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Kære læsere! 
I får her et længere referat af Dansk Adels Forenings 
årsberetning, så I kan følge med i de aktiviteter, der 
foregår i foreningen og de tiltag, som vi gør for at 
fremme viden om- og interesse for den danske adel.
Der var et stort fremmøde på Gl. Estrup Herre-
gårdsmuseet – knap 100 personer – og sikken festlig 
dag på en herregård, som har huset greverne Scheel i 
generationer, men hvor en ”happy go lucky” greve og 
senere lensafløsningen gjorde det af med familiens 600 

års ejerskab. 

Dansk Adels Forening er en forening i fremdrift. Vi arbejder målrettet for at 
kunne kommunikere bedre med vores medlemmer på e-mail, hjemmeside 
og Facebook. Vi er en forening, som efterhånden mange adelige – der ikke 
tidligere har interesseret sig for deres ophav – begynder at kende til. Og vi 
får heldigvis nye medlemmer hvert år.
Vi fik 67 nye medlemmer, 27 er meldt ud (de fleste fordi de ikke har betalt 
kontingent i flere år) og syv af vores medlemmer er døde. (Det lyder ikke af 
meget, når man ser en del flere dødsfald i Meddelelser, men kun syv af disse 
var altså medlemmer af Dansk Adels Forening)

Vi får også en del henvendelser fra folk, som gerne vil være adelige, eller 
som har en formodning om, at de er det. Det er jo en procedure, man så skal 
igennem. Henrik Holstein og vores redaktør på præsenslisterne, Maria 
Rasmussen, er ofte på noget af en opgave, når de bruger tid på at tjekke folk 
- og venligst svare dem ikke mindst!

Adelen er – for andre – ofte omgivet af mystik. Hvordan er det at være ade-
lig? Tja… det er jo ikke noget, som man sådan går og tænker over til daglig. 
Måske fordi der reelt ikke er noget at tænke over. For vores familier er jo lige 
så almindelige som alle andre familier. Forskellen er, at vi har – modsat 
andre – en lang og dokumenteret historie, som vi kender! Og det gør vi, 
fordi vores slægter altid har været beskrevet i litteraturen - herunder i den 
lille røde bog. 
Derfor er adelsårbogen det vigtigste redskab, vi har til altid at vide, hvem 
der var engang og hvem der er i dag. Kan det så ikke bare være ligegyldigt, 
hvem vi er? Jo måske for nogen. Men der er også en hel del af os, som måske 
tænker over, hvor vi kommer fra. Hvem er vi? 
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Og det er dét, der gør forskellen.  Og så får vi automatisk en pligt. Nemlig 
at vi skal opføre os ordentligt. ”Adel forpligter”, sagde man dengang privi-
legierne var ulige fordelt her i landet og adelen derfor havde visse forplig-
telser. Man var forpligtet til at hjælpe, tage ansvar og kæmpe for fred. Vi har 
stadig en moralsk forpligtelse til at udvise en dannet adfærd og være et godt 
eksempel for andre. 
Måske er det også derfor, mange kigger på os som en særlig gruppe men-
nesker? 

Jeg takker mange af Jer for at bidrage til vores blad. Meddelelser er, med 
sine 11 år på bagen, blevet et anerkendt blad i historiske kredse. Og uden 
vores medlemmers engagement og hjælp, er der ikke noget blad. Jeg plejer 
at spørge her på generalforsamlingen, som der mon ikke er én eller to, som 
kan nogle sjove historier om en gammel tante eller onkel og som de gerne 
vil dele med os. Flere gange har nogen meldt sig efterfølgende med vidun-
derlige historier, som vi med fornøjelse har bragt. Jeg håber, at det fortsætter.
Meddelelser bliver sendt med post fra Tyskland til os, da vi kan spare på 
portoudgifterne. Vi får derfor ikke u-afleverede blade retur, så det er vigtigt, 
at vores medlemmer husker at oplyse adresseændringer til os. 
Vi arbejder også på at kunne sende bladet ud elektronisk til vores medlem-
mer. Den unge generation er alle mobile på deres mobiltelefoner og Ipads. 
Uanset om vi ældre synes om det eller ej, så er det den vej, det går. 

Men ellers er det vigtigste, at vi trofast udgiver den røde bog hvert tredje år 
og anser det altså at vedligeholde vores stamtavler - for at være Dansk Adels 
Forenings fornemmeste opgave.  Vores tidligere faste redaktør, Mogens 
Kragsig, fra Syddansk Universitet har valgt, at årbogen, som udkom sidste 
år, skulle være hans sidst for nu. Så vi – dvs Henrik Holstein, som på besty-
relsens vegne har ansvaret for bogen – har fundet os en dygtig ny redaktør, 
Tine Kondrup. Ydermere er det Maria Rasmussen, der også løser andre 
opgaver for os, som fortsat er redaktør på præsenslisterne. Bogen udkom-
mer stadig i bogform. Og skulle den en dag kun udgives elektronisk, så er 
det stadig det samme arbejde for redaktionen. 

Vi er med vores kontakt til Syddansk Universitet også en anerkendt spiller 
på markedet med viden om danske slægter og danmarkshistorie i det hele 
taget. Vi bliver taget seriøst af mange forskere og historikere, som vi er glade 
for at samarbejde med. 

Vi har en ejendom i Gothersgade, hvor de unge kan blive skrevet op til en 
studiebolig, men hvor ikke alle får tilbuddet, desværre. Også her er vi lyk-

kedes med at lave en plan for forbedringer af ejendommen og et regelsæt 
for, hvordan man bor i ejendommen. Vi har måttet lave lidt om på reglerne 
for beboelse. Man må ikke løbe oppe på taget. Vi accepterer ikke Airbnb og 
ej heller, at vores lejere fremlejer deres lejligheder uden, at vi ser en lejekon-
trakt. Der er forståeligt nok en stor efterspørgsel på lejlighederne og ja, i det 
hele taget kigger vi på fremtidens muligheder for ejendommen og kom-
mende store renoveringsudgifter. Behøver vores børn ligefrem bo i centrum 
af København, når nu universiteterne ligger alle andre steder? Vi har rigtig 
mange penge bundet i en ejendom, som reelt kun ganske få af vores med-
lemmer nyder godt af. Skal vi tænke anderledes?

Vi har udviklet en hjemmeside, som vi optimerer efter bedste evne, og hvor 
vi prøver at give vores medlemmer gode tilbud på ting, som kan have inte-
resse. Man kan købe ting til meget rimelige penge, brevpapir, vimpler med 
våben på, beklædningsgenstande, bøger mv. Kristian Knuth er ansvarlig her 
og vil sige lidt om det. Spørgsmålet er ganske enkelt, om vi bruger hjem-
mesiden nok til, at vi skal bruge foreningens penge på at vedligeholde fx 
vores shop?
Vi søger iblandt vores medlemmer en, som har lyst til at være ansvarlig for 
vores hjemmeside, da Kristian skal varetage andre ting i bestyrelsen.

