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Marcos Gerhard s,-»- -f Roscmoms

M  I I I  d



Dette af Kjar l ighed og Veemod satte Minde heiliges 

dem, hvis Agtelse og Venskab var den tabte ZLdles H a 

der og G l  ade.

Den 25 Mai 1812.



4r»)en 25 M ai 17)8 blev M a r c u s  Gerhard  Rosencrone fodt i Ber

gen. Hans Fader var den fra hiin navnkundige Snorro Sturlesen nedstam- 

mende lerrde Bistop, Edvard Londemann de Rosencrone; Moderen, Anna Chri

stine Nyegaard, Enke ester Bistop Marcus Müller. Jndtil sit Alders i2te Aar 

opholdt Han sig i det faderlige HuuS, og nsd UnderviiSning i Bergens offentlige 

Skole; men da Faderen, ester et halvt Aarhundredes nidkicere Embedsforelse, 

var dod i?49, reiste Han det paafolgende Aar til sin Halvbroder, HanS Chri« 

stvffer de Rosenerone, der var en S s n  af Biskop Rosencrone i denneS forste 

Egtestab med Maria Elisabeth Wielandt. Denne erldre Broder, som, ester at 

have veeret Officeer i franst Tieneste, havdr ombyttet de erhvervrde militaire Hcr- 

derötitler med civile og omsider blev Conferentsraad, var Eier af adstillige Sce-
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Degaarde i Jylland, blandr hvilke hn» beboede Noragergaard. Som  Formynder 

for sin yngre Vroder blcv Han rillige Vestyrer af Baronier Rostndal i Bergens 

Slist, hvilker Faveren havde tilkiobt sig og opmrer ril Stamhuus for den Ham 

klare So n , Marcus Gerhard.

Underviist af Candidar Zahrtman, nod den unge Rosencrone en om- 

hyggclig Opdragelfe, og fandr i den erdleste Vroderkiecrlighed Erstatning for 

Taber af en elsser Fader. Sa a  heldige vare Virkningerne af Pnglingens Flid, 

ar Han allerede i Aaret 1754 künde begive sig ril Soroe ridderlige Academie, for 

der ar fortfalte de begyndre Skuderinger, og i Serrdeieshed at lagge Vind paa 

Sprogrne, Historien, Stars- og Folkerecten. Af egen Drivt valgte den unge 

Rosencrone blandr de ved Academier den Gang sig opholdende Hovmestere, Can- 

didar, siden Professor, Riese, ril sin Naadgiver, og Han glemte ikke, hvad Han 

troede ar ssylde denne Mand, som Han derefrer kaldte ril Prast paa Nosendal. 

Under en Erichsens, SneedorffS, Schyttes og fiere udmcrrkede Leereres Veiledning 

erhvervede Han sig nu her de Kundffaber, som banede Ham Vei ril Stalens vig- 

rigste Embeder, og vandt den adle Folelse for Videnffabeligheds Ward, der 

fornemmelig i de fernere Perioder af Hans Liv bidrog ril deks Held. Med de 

hcrderligste Vidnesbyrd om fit rreaarige, vel nyttede, Ophold ved Academier forlod 

Han derre 1757, og sogre nu, ved privat Flid, iscrr ar forberede sig ril den 

Udenlandsreise, som Han rilrraadre 1759. Er lige rreaarigr Tidsrum anvendte 

Han ril ar beste de meest culriverede Stader og Lande i Europa, og under fit 

Ophold i Italien blev Han »prägen ril Medlem af der arcadisse Academie i Rom,
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og det clementinsse i Bologna. Langst forblev Han i Lausanne, den Gang Sam- 

lingsplads for en talrig studerende Ungdom, iscer af Udlcendinge, hvor Han i 

fiere Henseender fandt et til hoiere Uddannelse passende Opholdssted.

