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FORORD
Med dette første hefte av »Harboe’ske slegtsbiografier« indledes en
serie publikationer, der har til hensigt, bygget paa arkivundersøkelser, ældre
arbeider og gamle familiepapirer, at gi en uttømmende fremstilling av slegtens historie, med biografier av dens ældre medlemmer og skildringer av
de gamle hjem.
Den siegt dette arbeide nærmest er beregnet for, nedstammer fra Oberst
Christian Frandsen Harboe, født i Danmark omkring 1684, død paa Mæle
gaard i Stjørdalen 1753.
For denne siegt utarbeidet den for nogen aar siden avdøde genealog,
Oberst H. W. Harbou, det slegtsregister, der er offentliggjort i Personalhistorisk Tidsskrift 1893, under titel »To Officersfamilier Harboe.«
Dette genealogisk set meget anerkjendelsesværdige arbeide, som med
skarp kritik av ældre familietraditioner, og bygget paa nøiagtige arkivunder
søkelser, bortryddet mange vildfarelser i slegtens genealogi, tilfredsstiller dog
ikke dem der vil kjende sin siegt og dens medlemmer nærmere end gjennem
disse noget tørre navne, data og aarstal.
For alle dem er »Harboe’ske slegtsbiografier« skrevet.
Der kan være forskjellige meninger om værdien av slegtshistorisk ar
beide. Hvis man dog anerkjender den betydning historisk forskning og
bevarelsen av de nationale minder har for et folk, maa man i like høi grad
anerkjende den betydning som slegtshistorie og bevarelsen av de gamle
minder har for en siegt.
Kunde »Harboe’ske slegtsbiografier« bidra noget til at holde slegtsinteressen oppe og bevare vore gamle minder, vilde dette arbeide ogsaa ha
sin betydning.
Lykkes det, maa det ikke tilskrives undertegnede, der ved denne anled
ning kun har været samler, oversætter og utgiver, og ikke maa tillægges
noget forfatterskap. Lykkes det, skyldes det de ældre slegtsleds egen slegtskjærlige og pietetsfulde forvaring og overlevering av vore fælles klenodier,
de gamle dagbøker og stambøker, brevene og portrættene. Uten dette rike
kildestof vilde dette arbeide ikke ha været mulig. —
De næste hefter er allerede delvis under utarbeidelse og vil omhandle
»Amtmand Harboe og hans hjem«, samt »Minderne fra Kjonerud.«
Foretagendets videre realisation vil dog avhænge av den støtte og mot
tagelse dette første hefte faar.
Trondhjem

1922.

Edvard Harboe.
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JULIE GERTRUDE HARBOE
f. Mourier
1790-1840
(Efter miniatyrlegning fra bryllupsaaret)

BARNDOM OG UNGDOM.
en 25de April 1810 stod der et bryllup i den fransk-reformerte prestebolig i Aabenraa i Kjøbenhavn.
Det var den ikke fuldt 20 aar gamle Julie Gertrude, Pastor Ferdinand
Louis Mourier’s ældste datter, der blev gift med Henrik Harboe, dengang
Overauditør og Regimentskvartermester ved den norske Artilleribrigade, og
omkring 25 aar gammel.
Fire aar efter, i det for Danmark-Norge saa kritiske 1814, var Henrik
Harboe blandt de embedsmænd, som maatte vælge Danmark eller Norge.
Efter megen indre strid valgte han at forbli i Norge, og blev utnævnt
til Foged i Budskerud. Her kjøpte han den herskabelige eiendom »Fryden
lund«, hvor der levedes et lykkelig familieliv, rikt paa gjestfrihet og godgjørenhet mot siegt og venner, indtil han som Amtmand i Nedenæs i 1837
flyttet til Arendal.
Hans hustru Julie Gertrude, som vistnok aldrig hadde været sterk, døde
allerede 1840 i Kristiania, og Amtmand Harboe selv, døde 1848 i Arendal.
Gjennem sønnen Edvard Henrik Waldemar Harboe, cand. jur & filos.,
senere Overkontrollør, og død paa sin gaard Kjonerud ved Hamar 1894,
blev disse to, bedsteforældre til den ældste nulevende generation, og tipolde
forældre til den yngste generation av den siegt, for hvem dette nærmest
er skrevet.
Det er disse data, som danner den enkle ramme for de to første publi
kationer, hvormed denne paatænkte serie slegtsbiografier indledes.

D
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I denne ramme vil jeg efterhaanden forsøke at tegne billedene av de
enkelte personer, saaledes som de danner sig for os gjennem familie
traditionerne, og især gjennem de pietetsfuldt opbevarte og overleverte
slegtsminder, de gamle breve og dagbøker.
Det er Julie Gertrude Mourier dette hefte skal omhandle, hendes barn
dom og ungdom blandt familien i Danmark, hendes fædrene og mødrene
siegt. Fra 1810, da hun som Julie Harboe drog til Norge, er hendes liv
saa nøie knyttet til mandens, at det først skal og bør tas med under
biografien av denne.
Hensigten med dette arbeide er jo ogsaa at bevare vore gamle slegts
minder, og naar vi dertil skal gaa nøiere ind paa hendes siegt, og lære
hendes forfædre nærmere at kjende, saa sætter det rike kildestof nødven
digvis et skille her. —
I en gammel dagbok, som fremdeles er i slegtens besiddelse, fortæller
Julie Gertrude Mourier os sit liv, saa at si fra dag til dag. Jeg kan ingen
bedre biografi skrive, end at la hende fortælle selv, hvad hun i denne dag
bok vil vi skal vite. Desværre er det nødvendig, at jeg med haard, men
høist uvillig haand maa skjære væk en hel del, ikke for indholdets skyld,
men paa grund av stoffets mængde.
Dagboken er skrevet paa fransk, (faderen forlangte at alle hans barn
skulde kunne dette sprog) og like fra begyndelsen av meget sirlig og pent.
Antagelig omkring 11-aarsalderen er hun begyndt at skrive i den, og
har fra de tidligere aar skrevet ned hvad der er blit fortalt hende, eller
hvad hun selv kunde huske.

1790.
»Moi, Julie — Gertrude — Mourier, suis née à Kopenhague, rue Aabenraae, le 4me Juin 1790, un Vendredi, vers une heure à trois quarts du matin.
Mes Parents sont Ferdinand Louis Mourier, natif & bourgeois de Genève,
Ministre du saint Evangile — Pasteur, & Juliène Marie Spengler, de Kopen
hague. Je suis leur second enfant.
Jeg blev døpt i Reformert Kirke, av min kjære Papa, Fredag formiddag
den 18de Juni mellem kl. 11 og 12. Mine faddere var Pierre — Paul — Fer
dinand— Mourier, forhenværende Infanterikaptein, Papas fjerne slegtning,
Etiènne Fumars, Professor i de franske videnskaber ved universitetet,
Jean Jacques Frölich, Kjøbmand, Hofagent, min onkel paa mamas side;
David Caillatte, Urmaker, formand i Kirkens Ældsteraad; Jean Leonard Fix,

REFORMERT KIRKE

Kjøbenhavn

— 17 —
forhenværende Guvernør i Bengalen, Direktør i Øst-asiatisk Compagni.
Mine Gudmødre var damerne Marie Mourier, enkefru Eyraud, Papas fjerne
slegtning, Marguerite — Antoinette — Mourier, tante paa Papas side (fra
værende)*, og Gasparine Spengler, min Mamas yngste søster.« —

Her ser vi familiens siegt og venner, alle medlemmer av den tysk- eller
fransk-reformerte menighet, i hvilken faderen, Ferdinand — Louis — Mourier
var prest.
Før Jeg gaar videre, maa jeg her komme med en liten orientering,
som nødvendiggjøres av det efterfølgende.
Paa grund av det tilflugtssted Danmark blev for protestanter og kal
vinister i slutten av det 17de aarhundrede, og særlig paa grund av den
velvilje den reformerte dronning Charlotte Amalie viste disse flygtninger, blev
den reformerte menighet snart saa stor, at den allerede i 1688 kunde bygge
sig en kirke, hvor den hadde fri religionsutøvelse. Kirken brændte ned i
1728 i Kjøbenhavns store brand, men blev atter opført i 1731, og staar
nu praktisk talt uforandret.
Den tyske og franske menighet hadde dog hver sine prester, tysk- og
fransk talende, væsentligst schweiziske. Kirken ligger likesom den dertil
hørende franske prestebolig i Aabenraa gate.
Begge menigheter hadde fælles økonomisk ledelse og forstanderskap,
det saakaldte »Ældsteraad«.
Ferd. Louis Mourier tilhørte en siegt som blev fordrevet fra Frankrige
i 1686, efter ophævelsen av det Nantiske Edikt.
Han var født i Genf 1754, hvor han blev opdraget til prestegjerningen,
og blev i 1786 kaldet til andenprest ved menigheten i Kjøbenhavn.
Her blev han i 1787 gift med Juliane Marie Spengler, en datter av den
bekjendte; velhavende Kunstkammerforvalter Lorenz Spengler, og hustru
Gertrud Sabina Trott. Spenglers yngste datter Gasparine var ugift. Hans
ældste datter Bernhardine var gift med den før nævnte Kjøbmand og Hof
agent Jean Jacques Frölich, en 4de datter, Johanne Conradine, var gift med
Garvermester, Fabrikant, Emanuel Basler, og den femte datter, Gertrud Marie,
var gift med Handelsmanden Thomas Potter fra Edinburg.
Kun en av Lorenz Spenglers 3 sønner overlevet faderen, nemlig den
senere Etatsraad Joh. Conrad Spengler, der efter faderens død i 1807
3

— 18
baade overtok hans offentlige stilling som kunstkammerforvalter, og den
private som familiens midtpunkt.
Efter disse orienterende bemejkninger vender vi atter tilbake til dag
boken.
De første barneaar vil vi gaa hastig over. Hun fortæller os her om
faderens gjestfrihet mot sine kolleger; en av dem, Pastor Jean Monod, som
bodde hos dem en tid, kaldte hende »la gracieuse Julie«. Hun fortæller os
om at hun og hendes ældste bror Alfons i 1791 hadde mæslinger, og at
hun blev avvænt like efter, i en alder av et aar. Den 25de Juni 1792 faar
hun en nv bror George — Edouard, og 1794 blev faderen utnævnt til førsteprest ved Kirken, hvilket gav ham større indtægter og flere forrettigheter
end tidligere.

1794.
»Den 29de September indpodet Behfelz barnekopperne paa mig og
Edouard. Vi fik meget litet av dem og har næsten ikke holdt sengen. Den
29de var vi allerede saa friske, at Mama kunde opfylde det løfte hun hadde
git, at hun, hvis barnekopperne gled godt over, vilde gi en almisse til for
ældrene av det barn, fra hvem man hadde tat vaccinen.
Min ældste bror Alphonse, hadde barnekopperne da han var to aar,
og skal ha været meget angrepet.
1795.
»Den Ilte April, en Lørdag Aften, blev min bror Konrad Emil født.
Han blev døpt i Kirken den 3dje Mai.---------------- ------------Min kjære Dav’ Alphonse, døde natten mellem Søndag og Mandag,
den 18de Mai, henimot kl. 1, i en alder av syv aar, en maaned og nogen
dager. Han hadde vand i hodet. Han blev begravet den følgende Torsdag
paa vor kirkegaard. Han kunde mere og hadde bedre forstand end sæd
vanlig for hans alder. Papa, Mama og jeg har begrædt ham meget«.

1796.
»Papa hjemkommet fra en liten reise til Berlin, satte mig den 10de Juni
til at lære at skrive. —
Jeg begyndte at læse.--------------------------------------------Den 25de Juli sendte Papa og Mama mig for første gang i skole i
nærheten av os til Mad. Dietrick, født Ræber. Man blev enig om, at hun
skulde øve mig i læsning, og at hun skulde lære mig at strikke og at sy«. —
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STAMTAVLE I.
JULIE MOURIER’S NÆRMESTE SLEGT.

— 6) Casparine Spengler
1774—1835
Ugift

— 5) Johan Conrad Spengler
1767—1839
Etatsraad. Ugift

Lorenz Spengler
1720—1807
Kunstkammerforvalter
g. 1756 m.
Gertrud Sabina Trott
1739—1789
6 børn (1—6)

— 1) Bernhardine Spengler
1758—1813
g. 1779 m.
Johan Jacob Frølich
1746—1801
Hofagent
4 børn (a, b, c, d)

— 2) Conradine Spengler
1760—1820
g. 1778 m.
Emmanuel Basier
Ingen børn
— 3) Gertrud Marie Spengler
1762— 1785
z g. 1782 m.
Thomas Potter, Handelsmand
fra Edinburg
2 døtre død tidlig
— 4) Juliane Marie Spengler .
1765—1799
g. 1787 m.
“ 1) Ferd. Louis Mourier
1754—1831
Prest ved ref. kirke.
Tit. Professor
3 børn (a, b, c)
Gift 2den gang 1802 med

Jean Georg Mourier
1727—1806
Kjøbmand i Genf
g. 1754 m.
Eve Louise Bourgeois
1729—1810
4 børn (1—4)

Mechtele Harboe
1776—1821
3 børn (d, e, f)
— 2) Jean Camille Mourier
175 —1824
Kjøbmand i Genf
g. 1803 m.
A. F. Fine
Ingen børn
— 3) Marguer. Antoin. Mourier
1760—1844
Ugift
— 4) Sabine Louise Mourier
1763— 1791
Ugift

— a) Johan Jacob Frølich
1781—1858
Grosserer
gift 1810 med
Wilhelmine Tutein
1789—1881
— b) Margrethe Frølich (Grethe)
1783—1824
Ugift

“ c) Henrich Lorenz Frølich
1787—1873
Konferentsraad
g. 1813 m.
Sophie de Coninck
1792—1874
— d) Juliane Frølich
1789- 1851
g. 1817 m.
Generalkrigskommiss. Frisch
1790— 1853
— a) Julie Gertrude Mourier
1790—1840
g. 1810 m.
Henrik Harboe
1785—1848
Amtmand i Nedenæs
— b) Georg Edouard Mourier
1792—1851
Overauditør
Ugift
— c) Konrad Emil Mourier
1795—1865
Admiral
g. 1831 m.
Constance Münster
1808-1865

— d) Zélie Adelaide Mourier
1803—1855
g. 1835 m.
Missionær Adam. Thomsen
t 1859
— e) Louis Edzar Alexis Mourier
1805-1877
Borgermester i Odense
g. 1846 m.
Hanna Weilbach
1824—1918
— f. Thérèse Nathalie Mourier
1812—1867
Ugift
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1798.
Jeg begyndte den 27de Mars at ta undervisning i clavesin hos den unge
Kiætz, søn av Organisten. Jeg sluttet den 2den Juli, efter 24 timer, fordi
jeg intet utbytte hadde av det. Hverken jeg eller min bror Edouard har hat
skarlagensfeber, men Emil hadde den i Mars, og i April kunde vi komme
sammen med ham igjen.
Sommeren det aar, var jeg non ganger hos Mad. Fumars, hvis yngste
datter var saa snild at gi mig undervisning i tambourins broderi. —
Lørdag den 4de August, skrev jeg, efter avtale med Papa, til Grand
papa og Grandmama Mourier i Celigni, like ved Genève. Emile hadde
barnekopperne i Oktober. Den gode Mama pleiet ham, og var meget
ængstelig«. —

1799
»Lørdag den 4de Mai, henimot kl. y26 om morgenen, bukket min kjære
og prægtige Mor, Juliane Marie Mourier, f. Spengler, under for sine lidelser
efter en fire maaneder lang sygdom Hun var 33 aar gammel, 4 mndr. og
nogen dager, og blev gift med Papa den 25 Juni 1787.
— Den triste begivenhet da hun skulde begraves fandt sted Fredag den
8de Mai. Se her, er det trykte digt til denne gode moders hæder. Det blev
skrevet av den tyske pastor Maurenbrecher og stod i Avisen den 17de Mai.
Beim Grabe der Frau Pastorin Mourier,
geboren Juliane Marie Spengler:

Oh,
Der
Die
Mit

fliesset nur, ihr Thränen nach geweint,
Edelsten; denn, ach! sie ist nicht mehr.
Freundschaft steht bei ihrem Grab vereinet
treuber Lieb und seufzt: »Sie ist nicht mehr!«

Sie ist es werth, des schmerzlichsten Bedaurens
Und iedes Seufzers, der ihr Denkmahl ehrt.
Sie ist des stillen tiefgefühlten Träurens
und iedes Edlen heisse Thräne werth.
Sie übte sanft und gut im stillen Kreise
Der Ihrigen, was ihr die Pflicht gebot.
Sie liebte treu, nach ihrer frommen Weise
Die Menschen, und der Menschen Vater, Gott.
Den Schmachtenden, der bittend sich ihr nahte
Erquickte Sie mit liebervollem Sinn
Und manchem Dürftigen, noch eh’er Sie drum bate,
Bot willig Sie die Hand zur Hülfe hin.
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So lebte Sie ihr stilles frommes Leben,
Stets voll von Gott und voll Religion.
Auch sah Sie freudig um ihr Lager schweben.
Den Todes-Engel, Ihr — der Tugend Lohn.

So ging Sie hin zu ihnen seel’gen Höhen
Beweint von Allen, die Sie hier gekannt,
Einst, in einst werden wir Sie wieder sehen,
Als Engel Gottes dort im Strahlgewand.

Tapet av denne prægtige mor maa ha virket sterkt paa den 9 aar gamle
datter, som da var den ældste blandt sine søskende, og det maa ha modnet
hende tidlig. I sin paa fransk skrevne lovtale over den avdøde hustru, gir
F. L. Mourier det klareste billede av denne gode hustru og mor.
Den unge pike blev samme aar som moderen døde, sendt i pensionat
skole til Mile Treville, i det institut som kaldtes »Døtreskole.«
»Jeg blev først anbragt blandt elevene av 4de klasse som er de yngste.
Efter fire maaneders forløp blev jeg opflyttet i 3dje klasse«. —

1800.

»Den 30te Juni indskibet Papa sig for en ny reise til Berlin. Han var
paa retur, likeledes sjøveien, siden den 12te September. Han gjorde fra
Berlin en utflugt like til Dresden«. —

Fra denne reise har vi her i Norge et minde i form av et gammelt brev,
skrevet fra faderen til den 10-aarige datter.
Det viser det kjærlige forhold mellem far og datter, og gir en god
beskrivelse av datidens reiseforhold.
Stettin den 4de Juli 1800.

»Efter at ha kommet over sjøen og være ankommet hit, finder jeg intet
mere magtpaaliggende, end at meddele mine oplevelser til mine kjære barn,
som jeg forlot saa sørgmodige i land paa bryggen Søndag, og som nok
har været meget ængstelige for sin Papa.