Der findes flere ikke-adelige sites med stamtavler (Finn Holbeck, Nikolaj 
Sadolin, MyHeritage mv). De giver faktisk et godt overblik, men indeholder 
også fejl på antal børn, årstal og navne. Vi følger dem og overvejer, om vi 
selv via fonde kan finde finansiering til at lave noget lignende med den 
danske adel.  Måske kan vi tilbyde vores data til MyHeritage, hvor det ikke 
tager en person mere end et splitsekund at finde ud af, om han eller hun er 
i familie med hinanden og hvordan.  Vupti, der er en fælles tipoldefar og så 
er man ”fri for” at skulle bladre en eller flere årbøger igennem for at finde 
samme svar. Personligt er jeg meget glad for den røde bog, men næste gene-
ration… hvad gør de?

Vi lagde for fire år siden hårdt ud med at markedsføre os selv i Norge, og 
det går så småt den rigtige vej med at overbevise de norske adelsslægter om, 
at de – trods adelen blev afskaffet i landet for 200 år siden – stadig har ret til 
at være en del af en gammel adelsfamilie. Vi får nye medlemmer, og vi har 
artikler, som er orienteret mod Norge, i Meddelelser.  Carl Huitfeldt gør et 
stort stykke arbejde for os i Norge og til efteråret tager bestyrelsen på en 
hvervekampagne i Norge.

Og så er der vores unge afdeling, som står for en kraftig fornyelse. Fem unge 



76

adelige gentlemen har nu startet Nobilitas for de unge.  Flere skal gerne 
melde sig ind i Dansk Adels Forening og Nobilitas kommer derfor med til-
bud, som er svære at sige nej til. Ofte er det jo kun en far eller en mor, som 
er medlem. Men vi vil så gerne have at de unge, der flytter hjemmefra, også 
melder sig ind i foreningen. Det er jo en måde fortsat at kunne vide noget 
om ens egen slægt, og så i øvrigt vide noget om alle de andre.
Caroline Grevenkop-Castenskiold har været kommitteret medlem af besty-
relsen, og har nu fået meget andet at se til. Vi takker Caroline for hendes 
store engagement og i stedet træder Christoffer de Neergaard ind. At være 
kommitteret betyder, at man er med til bestyrelsesmøderne, men man er 
ikke officielt medlem af bestyrelsen og har derfor ikke stemmeret. 

I bestyrelsen bruger vi meget tid og energi på at finde ud af, hvordan vi tror, 
at fremtiden ser ud for en forening som vores. Er dette her noget, som snart 
hører fortiden til? Eller er der en fremtid med nye engagerede adelige, 
såsom at påtage sig at videreføre det arbejde, som vi lægger for dagen? Og 
hvordan får vi de næste generationer til at interessere sig for sådan noget 
gammeldags som den danske adel. Hvilken betydning har det egentligt for 
de unge, at de kommer fra en gammel slægt?

Vi trøster os med, at hvis man ikke kender sin fortid, er det svært at vide 
noget om fremtiden. 

Regnskabet blev forelagt af revisor Torben Nyholm og herefter godkendt.

Til Jer, der ikke var med på Gammel Estrup Herregårdsmuseet, kan jeg 
varmt anbefale en sommerudflugt til Djursland. Gammel Estrup rummer 
hele vores fælles historie og er et vidunderligt museum.  Og så byder Jytte 
jo på kaffe og kage i herregårdskøkkenet. 

Rigtig god sommer
Anna von Lowzow

Generalforsamlingen på
Gammel Estrup Herregårdsmuseet

Britta Andersen
fortæller om Gl. Estrup 

Herregårdsmuseet
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Marc Bruun
de Neergaard

Casper og Monica Moltke 
samt
Peter Conradt-Eberlin
og Sissel Rasmussen

Adam og Kristian Knuth

Birthe og
Niels Henrik Sliben

Alexander, Birgitte, 
David og Grete Scheel

Elizabeth Holstein
og redaktør

Maria Rasmussen
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Frokost i Gammel 
Estrups to smukke 

væksthuse

Henrik og Irene 
Ahlefeldt-Laurvig 
samt Peder og Iljen 
Huitfeldt

Forrest
Bente og Ulrik
Danneskiold-Samsøe

Fra venstre 
Hanne Castenschiold, 
Casper von Holstein, 

Jette von Holstein 
og Jørgen Castenskiold

Fra venstre øverst
Ulla, Line, Emanuel
og Valdemar Bruun de 
Neergaard. 
Jesper Rørsted, Henrik 
Holt Larsen og Marie 
Louise Castenschiold

Marc Bruun 
de Neergaard hos Jytte 

i herregårdskøkkent
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Peder, Iljen 
og Carl Huitfeldt fra Norge

Far og søn, 
Henrik og Erik Holstein

Birgit og Frederik Wedell-Wedellsborg 
samt Inga og Christian
Lerche-Lerchenborg

Elizabeth Holstein og
Christoffer de Neergaard, 

som repræsenterede Nobilitas

Annette og Flemming Rosenvinge Jørgen og Kirsten Juel
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Årbogens tre redaktører, Tine Kondrup, 
Maria Groth Rasmussen og Mogens 
Kragsig

Carl Huitfeldt

Christoffer de Neergaard 
og Erik Holstein Michael og Désirée Iuel

Klavs von Lowzow 
og Helene Rosenkrantz

Marie-Louise Castenskiold 
og Jesper Rørsted
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Årbogens nye redaktør Tine Kondrup 
og Henrik Holstein

Ulrik og Annelise de Neergaard

MEDDELELSER DIGITALT

Som opfølgning på seneste nummers forespørgsel til medlemmerne 
om hvorvidt der er interesse for Meddelelser digitalt, har vi nu som en 
service lagt dette blad op på hjemmesiden www.adelsforeningen.dk.

Gå ind i Shoppen og tryk på “Meddelelser” så kommer den op.

TUXEN
De kongelige billeder

Af Thyge Christian Fønss-Lundberg og Lise 
Svanholm. 252 s. st. Frydenlund, 2018.  

I forordet nævnes en række danske hof-
kunstnere tilbage fra 1700- og 1800-tallet, 
men der er ”kun een dansk hofkunstner, 
der er blevet en integreret del af efterti-
dens europæiske kongelige ikonografi og 
kultur – nemlig Laurits Tuxen”.

I otte hovedafsnit skildres således: ”Tuxen som hofmaler, Fredensborgbil-
ledet, Hos dronning Victoria på Windsor Castle, Kongelige mærkedage, 
Et russisk eventyr, To engelske kroninger, Statsportrætter, og En ny konge-
lig ikonografi”. Herefter følger så sider rummende  -Noter, Illustrationer, 
Litteratur samt Personer i udvalgte malerier, og et nyttigt Navneregister.

Der er tale om den første samlede fremstilling af Tuxens kongelige por-
trætter og malerier, der vises i både helhed og detaljer. Også hidtil mindre 
kendte og upublicerede billeder omtales og analyseres. De to forfattere 
giver i bogen en introduktion til Laurits Tuxens liv (1853 - 1927) og virke, 
hvor han i over 40 år, var en af Europas førende hofmalere. Han portræt-
terede kongelige over hele Europa, men især den danske og britiske kon-
gefamilie samt kroninger og bryllupper hos de russiske zarer. 