Som  Hofjunker, hvortil Han 1760 var bleven udnrrvnt, kom Han til- 

bage fra sin Udenlandsreise 1762, og fik Scrde i det tydsse Cancellie, hvis Chef, 

Greve Hartvig Ernst Bernstorf, snart opdagede Talenter og Anlag hos den ar- 

beidsomme unge Mand, og derfor rakre villig Haand til at indlede Ham efter 

Hans Änsse paa den diplomatisse Bane. Vel blev Han 1766 udnavnt' til Lega- 

tionssecretair ved det danske Gesandtssab i Sachsen, og samme Aar til Lega- 

tionSraad, men Han tillraadte ikke hiin Post; Hans forste diplomatisse Sendelse 

var derimod til Stockholm, hvor Han 1767 blev ansat som Legationsftcretair hos 

den davarende dansse Minister ved der svensse Hof, Kammerherre Gregers Juel, 

efter hvis Rappel Han, som Llisrzö 6es skksires, besorgede Gesandtssabets 

Anliggender.

Tilbagekaldet efter egen Begiaring 1772 fra Kenne Post, som Han til 

Regieringenö fuldkomne TilfrrdShed havde bekladet under de politisse Storme, 

som den Gang hiemsogte Naboeriget, blev Han udnavnt til Kammerherre og be- 

ssikket til overordentlig Gesandt ved Hoffet i Neapel. Dog, i hvor smigrende 

«nd denne sidste Udnavnelse den Gang maatte vare Ham, fik Hans Snsser dog 

snari et ander Formaal.

Den noie Venssabsforbindelse, der fandt Sced mellem Kammerherre 

Rosencrone og daveerende Overprocureur, siden Geheimcraad, Carstens, forssaf-



ftve Hirn Adgang til Geheimeraad og Justitiarius i Hoiestcrer Hielmstiernes agtede 

Huus, hvor en Forening knyttedes, der blev riig paa lykkelige Dage. Ansaaes 

der af Kammerherre Rosencrone for et Held, at «gte den adle Hielmstiernes 

rneste Datier, var der ikke mindre glrdeligt for den retffafne Fader og omme 

Moder, at vite den elffede Datter, Gienstanden for dercs hele Kicrrlighed, be

sternt til at drle Skiebne med saa verrdig cn Mand. Zkke mindre bchageligt var 

det for Conferentsraad Rosencrone, at fee den Ham kirre Broder ved ZLgtefor- 

ening den 29 Junii 177z gründe sin Frcmtids Lykke. Hans Broderkirrlig- 

hcd syntes at ligne en Faders, der glrder sig ved det Varns Held, der ffal arve 

Frugken af Hans Moie, og neppe har det angret dcnne erdle Mand at have levet 

ugist, da Han ved sin Dod i Aartt 1774 künde overlade sine bekydelige Midler 

til den elffede Broder, Hans Hierle lange havte udkaaret til Arving.

D a  Hirn neapolitanffe Gesandtffabspost for meget vilde have fiernet 

«n kirr Datter fra lrngselfulde Forrldre, lykkedes det Baron Rosencrone, der 

nu var bleven optaget i den danffe Friherrestand, at erholde en med Hans foran- 

drede Stilling meer passende Bestemmelse, i det Han kort efter fit Bryllup blev 

udnrvnt til overordentlig Gesandt ved det sachstffe Hof, hvilken Post Han strap 

tiltraadte, og beklrdte, indtil Han 1776 i samme Egenffab blev forflyttet til 

Hoffet i Berlin. At Han i disse Sendelser var heldig nok til at udfore sit Hofs 

Bekalinger til dets TilfredShed, overtydedrs Han om ved flere Leiligheder- Saa- 

ledes blev Han i Aaret 1778 benaadet med Ridderordenen af Dannebrsg, og Ham blev 

kort efter giort Forflag til en anden vigtig Gesandtffabspost, som Han dog frabad sig-

-  8 -
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Selv lykkelig i sin huuslige Forfatning og agtet ved dt Hoffer, hvor 

Han opholdt sig, altraaede Han bloe Varigheden af sit Helv. Vak det end 

derfor en for Ham uvrnlet Kongelig Naave, i Aaret 1780 at blive kaldet til- 

bag« som Minister for de udenlandffe Säger i fit Fcrdreneland, ombyttede Han 

dog ikke nu sin Embedsstilling uden Bekymring. Ogsaa smertede kenne Hiem« 

kaldelse giensidig, da den for flere Maaneder afbrod der lykkeligste Samliv.