JOHANNE CONRADINE BASLER,
f. Spengler
1760
1820

(Efler Oljemaleri fra 177S).
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Min reise har, Gud være lovet, forløpet uten uheld, min kjære Julie.
Efter at ha sendt dere hjem, maatte jeg fremdeles vente længe i regnveiret. Endelig kom min kaptein. Henimot middag gik jeg da ombord i
Galeasen »Dorothea«. Vi blev opholdt nogen tid av toldvæsenet og av
vogtskibet for at passene skulde bli visitert, og — efter en times forsin
kelse forlot vi havnen. Straks vi var i fri sjø, satte jeg mig til at spise middag,
hvilket jeg gjorde med god appetit. Siden begyndte appetiten at bil daarligere, endskjønt jeg ikke har nogen daarlig
; jeg spiste næsten
ikke andet end brød. Det meste av tiden tilbragte jeg i køien. Den første
dog og om natten var det fremdeles regnveir.. Vinden var gunstig, men
svok, da vi passerte Amager, og frisket paa, da vi vor paa høide med Møen.
Tirsdag den 1ste Juli kunde vi fremdeles se Møens krittfjelde, hvite som
sne. Snart tapte vi Danmark av syne; vi nærmet os det svenske rikes
grænser; og vi kastet anker foran Stralsund, hvori vi maatte gjøre et kort
ophold. Derfra satte vi kursen mot øen Rügen, som vi soa allerede samme
aften. Jeg var ikke sjøsyk, men min hodepine plaget mig nok. Kapteinen
og jeg brygget en punsch av sukker, citroner og rhum, hvad jeg hadde
sørget for, og hele mandskapet, som bestod av 8 personer, var med paa den;
den blev meget god.
Nat til Onsdag blev vinden meget voldsom^ og førte os meget
hurtig til vort bestemmelsessted; baaten rullet i høi grad og blev uavladelig
skjult av bølgerne; jeg hadde flere ganger vanskelig for at holde mig i min
køi. Endelig, Onsdag kl. ¥>10 om morgenen, kom kapteinen og fortalte a!
vi var fremme. Jeg samlet sammen mine saker, og klædde straks paa mig;
hvorpaa vi gik ned i en chalup som bragte os til Svinemünde, hvor vi satte
foten paa land kl. 10.
Det var da 46 timer siden jeg forlot Kjøbenhavn; det er ikke lang tid.
Dog, det stod tilbake at komme hit, enten landværts, hvilket er meget
langt, eller pr. boat opad Oder, hvad man sædvanligvis pleier at gjøre. Jeg
valgte uten betænkning det sidste; men gik ikke ombord før kl. ¥i3 om
eftermiddagen, efter at ha spist en bit mat i et av Svinemündes herberger, i
seiskap med fremmede, med hvem jeg tilbragte en behagelig stund.
Jeg var altsaa atter, ser du, paa vandet, men høiere end havet og i en
aapen forkost, hvor vi var seks personer. Do vi hadde 9 timer til Stettin,
og vor kommet sent avgaarde, bestemte vi os for at stoppe ved Herberget
»Oder-Kroe«, hvor Papa tilbragte en del av natten. Kl. V2I igaar for
middag vor vi atter paa vand. Jeg frøs meget. Kl. 5¥> var vi i Stettin.
Jeg fik en soldat til at bære min bagage op til »Hotel von Preussen,« som
mon hadde anbefalet mig, og hvor jeg befinder mig meget godt. Tak meget
den udmerkede Dorothea, for den omhu hvormed hun har ordnet mine saker,
og for at hun har forsynet mig saa godt. En stor del av min proviant delte
jeg ut blandt de folk paa galeasen, som førte mig til Svinemünde, og paa
den forkost som bragte mig hit. Idagmorges spiste jeg til frokost resten
av mit brød. Men jeg hor endnu tilbake noget sukker, citroner og rhum etc.
Søndag, førstkommende, prædiker jeg for Pastor Reklam i det franske Kapel,
hvad han har anmodet mig om. Dagen efter tar jeg postskyssen til Berlin,
20 mil herfra, hvortil jeg beregner at komme Onsdag 9de Juli. Jeg hor
4
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underrettet min fætter Truitte derom i et brev. Det er til ham, kjære Julie,
du maa adressere de brever, som jeg venter fra dig og den gode Edouard.
Du adreserer saaledes: Til Hr. Pastor F. L. Mourier, hos Hr. P. Truitte,
Kgl. Fabrikinspektør, Berlin. Det er ikke sikkert, at jeg kommer til at be
nytte mig av hans elskværdige invitation, at ta ophold i hans hjem; men
det er altid dit, jeg ber en adressere de brever, man muligens kommer til
at sende mig under mit ophold i Berlin. Du vil vel og lave istand et brev
for din bror, hvilket^ du maa lægge ind i dit. Paa det sætter du da den
adresse, som jeg har opgit dig; og du maa bringe dit brev til onkel Frölich,
som du maa hilse fra mig, likeledes ogsaa den kjære tante, og be ham
at være saa snild at sende det for dig.
Jeg har git dig en beretning om min reise, kjære lille Julie; jeg har
skrevet til dig, som til en voksen datter: du maa ogsaa skrive til mig i
mindste enkeltheter om hvordan det gaar dig, om alt som har passeret og
har været aktuelt i hjemmet. Hverken du eller den kjære Edouard vil mangle
stof. Og den lille Emil, han bør nu ha begyndt at ta undervisning hos Mme
Dietrick. Det er fra Eder, mine kjære ældste Børn, at jeg venter nyt om
ham, siden han ikke kan gi mig det selv.
Hils Mademoiselle Treville meget fra mig, og gjenta for hende, at det
er mig meget kjært og meget velgjørende at vite min Julie i saa gode hænder.
Tusen hilsener fra mig til dine gode tanter, uten at forglemme det av
særlig interesse jeg har sagt dig. Hils vore gode tjenere, især Dorothea,
hvem jeg har en fuldstændig tillid til. Jeg ber hende gaa til Mr. Guilleinot,
Juveleren, som har været meget venlig mot mig, og bringe ham nyt om mig.
Du maa ogsaa fremføre mine hilsener til min ven Frontin og hans damer;
jeg regner med at kunne skrive til ham fra Berlin. Muligens skriver jeg
ogsaa til Mr. Peschier. Jeg vet fremdeles ikke om jeg kommer til at fort
sætte like til Dresden: det av hænger av omstændigheterne og tiden. — Jeg
spiser idag middag hos Pastor Reklam: imorgen er jeg invitert til at spise
middag paa landet hos Mr Wismann, en rik kjøbmand, som har to meget
elskværdige døtre. —
Stettin er en smuk by, passe stor, og hor efter hvad jeg hittil hor set
smukke omgivelser. Mit herberge ligger like ved en statue av Fredrik II
tilfots, et smukt monument, opført i 1793. Hvis jeg kommer tilbake sjø
veien, haaber jeg at finde igjen det samme fartøi: jeg er meget fornøiet med
Koptein Spiegel og hans folk. — Adjø, min kjære Julie, mine kjære Edouard
og Emil! Den gode Gud beskytte Eder, styrke Eder og velsigne Eder!
Vær nu rigtig snilde. Betragt ikke Dorothea kun som en god og tro
fast tjener, men som en ven og som en mor. To med indlagte billet til min
kollega Mr Monod.
Kjære lille Julie, du, som det er mig en fryd at rose for hele verden,
vær altid, du og dine to brødre, din kjære Papas glæde!
F. L. Mourier, Pr.

Vi er kommet til 1801. Julie begynder nu at komme meget ut i sel
skaper og paa baller. Allerede i 1799 hadde hun faat gode veninder i Sophie
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og Caroline de Coninck, i hvis hjem hun blev en stadig gjest, baade for
kortere og længere besøk.
De Conincks, meget rike og ansete, hørte til den reformerte Kirkes for
reste familier. De eiet den herskabelige landejendom, det gamle slot
»Dronninggaard« ved Fursjøen, og baade her og i byhjemmet, det tidligere
Grev Moltkes Palais paa Amalienborg i Bredgate, førtes et overmaate gjestfrit og selskabelig hus, efter den tids skik med baller, soiréer, private teater
forestillinger etc.
I dette hjem kom Julie og hendes familie ofte, og vi vil senere se, at
det var med stor smerte hun maatte bryte med de Conincks, paa grund av
deres forhold til de vanskeligheter og forhaanelser hendes far blev utsat for
av Kirkens Ældste.

1801.
»Torsdag den 8. Januar var jeg paa barnebal hos Kaptein P. F. Mourier,
i Pilestræde. Jeg moret mig meget der.
Min onkel Conrad (Spengler, som den 31te Dec. kom tilbake fra et 2-aars
ophold i Frankrig) utdelte her de presenter han hadde med sig fra Frankrige.
Tirsdag 10de tilbragte jeg hele dagen hos Madame Splid, født Bruun,
min avdøde mors veninde.
Lørdag den 7de Mars, tilbragte jeg aftenen hos Mme Fumars sammen
med hende, hendes døtre, hendes niece Broca og Mile de Fontenai.
Tirsdag den 7de April om aftenen, døde min onkel J. J. Frölich, hen
imot kl. 1, i en alder av omkring 55 aar.
Jeg gik for at hilse paa min tante og mine niecer den næstfølgende Tirsdag,
og spiste aftens hos dem.

Fredag den 10. April, forlot Mme Le Chevalier, née Eschauzier, med
familie os, for at vende tilbake til deres hjem, St. Annas Plads. Av frygt
for et bombardement var hun og hendes den 30te kommet for at søke til
flugt hos Papa. — Mad. Puérari, hendes søster, var hos os fem dager
i denne kritiske tid. Disse damer gav mig, nogen dager efteråt de hadde
forlatt os, et deilig stykke mousselinstøi til en kjole. De forærte ogsaa noget
til mine brødre og til tjenerne. Jeg avla sammen med Papa visit hos dem
Mandag formiddag den 20de April.
Onsdag den 22de var der dans i mit institut. Mr Schlegel delte ut
præmierne; jeg blev opflyttet fra 3dje til 2den klasse med gode karakterer.
Søndag 24de Mai, Pinsedag, saa jeg altergang for første gang, og det
i vor franske Kirke. Papa prædiket. Jeg sat sammen med min bror Edouard
i vor avdøde Mamas kirkestol.
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Torsdag den 4de Juni feiret vi min elveaarige geburtsdag. Papa lot os
faa en sjøutflugt.
Min fætter Henrik Lorentz Frölich er kommet tilbake fra en tur til
Tyskland.
Torsdag den 25de Juni, feiret vi min bror George Edouards 9 aars
fødselsdag.
Jeg har tilbragt nogen dager paa Dronninggaard hos Mr. De Coninck,
og kom tilbake derfra den 3dje Juli, jeg var der sammen med min kusine
Juliane Frölich.
Den 15de Juli, Onsdag, spiste Papas, Mme Maurenbrechers og tante
Frölichs familie middag paa Dronninggaard. Jeg var der.
Onsdag den 22de, var jeg for 3dje gang i dette aar paa Dronninggaard.
Jeg var der i anledning Mme De Conincks fødselsdag. Der var sjøslag paa
vandet, soirée, dans, musik etc. Prins Ferdinands sønner kom dit om af
tenen, jeg danset med den yngste.--------------------------------------------------August den Ilte, tok Papa hjem fra Professor Juels Atelier sit portræt,
tegnet i pastel, det blev ophængt i den blaa sal.
Tirsdag den 1. Sept, avla Papa visit hos Kaptein Snéedorf, chef for
marinens kadetter.
Tirsdag 8de, blev min bror indskrevet i Kadetkorpset. Papa betalte paa
Admiralitetskontoret 105 d. 3 m. 4 sk. i indskrivningspenger.

Den 13de Oktober, da Papa skrev til sine forældre i Celigni, tilføiet jeg
et litet brev til min tante Marguerite Antoinette.
Den 15de December. Papa har mottat et brev fra sine forældre i
Celigni, av .26de November, i hvilket var indlagt disse linjer til mig fra min
tante Marguerite — Antoinette:
Jeg takker dig, min kjære, for dit elskværdige brev: du maa ikke tvile
paa den glæde det bragte mig, og jeg smigrer mig med at du er saa stor,
at du altid tilføier nogen linjer til Grandpapa og Grandmama og til mig i
din gode Papas breve.
Hvor du maa holde av ham, den gode Papa, som gjør sig saa megen
bekymring og omhu, og som paalægger sig saa store utgifter for din op
dragelses skyld.
Du bør ogsaa holde av din lærerinde, ti jeg forsikrer dig, at vi bør føle
stor taknemmelighet for de personer som beskjæftiger sig med vor opdragelse.
Snart vil du kunne gi din lille bror undervisning; og du vil bli hans lille
Mama; du vil kunne føre husholdningen for din Papa, eller idetmindste
repræsentere hans hjem* Jeg skulde meget ønske at kunne kjende til noget
der kunde more 'dig, og interessere din Papa; men vi forlater aldrig vor
lille by; den er meget overskuelig, her hænder intet av interesse; dagene er
korte og trivielle. Vi maa haabe paa at vaaren kommer og gjør os glade
igjen. Adjø, min elskelige niece, kys din gode Papa fra mig, dine to brødre
ogsaa. Deilige barn! Den som kunde se dig og kjærtegne dig! Aa, hvilken

MARGUERITE ANTOINETTE MOURIER

1760 - 1844
(Efter Emma Harboes „Stambog."

Antag, tegnet 1830)

— 33 —
glæde jeg da vilde føle! Endnu engang, adjø, kjære Lille; glem ikke, at du
her i Celigni har en Grandpapa, en Grandmama, og en tante, som elsker
dig inderlig!
M. A. Mourier.

Lørdag den 26de December, spiste jeg middag hos Mr Fr. De Coninck,
og danset om aftenen paa et litet barnebal hos Mr Fr. Tiitein. Faat smukke
gaver likesom mine brødre Edouard og Emil fra Mme De Coninck. Som
sædvanlig fik vi Juleaften gaver fra Bedstefar Spengler.
1802.
Fredag den 12te Februar. Jeg har været paa barnebal hos Kaptein
P. F. Mourier. Vi var omkring 30 par.
Mars 23de. Jeg har været sammen med Papa og set fransk comedie
hos Mr De Coninck. Personer i hans familie og blandt hans venner indehadde rollerne.
Onsdag 31te Mars, begyndte eksamen i vor skole. Papa eksaminerte
de to øverste klassers elever i fransk.
Onsdag 14de April, holdt en av institutets direktører en liten tale til
eleverne og utdelte præmiene. Som sædvanlig blev der efterpaa holdt et
litet bal under danselærerens ledelse og i overvær av mange mennesker. —

Juni, Fredag den 4de, paa min 12 aars geburtsdag gik jeg til Dronninggaard, hvor jeg blev helt til den 13de.

Den 13de, da jeg kom hjem fra Dronninggaard, hadde Papa ladet Mr
Guilleinot arbeide til mig et halsbaand av min avdøde Mamas haar, som et
minde om denne prægtige mor.
Tirsdag den 17de, drog Papa, mine brødre og jeg, efter invitation fra den
gode Sogneprest Høyer, sammen med ham og hans familie i vogn til Barsløv,
hvor vi ankom om aftenen. Den følgende dag besøkte vi den smukke dom
kirke og den kgl. families gravkapel i Roskilde, og vi avla visit hos Kapellanen,
Mr Baagø. som har en meget smuk bolig.
Den 19de gik Papa og Edouard avsted for at spise middag paa Ledreborg hos Grev Holstein. Vi moret os med at se paa indhøstningen, og jeg
red flere ganger paa hest. Søndag den 22de kom vi tilbake til Kjøbenhavn.
Søndagen den 29de, blev vi hentet av Mr F. Mourier for at tilbringe hele
dagen paa Bierggaard, like ved Fredriksberg.
Den 13de, Oktober. Papa og jeg har været sammen med Mme Dalgas
i et elendig veir paa Dronninggaard. Tilstede var ogsaa Hertugen av Arajou,
Portugals Gesandt i Petersburg.

Den 18de, Mandag, gjorde min bror Emil sin indtrædelse i Borgerdyd
skolen 7/2 aar gammel.
5
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November. Torsdag den Ilte denne maaned blev Papa forlovet med
Mile Megtele — Sophie av Harboe, 26/2 aar gammel.
Fredag den 12te, denne maaned, blev Papa 48 aar gammel. Jeg for
ærte ham et par hvite hansker som jeg hadde strikket.
December. Torsdag den 2den denne maaned blev Papa viet i Kirken
under nærvær av mange mennesker.

Juleaften var familien samlet hos Grandpapa Spengler, hvor vi fik
smukke presenter.

Under biografien av F. L. Mourier vil vi faa se, at det nye egteskap
blev meget ulykkelig for prestehjemmet i Aabenraa.
Stedmoren var en datter av daværende Oberstløitnant Jakob Harboe,
der med sin hustru Cecilie Marie, f. Meyer, bodde like overfor presteboligen,
i det gamle morsomme hus, Aabenraa 25, som endnu staar der. En anden
datter av Harboes, Charlotte Juliane, var gift med senere Justitsraad
Christian Winther (1772—1829), og omgangen, som jo ogsaa før hadde
været meget stor, baade vennekredsen og familien paa Spenglers side var
stor, blev paa denne maate endda større.
Det ser ut som om Julie og hendes stedmor har kommet godt ut av det
med hverandre; men datteren maa vel snart ha forstaat, hvordan hjemmet
forsømtes, og egteskapet stadig blev mere ulykkelig for hendes far.
Dog først efterat hun som gift med Henrik Harboe, stedmorens ældste
bror, var reist til Norge, forstod hun det fuldt ut, og vi kan i hendes breve
hjem til manden, da hun var paa besøk i Kjøbenhavn, læse om enkelte smaa
sammenstøt med stedmoren, men da hadde denne allerede i længere tid vist
tegn til sindssygdom.
Efter dagboken at dømme, ser det ut som om stedmoren og hendes
familie, Winthers især, har tat sig meget av den lille Julie. Hun var stadig
med sin stedmor og dennes far, Oberstløitnanten, i hans klub »Enighedsklubben«, paa bal eller maskerade, og vi ser ofte at de har været sammen paa kon
sert i »Det musikalske Societet« (klub de la société musicale) likesom hun ofte
er sammen med Winthers og hører konsert i deres klub »Det musikalske
Akademi,« (klub de l’academi musicale.)
Julie Mourier med »sit tækkelige ydre og væsen, og med sin livslyst,
omgjængelighet og selskabelige anlæg«, kom saaledes allerede meget tidlig
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ut i selskapslivet, hvad der maa ha bidrat til at utvikle hende tidlig. Hos
De Conincks er hun med sin far og stedmor meget ofte. Winthers ber dem
stadig ut til sig paa landet ved Gjentofte, likesom de ogsaa ofte besøker »tante
Frölich« paa Usserød. I teater gaar de stadig. Den 21de Sept. 1803
faar hun en halvsøster, som blev døpt av faren i Reformert Kirke den 23de,
og fik navnet Zelie — Adelaide.
I April 1804 begynder avslulningseksamen i institutet, og hun opnaar
2den pris. Den 4de Juni fylder hun 14 aar, og vi skal paany kaste et litet
blik i dagboken.

Juni 1804.
3. Jeg gik for at spise middag paa Gjentofte hos Winthers.
4. Jeg er, ved Guds naade, gaat ind i mit femtende aar. Mama har git
mig i present et smukt sybord, og en liten erindring. Papa har forært mig
en smuk straahat. Av min tante Frölich og mine kusiner har jeg faat for
skjellige ting. Min fætter Laurent er reist til Stettin.
5. Været hos tante Frölich.
6. Været hos tante Frölich/
10. Jeg har tilbragt aftenen i familien hos Grandpapa.
16. Jeg reiste for at tilbringe nogen dager sammen med Mr og Mme
Winther paa Gjentofte.
22. Jeg er sammen med min kusine Juliane, efter invitation fra Mme
De Coninck, draget til Dronninggaard for at tilbringe nogen dager der.