LT levede op til alt dette, som for ham med årene blev en krævende og 
livslang opgave, der stillede store krav til hans udholdenhed og fysik. Re-
sultatet heraf kan beskues i nærværende pragtudgave, der giver et samlet 
billede af LT og mange af hans overbevisende oeuvre.

Den umådelige billedrigdom, der fremgår af bogværket, må beskues en-
keltvis og kan ikke gengives her i sin helhed, udover de to valgte eksem-
pler, Zar Nicolai IIs bryllup og det berømte Fredensborgbillede, der om-
tales  efterfølgende samt LTs egne notater, der viser hans arbejdsteknik 
og fortæller om den udholdenhed LT måtte udvise for at fuldføre disse to 
væsentlige og krævende opgaver.
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Ved Zar Nikolai II’s bryllup i Vinterpaladset, d. 14. november 1894 (jvf.s. 
126) bemærkes, især lyssætningen og de implicerede personer, primært 
ægteparret bestående af prinsesse Alix af Hessen samt brudgommen, 
Nikolai II af Rusland, og efterfølgende blandt andre Georg 1, konge af 
Grækenland, hans morfar, Chr. IX af Danmark, hans mor enkekejserinde 
Maria Feodorovna, hans moster prinsesse af Wales, tante dronning Olga 
af Grækenland, m.fl. og den bagved stående skare, der indrammer bille-
det foran de guldbeklædte, hvide vægge. 

I sin dagbog vedr. selve bryllupsceremonien skriver LT - ”Jeg tog Stade 
et Par Trin op ad Prædikestolen og havde ikke grund til at fortryde min 
Plads... jeg gav mig straks til at male Baggrunden med Sangerne” Og kon-
kluderer senere, at ville ”sætte Himmel og Jord i Bevægelse for at komme 
til at male et stort Billede deraf”. Ingen tvivl, LT er begejstret over al måde, 
og samtidig følger vi ham i hans teknik med begyndende korte skitserin-
ger, for derefter at male baggrund, før enkeltheder og personer endelig 
anføres detaljeret. Det lyder ligetil, men kræver stor påpasselighed og 
akuratesse.

LT vandt gehør og berømmelse for sine store malerier med de mange per-
soner og detaljer i billedet, der gør alt levende og nærværende med en 
næsten fotografisk nøjagtighed. Men åbnede også op for en ny opfattelse 
af de mange eminencer ved at forene det storladne med en mere menne-
skelig holdning.

Her skal lige nævnes lidt om LTs baggrund og hans kunstneriske løbe-
bane. Han uddannes ved Kunstakademiet fra 1868 og senere i Paris hos 
maleren Leon Bonnat. I 1878 udstiller han på Charlottenborg og også se-
nere på saloner i Paris, hvor han efterhånden ikke er ganske ukendt. I 
1882 tager han et afgørende skridt  og starter sammen med P. S. Krøyer 
Kunstnernes Frie Studieskole, der åbner for den franske skoles teknik og 
figurstudier. Tuxens stil bliver hermed mere naturalistisk med vægt på 
det koloristiske, hvilket afspejles tydeligt i hans store produktion af kgl. 
og fyrstelige malerier. En pointillistisk teknik med særlig benyttelse af 
lysvirkningen i de gengivne figurer. Han modtager Eckersberg medaljer 
1894 og fungerer som professor ved Kunstakademiet i tidsrummet 1909 - 
16. Allerede fra 1902 optræder han på Skagen med egen sommerbolig og 
er efterfølgende med til at oprette Skagen museum.  LT har virkelig fået 
sit navn og omdømme slået fast i offentligheden.

Vi skal også gribe tilbage til det nok mest berømte royale billede af Tuxens 
hånd, Fredensborg-maleriet, der skildrer Christian IX og dronning Louise 
med familie i havesalen på Fredensborg. LT arbejdede på dette værk i flere 
år fra 1883 - 86. Der er tale om Tuxens første kongelige værk ! Udover den 
danske kongefamilie er  samlet repræsentanter for  russiske, græske, britiske 
og hannoverranske fyrstehuse. Tuxen var i en alder af 29, da han modtog 
den kongelige bestilling, hvilket skulle blive hans livs vigtigste værk. Til 
støtte for dette arbejde fik han hoffotografen Clemens Weller, der fotografe-
rede samtlige kongelige modeller i forskellige stillinger, alt sammen til brug 
for den endelige komposition, som han kunne udvælge de bedst egnede 
positurer til samspillet med de omgivende personer. Et komplekst og væ-
sentligt led i den samlede komposition. Den manglende billedgengivelse 
beklages. Blandingen af formalitet og familiaritet blev med dette billede 
Tuxens varemærke som kongelig portrættør, hvilket fik betydning for hans 
efterfølgende arbejder og de muligheder, der åbnede sig herigennem. Det 
ovennævnte samlede gruppeportræt udstilledes efterfølgende på Charlot-
tenborg, hvor det tiltrak mere end 20.000 besøgende. Også i Paris blev det 
udstillet, men fandt først i 1923 sin blivende plads herhjemme på Christians-
borg, hvor det kan ses i dag i de kongelige repræsentationslokaler.

Samfattende må det siges, at LTs store produktion af alene kongelige billeder, 
inkl. de to ovennævnte malerier, er omfattende og gengives i nærværende 
værk på de mange sider med varieret facon lige fra store helsidesfotos til de-
taljeagtige gengivelser, der giver et godt indtryk af de udvalgte malerier og 
portrætter. Et oplagt fund for alle royalister - og dermed givet af ultimativ 
interesse for Adelsforeningens levende og kunstinteresserede medlemmer. 

Lad bogens to forfattere få det sidste ord:
”Fredensborgbilledet er siden blevet et ikon i dansk kunsthistorie- en slags 
visuel stamtavle over dynastiet Glücksborgs storhedstid, hvor Christian IXs 
berømte børn og svigerbørn kastede glans over slægten og nationen”. 

I 2013 opdaterede maleren Thomas Kluge billedet ved en ny version at 
afbilde Danmarks nuværende kongelige familie ligeledes i havesalen på 
Fredensborg Slot. Selvom Kluges værk (gengivet s. 57) med dets sorte bag-
grund og manglende rumfølelse fremstår symbolistisk og surrealistisk som 
kontrast til Tuxens realisme, er det ment som en hyldest fra den unge nutids-
kunstner til en af 1800-tallets store danske malere”.    

Ole Esben von Kløcker
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Jagten på Fortiden
Nyt herregårdsprojekt skal skabe aktive oplevelser og læring for børn og unge 
på landet. Projektet er ejet af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Af Helle Ingerslev Kristensen

Jagten på Fortiden er et nyt ambitiøst undervisnings- og 
formidlingsprojekt, der hen over de næste tre år skal 
give nyt liv til landdistrikterne. Det skal gøres ved at 
aktivere herregårdenes natur- og kulturmæssige vær-
dier med særligt fokus på børn og unge. Formålet er 
at styrke ressourcer, historisk identitet og anvendelse 
af herregårdenes natur hos især børn og unge i land-
distrikterne.

