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Audiens på Vallø 
Den 26. april, samme dag som Dansk Adelsforening havde generalforsam-
ling på Christiansborg, holdt Hendes Majestæt Dronningen audiens på 
Vallø slot for 10 unge stiftsdamer, som havde modtaget Valløbåndet og 
stjerne. 

Som indskreven stiftsfrøken modtager man Valløbåndet og stjerne, når man 
fylder 18 år, og man er herefter stiftsdame. Hvis man bliver indskrevet som 
værende ældre end 18 år, modtager man bånd og stjerne ved indskrivning. 
Bånd og stjerne kan bæres ved særlig festlige lejligheder, hvor stiftsdamen 
skal giftes, eller hvor påklædning er galla samt kjole og hvidt. Efter gifter-
mål udtræder man officielt af stiftet, hvorfor bånd og stjerne skal afleveres 
tilbage til Vallø. Men der opretholdes en nær kontakt til de tidligere stiftsda-
mer, som bliver inviteret til forskellige arrangementer på Vallø. (AvL)

Bag Hendes Majestæt Dronningen, protektor for Vallø Stift, står fra venstre mod højre: 
Stiftsdame, baronesse Marina Wedell-Wedellsborg. Stiftsdame, komtesse Caroline Christine 
Ahlefeldt-Laurvig. Stiftsdame, baronesse Christine Wedell-Neergaard. Stiftsdame Alexan-
dra Constance Emerentia Raben-Levetzau. Stiftsdame Sophie Huitfeldt. Stiftsdame Ida 
Elisabeth Flach de Neergaard. Stiftsdame, baronesse Maria Benedicte Wedell-Neergaard. 
Stiftsdame Caroline Emilie Treschow. Stiftsdame, komtesse Helene Sofie Moltke. Stiftsdame, 
komtesse Charlotte Frederikke Moltke
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Vestjyden og verdensmanden
- et norsk søskendepar i Jylland

Af Stig Sivebæk Nielsen
stigsini@gmail.com

I det yderste Vestjylland, nær Staby, knejser herregår-
den Pallisbjerg i nyrenoveret skikkelse over det flade 
landskab. Med sit herskabelige, palæagtige ydre skiller 
den sig smukt ud fra egnens øvrige gårde - og man kan 
forledes til at tro, at herregårdsidyllen altid har været 
intakt. Intet kunne være mere forkert. For tyve år siden 
var hovedbygningen nedrivningstruet, og allerede da 

den i 1899 stod nyopført, hvilede der en mørk skygge over den lyse facade. 
Det vender vi tilbage til. 

Pallisbjergs historie knytter sig bl.a. til to norskfødte søskende af slægten 
Wedel Jarlsberg, som fandt vej til hver sin herregård i Jylland. Juliane og 

Den nuværende hovedbygning på Pallisbjerg.
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Frederik hed de - men blev altid kaldt Julie og Fritz. Den ene fik et liv blandt 
sindige vestjyder; den anden færdedes hjemmevant blandt Europas fornem-
ste fyrster. Deres historie begyndte i Kristiania (Oslo), hvor de i henholdsvis 
1853 og 1855 fødtes ind i en af landets fineste familier. Faderen var kom-
mandørkaptajn og hofmarskal - og moderen overhofmesterinde. Derved fik 
børnene en opvækst med nær tilknytning til det hofliv, der udfoldede sig, 
når den svensk-norske kongefamilie opholdt sig i Kristiania. En af de ople-
velser fra slottet, som Fritz huskede resten af livet, var da han var oppe og 
sige farvel til prinsesse Lovisa kort før hendes giftermål med kronprins 
Frederik (VIII) af Danmark. Hendes kammerfrøken sagde da til ham: ”Det 
er alt for tidligt, at prinsessen gifter sig - hun ligger jo endnu med dukker i sengen”.