Juli.
31. Drog ut om morgenen med postskyssen sammen med Papa til
Flynderup, hvor mine brødre hadde været nogen dager.
August.
1. Jeg har tilbragt hele dagen paa Flynderup, hvortil jeg kom igaar
sammen med Papa.
2. Papa, mine brødre og jeg er gaat fra Flynderup til Helsingør, hvor vi
har spist middag og tilbragt hele dagen, som var meget varm. Vi gik for
at avlægge visit hos Kammerherre Gottberg, hvor vi saa en del av hans
træmodel av fæstningen Rendsborg. Dragonløitnant Østrup var saa elsk
værdig at ledsage os til Cronborg, hvor vi gjorde visit hos den elskværdige
dame Nègler, født Aubert; vi drak te hos hende. Vi saa det som er tillatt
at se av fæstningen, bl. a. telegraftaarnet, slotskapellet, franskmanden
Vignerons fængsel etc. Vi kom hjem for at spise og sove paa Flynderup,
hvor jeg stiftet bekjendtskap med den gode Mile de Wolframsdorf.
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22. Vi har set Kunstkammeret sammen med en del av Mamas familie
og Mme Cabott, hvorefter vi tilbragte aftenen hos Oberstløitnanten.

25. Mine brødre og jeg, gik henimot middagstider i følge med Papa,
for at gjøre Grandpapa Spengler vor opvartning, han var for nogen dager
siden gaat ind i sit 85de aar.
Om aftenen var jeg i teatret i Cabotts loge.

30. Jeg er netop færdig med at oversætte paa fransk Biskop J. NordahlBruns prædiken »Livets skygger«, hans indvielsestale. Papa gav mig som
opmuntring en ducat.
Oktober
1. Papa er begyndt at undervise de konfirmander som skal bli færdige
til Paaske; blandt dem har han sat mig.
Januar 1805.
Fredag 25. Der var stor fest i Auktionssälen, git av Mr. Fr. De Coninck
ianledning av hans søn Jean’s bryllup med kusinen Betzy. Der blev spillet
komedie, og derefter blev der git stor souper og bal hos Rau. Mama, Papa
og jeg var der.
Februar.
Den 6te. Har været sammen med Mile Wolframsdorf paa bal hos Mr Jean
De Coninck i Auktionssälen.
Søndag 24de. Mama, Louise, Édouard og jeg har spillet en liten
komedie av Mme de Genlis. Mme Holm, Matisen, Redstedt, Voss, Alberti,
Clementine og Bénigne var hos os.

Mars.
7de. Tilbragte aftenen i stort seiskap hos Köppens sammen med Mama,
Papa og Louise.

April.
Skjærtorsdag Ilte. Papa har konfirmert mig og de andre i Kirken.
Dagens tekst var (ikke tilføiet). Ved denne anledning forærte Papa mig et
smukt litet lommeur, garnert med smaa perler. Det hadde tilhørt min gode
Mama.

September.
Jeg reiste nok engang til Mme Köppen i Mr Winthers vogn.
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Torsdag 12te. Papa kom sammen med Edouard og Emil til Ordrup
for at hente mig, og bragte mig den nyhet at Mama hadde faat en liten gut.
Mme Köppen lot os reise hjem i hendes vogn.

Oktober.
9de. Papa har døpt vor lille bror i Kirken.
Edzar — Alexis. Jeg var en av fadderne.

Han fik navnet Louis —

December.
24de, Julaften. Tilbragte aftenen med mine to brødre hos Mme Köppen
i stort seiskap. Der blev delt ut smukke gaver; vi fik ogsaa. Jeg fik
et meget pent guldhalsbaand med et lidet guldhjerte i.
Torsdag 26de, 2den Juledag, hadde vi stort seiskap til souper hos os;
bl. a. var Mme Lous her.
Februar 1806.
19de. Jeg var sammen med Mama og hendes far paa maskeradebal i
»Enigheds-Klubben.« Jeg moret mig ikke no’ særlig. Var utklædt som
russisk bondepike.

Mars.
8de. Vi har gjort avtale med en clavesinlærer, som vil komme 3 ganger
i uken og gi mig undervisning, da Mr Colsmann har stillet sit clavesin til
min raadighet.
Torsdag den 13de. Jeg var paa maskeradebal med Winthers i »Musik
akademiet.« Jeg var klædt som mameluk.
April.
10de. Vi har hat aftenselskap; vi danset litt, Betzy Ross sang og
spilte paa clavesin.
Mai.
19de. Vi har mottat den triste underretning at Grandpapa Mourier døde
i Celigni den 23de April.
August.
1ste. Da min clavesinlærer ikke har kommet paa lang tid, har Mr
Colsmann sørget for en anden, ved navn Laue.
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12te. Papa er sammen med Edouard idag gaat ombord for at reise
til Skaane, for der at tilbringe nogen uker hos Greven af Bekfriis.
27de. Jeg er kommet hjem fra Dronninggaard, samtidig som Papa og
E. kom tilbake fra Skaane. —

Oktober.
1. Vi har idag set Mr Robertson stige op i luften i sin ballon.
13. Robertsons ballon steg op imorges, hans elev var i faldskjærmen,
han lot sig falde ned, efter at ha steget op til en stor høide.

Juni 1807.
4de. Ianledning av min 17 aars geburtsdag har Papa forært mig en
ring med Alphonses haar i. Den hadde tilhørt min kjære Mama.
18de. Jeg har været sammen med Betzy R. paa ekserserpladsen, hvor
de lot nogen luftballoner gaa til veirs. Betzy tilbragte resten av aftenen
hos os.

Dagboken fortæller os som før, men mere indgaaende, om al den fornøielse og selskabelighet den unge pike var med paa. Hun er nu omkring
17 aar, den alder da »kavalerene« griper ind i en ung pikes liv. Det er
forresten ikke meget aabenlyst hun fortæller os herom, men kanske det var
slutten paa en liten skjult forelskelse, naar hun i April, Lørdag den 30te
skriver
Mariage de — —

og ikke vil fortælle selv til sin dagbok, hvem der blev gift den dag.
Parken paa Gjentofte, i nærheten av Winthers hjem, har øiensynlig
øvet en stor tiltrækning paa hende.
Juli 1807.
Den 2.---------------- . Efter middag gik vi til parken, hvor jeg moret
mig like godt som Søndag, da jo de samme personer, som var der den
gang og moret os saa godt, var der paany.
Søndag 5. Mama, Betzy, Kleinholt og jeg, kjørte om morgenen til
Gjentofte. Nogen herrer kom dit for at spise middag og spille kort, bl.
andre Mr. F., som var saa elskværdig om eftermiddagen at følge os i parken,
hvor jeg ogsaa da moret mig like godt som de to foregaaende gange.

Onsdag 8. Vi drog tidlig om morgenen endnu en gang til Gjentofte,
og om eftermiddagen til parken for sidste gang iaar. Jeg moret mig glim-
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rende, og jeg sa adjø til alle disse kjære ting, og disse larmende fornøielser,
som aldrig før har moret mig slik som iaar, og som jeg tidligere ikke
har været med paa.
Onsdag 15. Emile er idag gaat ombord sammen med de andre kadetter
av 2den divisjon. Vi fulgte ham til bryggen.

I dette tidsrum maa antagelig det brev fra hendes far være skrevet,
som hun mottok under et ophold paa Dronningaard, og som her er referert.
F. L. Mourier, der selv var en mand med godt humør og megen livs
glæde, og som ofte fulgte sin hustru og datter paa bal, ja paa maskerade,
passet dog nøie paa, at hans datter ikke glemte alvoret, midt i alle sine
glæder og adspredelser.

A Mademoiselle
Mourier
à
Dronninggaard.
Kopenhague 27 Juin (ant. m. 1806 og 1808.)
Da du viste dig for os herhjemme, igaar, Mandag, min kjære Julie,
hadde jeg, optât som jeg var med at skrive til Berlin og Genève, vondt for
at si dig to ord. Siden da er dit gode brev av iforgaars kommet os ihænde,
hvilket har glædet os alle, og i særdeleshet mig. Jeg ser derav at landlivets ad
spredelser og fornøielser ikke faar dig til at glemme din kjære Papa, og alle
dem som elsker dig saa høit, og den glæde som du uttrykker over at føle mig
bedre og i fuldstændig bedring, volder mit hjerte stor glæde. Ja, Gud være lovet,
kjære Lille! Det synes for mig som om jeg skulde gjenvinde min sundhet og
min styrke, og jeg venter snart at kunne foreta nogen smaa spadserturer
Jeg drog Søndag til Gientofte i Mr Winthers vogn, og kom tilbake tilfots
Mandag aften. Dine brødre, med hvem jeg hadde avlagt visit hos tante
Frölich, fulgte like efter mig, likesom jeg, flygtende for regnet.
De var paa nyt og saa fransk komedie. Jeg tænker at gaa der iaften
sammen med Mr de Tenure, i Mme Mike's loge.
Det er ved Mr S. L. Harne kens hjælp at jeg kan skrive disse linjer til
dig; han har meddelt, at før han drog til Frédriksdal, vilde han komme og
besøke os, og ta med sig de brever, vi maatte ha skrevet.
Jeg tror vi maa utsætte for evig tid alle de visitter vi har at gjøre;
altid kommer noget paa tvers, og storvasken som vi nu har om dagen, er
ogsaa en betragtelig vanskelighet. Forresten har Mama det godt, og kysser
dig: det er likeledes med dine brødre og din søster, store som smaa.
Adelaide, forstaar du, længes efter at se dig. Naar skal vi saa faa
se dig igjen, kjære Julie? Jeg er henrykt over at du morer dig; jeg priser
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dig lykkelig over at være i saa godt selskap; jeg smigrer mig ved den tanke,
at Mme De C., som er saa venlig mot dig, virkelig agter dig og holder av
dig, og at du fortsætter at være hendes hengivenhet værdig. Men! Glem
dog ikke hjemkomsten! Du maa antyde for os i dit næste brev, hvor længe
du mener at fortsætte dit ophold paa Dronninggaard.
Forsøm ikke, kjære Julie, dine religiøse pligter; tap ikke den gavnlige
skik, at begynde og at ende hver dag med bøn, for at styrke hos dig dine
gode principper, og gjøre'dig stedse mere naadig for Gud!
Gjentag for Mme De C., at naar hun kommer til byen, vilde jeg meget
gjerne opsøke hende, for at tale med og takke hende.
Overbring mine hilsener til hende, samt til Monsieur, hendes mand.
Adjø, kjære Julie, Adjø!
Din ømme far
F. L. M.
P. S.
Hvor har du gjort av det portræt av din mor, som selv om det er
daarlig tegnet, dog har sin værdi. Jeg ser ikke andet av det end rammen?
Skriv »Gientofte« og ikke »Gjentofte.« Denne konsonant j er her uten
nogensomhelst berettigelse.
Dit sjal maa endnu en stund ligge i sæpevand, hvorfor vi ikke kan
utføre din anmodning idag.

Vi er nu kommet til høsten 1807. Julie Mourier oplever da det for
Danmark saa sørgelige bombardement av Kjøbenhavn.
Med sin livfulde skildring av det frygtelige skuespil, har denne, et øienvidnes, beretning, stor interesse.
1807. August.
Søndag den 9de. Stor fest paa Fredrikslund ianledning av Mine De C.s
fødselsdag. Der var stort bal, hvor jeg moret mig svært. Det var der
jeg første gang saa P. Jeg danset en dans med ham; han vilde ha endnu
en med mig, men jeg vilde ikke.
Tirsdag 11. Papa, Mama og Edouard kom efter invitation til Dron
ninggaard, og jeg vendte om aftenen tilbake til byen sammen med dem.
Kronprinsen ankom i morges fra Jylland, og vendte tilbake iaften. Der er
for flere dager siden ankommet en engelsk flaate her i Sundet, og man er
meget ængstelig for en beleiring og et bombardement. Alle mennesker
vender hjem fra landet til byen, hvor man tror at være sikrere.
Lørdag 15de. Vi erfarer i Fredriksberg hos Ch. M., at kadetskibet er
i Kristiansand, hvor det vil bli liggende til denne krise er over.
Søndag 16de. Englænderne begyndte idag at landsætte Tropper i Ved
bæk. De fortæller, at de er kommet som venner, for at bortføre vor skjønne
flaate av frygt for at franskmændene skal ta den og benytte den mot dem.

JULIANE MARIE MOURIER
f. Spengler
1765 — 1799

(Antagelig den i brevet omtalte tegning.)
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Men hvis vi dog ikke godvillig vil utlevere den, vil der komme et bombarde
ment! Et nydeligt venskap!
Tirsdag 18. Idag avreiste de to prinsesser, og Kronens sølvtøi og
juveler blev fjernet. Av den kgl. familie, er saaledes kun Prins Ferdinand
tilbake.
Søndag 23. Det var under Gudstjenesten en sjøkamp, ved hvilken
vore smaa kanonbaater har tilføiet vore venner megen skade.
Mandag 24. Man brænder i forstæderne saamange huse som mulig,
da englænderne allerede er naadd saa langt. De kaster av og til bomber,
der dog eksploderer i luften, saa man har derfor det haap, at de intet duer.
Tirsdag 25. Vi saa idag oppe fra klokketaarnet englænderne ved Blaagaard, og vore egne jægere som udmerket sig ved denne leilighet.
September.
Onsdag 2. Jakob Frölich og Julianne kom op i klokketaarnet, hvor
ogsaa vi var, og vi bemærket stor bevægelse blandt englænderne. Klokken
halv syv begyndte bombardementet, som varte til samme tid næste dag.
Vi tilbragte en skrækkelig nat i forværelset. Der var hvert øieblik brand,
snart paa et sted, snart paa et andet. Vort hus led ingen skade. Mr Boudon
og hans to sønner kom her kl. 5 om morgenen med hele deres bagage, da
de ikke kunde opholde sig paa sit værelse, fordi en bombe var gaat gjennem
det, og hadde anrettet megen ødelæggelse.
Torsdag 3. Vi gik alle ned i den hvælvede kjælder til Mr. Peschier
for at søke ly der. Han hadde tillatt os det. En mængde mennesker hadde
flygtet dit. Vore tjenestepiker passet huset sammen med Edouard og de
to Boudons, som heller vilde bli hjemme. Bombardementet inat var ikke
fuldt saa sterkt som igaar. Det begyndte kl. 9.
Jeg fik 4 timers søvn i
Mme P.’s seng. Vi gik om morgenen tilbake til vort hus.
Fredag 4. Vi vendte paany tilbake til Mr. Peschier om aftenen, da
bombardementet, som var begyndt, var endnu voldsommere end de foregaaende. Det har været en forfærdelig brand paa Tømmerpladsen, og en
stor del av byen var i flammer, likeledes det vakre klokketaarn paa Vor
Frue Kirke. Alle mennesker var i en grusom ængstelse, og da jeg ikke
mere ventet at gjense vort hus, var jeg meget bange for Edouard, som
var blit tilbake der. —
Lørdag 5. Om morgenen gik jeg derfra sammen med Papa, medens
de fremdeles kastet bomber. Vi fandt til vor store glæde huset ubeskadiget.
En bombe var faldt ned i vedskjulet, men man hadde slukket den straks.
Like efter kom Mama med de to barn og Boudons, men hun vendte med
barna tilbake om eftermiddagen. Jeg foretrak at bli der, for i det mindste
at kunne redde litt av sakerne, i tilfælde av at huset skulde brænde, da
ilden var like ved os. Vi bar ut i portalen, saa meget som vi kunde, gnisterne
regnet over hodet paa os fra de nabohus der var i brand, og for at gjøre
ulykken fuldstændig, frygtet man meget for at bombardementet vilde be
gynde igjen. Mr. Evald hadde tillatt Papa at komme i Kasernen, hvor han
hadde faat istand et logi. Vi tok saa den beslutning at gaa dit, og over-

— 46 —
late huset i Guds varetægt, idet vi ikke tok med os andet end nogen klær.
Vi tilbragte natten der, og den følgende
Søndag 6. morgen kl. 4, fandt vi Mama kommet tilbake, og ifærd
med at flytte møblerne til Mr. D. C.’s hus. De hadde tilbudt os et værelse.
Kleinholt var saa elskværdig at komme og hjælpe os. Efter to timers for
løp, trodde man at vort hus var utenfor fare, og ilden rundt omkring var
næsten slukket. Jeg vendte tilbake til D. C., hvortil Papa hadde bragt
med sig de to barn, som var blit hos Peschier om natten. Mme Coutouly
kom og foreslog mig, at gaa til hende med de to smaa, for at spise middag,
og da jeg i de sidste 3 dager ikke hadde spist ordentlig, mottok jeg til
budet. Om aftenen kom Papa og Edouard for at hente mig, og vi gik
alle for at overnatte i D. C.’s hus med undtagelse av Papa, som gik hjem.
Mandag 7. Englænderne har tat befæstningerne, den gamle og den nye
Holmen i besiddelse, i hvilke er indbefattet vor flaate. Vi vendte tilbake
til vort hus om aftenen. Den ulykke vi saa paa veien var forfærdelig, og
det lar sig ikke beskrive hvormange familier, som er blit ruinert av branden.
Gud være lovet, at vi har fundet igjen alt vort i behold, og at vi ikke
har lidt no nævneværdig tap!
Tirsdag 8. Byens porte er aapnet, og man har lov til at gaa ut,
likesom de engelske officerer har tillatelse til at gaa ind i byen.
Søndag 13. Jeg gik om eftermiddagen sammen med Papa og Edouard
til Fredriksberg for at spise middag hos Ch. M. Hvad maa man ikke føle,
ved at se alle disse huse, som vi selv saa ganske nytteløst har brændt ned,
og ved at se disse hjem, som vore egne bomber hadde ødelagt helt eller
delvis! Og alle disse englændere!
Vi saa ogsaa høilænderne, som hadde slaat leir paa Fredriksberg, de
var eiendommelig klædt.

Oktober.
Lørdag 3. Visit av —
Mandag 5. Gik om aftenen til Dronninggaard med Caroline.
Mandag 12. Jeg kom om aftenen hjem fra Drön: efter at ha været
vidne til en meget trist scene; Mr. D. C. fik et apoplektisk tilfælde.
Mandag 19. Englænderne har forlatt os idag, og tok ikke bare med
sig vor flaate, men alt det som var paa Holmen, foruten meget som ikke
var nævnt i betingelserne, og efter at ha foraarsaket os uoprettelig skade !
Mandag 26. Vi har mottat det første brev fra Emil, siden han reiste,
han har det godt og ligger i Kristiania.
Torsdag 29. Mottat nok et brev fra Emil.
November 1807.
Fredag 6. Vi har mottat et litet brev fra Emil. Han er meget kort
fattet i sine beretninger. Den kjære Kronprins ankommet.
Lørdag 7. Mottat endnu to brever fra Emil.
Torsdag 12. Paa vor kjære Papas 53-aarsdag præsenterte jeg ham
et brev.
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Onsdag 18. Jeg gik til konsert i »Harmonien,« sammen med mine
tanter og kusiner. Her saa jeg P. Emil kommer iaften fra Helsingør.
Torsdag 19. Emil kom hit efter midnat. Det bragte os stor glæde at
gjense ham.
December.
Lørdag 12. Sammen med Betzy Ross gik jeg for at avlægge visit
hos Ferd. Mourier, hvor vi blev til aftens.
Fredag 18. Jeg gik for at hilse paa Grandpapa, som laa tilsengs og
var meget svak.
Søndag 20. Vi har faat underretning om Grandpapa Spenglers død.
Han blev 87 aar gammel.