Ligesaa hcrdcrligt et Vidnesbyrd, Hans nye Udneevnelse maatte verre om 

Hans eget Hofs Tilfredshed med Hans diplomatiffe Forhold, saa utvetydige Ve- 

vifer modtog Han paa Kong Frederik den Andens Agtelse/ og en crrefuld Af- 

steds-Skrivelse fra denne Regent blev Ham en kicrr Erindring af Hans fireaarige 

Ophold ved der Berlinsse Hof.

Kaldet til Minister for de udenlandffe Säger, erholdt Han tillige Befa- 

ling, i Visse Anliggender ak bivaane det Geheime-Statöraav, og blev udncrvnt 

til Geheimeraad, hvorefter Han den 4de September 1782 blev beffikker til virkelig 

Statsminister, dog med Tilladelse, efrer egen Begiaring, indtkl videre at behvlde 

sin hidtil havte Rang, og med Frikagelse fra at bivaane der Geheime-Stats- 

raads Forsamlinger i indenlandffe Anliggender. Samme Aar udncrvnrcs Han 

til Medlem i den exlraordinaire Commission og Skatkammeret. I  178z ind» 

traavtt Han i Overbankdireetionen, og den sde December i dette Aar blev Han 

for sig og Descendentere optaget i den danffe Grevelige Stand. Ander 6te April 

>784 blev Han befalet at tage den Ham sitzen 4de September >782, ifolge Hans
2
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Charge, egenrlig lilkommende Rang, og at bivaane Statsraadets Forfamlinger, 

saa oste Hans Forreminger maalte tili ade der.

D e l henhorer til Sratens Historie, og vedkommer ikke det her tilsigtede 

Maal, at udvikle de politisse Fovhold, i hvilke Ferdrrnelandet befand! sig i de Aar, 

de udenlandffe Sägers Ministerium var overdraget Grev Rosencrone. Derfor 

berores hverken den i Aaret 1782 med Ausland affluttede Commercetractat, ei 

Heller de Forhandlinger, som det beverbnede Neucralitets^ System foranledigede. 

Men Sandheden byder her ar sige: at Greven selv dicterede alle sine Depeschrr, 

at Hans Arbeidsomhed var utrertlelig, og at Han oste under Embedsforretninger 

tilbragie vaagne Nertter, for at den kommende D ag  ikke stulde finde noget Arbeide 

ufuldfort. Den storste Orden og Noiagtighed herstede i Hans offenilige som i 

Hans private Liv. Derfor künde Han Dagrn ester at verre frarraadt sine Embe- 

der, aflevere All i den meest fuldendte Stand. Hans gierstfrie HuuS var et 

behageligt Samlingsstrd for Statsmanden, den Lende og Kunstneren, og ind- 

vortes V r rd  aabnede ikke mindre end udvorleö Heederstegn Adgang til Modta- 

gelse, der for alle var lige velvillig og blid.

I  Aaret 1784 erholdt Grev Rosencrone, ester Anfogning, i Naade og 

med Pension Enkledigelse fra de af Ham hidtil beklcrdte Embrder. Vel lraadte 

Han fta dekte Tidspunkt ikke meer ind i EmbedsstillingS Kreds; men derfor 

ophorte Han ikke, ved et daadfuldt Liv at virke til sir Ferdrenelands Gavn.