Danmarks omkring 730 herregårdskomplekser med alt hvad de rummer af 
skove, marker, bygninger, alléer og voldgrave er et ofte overset element i 
danskernes kulturhistorie. Særligt de unge generationer risikerer at miste 
kulturel og historisk identitet som en konsekvens af det manglende fokus 
på herregårdenes rige kulturarv. Jagten på Fortiden skal derfor sætte fokus 
på herregårdenes vigtige roller i lokalsamfundene førhen og fungere som en 
positiv modfortælling til de negative fortællinger om landområderne som 
tyndt befolkede og med manglende kulturelle samlingspunkter. 

Projektet vil gennem perioden komme med et nytænkende bud på, hvordan 
landdistrikterne sammen kan styrke fortællingen om herregårdenes lokale 
kulturarv med en stærk inddragelse af lokale skoler, ungdomsuddannelser 
og frivillige foreninger. En række undervisningsfilm, en hjemmeside, under-
visningsmateriale, årligt tilbagevendende aktiviteter og tiltag i hele landet 
skal udgøre projektets indholdsside. Gammel Estrup Danmarks Herregårds-
museum er primus motor og fagligt anker, mens filmproduktionsselskabet 
Film & TV Compagniet står for produktion af projektets digitale og filmiske 
elementer. 

I en tid hvor identitet og værdier er til stadig forhandling, og hvor børn og 
unge i mindre grad end tidligere er aktive under åben himmel, skal Jagten 
på Fortiden skabe et bud på, hvordan grundskoler og ungdomsuddannelser 
i områder præget af få kulturelle tilbud kan realisere kvalificerede lærings- 
og undervisningstilbud i skolernes lokalområder. Projektets undervisnings-
forløb stiller skarpt på udvalgte tematikker og kronologiske nedslagspunk-
ter, der understøtter formelle krav i grund- og gymnasieskolen såvel som 
herregårdshistoriens kanonpunkter. 

Gennem århundreder har herregårdene haft en væsentlig betydning som 
lokalområdernes største arbejdspladser og som kulturelle kraftcentre, men 
denne betydning er i dag gået lidt i glemmebogen, og det vil Jagten på Forti-
den gøre op med. Skoleelever i grundskoler og gymnasier skal derfor skifte 
det vanlige klasselokale ud med herregårdenes forunderlige verden af natur 
og kulturhistorie med fokus på netop deres lokalområdes herregårdshisto-

Med projektet Jagten på Fortiden skal danskerne hen over de næste tre år på opda-
gelse i Danmarks herregårdsområder, der ligger spredt som et finmasket net hen over 
landet. Målet er at aktivere de mange ressourcer, der findes i herregårdslandskaberne 
- ikke mindst målrettet børn og unge bosat på landet. Foto: Gammel Estrup. 

Børn på besøg på Museum Salling/Spøttrup Borg. Foto: Museum Salling.
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rie. Undervisningsmaterialet bliver udviklet sådan, at det kan anvendes i 
det lokale herregårdslandskab, i kirken, på skolen eller måske som et led i 
et besøg på selve herregården. Projektets film skal understøtte undervisnin-
gen, men de kan også ses selvstændigt, og de bliver i lighed med det øvrige 
materiale gratis tilgængelige på projektets hjemmeside www.jagtenpaafor-
tiden.dk. 

Jagten på Fortidens hjemmeside skal således indeholde oversigter over  
aktuelle aktiviteter omkring herregårdene, og samtidig skal platformen fun-
gere som en åbning til den danske adels- og herregårdshistorie og skabe 
fokus på landets mange lokale, landskabelige spor fra fortidens herregårds-
liv. Børn og unge er fremtidens byggesten, og derfor er det af afgørende 
vigtighed, at de får en forståelse for og tilknytning til den lokale herregård 
og dennes betydning for lokalområdets udformning i dag. Herregårdenes 
skiftende driftsformer og landbrugsmetoder har gennem århundreder været 
en afgørende faktor i udformningen af det nutidige danske landskab. Der er 
flere hundrede års historier at tage af, og aktiviteter uden for herregårdenes 
mure spiller således en stor rolle i projektet.

Som en del af projektet løber den nye, nationale begivenhed Herregårdenes 
Dag af stablen den 18. august i år. Her er fokus på herregårdenes almene, 
lokale befolkning, som på dagen kan opleve nye sider af deres lokale her-
regård. En gåtur i det lokale herregårdslandskab, åbning for offentligheden 
af skov, park eller omvisninger mod entré er her eksempler på, hvordan man 
som herregård kan åbne sig op mod lokalområdet. 

Et nært samarbejde med Dansk Center for Herregårdsforskning og herunder 
forskningscentrets hjemmeside www.danskeherregaarde.dk skaber yderli-
gere konsolidering af projektets faglige indhold og samtidig realiseres am-
bitionerne om at skabe et fagligt velfunderet undervisningsindhold i Jagten 
på Fortiden. Projektet støttes af Nordea-fonden, Norddjurs Kommune og 
Skibsreder Carsten Brebøls almennyttige fond.

Herregårdenes helheder består af en række elementer som marker, alléer, herregårds-
skove samt boliger til land- og skovarbejdere. Alle disse elementer kan bringes i spil 
i undervisningssammenhænge og i aktiviteter målrettet lokalbefolkning. Her er det 
Skovarbejderhuset i den gamle herregårdsskov Lunden ved Gammel Estrup. 
Foto: Martin Damm Kristensen.

Fakta om Jagten på Fortiden
Jagten på Fortiden er et gratis formidlings- og undervisningsprojekt, 
der i perioden 2019-2021 stiller skarpt på herregårdenes glemte kultur-
arv og skal få danskerne til at gå på opdagelse i deres lokale herre-
gårdsområde. Projektet rummer blandt andet:

Undervisningsmateriale og særlige undervisningsfilm målrettet grundskole 
og gymnasier, der kan bruges i alle herregårdsområder landet over.

Fysiske faciliteter og historiske ruter i herregårdslandskaberne.

Nationale arrangementer såsom en årlig Herregårdenes Dag samt forskellige 
andre events på de enkelte herregårde.

En digital platform samler og formidler alle tilbud og aktiviteter under 
Jagten på Fortiden.

Kontakt museumsinspektør Helle Ingerslev Kristensen på:
hik@gammelestrup.dk for flere informationer eller deltagelse.
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Vil du være med?
Den nye, nationale begivenhed Herregårdenes Dag afholdes i år den 
18. august.

Du kan for eksempel tilbyde fødevaresalg, åbent hus/have, spisning, 
udstilling eller lignende. Kun fantasien sætter grænser!

Du er med til at øge fokus på de danske slotte og herregårde, du får 
øget synlighed og forhåbentligt øget salg af dine herregårdsoplevelser. 

Det er gratis for slotte og herregårde at deltage i Herregårdenes Dag. 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum står bag Herregårdenes 
Dag. Målsætningen er at styrke kendskabet til landets godt 700 herre-
gårde og skabe en bevidsthed om den vigtige, fælles kulturarv, som de 
udgør.