Begge forældre tilhørte slægten Wedel Jarlsberg, så for Julie og Fritz var der 
et stort spindelvæv af krydsbeslægtede onkler og tanter at holde rede på. 
Nogle mere excentriske end andre. En af tanterne var så uhyre blufærdig, at 
hun i anstændighedens tjeneste syede betræk til stolebenene, så de ikke 
skulle være nøgne! Også i Danmark fandtes der adskillige slægtninge, så 
Fritz og Julie var hyppige gæster her i landet. Ofte besøgte de f.eks. mormo-
derens gamle bror kammerherre Christian von Benzon på Christiansdal ved 
Odense - det nuværende Dalum 
Kloster. Her kunne slægtninge og 
venner hver søndag komme til 
middag, og der var ingen grænser 
for bordets og køkkenets kapacitet. 
En yndet sport ved disse middage 
var at forme små brødkugler og 
fyre dem af sted hen over bordet 
mod et udvalgt mål, helst uden at 
den ramte person opdagede, hvem 
afsenderen var. Flere gange gik 
turen også til Katholm på 
Djursland, hvor godsejerfruen 
Alvilde Dinesen (Karen Blixens far-
mor) var en nær slægtning.

Julie Wedel Jarlsberg
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I 1872 mistede Julie og Fritz deres elskede mor i en alder af kun 53 år, og to 
år senere stod Julie brud. I tråd med familietraditionen valgte hun en ægte-
fælle fra egne rækker, nemlig halvfætteren Christian Benzon Hoppe (hvis 
bror allerede var gift med hendes kusine). Han var født 1844 i Reykjavik, 
idet hans far var dansk stiftamtmand over Island. Hans slægt stammede fra 
Holland og blev adlet i Danmark i 1777. Det nygifte par slog sig ned på 
Pallisbjerg i Vestjylland, som dengang var en gård på en 6-700 tdr. land. Her 
voksede familien sig hurtigt større, først med fire døtre og dernæst tre søn-
ner. Den yngste datter døde dog i en alder af kun to måneder. Det var ikke 
kun børneflokken, der voksede; det gjorde også Christian Hoppes lokale 
engagement og anseelse. Blandt de mange titler, han kunne smykke sig 
med, var sognerådsformand, amtsrådsmedlem, landvæsenskommissær, 
bankrådsformand og landboforeningsformand. 

Julie glemte ikke, at hun var født baronesse og kom fra gode kår, så hun 
havde mere hjælp til hus og børn end områdets øvrige gårdmandskoner. 
Hun var sikkert også den eneste fra Staby, der tog på årlige kurophold i 
Schweiz og aflagde månedlange besøg hos forskellige slægtninge. Dansk 
lærte hun aldrig at tale flydende, så på mange måder har hun været en frem-
med fugl i sognet. Alligevel stod der en naturlig respekt omkring hende, og 
en gammel mand på egnen kunne mange år senere huske, at han som barn 
bukkede for hende, når hun kom ridende gennem byen i damesaddel. 

Julie og Christian Hoppe med børn foran den gamle hovedbygning på Pallisbjerg
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Mens Julies vigtigste opgave som ung var at gifte sig godt, gjaldt det for 
hendes bror i første omgang om at vælge en passende levevej. Valget af 
hustru måtte komme i anden række. Faderen tog for givet, at sønnen ønske-
de at gå i hans fodspor som søofficer - og derfor blev Fritz som 12-årig befa-
let med om bord på korvetten »Nornen«, hvor han i nogle måneder skulle 
være volontør. Så meget desto mere bedrøvede det faderen, da Fritz senere 
mandede sig op til at sige, at han hellere ville gøre karriere inden for diplo-
matiet. Som sagt, så gjort. I 1879 blev han - med en juridisk kandidateksa-
men i bagagen - udnævnt til attaché ved den svensk-norske legation i Paris 
(på den tid havde Norge ikke sin egen udenrigstjeneste pga. unionen med 
Sverige). Få måneder senere indløb der alarmerende nyt hjemmefra. 
Faderen lå for døden i Stockholm, så Fritz hastede mod København, hvor 
han sluttede sig til søsteren og svogeren. De nåede akkurat tidsnok frem til 
dødslejet i Sverige, inden faderen drog sit sidste suk. Som 26- og 24-årig stod 
de to søskende nu uden forældre.

Sommerferierne tilbragte Fritz hos familien på Pallisbjerg, hvor dagligdagen 
lå langt fra den cocktail af diplomati og fornemt selskabsliv, som prægede 
hans tilværelse i den franske hovedstad. Afstanden var også stor i bogstave-
lig forstand: ”Man maatte kjøre med diligence en hel nat fra Holstebro til Ulfborg 
Kro, og der blev man hentet fra Pallisbjerg”, 
som Fritz mange år senere skrev i sine 
erindringer. Men det var anstrengel-
serne værd: ”Uforglemmelige er de dage 
som jeg i min enestaaende trofaste søster 
og kjære svogers hjem fik leve langt borte 
fra verdenstummelen.”

Fritz Wedel Jarlsberg
som 38-årig diplomat.

Gennem sine tre år i Frankrig blev 
Fritz udsat for flere ældre madam-
mers ihærdige forsøg på at gifte ham 
bort, men han klarede frisag hver 
gang. Anderledes gik det, da han efter 
endt tjeneste i Paris aflagde visit hos 
gehejmeråd Emil von Wagner i 
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Aachen. Efter bare et døgn som husets gæst forlovede han sig med gehejme-
rådens datter Alice, som han aldrig før havde mødt. Et fornuftigt parti, al 
den stund hun tilhørte en af Tysklands rige industrifamilier. Brylluppet stod 
tre måneder senere – og dermed blev slægtstræets grene filtret endnu mere 
sammen, idet Alices søster allerede var gift ind i Wedel-slægten med en fjern 
fætter til Fritz. Parret slog sig ned i Stockholm et par år, inden turen gik til 
Wien, hvor der ventede Fritz en post som legationssekretær og et fyrsteligt 
selskabsliv. Snart gik turen videre til London og en stilling som chargé d’af-
faires. 

Fritz Wedels første hustru Alice von Wagner

I England nød han særligt at komme hos 
den danske gesandt Falbe på dennes enor-
me landsted Luton Hoo. En aften skulle 
der være en meget stor fest på Luton Hoo 
til ære for det danske kronprinsepar 
Frederik og Louise (dén Louise, som Fritz 
kendte fra barndommen i Norge og som 
stadig sov med dukker i sengen, indtil 
hun blev gift). Forud for festen havde fru 
Falbe flyttet en stor og kostbar Sèvres-vase 
væk fra en af salonerne og ind i sit sove-

værelse for at bringe den i sikkerhed før de mange gæsters indtog. Da kron-
prinseparret ankom og fik en rundvisning i huset, bad de om også at se 
soveværelset. Kronprinsessen fik straks øje på den fine vase og spurgte 
interesseret til den. Samtidig prikkede hun til vasen med sin stok - med det 
resultat, at den gik i tusind stykker...

I 1891 faldt der en appelsin i Fritz Wedels turban med udnævnelsen til 
befuldmægtiget minister i Madrid, svarende omtrent til ambassadør. Et 
usædvanligt avancement for en kun 35-årig mand. I de følgende år fik han 
rig lejlighed til at udfolde sine diplomatiske evner og høstede især anerken-
delse for at få en handelsaftale i hus mellem Norge og Spanien. Også hjem-
me i Norge gjorde han sig gældende ved dér at mægle mellem kongen og 
Stortinget, der var kommet på kollisionskurs. Man begyndte for alvor at 
lægge mærke til denne Wedel.
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I slutningen af 1897 valgte han overraskende at tage en pause fra diploma-
tiet og flyttede til Danmark. Her lagde han en million på bordet og købte 
herregården Palsgaard ved Juelsminde af prins Emil von Schoenaich-
Carolath. ”Det var med jublende glæde vi saa frem til at skulle kunne leve vort eget 
liv i nærheten av den søster som vi begge elsket saa høit og i hvis liv vi haabet at 
kunne bringe sol og glæde”. Fritz vidste lige præcis, hvordan han ville bringe 
”sol og glæde” ind i søsteren og svogerens liv - nemlig ved at forære dem en 
ny hovedbygning på Pallisbjerg i sølvbryllupsgave! Den gamle hovedbyg-
ning var efterhånden i dårlig stand og havde nok aldrig levet helt op til den 
standard, som Fritz anså for passende til en baronesse. Det skulle der nu 
rådes bod på. Han engagerede derfor den prisbelønnede arkitekt H. C. 
Amberg til at tegne det nye hus i palæstil med facadeudsmykning inspireret 
af klassicismen. Arkitektonisk kom den elegante hovedbygning dermed til 
at skille sig markant ud fra alle andre vestjyske herregårde. Som kronen på 
værket blev slægterne Hoppe og Wedel Jarlsbergs våbenskjolde placeret 
øverst i frontispicen. Ingen skulle være i tvivl om, at dette var et adelshjem.

Julie Hoppe - hvis liv blev alt for kort.

Mens byggeriet stod på, og mens Fritz og 
Alice selv ventede på at flytte ind på 
Palsgaard, modtog de pludselig melding 
om, at Julie var blevet alvorligt syg. Fra sin 
sygeseng i portlængen på Pallisbjerg 
kunne hun følge opførelsen af den nye 
hovedbygning, men hun nåede aldrig selv 
at få glæde af den. Midt i juli 1898 døde 
hun, blot 45 år gammel. En tragedie for 
manden og de seks børn, hvoraf det yng-
ste kun var fire år. Og en stor sorg og skuf-
felse for Fritz.

En anden omvæltning for enkemanden Christian Hoppe indtraf tre måne-
der senere, da han blev udnævnt til administrerende direktør for Den Vest- 
og Sønderjydske Kreditforening. For bedre at kunne passe dette og andre 
hverv, havde han anskaffet sig en villa i Ringkøbing som supplement til 
Pallisbjerg. Han stod nu på toppen af sin karriere og kunne efterhånden 
kalde sig både Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Hofjægermester. 
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Med den berømte polarforsker (og Ringkøbingmand) Mylius-Erichsens ord 
var Hoppe på denne tid ”en fint dannet Personlighed, en elegant Godsejer-Type, 
Landjunkeren paa Bygrund, en yderst forekommende Mand og en Pryd for Byen.” 
Landjunkeren var bogstaveligt talt på bygrund i Ringkøbing, da der få år 
senere kom en stafet hjemme fra gården med det korte budskab: ”Pallisbjerg 
brænder!”. Det gik heldigvis ikke ud over den nye hovedbygning, men de 
fleste avlsbygninger og dyr blev ofre for branden, der var påsat af en af 
gårdens unge arbejdsdrenge. 

Godsejer Christian Benzon Hoppe

Ikke alle forstod Fritz Wedels beslutning 
om at slå sig ned i det jyske. Selv om han 
henviste til ønsket om at bo tæt på søste-
ren, mødte han kun hovedrysten hos 
direktøren for Udenrigsministeriet i 
København: ”At De nedsætter Dem i Jylland 
kan jeg ikke forstå. Jylland er jo bare en hat, 
som Tyskland ved første lejlighed vil kunne 
sætte på sit hoved.” Den slags dommedags-
profetier prellede af på baronen. Med iver 
og arbejdsomhed kastede han sig over 

renoveringen af sin nye ejendom, både ude og inde. Med hjælp fra en 
engelsk havearkitekt og en hærskare af arbejdere blev parken udvidet og 
forskønnet; nye alléer blev anlagt med træer indkøbt i Berlin; den til godset 
hørende kirke og kirkegård blev gennemgribende restaureret; nye arbejder-
boliger blev opført, og der etableredes en elegant rundkørsel, så Wedels 
flotte firspand af hvide heste foran hans vogn kunne få det rette sving ved 
indkørsel til gården. Franske fagmænd blev indforskrevet til at indrette 
huset smukt og herskabeligt; bl.a. skabtes der et langt galleri i hovedfløjens 
andet stokværk ved at nedrive en række skillerum, og der blev indkøbt nyt, 
pragtfuldt inventar. Men ikke alle kræfter blev brugt på forskønnelse. I Fritz 
Wedels tid lykkedes det så godt og vel at fordoble indtægten fra skovbruget 
og landbruget, der omfattede 2575 tdr. land, 400 kreaturer og 1000 svin. Det 
var gode tider, og med egne ord oplevede han en sindets ligevægt i årene på 
Palsgaard. En lokal tømrer havde dog den stik modsatte opfattelse: ”Han 
elskede harmoni, men selv var han ikke harmonisk” - ”han forekom højst uligevæg-
tig, heftig og opfarende.”
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Fritz Wedel Jarlsbergs jyske herregård Palsgaard (foto 2014).

Der fandtes et stort tjenerskab på gården, heriblandt et spansk ægtepar, men 
også en nydelig, ung mand fra nabolaget. Ham tog ægteparret Wedel med 
sig, da de senere flyttede til Paris - og de havde gerne taget mere med. 
Parret, som var barnløst, ønskede nemlig at adoptere en søn af den lokale 
sognepræst i As, men det ville pastoren dog ikke efterkomme. (Den pågæl-
dende søn, Olav Melbye, blev senere farfar til den kendte operasanger og 
portrætmaler Mikael Melbye). Efter dette afslag opgav parret at stifte fami-
lie.

Baronens fornemste gæst på Palsgaard var den svensk-norske kronprins 
Gustaf, der i 1902 deltog i en af godsets jagter, før han fortsatte til endnu én 
på Frijsenborg. En anden prominent gæst fra Stockholm var udenrigsmini-
ster Lagerheim, hvis formål med besøget var at overtale Fritz til at genind-
træde i det diplomatiske korps. Missionen lykkedes. I januar 1903 drog 
Wedel atter til Madrid for en kort bemærkning, men da unionen mellem 
Norge og Sverige brast i 1905, kappede han omgående båndene til Sverige 
og lagde al sin loyalitet i fødelandet Norge - hvor man nu pludselig mang-
lede en konge. Som bekendt valgte man derfor prins Carl af Danmark som 
ny monark, og han skiftede navn til Haakon VII. De nærmere omstændig-
heder omkring dette er beskrevet i tykke bøger, så her skal blot nævnes, at 
det i høj grad var takket være Wedel Jarlsbergs diplomatiske manøvrer, at 
vejen blev banet for den danske prins. Han og baronessen fik æren af at 
ledsage den nye konge og dronning på deres officielle rejse fra Danmark til 
Norge; baronessen tilmed i rollen som midlertidig (og søsyg) overhofme-
sterinde.
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Trods sin store indsats sad Fritz Wedel alligevel tilbage med sorteper efter 
det politiske opgør om unionsbruddet og kongevalget. Han følte sig snydt 
for en udenrigsministerpost, der var blevet ham lovet, og samtidig måtte 
han se sig beskyldt for at have været lidt for geskæftig under de langvarige 
forhandlinger. En del af den mistro, som adskillige nordmænd nærede til 
ham, udsprang af hans pompøse og meget selvsikre optræden, som til tider 
skyggede for hans ellers ganske charmerende og belevne væsen. Hans kon-
sekvente brug af barontitlen gjorde ham desuden til et nemt offer for spy-
dige morsomheder. Sagen var nemlig, at den norske adel med tilhørende 
titler var blevet afskaffet ved lov allerede i 1821 - flere årtier før Fritz blev 
født.

Fritz Wedel Jarlsberg på toppen
af sin karriere

Kong Haakon havde nok meget at takke 
Wedel for, men han var alligevel blandt 
dem, der så skævt til hans facon at gebærde 
sig på, som han fandt direkte anmassende. 
Der var derfor ikke megen hjertelighed i 
luften på kongens højtidelige kroningsdag 
året efter: ”Denne dag”, noterede baronessen 
skuffet i sin dagbog, ”talte Kongen ikke ét Ord 
med Fritz, som har tilbudt ham Kronen og 
Tronen”. Da kongeparret det følgende år aflagde statsbesøg i Frankrig, var 
det med Fritz Wedel som storslået medvært, idet han i mellemtiden var 
blevet Norges minister i Paris. ”Men selv den By var næsten ikke stor nok for os 
begge paa en Gang”, skrev kongen sarkastisk til en ven.

Fra sit domicil i Paris fungerede Wedel også som Norges minister i Spanien 
og Portugal, men i 1914 måtte han for et øjeblik forlade den internationale 
scene og rejse til Vestjylland for at følge sin svoger, Christian Hoppe, til gra-
ven. Kreditforeningsdirektøren var kommet uheldigt af dage som følge af 
de kvæstelser, han pådrog sig ved at standse et løbsk hestekøretøj i 
Ringkøbing. Hans dåd reddede antagelig et par skolebørns liv, men kostede 
hans eget. Hans og Julies børn giftede sig alle borgerligt og kom godt i vej 
- ikke mindst sønnen Alexis, der fik en kæmpe farm og en stor familie i 
Argentina, hvortil han som ung var blevet sendt med en enkeltbillet på lom-
men, da faderen ikke længere ville finansiere hans dyre vaner. 
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Efter Christian Hoppes død gled Pallisbjerg ud af familiens hænder. Fra 
1940’erne til 1990’erne var den ejet af Staten og Københavns Kommune og 
blev brugt til statsungdomslejr, beskæftigelsesanstalt for langtidsledige, 
flygtningecenter under og efter besættelsen, rekreationshjem for hollandske 
skolebørn, drengehjem under Børne- og Ungdomsforsorgen og til sidst 
bolig for flygtninge fra det borgerkrigsramte Jugoslavien. Det havde sin 
pris. Huset var efterhånden så forfaldent, at der blev bevilget nedrivningstil-
ladelse - men i sidste øjeblik har private ejere reddet Pallisbjerg, som nu 
fremstår gennemrenoveret.

Skaugum efter Fritz Wedels ombygning. Huset nedbrændte i 1930

Efter Fritz Wedels genindtræden i udenrigstjenesten solgte han i 1908 sin 
herregård ved Juelsminde og købte i stedet gården Skaugum i Norge. Selv 
om den store, herskabelige hovedbygning var forholdsvis nyopført, foretog 
han straks en meget omfattende udvidelse og ombygning, der tilførte den 
endnu større pragt. Han benyttede kun ejendommen til ferieophold, så da 
det nygifte kronprinsepar Olav og Märtha i 1929 manglede en passende 
bolig, overdrog han Skaugum til dem i bryllupsgave. Officielt var det en 
foræring, men det er siden kommet frem, at han tog sig betalt for venlighe-
den. Kongefamilien måtte erlægge 120.000 kr., men det var dog en favørpris, 
idet ejendomsvurderingen lød på 550.000 kr. Skaugum benyttes i dag stadig 
til kronprinsebolig.
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Kort efter ægteparret Wedels sølvbryllup blev baronessen alvorligt syg og 
døde som 52-årig i 1913. Hendes sygdom var medvirkende årsag til, at hen-
des mand i 1910 og 1912 afslog af blive udenrigsminister, da han omsider fik 
embedet tilbudt. Også i 1921 takkede han nej til samme post. Han blev i 
stedet i Paris som Norges forlængede arm, indtil han lod sig pensionere som 
75-årig. I 1916 giftede han sig med den amerikanskfødte enkebaronesse 
Alice André - en passioneret operaelsker, som udmærkede sig ved at være 
overordentligt velhavende. Hun døde i 1941 i Lissabon, hvortil parret var 
flyttet i 1940, da Tyskland invaderede Frankrig. 

Fritz Wedels anden hustru,
enkebaronesse Alice André

Året efter døde også Fritz Wedel Jarlsberg i 
Lissabon, 87 år gammel. En gavmild grand-
seigneur med høj cigarføring - men også 
Norges betydeligste diplomat i første tredje-
del af 1900-tallet. Som en af karrierens største 
bedrifter sikrede han international anerken-
delse af Norges suverænitet over den mæg-
tige nordatlantiske øgruppe Svalbard, og 
derfor bærer et landområde på en af øerne 
nu hans navn. Han opnåede ofte sine resulta-
ter gennem et imponerende netværk af poli-
tikere, diplomater, fyrster og aristokrater, 
men han omgikkes også unge kunstnere, 
som han støttede rundhåndet. 

Med et så aktivt og begivenhedsrigt liv kan det ikke undre, at han udsendte 
sine erindringer i to bind.

Han efterlod sin store samling af antikviteter, bøger og malerier til slægtens 
stamhus Jarlsberg - og søsterens børn blev betænkt økonomisk; dén søster, 
der betød så meget for ham, at han blev godsejer i Jylland. At hendes liv kun 
blev halvt så langt som hans var en af de uretfærdigheder, som selv den 
bedste diplomat ikke kunne stille noget op over for.

- - - - -
For nyttige oplysninger skylder jeg tak til Julie og Christian Hoppes barne-
barn Tove Hoppe samt Pallisbjergs nuværende ejere, Bo og Lone Kloster.