Torsdag 24. Min Grandpapas begravelse. Papa og mine to brødre
fulgte ham til graven. Vi tilbragte aftenen med familien hos tante Frölich,
sammen med Edouard og Emil.
Torsdag 31. Mr. Alberti, som ikke har været her paa længe, kom med
sin bror, der netop er ankommet hit fra Petersbourg.
— 1808 —
Januar.
Onsdag 6. Jeg var paa konsert i »Harmonien« sammen med Mine
Berkenhout, hvor jeg saa------- for første gang efter hans tilbakekomst.
Torsdag 28. Jeg gik med Mama og Winthers paa bal j »Det musikalske
Akademi,« hvor jeg moret mig meget godt. Jeg hadde der den glæde at
se én som interesserer mig, souvenir du pare.
Søndag 31. Jeg var for første gang i Det Kgl. Teater, i en loge som
min tante Frölich hadde tat.
Februar.
Mandag 1. Jeg tilbragte aftenen hos Mme Clemens, vi danset der.
Mandag 8. Jeg gjorde visit med Mama hos Vayrayon, hvor man holdt
mig tilbake til aftens; Betzy R. var der, likeledes flere andre.
Søndag 14. Vi tilbragte aftenen hos Köppens, hvor der var musik.
Mandag 15. Tilbragte aftenen hos Betzy R. i seiskap med en mængde
unge damer.
Søndag 21. I seiskap hos Winthers. Der var musik. Mme Köppen
inviterte mig til Onsdag at gaa paa bal i Akademiet med dem, likeledes
Betzy R. Mama og Winthers gik dit ogsaa.
Onsdag 4. Jeg moret mig godt paa ballet, dog ikke som forrige gang.
Søndag 28. Jeg var paa konsert i Akademiet, sammen med Mama og
Betzy, hvor jeg saa P., som talte noksaa længe med mig.

Mars.
Søndag 6te. Mama, Mme Hameken og jeg var paa konsert i Akademiet.
Da vi gik ut saa jeg P., som talte r.:cd mig.
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Søndag 13de. Jeg gik med Mama og den ældste Boudon til Fredriks
berg, efter gudstjenesten, for at se paa de forberedelser der var gjort paa
slottet for at ta imot Prinsen av Ponto Corvo, som kommer med en fransk
armé. Veiene var frygtelige.
Onsdag 16. Vi har mottat nyheten om Kong Kristian VH’s død paa
Rendsborg. Den nye konge er blit proklamert idag.
Fredag 18. Hvis de franske kommer, vil vi faa 10 av dem i logi.

Mandag 21. I Grandpapas hus holdt de paa med at sælge møblene,
og Jeg gik dit for at hjælpe dem.
Det bedste av vore to linjeskibe, som var igjen, har englænderne tat.

April.
Fredag 14.
Boudons.

P. konfirmerte idag i Kirken Edouard, Camille og de to

Mandag 25. Jeg gjorde visit sammen med Betzy R. hos Berkenhout.
C. kom dit, jeg har aldrig set ham før, han er meget smuk og kvik, vi
moret os meget. Vi tok en spadsertur, hvorefter jeg kom tilbake og spiste
aften sammen med Betzy. Der sis’ nu, at franskmændene ikke kommer.
Fredag 6.

Clementine’s egteskap med Løitn. Bémau. •

Søndag 15. Clementine og hendes mand kom for at hilse paa os.
Torsdag 26. Kristi Himmelfartsdag. Efter Gudstjenesten gik jeg en
spadsertur i Rosenborg have sammen med Edouard og E. Boudon. Vi møtte
Camille paa veien. Jeg forbauses meget over at hun ikke kommer og hilser
paa mig, og at hun slet ikke kommer i Kirken. Jeg hadde den fornøielse
at se en viss person i parken, hvad gjorde mig megen glæde, souvenir du pare.
Efter middag gik jeg med Mme Harboe, Mama og Adèle til Winther, uten
for Østerport, hvor vi blev resten av dagen.
Mandag 30te. Jeg gik hjemmefra kl. 5 imorges til Mme Mitchel, hvor
fra vi drog kl. 6 for at ta til Charlottenlund, hvor vi tilbragte resten av
dagen meget fornøielig. Selskapet bestod av 6 damer og 4 herrer.
Juni.

Lørdag 4.
piaster.

Papa forærte mig paa min 17-aars geburtsdag en sølv-

Mandag 6. Jeg gik ut til Lyngbye hvor jeg tilbragte en meget be
hagelig dag. Vi gik for at drikke te paa Søllerøe.
Tirsdag 7. Mr. Jean De Coninck om hadde været saa elskværdig at
ta mig med til Dronninggaard, kom om aftenen for at bringe mig til min tante.
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Torsdag 9. Jeg tok sammen med De C.’s til Gorra, like ved Helsingør,
hvor vi tilbragte dagen hos Mr Good.
Man gjorde den dag flere gode priser paa Amagerkanten.----------(Her er revet ut blade i dagboken fra pag. 60—65 og vi kommer til
samme aars)

August.
Torsdag 18. Jeg gik imorges til Baslers, for at se hvordan han hadde
det efterat være kommet hjem fra landet, hvor han hadde været svært syk.
Jeg har vel lovet, at jeg ikke mere vil sætte mine ben der, efter de grov
heter han sa mig angaaende min far. Jeg er indigneret paa ham for den
maate, hvorpaa han talte til mig, og da jeg slet ikke vil risikere endnu en
gang at bli utsat for hans grovheter, har jeg bestemt mig for ikke at se
ham mere, iallefald ikke i hans hjem. Jeg hadde selvbeherskelse nok til
ikke at svare ham, da han jo var syk, tiltrods for at han hadde fortjent
det; men jeg kan ikke svare for mig selv, hvis dette hænder endnu engang.

Søndag 21. Jeg har tilbragt en helt igjennem fornøielig dag, om mor
genen paa Charlottenlund, derefter til Vedbek, sammen med fam. Winther
og Koppens. Mme K. blev meget behagelig overrasket ved at finde sin
bror paa Vedbek, hvor hans kvarter var; han er chasseurløitnant. Han er
meget smuk, og viste sig at være en meget tækkelig ung mand. Han var
saa elskværdig at skaffe os nøklen til Colbjørnsens have »Enrum«, og selv
at ledsage os til den. Jeg har aldrig tidligere været i »Enrum«, det var et
meget smukt sted.
Onsdag 24. Vi gjorde visit paa Fredriksberg hos Frontin, ianledning av
Mr Frontins 50-aars dag. Løitn. Köppen med frue og Mine Holstein var
der ogsaa paa visit.
Søndag 28. Mr Boudon med sine to sønner har tilbragt eftermiddagen
hos os, for sidste gang, de reiser imorgen. Det gjør mig virkelig ondt,
vi var saa vant til at se dem daglig.----------September.
Fredag d. 2. Jeg var paa teater sammen med tante Basler i min tante
Frölichs plads. Der blev spillet »Reisen til Ost-Indien«, eller »Edouard og
Arabella«, og siden en danseentré av Mile Lauervald.

Onsdag 7. Vi spiste middag paa Jockumsdal hos Les Chevaliers efter
invitation.
Fredag 9. Professor Moussard, som har kommet meget til os, siden
han blev forestillet av Alberti, kom ogsaa i eftermiddag. Mama sa mig
forleden dag, at han hadde et godt øie til mig, men jeg vilde slet ikke tro
7
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det. Men igaar da vi var alene i stuen, sa han mig det tydelig nok. Dog
anmodet han mig om et møte som jeg slet ikke vil indrømme ham, saa
meget mere som han kan være sikker paa en kurv fra min side. Han
vilde ta mig med til Rusland, hvor han har været i mange aar, og for at
bevæge mig til at motta hans tilbud, vilde han ogsaa ta med Edouard, som
han vilde anbringe i Rusland. Jeg har intet sagt om dette endnu, hverken
til Papa eller Mama, da han har til hensigt at forklare sig nærmere, og
det kan være tidsnok, naar det finder sted. — Dorothea sa mig at Jane
Schouboe var her, medens vi var gaat ut. Det gjør mig ondt, da hun skal
vende tilbake til landet, hvor hun er i pension.
Lørdag 10. Jeg gik til Lyngby for at bli der en tid.
Onsdag 14. Spiste frokost i skogen med min tante og mine to kusiner,
sammen med Prins Christian og hans to søstre.
Lørdag 17. Vendte om morgenen tilbake til byen. Om aftenen gik
jeg til Dronninggaard.
Onsdag 21. Har været paa bal hos Baronesse Iselin, sammen med
Caroline og Sophie. Jeg moret mig meget. Prins Ferdinand var der, jeg
danset »Figaro« med ham.

Oktober.
Onsdag 5. Mme Duntzfelt ankommet, samt den yngste de Purari, som
jeg tror skal bli prest her, istedetfor Mr Monod. Det var en glad dag for
hele den verden, som har interesse for det der angaar familien De Coninck.

Her er revet ut nogen blade, indtil November 1808. Dagboken er heller
ikke paginert længere nu.

November 1808.
------------------------- aarene og at han kan glæde sig over en saa god
helbred som han for tiden nyder: Hvor jeg dog er lykkelig over at ha en
far, like øm som god mot sine barn! Gud hadde ogsaa git mig en god
mor, men hun blev tat fra mig, før jeg var i den alder at jeg kunde skatte
det høit nok. Dog, jeg har den trøst, at intet kommer uten til det bedste,
og at det likeledes er Guds vilje!
Søndag 13. Jeg var paa konsert, men da jeg hadde en slem hoved
pine, hadde jeg ikke meget glæde av den.
Torsdag 17. Jeg gik før middag for at gjøre visit hos min tante Rine,
derfra til Caroline og Sophie, men fandt hverken den ene eller den anden.
Derfra gik jeg til tante Frölich, hvor jeg heller ikke fandt nogen.
Tirsdag 22de. Jeg tilbragte dagen hos tante F. Juliane har frostknuter
paa benene, saa hun ikke kan gaa ut.
Onsdag 23. Jeg tilbragte aftenen hos Betzy R.
Fredag 25. Jeg var i teatret sammen med Edouard paa tante Frölichs
plads. Man opførte »Dragedukken«, opera i 4 akter, og derpaa en liten
entré, »Kjærlighedsbrevet«.

En side av Julie Mouriers dagbok.
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Søndag 27. Jeg gik for at gjøre kondolansevisit hos Mme Broca, som
har været saa ulykkelig at miste sin eneste datter, 24 aar gi. Jeg saa den
døde, og blev alvorlig grepet av at se den likhet der var mellem hende og
min prægtige mor, som jeg har mistet. Jeg skulde ha været paa konsert
samme aften, men efter denne visit, mistet jeg al lyst, likesom ogsaa Juliane
hadde bedt mig at komme og tilbringe aftenen hos hende, da hun var alene
hjemme, og ikke kunde gaa ut paa grund av sine frostknuter.
Torsdag 29. Jeg spiste middag og tilbragte aftenen hos tante Rine,
— mine brødre kom til aften.
December.
Fredag 2. Pauline Broca’s begravelsesdag. Vi gjorde om aftenen visit
hos Mme Fumars, hvor Mme Broca befandt sig.
Søndag 4. Jeg var paa konsert i Akademiet, hvor jeg moret mig meget.
Onsdag 7. Var paa konsert i Harmonien sammen med Mme Berkenhout,
jeg hadde det meget fornøielig. Der blev spillet musiken fra »Romeo og
Julie«, den er vidunderlig. Jeg saa Camille der, likeledes hendes mand.
Fredag 9. Jeg blev invitert til Mme Clemens den samme aften, Juliane
lot mig vite at hun skulde ha et litet bal. Men jeg avslog at gaa, da jeg
fandt det støtende at bli invitert saa sent, og paa grund av at affæren i
Kirken var saadan, at familien De Coninck var avgjort mot Papa, hvorfor
det ikke vilde være det spor behagelig for mig at komme dit. Det gjør
mig meget ondt at maatte renoncere paa at komme i en familie, hvor jeg
rigtignok kom sjelden, men dog nogen ganger. Men hvad skal man gjøre
naar forholdene er slike? Man maa vel rette sig derefter.
Søndag 11. Jeg spiste middag med mine to brødre hos tante F.
Lørdag 17. Jeg var om aftenen sammen med Emil paa bal hos F. De
Coninck ianledning av Carolines fødselsdag. Jeg var i lang tid i tvil om
jeg skulde gaa dit------------------------------------------Her er atter revet ut meget av dagboken, helt til næste aars september.

September 1809.
---------------------------------------------har aldrig været der. Der blev op
ført »Pepersvennene«. Forsom spilte der fuldkomment, man fremkaldte ham
to ganger, idet man ropte »bravo« til ham, hvilket moret mig meget.
Lørdag 16. Jeg gik til Dro. Det var dagen før Louis og Marie’s
bryllup. Dagen efter var der bal i denne anledning, jeg moret mig meget
der. Tirsdag tok jeg til Kaningaard til Betzy, hvor jeg blev like til Tirsdag
d. 26de. Der var bal den 24de, Søndag. Jeg hadde hodepine til at be
gynde med, men den forsvandt, og tilslut moret jeg mig rigtig meget. Fra
Kanin, drog jeg til Lyngby, hvor jeg blev til Lørdag 7. Okt. Torsdag den
28. Sept, hadde jeg et tilfælde av den mest ubehagelige art; jeg skriver det
ikke ned, men det vil staa dypt fæstet i min erindring!
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Oktober.
Torsdag 12. En meget ulykkelig dag for min stakkels far og hans
barn! Den nye prest blev valgt, og det var det som foraarsaket at det
blev denne tumult i Kirken. Aa Gud! Jeg kommer aldrig nogensinde til at
glemme det, det gjorde et forfærdelig indtryk paa mig, jeg blev høilig grepet;
og hvordan kunde det være anderledes, ved at se sin stakkels far paa den
maate mishandlet med ord!
Mr Vieu blev valgt énstemmig, hvilket glædet mig, da det var ham jeg
mest hadde ønsket, blandt de 3 som meldte sig.
Onsdag 18. Jeg har bestemt mig for ikke mere at vende tiibake til
familiene De Coninck. — Dette gjør mig ondt, men jeg vil ikke mere
komme i taknemmelighetsgjæld til en familie, som er istand til at bringe
min far saa megen smerte. Han var saa snild at gaa der hen igaar, for at
takke for mig, og han blev mottat meget daarlig. Mr De C., faderen, over
øste ham med grovheter, og det gjorde mig ubeskrivelig ondt. Gud give,
at den nye prest maa være en mand, med hvem min far kan leve i fred,
og at han endelig paa sine sidste dager kan finde ro og støtte!
Jeg har hørt av Betzy Ross, at hun er meget lykkelig, tiltrods for at
hendes far er syk. Jeg ser, hvorledes Gud ikke sender os noget ondt, uten
samtidig at gi os no’ godt, der gjør os istand til at kunne bære det. Den
mand som hun elsker, har bedt hende gifte sig med ham. Hvor lykkelig
man kan være her i verden, naar man er sikker paa at vedkommende er
værd vor kjærlighet, og det er det, som er tilfælde her. Jeg kjender ham
ikke, men man har fortalt mig det. Han bor paa landet, saaledes at jeg
maa skilles fra denne gode veninde, men hvilken trøst for mig at vite, at
hun vil bli lykkelig, idetmindste ser alt ut til det. Jeg tar med en levende
interesse del i alt som angaar hende, og det gjør næsten mig lykkelig ogsaa,
som om det var mig dette var kommet til; jeg vilde kunne fortælle det til
hele verden, men hun ønsker det skal være en hemmelighet til en bestemt tid.

November.
Tirsdag 7. Jeg var paa komedie i B. R.’s plads. Der blev opført det
stykke der blev spillet dagen før Dronningens ankomst. Det het »Frokosten,«
opera i 1 akt, den var slet ikke efter min smak. Man opførte ogsaa »Gevin
sten i Klasselotteriet,« og derpaa en avslutningspantomime.--------------------

Hermed har Julie Mourier fortalt os, hvad hun selv ønsket at vi skulde
vite om hende! Eller! Er det kanske tidens tand, eller muligens pietets
følelse, som er aarsaken til at de sidste blade i dagboken er væk?
Vi vet at Julie Mourier i 1810 den 25de April, næsten 20 aar gammel,
blev gift med Henrik Harboe, dengang Regimentskvartermester og Over
auditør, ansat ved de norske tropper, og vi vet at hun da, kort tid efter,

JULIE GERTRUDE HARBOE
f. Mourier
1790 — 1840
(Efter miniatyrtegning fra bryllupsaaret)
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reiste til Norge med ham, for her at grundlægge sit eget hjem, som hun
hadde saa mange forutsætninger for at kunne gjøre lykkelig.
Hvad vi ikke kan læse om hendes lykke som forlovet pike, faar vi
dobbelt igjen, i brever som er opbevaret efter hende, skrevet til hendes
mand! Det skal dog staa hen til næste utgivelse, det er fast knyttet til
biografien av hendes mand, til beretningen om livet paa »Frydenlund«; og
til skildringen av det kjærlighetsforhold, der knyttet det nye hjem i Norge,
sammen med den gamle fars i Kjøbenhavn. —
Det var med tungt hjerte at siegt og venner sendte hende fra sig. Vi
kan saa tydelig læse herom, i den gamle stambok, »Venskabs Minde 1810«,
som fremdeles er i opbevaring, hvor siegt og venner sendte med hende paa
veien sine ønsker og sit farvel.
I bryllupsaaret lot faderen tegne omstaaende portræt av hende.
Det er tegnet i en medaljon, og som pendant til ett av hendes mand
i auditøruniform. Under begge har faderen skrevet hjertelige avskedsord.
Under hendes portræt staar:
De loin comme de près, tu es ma chère
enfant... Dieu! qu'elle soit heureuse!

Vi har ogsaa paa næste side et fotografi av det stamboksblad, hvorpaa
faderen tar farvel med hende. Endda sirligere fra haandens side er hendes
bror Edouards avskedsord:

Til min høit elskede Søster Julie
da hun drog til Norge.

Tilbage jeg bliver — Du vandrer mod Nord;
Ei skifte vi Hjerter, men ikkun vort Bord.
I Øst og i Vest, i Nord og i Syd
Dit Minde skal vække og adle min Fryd.
:/ efter G. H. Olsen af G: E: Mourier. /:

(Oversat fra fransk)
Da jeg selv ikke er istand til at digte vers som kan gaa an ved denne
triste begivenhet som stunder til, har jeg ved at gjennemløpe en viss bok,
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fundet et vers, som er skrevet ved en næsten lignende anledning hvilket
modificert ,av mig, uttrykker fuldkomment mine følelser ved min prægtige
søsters avreise. Jo! Det er kun den fulde sandhet det som er sagt i den
her eiterte lille apostrof, vi forandrer gjensidig position, men for det som
angaar hjertet, min hengivenhet, mine ømme følelser for dig, kan jeg si med
mere sandhet, end man kan si om noget kompas: Altid fast, altid
uforanderlig, og det som trøster mig, det er, ot du vil altid bli den
samme overfor mig, at vi ofte kommer til at skrive til hverandre, og at vi
haaper at se hverandre igjen. Maa Gud imedens velsigne dig og din kjære
Henri, som vi alle omfavner som bror!
Din meget hengivne bror
George - Edouard Mourier

Kopenhague, den 1ste Mai 1810.