Man kan få yderligere information om deltagelse i Herregårdenes Dag 
ved at kontakte museumsinspektør Marie Elkjær på:
me@gammelestrup.dk

Projektet udbredes fra fyrtårnsherregårde fra forskellige regioner: Voerga-
ard Slot (Nordjylland), Spøttrup Borg (Midtjylland), Gammel Estrup (Djurs-
land), Moesgaard (Østjylland), Sønderskov Slot (Sydjylland), Sønderborg 
Slot (Sønderjylland), Skjoldemose Gods (Fyn), Reventlow-museet Peder-
strup (Lolland-Falster) Selsø Slot (Sjælland). I hver region deltager desuden 
kommuner, skoler og institutioner samt en række lokale foreninger.

Medlemsmøte på Jarlsberg Hovedgaard
Søndag 8. september 2019, kl 12.00

Dansk Adels Forening inviterer til medlemsmøte på Jarlsberg Hovedgaard ved 
Tønsberg søndag 8. september, hvor stamhusbesitter Nicolaus Wedel Jarlsberg 

vil åpne herregården for oss. Bestyrelsen kommer opp fra Danmark
for å møte norske medlemmer.

Program (Fra kl. 12 til ca. kl.15), inkluderer følgende:
- Åpning og presentasjon ved bestyrelsen

- Omvisning på Jarlsberg Hovedgaard
- Kåseri om Jarlsberg og adelen i Norge v/Øystein Rian, professor (em) i historie.

Enkel lunsj. Ektefeller, ledsagere, barn og foreldre
og andre potensielle medlemmer er velkomne!

Sett av dagen – for en opplevelse utenom det vanlige
og møte med mange spennende mennesker!

Påmelding til Carl Huitfeldt e-post: carl.huitfeldt@online.no
innen 1. september,n.kr. 200 pr. deltaker, betales til konto 7640 05 05620.

Vi håper å se deg og dine!

 
 

      Medlemsmøte på Jarlsberg Hovedgaard 

Søndag 8. september 2019, kl 12.00 

 

Dansk Adels Forening inviterer til medlemsmøte på Jarlsberg Hovedgaardved Tønsbergsøndag 8. 
september, hvor stamhusbesitter Nicolaus Wedel Jarlsberg vil åpne herregården for oss. Bestyrelsen kommer 
opp fra Danmark for å møte norske medlemmer. 

Program (Fra kl. 12 til ca. kl.15), inkluderer følgende: 

-Åpning og presentasjon ved bestyrelsen 

-Omvisning på Jarlsberg Hovedgaard 

-Kåseri om Jarlsberg og adelen i Norge v/Øystein Rian, professor (em) i historie. 

Enkel lunsj. Ektefeller, ledsagere, barn og foreldre og andre potensielle medlemmer er velkomne! 

Sett av dagen – for en opplevelse utenom det vanlige og møte med mange spennende mennesker! 

Påmelding til Carl Huitfeldt e-post: carl.huitfeldt@online.no innen 1. september,n.kr. 200 pr. deltaker, 
betales til konto 7640 05 05620. 

Vi håper å se deg og dine! 

 

Abonnement på Meddelelser
Har du ikke mulighed for at blive medlem af Dansk Adels Forening, kan 
du alligevel modtage Meddelelser. Det koster 150,- om året. 
Tegn et abonnement på www.adelsforeningen.dk 
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Tak til Mogens Kragsig Jensen
På generalforsamlingen for Dansk Adels Forening på Gammel Estrup den 2. 
juni 2019 takkede Henrik Holstein på Foreningens vegne den afgående re-
daktør, Mogens Kragsig Jensen, for hans indsats som redaktør for Danmarks 
Adels Aarbog. Det lød således:

Adelsårbogen nyder stor anseelse på grund af dens høje faglige niveau og 
dens unikke indhold. Forudsætningen for, at en sådan årbog kan frembrin-
ges hvert tredje år, er, at den redigeres af dygtige, stærkt engagerede og højt 
professionelle redaktører. Det er nøjagtigt, hvad der har karakteriseret årbo-
gens redaktører gennem tiderne. I den senere årrække har universitetslek-
tor, ph.d. Lars Bisgaard og forskningsbibliotekar, cand.mag. Mogens Kragsig 
Jensen stået for redaktion og udgivelse af en løbende opdateret og trinvis 
forbedret adelsårbog, et perfektionistisk pillearbejde, som tager enormt me-
gen tid, den underliggende forskning ikke at forglemme. I de seneste tre år 
har Mogens Kragsig Jensen stået for begge redaktørers arbejdsområder, dvs. 
både den historiske del, hvor et antal slægter behandles, ofte med stamtav-
ler, og præsenslisten, altså oversigten over næsten samtlige til den dansk-
norske adel tilhørende personer – en næsten umenneskelig opgave i lys af, 
at opgaven ligger i grænselandet mellem æreshverv og bijob, samtidigt med, 
at en fuldtidsstilling på universitetet skal bestrides. Samtidig havde Mogens 
sat sig for at påbegynde en gennemgribende ensretning af den måde, hvorpå 
de enkelte adelige præsenteres i præsenslisten. At ensrette 7.000 individers 
data, herunder vekslende stillingsbetegnelser på forskellige sprog, er ikke 
en opgave, som kan fuldføres i en enkelt redaktionsperiode, selv med hjælp 
fra den bl.a. dertil egnede daværende redaktionssekretær, cand.mag. Maria 
Groth Rasmussen. Det er også et arbejde, som er fortløbende af den årsag, at 
nye mennesker og nye stillinger hele tiden kommer til. 

Megen tid og energi er også brugt på at skabe kontakt til slægter eller 
slægtsgrene, som vi ellers havde mistet forbindelsen til. Det resulterede i 
fem genoptagne grene og slægter. Samtidig er nye korrespondenter blevet 
rekrutteret. Korrespondenterne er dem, der i hver familie eller gren står for 
indsamling af oplysninger til årbogen og er bindeled til årbogen. Der er ca. 
650 korrespondenter. Jo flere redaktionen har, des mere præcis og opdate-
ret bliver årbogen. I fem tilfælde har slægtsopstillingen skulle omkalfatres, 
idet slægten havde fået et nyt overhoved – det er som bekendt overhovedet, 
som anføres først og som er udgangspunkt for slægtens opstilling i årbogen. 
For ti slægters vedkommende har Mogens indført inddeling i grene med til-

hørende grafiske oversigter (sidstnævnte blev indført med årgang 2006-08, 
hvorefter man måtte undre sig over, at vi nogensinde havde klaret os uden!). 

Dertil kommer arbejdet med den historiske del. Til den seneste årbog udar-
bejdede Mogens Kragsig Jensen en større slægtsafhandling på 78 sider med 
stamtavler, portrætter, m.m. for slægten Werenskiold, som trods det, at den 
blev adlet allerede i 1697 og 1717, ikke tidligere har været behandlet i årbo-
gen. Desuden formidlede han adskillige bidrag fra andre kapaciteter, både 
slægtsafhandlinger og artikler.

Hver gang en årbog er udgivet, er det ikke bare den mest opdaterede, men 
også den bedste som følge af de kvalitetsforbedringer, som indføres en pas-
sant. Dette gælder i endnu højere grad for den seneste årbog, altså årgang 
2015-17, som udkom i sensommeren 2018, hvor kvalitetskontrollen fik særlig 
prioritet.

