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Kære læsere! 
Så er vi godt i gang med det nye år og endnu et nyt 
Meddelelser, som denne gang bliver sendt med almin-
delig post til alle, da indkaldelsen til vores generalfor-
samling er vedlagt. Generalforsamlingen holdes denne 
gang i Moltkes Palæ i København. Det er den 27. marts 
kl. 11, og vi forestiller os, at det bliver en underholdende 
generalforsamling, især fordi historikeren Asser 
Amdisen holder et indlæg ”Fra Ditmarsken til 
Enevælden”. Det plejer sjældent at gå stille af sig, når 

Asser fortæller. Så kom hvis I kan.

Igen har både medlemmer og gode venner af Dansk Adels Forening bidraget 
til dette nummer af Meddelelser. Tak til Conrad Fabritius Tengnagel, der 
skriver om Storkøbmanden og libertineren Conrad Alexander Fabritius 
(1731-1805). Han huskes måske mest som datidens Simon Spies. Han var en 
flot fyr! Og der var gang i den ved Struenses og dronning Carolines hof… 
uha. Glæd Jer til at læse den forrygende historie.

Vi farer videre med en ny fortælling om herskabsvogne, hvor Per Ole 
Skovsbo indvier os i de forskellige slags vogne både her og i Europa. Britta 
Andersen fra Gammel Estrup bidrager med Herrens Mark – en artikel 
omhandlende herregårdslandskabet, hvor man fint kan forestille sig, at 
netop kareter og andre vogne har kørt på veje gennem landskabet i gamle 
dage.

Niels Pedersen er Meddelelsers nye bedste ven. Længe har vi læst hans histo-
rier om adelen på nettet og har nu spurgt ham, om vi må bringe hans artikler 
i Meddelelser. Det må vi gerne, hvilket vi er taknemmelig for. Han lægger ud 
med historien om Corfitz Ulfeldts søn, Jakob Ulfeldt, og hans meritter, som 
mest består i at skyde sin kone og i øvrigt stå i spidsen for en bande lejesol-
dater, der var udskudt fra hærene og som nu er under Ulfeldts vinger. 
Røverhistorie? Måske, men den er god! 

Vores faste bidragsyder, Jens Villumsen, kommer her med en drabelig histo-
rie fra Vestindien, der vedrører de to adelsslægter, Krabbe og Moth, hvor 
omtalte herrer i øvrigt er svogre. Jeg kan kun bekræfte, at det kan blive noget 
rod, når man blander familie og forretning sammen. Faktisk så meget at en 
mor bliver så træt af sin søns livsførelse, at hun ansøger om at få ham indsat 
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på fæstningen Munkholm ud for Trondhjem i Norge.

Festligere var det nok, da Nobilitas holdt deres årlige bal i Moltkes Palæ. Se 
billederne med de unge, der har en fest! Vi takker festkomitéen for det store 
arbejde med at arrangere ballet. Rigtig mange nye unge var med for første 
gang, og vi håber, at de fremover vil være en del af Dansk Adels Forening.

Asser Amdisen bidrager også i dette her nummer af Meddelelser med en 
artikel om en lille tyk mand, Johann Friedrich Struensee. Med sin sædvanlige 
tvist af humor lader Asser Amdisen os vide, at Struensee, der ønskede at 
afskaffe forskelsbehandling, vilkårlighed og privilegier, alligevel lader kon-
gen udråbe ham og hans samarbejdspartner, Enevold Brandt, til grever. Nu 
havde de to jo også vigtige poster ved hoffet. Brandt var en slags legekam-
merat til kongen, og Struensee underholdt jo dronningen.

I Norge planlægges der et 400-års jubilæum for søhelten Cort Adelers fødsel. 
Rigtig mange af os er efterkommere efter Cort Adler og måske kan det have 
interesse, at Brevik Historielag og Cort Adeler Selskabet ønsker at få kontakt 
til efterkommerne og invitere dem til arrangementer i Norge? Læs mere om 
det inde i bladet. 

Husk at notere, at der sammen med dette her blad også er vedlagt indkaldel-
sen til vores generalforsamling. Hvis I ved, at I kommer til generalforsamlin-
gen, så tøv ikke med at melde Jer til allerede nu med betaling for frokosten. 
Og husk at meddele os navne på dem, der kommer. Det hjælper gevaldigt på 
planlægningen. 

Anna von Lowzow
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GENERALFORSAMLING 2022

Dansk Adels Forening holder generalforsamling
i Moltkes Palæ, København.

Søndag den 27. marts 2022
klokken 11.

Efter generalforsamlingen underholder Danmarks
nok morsomste historiker, Asser Amdisen,

med foredraget ”Fra Ditmarsken til Enevælden”.
Det handler om adelsvældets fald.

Gå ikke glip af den oplevelse

       DA NSK A DE LS F ORE NI NG  
            DANMARKS ADELS AARBOG 

 
 

FORMANDEN 
 

ANNA von LOWZOW 
 

4. februar 2020

                                                                                                                      

Til medlemmerne af Dansk Adels Forening

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Adelsforening

søndag den 26. april 2020 kl. 11.00

Guldaldersalen
(indgang fra gården)

Hotel Prindsen
Algade 13, 4000 Roskilde

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
5) Eventuelt

Bestyrelsen genopstiller

Årsregnskab kan rekvireres efter 1. april 2020 på: danmarksadelsaarbog@gmail.com
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Reportage fra Nobilitas’
sensommerbal 2021
Nobilitas afholdt sit årlige sensommerbal i Moltkes Palæ lørdag d. 21. august 
2021. Det blev en pragtfuld aften med masser af glade gæster – såvel med-
lemmer af Nobilitas som deres ledsagere. I alt deltog 156 gæster i Nobilitas’ 
sensommerbal, hvoraf ca. 100 kom fra Danmark, mens de resterende ca. 50 
kom fra udlandet.

Ballet varede helt til kl. 3 med et tætpakket dansegulv lige til det sidste, og 
Moltkes Palæ kunne næsten ikke komme af med alle gæsterne igen, der slet 
ikke følte sig klar endnu til at komme hjem i seng, da klokken slog 3!

I Nobilitas’ bestyrelse er vi helt vildt glade og taknemmelige for, hvor stor 
en opbakning der var til vores sensommerbal. Vi ønsker også at udtrykke 
vores dybfølte tak til Dansk Adels Forening, Vallø Stift og Carlsen-Langes 
Legatstiftelse for den gavmilde støtte, der muliggjorde, at sensommerballet 
kunne finde sted igen i år.

Som bekendt siger ét billede mere end tusinde ord. Derfor vil vi lade alle 
fotografierne på de følgende sider tale for sig selv. De er alle blevet taget af 
©Eva-Theresa Anker og ©Bent Bille Brahe Selby.

 

Christoffer de Neergaard byder 
velkommen på Nobilitas’ vegne
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Otto Moltke, Caroline Treschow og Erik Holstein

Søskendeparret Carl Johan og
Josephine von Lowzow

Laura Hauch
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Maria Stibolt, Clara Wedell-Wedellsborg og Frederik Ahlefeldt-Laurvig

Søskendeparret Christopher og Sophie 
Iuel, som havde taget den lange rejse til 

Moltkes Palæ helt fra Norge!

Elizabeth Holstein
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Christoffer de Neergaard, Johan de Neergaard og Erik Holstein
– sidstnævnte med et sjældent smil af lyksalighed og selvtilfredshed!

Søskendeparret Isabelle og
Niklas Danneskiold-Samsøe

Bent Bille Brahe Selby alias Bente Bille-
Brahe von Stuhrbarm-Breitmås holder 

kamptale på damernes vegne
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Georg Vind og Désirée von Lowzow i færd med at præsentere aftenens selskabsleg

Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille og 
Holger Skeel

Søskendeparret Emmeli og Line Tillisch
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Eva Scheel og Jacob Wedell-Wedellsborg

Frederik Ahlefeldt-Laurvig og Sofie Amalie de Bang

Mads Vincent Galtung fra Norge!
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Constance de Neergaard, Kristian Knuth og Benedict Ahlefeldt-Laurvig

Felix og Christopher Iuel

Nonni Vind
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Stemningsbillede, hvor gæsterne er ved at rejse sig fra bordene
umiddelbart efter middagen i Store Festsal

Thalia Iuel og Otto Moltke

Andreas Reventlow
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Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille in his finest hour

Stemningsbillede fra Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Billes og Christoffer de Neer-
gaards Nobilitas-tale, der vakte stor begejstring
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Sensommerballets arrangører: Christoffer de Neergaard, Frands Brockenhuus-
Schack, Désirée von Lowzow, Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille og Georg Vind

Fælles billede af – et lille udsnit af (!) – alle gæsterne
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Endelig en dansk bog 
om haglgeværet

Der står mange haglgeværer rundt om-
kring på de danske herregårde. Jagt med 
haglgevær er noget mange har fået ind-
podet fra de har kunnet løfte morfars 
Holland & Holland. Fuglejagten er en 
tradition, som i høj grad stadig tager sit 
udspring på godser og herregårde.

Siger man fuglejagt siger man også hagl-
gevær og er man dygtig med haglgevæ-
ret vil man indkassere anerkendelse fra 
sine medjægere.

Måske er interessen for, hvordan haglgeværet er konstrueret, og hvordan 
det virker, ikke noget alle føler sig tiltrukket af, men nu har journalisten 
og forfatteren Thorkild Ellerbæk skrevet den første danske bog i mange år 
om haglgeværet, så der er viden at hente.

På baggrund af mere end ti år som våbenjournalist ved magasinerne JAGT 
Vildt & Våben og Jægerforbundets JÆGER har forfatteren beskæftiget sig 
med haglgeværer og ikke mindst skudt og testet haglgeværerne.

”Jeg plejer at sige, at der næppe er nogen, 
som har skudt med stort set alle de haglge-
værer, som findes på markedet herhjemme. 
Det er blevet til langt over 100 geværer i 
tidens løb så det var egentlig ret oplagt at 
skrive en bog om det,” fortæller Thorkild El-
lerbæk.

I JÆGER anmelder Nils Holger Ellekilde bo-
gen, og skriver bl.a. ”Det er omkring 50 år 
siden, der sidst udkom en bog om haglge-
været. Det danske sprogområde er kun gan-
ske lille, og man bliver både misundelig og 
forpustet, når man ser, hvor mange engelsk-
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sprogede bøger der er på markedet om dette emne. Og derfor er Thorkild 
Ellerbæks bog en dejlig nyskabelse, hvis man vil vide noget mere end bare 
de almindelige overfladiske oplysninger, som fremgår af annoncerne, 
hver gang der lanceres et nyt haglgevær.”

Haglgeværets opbygning, teknik og særlige karakteristika er selvfølgelig 
grundigt gennemgået, men en række andre emner er også med i bogen. 
Over/under eller side-by-side?Korte eller lange løb? samt valg af patro-
ner og spørgsmålet om specielle geværer til kvinder.

Den svenske våbenjournalist og ekspert Tobias Hassel anbefaler bogen i 
det svenske magasin ”Vapentidningen” bl.a.: ”Det sägs att det finns två-
sorters människor som skriver: De som skriver det de egentligen vill läsa 
och de som skriver, det som behöver skrivas.

Thorkild Ellerbaek är av dessa få som tillhör den senare kategorin.

Jag rekommenderar ”Haglgeværet” varmt till alla och envar som har ett 
intresse för hagelvapen, och i synnerhet till de som känner sig lite vilsna
i debatten om stålhagels varaeller icke vara.”

Bogen er delt i to. Den sidste halvdel er en gennemgang af 42 forskellige 
haglgeværer fra den billigste tyrkiske model til AYA no. 2 i den dyrere 
ende. Endelig er der omtale af fem forskellige geværer, som er udviklet 
specielt til kvinder. Alle disse geværer har 
Thorkild Ellerbæk skudt med, og haft til 
kritisk gennemgang i forbindelse med test i 
JAGT Vildt & Våben eller JÆGER. Mange af 
geværerne er også løbende omtalt på forfat-
terens blog: positivskydning.dk

Bogen er på 328 sider hos Lindhardt & Ring-
hof og rigt illustreret med fotos af haglge-
værer og forfatterens egne fotos. Kan købes 
i boghandelen eller bestilles hos forfatteren 
med dedikation: thorkild@ellerbaek.eu
Pris 349.95 kroner inkl. forsendelse.
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Herrens Mark
Af museumsdirektør Britta Andersen

Det danske landskab er et herregårdslandskab! Med 
knap 730 herregårde spredt ud over hele landet som 
et fintmasket net, har herregårdene i høj grad præget 
landskabet. Med mere eller mindre tæthed og lokale va-
riationer er herregårdenes tilstedeværelse et gennemgå-
ende element i alle rigets egne og kroge. Herregårdene 
har således til alle tider har haft afgørende indflydelse 
på landskabets konkrete udformning. I nærmiljøet via 

de mange store og mindre bygninger, parkerne, alleerne og stendigerne. I 
det bredere lokalmiljø gennem produktionslandskabet, gennem skove og 
arbejderboliger, gennem kirker og hospitaler, gennem veje, broer, havne og 
jernbaner. 

Derfor elsker jeg naturligvis også Herrens Mark – eller landskabet – omkring 
Gammel Estrup, og selv om den gamle hovedgårdsjord ikke længere tilhører 
museet, indgår store dele idag heldigvis i området hos vores gode naboer på 
Det Grønne Museum. Takket være statens fremsynethed i 1969 blev meget 
af det oprindelige godskompleks, altså avlsbygningerne, og 60 hektar af ho-
vedgårdsjorden opkøbt, og Dansk Landbrugsmuseum flyttede fra Lyngby 
til Auning. Nu hedder det ikke længere Dansk Landbrugsmuseum, men Det 



19

Grønne Museum efter sammenlægningen med Dansk Jagt- og Skovbrugs-
museum, der flyttede hertil fra Hørsholm for få år siden. Det fine, rige her-
regårdslandskab, der på fornemste vis omgiver de to museer på matriklen, 
sikrer en fin og sammenhængende helhed, som dermed stadig kan opleves 
af såvel museernes besøgende, forbipasserende og lokale på tværs af 700 års 
sammenhængende historie på stedet.

Landskabets udformning, naturens ressourcer og økosystemer har alle dage 
været afgørende for, hvor herregårdene blev grundlagt, udviklede sig og 
sammensatte deres økonomi og drift. Omvendt har herregårdene i høj grad 
været medvirkende til at ændre det omkringliggende landskab til det, vi 
kender i dag, fordi de udgjorde den strukturelle ramme om størstedelen af 
det danske landbrugs- og skovlandskab og hørte til blandt de første, der 
brugte og bearbejdede landskabet til fornøjelse og herlighedsformål. De 730 
danske herregårde – som ligger spredt ud over landet som et fintmasket 
net – repræsenterer dermed en lang vedvarende interaktion med naturen og 
landskabet i deres respektive lokalområder og fortæller således både spæn-
dende natur- og kulturhistorie. Og det gør de simpelthen, fordi naturen og 
kulturen netop i herregårdslandskabet er vævet så tæt sammen, at det giver 
et enestående afsæt for at fortælle den samlede historie i et nyt, spændende 
set-up. Hertil kommer, at herregårdshelhederne både tidligere og i dag ud-
gør et samlingspunkt og en identitetsskabende faktor på landet – hvilket er 
væsentligt, når vi skal sikre, at børn og unge på landet får de samme for-
udsætninger som deres jævnaldrende i storbyerne, når de fremadrettet skal 
klare sig i samfundet og på arbejdsmarkedet. Ved at fortælle dem om herre-
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gårdenes nært forbundne natur- og kulturhistorie udvider vi deres horisont 
og medvirker til at styrke sammenhængskraften mellem land og by på sigt.