Hendes yngste broder, Konrad Emil, skriver ogsaa hjertelige ord til. hende
Som broderen Edouard, skriver ogsaa han paa fransk.
Kjære og ømme Søster!

feg har aldrig tidligere, i saa høi grad som nu ved denne triste anled
ning, følt hvor jeg elsker dig inderlig og er knyttet fast til dig; og hvor
høit du fortjener at vi saa oprigtig vil savne dig. Jeg vil aldrig, kjære Julie,
ophøre med at tænke paa dig, med at be til Gud for dig, for din kjære
Henri, at Han vil ledsage Eder og at Han vil gjøre Eder lykkelig. Vi kan
vel forresten haape at faa se hverandre igjen; og hvem vet, om ikke mine
togter en dog vil bringe mig til Kristiania? Men nær som fjern, hold av
os, gode Julie, hold altid inderlig av os: brødre og søstre, la os altid holde
godt sammen!

O, qu'il est doux & qifil est agréable,
De voir ainsi, dans une paix durable,
Tous les frères s'entretenir! &c: &c:
Ps. CX XX11. 1.
De la part de ton
affectioné & dévoué frère

Kopenhague, le 3me Mai 1810.

K. E. Mourier. —
Cadet dans la marine royale

— 61
Hendes onkel, Etatsraad Johan Conrad Spengler, skriver.

Vel fød, er vel en Trøst,
Men bedre vel Opdragen.
Vel Gift, er Livets Lyst:
Vel Død, er hele Sagen.
Til Erindring af Din indtil Døden hengivne Oncle
Kiøbenhavn d. 4. May
/. C. Spengler.
1810.

Hendes gode veninde og kusine:

Ni du lieu la distance,
Ni du tems la longueur,
N’auront jamais la puissance,
De feffacer de mon coeur.
En lisant ces lignes Rapelle
toi de ta sincère Amie
et Cousine

Copenhague
le 4me de Mai 1810.

Juliane Frölich.

Paa omstaaende side har vi hendes svoger, Løitnant Jakob Harboes
kunstfærdige haandskrift, og endelig skal jeg tilslut ta med hvad P. N.
Nyegaard, gift med hendes gode veninde, Betty Ross, skriver:
Naar Norges stolte Fjelde og yndige Dale har berøvet os Dem, og De
der nyder Lykken ved Deres Vens Side i den fuldeste Fylde, da lad disse
Baggesens sande Linier:

Ak, ingensteds er’ Roserne saa røde
og ingensteds er Tornene saa smaae,
og ingenstds er’ Dunene saa bløde,
som de vor fordums Uskyld hvilte paa!
og Mindet om Hvad De her efterlod, stundom bringe en Tanke og kjer
Erindring til Sjellands Strand, og
Deres Ven
P. N. Nyegaard
Svinningegaard
d: 7: Mai 1810
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Bundet med de sterkeste
siegten og vennerne, drog den
Avskeden var nok ikke let,
hun hadde været, kunde hun si

baand til faderen og barndomshjemmet, til
unge hustru til Norge.
men som den gode datter, søster og veninde
med veninden frøken Høyer

Det Baand som Vendskab knytter i
Ungdoms fagre Dage.
Kan Skilsmisse ei løsne —. Kun faster
sammendrage.

Og naar hun blandt »Norges steile Klipper« længtet hjem til det blide
Danmark, og til alle der, og tok frem sit »Venskabs Minde«, saa vil hun nok
ved læsningen av de mange kjærlige ord her, ha trøstet sig med hvad Betty
Nyegaard skrev:
Erindringen om det Forbigangne, Haabet om det Tilkommende,
udgiøre vort Livs Kiereste Beskieftigelser! —

IL
SLEGTEN MOURIER.
ensigten med efterfølgende utdrag av siegten Mouriers historie, er at
gi en fremstilling av Julie Harboes fædrene æt, i den utstrækning som det
kan ha interesse og betydning for dem, hvis stammoder hun blev.
Vil man studere denne slegts personalhistorie nøiere, kan man i de gamle
Lengnicks stamtavler, Kj.havn 1842, og i »Danske Patriciske Slægter,« Bd. I,
Kj.havn 1891, finde alle kronologiske holdepunkter.
Vil man dog lære de forskjellige personer nærmere at kjende, som
mennesker, deres liv og vaner, deres karakterer, netop det som har interesse
i denne forbindelse, maa man gaa andre veier.
Ferdinand Louis Mourier, som, hvad vi senere kommer mere ind paa,
var en meget interessert personalhistoriker, skrev ogsaa gjentagne ganger
om sin far, og hans biografi av denne i »Iris og Hebe« 1810, er den bedste
kilde til studium av denne mand og hans nærmeste siegt. (»Sønligt Minde«)
Jeg er dog bange for, at jeg allikevel vilde være kommet galt avsted,
om jeg ikke ogsaa hadde hat adgang til at studere og benytte de »Mourierske
Familieoptegnelser«.
Disse er skrevet av Otto Mourier, forhenværende Stiftsgartner i Vallø,
yngste søn av Admiral Konrad Emil Mourier, og brodersøn av Julie Harboe.
Utarbeidet efter omhyggelig studium av slegtens gamle minder, dagbøkerne, brevene, gamle noteringer etc., og med slegtskjærligheten og pietets
følelsen som bedste hjælpere, gir disse optegnelser et, i alle fald for efter-

H
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siegten, betydeligt mere værdifuldt billede av slegtshistorien, end hvad hvilketsomhelst andet genealogisk arbeide kan gi, hvor udmerket og korrekt dette
end kan være.
Vi forstaar Otto Mouriers forhold til slegtsarbeidet, naar vi ser, at han
som motto for sine optegnelser skriver

»Ikke for at dømme, men for at holde af!«

NIVOD MOURIER

en modehandler, »søn af en Fader af samme navn fra Nangier i Savoyen,«
søkte i 1510 om borgerrettighet i Genf.
Mere om ham vites ikke, heller ikke vet man om han har nogen for
bindelse, utenom navnet, med den ældste kjendte stamfar for vor siegt
Mourier, den

PIERRE MOURIER
der levet i begyndelsen av det syttende aarhundrede i Syd-Frankrige. Han
var »Herremand« i distriktet Pousin ved Rhone i Provinsen Bas Vivarais, var
gift med Bonne Périn, og hadde 3 børn (Efter Lengnick) A, B og C.

A

B

Jacques Mourier
g. 1646 m.
Magdalene Dumas.

Jeanne Mourier
g. m.
Brusse de Lamotte

Deres søn var Gregoire Mourier, hvis
efterkommere var katoliker og forblev
i Frankrige. I 1811 levet fremdeles en
Herremand i Bas Vivarais ved navn
Joseph. M.

Siegten utdøde med et barnebarnsbarn,
J. J. Bruss La Motte, Raadsherre i Genf,
f 1796

B
SIMON PIERRE MOURIER
t 1676

»Herremand«, gift 1657 med Eve Grel, som døde nogen aar efter sin mand.
De hadde tre sønner der alle i 1686 forlot Frankrige efter ophævelsen
av det Nantiske Edikt, »af Iver for den protestantiske Religion.« En søn,
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Etienne, faldt under den spanske arvefølge krig som officer i engelsk tjeneste»
1710 eller 11. En anden var
MOÏSE MOURIER

og er den første av siegten, der er omhandlet i »Patriciske Slegter«.
Han var født i Februar 1660, var Herremand, »riig Jorddrot«, i Bas
Vivarais, og blev 1683 gift med Marie Lovie (f 1736, 77 aar gi.), datter
av Jean Louis Lovie, fra Bays i Vivarais, og Judith Munier fra Privas.
Paa grund av ophævelsen av det Nantiske Edikt maatte han, som nævnt,
flygte fra Frankrige i 1686. I Lengnicks stamtavle staar at han ved 25
dragoner blev tvunget til at vandre ganske fattig ut av landet.
F. L. Mourier skriver i »Sønligt Minde«:
Disse værdige Troensbekiendere, som havde forladt Fædreland og store
Godser for Religionens Skyld, flygtede, 1686, først til Genf, og nedsatte sig
derefter i Rolle (1688), hvor Moses Mourier efter faa Aar vandt Borger
rettighed samt bernisk Indfødsret, drev der adskillig Handel (blev Gjest
giver og Sukkerbager) og kiøbde Viinmarker. Gud belønnede hans religiøse
Tro, og velsignede hans Foretagender.
Moise Mourier døde 81 aar gammel, den 28 Mars 1741, i Genf, hos
en av sine sønner, Jean Louis.
I det Mourierske familiearkiv, som er i Otto Mouriers forvaring, findes
et interessant minde om denne Moise, i form av to gamle brever, skrevet fra
sønnen Louis til faderen.
Begge brever er adressert til Rolle, og de er arkivets ældste. Det ene
er gjengit paa næste side.
Moise Mourier hadde 7 barn. Hans ældste søn, Jean Ferdinand, (1692
—1757) var prest, og kom til Reformert Kirke i Kjøbenhavn 1721. Det er
fra ham at størsteparten av Mourieerne i Danmark nedstammer.
Den som har interesse for os, er imidlertid hans yngste søn
JEAN

LOUIS MOURIER
1704 — 1752

Han var urmaker, likesom mange av sine slegtninger og bekjendte.
Schweiz var jo urmakerkunstens land, hvor dengang næsten halvparten av
indbyggerne levet herav.
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Hans sønnesøn Ferd. L. Mourier skriver i sit »Sønligt Minde«, at da
han engang talte med sin første hustru om mange forskjellige personer, og
»paa hendes spørsmaal: hvem er han?, i hvad stand er han? stedse svarede
Uhrmager: — Ih, min Gud! (udbrød hun) spiser man da Uhre i Sveits!« —
Jean Louis M. kom neppe utenfor Schweiz. Han skal ha været en
»meget dygtig og vel instruert mand,« skriver Otto Mourier, i sine
familieoptegnelser, »dertil en meget from Mand, hvad hans Breve bærer
Vidnesbyrd om. Jeg er saa lykkelig at have 10 Breve fra hans Haand, deri
de to ovennævnte indbefattet til Faderen, og desuden et Brudstykke af et
Brev og et Stk. Stamtavle over hans nærmeste Familie. De 8 Breve ere til Søn
nen Jean George (se nedenfor) som dengang var i Paris (i Lære). De
ere skrevne i Genève, mellem 1748—50. Jeg mener, at jeg eier et Uhr av Jean
Louis Fabrikat.
Det er et nydeligt lidet Sølvuhr, paa hvis Skive staar. Jean George
Mourier. Da J. G. saavidt jeg ved ikke forarbeidede Uhre, men kun
handlede med dem, forklarer jeg Uhret her som en Gave fra Faderen tit
Sønnen J. G., hvorfor det er blevet forsynet med Sønnens Navn. Min Fader
forærede mig det til min Konfirmation.« —
Jean Louis Mourier var gift med 1°) Lovice Caillatte, »genfisk borger
inde,« j- Sept. 1747, datter av en Officer André Caillatte og Jeanne Dunant
»to anseelige familjer i Genf.«
2°) i April 1748, med den unge og vakre Margrethe De Lisle, »Serre’s
Enke, Borgerinde, af god Familie og nogen Formue.« Den ældste søn av
første egteskap, Jean George, (se nedenfor) var da 21 aar gammel:
»------------------- følsom ved denne, for hans Alder passende, Persons Yndig
heder, fæstede heel uskyldigviis Øie paa hende; men saasnart Faderen havde
aabnet sig for hende, beherskede han sig, og blev den ærbødigste Søn.«

Det andet egteskap var, som det første, ogsaa meget lykkelig:
»Orden, Samstemmelse, Velanstændighed, herskede i dette Huus, som
ikke lod formode, at det var en Stifmoder i det, saameget havde hun fængslet
enhvers Hjerte; da Overhovedet, ak! denne ømme og agtværdige Fader, en
Mand under alle Henhold, af sjelden Fortjeneste, var nærved at berøves det.
Min Bedstefader, der ikke var af nogen stærk Legemsbeskaffenhed, prøvede
Virkningerne af et andet Ægteskab, i hvilket man ikke noksom skaaner sig:
i en alder af ikke højere end 48 Aar døde han, hentæret af en udmattende
Sygdom den 9de Juli 1752.« (F. L. AA.)

Brev fra Jean Louis Mourier til Faderen Moise Mourier.
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Hans enke aapnet en liten lerretshandel, som gik godt. Hun døde i Genf,
64 aar gi., den 26. Okt. 1789.
Kun en datter i dette egteskap, Jeanne Louise, vokste op. Hun blev
1770 g. m. F. M. Maréchal.
Av Jean Louis 3 sønnér, skal kun omtales den der har interesse for os:

JEAN GEORGE MOURIER
f. 1727 t 1806

Den bedste kilde til studium av denne mands liv og karakter har vi som
nævnt, i Pastor F. L. Mouriers skrift: »Sønligt Minde«, »Iris og Hebe« 1810.
Den høitidelige tone, efter datidens skik, er os nutidsmennesker noget fjern,
men vi skal ikke læse mange linjer, før vi opdager den store kjærlighet til
faren og ærbødighet for denne, som det hele skrift er gjennemtrængt av.
Naar der desuten i det Mourierske familiearkiv findes en række brever fra
hans haand, og omhandlende ham, saa har vi god anledning til at lære denne
mand nøie at kjende.
»Multis ille quidem flebilis occidit, nulli
flebilior quam mihi.

Hor.«
»Johan-Georg M. blev fremstillet til Daaben af Høivelbaarne Johan Georg
Imhoff, Amtmand i Romainmotier, siden efter Bannerherre af Bern, og af
denne Herres Ægtefælle, hvilke begge altid beviste ham Kiærlighed og God
hed« begynder F. L. Mourier i sit mindeskrift; og han fortsætter senere:
»Johan-Georg, eet Aar gammel kom med sine Forældre til Genf: be
timelig ytrede han de lykkeligste Naturgaver, og var altid et lydigt og lærvilligt Barn. Med Modermelken kan man sige, indsugede han Gudsfrygt;
og dette Sindelav var, hans hele Liv igiennem et herskende Træk i hans
Karakter. Efter de første Underviisningsaar i Forældrenes Huus, under en
from og særdeles oplyst Fader og Moder, blev han i sit niende Aar, 1736,
sat i Gymnasiets sjette Klasse. —
J. G. M. gjorde gode fremskridt paa skolen, og var meget avholdt av
sine lærere og professorer. Han talte temmelig let latin, hvorfor han, en
gang da ungareren Michael Papai besøkte Genf, og skulde bese Gymnasiet
og Biblioteket, av sin magister blev sat til at følge denne lærde omkring.
Han kom ogsaa godt ifra det, og ungareren skrev som en anerkjendelse, og
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til minde om denne begivenhet, nogen latinske vers til hans ære, i en av
hans lærebøker.

»I 1742 kom han fra Gymnasiets klasser, op i de skiønne Videnskabers
Forelæsningssal; hvor den berømte Professor Jacob Vernet gav Underviisning. — Han lærde ogsaa italiensk efter Venerovi. —
Romersk historie holdt han mest av, paa grund av de store personlig
heter man her møter. Han skrev selv i dette tidsrum et utkast til en romersk
historie, indtil Octavian — Augustus, hvilket man hadde raadet ham til at
la trykke.
Til hans store sorg, tok hans far ham efter to aars studeringer væk fra
disse, og satte ham i »Uhrmageriets Verksted.« Det var næsten uforstaaelig
for ham, at hans far, der selv var meget oplyst og noget av en videnskaps
dyrker vilde det, men det var vel, mente han, muligens fordi faren ellers
frygtet han vilde falde ham til byrde. Hans ønske var, likesom hans ven
og fætter, den ældre Frédéric Moise Mourier, der hadde fulgt ham
hele skolen opover, at hellige sig til prestegjerningen. Han bøiet sig dog
lydig, men uten lyst for faderen, »af Overgivelse i en Faders Villie om hvis
Klogskab Johan-Georg gjorde sig den højeste Forestilling.«
Han var omkring 21 aar gi., da faderen giftet sig paany, og han blev
da sendt til Paris, hvad der dengang var meget almindelig.
Det var baade for at han skulde komme ut og se verden, og for at
han skulde utvikle sin kunst.
I det sidste blev dog vistnok faderens forhaapninger skuffet.
Han blev her kjendt med flere fremragende kunstnere i urmakerfaget,
blandt andre ogsaa den berømte Le Roi, under hvem han arbeidet. Han
logerte hos Meris i Palæ — ny — Hof, og hadde, foruten denne, mange
venner og paarørende i Paris.

»løvrigt var hans Liv temmelig tilbageholdent; han bevarede sin Dyd,
takket være enten de gode Exempler, han var saa lykkelig at have for Øje,
og de Selskaber, han forenede sig med, eller fornemmelig de ypperlige Grund
sætninger der besjælede ham; og vedligeholdt stedse Brevvexling med sin
værdige Fader, der altid blev hans beste Ven.«
Dog hans fader var ikke fornøiet med hans fremgang i urmakerkunsten
og kaldte ham hjem.
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Han bodde fra nu av, (vaaren 1750) hjemme hos sine forældre i Genf,
og delte sin tid mellem arbeidet under faderens opsigt, og sine studeringer.,
som var hans alt.
Da faderen døde i 1752, flyttet Jean George til en fætter, Dominicé,
hvor han logerte i liA aar, indtil han i 1754 giftet sig.
Jean George, der likesom sin far hadde fri adgang til det bedste seiskap,
kom ogsaa i det Bourgeois —- Chapatske hus, hvor de 3 søstre Bourgeois
efter forældrenes død opholdt sig.
Faderen var Albert Benjamin Bourgeois, »Adelsmand i Vadtlandet«, der
som schweizisk handelsmand hadde slaat sig ned i Lyon, og moderen, Mar
garete Chapat, fra Oranien, drog, da manden døde 1739 (47 aar gi.), med
sine barn tilbake til Genf, hvor hun døde 52 aar gi. i 1752.

»Der var i denne Familie nogen Formue, men end større Fortjenester
og Dyder.«

Jean George fridde til den ene av disse døtre, Eve — Louise, og fik
hendes ja. De blev den 15de Januar 1754 viet i Gervasi Kirke av begge
familiers fælles ven, Pastor og Professor Tronchin.
Jean George blev i 1753 »indvaaner« av Genf, han var jo født i Rolle,
og han fik i 1753 frihetsbrev som mester. Men urmakerhaandverket var ham
for litet indbringende, og han tiltraadte straks efter sit egteskap en ur- og
juvelhandel med borgerne J. Fr. Dupan og Ludvig Truitte (hans svoger, gift
med Esther Bourgeois), samt en korrespondent i Berlin.
I denne tid, Genfs guldalder, gik handelen til at begynde med meget
godt, og de hadde forretninger like til Konstantinopel. Men det begyndte
senere at bli vanskeligere for firmaet, og det blev opløst i 1770.
J. G. som jo kun var indvaaner (habitant) i Genf, ansøkte, baade av
hensyn til sin handelsvirksomhet og sin familie, om at bli borger av Genf.
Og han blev tildelt borgerværdigheten den 6te Mars 1770, hvorved han og
hans to mindreaarige sønner avla den sædvanlige ed.

»Denne Borgerrettighed, som ej har ringeste Lighed med hvad her
(Kj.havn) kaldes med dette Navn, var en med rette søgt Egenskab, et slags
Adelskab, som gik over til alle retmæssige mandlige Efterkommere, og som
optog eder i Suverænetet; denne Rettighed gaves sædvanligviis Mænd alene,
som vare indjødte, og af erkiendt Fortjeneste; den lignede næsten Adelskabet i
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Venedig. Man veed hvor høj Priis J. J. Roussau, endog efter at have af
sagt sig den, satte herpaa.« (F. L. M.)

Men Jean George hadde maattet sætte sig i gjæld for at betale denne
borgerrettighet, hvad sammen med hans vanskeligheter ellers, trykket meget
hans økonomi.
Efter flere forskjellige sammenslutninger med sine brødre og andre per
soner, trak han sig helt ut av handelen, »hvorfra en ærefuld og fuldstændig
Quittering havde befriet ham,« og efter venners raad oprettet han i Céligny
en pensionatskole. Det var noget som laa mere for ham, med hans store
interesse for videnskabelige sysler.
De kom til Céligny Mars 1774. Det gik ogsaa godt til at begynde
med, man var fornøiet med skolens resultater, men konkurranse med andre
pensionatskoler, der nu vokste talrikt op, gjorde at søkningen avtok, saa
de senere kun tok pensionærer i kost og logi, hvortil det smukt og sundt
beliggende sted passet godt.
Snart kom revolutionens dager, og de gamle Mouriers maatte døie
meget ondt.
»August 1794 udstod min stakkels Fader, som da leed af Hoftepine,
en Kommando af raa Mennesker. Den 16de nemlig, i den tidlige Morgen
stund, kom en Trop af Bjergpartiet eller Jakobiner til Seligni. De lod sig
ledsage af Fredsdommeren, for at modtage eller udpresse det Sølv-Bordtøi,
der overgik Vegten af 12 Unzer for hver Person, hos alle anseelige, een efter
anden, anstilledes Undersøgelser. Hos min Fader var intet at faae: men,
da de havde ladet ham komme ned fra sit Værelse (hvilket formedelst Hofte
pinen, faldt ham særdeles besværligt, i den Grad, at han neppe kunde støtte
sig paa Benet), overøste disse Elendige ham med Skieldsord og Trusler.
En især, ved navn Coquet, der svingede sin Sabel, og gjorde andre Bevæ
gelser, under den grummeste Mine, sagde ham de fornærmeligste Ting. Min
Fader, som leed meget, men stærk ved sin Dyd, havde her Lejlighed til, at
vise sig saaledes, som han altid var, og fremstillede i Virkeligheden det Skilderi,
som Horats giør af den redelige og dydige Mand: Iuftum et tenacem pro
positi virum, etc. Oderne, B. III, 3.«
For at gi et indblik i Jean Georges hjem, og forat vi ved hans søns
biografi skal lære ham godt at kjende, vil jeg fortsætte med smaa løsrevne
citater fra »Sønligt Minde«.
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En kiær Forfriskelse for min Fader og som bestandig var hans ypperste
Forlystelse, var Læsning.----------- Og han læste ikke som saa mange andre,
for at dræbe Tiden, eller, uden nyttig Øjemed.--------------- Giennemtrængt
af sin værdige Faders Underviisninger, hvilken gav ham blot Værker af en
ypperlig Moral i Hænder, læste han kun saadanne Skrifter, der kunne styrke
ham i gode Grundsætninger, fra hvilke han ikke nogensinde afveeg. Hos
ham, saavelsom hos hans ovenmeldte Fader, herskede den fromme Vedtægt,
at de hver Morgen og Aften bad knælende med Tyendet, hvad i vor Tid
mange vilde urigtigen betragte som altfor klostermæssigt. Saa blev og, især
om Vinteren, i Kreds om Kaminen, vexelviis af een og anden af Familien,
læst højt i Bibelen, med reflexionerne, til almen huuslig Andagt, naar ikke
Besøg eller anden Hindring fandt sted.
og med en ypperlig Dømmekraft forenede han en fortreffelig Hukom
melse, som undertiden forbavsede visse Prædikantere. Mærkelige Prædikener,
han havde hørt i sit tiende Aar, vare endnu i hans Hukommelse---------------

Han havde, før Handelens Forfald, spillet med Kuglen i sin SommerSirkel (Klub) hvor han, i den smukke Aarstid, plejede at tilbringe en Deel af
Søndagen og Eftermiddagen med Vennerne.
------------------------ han havde ogsaa, om Vinteren, havt Sirkel i Byen,
hvori forsamlede Venner samtalede om Tidens Anliggender,----------- og Tid
efter anden, især om Søndagen, spiste tilsammen. Ogsaa var der Dame
selskab, hvilket Søndag-Eftermiddag, vexelviis holdtes hos enhver, og hvor
Mændene kom. Her alene saaes Kort, sjelden Dands.
Min Fader var, som han selv erkiendte, siden mange Aar, ikke mere
af denne Verden;--------------- Hvorledes kunde han, en Borger af gammel
Ærlighed, heftet til Forestillingene om Underordning, skikke sig i Stats
omvæltningen og de Forvandlinger den har avlet?-----------Hvad Udvortes og Vaner angaaer, var han høj af Væxt (5 Fod 8 tom
mer), velskabt, snarere mager end feed; hans Haar, som han plejede at
frisere lidet, vare kastanjebrune; han havde et meget skiønt, noget langagtigt
og ærebydende Aasyn.----------- Han brugde vel, men maadeligt, Snustobak,
formedelst en fysisk Nødvendighed; at ryge, vidste han ikke, hvad var.
Ærefrygt for Mennesker, sagde han, er et Uhyre, hvilket dræber deres
Sjæl, som den ydes, og fornedrer og foragteliggiør dem, som yde den.
En Fjende af Smigreri, af Hoftonen, sagde han, at den, som vænner
sig til at ødsle med Lovtaler, endog fortjente, indgaaer i en Maade at tale,
handle og tænke, der fornedrer vor Naturs Adel,------------ og naar han
ikke kunde tale vel om nogen taug han. Man maa, skrev han til mig,
paa ethvert Sted, have en iagttagende Aand, og en viis Kritik, ikke for at
dadle Mennesker, men for at efterligne Dyderne, og betrygge sig imod Fejl
og Latterligheder. — — — Han havde noksom erfaret, hvad den Viise
siger (Præd. IX, 11.) at Dyd og Arbeide ofte i denne Verden ikke fremmer
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timelig Held; men Fromheden har idetmindste Forjættelse for det tilkom
mende Liv. -—

Gud forsøde de Dage, han endnir forunder hans Enke, min inderlig
gode og ærværdige Moder, nu i sit 81de Aar, og vedligeholde i deres Børn
og Børnebørn disse værdige Forældres Billede og Dyder! — O, du alvise
og algode Gud, som lænker vore Skiæbner, med Tillid overgiver jeg dig
min og min Families. Opløft vore Tanker, forøg vor Tro! Vær vor Gud,
vær vor Fader, for Kristi Skyld, fra Slægt til Slægt!
Kiøbenhavn, den 23de April 1810.
(Ved Pastor F. L. Mourier).

I det Mourierske familiearkiv findes en række breve til og fra Jean
George Mourier. Det paa side 73 gjengivne brev mottok J. G. medens
han var i Paris i lære. Faren, Jean Louis, som ikke altid kan ha sat nok
pris paa de smaa poetiske frembringelser hans søn enkelte gange sendte
hjem, skriver paa brevets utside:
»----------- jeg er dig meget taknemmelig for dine vers, men jeg vilde
sætte mere pris paa, at du fortalte mig, at du overvandt dit arbeides vanske
ligheter, og at du gjør dig flid og utretter noget«.
Brevet, pag. 79, fra Jean George til sønnen Ferd. Louis Mourier er
ogsaa noget formindsket.
Jeg vil saa referere hvad Otto Mourier i sine familieoptegnelser skriver
om Jean Georges korrespondanse.

»Arkivet giver rig Adgang til at lære Jean George at kende, — først
gennem de ovenfor nævnte 8 Breve til ham fra Faderen; men navnlig tegner
han sit eget Billede ved sine lange indgaaende aabenhjertige Breve, hvoraf
vi har ikke mindre end 42 til Sønnen Ferdinand Louis og 2 til en Fætter.
Af Jean Georges Breve ere Hovedparten fra Aarene 1779—80. De
ere nydeligt skrevne baade fra Haandens og Formens Side, og Sproget
maa vel kunne kaldes klassisk, saa man af dem faar et godt Bidrag til
forstaaelse af, at Sønnen kalder sin Fader »home de lettres«. Brevene til
Sønnen ere ganske ejendommelige. Jeg antager det er meget sjeldent, at
en Fader i den Grad bliver ved at være sin 25—26 aarige Søns Leder og
Støtter som i dette Tilfælde.
Sønnen faar Formaninger, Opmuntringer, Irettesættelser, Paalæg, An
visninger, Kommissioner i en Uendelighed. Mest drejer Formaningerne sig
om hans theologiske Studier, om at vise Flid med disse, og hvilke Punkter
det særlig gjælder om at passe paa; men forøvrigt er det ikke det Emne,
hans Vejledning ikke kan tage til Genstand, ligefra det at give Agt paa sin

Brev fra Jean George Mourier til sønnen Ferdinand Louis.
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Kristendom til at være omhyggelig og sparsom med sine Klæder og Penge.
At faa en dygtig og nidkær Præst ud af sin Førstefødte, hvem han næsten
altid titulerer »mon cher Mourier«, det er det store Haab og Maal, som
han brændende ønsker at se opfyldt og koster mere paa, end han næsten
har Raad til. — Der kan paakomme En en Følelse af, at Jean George selv
kunde have ønsket at have faaet lov til at gaa Præstevejen.«
(Det var
merkelige var,
virkelig en tid
idet han i 1767

nok ogsaa tilfælde i høi grad, hvad vi allerede har set. Men, det
at Jean George, som hadde hat denne store skuffelse i sin ungdom,
tænkte at la sønnen Ferdinand Louis ogsaa lide samme skjæbne,
tok ham ut av skolen, og i nogen aar lot ham gaa i urmakerlære!)

Idet jeg nu gaar over til biografien av Jean George Mouriers ældste
søn, Ferdinand Louis, vil jeg udelukkende referere Otto Mouriers familie
optegnelser.
Otto Mourier avgik ved døden 4de Januar iaar. Han var Admiral Konrad
Emil Mourier og Constance Münsters yngste søn, og blev født 3. Nov. 1843.
Den 20. Aug. 1878 blev Otto Mourier gift med Augusta Thorveiga, Baro
nesse Gyldenkrone, f. 24. Juni 1847, f 26. Juni 1916.
Slegtskjær, som han var, vedlikeholdt Otto Mourier like til det sidste
forbindelsen med siegten i Norge, og meget interessert i denne bok, stillet
han beredvillig til hver tid sit familiearkiv til min disposition.
Ved at meddele Otto Mouriers biografi av bedstefaren, Ferd. Louis,
vilde jeg, i taknemmelighet for hvad Otto Mourier har skjænket os i sine
familieoptegnelser, være med paa at bevare hans minde! —

FERD. LOUIS MOURIER
f. i Genève 12. 11. 1754, t i Kb.havn 22.3. 1831.

Til at lære ham at kende har vi rige Kilder, først igennem hans For
fatterskab, som senere skal blive omtalt, dernæst ved hvad Arkivet ejer af
Breve og andre Optegnelser, endelig ved flere ypperlige Billeder, saa vi
kunne danne os en god Forestilling om, hvorledes han saa ud baade som
ung og som ældre. De originale Breve i Arkivet ere kun henved en halv
Snes; men til Gengæld findes der i Afskrift 80 fortrolige Breve til Datteren
Julie i Norge. Han havde engang bestemt at skrive sit Livs Begivenheder
i kronologisk Orden, men naaede ikke længere end til at faa skrevet om
Schweitzertiden; Resten af hans Liv er kun paa de gamle Dage angivet i
faa Hovedtræk; men denne »Journal« ere vi saa lykkelige at eje. Og der er
ii
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flere Optegnelser fra hans Haand. Og saa er der i Brevene til ham, ogsaa
en rig Kilde til hans Karakteristik; af disse har jeg lige omtalt Faderens
mange.
Af Billederne skal jeg særlig understrege de fint karaktiserende Bryst
billede, som blev malt af ham omtrent i naturlig Størrelse i Zürich, ligesom
han var bleven præsteviet i April 1780, af Maleren Heinrich Pfenninger,
Broder til den Ven, han boede hos i Zürich. Morsomt nok omtaler han
Billedets Tilblivelse, og hvad han betaler for det (six écus neufs), i oven
nævnte Dagbog. Fra 1801 har vi et Par nydelige Pasteller af ham tegnede
af den berømte Jens Juel. (Pag. 27). Og endelig fra de ældste Dage,
hvor han er lam i højre Side og Armen hænger i Bind, har Sønnen Louis
bevaret os hans Ydre i et Par smaa, kærligt gjorte Oliebilleder. (Pag. 87).
Min Tante i Odense har en Del Minder fra hans Hjem, saaledes en dejlig
Empire-Sofa med indlagt gult Træ, et Par store Oliemalerier, mythologiske,
sikkert fra Svigerfaderen Lorenz Spengler, en Del Sølvtøj og den sidste
af hans smukke Stole — maaske den samme, i hvilken Louis har fremstillet
ham siddende. — Og saaledes kunde jeg blive ved. Her skal jeg indskyde,
at »Dansk biografisk Leksikon« har en lille Omtale af ham, hvori særlig
hans personalhistoriske Virksomhed betones. —
Ferdinand Louis’ Liv falder naturligt i to Hovedavsnit: Schweitzer
perioden, fra hans Fødsel 1754 til Rejsen til Danmark 1786, og saa den
danske Periode, fra 1786 til hans Død 1831. Men denne sidste falder igen
i to Dele: den første til 1821, i hvilken hans Præstevirksomhed falder, og
den sidste, Tiden som Pensionist efter det apoplektiske Anfald. Schweitzer
perioden er Udviklingsperioden, dels Barndommens i Forældrenes Hjem under
nøjsomme Kaar, hvor alt gik paa Fransk, dels Ungdommens for at blive
Præst, og som ung Præst med Fransk som det væsentlige Sprog særlig i
Genève, men ogsaa delvis paa Tysk, idet han af rent praktiske Grunde først
fortsatte sine Studier i Basel og derefter afsluttede dem og blev præste
viet i Zürich. Som ung Præst, som Kateket, virkede han derefter nogle
Aar i Genève, fra 1780 til 86, men modtager saa Kaldet som anden Præst
ved den fransk-reformerte Menighed i København under Pastor Broca som
første Præst. Men allerede 1794 forlader Broca Landet, hvorefter Mourier
bliver første Præst, hvilken Stilling han beklæder til 1821, snart ene, snart
med en anden Præst under sig og saa at sige altid under Rivninger med
Kirkens Ældste, hvad der efterhaanden fører stor Bitterhed med sig.
Saasnart han var kommet her til Landet, søgte han efter en Hustru og
fandt en saadan i den næstyngste af den berømte Kunstdrejer og Kunstkammerforvalter Lorenz Spenglers Døtre, Juliane Marie, f. 1765. Spengler
var ogsaa fra Schweitz og hørte ogsaa til den reformerte Menighed, men
til den tyske Del af samme. I denne unge Pige fra det dannede Hjem
fik han en udmerket Medhjælp, og man kan levende forestille sig, hvor
lykkeligt det Ægteskab har været, og hvor skønt deres Hjem i Præstegaarden i Gaden Aabenraa; ingen Pengenød trykkede, og Huset har været
ført med mønsterværdig Orden og fornuftig Oekonomi. Og veludviklede
Børn fik de. Desværre viste det sig efterhaanden, at hans Hustru var bleven
brystsvag, men hvad det var for en Sygdom og hvordan den skulde mod-

FERD. LOUIS MOURIER
Ungdomsbillede

(Efter Pfenningers bljemaleri fra 1780)