Den 31. december 2018 trådte Mogens tilbage efter 15 år som redaktør på 
Danmarks Adel Aarbog, heraf de tre sidste som eneredaktør. Samarbejdet 
med Mogens igennem årene har været givende for alle, som har nydt godt af 
hans kompromisløse indsats, kolossale viden og hans behagelige væsen og 
underspillede humor. ’Foreningens ryggrad’ eller ’Adelens visitkort’, som 
årbogen er blevet kaldt, er stærkt præget af Mogens.

Dansk Adels Forening udtrykker sin største tilfredshed, taknemmelighed 
og glæde overfor Mogens Kragsig Jensen, som ønskes intet mindre end lig-
nende succes med sine fremtidige gøremål.

Husk, at det er gratis
for Dansk Adels Forenings medlemmer

at annoncere privat i Meddelelser
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Historien om Dannebrog

Af Hans Christian Bjerg, 48 s. ill. oktavformat, 
indb. 2. udg. Danmarks-Samfundet, 2019.

Udsendes i revideret udgave i anledning 
af 800-års jubilæet for den legendariske 
tilsynekomst af Dannebogs-flaget i 1219 
ved slaget i Lyndanisse i Estland. Legen-
den har efterhånden vokset sig så fast, at 
Danmarks-Samfundet vælger at udsende 
en jubilæumsudgave netop i dette år.

Der er tale om en lille handy bog i lækkert tilsnit med mange illustrationer, 
som redegør for de forskellige aspekter, der gør sig gældende omkring 
Dannebrog og brugen af det. Efter et indledende forord fra landsformand, 
Erik Fag-Pedersen bringes afsnittet om Dannebrog som identitetssymbol, 
hvorefter den historiske redegørelse om Dannebrog som kongens og sta-
tens flag tages op og efterfølges af afsnittet om Dannebrog, som folkets 
flag i tiden efter 1800. 

Dannebrog bliver nationalsymbol derefter. Efterfølgende skildres, hvor 
Dannebrog optræder i hverdagen og markeres ved særlige flagdage. Der 
afsluttes med en kortfattet skildring om Dannebrog og vor nationalfølelse 
samt en opregning af hovedpunkter i Dannebrogs historie dækkende ti-
den fra 1219 - 1927. 

Om Danmarks-Samfundet (oprettet 1908) indskærpes det, at Danmarks-
Samfundet er en upolitisk, medlemsbaseret landsorganisation, der med 
baggrund i dansk kulturtradition har til formål at udbrede kendskabet til 
Dannebrog og dets anvendelse, som et nationalt symbol for dansk kultur, 
fællesskab og identitet.

I det fyldige historiske afsnit op til 1800-tallet berettes og illustreres om 
Dannebrogs skæbne og forekomst. Flere kendte af fortidens historikere 
bringes på bane, eksempelvis Christiern Pedersen, Peder Olesen, Hans 
Svanning og Anders Wedel Sørensen. Endelig Arild Huitfeldt, som den 
mest markante, men alle nævner de Dannebrog i en eller anden forbin-
delse som banner eller kongeflag. Huitfeldt tror ikke selv på legenden om 

flaget, der falder ned fra himlen, men overlader det til sin læser selv at 
drage de nødvendige konklusioner.

Dannebrog bliver efterfølgende et af de mange korsflag, der var i brug i 
Middelalderen i Europa, men anvendelsen som nationalflag gør Danne-
brog til det ældste nationalflag i verden, hvilket sker fra midten af 1300-tal-
let. I tidsperioden 1400-1600 udbygges denne fokus på Dannebrog som 
nationalflag, en udvikling der fortsætter uændret og endegyldigt frem til 
1800-tallet og videre op til vor egen tid.

Dannebrog bliver allerede kongeflag fra 1696, hvilket er fortsat til vore 
dage, og ydermere folkets flag efter 1800. Alt det kan læses i det indholds-
rige afsnit, der beskriver Dannebrogs historie og popularitet, som væren-
de ganske stadfæstet. Museumsinspektør Worsaae gjorde gennem fore-
drag og oplysende virksomhed i 1848 og fremover en væsentlig indsats 
for at udbrede kendskabet til Dannebrog og dets levende historie. Spørgs-
målet om stutflag og spliflag dukker op herefter, og giver anledning til en 
politisering om brugen af flaget.

I Sønderjylland fik Dannebrog en særlig betydning, især efter 1920. Un-
der den tyske besættelse efter 1940 fik Dannebrog igen en særlig national 
betydning, ligesom Dannebrog i dagens Danmark har en speciel og afgø-
rende rolle såvel i hverdag som til festlige begivenheder af  betydning for 
nationalfølelsen og dansk identitet.

Værket afsluttes med en oversigt rummende hovedpunkter i Dannebrogs 
historie samt henvisning til Danmarks-Samfundet for nærmere oplysning 
og rådgivning, som er til stede efter 110  års virke for vort nationalflag. 
Evt. henvendelse til Landskontoret kan ske på tlf. 24 46 81 26.

Ole Esben von Kløcker
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Nyt fra Nobilitas
Kære læser,
Det glæder os, at du læser med, for vi vil gerne fortælle om vores aktiviteter 
i Nobilitas. Som du måske læste i det foregående nummer af Meddelelser, 
har vi for nylig stiftet en ny forening for unge medlemmer af Dansk Adels 
Forening. Baggrunden for dette var, at vi følte, at Dansk Adels Forenings 
Ungdomsafdeling trængte til lidt fornyelse.

Vi ønsker at benytte denne lejlighed til at takke for al opmærksomheden 
omkring Nobilitas samt for de talrige positive tilkendegivelser, som vi har 
modtaget. Vi er meget taknemmelige for opbakningen! Masser af unge 
medlemmer af Dansk Adels Forening har allerede meldt sig ind i Nobilitas’ 
Facebook-gruppe, og vi er helt overvældede af, hvor mange der har udvist 
interesse for at deltage i Nobilitas’ sensommerbal fredag d. 23. august 2019. 
Vi glæder os til at se jer alle sammen til et brag af en aften, hvor vi håber at få 
lejlighed til at lære endnu flere medlemmer af Nobilitas at kende! I kan læse 
mere om sensommerballet i den vedlagte indbydelse. Først vil vi imidlertid 
kort gøre status for de aktiviteter, som vi har haft indtil nu.

I marts måned oprettede vi en Facebook-gruppe for Nobilitas, som vi in-
viterede alle medlemmer af Facebook-gruppen for Dansk Adels Forenings 
Ungdomsafdeling til at være en del af. Vi har tillige oprettet en fane inde 
på Dansk Adels Forenings hjemmeside, hvor vi præsenterer vores visioner 
for Nobilitas. Vi har sendt en e-mail ud til alle unge medlemmer af Dansk 
Adels Forening, hvor vi opfordrede dem, som ikke allerede havde modtaget 
invitationen direkte, til også at melde sig ind i den ny Facebook-gruppe. Den 
tidligere Facebook-gruppe for Dansk Adels Forenings Ungdomsafdeling er i 
mellemtiden blevet nedlagt. Hvis enkelte unge medlemmer af Dansk Adels 
Forening endnu ikke skulle have nået at melde sig ind i Nobilitas’ Facebook-
gruppe, opfordrer vi jer til at gøre det! I givet fald vil det blive endnu nem-
mere for os at kommunikere information direkte ud til jer og at inddrage jer 
i Nobilitas’ fællesskab.