Men hvad er et herregårdslandskab egentlig? Faktisk kan man sige, at lige 
netop hovedgårdsjorden og landskabet er en af de mest essentielle dele af 
en dansk herregård. Det storladne landskab med vidtstrakte markarealer 
og åbne vidder er karakteristiske, genkendelige elementer og nogle af de 
væsentligste markører for den danske herregård. Uden det omgivende og 
særlige landskab kunne der principielt være tale om en hvilken som helst 
gård. De danske herregårdes bygningsmasse kan som kulturarv forstået så-
ledes ikke betragtes som løsrevne fragmenter og alene vurderes i sig selv, 
men må også forstås i den helhed og det herregårdslandskab, som de indgår 
i. Gammel Estrups samlede kulturmiljø udgør i dansk og europæisk sam-
menhæng en usædvanlig helstøbt og velbevaret herregårdshelhed. Udover 
hovedbygning og avlsbygninger består Gammel Estrup heldigvis stadig af 
et mangefacetteret og velbevaret kulturmiljø, der blandt andet omfatter al-
léer, karpedamme, pryd- og nyttehaver, orangerier, isopbevaringshus og ar-
bejderboliger. 
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Lige så væsentligt er dog, at landskabet omkring det nærmeste miljø i sjæl-
den grad fortsat repræsenterer det historiske herregårdslandskabs karakte-
ristika med vidtstrakte markarealer, skove, diger, begravelsesplads, iskældre 
og middelalderlige højryggede agre. Mens det danske bondelandskab hi-
storisk er præget af henholdsvis landsbyer og mindre markarealer samlet 
omkring hver enkelt gård, markerer herregården sig med det, der er blevet 
kaldt ”en nærmest øde eksklusivitet”. (John Erichsen og Mikkel Venborg Pedersen i ”Herregår-

den. Drift og Landskab”, Nationalmuseet 2005, s. 11. Se også: Jonathan Finch, Kristine Dyrmann og Mikael Frausing: 

”Estate Landscapes in northern Europe”, Aarhus University Press i samarbejde med University of York og Dansk Cen-

ter for Herregårdsforskning, 2019.)  Det eksklusive endvidere forstået som i friheden til 
at vælge ikke at skulle opdyrke hver eneste tilgængelige kvadratcentimeter 
– altså at lade noget ligge eller stå tilbage. Herregårdslandskabet er således 
karakteriseret af de store arealer og åbne vidder suppleret af skovarealer, 
diger, naturhegn, enge, overdrev og andre naturmæssige åndehuller. Disse 
elementer afspejler fortidens stordrift, men også det historiske overskud til 
for eksempel at bevare herlighedsværdier som de langstrakte stendiger, et 
fritstående træ, vandhuller og vandløb eller oldtidsminder.
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I Gammel Estrups tilfælde er netop de vidstrakte herregårdsmarker nordøst 
for bygningsanlægget, omkranset af skovstykker, herregårdens mest betyd-
ningsfulde vidnesbyrd om de danske herregårdes landskabelige tradition. 
Det skrånende landskab sikrer et vue ned over markerne og den gamle ho-
vedgårdsjord fra landevejen og understøtter indtrykket af at befinde sig i 
herregårdens nærhed. Det omkringliggende landskab og selve herregårds-
anlægget Gammel Estrup – både marker, skove, bygninger, have, alleer og 
karpedamme – forholder sig således til, komplimenterer og ”kommenterer” 
hinanden gennem særlige udsigtspunkter, oversigtssteder, veje, akser og al-
leer.

Men landskabet fortæller også om de mennesker, der har levet på stedet 
gennem mindst 700 år – herunder de 600 år i samme slægts eje; familien 
Brock/Scheel, der ejede stedet fra 1340 og sandsynligvis længe før. Gen-
nem tiden omgav denne familie sig med et utal af mennesker, idet 80-90% 
af herregårdens mennesker var de ansatte – stuepigerne, kokken, lakajerne, 
barnepigerne, latinlærerene, dansemesteren, køkkenpigerne med flere i ho-
vedbygningen og resten af folkeholdet på avlsgården sammen med landar-
bejdere, husmænd og skovarbejdere på hovedgårdsjorden og rundt omkring 
i landskabet. Hvis vi ved, hvordan vi skal læse landskabet, kan vi også læse 
historien om alle de mennesker, der gik forud for os og skabte, plejede og 
passede det landskab, vi kan glæde os over i dag.

Om forfatteren:
Britta Andersen. f. 1961. Cand.mag., museumsdirektør ved Gammel Estrup 
Danmarks Herregårdsmuseum. Bestyrelsesformand for Dansk Center for 
Herregårdsforskning. Har tidligere publiceret om danske herregårde og 
senmiddelalderlig kirkeskulptur, redaktør og forfatter på Herregårde, Jor-
degods, Herlighed. Tanker fra Gammel Estrup og serien Herregårdshistorie 
(2006-2021).
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Den danske historiker, teolog og professor Erik Ludvigsen Pontoppi-
dan tog i 1763 initiativ til udgivelsen af værket Den Danske Atlas (1763-
1781), som er den første store samlede visuelle beskrivelse af Danmark. 

En af beskrivelserne omhandler Gammel Estrup, og i tilknytning til 
teksten findes dette smukke kobberstik, som viser herregården Gam-
mel Estrup omkring 1768. Blikket drages naturligt mod ”slottet” og 
avlsbygningerne, der er placeret i kobberstikkets gyldne snit – altså i 
den mest fordelagtige og behagelige vinkel for øjet. Imidlertid er hele 
billedet bygget op omkring herregårdens placering i landskabet med 
80-90% af stikket dedikeret til ”alt det udenom” bygningerne – altså 
hele forgrunden fyldt op med sirligt dyrkede marker, overdrev, græs- 
og skovarealer, mens baggrunden viser flere marker, engarealer, bak-
ker og udsigt til Auning by i horisonten. Det er de store vidder og det 
storladne landskab, der definerer herregården.
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Sjøhelten Cort Adeler 400 år!
Det er i år 400 år siden Cort Sivertsen (Adeler) ble født, i Brevik i Norge. Det-
te skal markeres med arrangementer i Norge og kanskje også i Danmark til 
sommeren. Det kan være interessant for adelen i Danmark og i Norge, ikke 
minst fordi han har en rik etterslekt i denne kretsen – som har utgangspunkt 
i Dragsholm slott på Sjælland og senere baroniet Adelersborg (1843). En stor 
del av Dansk Adels Forenings medlemmer i dag nedstammer fra sjøhelten!
Cort Sivertsen (1622-1675), adlet med navnet Adeler i 1666, utmerket seg 
tidlig som en fortrinnelig skipsfører og utviste stort mot i sjøkrigene mot 
osmanene i det østlige middelhav på 1650-tallet. Han avanserte til admiral 
og ble ansatt av Frederik 3. til å bygge opp den dansk-norske flåten. Dette 
gjorde han med stort pågangsmot og kyndighet. Men da krigen kom i 1675 
døde han, før flåten kom i kamp. Han ble da avløst som generaladmiral av 
Niels Juel.

I Norge har vi en egen forening som skal fremme minnet og kunnskap om 
sjøhelten, nemlig Cort Adeler Selskabet (CAS). CAS har fått utarbeidet en 
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fullstendig etterslektstavle frem til nulevende generasjoner og den er å finne 
på Selskabets hjemmeside (www.cortadelerselskabet.no).

Hovedarrangementet i Brevik er lørdag 18. juni, i regi av Cort Adeler Selska-
bet og Brevik Historielag. Da vil Kongelige Norske Marines Musikkorps – et 
av Europas beste militære orkestre - holde en stor konsert utenfor gamle 
Brevik Rådhus. Arrangørene vil hermed invitere etterkommerne – danske 
og norske – til Brevik i sommer!

Brevik er en charmerende liten by med trehusbebyggelse fra 1700-tallet, med 
kjøreavstand 15 minutter fra Langesund og 30 minutter fra Larvik (Begge 
har fergeforbindelse fra Hirtshals). Det er også en fantastisk skjærgård i om-
rådet rundt Brevik for de som ønsker å komme med egen båt.

Det er også utkommet en egen biografi om Cort Adeler. Boken er skrevet av 
historikeren Ole Henrik Gjeruldsen og gir et godt bilde av sjøheltens spen-
nende og eventyrlige liv! Den kom ut i 2018 og ble anmeldt i Meddelelser 
(2018/2).

Cort Adeler Selskabet og Brevik Historielag håper å se mange av etterkom-
merne og andre interesserte i Brevik til sommeren!

Det blir også flere mindre arrangementer. Den 22. oktober blir det festkon-
sert i Brevik kulturhus, og på selve fødselsdagen, 16. desember, markeres da-
gen med kransenedleggelse og samling i gamle Brevik Rådhus. Det arbeides 
også med å få til et jubileumsarrangement i Danmark til høsten. Men tid og 
sted for dette er  ikke avklart.

Carl Huitfeldt

EFTERLYSNING
Det er adelens familiehistorier,

der gør Meddelelser spændende.
Så hjælp os med de gode historier!
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Jakob Ulfeldt og Våbensholm
Af Niels Pedersen

Jakob Ulfeldt (1649-1688) ejede den lille herregård Vå-
bensholm, der senere galgenhumoristisk omdøbtes til 
Skydeholm. Ulfeldt endte nemlig med at skyde sin hu-
stru, Christence Daa, på klos hold for senere med en 
samling bortfaldne europæiske lejesoldater - ”straten-
røvere” – at hærge og plyndre sit fædreland, som han for 
udåden var blevet udvist af.

Jakob Ulfeldt blev under en flugt fra en befalingsmand selv skudt. Hans ba-
nemand? Han endte med at blive indemuret stående og levende i Føvling 
kirke.

Jacob Ulfeldt blev født på herregården Mattrup ved Skanderborg 1649 som 
eneste barn af Corfitz Jakobsen Ulfeldt og hans første hustru, Mette Høg.

Svenskekrigen hærgede i Danmark 1657-1660. De svenske krigsfolk her i lan-
det brandhærgede befolkningen, og de tilkaldte polske og brandenburgske 
hjælpetropper, der ellers skulle hjælpe danskerne i krigen mod svenskerne, 
var endnu værre i deres behandling af danskerne. De røvede og plyndrede, 
hvor de kunne komme af sted med det, og mange danskere, der i blandt 
Corfitz Ulfeldt, blev økonomisk nedbrudt under svenskekrigen.

Corfitz Ulfeldt havde i 1662 arvet gården Våbensholm med tilliggende gods 
efter moderen, Elisabeth Daa. Da sønnen, Jakob, i 1670 gifter sig med kusi-
nen , tilskriver faderen ham samme år Våbensholm med jordegods som hans 
mødrene arv.

Jakob bliver flere steder beskrevet som en temperamentsfuld mand og en 
dårlig økonom. Om det var disse egenskaber, der gjorde, at forholdet til hu-
struen forværredes, og at der ”mangfoldige gange måtte mægles over dem” 
ved vi ikke, men i hvert fald ender Jakob Ulfeldt med ”at skyde hende en 
del rendehagl og kugler i livet og låret og siden forfulgte hende, at hun af 
desperation retirerede sig i skoven og blevet om natten der, indtil hun om 
morgenen af bønder og folk blev båren ind i gården”

Jakob Ulfeldt havde med andre ord skudt sin kone på klos hold.
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Landsforvist
Hustruens familie indsendte klager over gemalens grusomhed, og i 1686 
dømte kongen Jakob Ulfeldt til at opholde sig på livstid i Ostindien, der i 17. 
århundrede blev brugt som forvisningssted for vanartede adelsmænd.

Dommen ændredes dog senere til almindelig landsforvisning med det ud-
gangspunkt, at Jakob Ulfeldt kunne træde i udenlandsk krigstjeneste. Betin-
gelsen var dog, at krigstjenesten ikke blev indgået med en magt, ”der var i,  
eller forberedte sig på krig med Danmark”

Landsforvisning kendes fra de fleste europæiske lande og fra Romerriget og 
Athen. I Danmark var en sådan straf bl.a beskrevet i Christian 5.s Danske 
Lov af 1688, men blev også benyttet helt tilbage i 1500-tallet. I slutningen af 
1700-tallet begrænsedes brugen af forvisning fra ”Kongens Riger og Lande” 
ud fra den opfattelse, at det var upassende at besvære andre nationer med 
Danmarks egne lovovertrædere.

Straf i form af landsforvisning blev i Danmark ophævet i 1827.

Stratenrøvere
Efter sigende åndede omegnens befolkning lettet op, da de blev bekendt 
med Jakob Ulfeldts landsforvisning, men freden blev af kort varighed. No-
get overraskende gik Christence Daa, der havde overlevet attentatet uden 
store mén, på Jakob Ulfeldts opfordring i forbøn for ham hos kongen.

Dog uden succes, og Jakob Ulfeldt vendte kort tid efter hjem til fædrelan-
det uden tilladelse, men nu i spidsen for en væbnet bande – en gruppe 
”stratenrøvere”.”En hob gudsforgaaende kumpaner”, lejesoldater, udskud 
fra hærene, der i det krigshærgede Europa havde solgt sig til højstbydende, 
men som nu på Jakob Ulfeldts opfordring hærgede og plyndrede Danmark.

Jakob Ulfeldt og hans ”kumpaner” havde frit spil i månedsvis, inden kon-
gen, Christian 5., udsendte en ordre til samtlige ryttergodser om at få uska-
deliggjort banden, der snart fandt det klogeligt at gemme sig dybt inde i de 
store midtjyske skove, hvorfra der blev gjort udfald mod lokalbefolkningen.

Det lykkedes dog snart en rytterskare at opspore og fange én af Ulfeldts 
”knægte”, som angiveligt efter en temmelig hårdhændet behandling røbede 
Ulfeldts opholdssted – en nærliggende bondegård.

Ved synet af rytterstyrkens befalingsmand tog Jakob Ulfeldt flugten på en 
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hest, bonden havde klargjort. Men kun for på klos hold at blive skudt ned 
bagfra.

Gerningsmanden blev ifølge overleveringen levende indmuret i Føvling 
Kirkes sydvæg, hvor man i 1850´erne under en reparation fandt det opret-
stående skelet.

Mattrup
Men hvem var den indemurede mand? Rytterstyrkens befalingsmand? Eller 
Jakob Ulfeldts egen skytte?