Ogfaa paaffisnnedes Hans Vcrrd af den Konge, hvis FaderS nidkicrre 

Tiener Han havde verret, og det behagede den ophoiede Monark, paa Sine Or-
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deners forste Hoitidsdag, til Pant paa S i t  udmarkede Bifald, atvptage Ham i 

der ypperste Niddersamfund. Geheimeconferentsraad Grev Nosencrone, benaadet 

med Elefantordenen vg givet Rang mcd No. 4 i forste Classe, steeg saaledcs til 

de hoieste ZEreslrin, og indtil Enden af fit Livs Bane nvd Han Len Lykke, at 

herdres med Beviser paa Kongelig Endest. Kiar blev Ham den lille landlige Bo- 

lig, hvor Han tilbragte den blidcre Aarstid, da Han der flere Gange bearcdes 

med DereS Majestacers og den Kongelige Families Neervarelse. Langt over 

Grandsrn af den Alder, i hvilkcn Fyrstegunst attraaes som ecneste Maal, frydede 

Han sig ved, i Livecs Asten, at kunne i huuslige Kreds bringe Landers «lstede 

Fader og dyrebare Moder sin uffromtede Hylding.

Hans private Liv var heiliget adel Virksomhed. Med storste Begiar« 

lighed greb Han Vldenssabernes, under mange Aars Embcdsarbeider forladte, 

Traad. Znret vigligt Historist, statsvidenstabeligt eller moralst-philosophist Skrist 

lod Han vare ulast og unyttet, og stiont Han ikke folte Kald til som Skribent at 

gavne Medborgere, manglede det Ham dog ikke i flere Fag paa Kundstaber, og i 

intet paa Fremstillingöevne. Felgen af en ved Erfaring og Granstning stiarpee 

Dommekraft var et lyst Blik, hvormed Han fra et ophoiet Standpunkt overstuede 

BegivenhederneS Gang. Ved eget Exempel overtydet om den indvortes Kraft, 

som Videnstabs agte Aand stianker den dannede Mand i alle Livets Aldre, fände 

Han Glade i at understotte og fremhielpe talentfulde unge Mand paa den vidensta- 

brlige Bane. Med Fornoielse modtog Han Udnavnelse som LEresmedlcm af det 

norste Videnstabers Selstab, og fernere af det danste Videnstabers Samfund,
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hvis Forsamlinger Han ofte bivaanede. Lysten, at udvide sine Kundffaber og berige 

sin Aand M d  nye Jdeer, forlod Ham aldrig, og end i de sidste Aar af sit Liv 

fandt Han Behag i, under en agter Vens Veiledning at dyrke et levende Sprog, 

Han i sin Ungdom ikke havde lart.

Dog indffrankede Grev Nosencrones «Andrst for Mdenffabelighed sig ikke 

blot til egen Belaring og andres Opmuntring. Ved Arv kommen i Besiddelse 

af en Bogsamling, der bar Hans Svigerfaders agtede Navn, og hvis Ward var 

et Minde af Samlerens Lardom og Fadrenelandökiarlighed, ffiankede Han den 

til der Kongelige störe Bibliothek, hvis Rigdom paa indenlandffe Skrifter derved 

fik en betydelig Tilvaxt. Endnu har i denne Henseende den Kongelige Sämling 

«n kicer Gavr i Vente, da den adle Hiclmstiernes Billede, foreviger af den dansse 

Phidias's Meissel, ester Giverens Änffe vil pryde hine litkeraire Skattes Giem- 

mested. Den videnffabelige Stiftelse, Hans Kongelige Majestät paa S in  Fod- 

selsdag i8c>9 ffiernkede Tilvarelse, under Navn af Museum, vakte Grev Rosem 

rrones levrnde Deeltagelfe. Bestemt til at berige Limraturen ved Kundgiorclse 

af de vigtige Haandffrifter, der störe Kongelige Bibliothek eier, og rillige ved dem 

Arbeide at give videnffabelige Talenter beqvem Leilighed til Udvikling, blev denne 

Stifrelse Greven saa meget kierrere, som dens Hensigter samstemmede med de Äie- 

meed, Han selv havde tilsigtet, og at Han gav den Prover paa sin sardelcs Vel- 

villie, derom vidner en offentliggiort Kongelig Skrivelse af 18 Mai 1809, der in- 

deholder for Giveren de meest herdrende Udlryk.