Søndag d. 2. juni 2019 havde vi fornøjelsen af at præsentere os selv og Nobi-
litas ved Dansk Adels Forenings generalforsamling på Gl. Estrup. Det glæ-
dede os meget, at vi fik mulighed for at drøfte vores tanker med jer.
 

Som nævnt til generalforsamlingen, på Facebook og i dette skriv afholder vi 
fredag d. 23. august 2019 kl. 18.30 et sensommerbal for Nobilitas’ medlem-
mer i Moltkes Palæ. Hvis der måtte være interesse for det, påtænker vi at 
arrangere en mindre sammenkomst umiddelbart forud for sensommerballet 
for de medlemmer af Nobilitas, som endnu ikke har haft mulighed for at 
lære så mange af de øvrige medlemmer at kende. Vi har fuld forståelse for, 
at det måske kan virke en smule overvældende for nogen at deltage i sen-
sommerballet – også selv om vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at skabe en så 
indbydende og festlig atmosfære som overhovedet muligt! Det vil forment-
lig virke mindre overvældende, hvis man på forhånd har haft lejlighed til 
under uformelle rammer at møde en masse andre medlemmer af Nobilitas. 
Mere information herom vil blive udsendt via Nobilitas’ Facebook-gruppe, 
så hold jer endelig orienterede dér!

Dansk Adels Forenings generalforsamling fandt sted på Gl. Estrup

Den store festsal i Moltkes Palæ
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Indbydelse 
Det ville glæde os at se dig samt en eventuel ledsager til  

sensommerbal i Moltkes Palæ fredag d. 23. august 2019 kl. 18.30. 

Aftenen indledes med en velkomstdrink i de smukke saloner. Alle gæster bydes vel-
kommen af bestyrelsen for Nobilitas og formanden for Dansk Adels Forening.  

Efter velkomsten vil der blive serveret en tre retters middag med husets vine ad libitum. 

Middagen vil blive efterfulgt af en fest bestående af bar for egen regning samt dans og 
musik til kl. 2.00. Herefter fortsætter vi videre ud i det københavnske natteliv. 

Påklædning: Smoking/sommerkjole 

Christian d. 10.’s salon    Riddersalen 

Førend man kan deltage i ballet, skal man være medlem af Dansk Adels Forening. 

Prisen for medlemmer af Nobilitas (medlemmer af Dansk Adels Forening, som er yng-
re end 35 år) samt eventuelle ledsagere er 525 kr. pr. person. Prisen for øvrige deltagere 
(medlemmer af Dansk Adels Forening, som er ældre end 35 år) samt eventuelle ledsa-
gere er 1.050 kr. pr. person. 

Tilmelding sker ved indbetaling (MobilePay 20 80 90 02 / kontonr. 1031827, reg.nr. 
7136). 

På Nobilitas’ vegne 

Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille, Frands Brockenhuus-Schack, Christian Holck, Otto 
Moltke, Christoffer de Neergaard & Georg Vind 

Vi glæder os til at se en masse festglade medlemmer til sensommerballet i 
Moltkes Palæ fredag d. 23. august 2019 kl. 18.30! Tøv endelig ikke med at 
kontakte os, hvis I skulle have nogle gode idéer til, hvordan vi kan gøre det 
endnu mere attraktivt at være medlem af Nobilitas.

Mange venlige hilsener
Gregers, Frands, Christian, Otto, Christoffer & Georg

Vores kontaktoplysninger er følgende:

Gregers greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille
tlf.nr.: 20 80 90 02 e-mailadresse: gregers@ahlefeldt.dk

Frands greve Brockenhuus-Schack
tlf.nr.: 40 17 93 56 e-mailadresse: frands@giesegaard.dk

Christian baron Holck
tlf.nr.: 28 78 25 26 e-mailadresse: christian.w.holck@gmail.com

Otto greve Moltke
tlf.nr.: 50 20 77 65 e-mailadresse: moltkeotto@gmail.com

Christoffer de Neergaard
tlf.nr.: 29 24 70 75 e-mailadresse: cjtdn@gunderslevholm.dk

Georg Vind
tlf.nr.: 29 40 60 40 e-mailadresse: g.vind@sanderumgaard.dk

Den grønne salon i Moltkes Palæ
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Slægten Bardenfleth
Stamtavle med biografier og portrætter. 

Af Niels Gustav Bardenfleth, indb., ill.  Privat 
tryk, 302 s. 2019.

En samlet udgave om slægten, biografisk 
og heraldisk ajourført af forfatteren, ni-
ende slægtsleds yngste, i.e. Niels Gustav 
B., der som ”bedaget pensionist” har på-
taget sig opgaven. Slægten har sidst været 
optaget i DAÅ 1948., men optræder nu i 
ovenstående selvstændige udgave, som 
kan anbefales alle slægtsinteresserede. 
Div. fonde har ydet tilskud til udgivelsen.

Efter et kort forord følger ikke mindre end 29 biografier, heraf 9 kvin-
der samt slægtens mandlige medlemmer som land- eller søofficerer eller 
fremtrædende embedsmænd, heraf adskillige med tilknytning til hoffet. 
Slægtens kvinder bemærkes at have haft bemærkelsesværdige levneds-
forløb. Yderligere oplysning kan findes i hhv. Dansk Biografisk - og Dansk 
Kvindebiografisk Leksikon. Forfatteren har søgt at levendegøre de nævn-
te biograferede personer, der omfatter tredje til ottende slægtled. 

Den bremiske uradelsslægt er udgangspunktet. I slutningen af 1600-tallet, 
hvor slægten kommer til Danmark efter at have fungeret i landområdet 
Stedingen, vest for Nedre Weser siden år 1400 ff.  Første del af stednav-
net Bardenfleth er dannet af den indogermanske grundform, der betyder 
rand, kant eller æggen på en stridsøkse. Det germanske ord for skæg, Barr 
kan også have spillet ind. Anden del kommer af Vlet, der betegner vand-
løb i Elben-Weserområdet.

Den følgende slægtshistorie må læses i det efterfølgende levende afsnit, 
der indeholder beretninger, dels om de kontroverser og sammenstød, der 
historisk er belæg for, dels slægtsnavnet, der nævnes allerede i begyndel-
sen af 1200-tallet. Godset Rechtebe optræder i samme forbindelse, men 
vi skal frem til Addo von Bardenfleth, født 1632, der optræder som stam-
fader til de senere danske stamrækker. Louis Bobé har medvirket til den 
slægtsmæssige redegørelse, der kan ses i DAÅ 1948. I 1871 fik slægten 

naturaliseringspatent som tilhørende dansk adel. Siderne 24 til 55 skildrer 
efterfølgende med biografiske noter slægtens stamtavler. 

Bogens hovedafsnit, ”Biografier og portrætter” er oplysende og detalje-
rigt skildret gennem de følgende 178 sider med mange illustrationer og 
billeder af de implicerede personer og tilknyttede steder. Der er tale om 
et meget stort og omfangsrigt materiale, hvor det efterfølgende Navnere-
gister rummende oversigt over de i stamtavlen nævnte familiemedlem-
mer, kan benyttes med fordel. Vil man søge yderligere oplysninger kan 
den medfølgende Kildeoversigt også være anvendelig. Således udrustet 
er den enkelte læser i stand til at danne sig overblik og udmærket indsigt i 
den Bardenflethske slægts gerninger og historiske livsforløb gennem flere 
århundreder. 

Et par eksempler fra de overstående nævnte biografier, kan måske give 
yderligere appetit på at opleve bredden og omfanget af den Bardenfleth-
ske slægts livsdygtighed og duelighed gennem forskellige generationer. 
Her kan nævnes for eksempel oberst Johan Frederik Bardenfleth (1695 - 
1771), gift med Anna Elisabeth Lasson, ejer af herregården Harritslev (jvf. 
bogens omslag), ”han beholdt sit menneskelige sindelag hele livet igen-
nem”, hedder det. I et senere slægtled optræder oberstløjtnant Poul Bar-
denfleth (1774 - 1837), og sådan kan flere nævnes helt op til vor tid. Sidst i 
denne lange række nævnes Creditkassedirektør Hemming L. Bardenfleth 
(1896 - 1981). Men som sagt de øvrige biografier, især kvindernes, fortje-
ner opmærksomhed, men det må overlades til den ihærdige læsers gunst  
-  der er nok at komme efter !

I et afsluttende Appendiks fortælles om Harritslevgaard, Vemmetofte 
Kloster, Vallø Stift, mv., men også om Fideikommiset og portrætsamlin-
gen samt de mange Storkorsriddere, Kammerherrer og slægten Løvenørn, 
der ved mandlige familiemedlemmers giftermål har fået tilknytning til 
slægten, adelige såvel om borgerlige. Forbindelsen mellem slægterne Bar-
denfleth og Løvenørn går helt tilbage til 1771, men et endeligt overblik 
overlades kommende læsere af ”Slægten Bardenfleth”. Bogen kan anbefa-
les og bestilles via mail: n.g.bardenfleth@mail.dk. 

Ole Esben von Kløcker
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Tante Marie Vedel
Af Steen Vedel

Tante Marie, som i virkeligheden var min grandtante, 
da hun var gift med min farfars bror, Axel Vedel, betød 
meget for min barndom. Axel og Marie var barnløse, 
men hun havde stor kærlighed til familiens unge og var 
i øvrigt et elskeligt menneske, hvilket udmøntede sig 
i en stor gæstfrihed. Vi – Min mor, søster og jeg – blev 
jævnligt inviteret til at besøge hende på Vedelsbo, som 
lå ved Vallø Strand, fem kilometer syd for Køge. Ophol-

dene varede som regel en uge, men sommetider 2 uger og en enkelt gang i 
1945 i 2 måneder.

Marie blev født 1866 på herregården Rønnebæksholm ved Næstved, hvor 
hendes far, godsejer Peter Collet regerede. Han ejede yderligere to godser, 
Lundbygård i nærheden og Katholm ved Grenå. Desuden var familien be-
styrer af Gl. Kjøgegård, som ejes af den Carlsen-Langeske stiftelse.

Der var to søskende, Holger Collet, som i den periode, jeg skriver om boede 
på Gammel Kjøgegård og Emsy Collet, som da boede på villa ”Mindet” ved 
Bårse efter et langt liv i missionens tjeneste.

Marie blev ikke gift i sin pure ungdom, som det ellers var skik i den godsbe-
siddende overklasse. Hvorfor står ikke klart, men en meget streng far, som 
nok var kritisk overfor eventuelle bejlere, og hendes egen tilbageholdenhed 
må være forklaringen. Desuden havde hun det handikap at have en skæv 
skulder, som hun havde fået fordi hendes barnepige havde tabt hende på et 
stengulv, da hun var mindre end to år gammel. Hvorfor den ikke blev kure-
ret er uforklarligt, men lægevidenskaben var ikke så fremskreden den gang. 
De unge mænd, som kunne have været mulige bejlere veg måske tilbage fra 
en ungmø med et handicap.

Men alt gik alligevel godt. Unge Axel Vedel (f. 1859) ”fattede tilbøjelighed” 
for Marie, og de blev gift i 1891. Han var cand.polit. og ansat i Udenrigsmini-
steriet, hvis departementchef han blev nogle år senere. Han var dygtig, men 
forfængelig og selvoptaget og vist ikke nogen charmetrold. Men han var 
adelig, hvilket Marie ikke var og hun havde penge, hvilket han ikke havde. 
Så det var nok a”marriage of convenience”. Min mor fortalte med ærefrygt 
at tante Marie havde fået 250.000 kroner i medgift i 1891. Man kunne den-
gang købe en større villa i København for mindre end 5.000 kroner. For ren-
terne kunne man leve flot med kokkepige, stuepige, kusk og gartner.  Hun 
arvede ved faderens død flere penge.

Om deres ægteskab op til den tid, hvor jeg kendte dem ved jeg ikke meget. 
De boede i København, på et tidspunkt i en villa i Holte. Men man sagde, at 

Marie Emilie Francisca Jutta Vedel  
f. Collet (1866-1946)

Axel Vedel (1859-1936)
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de levede som hund og kat. Det er jeg nu ikke så sikker på, for jeg har ved 
et tilfælde fundet et postkort i en brevbunke på Rigsarkivet, hvor Axels ven, 
Borgmester Stephensen i Middelfart skriver, at det var så hyggeligt i gamle 
dage, når han mødte dem (Axel og Marie) gå ned ad vejen i Holte hånd i 
hånd. Men der går også en historie om en dag, hvor de skulle ud at køre en 
tur i deres nye bil – vi er nok nu et stykke inde i 1900-tallet. 

Axel sagde til chaufføren, Peter, at han skulle tage vejen til venstre, men Ma-
rie sagde, at de skulle til højre. Efter nogen ordveksling, sagde hun: Aksel, vi 
kører til højre, husk på hvis bil du kører i.

Deres liv var meget optaget af rejser, og jeg har for nyligt måtte kassere to 
store bind med ”Rejseminder”, dvs. billeder fra museer og byer, som de be-
søgte, mest i Syd Europa, Ægypten og Mellemøsten. I en kort periode om-
kring 1909 var Axel Chargé d’Affaires i Skt. Petersborg, men kom tilbage til 
departementchef embedet i København. Fra opholdet i Skt. Petersborg har 
jeg 5 store fotos taget på en jagt i 1909, hvor man ser dynger af vildsvin og 
nogle ulve på paraden, Kosakdans, frokost i skoven og et billede af en Bojar, 
som jeg mener må være fyrst Ladischensky.

Han og hans kone flygtede fra Rusland til Danmark allerede under den før-
ste revolution i 1917 fra et gods, sagde min mor, som var på størrelse med 
Fyn. Han var zarens gudsøn, men var faldet i unåde, da han havde giftet sig 
under sin stand. De kom jævnligt og besøgte tante Marie og onkel Axel på 
Vedelsbo ved Vallø Strand, hvor de boede imin barndom. