab og de lønligste Haab 
med de kiære Døde og Salige, at jeg maa tro, at Herren styrer 
vore Veje vel og til det Bedste.

Vel har jeg set først hele min egen Generation dø bort, kun 
min djærve Søster paa Kærgaard staar endnu som en knudret 
Kæmpeeg i Skoven.

Men ogsaa Glæder bragte Aaret mig, nu denne Oberschenk 
Stilling — eller Obermundskænk, som vi Danske vel retteligen 
bør skrive — som jeg ombyttede med Justitiarforretningerne og 
derved bekom Logis og bouche en cour. Og havde nu ikke den 
slemme Øjensvaghed forbudt mig at antage Generaltolddirektio- 
nen, havde jeg egentlig opnaaet, hvad jeg af Jordisk kunde be- 
giere. Vel sagde jeg, da jeg af vor Naadige Arvekonge modtog 
det hvide Baand, at nu havde jeg naaet Ærens Tinde; men jeg 
skulde dog naa mere! Nemlig Geheimeraadstitel —! Give Gud 
mig da ogsaa en salig Død.

De maa tro mig, min Kiere, naar jeg siger Dem: at jeg ofrede 
alle disse jordiske Herligheder for at have min hierte Hustru 
her hos mig. Den Dag, jeg bag hendes Dødsbaare saa hende 
forlade dette Hus, syntes Livet mig at være Slut. Men Herren 
vilde det ej saa — jeg havde jo ogsaa de kiere Børn at leve for. 
Og hvilken Glæde beredte disse hendes og mine Kærlighedspan-
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ter ikke? Den kære Mette og hendes gode Mand, Schack, gør mig 
idel Glæde paa den stigende Løbebane — min gode Poul synes at 
være i Majestæternes Naade trods sine ungdommelige Anskuelser. 
Kuns min Ulrikkes aabenbare declination for sin Fætter Benzon 
er — unter uns gesagt — ej efter mit Sind. Gud skierme hende 
for Hierte chagrin, det blide Barn. —

De spurgte mig sidstleden om mine ældste Børns Gonfirma- 
tion i sine Tider i Aalsøe Kirke, og jeg skammede mig over ikke 
at have Datoen present. Det maa skrives paa Alderens Konto. Her 
er den!

Det var udi 1769, at jeg havde den Glæde at see mine tvende 
ældste Børn, Mette og Poul, efter en gudelig Undervisning og For
beredelse confirmeres her i Gaardens Kirke, paa den 19. Søndag 
efter Trinitatis, som var den første October, — ak! — hvor Tiden 
dog løber —! — ved Sognepræsten Hr. Mads Bergenhammers 
publice.

Denne hellige Handling var mig den mest rørende og fornøje
ligste, jeg har oplevet, da disse mine Børn med saadan Færdighed 
giorde Rede for deres Tro og Saligheds Undervisning, at alle Til
hørerne dermed bleve bevægede. Jeg havde holdt det for meget 
betænkeligt ved denne Lejlighed at lade min Søn confirmere og 
gaa til Herrens Bord, da han jo endnu ej var 14 Aar — men da 
hånd selv inderligen længtes derefter, og saavel Sognepræsten, 
som hans Informator, Monsieur Stougaard og andre brave, lærde 
Mænd helligen og for Guds Ansigt forsikrede, at hånd besad ald 
den Kundskab og Indsigt, som denne vigtige Forretning udfor
drede, — gav jeg mit Minde dertil.

Naar jeg nu kommer i den Kirke for at lægge en liden 
Blomst paa min Hustrus Grav, tænker jeg altid med Forlængelse 
paa min Saligheds Stund. Mon den vil blive mig meddelt forud, 
som da min hierte Hustru blev bortrykket herfra, og lille Ul- 
rikke og en Kammerpige samtidig hørte en tydelig Røst, som 
sagde: >Oh — Mama«! Røsten var som af et lidet Barn.

Ak — hin forfærdelige Smertens Dag, da jeg mistede hinner!
Men stadig bærer jeg ogsaa hende i mit Hjærte og takker 

Gud og denne min allerkiæreste salig Kone for hver Dag, vi havde 
tilsammen. Nu glædes hun derfor i Guds Rige! Hun var en
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kærlig og omhyggelig Moder for sine Børn, som hun stedse 
opbygte ved Formaning og godt Exemplum, hun indsaa deres 
Fejl, rettede dem paa en kierlig Maade og bragte dem paa Dydens 
Veje. Hun vidste at anføre dem til alt det, som var Gud velbehage
ligt og dens Stand og Kiøn anstændigt. Kort sagt — hun var en 
Moder for dem uden Lige.

Paa min Rejse havde det været min Agt at aflægge en under
danig Visit hos de moskovitiske Herskaber i Horsens, hvis Hof
holdning jeg som Stiftamtmand var med at indrette, men efter
som Herskaberne endnu ikke er vænnet til Selskabelighed, 
afstod jeg mit Fortsæt og agede videre til Aarhus, hvor jeg stod 
af hos min kiære Myndling og Søstersøn — Poul Rosenørn Gers- 
dorlf, yngre Broder til Jokum Gersdorff til Holsøgaard, hvem jeg 
efter min kiære Syster Antoinettes tidlige Død tog til mig og 
lod opdrage med min egen Søn Poul. Denne min gode Søster
søn. nu Kammerherre og — som sin Fader og Bedstefar salige 
— Amtmand over Kalø, modtog mig paa det Bedste, og aflagde 
ydermere her den vellærde Biskop Hee mig en visite og over
rakte mig udi en zirlig Mappe følgende lidet Vers, som, jeg 
tilstaar det ærligt, glædede mig. Maaske kan det ogsaa glæde Dem, 
hierte Svigerske, hvorfor jeg hidsætter det: »En Rose længe har 
»i Aarhuus Stift floreret / Som med sin yndig Floor har hver 
»Mands Lyst formeeret / En Ørn har svunget sig om Stiftets Ret 
»og Roe I dertil brugt Ørnesiun, men aldrig Ørneklo. I Der 
»siges, Rosen skal et andet Sted forplantes — I Well —! Naar 
»ey saunes skal hvad got hos denne fantes. / Naar den — som 
»drage skal i Ørnens Rede ind / besidder dens Forstand og rede- 
»lige Sind. / GUD føre Rosen frem paa Ørnevinger / saa at ey 
»nogen Meen dens Liv og Helsen tvinger. / Dens Rygter her i 
»fulde Blomster staar / Endog naar Rosen med sin Ørn til Him- 
»len gaa. —

Jeg burde nu slutte: gamle Folk trætter let og mine Øjne 
ere tilmed svage. Jeg maa dog vist næste Aar begive mig til 
Gøttingen til den doctor Richter.

Hvorledes lever vor gode Enkedronning og hvorledes finder 
hun sig i de seneste Tiders svære Tilskikkelser? Jeg ser med Tak
nemlighed paa hendes Portrait, som hun skienkede mig med For-
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sikring om sin allerhøjeste Naade. Det hænger her over mit Cha
tolle ved Siden af højsalig Dronning jVnne Sophie — min Ung
doms straalende Potentat! Nu sidder ogsaa den gode Enkedron
ning ene paa Fredensborg, men fryder sig vel dog over det kære 
Arveprindsepar samt den gode Guldberg. Men jeg haver mine 
Anelser om, at det turde blive anderledes, naar vor naadige Kron
prins indtræder, ret snart, i Statsraadet. Da vil vi spørge Nyt og 
da maa Gud holde sin Haand over dem, der i hans ensomme 
Barndom var ham au contraire. Qui vivra verra’

Nu, hierte Svigerske — det faar være Slut!
Gud beskierme Dem! Og vær saa forvisset om min Ærbø

dighed og at jeg stedse forbliver
tout å vous

Peder de Rosenørn.
Katholm d. 18 Novembriis 1783.

A mademoiselle C. W. de Heynen.
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1184 For een Roses Skyld er Gartneren 
tusind Tornes Tjener“—

Der kom en gammel Kvinde vandrende ned gennem Skoven 
ved Kærgaard.

Regn og Taage hang som et fugtigt Klæde over den efter- 
aarsfarvede Skov, hvis Blade raslede hen over Jorden og efter 
en hvirvlende Dans samlede sig i Smaahobe i Grøftekanten. Alt 
var klamt og fugtigt, en muldagtig Luft steg op fra Skovbunden, 
hvis falmede Løvpletter lignede et Leopardskind. Da den gamle 
Kvinde vendte sig om oppe ved de blaa Bomme« i Skovbrynet, 
syntes Kærgaard forsvunden. Et Taageslør var som hængt for og 
havde ladet de tre hvide Længer forsvinde som ved et Trylleslag.

Var der nu kommet en Carosse forbi, og en Passager havde 
set den ensomme Kvinde i Hegnet, iført en graa Hvergarnskjole, 
hvorover en brun Mands-Jagtfrakke med grønne Ærmeopslag var 
trukket, Ansigtet næsten skjult af en graa Fløjlshætte, da vilde 
han have troet, det var Skyttens Hustru, der var paa Vej til en 
Kaffepassiar i Darum Mølle. Men han vilde have taget fejl!

Thi Kvinden var den højædle Frue til Kærgaard og alle dens 
Herligheder — Fru Margrethe Rosenørn — salig Obrist Christof
fer Gersdorffs Efterleverske.

Var Passageren en af de Herremænd fra Mols, der havde levet 
i Generalmajor Rosenørns Dage, vilde han absolut ikke have 
kunnet faa denne Tanke ind i sit Hoved! Ikke fordi de Herremænd 
oppe fra Molboernes Land var særlig dumme! Men der var intet 
tilbage af den fejende, ædelbaame Skønhed, der havde faaet Hjer
terne til at slaa over fra den højtidelige Menuettakt til »Polsk
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= Pas «s livlige Rytme, og som havde givet hende Tilnavnet »Meil- 
gaards Rose«.

Hendes Liv havde da ogsaa formet sig anderledes end de 
øvrige Generaldøtres; thi ung var hun bleven budt op til Livets 
danse macabre ved Obrist Gersdorffs Side. Megen chagrin var 
bleven strøet paa hendes Vej; thi salig Obrist havde ikke været 
af de praktiske Folk, der kymrede sig om sit Liggendefæ. Kun 
om sine Stamtavler og Genealogier, dem han da ogsaa havde rige- 
ligen forøget, thi 12 smaa Gersdorff’er havde han da i deres 
14aarige Ægteskab indført i de gulnede Familiepapirer. Men for 
Fru Margrethe havde de 12 Smaa været som et Baand; det Baand, 
Folk, der ikke kender Livet, kalder Elskovens rosenrøde, men 
som hun fandt godt isprængt med Pligter og Slidets jerngraa Islæt. 
Hurtigt havde hun indset, at skulde den gode Gaard, som de 
efter Svigerfaderens Død og Obristens Retirade fra det Militaire 
havde faaet i Hænde, gaa videre til de 12 smaa Sjæle, da maatte 
hun tage fat.

Med et lidet Suk havde hun lagt sine Silkeklæder og sin 
Pragt, og modigt havde hun optaget Kampen med uvidende Bøn
der, Sandflugt og Springflod. —

Nu sad hun Enke paa 30te Aar. Hendes Ægteskab havde 
været som Hjulsporet dér i den sandede Vej, hvor man saa’, at 
den ene Hest havde trukket for dem begge. Det ene Hjulspor 
havde Vinden ej formaaet at udslette, medens det andet var fast 
forsvundet.

Trods de daarlige Tider var nu alle Børnene standsmæssig 
fra Haanden — kun den svagelige Palene gik endnu omkring 
Moderen. Men stadig taarnede Besværlighederne sig op om hende. 
Just nu havde Forvalteren sendt hende Bud, at Fiskerne ude i 
Darum havde meldt en ny Springflod i Anmarsch. Og Fru Mar
grethe maatte da, med Egespir i Haanden, selv ud at se, hvor
ledes det stod til paa de yderste Vilslev Enge, dér, hvor forrigen 
Aar Havet var brudt gennem Digef og verderbet al det gode Enghø.

Fru Margrethe stirrede ud i Taagen. Mon den Fisker fik Ret? 
Vinden, der syntes at ville rejse sig til en Vestenstorm, begyndte at 
lege med hendes graa Haartjavs, der stak frem under Kysen. 
Hun knappede salig Obrists Jagtfrakke tættere oppe i Halsen og
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stred videre frem over den sandede, vaade Vej, følgende Hjul
sporet, der tegnede sig som en lige Linie, som stræbte det mod 
et ukendt, maaske haabløst, Maal.

Da hun naaede Diget, havde Stormen taget til i Vælde. Hun 
stod omsust af Blæsten, der tog i hendes graa Kjole. De fraadende, 
voldsomme Bølger sloges bragende itu paa Kysten, og ude fra 
Havet fulgte den ene hvide Kam den anden, som var de pisket 
til Skum af en ond Aand, der drev sit vanvittige Spil for at sætte 
Menneskebørnene i Forfærdelse. En Aand, der i næste Time viste 
at stryge over Bølgerne med en blid Haand og faa dem til at synge 
de mest dragende Melodier og Toner, blot for at lokke ubefæstede 
Sjæle ud paa krystalgrønne Dybder for dér at begynde sit Spil 
paany — Spillet, hvor Liv eller Død var Indsats.

Fru Margrethe kendte Havet. Det havde ødelagt hende med 
sine Oversvømmelser og atter bragt hende paa Fode med sine 
Vrag. Thi Strandretten var ogsaa en af Kærgaards Herligheder 
og ikke den ringeste! Men i Dag gruede hun for dets Vælde. Hun 
følte sig saa liden som en usseligen Orm; hun tænkte paa sine 
Kampe for at friste Livet for sig og sine. Kampe mod Menneskenes 
Spot og Usselhed. Dér, i de Stridigheder var hun vel som oftest 
bleven den Sejrende. Men mod Herren, naar hans Bøst blev Stor
men og hans Kraft den graadige Bølge, dér var Strid en halsløs 
og haabsløs Gerning.

Fru Margrethe saa’ at Bølgerne samlede sig mod det Ribe- 
Dom-Marks Gærde, og hendes eget Dige syntes at ville holde. Her
ren var dog en naadig Herre, Enkers og Faderløses Ven!

Og eftersom hun her nu kun kunde udsætte sig for at hente 
sig en Sot paa Halsen, vendte hun Havet Ryggen og vadede gen
nem det stride Marehalm ind i Klitterne. Hun fandt sit Hjulspor 
og søgte gennem Taagerne hjem mod Gaarden. Paa Vejen var hun 
inden om Forvalteren at berolige ham. At Een fik en søvnløs 
Nat var nok, og Natten vilde blive søvnløs: før Stormen løjede af, 
turde hun ej gaa i Sengekamret. Thi Bølge og Hav var lune
fulde, meget kunde endnu ske inden Morgen.

Hendes Tanker var rettet mod Fremtiden. Naar hun engang 
blev slaget med Dødens Lamhed, hvem kunde saa tage de Tøjler, 
hun maatte slippe? Vel var Børnene der, men Sønnerne com-
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moderede niere det Militaire, og Døtrene havde hver nok i sit. 
Og alle de andre Børn? De enfoldige Bønder, som kom til hende 
med deres Sorrig og Glæde, og som kaldte hende »Vor Mo’er paa 
Kærgaard« —? Hvem skulde hjælpe de arme Bestier til rette i 
deres Enfold og Armod?

Naar de Tanker kom over hende, syntes hun, hendes Livs
gerning var spildt.

Da kunde det hændes, at hun mindedes sin Nevø, Kammer
herre Pouls straalende Ansigt, da han forgangen Aar besøgte 
hende, og de sad sammen i Stuen. Da havde han fortalt om sin 
Kongstanke: at hæve Bonden og gøre ham fri. Lære ham at tænke 
selv, lære ham, at der gaves et andet Liv end Trældommens! Tænk, 
at se smaa lykkelige Hjem vokse op, hvor Lykke og Tilfredshed 
var til Huse!

Se dem dyrke egen Jord og se Røgen — »fribaaren« havde 
Kammerherre Poul sagt — stige op af Skorstenen!

Hin Dag havde hos dem siddet den unge Præst fra Hundrup, 
Hr. Knud Lang. Ogsaa han havde talt Bøndernes Sag, og hun 
havde smilet til de to ivrige Unge med det lyse Livssyn.

Men Søndagen dernæst i Hundrup Kirke, da hun havde set 
ned langs Stoleraderne, og Præstens Ord om Herrens Hjærtegodhed 
havde lydt under det lave Bjælkeloft, da syntes hun at have set 
et Haabets Glimt i de trætte Øjne. De barkede Næver synes fol
dede sig i andægtig Bøn — Haabet og Troens Bøn.

Men det var selvfølgelig let for den Præst at prædike den Sag, 
thi han ejede jo ingen Jord til Uddeling. Og stadig kom ogsaa 
Tvivlen ind i hendes Hjærte: — handlede hun nu ret og klogt. 
Var disse Mennesker nu ogsaa modne nok til at anamme de Goder, 
hun lig den Gudinde Fortuna vilde strø ud over dem af sit Over
flødighedshorn? Kærgaards Jorde var jo kun Enge og Sand; thi 
af den Smule Skov, som Stormen ikke fældede for hende, skulde 
ikke megen »fribaaren« Røg stige op gennem nogen Skorsten.

Og Hovedgaarden! — hvid skinnede den imod hende gennem 
den afbladede Lund — hvem vilde hæge om den, hvem vilde 
bøde paa de Saar, som Stormen slog? Og laa hun først engang 
ved den genealogiske Obrists Side under den store Sten i Hundrup 
Kirkegulv, hvor hverken Sandflugt eller Springflod mere kunde
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naa hende, vilde man da ikke engang forbande hende, fordi hun 
splittede med rund Haand det, Slægten havde samlet?

Da hun langsomt steg op ad den store Sandstenstrappe og 
gik ind ad Porten, der kronedes af hendes Svigerforældres Navne 
træk, havde hun dog besluttet sig til at lade Hr. Knud komme. 
Man kunde da gerne se paa hans Tal og Projekter. En liden Be
gyndelse kunde man dog gøre. Saa kunde man jo vente med Vær
kets Fuldendelse, til hun selv var heden: »aprés nous le deluge«.

Selv hjalp hun sig de lange Trækstøvler af, hængte sin vaade 
Frakke op paa et Søm i Muren og lyttede ved Jomfru Palenes 
Kammerdør. Dér laa nu hun og læskede sit trange Vejr med 
Brystthe, medens hun bladede i Obristens Genalogier — den In
teresse havde hun da arvet. Stille listede hun sig op ad de knir
kende Trapper, de smaa Mus pilede over de slidte Trin, og da 
hun kom op i sin Stue, fæstede hun de rastende Kroge foran 
Vinduerne.

Med et Spædelys i Haanden gav hun sig til at søge i Doku
mentkisten efter Gaardens Skøder. Vinden fik Lærredet paa de 
store Malerier af hendes Svigerforældre til at buldne ud, og hun 
stirrede forfærdet paa Contrafejerne, der syntes at blive levende. 
Hvor ofte havde ikke salig Obrist plaget hende med sin Spøgel- 
sesrædsel? Men det var da ogsaa en unangenehmer Aften; et Sted 
i Huset stod et Vinduesskodde og smækkede paa de hvinende 
Hængsler, klaprende som et Kistelaag.

Dér hang,4 Spædelysets flakkende Skær, den gamle GeneraL 
lieutenant Friederich. Han syntes at pege fordømmende paa 
hende med den store Kommandostav — og dér hans skønne, be
gavede Hustru, Edel Margrethe Krag, der havde forsøgt at kvæle 
sin Ensomhed i Brevskrivning. Nede i det lidet Kabinet havde 
hun snittet sine Gaasepenne og sendt sine zirlige Brevskaber og 
Poemer langt over Landets Grænser. Paa hans Bud havde denne 
Bygning rejst sig, selv havde han med Ridepisk i Haand drevet 
Hovbønderne og Soldater til Byggearbejde, og de arme havde selv 
maattet bygge dette deres Jammersminde i uforgængelige Sten. End
nu kaldte Bønderne ham »den jyske Slagter«, og Fru Margrethe 
syntes at høre hans svære Ridestøvler klirre derude i Gangen, som
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havde han forladt sin messingbeslagne Kiste i Hundrup Kirke 
og nu kom for at kræve hende til Regnskab for de Tanker, hun bar.

Fru Margrethe følte Uhyggen voxe op omkring sig. Hun 
smækkede den tunge Brevkiste i og gik ned i Stalden for at se, 
om alt var i Orden til Natten. Stormen havde lagt sig og Maa- 
nen var kommen frem; dens Straaler faldt paa Træhesten, der i 
en Krog af Gaarden stod ubenyttet fra Generallieutenantens Dage. 
Saa sandelig! Imorgen skulde der fyres op med den under den 
store Kedel. Det kunde man da i det mindste gøre. —

Da Fru Margrethe lagde sig til Ro i Sengekamret, læste hun 
efter Sædvane et Kapitel i Biblen, inden hun sov ind.

Og Herrens Finger bladede i Biblen og pegede paa det Sted, 
hvor der stod skrevet: »Salige ere de Fattige i Aanden — thi Him
meriges Rige er deres«, og Fru Margrethe lukkede Øjnene —: 
Naar han, den Alvise, der raader Menneskets Hjærte, turde betro 
dem saameget, skulde hun da forskrækkes over at betro dem sit 
lidet, jordiske Gods. —

Men alligevel syntes hun i Søvne at høre Generallieutenantens 
faste Trin — men det var kun den famøse Skodde, der paa hvi
nende Hængsler slog imod Muren.
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1784 ENGEL CARL ERNST 
VON SCHACK, 
Geheimeraad, Ouerhofmarchal, Hvid 
Ridder, f. 11. Aug. 1750 f 10. Decbr. 
1811. co 6. Decbr. 1778. m. Mette Pouline 
Rosenørn, f. 8. Juli 175^^ 25. Jan. 1811.

Klokken slog 5 rungende Slag paa St. Nicolai Kirketaarn.
Slagene gav Ekko i Christiansburgs Porte, Hvælvinger og 

Buegange — ja helt op i Oberhofmarchal’ens Stuer paa Slottet — 
og fik alle de mange Ure i hans Stue til at spille og synge. Thi 
Oberhofmarcharen var en Samler og Ynder af slige Ure og havde 
mange sjældne og rare Stykker. Paa Borde og Gueridoner stod de 
smaa Kunstværker under Kupler af Glas og lod deres spæde 
Stemmer høre. Zirlige Hyrdinder med Klæder af kniplingsfint 
Porcelain dansede over de alvorlige Urskiver, Broncemænd, svær
lemmede som selve Vildmændene i det danske Vaaben, bar de 
bemalede Skiver — ja, selv Morianer fra fjerne Solegne gjorde 
Tjeneste som Bærere for de sjældne Stykker. Aldrig havde det 
store, hvidlakerede Standur bag Oberhofmarcharens Skrivebord 
set saa alvorligt paa ham. Dets regelmæssige Tik-Tak lød som 
Faldet af et tungt Legeme fra Trin til Trin paa en Trappe, indtil 
Loddet pludselig med et Bums slog mod Urets Bund og fik Fal
det til at standse. Oberhof marchafen saa’ op. Saa! nu havde 
Tjeneren glemt at trække det op.

Oberhofmarchal, Ordenssekretair, Geheimeraad, Kammer
herre, Ridder af det hvide Baand, p. p., Engel Ernst Carl von 
Schack sad foran sit store Skrivebord, som han havde ladet 
trække hen foran Kaminen, omgivet af tændte Lys i de svære 
Sølvstager. Oberhofmarchafen var i fuld Hofdragt, med alle Ord
ner, Stjerner og Baand og den gyldne Kammerherrenøgle paa Bag
lommen. Thi om en Time skulde han ledsage de allerhøjste Her-
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skaber til Comoediehuset, hvor de italienske Sangere paa denne 
Aften vilde traktere med en af de nymodens Opera samt en liden 
Ballet. Oberhofmarcharen vidste, det vilde blive hans sidste Hof
tjeneste; thi efter at Kronprinsen havde indtaget sit Sæde i Stats- 
raadet, og Omvæltningerne var begyndt, havde han følt, at han 
førte Dansen paa en Vulkan. I Gaar var da ogsaa Udbrudet kom
met og Lavastrømmen naaet ham. Efter Statsraadet havde Grev 
Moltke, der selv var bleven stærkt forbrændt af den nye Form 
for ’Hofsol, hvisket ham i Øret: at han skulde samme Vej. Man 
havde udsøgt ham den Stad Kiel udi det Holsteenske til hans 
retraite. Kun manglede Kongens Underskrift, og om den vidste 
han, at den var let at faa: et ondt Ansigt — — og den svage 
Monark skrev alt under, og ogsaa han vilde have gjort Faldet 
ned ad Ærens Trappe. Oberhofmarcharen satte sig til Rette i 
den højryggede Lænestol; — endnu var han da der!! — kaldte paa 
Tjeneren og befalede ham at puste Kaminens Gløder op. Og med 
et »Sortez vite«, udtalt med Oberhofmarchal’ens lidt snøvlende, 
men høje Stemme, retirerede Tjeneren sig. Oberhofmarchal’en 
var atter alene. Nu vilde han rydde op til sin Eftermand.

Hele Formiddagen havde han arbejdet over i Ordenssekreta
riatet — brændt og tilintetgjort, og nu skulde det gaa løs her. Det 
turde blive et eget amusement! Havde end enkelte af hans Em
beder vel nok været sinecurer, saa havde han dog forstaaet at 
gøre dem til indbringende sinecurer. Det turde han nok an
tyde! For sig selv! —

Skrivebordets bredmavede Skuffer tømte deres Indhold ud 
paa det storblomstrede Tæppe, det laa som hvide Havegange i 
Tæppets Blomsterbede og Oberhofmarchal’ens Hænder tog hvert 
enkelt Papir. I én Stabel lagde han alle sine Udnævnelsesdekre
ter, en sjælden Bunke af Kongegunst og Forsikringer om evig 
Naade; den Stabel forekom ham fast som et raillerie; men ogsaa 
Stablen paa hans højre Side voksede, og han indsaa, hvor nød
vendig en Oprømning havde været. Oberhofmarchal’en holdt i 
sine juvelprydede Hamder et lidet Papir. Se! Det var en Kvitte
ring for en Erkendtlighedsgave fra en Mand, han havde hjulpet 
de første besværlige Trin op i Rangen — det skulde i Bunken 
til Højre. — Og dér — tænk at det skønne Stykke havde for-
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puttet sig dér saa længe — dette diamantbesatte lidet Ur! — 
Hvor var dets Lineamenter skønne! Oberhofmarcharen stak det 
til sig; det var en Gave fra von Oertz, da han havde faaet det 
livide Baand, lidt før sin Tur maaske, men Uret var — par bleu 
— charmant!

Nu var Stablen til Højre ved at vælte, og ind i Kaminen van
drede den.

Det gav en fæl Røg, men den gik op i Skorstenen og efter
lod intet Spor. Ja! havde nu den gode Geheimestatsminister von 
Struensee brugt den samme Fremgangsmaade, saa laa han maa
ske ikke uden Hoved i en Krog paa Vesterfælied, men holdt 
kanske endnu Statens Ror i sin Haand!

Hans Hænder rystede lidt: — Var det virkelig Slut nu?
Skulde han aldrig mere arrangere de store, prægtige Fester, 

lede de stolte Menuetter, aldrig mere hans lilla Fløjlsfrakke være 
at se i Midspunktet, lige dér, hvor alle Traadene mødtes og hvor 
han følte dem løbe sammen i sin Haand. Oberhofmarchal’en 
følte en virkelig Medlidenhed med sig selv, og Tanken om den 
Stad Kiel udi det Holstenske gjorde den ikke mindre. Han faldt 
i Tanker med et Papir i Haanden.-----------

Havde han ikke troligt tjent dette Fyrstehus lige siden han 
i sit 14. Aar havde indtaget sin Plads i Pagekorpsets Rækker, og 
siden da været om Kongens Person; en opslidende Gerning, der 
krævede en Mands hele Aarvaagenhed? Lige let havde det ikke 
altid været, navnlig efter at Grev Holck havde gjort Springet. 
Saalænge Majestæten endnu havde haft courage og turdet vove 
en lille Strid med Vægterkorpset for Mylady paa Vandkunstens 
Skyld, gik det endda an. Men da alle de gamle Parykker i Can- 
celliet havde faaet Kongen til at deportere Mylady, og han var 
henfaldet til Styrkeprøver, der endte med Prygl og blaa Øjne, 
som det kostede Nætters Baden at faa skjult, da forsvandt jo 
noget af det angenehme. Saa kom de Tider, da Comte de Brandt 
som maitre de plaisir, svang Glædens rosenbesatte Spir over Hof
fet, og hver Dag var en festin, og Dagene kædede sig sammen 
til en Række charmante Fester, da holdt Glæden atter sit Ind
tog paa dette Slot.

Og mærkelig nok: man havde følt sig trygge!
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Thi først sent paa Natten sluknedes Lysene i Geheimestats- 
ministerens Arbeidszimmer, hvor han, den forhenværende Medi- 
cus, skrev sin Recept til det kranke Statslegem, forudseende og 
genialsk. Men han havde vejret Stormen, der vilde komme og 
teje dem bort, de to sorgløse Grever. I al Hemmelighed havde 
lian knyttet Traadene til Enkedronningens Hof, og de Traade 
havde holdt ham oppe, da Grevernes Lykkespind brast. Videre 
havde han spundet paa sine Traade, spundet dem fint og fast, 
usynligt af Kongesol og Maaneskinsintriger til han selv havde 
siddet som en Korsedderkop i Midten af Spindet. Men saa kom 
Kronprinsen med sin Oprydningskost og rev hans fine Spind itu. 
Og kun blev der en enkelt Traad tilbage, der førte ham frelst 
til den Stad Kiel, den Stødpude, som han dog fandt haard at 
falde paa. —

Oberhofmarchal’en saa’ atter paa det Papir, han havde i 
Haanden. Herregud! Det maatte ogsaa have forputtet sig mellem 
de allerede expederede Sager. Der var von Asperns submise Øn
ske om en Etatsraadstitel.

Oberhofmarchafens Hjerne arbejdede efter gammel Vane 
med Tanken om at imødekomme det — der var sikkert en liden 
Erkendtlighedsgave at vente. Kunde man ikke blot endnu faa 
denne ene Expedition udfærdiget! Men nej — det var for sent. 
Blot han dog havde fundet det Papir igaar — og med et Suk 
gik den submise Ansøgning op i Røg. —

Urene spillede % paa 6. Papirerne knitrede i Ovnen. Ober- 
hofmarchafen gik hen til Vinduet. Nu tændtes Lysene ovre i 
Hofteatret, mat skinnede de ud gennem Ruderne som til et Lig
skue. Men var det ikke ogsaa et Sørgespil, der spilledes op til 
i Aften —? Operaen kunde passende hedde »Faldet ned ad Ærens 
Trappe« og Balletten »De sidste Pas«. Hvor vilde i Aften alle 
Øjne være rettet mod ham. Hele Hoffet var alt orienteret.

Og han kendte de Øjne!
Mindedes den Aften, da Comte de Brandt førte sit sidste Bal 

de mascarade op og han i Løngangen, sent paa Natten, da Maa- 
nens Ny spillede i den blaahvide Sne, havde truffet de allerhøjste 
Herskaber. Dronningen hang ved Struensees Arm, og Kongen 
var med sit tomme Blik gaaet bag efter dem og skaaret Affen-
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grimasser. Dronningen havde spøgende slaaet den unge Page over 
Armen med sin Vifte, set paa den almægtige Minister med et 
straalende Smil og sagt: : Imorgen, Monsieur de Schack — imor- 
gen vil vi hvile! Helst den ganske Dag, thi vi haver fast For
længelse efter at leve en eremitage.« Nede i Løngangen saa’ han 
dem forsvinde som tre glødende Funker, der sluknedes af Gan
gens Mørke. Kongen havde vendt sig om efter ham og raabt med 
sin ondeste Stemme: — Si — si! La vie est une réve! Der er dem, 
der vaagner ret brat af den Drøm«! Saa havde Majestæten slaaet 
en Flue flad paa Silketapetet med sin Kaarde. Ak — ja — de 
havde alle faaet Hvile!!

Og nu fik han Ro.
Oberhofmarchal’en ringede paa Tjeneren, befalede at bringe 

alle hans Papirer til hans private Bopæl, pakke alle Urene sammen 
og sende dem til Kiel. Forresten ogsaa dette skønne Skrivebord 
og denne Lænestol. Hans Eftermand fandt sig vel noget andet.

Med den forgyldte Ildrager splittede han Arnens Aske.
Den Aften straalede Oberhofmarchal’en i hele sin gloire som 

ingensinde før. Hoffet var fortryllet af hans vivacité og ésprit og 
beklagede sig selv til den Verlust, den Mands depart vilde blive. 
Von Aspern vimsede omkring ham for at bringe sig i Erindring, 
og Oberhofmarchal’en smilede til Højre og Venstre. Hans Øjne 
og Nik gav Løfter, der ikke skulde blive indfriet i dette Liv. Kun 
Kronprinsen og hans Klike viste sig kold, Enkedronningen der
imod forsikrede om sin stedsevarende Naade. Mon den kunde 
naa til det Holstenske?

Ved Midnat saa’ Oberhofmarchafen Tæppet gaa ned, Lysene 
slukkes for ham og hans Hofliv. Men han følte en vis Tyngde 
i Lemmerne og mærkede Hovedet fast paa Halsen. Han kunde 
da endnu nikke! ,

Næste Morgen kom hans /Udnævnelse«, og ved Middagstid 
var han i sin Rejsevogn paa Vejen til det Holstenske.
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1790 „Jeg ved godt Menneskit er He et 
Blomster der skal falde“ —

(Af Hedvig Rösenern fedt 
Bornemanns Digte).

Det var en Foraarsdag i 1790, at den gamle Geheimeraad Ro
senørn kom hjem i sin lille Privatbolig i Norgesgade med 

den slemme Hoste.
Han havde just haft Sager at ordne oppe i Overpræsidiet, 

vigtige Dokumenter til Underskrift, og de langsommelige Forret
ninger havde trættet den gamle Herre. I Vognen hjem var han 
saa smaat sovet ind; det var vel Foraaret, der virkede paa ham 
med en sløvende Træthed. Han huskede i sin Ungdom, hvordan 
Foraaret havde opildnet ham til Daad og Liv; nu var det ander
ledes. Han forstod ikke, hvordan den ældgamle Moder Natur hvert 
Foraar kunde arbejde med Skaberfryd. At den ikke mærkede Al
deren! Ja, Gud var uransagelig i sin uendelige Visdom.

Og som om han var bange for, at Foraaret netop i Aar 
havde naaet den Aldersgrænse, der betvang Skaberkraften, lod 
han sin Vogn holde oppe ved Nørreport og steg ud. Ved Tjene
rens Arm vilde han dog gaa sig en Tur paa denne skønne Vold 
for at se, om Naturen gjorde sin Pligt. Han gik ned mod Graven 
og frydede sig over Pilens smaa laadne Gæslinger, over Kodri
verne, der stod som smaa gule Prikker i det endnu halvvisne 
Græs. Omme bag de store Sten fandt han de Violplanter igen, 
hvor han for et Par Aar siden havde plukket den sidste Buket til 
sin lille Svigerdatter.

Skyerne drev forbi Solen. De tog Skikkelse af Skibe, der 
gik paa Langfart over himmelblaa Vidder, de malede store sorte 
Skygger paa Gravens krusede Overflade.
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Geheimeraaden satte sig paa en fældet Træstamme og stirrede 
ud over Graven. Oppe fra Volden hørte han Skildvagternes takt
faste Trin og Feltraabet, der blev raabt ud i Stilheden fra Post 
til Post. Geheimeraaden tog sin trekantede Hat af og lod Solen 
bage paa sit rynkede Ansigt. Med foldede Hænder over Stokkens 
Krykkehaandtag støttede han Hagen derpaa og stirrede over mod 
den anden Side af Graven, hvor en lille Andefamilie med 3 Unger 
sejlede over mod ham. Det huskede han hjemme fra Katholm, 
huskede, hvordan Peter Otto havde kastet en Sten efter en saa- 
dan lille Flotille. Og han fortabte sig i Minderne fra sit Liv, det 
lange Liv, der nu snart helt og holdent vilde ligge bag ham og 
blive til Minder for andre. Han glemte, at Tiden gik, at Minutter 
kunde blive til Timer.

I ærbødig Afstand stod Tjeneren og saa’ paa den gamle Herre. 
— Men han ventede taalmodigt, thi han kendte den gamle Ex
cellence og vidste, at han paa det sidste kunde gaa og blive lige
som borte for sig selv, som færdedes han allerede i andre Verde
ner. Endelig rejste den gamle Herre sig med Besvær, plukkede et 
Par smaa Violer, som han gemte skærmende i sin lukkede Haand, 
tog saa Tjenerens Arm og lod sig følge til den ventende Vogn, 
hvor han lod sig pakke godt ind. Thi Excellencen fo’r i Dag i 
aaben Carosse.

Men foruden Violerne havde han da ogsaa bragt den slemme 
Hoste med hjem.

I flere Dage vilde han dog ikke høre Tale derom, indtil han 
endelig følte Aandenød og Frøken Ulrikke, der styrede hans lille 
Husholdning, fik ham overtalt til at gaa til Sengs. Nu laa han dér, 
vel indpakket, lyttende til Lyden fra Gaden dernede, de forbirul- 
lende Vogne og Gadesælgernes Raaben.

Det store Bornholmerur gik støt og roligt sin Gang, visende 
den gamle Excellence Time og Dag, Begreber, der var ved at glide 
ud af hans Bevidsthed. Naar han havde stirret nogen Tid paa 
den forgyldte Skive, syntes han, at den tog Form af hans Faders 
Ansigt. Excellencen syntes ikke, det var saa mange Aar — eller 
var det Dage — eller Uger? — siden, at han sidst havde set sin 
Fader. Som hans Liv gik fremad i Aarenes Kæde, gik hans Min-
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der tilbage, og Barndoms og Ungdoms Dagene var ham nærmere, 
mere nærværende, end Tiden der hed: i Gaar og i Dag. —

I Skumringen, naar Lydene derude fra Verden begyndte at 
dæmpes for lidt efter lidt helt at forsvinde, inden Lysene blev 
tændt, bad han Ulrikke sætte sig ved hans Seng. Saa talte han 
til hende om de andre Børn, som var hun deres Moder og Bør
nene endnu smaa og trængende til Hjælp. Og disse Samtaler, der 
syntes at have hverken Rod eller Retning, blev immer Frøken 
Ulrikke saa uhyggelige, at hun afbrød dem og foreholdt den gamle 
Herre, at han fordærvede sin Hoste endmere med den megen Ta
len og Snakken.

Det var den 29. Aprilis om Aftenen.
Vinduerne i Sygeværelset var dækket med uldne Forhæng, alt 

var gjort i Orden til Natten. Paa Natbordet ved Sengen stod Stagen 
med Tællepraasen og Fyrtøjet, den gamle Bibel laa der med Ex
cellencens Glarøjne til Bogmærke.

Uret slog 10.
Jomfru Ulrikke rejste sig og rystede Traadene af sin Neder

del, hun havde just klippet en Dug med broderede Roser til. 
Nu vilde hun gaa til Ro i Stuen næstved. Thi om der kom noget 
paa i Løbet af Natten, var hun da nærmere ved Haanden.

Han saa’ over mod Sengen. Excellencen laa som han sov, 
og hun listede paa Taaspidserne henimod Døren.

Da hun tog i Haandtaget, kaldte Geheimeraaden: »Aah — 
Ulrikke — un moment! Førend jeg lægger mig til Hvile, vil jeg 
bede Dig hilse alle dem, der kommer her i Nat om nogle Timer 
paa det kærligste fra mig.« —

Frøken Ulrikke rystede leende paa Hovedet: >Ja, men Papa, 
Klokken er jo 10 — hvem skulde finde paa at komme nu midt 
om Natten.« —

Men den gamle Geheimeraad kneb Læberne sammen og gav 
hende intet Svar.

Ulrikke puslede hans Puder og lagde hans Dundyne til Rette, 
vendte sig saa om mod det tændte Lys og hældte Hostemixturen 
op i Sølvskeen. Hun talte Draaberne — 1—2—3.

Saa sagde Excellencen pludselig noget, det lød som >appro- 
biert«. Hun spurgte, forsigtigt balancerende med den fyldte Ske,

201 



hvad han ønskede. Hun fik intet Svar. Saa drejede hun sig om, 
med Øjnene rettede paa den fulde Ske, og spurgte igen.

Heller ikke denne Gang fik hun Svar-thi den gamle Ex
cellence var død.

Frøken Ulrikke vilde ikke tro sine egne Øjne. Hun tabte 
Skeen af Forfærdelse, saa den fløj med en klirrende Lyd hen ad 
Gulvet.

Der laa den gamle Geheimeraad med et fornøjet Smil paa 
det rynkede Ansigt, saadan som han plejede at smile til den lille 
Andreas Cecilius, naar denne kom for at besøge sin gamle Farfar!

Men Uret gik sin vante Gang og viste de kommende Dage 
og Timer.

Kammerherre Poul kom med sin moderløse Dreng. Han løf
tede den lille op til Geheimeraadens Seng, at den Smaa endnu en
gang kunde se O-papas« kendte Smil. Drengen sparkede med 
Arme og Ben og gemte sig i Tante Ulrikkes Kjole.

Saa blev den gamle Excellence lagt i Kisten og lille Andreas 
Cecilius saa’ fremmede, ukendte Mennesker bære »Opapa« bort.

Til Holmens Kirke blev den sorte Kiste bragt, og her sam
ledes Ugedagen derpaa alle Landets bedste Mænd, alle de store 
Aander, for at vise den gamle Excellence den sidste Ære. Andreas 
Cecilius, der ved sin Faders Side sad oppe i Koret, Kisten næst, 
saa’ ned i den tætfyldte Kirke, undredes over, at der fandtes saa 
mange Mennesker i Verden. Og dog var kun her de to sidste 
Generationer rigt repræsenteret; thi Geheimeraadens egen Genera
tion var næsten helt fældet af Manden med Leen. Selv segnede 
han om som en af de sidste store Ege i Slægtens Skov.

Ved Testamentets Aabning viste det sig, at den gamle Herres 
Haand havde været aaben for de Smaa i Samfundet. Boet var ikke, 
som forventet, rigt.

Allerede samme Sommer slap Fru Karen Heins trætte Hæn
der Styret paa Ulriksholm, og hendes mødige Lemmer lagdes til 
Hvile i den store Dobbeltsarkofag i Kølstrup Kirke, hvor den 
gamle Major v. Heinen længe havde hvilet. Kammerherre Poul 
tog straks sin Arv i Besiddelse; med sin Søster Ulrikke og lille 
Andreas Cecilius drog han ind i den røde Gaard ved Vigen.

Den gamle Geheimeraads Kiste blev indsat i Holmens Kapel,
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og da Vnteren snart kom og lagde sit Snelagen over Residensen, 
var der ikke Tale om at kunne føre Kisten til Aalsø Kirke, som 
den Afdødes Ønske havde været; man maatte vente til de frosne 
Vande atter brød op. —

Paa Katholm.
Med den nye Ejer — den afdøde Conferentsraad i Nykøbings 

efterfødte Søn — var atter Ungdom og Liv rykket ind paa den 
gamle Gaard. Hvor den gamle Geheimeraads mødige og trætte 
Trin havde givet Genlyd i de store Rum, lød nu jublende Barne
stemmer og lette Fjed. I det tidligere Arbejdszimmer, der, hvor 
Fru Mette havde haft sin Plads paa Forhøjningen i Vindues
nichen, og Geheimeraadens store Chatol havde staaet, var nu 
Musikstue.

En Efteraarsaften i 1791 sad Kammerherreinden, en født von 
Pentz, af de Pent’zer fra Fjellebro, foran Cymbafet, medens Kam
merherren stod hos og trakterede sin Fløjte, alt medens han 
angav Takten med Foden. Kun Kærterne i Sølvlysestagerne paa 
Claviersymbal’et kastede et flakkende Skær over Husets lyttende 
Børn, der i de magelige Lænestole krøb sammen med Benene 
trukne op under sig. Som Nattergaletriller lød Kammerherrens 
cadencer. Kammerherren var nemlig ikke saa lidt af en virkelig 
Virituos. De fine, spinkle Toner fra Spinettet lød som en Som
merfugls Flagren. I et af de lange vanskelige Løb, der nær havde 
taget Vejret fra den noget corpulente Kammerherre, blev han 
afbrudt.

En Tjener meldte, at Billedhugger Kindgreen ønskede Fore
træden, og medens Kammerherren lagde sin Fløjte omhyggeligt til 
Rette i dens røde Etui, traadte den unge svenske Billedhugger, 
som Professor Wiedewelt havde betroet Samlingen og Opstillin
gen af Geheimeraadens Gravmonument i Aalsø Kirke, ind i Salen. 
Han kyssede ærbødigt Kammerherreindens smukke, hvide Haand, 
bukkede dybt for Kammerherren og gjorde derefter en Bøjning 
mod Lænestolen, hvor den ældste Datter — Ditlevine — havde 
fundet sin Plads. —

Ja! Han vilde da blot meddele Højvelbaarenheden, at nu 
var hans Gerning til Ende. Imorgen vendte han, avec permission,
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tilbage til Kiøbenhavn. Om det var Kammerherren bequemt i Aften 
at tage Opstillingen i Øjesyn? Ja — selvfølgelig.

Og iført Pelsene gik hele Familien over til Aalsø Kirke, hvor 
i Ghorbuen Monumentet var opsat. Medens Kammerherren op
lyste den hvide Marmorplade ved Skæret af en Kærte, som 
han tog fra Alterbordet, stavede han sig langsomt med højtidelig 
Stemme gennem den lange Gravskrift. Andægtigt stod Slægten 
i Halvkreds om ham. Da Oplæsningen var til Ende, lod Kammer
herren sit Øjeglas falde, vendte sig mod sin Familie, med Taarer 
i Øjnene sagde han, idet han pegede paa Ørnevaabenet og de 
luende Roser:

»Han var Slægtens bedste Mand« —.
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1805 „Es spielen meine Hände mit dem Klee 
„Wenn alle Blumen längst zur Ruh gegangen, 
„Steht er mit seinen honingweichen, langen 
„Feldblüten auf den Wiesen noch am See, 
„Dass selbst dem Herbst sein stiller Schmück 

nicht fehle. 
(K. Stieler).

Ved Solnedgangstid paa Nustrow udi det Mecklenburgske.
I den store Havesal sidder Geheimeraadinde Mette Pouline 

von Schack, né de Rosenørn. Det var den første Dag, man i dette 
Aar — 1805 — maa fyre i den store Havestue.

»Se, Grandmama — hvad jeg bringer Dig! Jeg fandt den 
nede i Foleengen.

Lille Carl v. Schack holder noget, meget hemmelighedsfuldt, 
i sin lille, knyttede Haand, der tydeligt viser, den har været i 
betænkelig Nærhed af Jord.

»Kan Du gætte«?
Geheimeraadinden ser paa det straalende Barn, som aabner 

den lille Næve, der rummer en lille Firkløver.
»Det betyder Lykke, kære lille Grandmama« — udbryder 

Drengen ivrigt.
Geheimeraadinden tager forsigtigt det lille Blad — siger saa 

med sin spinkle Stemme:
»Du bringer mig jo selve Livets Eventyr — min gode Dreng.«
»Aah, fortæl! Fortæl, lille, kære Grandmama — jeg kender 

ingen, der som Du kan fortælle Eventyr om alle de store Dage, 
Du har oplevet.«

Fru Mette Poulines Øjne bliver fjærne, hun drager den lille 
Fyr ind til sig, og saa begynder hun at fortælle det kønneste 
Eventyr, hun kender, sit Livs eget.

: Naar jeg nu ser paa denne Firkløvers første Blad, lille Carl, 
mindes jeg den Dag, jeg traf din kære Grandpapa.

»Min Far — den gamle Oberschenck —, min Broder Poul
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»og jeg var fra Katholm, hvorom jeg forleden fortalte Dig, over 
Aarhus kommet til Hovedstaden. Eftersom jeg var destineret til 

»Hofdame hos Prins Friderichs Gemalinde, den kære Prinsesse 
»Sophie Frederikke, havde min Fader, en Efteraarseftermiddag 
som nu, søgt Audience hos Hendes Majestæt Enkedronning 
Juliane Marie, for at indføre mig dér. Thi Du maa vide, min 

»gode Dreng, at den ædle Dronning havde stor gout for min salig 
Papa alt fra de unge Dage.

»Vi kom til Friederichsberg Slot, der ligger en liden Mil fra 
? Staden, og hvor just Majestæten residerede. I Audiensgemakket 
»sad vi og ventede; Bøgebrændet buldrede i den store Marmor- 
> kamin, som den galante Kong Friederich IV havde medbragt, 
foruden et blesseret coeur, fra sine italienske Rejser. Sære Hi

storier courserede om ham og dette Slot, smaa fine Kvindehæn
der skulde have ridset dets Byggeplan og Lineamenter. Og som 
et Mindetempel over skønne Drømme havde det rejst sig i ublu
færdig skinnende Hvidhed, som selve Drømmen, paa Bakken 

»udenfor Byen. Loftet var ziret med Monsieur Coffrés Skilderie 
»af Flora, den Yppighedens Gudinde, der strøede Velsignelse og 
Frugtbarhed over Danmark. Over Slottets Bygherre var der just 
ikke strøet Velsignelse og Frugtbarhed, saadan gaar det, naar man 

»er utro mod sine Minder, thi i denne Sal havde han vel sat 
Kronen paa sin kære Anne-Sophie Reventlows Hoved og kronet 

»hende til Landenes Dronning — hans Hjærtedronning havde 
»hun da længe været —, men deres smaa Børn døde alle en 
»hastig Død-i de spæde Aar til stor chagrin for den gode Monark.

»Min salig Papa sad ved Kaminen og tænkte paa de seneste 
»Begivenheder paa dette Slot, dengang Comte de Struensee, din 
»Grandpapas særdeles gode Ven, og Dronning Caroline havde 
»levet her i lykkelig Uvidenhed om Fremtiden.

»Min Brodér Poul stod med Hænderne paa Ryggen og stir
rede gennem Ruderne ud i den bladløse Allé,og eftersom vi længe 

»ventede paa Majestæten, havde jeg gode Stunder at betragte det 
»skønne Skilderie. Da saa’ jeg Firkløveren! Maleren, den Skælm, 
»havde malet en liden Engel med Pil i et Kogger paa Ryggen, 
»den Gud Amor kaldtes den, opsankende Blomster fra Flora’s 
Overflødighedshorn, og den lille Fyr fast segnede under Vægten
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af et mægtigt Firkløver. Den gamle Mester var ofte saa sær 
symbolsk og allegoristisk.

> Jeg smilede lidt ad det pudsige Syn og saa, at Kammerpagen, 
der ventede foran den høje, hvide Fløjdør, der gik ind til Enke
dronningens Gemakker, havde bemærket mit Smil: han kom 

»over til mig og tiltalte mig ærbødigt: »Min naadige Frøken ser 
efter Lykken?« og, idet hans Blik fangede mine Øjne, tilføjede 

»han: »derefter spejder ogsaa jeg!« Saa afbrød Majestætens An
komst vor Samtale, og glad var jeg; thi den unge Cavalliers Be- 

»mærkning kom mig fast mere kuriøs for end Monsieur Coffres 
»Paahit. Jeg fortalte min Fader hans Bemærkning, og min Fader 
»anbefalede mig at vise den unge Mand min Bevaagenhed, han 
»var af særdeles god extraction, dertil beleven og alamodisk og 
»havde en særdeles høj Stjerne hos Kongen, hos hvem han fun- 
»gerede som Kammerjunker.

»Vel hørte han til salig Struensees Parti, men var mærke- 
»ligen ogsaa i Naade hos Enkedronningen.

»Da vi faa Dage efter tog med »Dannebrog« til Mecklenburg 
»for at afhente den udvalgte Prinsesse, var Hr. von Schack min 
Cavallier, og Aaret derpaa fejrede Majestæten vort Bryllup paa det 

»pragtfulde Christiansborg. —
»— Firkløverens andet Blad, lille Carl, fortæller mig om 

»Dagene i Kiel.
»Efter Omvæltningen i Danmark, hvor den nuværende Re- 

»gent, Kronprins Friederich, der engang vil føre Tilnavnet »den 
»Siette«, var indtraadt i Regentskabet for sin høje Fader Kongen, 
»hvorved alt ændredes ved Hove, blev din Grandpapa entlediget 
»fra sine Hofembeder og udnævnt til Oberpræsident i Kiel. Her 
»fik vi domicil i det graa Slot, hvor Regenten nu bor, naar han 
opholder sig i Hertugdømmet. Vi sad en Aften, Grandpapa og 

»og jeg, og talte om de gamle glade Hofamusements. Hos os sad 
min lille Søster — Johanne Caspare — Du ved! din Tante Moltke, 

»der som lille Pige var bleven opdraget hos vor Bedstemoderpaa Ul- 
»riksholm og senere kom til København for at opdrages paa fran- 
»søsisk og nu var fulgt med os til Kiel for at være mig til »Zirat 
og Nytte«, som min gode Papa sagde. —

Vi talte om Hof revolutionen. Nye Mænd havde grebet Sta-
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»tens Ror og trak i hver sin Line, og hvor før de højhælede 
»Silkesko havde danset over Gulvene, traadte nu lange Støvler med 
»Sporeklirren. Thi nuværende Regent er saa særdeles for det mili- 
»taire og, som Du ved, en Ven af Bonaparte. Det var en kold 
»Aften, og Vinden hylede omkring Slottets Skorstene. Din kære 
»Grandpapa havde just fortalt mig, at han agtede at indstifte en 
»Medaille til Minde om den gæve Helt — Henrik Gerner. Jeg saa 
»da spørgende op fra min Brodérramme og spurgte: »Og hvad 
»skænker Du saa mig — Heltinden, der fulgte med til denne 
»Ravnekrog«. Grandpapa smilede mod mig og sagde: — »Madame 
»vil med lidt Taalmod faa at se« —! Faa Dage derefter bragte 
»han mig et lidet Etui, og da jeg aabnede det, laa deri, i grønne 
»Smaragder, zirligt fattet i Guld, et Firkløverblad! Jeg tog hans 
»Haand og saa’ ind i hans milde, venlige Øjne, han kyssede min 
Haand og hviskede: »Du er jo min Flora, der strøer Velsignel- 

»sen over mit Liv«. — Og begge mindedes vi vort første Møde!
»Det tredie Blad paa mit Livs Firkløver fandt jeg her paa 

»Nustrow. Din gode Grandpapa fandt formegen Ensomhed i Kiel, 
»og da man ikke syntes at have Brug for ham i den nye Rege- 
»gerings Tjeneste, købte han disse Gaarde og lod sig permittere.

»En Sommermorgen kørte jeg ved hans Side ind over God- 
»stes Grændse. Det var en af disse Dage, der syntes født i Taa- 
»rer, Duggen laa overalt. Jeg sad og smaafrøs i min Kørepels og 
»frydede mig over et lille Spindelvæv, som vi i Familien, 
»hvorfor véd jeg ikke, kalder »Fru Mettes Spind«. Det var ud- 
»spændt i Vognkalechens ene Hjørne, og Duggen havde givet det 
»Diamanttraade. Det glimrede i Solstraalen, det lille Kunstværk, 
»og mindede mig om Diamantstjernen paa din Grandpapas Hof- 
»uniform. Da vi naaede Smedjen, holdt Vognen stille under den 
»gamle Eg. Grandpapa slog Vinduet ned for at se, hvad der var 
»i Vejen, og den kølige, rene Morgenluft fyldte Vognen. Da lød i 
»den skønne Sommermorgen Sang. Grandpapa befalede Tjeneren 
»at slaa Kalechen ned, og jeg trak Kørepelsen sammen om mig.

»Det var Læreren i Nustrow, der stod i den fugtige Vejkant 
»med sin Pigeklasse. Smaapigerne var pyntede i hvide, stivede 
Kjoler, og deres gule Haarpiske strittede ud i Luften. Uden at 
(ler var et Smil at se paa de smaa rødmossede Ansigter, sang
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»de deres Velkomstsang, som Læreren med store Armbevægelser 
»dirigerede. Jeg var hjertelig rørt over den gode Mands Op- 
»mærksomhed, inviterede de Smaa til Chocolade paa Gaarden; 
»og nu traadte en lille Pige, den mindste af dem alle, hen til 
»Vogndøren, bærende en stor Buket Markblomster sammenbundne 
»med sort-hvide Baand. De smaa Hænder rystede af Betagelse, 
»da hun med dyb Reverens overrakte mig Blomsterne. Jeg lod 
»den Lille løfte op til Vognvinduet og trykkede et Kys paa hen- 
»des Pande. Saa beordredes: »Kjør«! Og i Trav gik det op ad 
»Lindealléen, der altid minder mig om den hjemme paa Meil- 
»gaard. Jeg følte i mit Hjerte, at her var jeg velkommen, her 
»skulde jeg blive en Moder for de Smaa.

»Og det graa Slot i Kiel med dets Kulde og store, tomme 
»Stuer svandt som en ond Drøm. Blandt Urtekostens Blomster 
»fandt jeg-------en Firkløver. Jeg fæstede den paa din Grand- 
»papas Kjoleopslag, og vore Hænder mødtes under Vogntæppet. 
»Det var det første Firkløver paa Nustrow! Men nu, lille Carl, 
»kommer om lidt din Grandpapa fra Strassow. Vi faar se efter, 
»om der er varmt i Comptoiret.«

Geheimeraadinden rejste sig; men Drengen holdt hende fast 
i Silkekjolen.

»Grandmama; — der var jo kun 3 Blade i den Firkløver«!?
Fru Mette Pouline svarede:
»Min Dreng — naar jeg engang er død, maa Du, eller Efter

slægten, selv sætte det fjerde Blad til —«.
»Jamen, Grandmama — kan man da det? Er det da saa 

en rigtig Firkløver?«
»Min fromme Dreng — det er der saa mange, der maa, og 

som dog er lige saa lykkelige for deres uægte Firkløver, som vi 
for vor ægte. Det er det, der kaldes: at skabe Lykken selv«. —

1811 blev Geheimeraadinden bragt til Hvile i Nustrow lille 
Sognekirke. Hun var et af de faa Mennesker, der ejede den ægte 
Firkløver. For hende var Livet selve Lykken —

Over hendes Kiste findes et stort Vaaben — med Schackernes 
gyldne Lilie paa blaa Bund.

Det er en Fejl! Thi hendes Vaaben burde være — — en 
Firkløver! —
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1812 ULRIKKE FREDERIKKE 
CATHRINE ROSENØRN 
f. 21. Septbr. 1758 f 12. Marts 1839 
oo 4. Novbr. 1791 (sep. 1811} m. Kam
merjunker Jacob v. Benzon f. 1. Marts 
1759 t 7. April 1842.

Kender Du den danske Bøgeskov i Maj?
Naar Foraarets første grønne Spire folder sig ud under 

Solens varme Kærtegn og hænger som en grøn Regn over de 
brune Stammer, naar den svulmende Bæk springer over Stok 
og Sten som et uartigt Barn, pludrer og sludrer med alle de smaa 
Anemoner, der spejler deres nyfødte Skønhed i det ilende Vand? 
Naar Solen lig en rød Kugle i et gyldent Net hænger paa den 
lyseblaa Himmel og gør Dagene lange og Nætterne korte?

Kender Du det?
Ellers skal Du søge den gamle Gaard deroppe paa Mols, der 

hører Havets Brusen, og i hvis lange Korridorer Vinden mumler 
med Mindets Stemme, hvor Fuglene synger i Mol og Dur den 
lange Vaardag igennem.

Thi der lever Vaarens unge Gudinde, nu, som i Aaret 1812, 
da, paa en saadan Vaardag en sortklædt Dame gik i Slotshaven 
paa Benzon; thi saadan hedder Gaarden, hvorom jeg fortæller. 
Hun støttede sig til en ung Mands stærke Arme.

Det var Kammer  junkerinde Ulrikke v. Benzon — »Røde 
Peers« næstyngste Datter — og hendes eneste Barn, Lieutenant 
Jacob v. Benzon. Trods det sørgmodige Præg, der hvilede over den 
sortklædte Skikkelse, var hendes Øjne dog smilende og Ansigtets 
fine Træk lyste af Glæde, naar hun saa’ paa sin Søns raske, ung
dommelige Skikkelse; thi i ham saa’ hun alle sine Drømme 
realiseret.

Fru Ulrikke fandt en hvidmalet Bænk under en Syrenbusk, 
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hvis brydende Knopper snart vilde afgive en lilla Regn, og her 
satte Moder og Søn sig: de havde vigtige Sager at drøfte.

Kære Jacob. —. Jeg takker Dig for den Fortrolighed, Du 
viser mig — trods det Du ved, at jeg kun er et upraktisk Fruen
timmer. Min Hofdametid gjorde mig vist saa uskikket til Livet 
i den larmende Verden, thi den gode Prinsesse levede jo i sine 
Stamtavler og Familiehistorie. Og hvad vort aandelige Liv an- 

»gaar, da var jo vor aandelige Formynder hendes Fader, den 
»begavede Landgreve Carl, der, inspireret af den lærde Greve af 
»St. Germain, mere levede i de himmelske Regioner end i de jor- 
»diske. Navnlig den Sag, Du foredrager mig, Jacob, har jeg svært 
at raade i. Thi den synes mig at være saa ganske au contraire 

»min Broder Pouls Anskuelser om samme motive. Og Du ved, jeg 
meget estimerer Onkel Pouls gode Forstand og varme Hjerte. 
Men, saaiedes som Du nu forestiller Sagen for mig, vil jeg dog 
tro, at Du vil naa dit Maal paa din Fa^on; og for at Du kan 

»naa det: at bevare dette Hjem for Dig og Efterslægten, hvilket 
»er en skøn Tanke, kan Du altsaa trygt regne med min Støtte.

»Ogsaa jeg elsker dette Sted, her fandt jeg jo igen Roen og 
»Lykken, der mindede mig om mine gode velsignede Aar hos din 
»ejegode Morfar, Oberschenken; her begyndte jeg at glemme de 
»svære Aar, jeg levede tilsammen med din Fader. Jo, Jacob, for- 
»færdelige Aar! Men maaske var det min egen Skyld, at jeg blev 
»til saa liden Velsignelse for den Slægt, jeg kom til at tilhøre.«

Der blinkede en Taare i de bedrøvede Øjne. Sønnen greb 
Moderens Haand, kyssede den og sagde med sin blødeste Stemme: 

»Du kæreste Moder! Nej! Saa sandelig har Du intet at be
brejde Dig! Og Du var til Velsignelse! Se dog engang: er jeg 

»ikke helt dit Værk. Blev jeg ikke et Værk af dine milde, kærlige 
»Ord. Aah, Mor! har Du virkelig aldrig følt min Taknemmelighed 
»for alt, hvad Du var for mig i mine triste Barneaar. Vi forstod 
»dog hinanden, jeg følte det jo stærkere end nogensinde i Dag, 
»hvor Du er kommet min Pande imøde, trods det, den ogsaa kræ- 
»ver Ofre af Dig. Du maa tro: Spiren til min Plan var netop den 
»skrigende Modsætning mellem min Hr. Fader og Dig. Jeg saa’ 
»jo, hvorledes de gode Dalere rullede gennem hans Hænder uden 
»at efterlade sig saa meget Spor som et Stjerneskud. Nej! Lad os
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»forsøge at bevare det, der blev Dit og mit! Og gid dette gamle 
»Hjem for kommende Generationer maa rumme Glæde og Lykke 
»i samme Forhold, som det rummede Sorg og Ulykke gennem 
; Aaringer for os begge to.« —

Fru Ulrikke rejste sig og rakte Sønnen sin Haand.
»Ja, ja, Jacob! Lad det da saa blive, som Du vil! Men glem 

ikke mine Fattige i dine Paragraffer — eller hvad det hedder! 
Og kan Du ogsaa conservere alle de mange Malerier, jeg med
bragte fra mit Barndomshjem, saa’ jeg det gerne.«

»Lille Mor kan være forvisset om, at alt skal blive, som Du 
ønsker.«

»Handl da i Herrens Navn, som Du finder for Ret.« —
Saaledes blev Stamhuset til, der gav Gaarden Navn af den 

Slægt, der skabte det, og hvor det danske Foraar er skønnere 
end andet Sted i Landet.

Da Sønnen var gaaet, sad Fru Ulrikke alene med sine Tan
ker, og som altid kredsede de om hendes Livs Skibbrud. Hun 
tænkte paa sin gamle Fader, der immer havde fraraadet hende 
at binde sig til den aparte Kammerjunker — hendes Fætter — 
med hvem hun kun havde det tilfælles, at de begge var født paa 
Ulriksholm. Ellers var de vel saa forskellige som Dag og Nat: — 
hun blid og føjelig, han haard og stejl — hun fornuftig og spar
sommelig, han udsvævende og ødsel.

Især pinte hende den Tanke: havde hun gjort Ret i at ind
villige i den Separation, han saa ivrig begærede, saa ivrigt, at han 
havde ladet hende beholde dette prægtige Gods. Burde hun ikke 
have baaret sit jordiske Kors, til Døden havde friet hende fra dets 
Byrde? Men naar saa Rygterne om hans Forhold til Actricen, 
med hvem han levede i Odense, naaede herover til hendes stille 
Hjem, og hun tænkte paa den Tort, hun havde lidt med den 
Blomsterpige, han fra sit sidste Pariserbesøg havde medbragt til 
Benzon, da indsaa hun, at hun ikke kunde handle anderledes.

Og nu havde hun i det mindste Fred!
Her levede hun med sine kære Blomster og skrev Breve i de 

lange Aftener til sin gode Jacob. Skinnede Solen ret varmt, lod 
hun spænde for og kørte til Katholm, hvor hun besøgte sin musi
kalske Fætter, Kammerherre Peter Otto Mathias; gik saa gerne
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og plukkede de vilde Roser i Kirkediget og opsøgte Kapellet i 
Aalsø Kirke, hvor hun i Bøn ved de kære Forældres Kister søgte 
Trøst og Mod. Om den gode Geheimeraad kunde se sit blide 
Barn chagrin!

Fru Ulrikke rejste sig og gik ned til den lille Høj i Skov
brynet. Dér forbi vidste hun, Sønnen maatte komme. — Og rig
tigt, — nede i Alléen kom han.

Ud for Højen rejste han sig i Stigbøjlerne og kyssede paa 
Fingeren til hende, og saa længe hun øjnede ham paa Skovvejen, 
vinkede hun til ham med sit hvide Kammerdugstørklæde.

Men selv da han havde tabt den sortklædte Skikkelse af 
Syne, vinkede for ham Bøgegrenene i den milde Foraarsvind som 
et Symbol paa hende, den trofaste Moder. Og Grenene vinkede 
med Haabets grønne Farve lige til han svingede ind paa Hoved
vejen, der førte til Randers.

Fru Ulrikke gik op gennem Parken. Ovre ved den store 
Plæne stod hun stille, tog sin Havesaks og Bastbaand op af Lom
men og bandt en Blomstergren op, der rankede sig frit ud i Luf
ten. Og hun gjorde det med en Ømhed, en Kærlighed til den 
skønne Natur, der ubevidst viste hendes varme Hjerte selv for 
det Umælende og Overseete.

Henne ved Broen, der førte over den gamle Borggrav, hvori 
det ærværdige Renaissanceslot spejlede sig, laa en gammel Morlil 
og lugede blandt Broens Stene. Da hun saa’ den sortklædte Skik
kelse komme, holdt hun op med sit Arbejde, tørrede Sveden af 
det rynkede Ansigt med Bagen af sin Haand, saa op og sagde:

Gud signe den naadige Frue.«
Ja, gode Kirsten — hans Velsignelse har vi alle behov.«

Den Gamle syntes at have noget paa Hjertet, mærkede Fru 
Ulrikke.

»Naa, Kirsten — hvordan gaar det saa hende.«
Den gamle Kone saa’ op og plirede mod Solen. »Ja, ser 

Naadigfruen — saa’en helt godt. — Ja. nærmere — det er jo det 
altsaa — at vor Jens skulde staa til Paaske — og vor Far mente 
jeg skulde spørge Naadigfruen, om ikke der blev lidt Havearbejde 
for ham paa Gaarden nu i Vaar. Meget er han vel ikke til — 
stakkels Skrog — efterat den Uvane stangede ham forrigen Vin-
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ter. Men saa’en lidt Puslearbejde kan han jo immer — og siaa 
kunde vor Jens da faa sig en ny Vams til Konfirmationen«!

»Hør, Kirsten — lad hun hellere den gode Mand blive i sin 
Ovnkrog og snitte videre paa sine Træsko. — Der er sikkert oppe 
paa Rumpelkamret en Klædning af Kammerjunkerens, hun kan 
faa til hendes Jens.«

Den gamles Blik blev rædselsslagent.
»Men tror den naadige Frue da ikke, det kan bringe Ulykke 

at staa i Kammerjunkerens Klæder — for saa« —.
»Vist ikke! gode Kirsten! Hvor falder hun paa den Tanke? 

I faa jo Klædningen af min Haand.«
>Ja, saa kan det vel inte’ Skade — og saa siger jeg saa man

gen Tak.« —
Fru Ulrikke skyndte sig ind ad Slotsporten. Ingen maatte se 

hun græd!! Saa vidt havde han da bragt det, den Mand, hvis 
Navn hun bar, og hvis Hustru hun var, at selv hans aflagte Tøj 
rædedes man for. At man oppe i Gjerrild længe havde kyset uar
tige Børn med ham, var hende vel bekendt. Men! —

Nej! Nu fik alt være forbi.
Og den Aften skrev Fru Ulrikke til sin Mand, at hun gav 

ham Tilladelse til at gifte sig igen; hun renoncerede paa enhver 
Ret til at kalde sig hans Hustru. Da hans Svar paa hendes Skri
velse kom, lød det: »Det havde jeg for Fanden ogsaa gjort, hvis 
det lystede mig, ogsaa uden Eders Tilladelse og Minde.« —

Denne Elskværdighed var dateret fra Odense, hvor Kammer
junkeren havde slaaet sig ned med Actricen i den store, hvide 
Gaard paa Torvet, hvor Spaniolerne faa Aar i Forvejen havde haft 
Hovedkvartér, ja, saagar Kirke i Porten.

Her fordrev han Tiden med at slaas med Actricen, hvad Na
boerne maatte bekende, thi sent i Sommernætterne lød Lyden af 
ituslaaet Porcelain, af franske, tyske og italienske Eder ud over 
Aaen. Saa kunde da Odense Borgere se den lille Mand med det 
lange Haar og det vissengule Ansigt løbe rundt i Haven ved Aaen 
med sin Ridepisk i Haanden efter den negligéklædte Actrice. Naar 
Fred herskede, det kunde jo hænde naar Kammerjunkeren havde 
ladet sig formilde og forblænde af Actricens skønne Lineamenter, 
sad Parret sammen i den store Stue ud mod Torvet. Kammerjun-
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keren viste da sin Menneskeforagt ved at række Tunge ud ad 
Vinduet efter Byens Bedstemænd.

Eller han syslede med Malerkunsten. I Reglen gjaldt det hans 
Selvportræt. Kammerjunkeren havde en sær Forkærlighed for 
sit eget Ansigt, hvori han var i Modsætning til den øvrige Menne
skehed! Og det var de mærkeligste Billeder, han formaaede at 
fæstne til Lærredet af det galdesure Ansigt. I dem alle var der 
dog ét Træk, der gik igen: nemlig den sammenknebne Mund, der 
søgte at skjule den totale Mangel paa Tænder.

Flere af disse Billeder findes endnu i Slægten, og som for 
100 Aar siden Børnene i Gjerrild gruede for ham, saaledes ser 
Slægtens nuværende Børnegeneration ogsaa paa hans Billede med 
en vis Gysen.

Men Kammerjunkeren havde foruden Kvinder og Maler
kunst nok en Passion------ Jagt!

Her i Odense fattedes jo ædlere Vildt, selv Kvindevildtet flyg
tede for ham, naar han kom det paa Sporet; og saa havde han 
da slaaet sig paa Jagt efter Rotter og Mus. En veldresseret sort 
Kat fulgte ham paa hans Ekspeditioner. Det store Loft, hvor Vind 
og Storm susede gennem utætte Længer og sprukne Ruder, var 
hans Revier. Heroppe havde han en gammel Lænestol staaende, 
hvor han i Timevis kunde sidde og fryde sig over at høre Musens 
Piben under Kattens Klo, se dens Krumspring for at redde Livet. 
At bruge Kat fremfor Hund havde den Fordel, at Jagten varede 
længere. En Kat lod vel Musen løbe, men fangede den atter ind; 
Kammerjunkeren havde paa sit Ur konstateret, at en Mus kunde 
vedblive at pibe i 20 Minutter under en Kats Klo.

Ganske vist var Lyden, naar en Hund knækkede Musens Ryg
rad, ogsaa behagelig; men det var dog kun eengang, saa var 
det forbi.

Saa ivrigt drev Kammerjunkeren sin Jagt, at, trods det, han 
søgte at holde sig en god Bestand ved at fodre de smaa Gnavere, 
saa udtyndedes dog Rodlen. Og blev det saadan ved, maatte han 
slaa sig paa Rotterne nede ved Aaen. Men de slap i Reglen, om 
end skambidte, ud i Aaen, og af hele Fornøjelsen blev kun en 
blodrød Stribe i det mudrede Aavand at se — intet at høre.

Og det var jo ikke meget!
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Tilmed peb en Rotte mindre en en Mus.
Kammerjunkeren var paa sin Vis lykkelig. Actricen havde 

gode Lineamenter, som sagt: lavede god Mad, var ferm til at stoppe 
og gnide Blodpletter af, og alene det at have et menneskeligt Væsen 
at slaas med var meget. Thi sin Søn og hans Kone havde han 
ikke i mange Aar set og som Følge deraf heller ingen Fornøjelse 
af dem. Skændsmaal i Breve faldt dog saa tamt ud.

Nu Fru Ulrikkes sidste Brev — noget stak der under, noget 
havde man for! Men det kunde jo egentlig være ham ganske 
ligegyldigt; nu kunde han da gifte sig med Actricen. Ikke fordi 
han havde Lyst i saa Henseende, men hun havde flere Gange 
efter en Bataille — Kammerjunkeren tænkte paa, at dette Ord 
rimede paa »Canaille« — — det skulde han dog erindre sig — 
som nu dengang han havde slaaet Armen over paa hende med 
et Stoleben, talt om at ville rejse. Men naar hun nu indsaa Mu
ligheden af, ved Underkastelse og Taalmod, at kunne blive hans 
Kone for Gud og Mennesker, saa blev hun maaske dog, ogsaa 
han havde Tiden besat.

Og virkelig! —
I 1815 efter et Slagsmaal, hvor Actricen hentede Vægteren, 

blev Parret viet.
Nu, da de var bundet til hinanden med Kirkens Velsignelse, 

bekyndte den lysteligste Tid i Kammerjunkerens Liv. Alle Kampe 
endte med Blodsudgydelse. Saa søgte han op paa sit Loft og 

> Kammerjunkerinden« sin Seng, for med Badevand at faa sit Syn 
paa det blaa Øje saavidt igen, at hun dog næste Gang kunde se 
at ramme ham!

Men paa Gaarden paa Mols smededes med kærlige Hænder 
og ægte Adelssind det Anker, der frelste Slægten for Undergang 
og Forglemmelse.

Og saaledes som i Naturen baade Dag og Nat findes, saa- 
ledes ogsaa i Menneskers Hjerter.

Fru Ulrikke paa Benzon blev Slægtens varme, lyse Foraars- 
dag og Kammerjunkerens Minde blev sort som Natten.

Sort som den sorteste Kats glinsende Skind. —
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1818 MATHIAS PEDER OTTO RO
SENØRN TIL KATHOLM 
f. 2b. Juni 1751 (posthumus') f 13. April 
1818 oo 20. Septbr. 1776 m. Edel Bene
dicte von Pentz f. 15. Oktbr. 1751 7 
17. April 1808. (Fra ham nedstam
mer den nulevende Linie af Slægten 
Rosenern).

Idet store Hus paa Torvet i Aarhus havde han, den underlige, 
gamle Herre, der hver Dag gik sin Morgentur ved syv Gange 
— ligervis en Top — i stærkt Trav at snurre rundt om St. 

Clemens Kirke.
En lille, tyk Mand med en mærkelig kroget Næse, Børnene 

i Byen sagde, den lignede et 7-Tal, et Par strænge Øjne under 
strittende, graa Bryn og en daskende Haarspids ned ad Byggen. 
Altid var han iført en mørkeblaa Klædesfrakke med Guldknapper, 
et Par mægtigere Fadermordere næsten indrammede det lille 
Rovfugleansigt; altid bar han høje, gule Kravestøvler med ding
lende Kvaster. Frakken var knappet helt op til Halsen, i Haan
den havde han en tynd Sprankrørsstok, der ofte kom i farlig 
Nærhed af de Aarhus Drenges Buxebag.

Manden var Kammerherre Mathias Peder Otto Rosenørn, 
tidligere Ejer af Katholm — nu Rentier og Oberstlieutenant paa 
Pension i Staden Aarhus. Rentier og Rentier var to Ting: det var 
just ikke egne Kuponer han sned, der ymtedes: mere Remmen af 
Næstens Hud. Mere derom hviskedes kun i Kroge — der dog og- 
saa kunde give Ekko.

En Foraarsdag — paa Slaget 8, thi Kammerherrens Dag gik 
saa nøjagtig som selve St. Clemens Sejerværk — svingede han 
med rask Fodskifte ud ad Porten og satte Kursen mod Kirken, 
hvis Vindfløj straalede i de første Solens Straaler, og hvis Slag
skygge tegnede sig rimhvid paa de omliggende Smaahuse og mor
gendampende røde Tage. Luften var tung af lilla Røg fra Skorste-
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nene, igennem hvilke Davrens Os steg op som vajende Faner. Der 
var ingen Varme i Luften, — Kammerherren skuttede sig og trak 
Halstørklædet end fastere om Halsen, saa det lille Hoved blev 
ganske stift og ubevægeligt. Koldt! Forbistret koldt! Han nyste, 
saa det rungede over den morgenøde Plads. Med de behandskede 
Hænder — Uldluffer — knugede han sin Stok ind til sig dg med 
et vranten »God Morgen« besvarede han Bagerens »Velsignet Mor
gen, Hr. Kammerherre«. Ja, velsignet — nej, kold var Morge
nen —. Nede ved Sakrestiet blev han staaende, lyttende efter noget; 
et mildnende Skær drog over de stive Ansigtstræk, og paa Syv
talsnæsen kom der en hel fornøjelig lille Krølle. Herregud — 
Sneppetræk! Dér! Han drejede rundt med store Armbevægelser, 
han lignede Masten paa et Skib i Havsnød, dér — oppe i Luften — 
helt oppe i det Blaa, en flagrende Prik — det maatte være en 
Sneppe. Han kunde ikke nægte sig selv den Glæde — efter at 
have skævet sig omkring — nej! Bageren var borte — at lægge 
sin Stok til Kinden som en Bøsse og sige Pif-Paf. Veltilfreds — 
som havde det været den første Sneppe, der nu skudt sendtes Kon
gens Køkken — slog han Stokken paany i Jorden — og fortsatte 
sin Morgentur — endnu 6 Gange maatte han runde Kirken.

Herregud — en Sneppe! Det var ligesom hjemme paa Kat
holm, naar han i lange Aftener sad og brummede over sine Regn
skaber, saa kunde et Andetræks klaprende Lyd naa ind til ham 
gennem Kaminens sodede Rør, og saa slog det aldrig Fejl, at 
han Dagen næst lod Tal være Tal og strejfede om paa Markerne 
nede ved Mosehullerne. Det blev mere og mere til Vane at lade 
Regnskaberne være, hvad de var. Tiderne var ikke til at glæde 
sig over Tal, thi de var saa genegne til at stimle sammen i 
Udgiftssiden — der bovnede de ud og trivedes — hvorimod de, 
der forsøgte at brede sig paa Indtægtssiden — der var saamænd 
Plads nok til dem! dér straks fik Svindsot, blev magre og syge, 
svandt hen — og tilsidst kun blev overfedede for at danne store 
Nuller. Det var den forbandede Engelskmands Skyld — tvende 
Gange havde han nu lavet Fyrværkeri af Hovedstaden — pom
pøse, med Raketter og Ildsnoge — eller hvad det Skab hed. Men 
af Stadens Aske var ingen Fugl Phønix opstanden, kuns Dyrtid 
og saa Papirpenge, der næppe var Papiret værd. De kummerlige
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Indtægtstal kunde dengang kun fremtrylles ved at fede dem med 
Korn, det maatte endda sælges paa Roden. Selv da var der jo 
Folk, der vovede en Terne i det Lottospil.

Som nu kom Jøden, Reeh, der da immervæk var bleven hæn
gende ved ham og stadig vidste at plante sine platte Fødder i 
Gulvfjælene paa hanses Comptoir for at trække ham med i nye 
Forretninger, som han lovede vilde give Renter og Rentesrenter. 
Det kunde nok gøres nødigt; thi Krigsaarenes Transaktioner havde 
kun bragt ham fra Dynen i Halmen; 1804 maatte han give op 
paa Katholm og 1807 ogsaa paa Edelsborg, som han havde op
kaldt efter den salig Kammerherreinde — hvem Herren da ogsaa 
tog omtrent samtidig med Edelsborg — Aaret derpaa.

Han savnede hende grumme, nu alle Børnene var fra Haan
den. Dengang de blev gift, havde saamænd ingen misundt ham, 
han huskede nok sin senere Svoger, Oberst Fircks maleciøske Brev: 
»Wer aber auf Fjellebro heirathen will, muss einem wahren 
Beruf auf Ehestand haben, denn die Mädgens sind — eine aus
genommen — der äusserlichen Figur nach, im höchsten Grade 
verwachsene Meerkatzen und die Ergiehung ist aus dem Kuh- und 
Hühner Stalle.« —

Maatte vide, om Fircks havde betragtet sin vindøjede Madam 
som den lovpriste Undtagelse! Edel havde saagu været rigtig nok, 
— og saa havde hun Sentiment, navnlig modtagelig for hans Fløj
tes skønne Triller, der dog var blevet noget urolige, da han mistede 
sin Fortand. Dog det Hul, den havde efterladt sig, var ganske 
praktisk til at holde Merskum’meren i.

Havde det nu ikke været for letsindigt sidstleden, da Reeh 
igen havde været hos ham og truet med at gro fast i Comptoiret, 
snøvlet og taget Abrahams, Isaks og Jakobs Gud — Jehowas — 
Navn immervæk i Munden — for at laane — laane! — blot denne 
ene Gang, Summen, — han vovede ikke at nævne Tallet for sig 
selv engang — Summen — denne urimelig store Sum? Han havde 
nu lovet sig selv aldrig mere — al-drig — kun denne ene Gang, 
— Schluss, — at spille slig Hazard; men der havde været gode Ren
ter at tjene paa denne Hestelevering til Tropperne ved Hamburg.

Han havde da Kvitteringen — og dertil nu 8 søvnløse Nætter!
Hans juridiske Svigersøn, Herredsfogeden i Hads Herred,
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Justitsraad Lanng, den godmodige Øllegaards Mand, havde vel 
ofte advaret ham mod Hebræeren, men disse Bondeprokurato
rer var immer saa selvvise. Fanden med detl

Naar engang de skulde aabne hans Chatol at dele Arven, da 
vilde de sikkert være lykkelige for Jødens Delagtighed i dets 
Indhold!

Nej — var Advarslen endda kommet fra hans Søn Ludvig — 
men den gode Mosjø holdt jo til blandt de Sorte, sad paa de vest
indiske Kolonier at dømme Avekatter og Halenegere. Mon hans 
Frue var en af disse — skulde nok være en Kreol eller Krenol 
eller hvad Fanden det Slags hed, der levede paa Guadeloupe. Det 
skulde være et skrapt Fruentimmer. Ludvig havde selv skrevet, 
at ved deres Bryllup havde hun forlangt en Brudebouquet af 
Anemoner, Ludvig havde nok været saa romantisk at fortælle 
derom — saa maatte han da rive Schwanzen af sine Pappegøjer og 
lave dem ligervis grønne Blade — Blomsten fingererede de sammen 
af Uldtotter. Saadan noget Pjat fyldte han sine Breve med, for- 
liebt, som han var, men hvad Rom kostede — ikke et Kvæk om 
det! Hvor skrap Madammen var, havde andre ladet sig forlyde 
med: hun brugte de sorte Slavinders Bryster til Naalepuder, dog 
turde det vel være Løgn.

Ikke for det, Kvinder kunde saagu hitte paa en Del. Et bedsk 
Smil oplyste Kammerherrens Ansigt.

Der var nu hende Marianne, Præstetøsen fra Gjerrild »af de 
Sørensen’er«. Hun havde forlokket hans Søn, den godmodige Dreng 
Christian — jo, drevet saadan sit Spil med sine Yndigheder, at 
Drengen var plumpet i med hende, jo, lagt i med Mæren, og 
Resultatet var da ogsaa den Horeunge, som de, for at »ære« Kam
merherreinden, havde givet hinners Navn. Efter at Christian havde 
givet ham en Scene, med Fraade i Mundvigen og det Hvide drejet 
ud af Øjnene, var de da gaaet for Alteret, trods det Møjerten gik 
for faldende Fode og da ogsaa havde barslet kort derpaa. Siden 
da gentog Spøgen sig næsten hvert Aar, sikkert som Ammen i Kir
ken. Hvad i Jøhowas — Herrens! — Fanden, det kom der af at 
verkehre med Jøden!! — Navn skulde det ende med? Vel havde 
han overdraget Christian Ingvorstrup, — kvit og frit, næsten da; 
men røget var den, røget Frederikkesminde og nu sad de og aad
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Jordæbler og Rødder paa Udflyttergaarden Raunstrup og forøgede 
Bestanden med Unger. Det udviklede sig til Skandale, gjorde det! 
Nu skrev hans bedste Søn, Ritmesteren i Randers, Peter Otto, 
at det var paa Tide at skride ind. Nyssens var Ritmesteren med 
Eskadrone redet over Torvet i Randers, og der sad Christian paa 
sin Pindevogn og solgte Rødder og Grønt — raabende efter Rit
mesteren: »Alt kan I tage fra mig — Fanden ikke mit Navn og 
mit Adelskab.« Han maatte tale om Adelskab — og Kammerher
ren gad nok se den Idiot, der gad tage Mæren og Ungerne fra 
Knægten — andet var der ikke at rage i! — Tovligt — tovligt!!

Det var Synd for Ritmesterens Renomé; thi han var en Ro
senørn, saa ægte som nogen Hund, der var sort i Kæften og 
kunde løftes ved Rumpen.

Syv Gange, syv Gange — hjem, hjem. Morgenturen endt. Ja! 
Hjem. Vejen var endt.

Kammerherren svingede ind i Porten, dens sorte Gab slugte 
ham. Lyner det? Brænder det? Abraham, Isak og Jakobs Gud — 
Indhjul — Raket — Taage — rød, svovlgul Taage. —

Et Fald —! En Stok, der rasler over toppede Brosten — en 
Hat, som Trækvinden faar til at trille over Fliser. —

En Pige kommer løbende, slaar Forklædet over Hovedet og 
løber igen. En Karl kommer klaprende paa Træsko — Herre- 
jemini! Der er stille i Portrummet — Dødens Stilhed. Ingen Be
vægelse, kun en fin, rød Strøm slanger sig i Stenens Ridser. Den 
kommer fra et sivende Saar i Kammerherrens Nakke, slaaet paa 
Portens Afvisersten. Kammerherren er bleven rørt — Kammer
herren er død.

De kom: Lægen, der skrev Dødsattesten, Konen, der drog 
Liget, Snedkeren, der tømrede Kistefjællene.

Saa blev der stille i Huset.
Atter kom nogen. Ritmesteren, stiv og stejl med sammenbidt 

Mund under Moustachen; Christian, i sin vendte, graa Vadmels
frakke med foldede, barkede Næver, Marianne, hans lille, for
græmmede Kone, snøftende og tudende; Klosterfrøkenen fra Oden
se Kloster, Eva Margrethe, med sin gule Hud og Snustobaksdaase; 
Øllegaard, Justitsraadinden, med sit stillestaaende, firkantede An
sigt omgivet af Pibestrimler en masse.
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Ja, de kom at samles om den smalle Kiste, kom at samles om 
det bredmavede Chatol, hvis tillaasede Skuffe synes sprækkefær
digt af Hemmeligheder, Coupons og Penge.

Thi Dagen var der, hvor de skulde aabne hans Chatol og 
blive lykkelige for Jødens Delagtighed i dets Indhold.

Det hemmelige Rum, hvis Existens Ritmesteren alene kendte 
— var tomt!! Kun en Lap Papir: Jødens Kvittering for de mange, 
mange Penge.

Tvivlraadige Blikke — al Snøften holdt op.
Jøden kom, Christian gik — han vilde ikke være i Stue med 

en Jøde.
De platte Fødder var plantet i Comptoirets Gulvplanke, de 

skidne Hænder med de sorte Negle — var drejet, af værgende — 
med Haandfladerne udad. Abrahams, Isaks og Jacobs Gud kom 
frem som Skruptudser fra den fortryllede Prinsesses Mund — men 
Penge kom der ingen af. De var kommet, sagde Juda Søn. Betalt 
— Betalt! — Hvorledes?

Dagen før Kammerherrens Død havde han — Reeh — Jehowa 
var hans Vidne, — været hos Kammerherren. Det var i Skum
ringen; dér i Stolen sad Højvelbaarenheden; her, ganske som i 
Dag, stod han — Reeh! Paa Klappen havde han talt Pengene, de 
mange; med Renter, endnu flere. Reehs Kvittering havde Kam
merherren lovet at tilintetgøre — mellem Hædersmænd brugtes 
ikke nogen Griflen — navnlig ikke om Renter!

Den maatte ligge her — i Chatollet. Arvingerne søgte; som 
en Grævlingehund, der »gaar i Grav«, rodede de, saa Papirerne fløj.

Pigen og Kusken kom, ingen havde set Jøden, men han kom 
da forresten ogsaa som Regel geheimt — i Skumringen.------

Efterspillet kom.
I Retten: hvis Jøden vil aflægge Ed, at Pengene var betalt — 

med eller uden Renter, skal han fri for Tiltale at være!
Eden kom! Mange, mange Renter havde der været! —
Men hvad der aldrig kom, var den rosenørnske Formue — 

kun Slægtens økonomiske deroute.
Den korn!!
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1819 C E C I LI U S ANDREAS 
ULRIK ROSENØRN 
f. 29. Marts 1782 f 18. Juli 1820 
14. Maj 1801 m. Juliane Marie v. 
Schack, f. 25. Jan. 1785 f 3. Novbr. 
1834.

Der var Efteraar over det fynske Land.
Stormen havde pisket Skoven til Laser og revet Himlens 

Skyer i Flænger.
Hvinende fo’r den hen ad Landevejene for at hvirvle sig ind 

i hver Krog og hver Længe, og i dens Følge var Regn og Slud. 
Disse Efteraarets to Vaabendragere piskede Jorden i Strimer, 
dannede Søer og bundløs Ælte i de snavsede Landeveje.

Om Aftenen, naar Solens Skær kvaltes bag den blygraa Him
meldyne, søgte Bønderne til Alkoverne efter først at have fast
bundet de møre Vinduesrammer godt, og med et »Fadervor« 
krøb Bonden ned i de tunge Dyner i Haab om, at Stormen vilde 
lade Hytten blive staaende. Maatte den nøjes med at høste sit 
Tiende i Form af Tagsten og en enkelt Rude, eller have sit lystige 
Lune paa og spille Bold med en Kornstak. De unge Karle sam
ledes i Kroen og spillede Kort og drak 01 med Pind i:

En saadan Efteraarsnat — Klokken var henimod 11 — kom 
en enlig Rytter paa Landevejen fra Odense til Kerteminde.

Han havde trukket Huen ned over Ansigtet for at værne det 
lidt for den bidende Storm. Da han naaede Geels Kro, standsede 
han den halvt skamredne Hest, smed Tøjlen og gik ind i Kroen. 
Gennem Døren hørte han Lyd af mange Stemmer og Slag i Borde; 
en fed Mados og Krostuestank slog ham i Møde. —

Staldkarlen, der trak af med den mødige Hest, hørte den 
Jubel, hvormed den overbestænkede Rytter blev modtaget, og han 
rystede foragteligt paa Hovedet.
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Den Ridende smed sin Hue og Kappe paa Bordet, saa’ sig 
om i Krostuen med sine klare Øjne, der dog havde et flakkende 
Skær, som den Lysning, der gaar over en Kornmark i Høst, naar 
Solen forsvinder bag en Sky for et Øjeblik efter atter at give 
fuld Glans over de kærnetunge Agre.

»God Aften i Kvæld.«
Den unge Mand slog i det nærmeste Bord med sin Ridepisk, 

saa Øllet skvulpede i Træbægerne. Kromanden kom frem bag sin 
Disk, med Luen i Haanden hjalp han den unge Mand med at 
børste det værste Snavs af de dyngvaade Ridestøvler. — En en
kelt Bondeknøs listede af.

»Naa, I gode Mænd —! For et Vejr! En Kromand behøver 
ikke i Aften at komme extra Vand i Vinen, det besørger den Gamle 
deroppe.«

Et bragende Latterudbrud belønnede denne Bemærkning. Den 
unge Mands Øjne fik et ondskabsfuldt Blink:

»Sidder han dér — Rasmus Ladefoged. — Ja, han kender 
allenfals den Kunst at blande Vand i den Mælk, han skikker os 
op paa Gaarden. Fanden anamme ham, den Kæltring han er!!« —

»Saa — saa — Rosenørn — ikke alle har en Bedstefar, der 
var Mundskænk og kun kendte ublandet Vin — eller Bærme.« —

En svær Mand med sølvbeslagen Merskumspibe blandede sig 
i den optrækkende Strid.

»Kom han nu hellere hen og spil en Skjervinsel med mig og 
den ærlige Borger, Købmand Møller fra Bogense —; eller havde 
han tænkt at naa hjem til Keirup i Aften og tælle sine Conti op?«

»Hold Kæft — Birkedommer! Hvor vover en saadan Karl at 
tale først til mig, man skulde fast tro, han ikke anede, hvem han 
vover at tale til. Pas han sine egne Sager og hav kun ingen Angst 
for Rasmus Ladefoged. Mine Hænder er sgu’ endnu for gode til at 
tærske et Bondeøg! Vært — hid med et Krus Mjød og stop saa 
Kæften paa den syngende So derovre i Krogen —!«

Rosenørn satte sig hen ved Ovnen for at faa sine vaade Klæ
der tørrede, og Birkedommeren mærkede, at i Aften var Rosenørn 
»Junkeren«. Han tav og spillede videre med den Bogense Køb
mand. Lidt efter følte Birkedommeren sig atter for, men for
sigtigt, thi han kendte sine Folk:
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»Har Hr. Rosenørn hørt nyt i Købstaden« —? — men han 
blev afbrudt med et »Hold Kæft — forstod han ikke, hvad jeg 
før sagde?«

Rosenørn lagde Benene op paa Ovnbænken, Stemmerne om
kring blev utydeligere og fjernere. Varmen lagde sig omkring ham 
og fik ham til at falde til Ro----------- .

Hvorfor Fanden sad han nu egentlig her? Havde han nu ikke 
bestemt sig til at ride lige hjem, og alligevel var han havnet her 
mellem alt dette Bonderak, der stank af Brændevin og vaade Klude. 
Hjemme paa Keirup gik nu hans Hustru fra Vindue til Vindue 
for at spejde efter ham.

Han rejste sig bestemt. Han vilde hjem! Birkedommerens 
smaa Øjne blev lurende og Købmand Møller sad og rørte med 
Pinden i sit 01.

»Naadige Herre — tilgiv!«
Birkedommeren rejste sig.
»Vi vilde gerne, at en ærlig Herre vilde afgøre en Strid mel

lem os.«
Købmanden saa’ forundret op, men et Tryk af Birkedomme

rens tunge Støvle fik ham til at lukke den vidtaabne Mund.
Rosenørn vendte sig om, slog ud med Haanden og sagde i en 

overlegen Tone: »Fremsæt Han sit Ønske«. —
»Ja, det gælder vort sidste Spil. — Der sad nu Købmanden 

med Klør Pige —«.
»Ja, han er en stor Lurendrejer, som det synes, men Han 

sad saa vel med Klør Bonde! Til Helvede med jert Spil, I spiller 
mare som Natvægtere i Søvne! — Hid med Kortene, for Fanden, 
og jeg skal vise ham, hvorledes man fører et Spil!«

»Skal vi spille Hanrej«? spurgte Birkedommeren med et ufor
skammet Smil.

Rosenørn overhørte Bemærkningen og Bøndernes Fnisen. Han 
var allerede i Færd med at give Kort.

»Hid med 3 Gange Mjød og en Pægl Brændevin — Krovært! 
Og se saa efter — I gode Folk; saa skal I Fanden anamme mig 
se Spil!«

Og under ideligen Drikken gik Spillet sin Gang, med Slag i
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Bordet og Banden. Af og til tog Rosenørn en Stol og kylede den 
hen ad Gulvet i Vrede, for i næste Øjeblik at vexle Haandslag 
og djærve Axelslag med Birkedommeren. Da Klokken var 1 havde 
Rosenørn tabt alle sine rede Penge og Birkedommerens Ansigt var 
dobbelt rødt og veltilfreds.

»Ja! saa holder vi vel op« — mente Købmanden og strøg sin 
Gevinst i Lommen.

»Nej — Fanden hente Eder, I Bondefangere. — Nej! Nu be
gynder vi først!«

»Spiller vi paa Kredit, bette Rosenørn?« spurgte Birkedom
meren.

Rosenørn væltede sin Stol i Vrede: »Kredit!! Hvis han mener 
min Faders Penge er Kredit — ja, saa spiller vi Satan gale mig 
om Kredit.«

Købmanden forsøgte at berolige ham. — Selvfølgelig — hvis 
den gamle Kammerherre var Kautionist, saa kunde man for hans 
Skyld spille til den lyse Morgen. Men Birkedommeren ragede 
tvært Kortene sammen i en Bunke og erklærede, at han vilde ikke 
spille om en Buxeknap. Vilde man spille med ham — ja — saa 
vilde han have Valuta paa Bordet. —

Saa rejste Rosenørn sig, og bandende forlod han Skænke
stuen; Købmanden skulde allerede til at gøre Birkedommeren Be
brejdelser. Da hørte han en forfærdelig Larm i Forstuen og plud
selig saa’ han Rosenøm komme ind i Krostuen, trækkende sin 
Ridehest ved Tøjlen!

»Fanden brække mig — din forbandede Lovtrækker! Glo 
saa! Spær dine elendige Koøjne op! Her ser Du Fanden ede mig 
Valuta.«

Og en Jubel, der ingen Ende vilde tage, afbrød hans Ord. 
Birkedommeren slog sig paa sin tykke Mave, lo, saa Taarerne 
trillede ham ned ad Kinderne.

Saa gik Spillet sin Gang, til Ridehest, Saddel og Tøjle var 
borte; videre spillede man om Rosenøms Kappe, og kun i sidste 
Spil fik Rosenørn Revanche: han vandt Birkedommerens Egestok 
fra ham.

Medens Rosenørn ituslog Glas og Krus, forsvandt Birkedom-
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mer og Købmand ud ad Bagdøren, og da han mærkede, de var 
borte, løb han ud i Regnen med Stokken i Haanden, bandende, 
raabende, skældende og ravende, medens Kromanden laaste Dø
ren omhyggeligt bag ham.

Regnen kølede hans Hoved, Blæsten svalede hans Kind og 
kaldte Fornuften tilbage i hans Hjerne. Han følte sig paa engang 
ædru, følte sig ensom og svag, elendig og ussel.

Langsomt stred han sig frem gennem Regnnatten mod Keirup. 
Da han passerede Ulriksholm, saa’ hun Lys i Kammerherrens 
Værelse, og han lovede sig selv, at nu skulde det være Slut! Nu 
skulde han forsøge at blive som den gamle Mand derovre bag 
den oplyste Rude. Sky skævede han til Kølstrups hvide Kirke- 
gaardsdige, bag hvilket hans lille ukendte Moder sov den evige 
Søvn.

Det blev Morgen, før han naaede Keirup. Hans Kone havde 
laaset sig inde med Børnene, og hvor meget han end bad og tryg
lede — den Dør blev laaset. Saa lagde han sig paa Gulvet med 
Dørens Trin til Hovedpude og sov sin Rus ud.

Næste Aften begav han sig over til Ulriksholm. Han vilde 
tale med sin Fader, bede endnu engang om hans Hjælp.

Men paa Vejen mødte han Birkedommerens Vogn, forspændt 
med hans Ridehest. Det var, som om alt løb rundt for ham og al 
Nattens Ondskab voxede op i ham.

Han standsede Vognen, rev Birkedommeren ned ad Bukken 
og gennemtærskede ham med hans egen Egestok. Dirrende stod 
han paa Landevejen — rystende over hele Kroppen og raabte stadig 
og stadig: »Hvis Du synes om min Hest — synes jeg om din 
Stok — forbandede Bondefanger og Lovtrækker.« Og da han med 
et Slag havde knækket den tykke Stok lige midt i Birkedomme
rens Ansigt, vendte han sig om, gik til Ladby Kro, svirede og sol
dede hele den lange Nat.

Næste Dag maatte den gamle Kammerherre betale en Sum 
til Birkedommeren for Svie og Smerte------ og da Svien og Smer
ten var stor — var Summen det ogsaa------ !

Den Nat besluttede Kammerherre Poul sig til at udstykke 
sit Gods.
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Sønnen havde da forlængst udstykket sit.
Da denne døde, efterlod han sin Hustru et ødelagt Navn og 

sin Gæld, begge forøgede hun, som var hun blevet ham en lære
nem Elev, sløvet og ødelagt af Samlivet med ham, der havde ejet 
Nøglen til Paradis: en Faders grænseløse Kærlighed.

Men som Barnet i Eventyret havde han tabt Nøglen blandt 
Ukrudt og Nælder og kunde ikke finde den igen. —
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1828 At Barndommen, ser fremmad, Alder
dommen bagud, var det det, som Janus 
to Hoveder skulde udtrykke?

(Montaigne).

Hvadenten Vigen ved Ulriksholm laa som et skarpslebent 
Stykke Krystalspejl, hvori den røde Gaard spejlede sine 

Taarne og Tinder, eller Vaaren havde lyst med et bølgende Smil 
over dens havgrønne Farve, kunde man hver Aften, naar Ave
klokken lød, se en ældre Herre gaa op mod Kølstrup Kirke, møj
sommelig støttende sig til sin Stok.

Han var klædt i det forrige Aarhundredes Dragt, det hvide 
Haar bundet sammen i Nakken med et moiré Baand. Ansigtet 
var fint og rynket, men over den fine, bøjede Næse saa et Par 
forunderlig milde Barneøjne ud i Livet.

Det var den forrige Ejer af Ulriksholm — Kammerherre Poul 
Rosenørn, der i sin Alderdom havde fundet sit Hjem i det saa- 
kaldte »Majorhus«, fra hvis smaataviede Ruder han kunde se alle 
de Herligheder, han engang havde kaldt sine.

Hvad enten Sneen laa som en revnet Edderdunsdyne over 
den frostknitrende Jord, eller Varmen ligefrem hang kvælende 
i Luften: man saa ham komme ud fra det hvide Majorhus, naar 
Aveklokken lød, for at gaa sin Aftentur. Mange var de Smil, Bøn
derbørnene fik, mangt et Strøg over deres hørgule Haar af de 
kniplingsprydede, fine Gammelmandshænder.

Og var han saa naaet Kirkebakkens Top, satte han sig paa 
Bænken under den hængende Kirkegaardsask. Hans Blik søgte 
Gaarden bag Vigen, bag hvis Ruder, som Solen fik til at skinne 
som straalende Øjne i den døende Aften, nu fremmede Slægter 
færdedes. Vel boede endnu hans Søster — Geheimeraadinde Moltke
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— derovre i den lave Længe, hvor hans gode Mormor, Karen 
Hein’s, havde ført sine Regnskaber og vogtet sit jordiske Gods; 
men paa Hovedbygningen herskede andre Mennesker, andre 
Skikke.

Naar Minderne fra Barndomshjemmet dukkede op, kunde der 
i den gamle Kammerherres Øjne komme som et raadvildt, spør
gende: »Hvorfor« —! Et »Hvorfor«, der aldrig skulde besvares; 
thi Skæbnens Bog er lukket for alle Blikke, de være sig nok saa 
raadvildt spørgende.

Thi han havde dog splittet Fædrenes Hjem for at realisere 
sin Ungdoms straalende Drømme om frie, glade Smaahjem for 
den før saa trælbundne Bonde. Og dog — hvem kunde kræve 
ham til Regnskab? Var han ikke i fuld Overensstemmelse med 
sin Samvittighed, og havde han ikke, herinde bag det hvide Kir
kedige, begravet alle sine jordiske Haab, de Kære, der havde kun
net kræve ham til Regnskab. Vilde ikke den Sæd og Velsignelse, 
han havde begravet i hvert lille Husmandshus’s Agre, en Dag 
bære de Frugter, hvorom han drømte.

Snart var vel ogsaa hans Pilgrimsgang gennem Livet til Ende, 
hans ensomme Dage forbi. Hvad brugte han mere end en Tue 
Jord derinde hos sine Kære. Og selv om han saa laa der; hvem 
i Slægten vilde mindes ham. Men hans Værk — hans Gave til 
de Slægter, der havde trællet i hans Slægts Brød, de vilde over
leve ham! Alle disse svære, tunge Skikkelser med de grove, ar
bejdsvante Næver, der syntes at have krævet ham til Regnskab 
for hans Slægts Overgreb, de var jo bleven hans Børn, da hans 
eget var dødt, de lønnede ham med Smil og Velsignelse, naar 
de saa ham.

Aah jo — han kunde være tilfreds. Han havde faaet en 
Blomst, endnu medens han levede, de fleste af hans Slægt havde 
først faaet den i Graven, og da var det for silde. —

Kammerherren rejste sig, nikkede til det aftenstille Land. Dér 
— dér i hver Ager, i hver Toft havde han lagt alt det, Livet havde 
givet ham og ikke igen taget fra ham.

Han tog den rustne Kirkelaagenøgle op af Lommen og stak 
den i Kirkelaagen.

Nu stod han i de Dødes Have. Han tænkte med Vemod:
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vel havde han vundet Sejr over Smil og Tvivl, men han stod mel
lem Grave. Langsomt gik han hen til Sørgepilen, der skyggede 
over de to, der havde været hans jordiske Lykke.

»Ligger Du godt, lille Cecilie?«
Hver Aften hørte han sin egen Stemme udtale de Ord: de 

sidste til hans lille B*arnehustru, da hun gik fra ham til Guds 
Rige. Hun havde vendt det lille Ansigt op mod ham — med graad- 
kvalt Smil om den skælvende Mund havde hun hvisket: — »Ja 
Poul! For jeg hviler paa dit Løfte«. —

Mange, mange Aar havde hun nu ligget her under Sørge
pilen og den hvide Marmorurne, der var »Cecilie helliget«, hvilet 
paa »hans Løfte«. Men hans Liv var bleven knust under dette 
Løfte, hun havde taget af ham: — Løftet om aldrig at gifte sig 
igen. To store Taarer listede sig ned over hans rynkede Kinder, 
han bukkede sig ned og fjærnede et Par visne Vedbendranker, 
som vilde han skjule sin Sorg, sin Bevægelse. Ja! Den Dag, han 
som ganske ung Ægtemand havde mistet hende, følt hendes lille 
Haand stivne i sin, set de violblaa Øjne lukke sig for evigt — 
den Dag begyndte hans Ensomhed.

Han havde kæmpet en ærlig Kamp for at vedblive at leve 
Livet, kastet al sin Kærlighed paa sin nyfødte Søn, værnet om 
sine Søskende og forsøgt at være et Midtpunkt for sin Slægt. Men 
nu indsaa han saa godt, at han havde kæmpet forgæves. Maalet 
naaede han saa langt fra, alt var gaaet i Stykker mellem hans 
Hænder. Han manglede Jernviljen. Hans kloge Søster, Mette Pou- 
line, havde engang sagt, at han var som et Spinet, hvor Bas- 
tonerne manglede — og hun havde haft Ret.

Gennem Livet var han dog kommet — og lille Cecilie var 
blevet skaanet for meget. Hun laa jo godt. Paa Hjærteløftet. En
gang havde han troet, at Strengene i hans Hjerte vilde komme 
til at tone med fulde Accorder, dengang hans saa’ sin Dreng 
vokse op, saa’ ham søge de kendte Veje, Slægten havde gaaet. 
Men ogsaa han havde manglet Jernviljen, og de herlige Anlæg 
var blevet fordærvet og ødelagt. Dér, hvor Faderen havde saaet 
de skønneste Blomster i Sønnens Hjerte, var kun Ukrudt vokset 
op, som selv den kærlige Faderhaand ej havde formaaet at luge bort.

Og da han en Dag stod ved sin Søns friske Grav — maatte
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han takke Herren, ikke alene fordi han gav — men ogsaa fordi 
han tog.

Endnu var der Plads til ham under Sørgepilen, saa vilde 
Vedbend med Blade som værnende, udbredte Hænder ogsaa dække 
ham og hans Lidelsesvej være til Ende — de stikkende Torne 
fra Vejens stenede Støv skulde da ej mere^saare ham.

Med sin lille Rive rev hans Gravens fine Grus. Saa lukkede 
han Gitterlaagen og gik i Tusmørket til sit Hjem. Fra hans Søsters 
Stue paa Hovedgaarden skinnede Lyset som en Vifte ud i Mørket, 
men han agtede ikke dets Kalden.

Han fortsatte sin Gang — Pilgrimsgangen — til den hvid- 
malede Havelaage, der flankeredes af to ældgamle Rødtjørne.

En Foraarsdag, da Solen jublende skinnede og Kornets før
ste grønne Spirer rankede sig over den duftende Muld, bar Bøn
derne den gamle Kammerherre for sidste Gang hans Vej til Køl
strup Kirke.

Alle græd de. Alle følte de, at Egnens gode Aand var gaaet 
bort. De barkede Næver gav hinanden Haandslag og Løfte paa 
at ville værne den Arv, han havde givet, til fjerne Slægter og Tider. 
Og paa det Løfte hviler Poul Rosenørn mellem sin Barnehustru 
og sin Smertenssøn til den store Dom kommer.

Men med ham forsvandt det gamle Ørnenavn fra Egnen. — 
1 en Nedgang saa skøn, som Solens Nedgang en stille Sommeraften 
i Vigen ved den gamle, røde Gaand med det himmelstræbende Spir.
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1829 JOHANNE C ASP ÅRA 
ROSEN ØRN 
f. 18. Aug. 1767 f1. Juli 1829 oo 27. Juli 
1798 m. Geheimekonferensraad, Hvid 
Ridder, Lensgreve Werner Jasper 
Andreas Moltke f. 15. Septbr. 1755 
t 15. Aug. 1835.

Johanne Caspare, Geheimeraadinde af Moltkes fine, lille Skik
kelse syntes næsten at forsvinde i den forgyldte Lænestol foran 

det røde Lakbord i Vinduesnichen paa Ulriksholm.
I den store Stue, hendes Grandmamma saligs tidligere Comp- 

loir i den lave Længe paa Gaarden, listede en falmet Solstraale 
paa skraa henover Tæppet. Geheimeraadinden trak sit Kniplinge- 
schawl tættere om de lidt høje Skuldre, hun hadede Træk og tog 
sig en Forfriskning af sin Lugtesvamp. Greb igen de silkebro- 
derede Spillekort og satte sig omhyggeligt til Rette.

Hun vilde lægge sig en Kabale.
Hun maatte dog have rede paa, om hendes gode Hr. Gemal 

dog aldrig flyede hende det Brev, hvorefter hun havde en saa 
svarligen Forlængsel, Brevet, der skulde falde som Manna udi 
Ørkenen, Brevet, der skulde kalde hende tilbage til Livet.

Nu havde hun fast den ganske Nachmittag siddet her i Nichen 
med Kort, der ikke vilde makke Ret. Aldrig vilde den øverste 
Række ende med coeur og den nederste med Tref, saaledes som 
de skulde, om hendes Ønske skulde vorde opfyldt. Immer kom 
den sorte Konge maLa-propos, og saa kunde hun begynde forfra. 
Det var, som om Kortene gav hendes Betragtninger Ret i, at 
den gode Oberpræsident bestemt havde glemt hende. Knapt kunde 
hun skimte Kortene mere, om de var røde eller sorte, Skyggerne 
uden for Vinduet begyndte at blive lange og liste sig ind i alle 
Stuens Kroge. Saa smed hun Kortene sammen og satte sig i Stolen 
foran Ovnen og gav sig til at meditere.

233



— Nu var der Fest i Residensstaden, og hendes smukke sta
telige Mand var Midtpunkt i de toneangivende Kredse, medens 
hun sad her i en Slags frivillig Landflygtighed. Havde hun kimnet 
handle anderledes? Alle havde dog vidst, at Geheimeraaden var 
en yderst myndig Herre, for hvem Konge og Fædreland gik forud 
for alt andet — og — trods det, det var anden Gang, han havde 
ladet sig smede i Ægteskabs Lænke, vilde han dog aldrig faa det 
rette Fodslag i Ægteskabets Pas de deux. Hans første Ægteskabs
vals havde da ogsaa haft en dødelig Udgang.

Saa havde Geheimeraadinden en Dag i sort Humør følt sit 
Liv forfejlet, og i al Venskab og Fordragelighed var hun traadt 
frem for sin Herre og Mester og meddelt ham, at hun agtede at 
besøge sit Fædrenehjem og sin elskede Broder Poul. Men at hun 
vilde komme tilbage til sin Pligt, naar Geheimeraaden skikkede 
hende Bud.

Geheimeraaden havde da besvaret hendes liden Tale med 
en venligt »S’il vous plait, Madame« —. Og saaledes var det gaaet 
til, at hendes store Rejsecarosse en Dag svingede ind paa Ulriks- 
holm, hvor hun siden havde siddet og ventet paa Geheimeraadens 
Bud og Kalden og ventet forgæves. Hun blev for hvert Aar, der 
gik mere og mere frysende, hendes Øjne fik et spørgende, for- 
bauset Udtryk.

Og en Dag havde hun opdaget, at hun var bleven en gammel 
Dame. Saa havde hun broderet sig et Spil Kabalekort og med 
dem som Nøgle forsøgt at løse Livets Gaade. Hun havde Nøgler 
til alt: — til at forudse Vejr, Høst, Fødsel og Død, men navnlig 
til at forudse den ridende Posts Indhold. Naa, forgæves levede 
hun vel ikke Livet her, thi hendes Broder, Kammerherre Poul, 
forgudede sin lille Søster. Ensom som han var, fandt han kun 
Hyggen her i hendes Stue. Henimod Aften, inden har var gaaet 
i sit astronomiske Kammer, som han havde ladet indrette i det 
høje Taarn, havde han gerne siddet hos hende med sine økono
miske Skrifter og studeret, læst med sine smukke, trætte Øjne 
ved Lysets svage Skær, medens han hørte paa hendes Armbaands 
Raslen og Kortenes Bianden som Accompagnement til sine refor
merende Tanker. Ofte talte de om de skønne Dage i dette Hjem, da 
Bedstemoderen, Karen Hein’s, endnu levede. De to Søskende el-
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skede og ærede hendes Minde og saadanne Aftener løb med 
rasende Hast.

Ogsaa kunde det hænde, at hendes kaade Hr. Brodersøn fra 
Keirup fandt Vejen op til hendes stille Stuer for at faa sig en 
Moralprædiken og dermed føle, at der dog gaves nogen, som endnu 
ikke helt havde opgivet ham som haabløs, og troede paa hans 
Forbedring. Og dertil trænger akkurat Menneskebørn! Geheime
raadinden smilede! Thi det var jo det mærkelige ved den Dreng, 
at man maatte holde af ham trods hans Unoder. Mangen Gang 
havde hun da ogsaa paataget sig hans haabløse Defensorat, naar 
Kammerherre Pouls Taalmodighed — der var lig en Engels, det 
maatte hun indrømme — var ved at briste. Men den stakkels 
Gut havde jo omtrent fra Fødselen været moderløs, og den Hu
stru, han havde faaet — en Kusine af de Schack’er fra Nustrow 
— var næppe den Støtte for ham, hun burde være.

Lidt efter lidt havde Geheimeraadinden følt sig helt vel til
pas i det gamle Barndomshjem med dets stille Mennesker og dets 
Minder. Med sine Kort og sine Haab levede hun nu som en 
Hyacint mellem dobbelte Vinduesglar, ventende paa, at Bladene 
i hendes Skæbnebog skulde vende sig.

Der gik Aar og Dage, Vaar fulgte Vinter. Geheimeraadinden 
havde broderet sig et nyt Spil Kabalekort; de første var fast 
slidt op.

Saa kom en Dag Budet og Kaldelsen —!
Men det kom fra en Side, hun aldrig havde tænkt sig, det 

kom fra ham, den Store deroppe, hvem hun aldrig havde kunnet 
kige i Kortene.

Geheimeraadinden skulde dø!
En Aften i Vinduesnichen havde hun følt et svært Sting i 

sin Side og var gaaet til Sengs. Der laa hun nu, medens hendes 
Kammerpige sad ved et lidet Bord foran Sengen og lagde Kabale 
for hende, nærmest for at se, om Geheimeraaden vilde naa at 
komme, forinden han for anden Gang var blevet Enkemand. Thi 
hun følte selv, at nu var det Slut, og at Gud deroppe var ved at 
tage det sidste Stik hjem.

Nu havde hun set sin Brodersøn dø bort i ung og livskraftig 
Alder, og for faa Maaneder siden havde hun ovre i Majorhusets
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lavloftede Stuer lukket sin Broders milde Øjne. Nu kom altsaa 
Turen til hende. Hun havde overlevet sig selv paa denne Gaard. 
Med feberglinsende Øjne fulgte hun Kammerpigens langsomme 
Hænder, der vendte Kortene, eet for eet i den store Bunke. Hun 
laa og lyttede spændt efter den Vogns Rumlen, der skulde bringe 
hendes Mand til det sidste Farvel. Da saa hun, at Kammerpigen 
sad med Spar Konge i Haanden, hendes Øjne blev stive af Ræd
sel, og hendes Læber hviskede »Finis«! Hun forstod, at hun skulde 
dø ensom som hun havde levet.

Den Nat henimod 1 døde Johanne, Geheimeraadinde af Moltke, 
som den sidste af de Rosenørner, der havde deres Hjem paa 
den gamle, røde Gaard ved Vigen.

I Morgendæmringen rullede Geheimeraadens Vogn ind i Gaar- 
den, hvor han blev modtaget af Sognets unge Præst. Da han hørte, 
han kom for sent, lod han Hesten vende, gav fra Carethvinduet 
Præsten Ordre til at ordne alt til Begravelsen og raabte til Kusken: 
, Sortez« —!

Men den store Mester deroppe lagde sit sidste Stik varligt 
til Side.

Det var trods alt et af dem, der »talte«.
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Oversigtstavle over de i Bogen nævnte Medlemmer 
af Familien Rosenørn.

Slægtens Stamfader, der 20. Marts 1679 fik Vaabenbrev med 
Navnet Rosenørn var:

Peder Madsen (Rosenørn) til Tvilumgaard. (Søn af 
Mads Poulsen til Tvilumgaard (1600—1678), Borgmester i Ran
ders og Anna Vestenie Nielsdatter (1591 f 1653) var født 10. Okt. 
1635 i Randers. Assessor i Kammerkollegiet, Cancelliraad; g. 20. 
Nov. 1664 m. Anna de H e m m e r, f. 23. Febr. 1637. Hun 
død: 5. April 1703. Han død: 26. Aug. 1706. Børn (bl. a.) A.—D. 
A. Anne Peder sd atter Rosenørn, f. 26. Jan. 1667, t 3. 

Decbr. 1714.
B. Poul Ros en ørn til Tvilum (1706—20), Meilgaard (1720 

—t) og Katholm (1724—f), Generalmajor; f. 25. Jan. 1670, 
t 26.—27. Novbr. 1737; g. 28. Maj 1708 m. Mette Benzon, 
f. 10. Novbr. 1693, t 23. Decbr. 1752. Børn (bl. a.) a—e. 
a. Johan Nicolaj Rosenørn til Meilgaard, Major, f.

15. Juli 1710, druknet 23. Juni 1747; g. 18. Septbr. 1739 
m. Sophie Amalie Dyre, f. 1704 f 1770. (Hun g.2) 
10. Decbr. 1752 m. Génerallieutn. Otto Christopher v. d. 
Osten, f. 6. April 1707, t 5. Juli 1773). (3 Børn t spæde), 

b. Peder Rosenørn til Katholm (1739—1776), Oberst, 
Stiftsbefalingmsand over Aarhus Stift, Geheimeconferens- 
raad; Justitiarius i Højesteret, Overskænk, Hvid Ridder, 
f. 20. Aug. 1711, t 29. April 1790; g. 20. Juli 1753 m. 
Ulrica Hedevig v. Heinen, f. 12. Jan. 1734, t 7. 
Marts 1772. Børn 1—5.
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1. Mette Pouline Rosenørn, Hofdame hos Arve
prinsesse Frederikke, f. 8. Juli 1754, t 25. Jan. 1811; 
g. 6. Decbr. 1776 m. Geheimeraad, Overhofmarchal, Or
denssekretair, Kmhr., Hvid Ridder, Engel Carl 
Ernst v. Schack til Nustrow, f. 11. Aug. 1750, t 
10. Decbr. 1811.
Blandt Børnene var:

Juliane Marie v. Schack, f. 25. Novbr. 1785, 
t 3. Novbr. 1834; g. 14. Maj 1802 med sin Fætter 
Cecilius Andreas Ulrik Rosenørn, f. 
29. Marts 1782, t 12. Juli 1820.

2. PoulRosenørntil Ulriksholm, Kammerherre, Kom
mitteret i Økonomi- og Kommercekoll., Stiftamtmand i 
Fyns Stift, f. 30. Marts 1756, t 28. April 1829; g. 20. 
April 1781 m. Cecilia Andrea Krabbe, f. 29. 
Juni 1764, t 4. April 1782.
Søn:

Cecilius Andreas Ulrik Rosenørn, f. 
29. Marts 1782, t 12. Juli 1820; g. 14. Maj 1802 m. 
Kusinen: Juliane Marie von Schack. (I 
dette Ægteskab var 4 Børn; med det yngste, Ge- 
heimekonferensraad, Overpræsident i København, 
Ernst Emil Rosenørn (f. 7. Novbr. 1810, 
t 7. Aug. 1894) uddøde den ældre Linie af Familien 
Rosenørn).

3. Ulrikke Frederikke Cathrine Rosenørn, 
Hofdame hos Prinsesse Sophie Frederikke, f. 21. Septbr. 
1757, t 12. Marts 1839; g. 4. Novbr. 1791 m. Kammer
junker Jacob Benzon, f. 1. Marts 1759, t 7. April 
1842, sep. 1811. (Han g.2) 17. Septbrr. 1815 m. Sophie 
Holm, f. 6. Aug. 1796, t 14. Septbr. 1862).

4. Margrethe Benedikte Rosenørn, f. 5. Marts 
1766, t 19. Novbr. 1767.

5. Johanne Caspara Rosenørn, f. 18. Aug. 1767, 
t 1. Juli 1829; g. 27. Juli 1798 m. Overpræsident, Ge- 
heimekonferensraad Werner Jasper Andreas 
Greve Mol tke, f. 15. Septbr. 1755, t 15. Aug. 1835.

238



(Han g. 2. Juni 1783 m. Ida Elisabeth Liitken, f. 24. 
Juni 1763, f 17. Septbr. 1797).

c. A n n e R o s en ø r n, f. 17. Juli 1714, t 12. Jan. 1748; g. 
19. Oktbr. 1740 m. Generalmajor, Generalbygmester Lau
rids Lauridsen de Th urah, f. 4. Marts 1706, t 
5.—6. Septbr. 1759. (Han g.2) 16. Jan. 1750 m. Christiane 
Marie Rantzau, f. Kiærskiold til Børglum Kloster, f. 28. Juli 
1714, t 25. Marts 1760).

d. Margrethe Rosenørn (»Meilgaards Rose«), f. 17. 
Aug. 1715, t 1786; g. 13. Marts 1733 m. Oberstlieutenant 
Christoffer Frederik v. Gersdorff til Kjær- 
gaard, f. 19. Novbr. 1699, f 1. Maj 1748. (Mange Børn, 
bl. a. Datteren

Sofie Amalie v. Gersdorff, f. 7. Marts 1743, 
t 1. Maj 1801; g. 27. Jan. 1769 m. Etatsraad Tøger 
Renberg Teilmann til Endrupholm, f. 1721 (fremst. 23. 
Oktbr. 1721), f 19. Decbr. 1788.

e. Antoinette Rosenørn, f. 1. Maj 1717, f 21. Oktbr. 
1752; g. 5. April 1737 m. Amtmand over Kalø Amt, Konfe- 
rensraad Christian v. Gersdorff til Vosnæsgaard, 
f. 24. Juni 1707, t 26. Maj 1757.
Børn (bl. a.):

Poul Rosen ørn Gersdorff, f. 8. Novbr. 1743, 
t 10. Juni 1810, Hvid Ridder, Stiftamtmand, Geheime- 
konferensraad; g. h 19. Febr. 1770 m. Georgine Wilhel
mine de Pogrell, f. 14. April 1746, t 4. Maj 1775; g.2) 
9. Septbr. 1779 m. Anna Rebecca v. Pflueg, f. 27. Aug. 
1734, f 16. Aug. 1808.

f. Christian Ros en ørn, f. 18. April 1718, t 15. Juni 
1721.

C. Christopher Rosenørn til Hersomgaard m. m., f. 18. 
Juli 1672, t 27. April 1745, g. 16. Maj 1699 med sin Kusine 
Karen d.e Hemmer, f. 23. April 1673, t 27. Juni 1746. 
Børn: bl. a. (a—b):
a. Anne Elisabeth Rosenørn, f. 14. Juli 1704, t 

ugift 21. Marts 1767.
b. Peder Rosenørn til Hersomgaard, Oberstlieutenant,
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f. 22. Aug. 1708, t 1. Juni 1775; g. 16. Juli 1755 m. Ger
trud Marie de Juulson, f. 1735 (dbt. 11. Maj), t 9. Juni 
i Barselseng med Ægteskabets eneste Barn Karen, f. 24. 
Maj 1756, der t 11. Septbr. 1757.

D. Mathias Rosenørn til Aakjær, Damgaard og Hvidbjerg- 
gaard, Oberst, f. 10. April 1676, t 20. Aug. 1725, g. b 25. April 
1704 m. Antoinette Lisbeth Friis, f. 2. Decbr. 1675, 
t 6. April 1716; 2) 3. Aug. 1718 m. Enken efter Etatsraad 
Bendix Lassen til Aakiær, Hedevig Margrethe Borne
mann, f. 16. Aug. 1679, f 7. Febr. 1749. Børn: 
af 1ste Ægteskab levede kun Sønnen

Peder Otto Rosenørn, Amtmand over Nykøbing 
Amt, Konferensraads, f. 14. Juni 1708, f 7. Febr. 1751; 
g. 7. Juni 1740 m. Eva Margrethe Grüner, f. 12. 
Septbr. 1708, t 30. Jan. 1760.
Mange Børn, bl a.:
1) Christian Rosenørn med Tilnavnet T e i 1 - 

m a n n til Hersomgaard, Testsmajor, Kammerherre, f. 
8. April 1741, t 27. Febr. 1812; g. 29. Aug. 1777 m. 
Kirstine Marie de W o r m s k i o 1 d til Stam
huset Nørholm, f. 8. Juni 1759, f 13. Decbr. 1817. 
Fra dette Ægtepar nedstammer den nuværende fri
herrelige Linie Rosenørn-Lehn.

2) Ebba Ovidia Rosenørn, f. 11. April 1747, t 18. 
April 1803.

3) Mathias Peter Otto Rosenørn til Katholm, 
Oberstlieutenant, Kammerherre, f. 24. Juni 1751, t 13. 
April 1818; g. 20. Septbr. 1776 m. Edel Benedicte 
v. Pentz, f. 15. Oktbr. 1757, t 17. April 1808. Fra 
dette Ægtepar nedstammer de nulevende Medlemmer af 
Familien Rosenørn.

af 2. Ægteskab:
Benedicte Antoinette Rosenørn, f. 6. 
Aug. 1720, t 13. Maj 1783; g. 7. Oktbr. 1740 m. 
Etatsraad Thøger de Lasson til Aakiær, 
Dybvad, Herningholm m. m., f. 1706, t 8. Juli 1772.
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