Mens Jakob Ulfeldt var borte, havde to jyske godsejere overtaget Mattrup. 
Det var Tyge Jespersen til Skjæring Munkegård og svogeren Thøger Peder-
sen Nørkjær, forpagter på Vosnæsgård.

Jacob Ulfeldt hævdede, at han var 
retmæssig arving til Mattrup, og 
visse kilder hævder, at de to nye 
godsejere på Mattrup med assistan-
ce fra Jakob Ulfeldts skytte stod bag 
drabet på Jakob Ulfeldt. Angiveligt 
fordi de på trods af hans landsfor-
visning ville undgå, at der blev stil-
let spørgsmålstegn ved deres ejer-
skab af Mattrup.

Skytten skulle altså i denne version 
af fortællingen være den levende 
indmurede i Føvling Kirkes syd-
væg. Nok var Jakob Ulfeldt både 

landsforvist og ”bandeleder,” men han var trods alt adelsmand, og en sådan 
slog man ikke ustraffet ihjel.

Våbensholm
Som straf for Jacob Ulfeldts livsførelse inddrog kongen Våbensholm under 
kronen. Godset blev nu udlagt som ryttergods (fra 1694-1767) under Skan-
derborg rytterdistrikt. Ryttergods var krongods, der skulle forsørge hærens 
rytterregimenter.

Selve hovedgården blev delt op i to halvgårde og fæstet ud til to bonde-
familier. På selve Våbensholm indkvarteredes 20-30 ryttere med heste, og 

Mattrup Gods med de karakteristiske
kamgavle.
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fæsterne på de to halvgårde skulle, 
som deres afgift til rytterdisktriktet, 
føde såvel ryttere som heste.

Hovedbygningen på det gamle 
gods dannede rammen om den ene 
fæstefamilies hverdag, men da ho-
vedbygningen bestod af et stort 68 
fag hus, hvilket var alt for meget for 
en familie at benytte, fik rytterne, 
der var underlagt garnisonen, tilla-
delse til at benytte resten af hoved-
bygningen.

Da rytterdistriktet blev nedlagt i 
1767, stod det gamle Våbensholm 
som følge af de mange brugere kun 
som en ruin at regne og blev da også 
ret hurtigt derefter nedbrudt.

Hvor det gamle hovedsæde har ligget, er i dag kun en rest af den gamle 
voldgrav foruden et gigantisk bøgetræ, der har stået i parken ved den gamle 
herregård.

I 1798 blev Våbensholm erhvervet af Thyge Jesper de Thygeson, som igen 
lagde den under Mattrup, der nu var blevet ophævet til et stamhus. Et stam-
hus var et gods, hvortil arveretten var båndlagt således, at det hverken kun-
ne deles, bortsælges eller pantsættes.

Stamhuset Mattrup blev dog allerede ophævet i 1828, da dets besidder, Niels 
Emanuel de Thygeson, var dybt forgældet. Dette betød imidlertid ikke, at 
Våbensholm blev skilt fra Mattrup, da gården på den efterfølgende tvangs-
auktion fulgte med Mattrup til Thyge G. C. F. De Thygeson.

Vaabensholm er i 2014 stadig underlagt Mattrup gods, som siden 1989 har 
været ejet af aktieselskabet Mattrup Gods A/S.

Læs mere her:
Jens Thule Hansen: En skidt knægt, Horsensleksikon.dk
Herman Madsen: Romantik og historie fra danske herregårde

Den nuværende hovedbygning
på Våbensholm er opført i 1999.
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Maria Theresia Ahlefeldt (1755 - 1810) 
f. prinsesse af af Thurn und Taxis, gift med hofmarskal,
teaterchef Ferdinand Anton Christian Ahlefeldt

CLAIM TO FAME: hun regnes for at være
Danmarks første kvindelige komponist

I 1772 blev hun forlovet med prins Jo-
seph af Fürstenberg, men forlovelsen 
blev brudt efter fire år, da hun havde en 
affære med prins Philip af Hohenlohe, 
som hun imod familiens vilje ønskede at 
gifte sig med. Senere trodsede hun fami-
liens protester, da hun giftede sig med 
en mand under sin stand. Efter drama-
tiske begivenheder, bl.a. flugt og trussel 
om arrestation, ægtede hun i 1780 den 
danske greve Ferdinand Ahlefeldt og 
flyttede med ham til Ansbach, hvor han 
fik stilling som hofmarskal og teaterdi-
rektør hos markgreve Alexander.

MTA er den første danske kvindelige komponist, som vi har kendskab 
til. Af sin samtid blev hun betragtet som en usædvanlig dygtig ama-
tør både som komponist og pianist. I kraft af sin adelige fødsel, sin 
opvækst i et kulturelt højtstående miljø og sit ægteskab med en mu-
sik- og teaterinteresseret adelsmand kunne hun drive sin musikalske 
skabertrang langt videre og opnå større offentlig opmærksomhed end 
kvinder i almindelighed på denne tid. Til gengæld lå der også en del 
begrænsninger i hendes position. Kun ved drastiske midler lykkedes 
det hende at gifte sig med den mand, hun ønskede, og senere måtte 
hun kæmpe mod sin halvbroder Carl Anselm, som var blevet famili-
ens overhoved efter faderens død, for at sikre sine rettigheder. Hun var 
desuden afhængig af ægtefællens forbindelser og hans popularitet for 
at få sine værker opført. Som adelig kvinde kunne hun ikke opnå status 
som professionel kunstner, og man kan betvivle, at hun fik reel kritik 
af sin musik. I København blev hun i starten modtaget med begejstring 

... MARKANTE KVINDER



31

både ved hoffet, i teatersalen og i pressen, hvor man bemærkede, at den 
nye teaterchefs hustru var tiltalende og uprætentiøs, og roste hendes 
musik. Men da ægtefællen faldt i unåde, lød der også uvenlig kritik 
af hendes værker. Alligevel lykkedes det hende at skabe sig et ry som 
“virkelig Tonekunstnerinde”, og med Telemak paa Calypsos Øe skabte 
hun musik, der blev spillet længe efter, at hun og hendes mand havde 
forladt teatret. Den lille samling på i alt ni værker af MTA, som man har 
kendskab til, indeholder eksempler på nogle af tidens mest populære 
genrer: balletmusik, syngespil, komisk opera, symfoni, kantate, kam-
mermusik med sang samt solosang med klaver og fløjte. Værkerne vid-
ner om, at hun komponerede med gode kundskaber, omhu og sans for 
den enkle og følsomme stil, der var populær i samtiden.

Kilde:  Kvinfo.dk samt Musse Magmussens speciale ”Komponisten Maria 
Theresia Ahlefeldt - og andre kvinder i dansk musikliv ca. 1750-1800”

Landadelen i København 
- fra Herregårdsjagten i Danmark af Jesper Laursen
udgivet af Gads Forlag

Karen Blixen fortæller: De store jorddrotter bevarede gennem 
al konversation en mindelse om deres hjemstavns mundart, og 
sæsonen igennem genlød mondæne gadestrøg, teaterfoyerer og 
kongelige sale af kraftige og muntre jyske, fynske og langeland-
ske klange fra byens elegante pelsklædte og uniformerede eller 
manchetskjorte- og ordensprydede brystkasser.
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De to adelige svogres skærmydsler
Christian Krabbe og Friderich Moth

Af Jens Villumsen

Efter et mislykket forsøg 1666 - 1669 tog Danmark i 1672 
den ubeboede ø St. Thomas i besiddelse, og havde der-
med etableret sig som kolonimagt i Caribien. Dyrkning 
af først og fremmest sukkerrør og tobak kom efterhån-
den godt i gang. Da St. Thomas er af beskeden størrelse 
(svarende til Ærø), stod man hurtigt i den situation, at 
der ikke var flere plantagegrunde at erhverve. Eller som 
det blev udtrykt, kunne man ikke sætte så meget som 

en fod på uopdyrket jord. Derfor måtte man se sig om efter andre mulighe-
der for at kunne imødekomme ønsket om et større produktionsareal. Blikket 
blev meget tidligt rettet mod den nært liggende ø St. Jan. For at markere den 
danske interesse, plantedes vort flag på den ubeboede ø.

Briterne, der havde etableret sig på bl.a. Tortola, der ligeledes ligger ganske 
tæt på St. Jan, var også meget interesseret i at udvide deres territorium med 
denne ø.  Så danskerne og Briterne skiftedes til at plante deres flag på St. Jan 
og samtidig fjerne modpartens flag.

Da denne situation havde stået på i en årrække, besluttede danskerne for 
alvor at etablere sig på St. Jan. Det skete 25. marts 1718, hvor guvernør Erik 
Bredal drog fra St. Thomas til St. Jan med 5 soldater, 20 plantere og 16 negre, 
samt proviant og materialer, for at vise, at man mente det alvorligt. Noget af 
det første, som man gik i gang med, var etablering af et fæstningsanlæg, på 
Fortsbjerg i østenden af øen, for man anså et britisk angreb for sandsynligt. 
Et angreb som dog aldrig blev til noget.

En af dem, der i 1724 var med til at syne og lave inventarliste for fortet, som 
ved samme lejlighed blev bedømt som ”ganske ubrugeligt”, var adjudant 
Christian Krabbe, en dansk adelsmand af den jyske uradelslægt Krabbe (af 
Østergaard), nærmere betegnet af den skånske linje. Østergård i Salling var 
i mange år i slægtens besiddelse, deraf navnet.
 
Men tilbage til Christian Krabbe. Han blev født i 1703 i Rendsborg. Efter 
en militær karriere i Danmark, rejste han til Vestindien, og bosatte sig på 
St. Thomas. Her blev han 7. februar 1725 gift med Anna van Beverhoudt i 
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brudens mors hus på St. Thomas og to måneder senere tegnede han sig for 
en af de nye opmålte plantagegrunde på St. Jan, i den sydvestlige del af øen. 
Grunden var 4000 fod lang og 1500 fod bred, mod øst stødende op til Jacob 
Mogensens barrikade, mod vest stødende op til Johannes Beverhoudts og 
Johannes de Bijks barrikader. Mod nord stødende til guvernør Erik Bredals 
og mod syd til Johan Hendrich Siebens barrikader. 

Det var viceguvernør og kommandant over St. Thomas, Friderich Moth, an-
det slægtled i den adlede Mothslægt, som overlod ham grunden. Friderich 
Moth var født 1694 i København. I 1721 blev han kaptajn i søetaten, og gik 
samme år i tjeneste som kaptajn hos det octrojerede Dansk Vestindisk og 
Guineisk Kompagni, som var den egentlige besidder af øerne på den tid. 
Han blev 2. juli 1722 gift på St. Thomas med Elisabeth Beverhoudt i ”Madam 
Beverhoudts Huus om Aftenen udi mange fornemme Venners Nærværelse 
og Paahør”. Så da Moth overdragede den nye plantagegrund på St. Jan til 
Krabbe, var de svogre, gift med hver en datter fra den store, hollandske Be-
verhoudtslægt.

20. december 1725 om morgenen kl. ca. 8 fik Christian Krabbe og hustruen 
Anna van Beverhoudt en datter Adelgunda Margaretha, som for svagheds 
skyld blev døbt samme dag, og barnet døde få dage senere. Moderen til bar-

Østergård i Salling
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net døde i 1726, og Christian Krabbe tog tilbage til Danmark efter disse be-
givenheder, og blev 28. februar 1727 gift i Fraugde kirke på Fyn med Birgitte 
Cathrine Balslev.

Om Christian Krabbe igen er rejst ud til Vestindien er lidt usikkert. Men vi 
kan konstatere at han 28. januar 1730 skriver under på et købsbrev på halv-
parten af plantagen på St. Jan, til Friderich Moth. Og 19. juni 1730 samme år 
underskriver de i fællesskab en kontrakt om hver deres forpligtelser i forbin-
delse med delingen. Begge disse kontrakter er signeret på St. Thomas.

Kontrakten 19. juni 1730 indeholder i hovedtrækket bestemmelser om, at

- Friderich Moth har den fulde ledelse over plantagen, og kan, uden an-
svar, antage og afsætte mestersvende,
- Moth skal af plantagens overskud betale Christian Krabbes kreditorer, 
og så snart sukkerproduktionen kommer i gang, levere det til kredito-
rerne til afbetaling på deres obligationer
- Moth beslutter nødvendigt indkøb af slaver og dyr, som er nødvendige, 
ud over de 22 slaver, 3 børn, 4 heste og en ko, som allerede var ved plan-
tagen, da kontrakten blev tegnet. Hele besætningen er på fælles risiko.
- Moth skal oversende et regnskab en gang årlig.
- Døde slaver eller heste skal dokumenteres med attest, og nye indkøb 
af slaver, dyr, mestersvendes gage og vigtige indkøb skal dokumenteres 
med kvittering, dog gælder det ikke små omkostninger til nødvendigt 
værktøj.
- Moth kan for egen regning og risiko sætte kvægbesætning ind på plan-
tagen.
- Når slaver eller dyr af besætningen dør, er det for fælles regning, ligele-
des deler de ejerskabet af de børn, der fødes.
- Moth kan, hvis han finder det nødvendigt, på begges vegne antage en af 
indbyggerne på St. Jan til at inspicere plantagen.

Christian Krabbes underskrift              Friderich Moths underskrift
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Hvis Christian Krabbe har været på St. Thomas efter vielsen i Fraugde, er 
han rejst tilbage til moderlandet umiddelbart efter indgåelse af kontrakten 
19. juni 1730, for 30. juli 1732 skriver han fra København til vicekomman-
dant Philip Gardelin på St. Thomas (Gardelin blev udpeget til guvernør fra 
1733), som direktørerne for Dansk Vestindisk og Guineisk Kompagni havde 
anbefalet ham. I brevet beklager han sig til Gardelin og beder ham tage af-
fære over for Moth, som, ifølge Krabbe, ikke har givet retvisende regnskaber 
omkring købet af den halve part af plantagen, da plantagen, ifølge den til-
sendte regning, har givet underskud. Derfor beder han guvernør Gardelin 
medvirke til at Krabbes del af plantagen bortsælges til en ordentlig pris, med 
forslag om at Moth kan give ham 6000 Rigsdaler for den. Krabbe har i brevet 
til Gardelin indlagt et brev til Moth, som han beder Gardelin befordre videre 
til Moth.

Moth svarer tilbage til Krabbe i et ordknapt brev 20. juni 1733, at han med 
glæde vil bringe brevet videre til deres fælles svoger Beverhoudt, som kan 
gøre ham bekendt med deres fælles plantages tilstand, og at plantagen vil 
blive solgt, når Krabbe giver besked på det. Moth beder også om at få at 
vide, hvem der skal aflægges regnskab for plantagen til, da Moth har be-
sluttet at drage til moderlandet med familien. Og hvis han kan være ham 
til tjeneste dér, vil han gøre det med plaisir. Med et tilføjet PS. om, at dette 
års høst er endnu ikke kommet, men ser lidt bedre ud end året før, som var 
overordentlig ringe. 

Krabbes hustru, Birgitte Cathrine Balslev, døde sidst i august måned 1733 på 
Fraugdegård på Fyn. I forbindelse med skiftet efter hende, oplyser Krabbe, 
at han ejer en halv plantage på St. Jan i sammenhæng med Moth. 

15. oktober 1733 skriver Gehejmeråd og Stiftsamtmand over Fyns Stift, Chri-
stian Sehestedt, fra Ravnholt, til kong Christian den 6. for at bede ham på-
lægge guvernør Philip Gardelin om at få bragt Moths aflæggelse af regnskab 
samt salg af Krabbes andel af plantagen, i orden. 

Danske Kancelli anbefaler dog Sehested om at rette henvendelsen til Vestin-
diske og Guineiske Kompagnis direktører, hvilket Sehested gør 15. novem-
ber 1733.

Friderich Moth svarer på denne henvendelse 7. august 1734 fra St. Thomas, 
og redegør for hans version af hele forløbet:

”1729 har min svoger, kaptajn Krabbe, formået mig at tage ½ med ham i den om-
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meldte plantage, kostende os tilsammen 8333 rigsdaler, 4166½ til hver, hvilken sum, 
jeg i effekter og penge har fyldestgjort kaptajn Krabbe, som det ses i den juni 1730 
afsluttede regning.
Årets afgrøde af sukker blev høstet juni 1730. Krabbe tog selv sin del for at betale 
sine kreditorer, uden at betale noget til de årlige omkostninger på plantagen. Deref-
ter blev plantagen ved kontrakten overladt til min ledelse, og som det fremgår heraf, 
var plantagen da i dårlig stand, da sukkerrørene mest var spist af Krabbes heste, så 
det meste måtte omplantes. I 1731 måtte jeg selv stå i forskud for alt. Krabbe lovede 
ved sin hjemkomst at formå sin stedfar, hans excellence Arenholt, til at garantere for 
hans udgifter til plantagen, som her er pantsat af kaptajn Krabbe for ca. 2400 rigs-
daler foruden de 800 rigsdaler til Arenholt, hvilket, når renten lægges oveni, er mere 
end hans ½ plantage på samme tid var værd. I stedet for garantien fra hans excel-
lence Arenholt kom der brev fra denne om at hjemsende så meget, at det kunne dække 
renterne. Jeg hjemsendte straks 117 pund sukker, men skibet blev på hjemvejen taget 
af spanierne. Dette forlangte Krabbe, at Moth skulle betale, selv om hele forsendelsen 
stod i Krabbes navn. Regningen blev sendt med først afgående skib i april 1732, og 
den viste, at plantagen var Moth skyldig 300 rigsdaler. Kaptajn Krabbe, der havde 
opbygget store luftkasteller, begyndte at chikanere, og sendte mig et latterligt brev, 
som jeg meget kort besvarede og tilbød kommandant Gardelin og bogholder Horn 
om at overtage plantagen, men det afslog de. Jeg tilbød at købe Krabbes del for 5000 
rigsdaler, eller tilbød dem min del af plantagen for samme pris. Men de havde ordre 
om ikke at sælge den under 6000 rigsdaler. Skrev til etatsråd Tausen og kaptajn 
Krabbe selv, og begærede en fuldmagt, til hvem de ville sælge plantagen, og stod i 
forhandling med en potentiel køber, men den fuldmagt er endnu ikke kommen. Og 
nu er det for sent, for de sorte rebeller har totalt afbrændt og ruineret den, og 2 af 
slaverne er døde. Jeg har i april 1733 frasagt mig ledelsen af plantagen længere end 
til udgangen af 1733, og begæret plantagen solgt. Jeg gentager hermed, at hvis der 
ikke bliver gjort anstalter, så den enten bliver solgt, eller tilvejebragt af Krabbe for 
hans ½ portion, så vil jeg enten kræve kaptajn Krabbe for al den skade, jeg har lidt, 
eller lade retten taksere slaverne og tage min andel derfra. Med hensyn til kaptajn 
Krabbes prætentioner mod regningen angår, at ikke alle posterne er angivet med 
dato, da er årsagen den, at man ikke altid kan få de nødvendige sager, når man vil, og 
jeg har den indstilling, at det altid er bedst at have tingene i forråd, og har indkøbt 
det i rette tid, og ved årets slutning debiteret plantagen for, hvad der reelt er leveret 
og forbrugt. Men det vil ikke gavne kaptajn Krabbe, for jeg har ikke angivet, hvad 
mine egne negre har gjort, og hvad jeg har udlånt til plantagen af dyr, sukkerko-
gere og bødkere, og adskillige gange min tømrer og negre til plantagens nytte, betalt 
inspektøren for han opsyn med videre. Dette vil blive anført, hvis kaptajn Krabbe 
kommer med flere indsigelser. Efter direktørernes befaling tilsendes deres excellence 
hermed regning over plantagen til udgangen af 1733, hvorved jeg har tilgode 1472 
rigsdaler, 7 realer og 1 styver, hvilket jeg beder om må blive tilgodeset i skiftet. Efter 
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at de sortes oprør var forbi, har det været nødvendigt at nyopsætte sukkermøllen, 
kogehuset og reparere, så man kan koge det sukker, som står på marken, som skal 
påbegyndes i næste måned. For jeg skønnede, at det bedre kunne betale sig for os, at 
redde den smule der var tilbage, end betale mesterknægtens gage og kost for intet, 
som vi efter ordre er pligtig at holde. Så omkostningerne i år vil falde mere end 3000 
rigsdaler, foruden hvad kompagniet kræver for forskudte omkostninger i forbindelse 
med oprøret, en regning som de endnu ikke kender. Desuden prisen for reparatio-
nerne og landets omkostning for den henrettede slaver. Når sukkeret er presset, vil 
jeg bede stedets øvrighed om at taksere plantage og slaver med videre, og sammen 
med dette års regning sende det til deres excellence. Jeg vil bede deres excellence om 
at få sagen afsluttet så hurtigt som muligt, og det skal ikke skorte på min vilje til at 
gøre det bedste ved forhandlingen, når deres ordre kommer.”

2. februar 1735 skriver kaptajn Christian Krabbe fra Odense til kong Christi-
an den 6., igen vedrørende skiftet efter hans salig kone på Fraugdegård, som 
ikke kan tilendebringes uden de nødvendige dokumenter og breve fra Vest-
indien. Og han kan ikke benytte det rejsepas, som kongen har tilladt ham, 
at søge lykken i andre lande. Han ønsker derfor oplysning om, hvorvidt de 
nødvendige dokumenter er videresendt til skifteforvalteren, geheimeråd-
Sehestedt i Stockholm, eller er videresendt til geheimeråd Rosenkrantz på 
Fyn.

27. marts 1735 skriver Krabbe igen til kongen, og takker for rejsepasset af 3. 
september 1734. Han skriver, at skiftet for så vidt er fuldbyrdet og ratificeret 
af geheimeråd Christian Rosenkrantz på Schousboe den 17. marts, hvor de 
i Danmark værende panthavere er tilgodeset, men ingen andre har fået no-
get, da det bortsolgte bo ikke kan strække til mere. Og skifteretten henviser 
de vestindiske fordringer på 4997 rigsdaler til behørige steder. Han appel-
lerer derfor til sin ”allernådigste og kristmildeste konge”, om majestæten vil 
prøve at presse det højlovlige vestindiske kompagni til at revidere Moths 
”uforsvarlige og ubeviselige” regning, når nu Skifteretten ikke vil. Krabbe 
mener selv at have 2944 rigsdaler til gode. Men hans små, umyndige børn 
kan altså ikke vente 2-3 år på, at han kan søge lykken for dem og sig selv på 
andre steder.

Det vestindiske kompagni svarer 13. maj 1735 på Krabbes brev til kongen 
af 27. marts samme år, at de anser det som en privat sag imellem Moth og 
Krabbe, og at det står Krabbe frit at anlægge en sag ved retten på St. Thomas.
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Kong Christian 6. befaling angående Krabbes sag mod Moth
ved retten på St. Thomas

12. oktober 1736 sender kong Christian den 6. en befaling til direktørerne 
ved Vestindiske og Guineiske Kompagni om at sikre, at den anlagte sag ved 
retten på St. Thomas bliver bragt til ende, og kan blive hjemsendt med det 
skib, som har bragt befalingen over.

Sammen med kongens befaling sender Krabbe et brev, dateret 19. oktober 
1736, til direktionen ved Vestindiske og Guineiske Kompagni og beder dem 
om at anlægge hans sag ved retten på St. Thomas, og at sørge for, at proces-
sen bliver forkortet, så resultatet kan blive tilbagesendt med det skib, som 
har bragt den ud. Han indleder brevet med at berette om den mellem dem 
indgåede kontrakt, og fortsætter: ”Men i stedet for sådan rigtighed, og at holde 
kontrakten, har han tiltaget sig den myndighed, ikke alene på egen hånd at skalte 
og valte med alle ting, til min største fornærmelse, men endog efter hans brev af 20. 
juni 1733 ganske at have bortsolgt den, uden at give mig andet end variable under-
retninger derom, og ved sådan omgang bevirket, at både plantagen er borte, og dens 
værdi, samt nogle års interesse, af hænde.”

Den 13. september 1737 udsteder kong Christian 6. endnu en befaling om at 
få bragt sagen til ende ved at give Krabbe fri proces.
   
Kompagniet melder tilbage, at de for Krabbe har anvist prokurator Ditlev 
Friis på St. Thomas, som Krabbe kender, da han har ført alle de sager, som 
Krabbe har haft for retten. Som hans modpart har guvernøren antaget kom-
pagniets underassistent Jens Aquilin.

Det fremgår endvidere af befalingen, at Krabbes papirer er leveret til fiskal  
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Kong Christian 6. befaling angående fri proces
for Krabbe ved retten på St. Thomas

Werchmester på St. Thomas, som skulle have forlangt kaution for hans ar-
bejde med sagen.

Det næste vi hører til sagen er et brev fra Krabbe til Vestindiske og Guineiske 
Kompagnis direktion, dateret 2. december 1738 i København. Han beklager 
sig over, at sagens start bevidst trækkes i langdrag. Han beretter, at Friis 
først 15. august 1738 har modtaget papirerne. Dette undrer Krabbe, der har 
modtaget bogholder Mariagers kvittering af 15. november 1736 på, at papi-
rerne er oversendt til fiskal Werchmester. Endvidere foreligger kvittering fra 
Mariager på, at der 2. april 1738 er oversendt en pakke til sagens fremme. 
Disse blev først leveret til Friis 13. august 1738 af bogholder Andreas Lerche.

Han slutter brevet med at håbe, at han kan komme til sagens afslutning, en-
ten gennem en ordentlig procedure, eller ved forlig med Moth, vel at mærke 
uden at det kommer Krabbe til skade. Samt at han ikke håber, at det bliver 
nødvendigt med at indhente en tredje allernådigst befaling om sagens af-
slutning.

Herefter sker der det, at Christian Krabbes mor er blevet så træt af hans livs-
førelse, at hun 6. marts 1739 ansøger om, på hendes bekostning, at få Krabbe 
indsat på fæstningen Munkholm ud for Trondhjem i Norge.

30. juli 1740 indgav Krabbe en ansøgning(på tysk) til kongen, at ”Christian 
Krabbe fremfører allerunderdanigst, hvorledes han på grund af sin dårlige 
opførsel for år og dag siden, på en høj kongelig befaling blev anbragt på 
Munkholm, så han endelig kunne bekende sine synder, lære Gud at kende 
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og afstå fra at drikke. Han fremfører, at han har ændret sin livsstil og nu 
fører en bedre og lovlydig vandel, hvilket hans nuværende kommandant 
og hans skriftefader kan bevidne. Han beder derfor ydmygst majestæten 
om at tilgive ham hans skyld, og igen at måtte blive sat på fri fod.” Men 
hans ansøgning blev ikke imødekommet, i hvert fald afgik han ved døden 
på Munkholm.

Munkholm fæstning, hvor Christian Krabbe blev indsat,
grundet hans livsførelse.

30. august 1743 får Vestindisk og Guineisk kompagni en officiel henvendelse 
fra general Hans Jacob Arnold med udskrift af en krigsretsdom afsagt 25. 
juli 1743 på Munkholm i en sag imellem general Arnold og kaptajn Christian 
Krabbe.

Arnolds henvendelse giver anledning til lidt intern diskussion i Dansk Vest-
indisk og Guineisk kompagni, om man har forsømt noget, ved ikke at følge 
op på de sager, som Krabbe har anlagt imod Moth. For man var klar over, at 
Arnolds sag havde en direkte sammenhæng med Krabbes sager imod Moth. 
Men man var nødt til at svare Arnold på hans henvendelse.

Svaret bliver afsendt til Arnold 27. november 1743.  Kompagniet henviser 
til, at man efter den kongelige befaling af 17. maj 1738 har ordonneret pro-
kurator Ditlev Friis, som Krabbe kender, da han altid har ført Krabbes sager. 
Og man vil lade retten arbejde uden indblanding. Endvidere har man erfa-
ret, at prokurator Lowsen ved kompagniets ret på St. Thomas har indleveret 
stævning imod Moth for manglende regnskabsaflæggelse for deres fælles 
plantage på St. Jan. Og direktionen mener, at den sag, der er anlagt ved kom-
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pagniets ret, i virkeligheden er den samme, som Arnold har fået dom for i 
krigsretten og her præsenteret. 

Krigsretsdommen, dateret 25. juli 1743 på Munkholm, omhandler i korte 
træk den gæld, som Krabbe satte sig i, da han købte sin del af plantagen. 
Han udgav en obligation på 3500 rigsdaler til general Arnold. Og det var 
denne misligholdte gæld, som Arnold anlagde sag for skadesløs betaling af. 
Krabbe blev endvidere dømt til at betale sagens omkostninger, 28 rigsdaler 
og 72 skilling.

Nederst på dommen har Krabbe kvitteret for, at krigsrettens dom er ham 
lovlig forkyndt. Hvad der herefter er sket i sagen vides ikke, men kan blot 
konstatere, at Christian Krabbe dør på Munkholm 25. marts 1744, og bliver 
indsat i Vor Frue Kirke i Trondhjem.

Det har ikke været muligt at identificere Christian Krabbes kiste i gravkryp-
terne under Vor Frue kirke i Trondhjem. Nogle af gravkrypterne blev ned-
lagt i 1800-tallet for at give plads til en fyrkælder, og dem, der blev fjernet 
fra gravkrypterne blev genbegravet ude på kirkegården, heriblandt Torden-
skjolds forældre, familien Wessel. De bevarede gravkrypter har indeholdt 
langt over 100 kister, men i dag har man bevaret 40 af disse mumificerede 
begravelser, hvoraf kun en enkelt kan identificeres.

Men Christian Krabbes jordiske rester må formodes stadig at befinde sig i 
Trondhjem, i eller ved Vor Frue kirke.

Et kig ind i en af gravkrypterne under Vor Frue Kirke i Trondhjem før
oprydningen. Måske er Christian Krabbes kiste imellem kisterne på billedet.
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Herskabsvogne (2)
Af Per Ole Schovsbo

Karetmagerne fremstillede hestevogne efter kundernes 
ønsker sammen med smeden, maleren og tapetsereren 
– mens vognfabrikken også fremstillede vogne til lager. 
I slutningen af 1700-tallet var der kun ganske få værk-
steder i København, der fremstillede finere herskabs-
vogne, og derfor indførte den rige overklasse mange 
vogne med skib fra England. Bangsbomuseet ved Fre-
derikshavn har fx dele af en finere engelsk herskabs-

vogn på magasinet der stammer fra et skibsvrag. Alene i 1790 kom 16 vogne 
fra England til en samlet værdi af 9-10.000 Rigsdaler - omtrent hvad en stor 
landbrugsejendom kostede. Derfor forsøgte regeringen at etablere statsstøt-
tede hestevognsfabrikker udenfor købstæderne, drevet af indkaldte engel-
ske håndværkere – Thomas Swinton og G. James Fife. Men da de danske 
håndværkslaug protesterede, fik Swinton og Fife i stedet borgerskab som 
frimestre i København med den begrænsning, at de kun måtte fremstille nye 
vogne til lager og ikke påtage sig vedligeholdelsesarbejder og reparationer.

Det er ikke meget, vi ved om Swinton og hans virksomhed bortset fra at hans 
elegante vogne var med til at hæve vognbyggeriets kvalitet i hovedstaden 
så meget, at importen fra England standsede - ja, Swinton begyndte selv at 
eksportere hestevogne til Norge og Sverige! 

Kronprins Frederik (6.) 
og kronprinsesse Marie 
Sophie Frederikkes 
statskaret (galla kupe) 
anvendt 1790. Bygget 
af Thomas Swinton, 
København. Foto: 
Jonals Co., 1946. Den 
kgl. Stalds arkiv. Fadin-
gen er ophængt i fjedre.
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Fife grundlagde med stort held sin Engelske Karetfabrik i København, der 
ud over det kongelige hof også havde det finere borgerskab og adelens god-
ser på landet som kunder, i de henved 100 år virksomheden eksisterede. Den 
blev byens største og havde fx i 1846 44 arbejdere i beskæftigelse og fremstil-
lede 32 nye vogne.

Den tyske vognproduktion var mere provinsopdelt end den engelske og 
franske, men til gengæld nød vognenes tekniske udvikling godt af mange 
tyske opfindelser - ikke mindst de specielle smedede vognaksler af stål med 
patentbøsninger fra maskinfabrikken i Offenbach am Main. Mange tyske 
vogn- og maskinfabrikker indgik forbund med hinanden og udviklede ef-
terhånden veritable industrikarteller, formentlig opmuntret af den preussi-
ske ministerpræsident Otto von Bismarck, der arbejdede for de tyske staters 
samling.

Bismarcks foretrukne middel i arbejdet med at samle staterne var imidlertid 
ikke hestevognene men togene, fordi hver tysk delstat havde sin egen på-
budte sporvidde til hestevogne på landevejene. Når man kørte fra en stat til 
en anden, måtte man flytte hjulene på vognene! I modsætning hertil havde 

Guldkaret (galla koupe) fremstillet af Henry Fife 1840 til Frederik 6.
Regentparret i Guldkareten ved nytårskuren 2011. Foto: Jesper Clausen
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alle de tyske jernbaner samme spor. Erhvervelsen af Slesvig-Holsten i 1864 
var et skridt på vejen for Bismarck til Tysklands samling, og målet blev nået 
i 1871, hvor den tyske kejser Wilhelm I udråbtes i Versailles. 

Vi kan se at den tyske vognproduktion og dens underleverandører i de sam-
me år hastigt rykkede mod nord og påvirkede dansk karetmager i navnlig 
i de jyske byer i resten af århundredet. De danske jernbaner blev imidlertid 
fra 1840 og fremefter anlagt af engelske ingeniører, og togvognenes fjeder-
systemer inspirerede danske hestevognsfabrikanter der indført de store el-
liptiske fjedre mellem vognaksler og vognfading. 

Et markant vognbyggerdynasti i København blev efter 1850 grundlagt af 
den tyske mester Hans Heinrich Gloy (Gløy) der i de følgende årtier frem til 
1913 fremstillede de fornemste hestekøretøjer, der nogensinde er produceret 
i kongeriget. Gloy arbejdede med såvel tyske som engelske traditioner og 
formgivning.  De kostbare vogne blev afsat til landets førende kredse, heri-
blandt Kongehuset.

Fremstødet understøttedes af moderigtige håndkolorerede tegninger af lette 
personvogne i store oplag, der udsendtes af tyske og østrigske forlag i for-
ståelse med de fabrikker, der fremstillede specialmaskiner og værktøjer til 
karetmagerværkstederne og mange halvfabrikata som aksler, dele af hjul, 
beslag, tekstiler, gørtler- og possementvarer og øvrige udstyrsdele til vog-
nene.  Hertil kommer tyske og østrigske fagfolks så omfangsrige beskrivelse 
af vognbygningskunsten i historisk belysning, håndbøger for vognfabrikan-

Koupe fremstillet af H. Gløy og udstillet ved »Den Nordiske Industri-, Landbrugs- 
og Kunstudstilling« i København 1888. Foto: Juncker-Jensen, DTU Bibliotek.
Fadingen står på fjedre der er monteret på vognakslerne. 
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ter og et veritabelt tidsskrift for vognfabrikanter, at der slet ikke var behov 
for en selvstændig dansk faglitteratur for karetmagere og vognfabrikanter.

På sæt og vis skabte denne industri rammerne for karosserifabrikkerne, 
der fremstillede passagervogne til tog, hvorfra flere hestevognsudtryk som 
kupe, remise, buggy (amerikansk hestevognstype) stammer.  Tidlige auto-
mobiler blev udviklet og styrket af krigsindustrien under 1. verdenskrig, så-
ledes at vognfabrikkerne og karetmagerne under og især efter krigen også 
byggede karosserier til biler i den vestlige verden. Derfor møder vi fortsat 
hestevognsudtryk i bilernes verden som coupe, sedan (oprindelig bærestol 
– eller berline).

Dansk Adels Forening har en lukket gruppe, hvilket betyder, at kun dem, der er 
en del af gruppen kan se, hvad det bliver skrevet.

Vi prøver at fortælle om begivenheder, der kan have interesse for vores medlem-
mer, samt at oplyse om aktiviteter vores medlemmer sætter i gang.

Såfremt du har noget, du gerne vil dele i denne gruppe, er du velkommen til at 
kontakte Kristian Knuth eller Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig.
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Storkøbmanden og Libertineren
Af
Conrad Fabritius Tengnagel
bcft@fasttvnet.dk

Storkøbmanden Conrad Alexander Fabritius, 1731-
1805, konferentsraad 1768, i 1778 adlet under navnet 
Fabritius Tengnagel.
Han bliver i det følgende blot kaldt CAFT.

Det er fristende at starte artiklen om ham med et lille 
avisudklip fra søndag den 13. april 1952, som diskret lå i mit eksemplar af 
Thyra Jensens bog om Constance Leth i kapitlet om ”Onkel Conrad”.

Avisudklippet omhandler ejendommen Amaliegade 2. Det hedder nærmere:
…Enkegrevinde Rantzau beboede det til 1779. Hun havde i 1773-1775 en lejer, der 
smukt videreførte traditionerne fra Danneskiold-Laurvigs tid, nemlig den bekendte 
libertiner konferensråd Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel, direktør i asiatisk 
Kompagni. I denne vellystnings tid blev palæet atter vidne til veritable sædekome-
dier, nu uden prolog og tekster.
Kort før grevinde Rantzau …

Det var alt. Og det var typisk. I de mange omtaler jeg efterhånden har stødt 
på om ham, er dette om privatpersonen et gennemgående karakteristikon.
Men vil han da kun blive husket, og skal han kun huskes som en datidens 
Simon Spies? Man kan for  så vidt godt  besvare spørgsmålet bekræftende, 
men med den væsentlige tilføjelse,  at  det  for  begge  d’herrer vil  være  helt  
forkert  kun at  huske  dem  for  deres chevalereske omgang med det andet 
køn.

Begges egentlige  betydning  for  deres samtid  var  som  indflydelsesrige   og  
dygtige forretningsmennesker.

Jeg vil i denne beretning dog koncentrere mig om privatpersonen, selv om 
der kan siges meget mere om hans virke som storkøbmand i handelshuset 
Fabritius & Wever og som en af direktørerne for Asiatisk Kompagni.
 
CAFT blev som ung sendt et par år til Amsterdam – helt som sin fader i sin 
tid – med henblik  på uddannelse  og etablering  af det netværk med næste 
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hollandske  generation, som var så vigtigt for hans fremtidige virke i han-
delshuset. Hollænderne var den afgørende finansieringskilde.
Samtidig fandt han i Holland sin hustru, hvilket kun kan have været med til 
at styrke de forretningsmæssige bånd.

I levnedsbeskrivelsen skrevet af CAFT  i 1786, som findes i Rigsarkivet, hed-
der det:

I 1758 den 5. april var jeg, Con-
rad Alexander  Fabritius  og  min 
højtelskede brud Frøken Debora 
Cloppenburg komparenter på Am-
sterdams Rådhus foran Vielses- kol-
legiets befuldmægtigede. Dér er vi 
indskrevet i bøgerne som viet og 
forlovet…..

I 1758 den 27. april blev jeg viet 
med min elskede brud i en hollandsk 
landsby, kaldet Vreelandt. …

Herefter fortsætter beretningen 
med oplysninger   om  barne-
fødsler  og  - dåb.

De fik i perioden 1759-62 4 børn. 
2 sønner: Michael Peter 1759 
-1808 og Frederik Carl 1762-
1824. Om datteren Anna Maria, 
født 1760, anfører han i sine fa-
milieoptegnelser fra 1786 blot 
”død”. Det har ikke været mu-
ligt at finde noget nærmere om 
dødstidspunkt. Endelig fik de 
i 1761 en datter, Johanna, der 
døde som 3-årig.

Egentligt lidt atypisk for datiden, at børnefødslerne sluttede efter ”kun” 4 
børn.

Mogens Lebech anfører i Bogen ”Gamle skibe gamle huse”:

Conrad  Alexander  Fabritius  Tengnagel 
1731-1805 pastel af ubekendt kunstner for-
mentlig fra 1780’erne. Buklerne bag øret er 
den sidste rest af parykken, som helt forsvandt 
med den franske revolution. Den enkle frakke 
er tilsvarende franskinspireret.
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”Selv om også CAFT hørte til i første række, kunne han alligevel ikke hamle op med 
den nye ejer af sukkerhuset. Dette tilhørte fra 1763 ikke mere kongen, derimod en i 
virkeligheden måske mere betydende mand, tyskeren H.C.Schimmelmann, indkaldt 
året før for at  redde statens finanser. CAFT kunne dog nok kappes med ham i en 
ting, manglende sans for dyd og gode sæder. Var CAFT en mand, der forstod at 
værdsætte de ”skønne kunster”, og som smykkede sit lyststed Enrum på det præg-
tigste,  så  var  han  ikke  mindre  betaget  af  elskovskunsten,  forfalden  til  kønnet,  
som  den alvidende Suhm siger, ganske vist om en helt anden. Suhm vidste ellers 
nok, hvordan CAFT forstod at udnytte sine tilbøjeligheder, både på den ene og den 
anden måde. Konferensrådstitlen skaffede han sig gennem sin elskerinde, fru Bülow, 
en grevedatter og en af favoritterne ved hoffet, hvor for øvrigt også hans legale frue 
var vel anskrevet som en af ”conversations-damerne”. Det skyldtes dog især, mente 
man, at han, der i stor stil drev vekselhandel havde anbragt 150.000 rdl. for Struen-
see i sikre udenlandske papirer.
 

Historiker Peter Fr. Suhm 1728-1798, 
som må have kendt CAFT, og som 
fandt anledning til at blande sig i den 
almindelige sladder. Malet af Jens Juel 
i slutningen af 1790’erne.

Debora Fabritius Tengnagel, født Klop-
penburg, 1739-1814. Miniaturepor-
træt formentligt fra 1780’erne.

Hirschholm Slot. CAFT og Debora 
var ofte gæster hos kongefamilien  
og  Struensee  både  på  dette  slot  
og  i byen. Debora deltog herunder 
i maskeballet på Christiansborg 
16. januar 1772. Nogle timer efter 
arresteredes Struensee, og Caro-
line Matilde sendtes i husarrest på 
Kronborg.
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Men der var også fornemme kredse med en mindre  letfærdig  tankegang,  kredse,  
som ikke værdsatte folk med så løse sæder som den ganske vist ”amaible libertin”, 
nej til tider rent ud fordømte ham og hans maitresse: ”La Bülow est une infame 
creature” og CAFT ikke mindre foragtelig, skrev grevinde Louise Stolberg i et af sine 
talløse breve: ” Il faudroit les envoyer en Amerique”. Man burde altså sende parret 
til Amerika, deporteret som forbrydere og skøger!

(Frederikke Stolbergs brev oversat i sin helhed: ” la Bülow er en nederdræg-
tig skabning, som jeg kun  vil kunne vise min foragt ved hendes tilbage-
komst. Men Fabritius fortjener intet mindre, hvilket slæng, man burde sende 
dem til Amerika.”)

Og heller ikke Schimmelmann gik ram forbi i den 
Rewentlowske brevveksling, den gamle som søn-
nen, der senere kom til at høre til kredsen.
Men både Schimmelmann og CAFT – hvis fruer 
da også hørte til Struenseehoffets damecamarilla – 
de vidste  begge  at  klare  frisag,  da  diktatoren  
var styrtet. Hverken den ene eller anden af dem bo-
ede ved  Grønnegårds  havn  (på Christianshavn), 
CAFT dog i nærheden i den store herskabelige hjør-
negård ved Sankt Annægade, mens Schimmelmann 
havde sit berømte palæ i Bredgade, nu Odd Fellow.

Forskellen i deres betydning vejes også derved, at 
”kræmmerens” nok så statelige landsted i Nord-
sjælland var for intet at regne mod statsmandens 
baroni, det jyske Lindenborg.”
 
CAFT må have været en uudtømmelig  kilde  
for  den københavnske sladderbørs,  men in-
den jeg fortsætter ad dette spor, vil jeg lige 
knytte en kommentar til oplysningen om, at 
CAFT for Struensee havde anbragt 150.000 rdl 
i sikre udenlandske papirer. Det er et stort beløb. Til sammenligning kostede 
opførelsen af hvert af Amalienborg-palæerne i 1750 50-60.000 rdl. Oplys-
ningen antager jeg er rigtig, ikke mindst fordi den falder helt naturligt ind 
under CAFT’s virksomhed, handelshuset Fabritius & Wever. Struensee blev 
væltet i januar 1772, men der blev kun rejst straffesag mod Struensee og 
Brandt og ikke mod de øvrige, som forretningsmæssigt eller socialt havde 
været tæt på Struensee.

Frederikke Louise Stolberg, 
født Rewentlow, 1746-1824, 
som mente, at CAFT grundet 
sit usædelige levned burde de-
porteres til Amerika med sin 
elskerinde. Jens Juel 1772.
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Dorothea Biehl har i en omfattende brevveksling 
med vennen Johan Bülow blandt andet beskrevet 
persongalleriet omkring Christian 7’s hof og i denne 
forbindelse ikke mindst beskrevet de personer, som 
ivrigt deltog i festivitassen omkring dronning Caro-
line Mathilde og Struensee.

Biehl forsvarede dronningen  i 1769 overfor en 
række ubegrundede rygter (benævnt ”fruentimmer 
sqvalder”). Hun skriver nærmere:
… så foregave de (fruentimmerne) at løsagtighed var det 
eneste og sikreste middel til at gøre sig bemærket og yndet 
hos dronningen, og de undså dem ikke ved at udråbe og 
anklage hende  offentligt som  gode sæders  fordærverinde,  
hvori man dog gjorde hende højligen uret; thi de vare før 
hendes tid, og til bevis derpå vil jeg gøre Dem lidet be-

kendt med den tids chronique scandaleuse, endskjønt jeg kan slutte mig til, at De 
umuligt kan være uvidende om den.
Ober Hofmarchallinde Moltke havde den spanske minister Liano og hendes nu-
værende mand kammerjunker Plessen som amants declaré; Baronesse Bülow først 
conferentsråd Fabricius, siden efter Warnstedt,  og  da  fru  Malleville  berøvede  

hende  ham,  kom Schilden i hans sted. Hos den 
dejlige grevinde Holst var Brandt, hos den gamle 
grevinde Schimmelmann var Falkenskiold; gene-
ralinde   Gählers   var   ikke   ganske   nøye   bestemt   
førend Struense’s broder kom; fru Fabricius havde 
først den preussiske baron Borck og siden den yngre 
Schimmelmann… Der var vel en hoben,  som  kun-
ne  anføres  endnu,  men  da  disse  var  de,  som 
oberhovmesterinde Pless ved dronningens ankomst 
lod mest springe over tungen, så synes mig deres 
antal stort nok til at bevise, at dronningen var intet 
mindre end den, som fordærvede sæderne, men at 
Struense’s formastelige anslag meget snarere be-
kom den kraftigste understøttelse af det farlige og 
foragtelige eksempel, som den unge dronning i dis-
ses forhold havde dagligen for øje.

Det var en ordentlig svada, og hvis den er sand 
– og det er der næppe grund til at betvivle – 
kan den få selv  en nutidig læsers  øjenbryn i 

Dorothea  Biehl 
1731-1788

Baronesse Anne Sophie von 
Bülow 1745-1800, CAFT’s el-
skerinde, som burde deporteres 
med ham til Amerika. Jens Juel
1783
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vejret. Biehl  dokumenterer  samtidig,  at CAFT og Debora af hjertets lyst har 
deltaget i løjerne ved hoffet i tiden op til Struensee’s og Caroline Mathildes 
fald i 1772.

I noterne til Biehl-bogen om CAFT benævnes han som Struenses ven og en, 
der almindelig omtales som en meget nydelsessyg mand.
 
Biehl hævder, at Ernst Heinrich Schimmel-
mann 1747-1831, søn af finansministeren, var 
Deboras elsker, men noterne i bogen betvivler 
rigtigheden heraf. Schimmelmann senior var 
fadder ved CAFT’ søn, Frederik Carls barne-
dåb i 1762, og  han  og  hans  hustru  Caroline 
Schimmelmann omtales af Biehl som aktive 
deltagere i festlighederne.

Hvis Schimmelmann junior afløste Borck, som 
var  preussisk  gesandt i København 1766-67, 
må det have været omkring 1767, hvor han var 
20 år, og Debora 28 år. Aldersforskellen  var  vel  
næppe afgørende, men den omstændighed, at 
CAFT og Debora må have set forældrene pri-
vat, gør, at jeg umiddelbart tror, at noterne har 
ret, når Biehls påstand drages
i tvivl.

Festlighederne ved hoffet sluttede brat i 1772 med Struensee’s anholdelse, 
men CAFT må have fortsat ufortrødent, dog nu i mere privat regi.

CAFT benyttede Enrum i Vedbæk som centrum for festligheder uden for 
byen, men mon ikke først efter moderen var afgået ved døden i 1775. Sam-
tidigt fremgår det af en anden kilde, at han var forgrundsfigur for datidens 
mondæne gilder i Raus Hotel på Kgs. Nytorv (nuværende hotel d’Angle-
terre), og at hans hjem i Slotsholmsgade var et af selskabslivets mest besøgte.

Jeg er overbevist om, at det af ham opførte landsted, Rolighed – senere di-
rektørbolig for Landbohøjskolen på Frederiksberg - tillige blev benyttet til de 
mere diskrete selskabeligheder med kvindelig, men absolut ikke hustruer-
nes, deltagelse. Placeringen i Frederiksberg uden for byen, dog ikke så langt 
fra byen, og dengang helt uden naboer, gjorde i alt fald Rolighed velegnet.

Heinrich Ernst
Schimmelmann

1747-1831.
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Han blev af samtiden karakteriseret som ”den elskværdige libertiner”, hvil-
ket skulle forstås bogstaveligt. Gæstfriheden   på  Enrum   omfattede ikke 
kun tidens ledende mænd og skønånder, men nok så meget levende og 
smukke kvinder. Det var overklassens løsslupne liv. De store lyststeder var 
som skabt til frivole fester med galante eventyr i den arrangerede natur.
Han inviterede endog franske republikanere ”sans culotte” til at deltage,  
hvilket  kun  kan have været for at bevise, at han ikke var bange for at prøve 
noget nyt; at han ville være i første række til at præsentere nye tankegange 
og politiske  strømninger. Grevinde Schulin brød sig ikke om dem og skrev 
i sin dagbog:
”Jeg har mødt disse herrer én gang hos Fabritius, der søger deres selskab, og jeg 
håber ikke at møde dem igen… De hævder, at deres revolution er meget givtig for os 
og holder 200 skibe i vandet.”

Selv om CAFT ikke kunne konkurrere med Lindenborg Gods havde han 
intet at skamme sig over, hvad angår ejendomsbesiddelser. Men her er nok 
anledning til at beskæftige sig specielt  med tilbygningen til Enrum kaldet 
Alexandria  og dennes funktion, som det så glimrende er beskrevet i Niels 
Peter Stillings bog om Miramare fra 1997.

Det hedder nærmere:
” CAFT købte det lille lyststed i 1772 og lagde det til sine øvrige besiddelser på 
Teglbakken. Men da han ikke selv havde brug for bygningen, lånte han den ud til 
ene efter den anden af sine mange gode venner – i 1785 f.eks. til det kendte skuespil-
lerpar Michael og Johanne Rossing. Michael Rossing havde ikke vundet de helt store 
laurbær endnu. Hans kone havde derimod lige siden sin debut i
1773, 17 år gammel, nydt en overordentlig yndest og anerkendelse, og det har nok 
også især været hende, den kvindekære CAFT har glædet sig til at kunne se på hver 
dag en hel sommer igennem. I de fine københavnske cirkler kaldtes han ”le plus 
aimable libertin”, og rygtet havde evig travlt med hans galante eventyr og elskovs-
handler – og med hans fru Debora’s også for den sags skyld. De havde  begge  hørt  til  

CAFT. Relief af Luigi Grossi, i dag beroende 
på Statens Museum for Kunst. Relieffet var 
på auktion hos Bruun Rasmussen i slutnin-
gen af 1980’erne. Kunstneren besøgte En-
rum i august 1784.



53

dronning  Caroline  Mathildes  intime  kreds  og  begge  med  overordentlig liberalitet 
deltaget i de løsslupne fester ved hove.
Intet under da, at fru Rossings lidenskabelige og ulykkelige ildtilbeder, Knud Lyhne 
Rahbæk var ved at gå ud af sit gode skind i martrende skinsyge, når hun lidt dril-
lende udpenslede for ham det forestående sommeropholds forventede lyksaligheder 
(lidt betaget af konferensrådens rigdom og charme var hun jo også). ” Du gennem-
borer mit hjerte med gloende dolke, når du taler derom”, klynkede han i sin dagbog 
den 11/12-1784. ” Du nævner Debora! Men jeg kender Conrad!” Ikke tale om, at 
han ville se dem, så længe de boede derude.
I 1792 installerede CAFT den lille yndige kgl. danserinde Mariane Jensen på Rønne-
dal – nu galant omdøbt til Alexandria. (Han kunne jo også have kaldt det ”Conrads 
Hvile” eller Conrads Lyst” men Alexandria var unægtelig nok så velklingende!), og 
stillede blandt meget andet luksuriøst også et elegant køretøj og nogle flotte køreheste 
til hendes disposition. Uden tvivl har han forventet – og vel også fået – lidt amourøs 
belønning for sin gavmildhed. Men det synes ikke at have generet damens virkelige 
tilbeder, den franske balletdanser Antoine Bournonville, der gæsteoptrådte på Det 
Kgl. Teater. Han hjemsøgte hende så blot derude ved enhver lejlighed, der bød sig, 
nød godt af luksustilværelsen, dinerede med ”den små Jensen”, lod sig befordre i 
”hendes” køretøj til venner og bekendte i ”Silroed” (Søllerød), Lindby (Lyngby) og ” 
Fredericstal”, konverserede hjerteligt med CAFT, medens ”den yndige” fodrede ham 
med kirsebær og jordbær, og fik efterhånden for vane at komme sent ud på aftenen og 
blive der til om morgenen. ”Vi talte meget om kærlighed” skrev han den 7.juli; og at 
det meget snart ikke blev ved snakken alene fremgår af bryllup i dec. 1792, nedkomst 
april 1793.

Skuespiller Michael Rosing 1756-
1818, som tilsyneladende  affandt  sig  
med,  at  hans  hustru, Johanne, havde 
flere tilbedere. Jens Juel ca 1801.

Skuespillerinde Johanne Rosing, f. 
Olsen 1756-1853, som ifølge neden-
nævnte tekst til CAFT’s store glæde i 
1785 boede på Alexandria. Jens Juel ca. 
1785.
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Mariane Bournonville døde allerede året efter, men ”fejltrinnet” i juli 1792 
bevirkede, at Antoine Bournonville, som da stod på nippet til at rejse hjem, 
forblev i Danmark som kgl. balletmester. I sit andet ægteskab blev han i 1805 
fader til den store klassiske balletmester, August Bournonville.
 
Hvor mange skønjomfruer konferensråden endnu har haft glæde af i sit ”an-
neks”, vides ikke. Men i 1804 synes det at være helt slut med den gamle 
”Don Juans” livslyst og – kraft, for da udbød han Alexandria til salg – uden 
dog at finde købere. ”

I Hugo Mathiesens bog om greve Jørgen Scheel omtales CAFT. Det hedder 
nærmere:

Holdt   Scheel   sig   tilbage   fra   de   tyske   cirkler   i hovedstaden, fandt han efter 
sin indstilling des mere behag i en verdensmand af rokokotidens type som den adlede 
konferentzråd CAFT, der i kraft af sin store formue  førte  et  strålende  hus  og  ved  
sin  elegance, kultur og kunstsans gav tonen an i hovedstadens mondæne forlystel-
ser. Banketter og skildpaddegilder i Raus hotel på Kgs. Nytorv – nu hotel d’Angle-
terre – havde i ham en forgrundsfigur, som stilfuldt kunne præsidere som forskærer; 
hans hjem i Slotsholmsgade var et af selskabslivets mest besøgte, og der gik ry af det 

Skrivelse af 7.september 1794 fra C. Fabritius & Wever til ”monsieur le Comte 
Scheel” om leverance af franske vine. Brevet, som er på formfuldendt fransk, er næp-
pe skrevet af CAFT, men må være dikteret af ham. CAFT’s farfar, Herman Fabritius, 
som kom til Danmark i 1683, slog sig ned som vinhandler, hvilket de
2 næste generationer fortsatte som en del af deres omfattende virksomhed som stor-
købmænd.
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yndige landsted ved Vedbæk, Enrum. Her havde 
han med store bekostninger skabt et pragtfuldt ha-
veanlæg, efter tidens smag overdådigt smykket med 
snurrepiberier, kunstværker og lysthuse.
Greven følte sig tiltrukket af denne langt ældre, for-
finede levemand i hvem han sikrede sig en kyndig 
leverandør  af  udsøgte  vine  til  sin  kælder,  og  en
yderligere tilknytning mellem de 2 mænd var 
CAFT’s søster generalinde Pauline Sehested på 
Høgeholm i Djursland, med hvem Scheel og hans 
frue plejede nabovenlig omgang, når de opholdt sig 
hjemme i grevskabet. I disse perioder måtte pen-
nen holde bekendtskabet med CAFT ved lige, og 
CAFT’s breve drejede sig ikke snævert om vinleve-
rancer, men forvilder sig let og elegant fra forret-
ningssagernes alvor til fælles interesser som blod-
heste og deres racer, jagt forlystelser og pikanterier 
fra Københavns cronique scandaleuse, hvori han 
var velbevandret, og hvortil han for øvrigt også selv gav stof ved sine mange galante 
eventyr. Scheels forsøg på at friste ham til at komme over på jagt i Jylland mislyk-
kedes dog, da den aldrende CAFT var bange for barskheden dér og foretrak at hygge 
sig i sine københavnske vinterbehageligheder.

Det må have været en fornøjelse at deltage i CAFT’s middagsarrangementer 
med en sådan verdensmand som vært. Og samtidig har CAFT nydt sin rolle 
i denne forbindelse.

Der er ikke  mange oplysninger  om Deboras deltagelse  i disse  års festivitas.  
Som  det fremgår   af  avisudklippet   i  indledningen,   benyttede  CAFT  den  
lejede   ejendom  i Amaliegade  til ”sædespil, dog uden prolog og tekster”. 
Det var i perioden  1773-75 før Rolighed. Hvorvidt han efterlod Debora på 
Enrum, ved vi ikke noget om, men det må antages.

Hun må have deltaget i Slotsholmsgade- og Enrumfestlighederne, men hen-
des hjerte har næppe banket varmt for Alexandria eller Rolighed.

Men han glemte hende dog ikke.

Den 29.juni 1785 blev hendes fødselsdag fejret med en overdådig fest på 
Enrum, hvor bl.a. grevinde Schulin fra Frederiksdal deltog.

Greve Jørgen Scheel til Gl. 
Estrup 1768-1825,

hvis omfattende
korrespondance med CAFT

er bevaret i Rigsarkivet.
Jens Juel 1794.
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Hun beskriver festen i et brev til sin broder:
”Madame Deboras fødsel blev fejret med kanonskud fra fæstningen Debora i Enrum, 
som behersker dette  lille øhav,  som  De  har  set  blive  skabt,  og  som  er  blevet  
helt  nydeligt  med  afvekslende beplantninger og flere forskellige broer og volierer, 
en kinesisk eller tyrkisk pavillon, vaser etc., som tilsammen giver en meget smuk 
virkning.
 

En af disse øer tilhører Madame Fabritius, og ef-
ter bordet var vi der for at hylde hende, og hendes 
mand havde fået lavet et lille monument til hendes 
ære. Derefter gik vi på denne tur rundt på den store 
eng, hvor vi på et træ fandt nogle meget smukke 
danske digte, hvor man siger nogen ting til Ma-
dame, og især til selve stedet, det dejlige Enrum, 
som fortjener at blive lovprist af bedre digtere.
Til sidst kommer vi til en stor salon midt i Fabri-
tius’ domæne, hvor der er en krans af lindetræer, 
midt i denne har man på en jordvold rejst et monu-
ment i 2 etager, en vase på en piedestal af en skøn-
hed uden lige.
Vasen er af det smukkeste blå marmor, lavet i Itali-
en, figuren er rund, det øverste omgivet af en krans 
af blade, understøttet på begge sider af pelikanho-
veder, som bøjer sig og derved laver en slags våben. 
Den øverste kant er forsynet  med en stor række 
perler, der er desuden fakler og andre ornamenter 
på denne pragtfulde og meget store vase.

Inskriptionen siger på latin, at dette monument er 
tilegnet venskabet til Wever af C.A.Fabritius.

Og når man går ind i den grønne salon, har man skjult inskriptionen med et tæppe, 
som blev fjernet, da vi alle var samlet og havde affyret nogle kanonskud. Der var også 
et friluftsorkester, som spillede vidunderligt.

Meget  tyder  på, at  Debora udviklede  sig  til en noget bitter  kvinde,  hvilket  
er helt forståeligt.

Hendes tid var ved hoffet hos Struensee og Caroline Mathilde, og det slut-
tede brat.

Lensgrevinde Sophie Hedevig 
von Schulin, født Warmstedt, 
til Frederiksdal, 1753-1807. 
Maleri tidligere tilskrevet Jens 
Juel, men rimeligvis af Erik 
Pauelsen.
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Caroline Mathildes ankomst til hoffet ef-
ter sit bryllup med Christian 7 i 1766 hav-
de efter nogle år startet en sand  ”tour  de  
force  af  forlystelser.”  Det  har  været  
Debora’s storhedsperiode. Da det slutte-
de i 1772, måtte hun koncentrere sig om 
sine  pligter som husfrue.

Der var bestemt ikke invitationer fra det 
nye hof omkring arveprinsen til tidligere 
tiders gæster som Debora - eller  CAFT 
for  den sags skyld.  For CAFT har savnet 
nok været behersket, mens det må have 
været en voldsom  nedtur  for hende, 
hvad nedennævnte beretning understøt-
ter.
Francisco Miranda opholdt sig i Køben-
havn i 1788. Han førte omhyggelig dag-
bog og fik besøgt alle, som var værd at 
besøge.

Wevers vase i Enrumparken, som fortsat står der.
Akvarel af Søren Læssøe Lange 1801.

Francisco de Miranda.
1750-1815. Pastel 1788
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Han har pudsigt nok mødt Debora ved en lejlighed i februar 1788. Det hed-
der i dagbogen:

Om aftenen var der subscriptionsbal i den Engelske Klub for alle byens skuespiller-
inder. Mme Warnstedt (gift med direktøren for det Kgl. teater) og Mme Fabritius var 
der, for, som de sagde at passe på, at det hele gik rigtigt til, og der er ingen tvivl om, 
at alt foregik med stor orden og ærbarhed. Kvinderne var smukt klædt på, og deres 
soupér blev serveret kl.11 og varede til over 1.

Grevinde Fries kom, netop som vi sad til bords, og jeg beundrede meget den måde, 
hvorpå disse personer blander sig med de andre! Ihvorvel Mme Warnstedt siger, at 
hendes mand er skuespildirektør! Der sad Mme Fabritius til bords med den smukke 
skuespillerinde Marianne, hendes mands maitresse etc… I hvert fald er det sikkert, 
at jeg ikke fandt én med hvem jeg kunne forlyste mig bagefter. Jeg tror nemlig, at de 
andre herrer gik med det samme. Derfor trak jeg mig tilbage og gik hjem efter sou-
per’en, og jeg hørte, at festen var blevet ved til kl. 5 om morgenen.
Som det klart fremgår af dette, passer en skuespillerindes skabagtige væsen ikke i en 
balsal – og klæder heller ikke en dame.
Theatrets  primaballerinaer virkede  nemlig  kedsommelige, stive  og  utålelige ved  
siden  af  Mme Warnstedt, når de dansede. Det er en mening, jeg tidligere har dan-
net mig i mit stille sind.

Man får nærmest indtryk af, at Debora og de andre fruer deltog som an-
standsdamer, og at festen også blev derefter!

Jeg  nyder  Mirandas  let  frustrerede  bemærkning  om,  at  herrerne  for-
svandt  med  det samme!

Noget forbløffende er oplysningen om, at Debora sad til bords med CAFT’s 
elskerinde, Marianne – og ikke mindst, at en eller anden fandt anledning til 
at fortælle det til Miranda.

I 1783 trak CAFT sig som en af direktørerne for Asiatisk Kompagni og kon-
centrerede sig i de følgende år om handelshuset Fabritius & Wever. Den 
florissante periode lakkede mod enden. Englænderne  etablerede  i løbet  
af 1790’erne blokade  mod  Frankrig.  Blokaden udvidedes   fra  1795 til  
Holland,  der  var  blevet  besat  af  Frankrig.   Handelshusets virksomhed  
må være blevet ramt hårdt. Amsterdam som finansieringskilde for lån for-
svandt, engelske kapere og beslaglæggelser af skibe reducerede skibsflåden 
til kun 2 skibe i 1797. Begge disse skibe skulle også til sidst blive beslaglagt 
af englænderne.
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1790’erne bragte dog også lyspunkter især på det mere personlige plan.
Portrætmaleren Jens Juel tilbragte med familie perioder i Alexandria og fik  
malet portrætterne ovenfor og en del landskabsmalerier.

CAFT malet af Jens Juel – ca 1799. Bil-
ledet blev handlet på Bruun Rasmus-
sens auktioner i 1949. Et fremragende 
portræt af en aldrende livsnyder. Ellen 
Poulsen anfører i sit værk om Jens Ju-
el-portrætter, at billedet forestiller den 
yngste søn, Frederik Carl FT, men det 
tror jeg ikke er rigtigt, hverken efter fa-
milieoptegnelserne eller den afbildedes 
alder. Jeg tror, at det er malet samtidigt 
med portrættet af Debora.

Debora FT malet af Jens Juel. Ifølge El-
len Poulsens værk om Juel-portrætter i 
slutningen af 1780’erne. Jeg tror som 
anført, at det er samtidigt med portræt-
tet  af  CAFT  og  dermed  i  slutningen  
af 1790’erne.

Alexandria med pakhuse. Jens Juel 1788.
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Jeg tror ikke, at CAFT var noget egentligt familiemenneske. Men når han 
endelig var hjemme, skulle  der ske noget. Fx vides  det, at familien Schulin 
fra Frederiksdal  i de 3 vintermåneder 1781/82 aflagde 32 besøg hos familien 
FT på Enrum! Utroligt at han kunne forestå dette - samt  utvivlsomt  en stribe  
mere  diskrete  festligheder  på  Rolighed - samtidigt med, at han forestod 
handelshusets forretninger og fungerede som direktør for Asiatisk Kompag-
ni. Men det kunne han og efter diverse kilder tilfredsstillende.

CAFT’s yngre broder, Michael FT, 1739-1815, til Veilegaard  på Fyn fik  med 
sin hustru, Adolphine Leth 5 døtre og 3 sønner. Den mellemste  af døtrene, 
Hedchen og CAFT’s yngste søn Frederik Carl FT fattede interesse for hinan-
den allerede tidligt, men Hedchens forældre  modsatte sig  enhver tanke om 
ægteskab med en direkte  reference til CAFT’s berygtede levemåde og til, at 
de frygtede, at CAFT ville have en dårlig indflydelse på de unge mennesker.

Som datter bøjede man sig for forældrenes afgørelse, men Hedchen forsva-
rede konsekvent og hele tiden CAFT.

Hedchen måtte i 1790 indgå i et tilsyneladende ulykkeligt ægteskab med 

Frederik Carl FT, 1762-1824, CAFT’s 
yngste søn.

Cathrine Hedevig FT,1768-1850, kal-
det Hedchen, som blev den datter, 
CAFT aldrig fik. Udateret Jens Juel, 
som også har malet Hedchen i 1793. 
Jeg tror, at dette er malet på Enrum 
samtidigt med ovennævnte portrætter 
i slutningen af 1790’erne.
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Lars von Benzon, idet hun i 1796 rejste fra sin mand (hun måtte efterlade 
sin 5-årige søn hos svigerfamilien) med henblik på separation. CAFT og – 
må man da formode – Debora lod hende flytte ind på Enrum. Hendes Carl 
havde ventet på hende.

På dette punkt trak CAFT det længste strå set i forhold til sin broder, og jeg 
er ikke i tvivl om, at han bakkede Hedchen fuldstændigt op juridisk og øko-
nomisk, så hun kunne få sin separation og skilsmisse, om end der skulle gå 
5-6 år med at få det på plads.

Der udviklede sig et varmt forhold mellem CAFT og Hedchen. Hun blev 
den datter, som han aldrig fik,  og hun skabte en familiestemning,  som han 
aldrig havde prøvet. Hun deltog i festivitassen i Enrums fornemme og skønt 
dekorerede havesal, hvor hun med sin smukke stemme og til dæmpet musik 
reciterede skønne digte – helt i datidens ånd.

Thyra Jensen omtaler i sin bog om Constance Leth et brev fra Hedchen til 
Constance, som ganske godt beskriver CAFT og deres forhold. Brevet må 
være fra 1803, da det omtaler hendes forestående bryllup med Frederik Carl.

Det hedder nærmere:

Fru Hedevig er øjensynlig ikke alene kærligt indtagen, men også stærkt imponeret 
af onkel- svigerfaderens store overlegenhed og rigdom og ganske lidt selvfølende i 
anledning af hans store godhed for hende.
”Alt vil han gøre for mig. I dag tog han mig næsten mod mit vidende og samtykke 
med til Alexandria, det lyststed, onkel har indrettet. Alt er meget solidt og komforta-
belt indrettet, dog bar stuerne præg af, at en dame med en grundig opfattelse af mit 
og dit var rejst derfra. Et enkelt værelse var så godt som rømmet, mens et andet stod 
så godt som indrettet med alt indtil kostbart nips. Onkel ville helst tale ganske åbent 
med mig om dette afsluttede forhold, men jeg kunne ikke, jeg bøjede af.
For et øjeblik blev han kold mod mig og sagde: ” Det var, troede jeg, min højtærede 
med livets komplikationer ikke ubekendte  svigerdatter, fru kammerjunkerinde Ben-
zon,  som fulgte  mig på denne tur; jeg mærker, det er min liden uerfarne niece fra 
Vejlegård, som er kommet med.”
Da tog jeg ham om halsen og sagde: ” Ja, elskede, onkel Conrad, deri har du ganske 
ret.”
Så var vi atter venner, og han fuldførte nu at vise mig hele husets indretning fra 
kælder til loft og de kuriøse kampestensudhuse, hvori han opbevarede mange gode 
ting. Jeg følte, at han havde noget betydningsfuldt i sinde, og gættede, at dette lyst-
sted skulle være en brudegave til mig som påskønnelse for min kærlighed til ham og 
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Carl. Men dels var det mig imod at have nogen ydre fordel som belønning for ægte, 
uegennyttig følelse, dernæst var det stedse for mig som ”Madame” til dels beboede 
huset. Jeg ved ikke, om det var indbildning, men jeg syntes, hendes parfume endnu 
hang  i  tæpper  og  gardiner,  ligesom  hendes  smag  øjensynligt  havde  hersket,  da  
stuerne  blev indrettet.

Så bøjede jeg da stedse af og åndede 
først frit, da vi gennem den yndige 
have var kommet ned  til stranden. 
Vi gik, tror jeg, i timevis i aften-
skumringen, og nu talte vi meget 
fortroligt sammen om liv og død, så-
dan som måske kun jeg evner at tale 
med onkel Conrad.
”Hvor ser du ung ud, Hedchen,” 
sagde han ømt og bøjede mit hoved 
tilbage. Jeg så op på ham, og det slog 
mig med dyb alvor, som han i det 
mærkværdige måneskin pludselig så 
gammel ud. Hans kloge blik må have 
opfattet mit forbigående udtryk, thi 
han sagde bedrøvet:” Ja, jeg er gam-
mel, og derfor ville jeg ordne dette 
for dig, men du vil altså ikke.”
”Nej,  vi  vil  aldrig  tale  om  din  al-
der, onkel Conrad, du er ung og hele 
slægten ganske uundværlig. Du må, 
du skal leve og føre os forbi alle klip-
per og skær.”
 

Jeg tror tante Debora på en eller anden måde er blevet underrettet om min afvisende 
holdning overfor denne gave, og at det tiltaler hende. Hun er i den senere tid kom-
men mig noget hjerteligere i møde, som om hun mener at have opdaget, at jeg dog er 
en krigskammerat og ikke en lumpen overløber.”

CAFT havde overhovedet ikke forstået, at Alexandria for Hedchen stod som 
et symbol på alt det, som tidligere havde forhindret hende i at få sin Carl, og 
at hun derfor aldrig ville sætte sine ben i det hus. Hun tog afstand fra hans 
levemåde, men hun tog ikke afstand fra ham.

Jeg tror ikke, at CAFT havde oplevet noget sådant tidligere fra familie eller 

CAFT. Sandsynligvis skitse
til billedet gengivet tidligere.
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venner, og det kan derfor ikke undre, at han nogle år senere på sit dødsleje 
ønskede, at hun skulle være ved hans side, hvad hun rent faktisk også var.

Det vides, at CAFT tilbragte en stor del af året på Enrum på sine ældre dage.

En gammel  bekendt, amtmand  August  Hennings  fra Plön  var i 1802 i 
København og mødtes flere gange med CAFT på Enrum. Han noterede i 
sin dagbog ”endnu formår Conrad som tidligere at optræde”. De mødtes i juli 
på grev Ernst Schimmelmanns sommerbolig, Sølyst, hvor det anføres i dag-
bogen: ”CAFT viste mig rundt i haveanlægget, og jeg må yde den ungdommelige, 
gråhårede retfærdighed;  han gik  som  en  rask  mand  og  rider  stadig  til  og fra 
Enrum.”

Om CAFT på det sidste var syg, ved jeg ikke, men det må have taget hårdt 
på ham, at der nogle år før hans død kom rygter frem om, at rederiets sidste 
skib var mistet, og at hans ældste søn, Michael Peter, som havde været med 
som supercargo, var stukket af fra det hele.

Ifølge familieoptegnelserne tilbragte han – forgæves - de sidste år af sit liv 
med at rejse rundt i Europa for at finde sønnen. CAFT døde 13.september 
1805.

Debora solgte  som enke Enrum med Alexandria i 1805 og palæet  i Køben-
havn i 1808. Handelshuset med skibsværftet på Christianshavn var ifølge 
testamentet overtaget af den yngste søn, Frederik Carl, i forbindelse med 
skiftet efter CAFT for en rimelig sum.

Debora sad således efter 1808 tilbage med, hvad der givet har været en me-
get stor likvid formue,  som imidlertid  ved  statsbankerotten i 1813 blev  
ramt  hårdt,  idet  de  gamle rigsdalere blev ombyttet til nye rigsdalere i 
forholdet 1:6.

Debora døde i 1814 og blev som den sidste FT begravet i Wevers kapel i 
Christianskirken på Christianshavn.
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Dorothea Krag (1675 - 1754) 
f. Krag
Gift første gang med Jens Juel (1631-1700)
Gift anden gang med Christian Gyldenløve 
(1674-1703)
Gift tredje gang med Hans Adolf Ahlefeldt 
(1679-1761)

CLAIM TO FAME:
“Hellere en levende hund end en død løve!”
Prompte svar på spørgsmålet, hvorfor hun, der havde været gift med 
kongens halvbroder, lod sig nøje med en almindelig adelsmand som 
ny ægtefælle. En underfundig henvisning til de dyr, der prydede Ahle-
feldts og Gyldenløves våbenskjolde

CLAIM TO FAME:
“Med til at etablere Gisselfeld Adelige Jomfrukloster”
Da sønnen Christian blev født i 1702 i Verona udfærdigede ægtefællerne 
et testamente, hvorefter Gisselfeld, som Gyldenløve havde erhvervet i 
1699, skulle overgå til et adeligt jomfrukloster ved deres død. Mon ikke 
ideen om denne klosterstiftelse kom fra Dorothea Krag, hvis svigerinde 
fra det første ægteskab Margrethe Ulfeldt sammen med Berte Skeel tre 
år tidligere havde funderet Roskilde adelige Jomfrukloster. Ægteparret 
kom tilbage til København i efteråret 1702, og den følgende sommer 
døde Gyldenløve.  Knapt fire måneder senere nedkom DK med deres 
anden søn Frederik. Ifølge et kgl. patent 1695 fik Gyldenløves efter-
kommere tillagt grevetitel og navnet Danneskiold-Samsøe.

... MARKANTE KVINDER
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CLAIM TO FAME:
“Indførte farverne rød og gul indenfor postvæsnet”

Dorothea Krag overtog det lukrative embede som generalpostmester fra 
sin mand Christian Gyldenløve efter hans død.  Hun var en væsentligt 
mere engageret leder og reducerede postdirektøren til sin repræsentant 
og talsmand på møderne med regeringskollegiernes embedsmænd. I 
sin administration støttede “Hendes høje Naade”, som postpersonalet 
titulerede hende, sig i stedet til Københavns to postforvaltere, som hun 
overlod det praktiske arbejde med kontakten til postmestrene ud over 
landet, mens hun selv forbeholdt sig de overordnede forretninger. 

Hun indgav forslag om nedsættelse af en kommission til fornyelse og 
skærpelse af postforordningen fra 1694. Da det ikke vandt gehør, tog 
hun sagen i egen hånd og udarbejdede 1705 nye og udførlige instruk-
tioner til postmestrene. En anden af hendes mærkesager var imødegå-
else af den tiltagende konkurrence på postområdet fra udlandet. 

1709 indførte hun postkuske med signalhorn. Ligeledes introducerede 
hun det oldenborgske kongehus’ farver i postvæsenet ved at foreskri-
ve, at kapper og kasketter skulle være røde og gule.
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Den modvillige Greve
Af historiker og historiefortæller Asser Amdisen

En forårsdag i 1772 stod en stor mand på et træskafot 
ved Trianglen i København og tævede af fuld kraft med 
en økse på en våbenskjold foran hele byens befolkning. 
Lige bag ham stod en lille fedladen mand og betragtede 
scenariet med den interesse, som man kun kan have, 
når man ved, at det næste, der vil blive tævet på, er ens 
egen hals.

Den lille tykke mand var Johann Friedrich Struensee (1735-1772), som igen-
nem en kort periode var gået fra at være kongens livlæge til at være landets 
faktisk regent - og derefter var faldet med et brag og nu den omtalte forårs-
dag egentligt bare stod og ventede på at få lov at dø.

Struensee var greve, men det synes ganske iro-
nisk, at man fra statsmagtens side lod bøddelen 
bruge sin energi på at udradere våbenskjoldet 
for af alle de ting, som blev knyttet til magten, så 
var tabet af grevetitlen nok det, som bekymrede 
Struensee allermindst.

Struensee var født i Halle i 1735 i en familie, som 
havde gode forbin-
delser til Danmark. 
Hans morfader hav-
de været livlæge 
for Christian VI og 
da Struensee var en 
ung mand fik hans 
far, Adam Struensee 
(1708-1791), gennem 
sine forbindelser til 

J.H.E. Bernstorff (1712-1772) først et præstekald 
ved Maria Kirke i Altona og kort derefter em-
bedet som superintendent (biskop) ved Slesvig 
Stift. 

Johann Friedrich Struensee 
(1735-1772)

Johann Friedrich Struensee 
(1735-1772)
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Den unge Struensee var sikkert også blevet nødet til teologien, men i 1750erne 
var tidens modefag medicinen, som med en ny videnskabelighed i bagagen 
lovede en mulighed for at forbedre og påvirke skaberværket. Struensee blev 
derfor læge og efter at have været på valsen, som også læger var dengang, så 
fik hans far udvirket en stilling som stadsfysikus i Altona til ham.

Der klarede den unge mand sig godt og da den 
sindssyge Christian VII i 1769 drog på udlands-
tur vurderede den danske embedselite, at det 
måske kunne være fornuftigt at medbringe en 
læge til at holde lidt styr på den udsvævende 
konge. Det gik fremragende og ved hjemkom-
sten havde Struensee gjort sig fortjent til en 
plads ved kongens side og da han omkring års-
skiftet 1770 fik et overordentligt nært forhold til 
dronning Caroline Mathilde, så var vejen banet 
til samfundets absolutte top.

I slutningen af 1770 overtog parret den reelle 
magt i Danmark/Norge og gennemførte frem til 
faldet i januar 1772 et stramt og gennemført re-
formprogram, som havde til formål at presse en 
radikal og videnskabelig forståelse af oplysnin-
gen ned over et dansk samfund, som nok i årene 
inden var blevet præget af oplysningsbevægel-
sen, men kun af den konservative, langsomme 
og forsigtige tysk variant.

Struensee var tysker, men han var hverken kon-
servativ, langsom eller forsigtig. Omkring 2000 
nye initiativer blev skudt ud over samfundet. En 
stor del af disse love handlede ganske simpelt 
om, at effektivisere og skære ned på den offent-
lige sektor. En helt central ting for Struensee var 
afskaffelsen af vilkårlighed, privilegier og for-
skelsbehandling på baggrund af religion eller 
oprindelse. Men alligevel lod Struensee 30. sep-
tember 1771 kongen udråbe ham selv og hans 
samarbejdspartner Enevold Brandt (1738-1772) 
til grever. Hvorfor egentligt det?

dronning
Caroline Mathilde

(1751-1775)

Enevold Brandt
(1738-1772) 
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Sagen var den, at Brandt var blevet utilfreds. Christian VII krævede to ting 
for at kunne fungere. Den ene var en faderfigur, som kunne få staten til at 
fungere og gøre alle de ting, som var kedelige og nødvendige. Den anden 
var en legekammerat, som både kunne tumle med kongen og hans hund 
i parken og lynhurtigt kunne arrangere et orgie på et nærliggende bordel. 
Struensee havde taget rollen som faderfigur og Brandt måtte spille rollen 
som legekammerat. 

Det var Struensees faste opfattelse at statsmaskinen skulle køre som en ma-
skine, hvor alt fungerede efter reglerne og hvor vennetjenester, begunsti-
gelser, bestikkelse og favoriseringer skulle være en saga blot. Det stod han 
fast på - meget til irritation for hans allierede i kampen om magten for disse 
havde regnet med at kunne opnå fordele og begunstigelser. Men Struensee 
stod fast - undtagen over for Brandt.

Brandt skulle være glad og tilfreds, da Struensee ellers selv måtte tage sig af 
lege- og bordelaftaler og det havde han ikke tid til, når han også skulle styre 
resten. Så Brandt var vigtig. Fra begyndelsen havde Brandt været begejstret 
og nydt sin nye rolle, men efterhånden var den blevet kedelig og Brandt blev 
irriteret over, at han ikke fik respekt nok - hverken fra kongen eller fra resten 
af hoffet.

Så Struensee måtte sørge for engang imel-
lem at kaste et ben til Brandt, så han blev 
mindre utilfreds. Brandt blev derfor direk-
tør for Hofteatret og fik også på et tids-
punkt en større pengegave - og så blev han 
altså gjort til greve i 1771. Men da anden-
violinen Brandt jo ikke kunne blive adlet 
uden at førsteviolinen Struensee også blev 
det, så blev Struensee altså også greve. 

Når man ser på skjoldet som Struensee 
valgte, så er det proppet med symboler, 
som viser, hvordan han ønskede, at hans 
regering skulle tolkes. Skibet som optræ-
der to gange er symbol på handelen og 
måske på flåden, som var den eneste del 
af militæret, som Struensee kunne se poin-
ten med. Handelsskibet i hjerteskjoldet har 
endda fået en krone over for at markere, 

Struensees og Brandts
våbenskjolde
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at det er det allervigtigste. Bæverne er borgerlige symboler på kunstflid og 
bygningsvæsen. Samlet set er skjoldet en fuldendt blanding af borgerlige 
værdier udtrykt i adelig heraldik og symbolsprog.

På trods af at Struensee på den måde modvilligt havde adlet både Brandt 
og sig selv, så hjalp det ikke det store. I oktober 1771 opdagede Struensee en 
konspiration, som havde til formål at fjerne ham - og blandt deltagerne var 
ikke bare en lang række af de ministre og embedsmænd, som han selv havde 
udnævnt, men også Enevold Brandt.

Ved afsløringen var Struensee tro mod sine idealer. Han så ikke sig selv, som 
det centrale i projektet og i stedet for at lade blodet flyde, som man normalt 
dengang ville have gjort i den situation, så indkaldte han de sammensvorne 
og gav dem en løftet pegefinger. Ikke engang en fyreseddel kunne han svin-
ge sig op til. Det burde han nok have gjort for der var en del af de sammen-
svorne, som gik igen da det faktisk lykkedes for en konspiration at få ram på 
greverne i januar 1772.

Processen mod de to i foråret 1772 var en ren skueproces. Om de var skyldi-
ge eller ej spillede ingen rolle, men de nye magthavere havde et stærkt behov 
for at få legitimeret magtskiftet - især fordi de faldne også omfattede dron-
ningen, hvis bror var den engelske konge George III, som kort efter hendes 
arrestation begyndte at udruste den ubehageligt store engelske flåde til at 
tage en tur til Danmark. Derfor skulle der falde dom - og de anklagede skulle 
være skyldige, så man tyede til dokumentfalsk og rimeligvis også tortur for 
at opnå det ønskede resultat inden den engelske flåde fik vind i sejlene.

Struensee blev dømt for en række sager, men den væsentligste var, at han 
blev dømt for at stjæle kongens ejendom fordi han havde gået i seng med 
dronningen. Det fortæller en del om datidens syn på forholdet mellem 
mænd og kvinder. Brandt blev dømt for under et skænderi, at have bidt 
kongen i fingeren, så en dråbe blod var løbet fra kongens tommel. Det var i 
en enevældig stat rigeligt til at miste hovedet.

Og det gjorde begge de to herrer. Brandt først, og da han regnede med en 
benådning, så deltog han villigt i skuespillet. Han så sit våbenskjold blive 
sønderbrudt, angrede højlydt og med en patos, som var en direktør for Hof-
teatret værdigt og lagde sig i blokkene for at vente på benådningen. Den 
kom ikke. I stedet røg hånden og så hovedet. Legemet blev derefter parteret. 
Så var det Struensees tur. Han har nok - det forudgående blodbad taget i 
betragtning – kendt sin skæbne. 
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Forløbet var det samme. Først blev hans adelskab taget fra ham og skjoldet 
sønderbrudt. Derefter blev han bedt om at angre, hvilket han dog næppe 
gjorde. Og så var det i blokken - de samme tilsølede blokke, hvor Brandt 
havde ligget - og så røg armen. Desværre var bøddelen ikke helt træfsikker, 
så han måtte bruge et par hug på at skille hovedet fra kroppen. Noget farligt 
rod var det.

Så dér på en solrig forårsdag 28. april 1772 sluttede Struensees liv og med 
det hans adelsskab. Han havde selv ikke ønsket hverken titel eller skjold, 
men var blevet det pånødet i et forsøg på at holde sig på god fod med sine 
omgivelser - og var mislykkedes forfærdeligt. Til gengæld må man sige, at 
selv om kroppen og adelsskabet forsvandt den dag i fælleden, så har histo-
rierne og mindet om grev Struensee levet videre - og vil formodentligt gøre 
det mange år endnu.

Læs evt. mere i Asser Amdisen, Struensee, Lindhardt & Ringhof, 2012
eller på www.asseramdisen.dk

Struensees henrettelse.



71

Navne i Meddelelser
Døde 

Fritz Peder Michael Treschow (Sverige)
født den 9. maj 1943 - død den 20. oktober 2021.

Oluf Krieger von Lowzow 
Født den 17. juni 1931 - død den 16. januar 2022

Inger Elizabeth Iuel - født Skeel  
Født den 2. juni 1930 - død den 28. januar 2022.

Vincent Galtung
Født 10. juli 1955 - afgik ved døden 28. januar 2022.

Udnævnelser

Kammerherre
Godsejer Claus de Neergaard, Gunderslevholm gods

Hofjægermester
Godsejer Helge greve Danneskiold-Samsøe, Øllingsøe gods

Om Navne i Meddelelser
Redaktionen er desværre ikke bekendt med alle nyhederne blandt Danmarks 
7.500 adelige. Vi modtager derfor meget gerne nyt fra medlemmerne til 
opdatering af navnesiderne. Send mail til: anna.lowzow@nordiskfilm.com

Husk, at det er gratis
for Dansk Adels Forenings medlemmer

at annoncere privat i Meddelelser
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Tryk: Fladså Grafisk . 5596 0400

Stort udvalg af signetringe hvor våben håndgraveres i Stort udvalg af signetringe hvor våben håndgraveres i 
såvel sten som guld. Unika ringe fremstilles efter ønske. såvel sten som guld. Unika ringe fremstilles efter ønske. 

W W W . P H E R T Z . D KW W W . P H E R T Z . D K

Eksklusive tryksager...
- til både hverdag og fest

Fladså Grafisk
Vordingborgvej 43 . 4700 Næstved . Tlf. 55 96 04 00

mail@fladsaagrafisk.dk . www.fladsaagrafisk.dk

Brevpapir & Visitkort
Konvolutter
Invitationer

Menu- & Bordkort
Gå-til-bords kort

Bøttekort med kuverter
– med prægning, ståltryk eller relieftryk