S in  velderdige- Zver for Videnffabernes Tarv udstrakte den adle Mand



—  IZ  —

ril kommende Slcrgter. Beriget med nersten alle Lykkens Gaver, favnede Han dog 

Afkom; men Tadel af dem jordiske Gode erstatkede de himmelsses Pnde. Mu- 

seme bleve hanS udkaarne Dottre. Selv i sit Livs fidste Periode, Dg under Ah

nelsen af Timeglassets Udlob, ordnede Han disse sine kierre Dottres Arv; glerdet 

vcd at have seet Grundstenen lagt lik der Tempel, som nu indvieS dem i Hans Fo- 

deland, blev ogsaa dette en vigtig Gienstand for HanS Omsorg, og med Tryghed 

vverdrog Han til de Ham kiareste Hcrnder at bevare de Velgierninger, der i sin 

Tid ssulde tildeles Hans Pndlinger.

I  det rolige Hiemliv nsd Grev Rosencrone en lang Rcrkke af de lykke> 

ligste Dage, og lkkun tvende Gange morknedes den huuslige Gliedes Himmel ved 

«n cedel Svigerfaders, og seenerr ved en elffet Svigermoders dybt folte Tal>. 

Den ommeste Kicrrlighed lonnede HanS LedsagerindeS Omhue, og det var Ham 

stedse den behageligste Syssel at forekomme ethvert hendes Onffe. Med klog 

Sparsomhed bestyrede Han sine private Anliggender og anfaae Orden i sit Huus- 

vcrsen mere fom Pligt end Fordeel. Men hvor enten offentligt Anliggende opfor- 

drede den formuende Statsborgers Deeltagelse, eller uforffyldc privat Trang krcr- 

vede virksom Hielp, savnedes aldrig ZLdelmods og Velgiorenheds Aand. Var- 

som i at ncrre Haab eller Frygt, vedligeholdt Han stedse en Sindsrolighed, der 

forkyndt« sig i der blideste Aasyn, og hyldende lyse Grundscrtninger, vidste Han at 

giore sin Omgang ikke mindre lerrerig end behagelig. Pligtens Kald og HiertelS 

Stemme agtede Han ovrr udvortes Forhold; derfor künde Lagen Begivenhed rokke



Hans Trofasthed mov Venner, og, naar Modgang ramte bisse, var Hans Hielp 

og Deeltagelse sikker.

Naturen havbe begavet Ham med en fast Legemsbygning, og Han nod en 

sieldent afbrudt Sundhcd. Neppe merrkede Han Aarenes Vcrgt, fsrenb en Fo- 

lclse af invvorkes Kulbe, som Han spvrebe mod SominerenS Slutning i 8 n ,  

varslede om Banens Enve. En foie Tid ansaae Han sin Svaghev kun som en 

Mrkning af Aarstibcns Vexel; bog varebe bet ei lernge, inben Krerftcrne mcrrkelig 

astoge, SialrnS Jld svcrkkebes, og Sindet tabte sin eiendommclige Muntcrhcb. 

Fast i Ven Overbeviisning, at Doben ikke er TilverrelfenS Grcrndse, frygtede Han 

ei Lct Aieblik, der ssulbe bryde JordlivetS Vaand; men tung var Ham Bevibsthe- 

Len af kraftlos Tilstand, og hanS Aand, der strerbte mob bet Hoie, boiede sig 

ugierne under den nedfaldende Hytte. Stedse onrgivet af den Elsste, der med 

Ham havde deelt Livels Glerder, folte Han ikke sieldent', at del sorgende Oie for- 

glcrves strerbte at ffiule Bckymringens Taarer. Men ugierne gav Han Skilmis- 

ftirs morke Tanke Ncrring, og derfor vogtede Han sig at fremlokke den dulgte 

Smertes Udbrud. Den ;te Deccmber » 8 "  flukkedes LivetS nu kun ivagt blus- 

sende Fakkel, og Sorgens Borger raktes den efterladte Elsste. Sukkede Fcrdre- 

nelandets Genius vcd den TEdlings Tab, hvis Borgerliv og Daad udtalte Hans 

ridderlige Valgsprog: omnia xstri», maatte hun vel med sonderknust Hierte fole 

fit bittre Savns fulde Omfang, der tabte sit Livs hele Glerde. S in  eeneste 

Trost sogt« hun i den Henfarnes Herder, og med omhyggelig Haand sankede hun
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selv paa Sandhedens og Eindringens Mark de Kicerininder, hvvrmed hun vilde 

krandse den Taktes Billede.

Den SLdleS Savn  folteS ogsaa af sorgende Venner. I  offentlige 

Blade lcrstes folgende Linier:

Z flisnne Mindesmoerker

Staaer präget Maudens Navn;

Han lever i de Darker,

Som stifte evigt Gavn.

Den Rose visner, falmer ei,

Som groer paa denne Bei.

Hans «dle, omme Mage,

Dybt rort ved tunge Savn,

Ei denne Trost forsage:

VelsigneS flal Hans Navn;

Den vare Hende dobbelt klar,

Hun deeler jo denS Bard.
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En cedel Digterinde, der har vundet Borgerru i Fadrrirelandet, som i 

Muscrnes Hiem, tolkede sit nordisse Hierces varnie Folelse i folgende VerS:

I k e  envleä R .056 ok xoxular axplauss 

80 okt conkerreä, okt kkAkteä witkout cause,

8kai1 rest kor ever oki tk^ kalloweä lo rn k ,

^nä witk tke kalm  ok active virtue kioom.

8ucceeäiuz ^Zes skall rk^ W ortk attest - 

1K^  /ronor//-, as tk / like was kiest?

tkat coulä ckarm ori Lartk, to //rcs was ßiveri,

^nä was kut resiznecl —  kor //ecr̂ e/r.

En geistlig Hceversmand, for hvem den Henfarne bar fand Aglelse og 

mangeaarigt Venffab, satte Ham dme Minde:

Sandhed dyppede sin Pen i TaknemmelighedS 
Taarer 

og skrev
paa Hans  Urne:

Rigdom! et stört Gode; 

fortrinlig Hader 
af den bedste Kange, 

et end storre;
For t i ent  til Begge 

det allerstorste.
Gaa var 

Du.
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Af en agtrt VidenffabSmand, der hadreves med den Afdodes fortrinlige 

Dndest, forfatledes folgende Gravffrist:

l i l
83lißiieäer8 Hiern 

ß>K
äen zts Oecember i Z n  
Ü 3N5 Lxcellencs, Oreve

^ V l a r e u s  O e r k a r ä  6s I ^ o s e n c r o n e
Oekeimecookerenrsrr^ä, I^icläer ek LIekenren,
LtorlcorZ ek OannedroA, k'riirerrs ril I^osenäai, 

koär 6en 2Z iVlai 1738-
gikr äen 2tz6e kunii 177z rneä ^ g n e t e  C la r is  I k ie lm s r ie r n e .

Hans bliäs ^38^n 
li'or^näte 6en l^se reene 8jrei,
80m slcueä Ll3rr vA Loire seäelr.

Heus Vssrä,
^k 83rriüä sperret, Lkterriä §iL3l ssre.

Ü 3N5 8evn
I^orrol^s ümme ^AtekLlles, Venners l3 3 rer,

^lles I^sengsel.
Let Olä kiam Saas og slskeä'z kor rnsnzs 

leveä' Iran.
Hem 5Ü61A6 8iD§rer 

tsirnemmeliA slrulie nsevne. 
b'Lärel3näer

Irienär sine rnoe OA seäle 8önner 
Aiemmer dens i^inäs 1 DäoäeliAtieäeQs 

Lo§.
Rsns ^sn6 virker ukssn§8lst» 

me6ens
Vsäer meä le a re r  ii3ns I7rne 

Inäslurrer kun liv^cl korAiengeligt
V3r.

li'reä meä äen ^ äles ^sl^e!

3
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D m  Hmfarne, der havtze efterksdt ffriftlig Begieeeing om at jordes 

uden Hsitidelighed, bestemre kort f-r sin Dod  til sit Folge nogle faa navngivne 

Venner og Fcevrenegodsets yndede Arving, der var udseet at beere der hcrderfulde 

Navn. Erkiendtlige og folendr Medborgere foreenedr sig af Hiertels Drift med, 

der sorgende Folge, og ledsagede den i ?  Dccember det afsieelede Legeme til detS 

Hvilested i St- Petri Capel, ncer ved de Hvelvinger, der indflutte den Hielnv 

stiernste Aste-

Her fremkraadte af Sorgens Kreds Religionens blide Leerer, vant at 

fore Hierkeks og Sandhedens Sprog, og med den Ham egne Veltalenhed frem- 

sagde folgende af Ham digtede Stropher:

Taufe, ode, hevigdunkle Grotte,

Trygge Fristcd for al Jordens So rg!

Her, hvor Hoihed hytter sine Slotte 

Mod en Wraa i Dodens kolbe Borg.

Til bin stille, fredelige Stummer 

Denne ZEdles Stov nu viet er.

Ak! men Taaren vidner om vor Kummer. 

Frit den rinde! —  o Han var den vard!
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Hvo «rstatter Savnet af det Hielte,

Lh>k fvk Dyd, for Sandhed og for Pligt 

W«H »̂» varmt, yg som i Fryd og Smerte 

L>mt og trofast blev sig stedse ligt?

Ham gav Sicrlcns Adel Storhed, Hqher, 

Meer «nd Skioldemarkcts hoie Krav.

Til Veldadighcdens Himmelglcrder 

Died' Han det Guld, som Himlen gav.

Hoit i Diisdoms Tempel ssal Hans Mind« 

Ncrvne Ham blandt Kundskabs Venncr stör; 

Aldrig Glandscn om Hans Navn stat svinde, 

Medcns Lardom har et Hiem i Nord!

Derfor Fadrelandcts Klager lyde,

ZEdle Rosencrone! ved Dit Lüg;

Derfor Manges tunge Taarer flyde;

Derfor Smertcn her udtaler sig.

Dort er Tabet! ZEdle! Du har vundct!

Nu Dit fki'onne Navn udtydes heelt! 

ParadisetS Rose har Du fundet,

Dig en Himmel-Krone er tildeelt!
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Dort cr Tabet. Men det M l oprettes! 

Op til Himlen, hvor Du salig er,

See vi haabende, naar Fodcn troettes 

Paa den Del, som staaer tilbage her.

Hulde Trost, af GodhedS Fader gioet! 

Tifold Huld for Hende, Dig saa voerd, 

Uadflillelig fra Dig i Livet,

Men nedboiet nu tilbage her.

Haabet, Troen smile fra det Hole 

Trost og Styrke til den Fromme ned, 

At den Graad, som vorder Hendcö Die, 

Lindrcnde maae give Hiertet Fred!

ZEdle Tabte! i vor Barm Dit Minde 

Hcrdret, elsket, signct stedsc boe,

Zndtil alle Savn i Doden svinde,

Og, som Din, vor Assteed vorde Ro!

T r nk t  hoo A n d r e a o  S c ' d e l i n .