— 85 —
virkes, forstod man jo dengang ikke; Børnene vedblev at komme, og allerede
1799 døde hans Hustru 33 Aar gammel.
I Arkivet findes med Enkemandens Haand en sirligt skreven Lovtale
paa Fransk over denne hans afdøde Hustru. Den svulmer af hendes Pris
i den Tids højtidelige Stil. Men vil man læse denne Stil med Forstaaelse
og uden Fordom, vil man snart føle, at det lille Skrift tegner et virkeligt
Billede af en from, ædel og fin Personlighed, som maaske fra fødselen havde
et lidt alvorligt, tungt sind at kæmpe med, ialfald fik det under Sygdom
mens haarde Prøvelser. — Underligt nok, at Lorenz Spengler, der var saa
stor en Kunstner og Kunstven, ikke fik denne Datter malet. Der findes
kun et Profilportræt, Brystbillede af hende, tegnet med Blyant. Det er
kun et Dilettantarbeide, der mere viser hende som en Aand end som en
Levende; men som det eneste Billede har det dog sin Betydning. Det er
nok det, min Bedstefader omtaler i »Lovtalen«, hvor han fortæller, at der
kun synes at eksistere Silhouetter af hende, lidet tilfredsstillende, men at
en Slægtning paa Grundlag af disse Silhouetter og sin Erindring søgte at
tegne et lille Billede af hende, som efter Slægts og Venners Dom ikke
ligner ilde. (Se pag. 43 og biografien pag. 109).
Af de 5 Børn af første Ægteskab døde det første og det sidste tidligt,
det sidste, en lille Pige, endog kun 4—5 Maaneder gammelt. Det første
Barn var derimod en Dreng, som blev 7 Aar gammel; han hed David Alphonse
og vakte store Forhaabninger ved sin Begavelse og desto større Sorg ved
sin Død 1795 af Hjernebetændelse. I henved fire Aar lever min Bedste
fader som Enkemand med tre Børn. I den Tid veed vi, at han tilsøes har
gjort en eller to Udflugter til Nordtyskland: Stettin, Berlin, Dresden(?). Ellers
reiste han kun lidt, mest Smaature som til Roskildeegnen undtagen den
ene Gang, han kom til Norge, 1820, hvorom senere.
Men den enlige Stand har ikke ligget for ham, og allerede 1802, sidst
paa Aaret, se vi ham indgaa et nyt Ægteskab, denne Gang med Mechtele
Harboe, 26 Aar gammel, Datter af Oberst Jacob H. og ældre Søster til
Henrik H.,.der 1810 ægtede min Bedstefaders Datter af første Ægteskab,
Julie Mourier, hvorom senere. Min Bedstefaders og Mechteles Ægteskab
maa vistnok nærmest betegnes som ulykkeligt. Vel havde de tre sunde,
velbegavede Børn, og om Rivninger og Sammenstød forlyder der intet; men
hun var eller blev sindssyg, og Huset forsømtes og forfaldt, og hvad værre
var, Børnene forsømtes og savnede god, dannende Vejledning og Paavirkning. Min Bedstefader stønner derunder i Breve til sin Datter i Norge;
det kom nu ogsaa samtidig med Landets gruelige Finansnød, der ramte de
Enkelte saa haardt, og vedblivende Sammenstød med Kirkens Ældste, saa
det har ikke været blide Dage for den arme Mand. Med de store Børn
gaar det godt, og de mindre trives og vise Evner; det er et stort Lys
punkt. Og tilsidst hjælper Julie og hendes Mand ham ved at tage den
ældste Datter af andet Kuld, den kvikke Adèle, til sig og opdrage hende
hos sig i Norge. 1815 flytter Ægtefolkene fra hinanden, hun til sin Familie;
men min Bedstefader sørger for hende, og han og Børnene besøge hende.
Senere kom hun ligefrem paa Bidstrup Sindssygeanstalt, og her døde hun
1821, samme Aar som min Bedstefader ramtes av Apopleksi. —
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Af Mechtele Mourier findes intet Billede, og heller ikke de skriftlige
Udtalelser, som ere komne til vor Tid, give et anskueligt Billede af hende.
Det hænger vistnok sammen med Tidens ringe Forstaaelse af Sindssyge,
hvormed ligesom forbandtes en vis Skamfølelse, den man saa ikke lod
komme tilorde. —
Efter Skilsmissen følte min Bedstefader ikke mindre end før denne,
hvormeget Børnene, navnlig de smaa, trængte til at komme under god,
kvindelig Paavirkning. Han skrev da til sin vistnok smaat og enligt stillede
Søster, Antoinette Marguerite i Schweitz, i Céligny, og bad hende komme
til Danmark og være, hvad hun kunde, for hans Børn og Hjem; og i Som
meren 1817, da hun var 57 Aar gammel, kom hun og dannede fra nu af,
til hun døde 1844, 84 Aar gammel, en meget betydningsfuld Tilvækst til
Familien, ikke egentlig ved sin Dygtighed, men nærmest ved sit kærlige,
glade sind. —
Som den kærlige Fader Ferdinand Louis var, stod han stadig i levende
Forbindelse med sin gifte Datter i Norge og ønskede intet hellere end at
besøge dem. Det skulde jo være en Sommer, ogsaa fordi Rejsen gik sø
værts, men altid kom der noget i Vejen, særlig kneb det med at faa en
Vikar til Præstegerningen. Endelig 1820 lykkedes det; han og Sønnen Louis,
der da var Skoledreng, tog med Skib til Christiania og derfra til »Fryden
lund« ved Drammen, Harboes og Julies Hjem. De var borte i et Par AAaaneder og var henrykte for Turen. — Allerede Aaret efter ramtes han, som
oftere berørt, av apoplektisk Anfald, der lammede den højre Side, særlig
højre Arm. Der var nu intet andet at gøre, end at tage sin Afsked og
derefter med sine Børn og sin Søster forlade Præsteboligen, hvori han havde
havt sit Hjem i 34—35 Aar; derfra flyttede de til en Lejlighed, de havde
fundet i Studiestræde, og her boede de til Faderens Død.
En betydelig Reduktion og Prøvelse var det, at blive lammet og blive
Pensionist; men der var meget der bødede derpaa, saa det ingenlunde i
sin Helhed kan stemples som nogen trang Tid. De ældre Sønner, Edouard og
Emile, vare selvstændige i oekonomisk Henseende og hjalp pekuniært til
Husets Førelse. Louis og Natalie vare Børn eller unge Mennesker, men af
dem ydede navnlig Louis sin Fader megen Hjælp i dennes Hjælpeløshed.
Snart kom Adèle tilbage fra Norge og bragte Munterhed til Huse, foruden
at Emma Harboe fulgte med og var i Hjemmet i Studiestræde i flere Aar
for yderligere at udvikles og uddannes. Og Alle disse Unge førte atter
deres unge Venner og Bekjendte til Hjemmet, saa der var Liv og Munterhed;
der taltes, der musiceredes, der dansedes. Det Bedste var dog det Kærlighedsbaand, som knyttede den gamle Fader og hans Børn og Søster sam
men. — Med stor Anstrengelse lærte Faderen sig til at skrive med venstre
Haand og gjorde det meget tydeligt; men Anstrengelsen, det voldte ham,
og Tiden, det tog ham, indskrænkede hans Korrespondance betydeligt. Men
læse kunde han og gaa Ture, det sidste dog neppe uden Ledsagelse og Støtte.
Mod Slutningen af hans Liv svandt Kræfterne, og der slog sig anden
Sygelighed til, cg den 22de Marts 1831 døde han omgivet af alle sine
Børn paa Julie nær, som boede i Norge. Saa stilfærdigt min Fader for
tæller det i sin Dagbog, vidner den dog højt om, hvor de elskede ham. —

FERD. LOUIS MOURIER

Fra hans ældste dage.
(Malt av sonnen Louis Mourier efter 1S21.)
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I det Foregaaende findes mange Træk til Belysning af hans Karakter,
særligt kommer det Kærlige hos ham stærkt frem. Da hans yngste Søn
paa sine gamle Dage engang saa sig glad paa Faderens Billede fra Schweitz,
sagde han »Il était si bon, si bon!« Men at han ogsaa har været en ilter
Mand, fremgaar af hans mange og lange Stridigheder med Kirkens Ældste,
især naar han i Breve kan give sin Harme et saa lidet præsteligt Udtryk
som »mes diables«! Men han har samtidig været en Mand med megen
Livsglæde og stærkt Livsmod. Vi har ovenfor set, hvor mange Prøvelser
af højst forskjellig Natur han maatte udstaa; men de overmander ham ikke;
han formaar at tale ud om sine Smerter, og det letter.
Et meget væsentligt Træk i hans Karakter fremgaar af hans Breve
som den kærlige Omhu, hvormed han vaager over sine Børn og deres Ud
vikling og Fremtid. Tydeligt kommer det til Orde i Forholdet til Adèle,
hvis Opvækst begynder under Moderens Auspicier, hvoraf den bekymrede
Fader spaar, at hvis det varer ved, vil hun faa en Dannelse som en Tjeneste
pige; og derfor tigger han Gang paa Gang Julie om at tage sig af hende,
indtil det virkelig bliver til Alvor. Men det er ikke et enestaaende Træk.
Overfor alle Børnene sørger han omhyggeligt for at de oplæres som Kristne
og fra Barndommen faar et Dannelsesgrundlag, særlig i Fransk som deres
Modersmaal. Og overfor Louis har han tidligt Øjet aabent for dennes
kunstneriske Anlæg og lader ham allerede som Barn faa Tegneundervis
ning paa Kunstakademiet. —
Takket være Faderen Jean Georges utrolige Vaagen over sin Søns
Opdragelse og Studier fik denne en grundig theologisk Uddannelse, hvad
der senere kom ham tilgode, navnlig som theologisk Forfatter. Allerede
1790 udgiver han sin første Bog: »Discours religieux«, som han i et Møn
stersprog tilegner sin elskede Fader. Men som han overhovedet gerne greb
Pennen og formede, hvad han havde paa Hjerte, i Piecer eller Tidsskrift
artikler, saaledes var dette oftest om religiøse Materier.
Efter de Prøver, jeg kender, føler jeg mig ogsaa overbevist om, at
hans Prædikener har været vel formede over gode Tanker; men saavidt jeg
har forstaat det, har hans mundtlige Foredrag været mindre heldigt, hvad
allerede enkelte Formaninger, som han fik i sin Ungdom fra Faderen, synes
at tyde paa, og hvad Sønnen Louis i en senere Tid skal have bekræftet.
Han har sikkert ikke heller formaaet at samle en større Tilhørerkreds; men
paa en Maade troer jeg ikke, det anfægter ham, forsaavidt som han talte
gerne og uden Frygt. Hans Præstegerning var ham en Hjertesag. Da han
levede i Rationalismens Tidsalder, er det ikke rimeligt, at hans Kristendoms
opfattelse skulde have hævet sig over, hvad vi vilde kalde Rationalisme; men
indenfor den Ramme var han sikkert en from Kristen, for hvem den kriste
lige Moral har spillet en stor Rolle til Gavn for hans Børn, for hvem
Pligtopfyldelse, Sandhedskærlighed, Redelighed og Retfærdighed gik Haand
i Haand med en barnlig Tro paa Guds Forsynstyrelse.
Et træk hos ham, som særlig fortjener at fremhæves, er det, at han
sletter Skillene mellem Kalvinisme og Lutheranisme, en Opfattelse han for
fægter og vil overføre i Praksis, idet han ved en Lejlighed ønsker, at en
luthersk Præst maa vikariere for ham i reformert Kirke. Han har i saa
12

— 90 —

henseende været Foregangsmand for de senere reformerte Præster ved
samme Kirke, der mig vitterligt alle have forfægtet samme Opfattelse.
Naar biogr. Leksikon optager ham mellem sine Artikler, er det dog
neppe som Theolog, men nærmest som Personalhistoriker. Han har syslet
meget med bekendte Reformertes Levned, navnlig i Mindetaler, der enten
udkom som Piecer eller som Artikler i Datidens Tidsskrifter. De historiske
Artikler løbe op til næsten ligesaamange som de kristelige (d.v.s. henved
en Snes Stkr.) ifølge Erslevs Forfatterleksikon. Som han aldrig lærte Dansk
og altid baade i Tale og paa Skrift betjente sig af sit Modersmaal, saaledes
ogsaa med disse Artikler. Fra hans haand udgik de paa Fransk, men bleve
saa af Andre oversatte paa Dansk, som oftest meget slet. Dette og saa
Datidens Tonefald maa tages i Betragtning ved Læsningen af dem, saa
man ikke overseer, hvormange Oplysninger de i Virkeligheden rummer. —
Efter alt, hvad vi kende til Ferdinand Louis Mourier, og alt, hvad der
staar til vor Raadighed til Belysning af hans Liv, Virksomhed og Karakter,
kunde der skrives en Bog om ham. Her er efter Planen allerede skrevet
formeget, saa jeg endnu blot skal nævne, at han i Aaret 1815 blev titu
lær Professor.
(Skrevet av Otto Mourier i Kjøbenhavn omkring 1910).

FERD. LOUIS MOURIER.
(Efter hans datterdatter Emma Harboes „Stambog")

III.

EN SLEGT SPENGLER
FRA

SCHAFFHAUSEN I SCHWEIZ.

»Siegten Spengler i Almindelighed« skriver Ferd. L. Mourier 1808,
»antages oprindelig fra Schlesien, er gammel og meget talrig. Der er enkelte
Personer af den i Saksen, i Franken, i Sveits, i Nederlandene. Den har
givet Offiserer og Chefer for Armeer og Flaader, Pastorer i Kirken, Lærde
i Videnskabernes Republik, fornemmelig Kunstnere. Lazarus Spengler
(1479—1537), Syndikus i Nürnberg, Luthers Samtidige og Ven, var Stammefader til en talrig Familie, til hvilken sandsynlig Spenglerne fra Schaffhausen
henhøre. Der findes Spengler i det borgerlige Fiskerlaug, det ene af denne
Stads 12 Laug: men, de danne der, for lang Tid siden, mange Familier
eller forskiellige Sidelinier, som ikke have noget fælles uden Navnet.------Forresten da Ordet Spengler er appellativisk og betyder Blikkenslager, kan
det ligesom Ordene Wolf, Klein, Meyer etc. høre til forskjellige Familier.«
— — Vor siegt Spengler tilhørte Schaffhausens fiskerlaug, og dens
stamfar er
LAURENZ SPENGLER
t 1.2. 1695

Baatbygger, fra 1. 2. 1671 Graver, og g. 1647 m. Anna Vogel.
Deres søn
HANS CONRAD SPENGLER
f. 20. 1. 1650, dødsaar ukjendt.

Slagter, g. 29. 3. 1671 med Elisabetha Knabhaus.
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Deres søn
(HANS) JOHAN CONRAD SPENGLER
f. 6. 9. 1676, f 7- 4. 1748.

Fra murer, der arbeidet paa dagløn, svang han sig ved sin dygtighet
op til at bli bygmester og arkitekt, og skal efter enkelte kilder ogsaa ha
været stadsbygmester og »Ratsherr«, medlem av Republiken Schaffhausens
store Raad, men dette er meget usikkert. Arkivet i Schaffhausen skriver kun
om ham: Maurer, Obmann. —

»Schaffhausen har denne duelige Mand at takke for mange af sine
Forskiønnelser, især for Opbygningen af den smukke Bro over Rhinen«
skriver F. L. Mourier. Denne bro kjender man dog intet til i Schweiz: »Es
wird sich wohl um einen biosen Plan handeln.« —
Joh. Conrad Spengler blev 25. 9. 1702 g. m. Maria Peters, av en gammel,
nu i Schaffhausen utdød siegt:
— 1) Barbara Spengler
f. 15.6 1702
Gift utenlands
— 2) Joh. Conrad Spenpler
f. 4.5. 1710,
t 15.12 1780
Stadsbygmester, Raadmand
g. m.
Helene Metzger
Descendenter paa
spindesiden.
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— 3) Johannes Spengler
f. 27.11. 1711, t 1737
Fajansemaler, Fabrikant.
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— 4) Hans Jakob Spengler
f. 10.1. 1717.
— 5) Lorenz Spengler
f. Sept. 1720,
t 20.12 1807
Kunstkammerforvalter
g. 30.7. 1756 m.
Gertrud Sabina Trott
Se Pag. 19.

Maria Peters døde omkring 1723, da den yngste av deres 5 barn,
sønnen Lorenz, kun var 3 aar gammel. Joh. Conrad giftet sig 2den gang
med en jomfru Blank, bundtmakerdatter (ca. 1726), men blev enkemand
paany, ant. i 1744. — Sønnen Lorenz var da hof kunstdreier i Kjøbenhavn,
og av et brev hjem til faren (dat. 1745), fremgaar det, at der er tale om
et 3dje egteskap. (Vogler).

JOH. CONR. SPENGLER

Bygmester og Arkitekt
1676 — 1748

(Efter kobberstik i Kindliches Denkmahl)
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Skulde faren kjøpe sig en plads i en stiftelse, skulde han gifte sig
paany, eller skulde han prøve at greie sig med en tjenestepike? — Da hans
indtægter formindskedes ved konkurransen fra den ældste søn, tænkte Joh.
Conrad mest paa den første utvei. Sønnen vægrer sig dog kraftig herimot,
men. har vistnok heller ikke synderlig tilovers for egteskapsplanen. Han
uttaler sig meget overlegent om »das Frauenzimmer«. Faren vil neppe kunne
finde én som mente det alvorlig, og ikke vilde se paa egen fordel, en saadan
vilde sikkerlig være »ein rahres Wildbrät«.
Joh. Conrad giftet sig dog paany, og døde, efter at være blit enkemand
for 3dje gang, 7. April 1748.
I det Mourierske familiearkiv findes et oljemaleri, brystbillede i fuld
størrelse, av Joh. Conr. Spengler. Efter dette maleri maa da sønnen Lorenz
ha dreiet i elfenben den portrætmedaljong som vi er saa heldig at ha kob
berstik av. Syv aar efter farens død skrev Lorenz Spengler sit mindedigt
»Kindliches Denkmahl«, og her ser man portrætmedaljonen inde i en hvælving,
medens den paa et andet stik (pag. 103) er omgit av rococoslyngninger i
muslingmønster. Forøvrig er stikkene de samme og utført av O. H. de Lode.
Vi kan ikke forlate Joh. Conrad, førend vi har lært ham litt bedre at
kjende gjennem sønnens mindeskrift, og skal ta med nogen av digtets
vers. (Pag. 99—101).

LORENZ SPENGLER
f. i Schaffhausen Sept. 1720, t i Kjøbenhavn 20. Dec. 1807.

Han blev døpt 22. Sept. 1720. Hans gudfar var Adelsmanden Wilhelm
Gosweiler, og fru Katharina Peier — Im — Hof, en læges hustru, var hans
gudmor.
Der er skrevet bøker og lange avhandlinger om Lorenz Spengler. Paa
nogen faa sider tilfredsstillende at gi en fremstilling av hans interessante liv
er derfor umulig.
Hans femaars læretid hos den berømte kunstdreier Teuber i Regens
burg, fra han var 14 aar gammel og til 1739, hans to aars svendetid i Bern,
hans »vandringstid« under den østerrikske arvefølgekrig, via Holland (Das
Frauen Volk thut den ganzen Tag schier nichts anders als fegen und putzen«)
og til London 1742, hvor han ikke trivedes, (»Sie hassen die Ausländer wie ein
13
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Pestilentz«), og indtil han 1743 kom til Kjøbenhavn, og ved hoffets gunst
gjorde sin lykke, alt dette kan man utførlig og med stort utbytte læse i de
foran anførte kilder.
En Schaffhauser, Joh. Conr. Fischer, dengang kobberslager-gesell, senere
grunder av den bekjendte staalfabrik i Mühlenthal, besøkte (efter Vogler)
Danmark i 1794, og skriver herom i sin senere offentliggjorte dagbok:

»I Kjøbenhavn kom jeg til at bo hos min grandonkel Laurenz Spengler,
hofkunstdreier og kunstkammerforvalter, som man da kaldte ham. Som
ringe, og kan man vel føie til, fattig dreier-gesell, ti hans far arbeidet her
som murer paa dagløn, utviklet han sin kunst, først hos den europæisk be
kjendte Teuber i Regensburg, og senere i Amsterdam og London, saaledes
at han, da han kom til Kjøbenhavn av Kong Fredrik V, blev utnævnt til
hofkunstdreier, blev anvist bolig paa slottet, og ved sin alsidige viden blev
Dronningens bibliotekar, og derefter utnævnt til kunstkammerforvalter. Ind
ført i ganske andre kredse, end de min stand før hadde bragt mig i,-----------,
benyttet jeg opholdet hos ham saa godt som mulig, læste dansk og engelsk
og lærte kunstdreining,---------------- , og tilbragte ofte tiden sammen med
min grandonkel i hans kostbare konkylie, mineral og malerisamling, hvis
værdi blev anslaat til 12 000 dukater. Fra en fattig dreier-gesell, som om
skrevet, blev han efterhvert ved sine store talenter og sin utrættelige flid,
og især anerkjendt som en av tidens største konkyliologer, medlem av mange
lærde selskaper i Europa. Han nød alle de kongers gunst under hvilke
han levet, og endskjønt han var foretrukket og beæret av Struense, og som
hofmand og fortrolig med de mest fremrakende mænd, nøie kjendt med
alle traadene i intrigen mot denne lykkens yndling og dronningen, var han
en av de faa, paa hvem dette blodige drama ingen virkning hadde, og han
beholdt alle sine stillinger, agtelse og velvilje hos høi som lav, helt til sin
død, der indtraadte i hans 87de aar.«

Jeg har nævnt i kildeangivelsen Dr. C. H. Voglers bok om Spengler.
Denne udmerkede avhandling har sin særlige interesse fordi den meddeler
en række breve fra Lorenz Spengler til Schweiz, breve som nu er i schweizisk
besiddelse. Vogler slutter sin bok (der utgjør ikke mindre end ca. 60 sider
i kvart format) med følgende ord:
»Lorenz Spengler har som kunstdreier ydet det fortræffelige, og han
raker langt over saavel sin læremester som sine andre berømte forgjængere,
fordi han ikke fortapte sig i tekniske spidsfindigheter, men satte kunsten
foran kunsthaandverket. Kunstdreierens præstationer, og den saa alsidig
begavede kunstkammerforvalter har da ogsaa vundet sine samtidiges fuldeste
anerkjendelse, og især i sit nye hjemland.
-------Dog som naturforsker, som samlende, studerende og litterært virk
somme konkyliolog, har han vundet sig et europæisk navn.
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------- Saaledes kunde kirkeforstanderen Oswald med fuld berettigelse
kalde ham: en høitberømt, ved alsidige kundskaper udmerket mand, en pryd
for sin fædreneby.«

Som naturforsker stod Spengler i forbindelse med samtidens lærde mænd,
som Reaumur og Linnée. I et brev til Spengler skriver Linnée bl. a.:
»Jag har länge hört hwad stor sambling og mycken insikt min Herre
äger uti conchilier, uti hvilka bägge m. H. täflar med de største i Europa.
Men af Prof. Forskåhl och Hr. Falk har jag där til med hört, att utom
förra meriten, m. H. skal äga den vackraste sjähl som kan bo uti en menniskiokropp, hvilket fördubblar det estime jag städse skal hysa för en Person
af m. H.s qualitet.«

Man kan i ethvert kunstnerleksikon læse om Lorenz Spenglers virksom
het. Med stor interesse vil man læse om denne alsidige mand, stor som
kunstner og kunstskjønner, og ved sin utrættelige flid og efterhvert voksende
velstand, sat istand til at kaste sig over de mest forskjelligartede grene av
naturvidenskapen. Han opfandt en elektricermaskin, hvormed han drev for
søk med elektricitetens lægende virkninger, og hvormed han ogsaa skal ha
opnaadd virkelige helbredelser. Han var tandlæge, idet hans dygtige haand
gjorde ham det mulig at forarbeide tænder av haard bensubstans og ind
sætte dem. Han forstod sig paa mynter, han skrev en bok om »Praktische
Anzeige von eisernen Stuben-Oefen«, og saaledes kunde man fortsætte!
»Spengler var intet genialt menneske; men han eiet hjertets fortræffe
lige egenskaper, en mangesidig begavelse og en sund dygtighet, og derved
gjorde han sin lykke, og erhvervet den usedvanlige agtelse og sympati, som
han kunde glæde sig ved hos høi og lav.« (Vogler).

Det varte længe før Spengler giftet sig, efter hans mening et alvorlig
vovestykke, hvad efterfølgende brev vil vise.
Copenhagen 15. Aug. 1744.
lnsonders herzvilgeliebte Eltern! Wan es schon nicht der austrukliche
Befehl meines lieben Vaters gewesen väre, wenigstens alle vierthei fahr ein
mahl zu schreiben, so hette mir dennoch die kindliche Liebe und schuldige
Pflicht kein Ruh gelassen, eine so vergnügte schriftliche underredung länger
aufzuschieben. —
-------------------------Es bleibt mir also nichts mehr zu berichten übrig,
es wäre den sach, dass ich melden wolte wie man mich unaufhörlich mit
Heürahts Vorschlägen Pompardirt, vielleicht lassen sich die gute Leüth von

JOH. CONR. SPENGLER
Bygmester og Arkitekt

1676 — 1748
(Lorenz Spenglers portrætmedaljon i kobberstik.

Vaabnet paa postamentet er det Spenglerske.)
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meinem Ansehn blenden oder aber, meine Monatlich Gage von deren man
allein sehr honnet hier leben kann, erwecken bey Ihnen einigen Apetit, dass
sie mich im Stande sehen eine Frau reichlich zu ernehren. Es sey nun wie
ihm wolle, so habe ich mir fest vorgesetzt gar nich zu Heürahten.------------- Wan ich nun heürahten wolte, so müsste ich entweders eine in
Schaffh. suchen zu überreden, dass sie mit mir hieber käme, oder ich müsste
ein Dänisches Frauenzimmer nehmen, oder aber ich konte ein Frauenzimmer
kriegen von Deütschen Eltern und die dennoch hier gebohren, oder ich durfte
endlich auss unserer Reformirten Gemeine eine erwünschte Partie treffen.
Ich werde diese 4 Arten Frauenzimmer auf einem besonderen Blat genauer
erwegen, und darbey die Ursachen anführen warum ich keine davon erwehlen kann. —
----------------------- Ich bin meiner lieben Eltern gehorsamer Sohn, Laur.
Spengler.«------------------------------------------------------------------- (Vogler.)

I det næste brev, Copenhagen 5. Febr. 1745, hvor det dreier sig om
farens eventuelle 3dje egteskap, synes ikke Lorenz Spengler at ha forandret
sine tanker om kvinden og egteskapet noget synderlig. Om sig selv har
han kun godt at melde; han er nu »ein gemachter Herr«, har Gudskelov!
kun én mund at sørge for, vil heller ikke saa hurtig gaa hen og gifte sig,
fordi han mere end formeget overveier alle de slemme følger egtestanden
bringer med sig.
Først i 1756, 36 aar gi., overvinder han sine betænkeligheter, og vælger
den 17/2 aar gamle Gertrud Sabina Trott til sin hustru. Hun blev døpt i
St. Petri Kirke, Kjøbenhavn, 29. 1. 1739, og var datter av Toldbodskriver
Johan Caspar Trott (begr. St. Petri nye Urtegaard, 5. 12. 1761, 60 aar gi.)
og Bernhardine Montzinger (ant. begr. tysk ref. Kirkegaard 16. 12 1774,
66 aar gi.) angivelig fra Basel.
Johan Caspar Trott angis at være fra Sachsen. Han nævnes i 1728 som Kgl.
Laqvey, og da utvilsomt ugift. Ant. ident, med den Toldskriver Trok, (i mandtallene
kaldt Trot), der nævnes i Hans Barhows Kobenhavns Veiviser fra 1748, som boende
i Østergade 15 »digt op til Cammerherre Pless« med 5 sønner og 1 datter og »hvis
Fader var Svineslagter i Brunsvig«. Til hans ældste søn, senere Major Christian
Friederich (von) Trott, stod Kongen, Kronprinsen, Dronningen og Prinsesse Charlotte
Amalie faddere. Bernhardine M. var ant. datter av Stabschirurg Johann Conrad og
Frau Gertraut Montzinger (eller Muntzinger) begr. paa tysk ref. Kirkegaard 17. 8. 1741
og 30.7. 1756. Stabschirurgen ant. fra Basel. Han er dog ikke blit gift her, og
heller ikke kan datteren Bernhardine være født her.

Lorenz Spengler og Gertrud Sabina Trotts muntre bryllup blev feiret
den 30te Juli 1756, og der blev trykt 3 bryllupssange i denne anledning.
Den ene, forfattet av en Sproglærer Räber, hadde følgende titel:
14
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»Auf das Spengler- und Trottische Hochzeit Fest, welches am 30. Juli
1756, in höchster Freude und Vergnügen vollzogen wurde, wolte in einigen
zwar schlechten, doch gebundenen Zeilen sein innigstes Vergnügen bezeugen,
ein des Werthgeschätzten Braut-Paares zwar unwürdiger aber doch aufrich
tiger Freund J. R. Räber.«
Spenglers hustru hadde et muntert sind, skriver F. L. Mourier, besat
kundskaper, talte og skrev fransk temmelig godt. Hun døde allerede 16de
Mai 1789, efter et kort sykeleie. »I hendes Afkom og alle I som kiendte
hende! Visselig, I velsigne hendes Erindring.«
I deres lykkelige egteskap kom der 8 barn, 3 sønner og 5 døtre. Kun
én av sønnerne overlevet faren, nemlig den senere Etatsraad Joh. Conrad
Spengler. Men han vai ugift, hvorved siegten Spengler i Danmark utdøde
paa mandssiden efter kun at ha levet der disse to generationer.
Kun døtrene Bernhardine (g. m. Frölich, se pag. 19) og Juliane Marie
(g. m. Mourier) fortsatte siegten paa spindesiden, og gjennem dem lever der
idag talrike descendenter efter Lorenz Spengler og Gertrud Sabina Trott.
Skal man lære Lorenz Spengler nærmere at kjende fra karakterens side,
maa man læse hans Svigersøns, F. L. Mouriers nekrolog. Man maa bortse
fra det merkværdige sprog den er fremkommet i, og man maa sætte sig
ind i tidens høitidelige og sentimentale lovprisningstone. —
Spengler blev altid en enkel, fordringsløs mand, skriver F. L. Mourier
i denne lovtale. Han tok med taknemmelighet, men uten hovmod, imot den
ære som vistes ham.
Han tragtet ikke efter nogen titel, nogen rang, hvad hans velyndere
stadig anmodet ham om at søke. Han vilde kun være og forbli Lorenz
Spengler, det var nok for ham, selv i en tid da rangsyken var paa det værste.
Han var en nidkjær kristen, og var en av den tysk-reformerte menighets
mest betroede mænd, i mange aar medlem av kirkens Ældste-raad. Det var
ham til stor sorg, da alderen negtet ham at gaa i Kirke .
I hjemmet utfoldedes et rikt familieliv
»Samtaler i ethvert Tilfælde over hans Forretningers Gienstande, smaae
Spadserture, Dagens Nyheder, Politiken, i hvis Omvæltninger han tog Del
til sin Død, skaffede ham noksom Hvile og forskiønnede hans Fritimer. Hans
dyrebare Familie og hans Venner (især efter at han ikke arbeidede mere,
og ikke havde længer sine Konkylier), Læsning efter hans Smag, undertiden
smaa huuslige Konserter, i hvilke hans yngste Datter, som fortreffelig spilte

LORENZ SPENGLER
Ku nstka m merf orvalter
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(Malt au J. Brecheisen 1758)
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paa Klaver, udgjorde Hovedpartiet, gialdt ham mere, end alle Skuespil. I
sin Ungdom havde han haft nogen Smag for Fløiten, men han øvede sig ikke
længe. Hvad man kalder Spil, denne selskabelige Nødhielp, var ingen for
ham, der ikke engang kiendte Kort. Hvad Behag skulde en Mand som
Spengler kunnet finde deri? Han fandt Adspredelse og Glæde nok i en for
nuftig Samtale, hvori man gierne overlod ham at føre Ordet; og han tiltrak
sig altid Opmærksomhed ved sine, endog de oftest gjentagne Fortællinger.
--------------- Han var tiltrods for Moden i ingen Klub, og han trængte ikke
dertil.«
Lorenz Spenglers helt igjennem sunde og regelmæssige liv, skaffet ham
en høi alder. Vel 87 aar gammel døde han 20de Dec. 1807, og blev den
følgende Torsdag, Juleaften, begravet paa den tysk ref. menighets Kirkegaard.

JULIANE MARIE SPENGLER

var det 5te barn i Lorenz Spenglers og Gertrud Sabina Trotts egteskap.
Født den 15. Dec. 1765 blev hun den 23de s. m. døpt av Pastor Stubenrauch
i ref. Kirke. Hendes faddere var I. S. Ulrich, Kunstlærer, fra Basel, hendes
onkel, Friederich Trott, Kontrollør paa »Antillerne«, repr. ved broren Konrad,
samt damerne Bernhardine Trott (hendes bedstemor) og Louise Duperjet.
Hendes undervisning blev væsentligst besørget av huslærere, og 16 aar
gi. blev hun konfirmert i 1781. Hendes barndom og ungdom forløp stille,
hun vokste jo op i et meget alvorlig hjem.

»Hendes gode egenskaper, altid side om side med den største beskedenhet, undgik ikke de personer som lærte hende at kjende. Hun blev for
skjellige gange tilbudt egteskap, bl. a. av to fortjenstfulde herrer med pene
formuer, men da hun slet ikke hadde nogen tilbøielighet for dem sa hun
nei. Lykkeligere end dem var jeg,« skriver Ferd. Louis i sin lovtale over
den avdøde hustru, »som efter forsynets bestemmelse skulde bli hendes
mand. —
Og dog! Hvilken utsigt var det til det, da jeg ankom hit den 7de Nov.
1786? — Det var paa en maate hasard, dette vort egteskap, hvis man da
har lov til at forbinde denne bestemmelse av en Gud, uten hvis vilje intet
sker, med tanken hasard. Jeg indrømmer at det var ikke av kjærlighet,
som man ofte kan se det, eller efter en længere tids omgang; men, jeg hadde
hørt adskillige personer omtale J. M. Spengler, og altid fordelagtig! Introducert i faderens hus av Pastor Maurenbrecher, en Mandag, 15. Jan. 1787,
to mdr. og nogen dage efter min ankomst til Kj.havn, vilde jeg straks lære
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denne elskværdige person at kjende, førend jeg tilbød hende egteskap. —
Det hadde været naturlig, at jeg i dette tilfælde fortrinsvis hadde søkt mig
en hustru i den menighet hvor jeg selv var prest, og blandt de mennesker
som talte mit sprog. Men den hengivenhet som allerede min Julies familie
viste mig, til at begynde med, paa grund av deres hjertelog og sjælsaapenhet,
gjorde at jeg bestemte mig. Jeg soa at de allerede hadde tilbøielighet for
mig, og jeg gjengjældte deres kjærlighet med kjærlighet.«
Om den hjertelighet Mourier møtte i sin tilkommende Svigerfars hjem
skriver han ogsaa i den ofte nævnte lovtale over Lorenz Spengler.

»----------------med hvilken Forbindlighed og Godhed viste han mig sit
Kabinet, alle sine Sjeldenheder, hvoriblandt det Dyrebareste, min Juliane,
jeg saae hende paa denne Dag første Gang kun i Forbigaaende! Og i de
følgende Besøg, som Faderens Godhed forbandt mig til at gientage hos
ham, der forstyrrede mere end een Ægteskabsplan, hvilken Glæde for den
brave Mand, Vidne til den selskabelige Omgangs Afvexlinger, og som troede
mig i et temmelig godt Embede, at see den Behag hans dydige Datter og
jeg snart fandt i hinanden! hvor almindelig eenstemmig Familien var i at
vise mig Bevaagenhed, og (saa at sige) paaskynde selv Forbindelsen! Saaledes var min lykkelige Stilling. Behøvedes endnu mere, endskiøndt dette
Huus ikke var af min Menighed, for at hefte mig inderlig til det, og at opofre
det enhver anden Udsigt?«
Allerede 30te Jan. kunde forlovelsen feires med en liten souper hos
Spengler, og samme aar, 1787, den 25de Juni, stod brylluppet paa
»Skydebane«.
Vi har set at dette lykkelige egteskap fik en saa altfor hurtig avslutning
ved hustruens tidlige død i 1799.
Flere gange er ogsaa nævnt den lovtale, (Portrait de feue ma chère
épouze), som enkemanden skrev til hendes rilinde. Jeg kan ikke avslutte
denne biografi, uten at gjengi nogen brudstykker av dette »portræt«, et like
godt billede av den gode hustru og mor, som av hendes mand, der saa vak
kert bevarer hendes minde. Lovtalen utgjør 29 tætskrevne sider i noteboksformat.

»------- Hadde jeg kun raadført mig med hendes egen beskedenhet, saa
vilde jeg ha indesluttet i mit hjerte alt det jeg nu vil skrive ned, eller jeg
vilde kun ha samtalet herom med mine barn.------- Men hvordan kan man
fortie saadan ædelhet? Hvordan føle hjertet fuldt og forbli taus? — Og
forresten, min Hustrus gode eksempel vil kunne anspore andre til efterfølgelse.

GERTRUD SABINA SPENGLER
f. Trott
1739 — 1789
(Malt au Vigilius Erichsen 1756) (?)
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Man skal ikke stille sit lys under en skjœppe, sa Jesus Christus, men
paa et bord, at det skal lyse for hele huset.--------------------------

Forstandig og beskeden, vilde min Hustru at man uten affektation skulde
iagtta de former ens stilling krævet. Hun hadde høie tanker om 'preste
gjerningen. ------- Hun hadde en helt retfærdig tankegang, en fin handlemaate, en korrekt opfatning, som altid bragte hende til at vælge det bedste,
dømme sundt.--------------- Hendes solide væsen kunde ikke med det frivole.
1 den alder, da de fleste kvinder ikke kjender til anden tilfredsstillelse end
at ta sig ut, end at more sig, hadde hendes retfærdige dom, hendes følsomme
sjæl, aapnet hende kilden til den sande lykke, den lykke som overlever ung
dommen, skjønheten. Hun Siaa intet smukt, hvor der ikke ogsaa var uskyld,
intet stort, uten ædelhet.---------------Hun hadde de for en kvinde nødvendige
kundskaper. Hun talte næsten like godt fransk, tysk og dansk, men foretrak
at skrive paa det franske sprog.------- Hun hadde et følsomt øre for musik
ken, sang rent, mildt og behagelig. De stunder da hun lot sin stemme høre,
og fortalte os sin sjæls indhold, var herlige for mig.-----------

»Jeg haaber inderlig, sa denne ædle kvinde til mig,« en aften nogen uker
før sin død. »Jeg haaber inderlig at naboerne, ,at de fattige, vil utgyde nogen
taarer, naar de ser min kiste følges forbi«. Ved disse ord brast det for os
begge.---------------Ja, hun elsket at gjøre godt; det var for hende en sjælens
trang, en glæde, en tilfredsstillelse. — Og paa samme tid med hvilken klok
skap! ------- Hun foretrak at sætte de fattige i arbeide, fremfor at under
støtte dem med uklok gavmildhet. Nogen som var arbeidsudygtige, kom
hver lørdag og fik sine smaa regelmæssige pensioner.----------- Naar vi paa
vore spadserture kunde møte en ulykkelig, grep hun straks ned i sin pung,
eller hun sa til mig: »Min ven! Har du ikke litt penge til denne stakkel!«

Ti hun hadde megen tillid til Gud, det var grundlaget for hendes moral.
Hendes gudsfrygt var sand og ubesmykket. Hun elsket sin Skaber over alt,
opløftet sin sjæl til Ham hver morgen, meddelte ham alt sit.----------------------------- Hun hadde aldrig været sterkt bundet til denne verden, og
da hun tidlig var fortrolig med tanken paa det hinsidige, forlot hun jorderik
uten andre sorger, end den at skulle dra bort fra sine nærmeste, som hun
elsket, børnene, og en dypt bedrøvet mand.

Saa har jeg hende da ikke mere! Denne trofaste raadgiver, som altid
gav mig de bedste raad, hun som ikke vilde andet end mit vel; denne inderlig
fortrolige, til hvem jeg meddelte alt som laa mig paa hjerte; hun som aldrig
skjulte noget for mig! Denne prægtige ven, som tok saa levende del i alle
mine bekymringer og sorger!
15
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Hvor det er trist aldrig mere paa derme maate at kunne aapne vore
hjerter for hverandre! O, min ædle, min ømme, min høiagtede Hustru! Jeg
skulde dog overleve dig! Disse milde baand som gjorde os til ett, disse
baand har døden revet over, uten hensyn til at du var saa ung!
Hvor dit minde, selv om det bringer taarene frem, er skjønt for dine
kjære!
O, min Julie! Om du fra Himmelen, hvortil din godhet har bragt dig,
kunde kaste et blik ned paa denne ulykkelige jord! Om din sjæl fra hin
høie sfære endnu kunde følge din mand, dine børn, læse i vore hjerter, se
vor sorg!------------------------
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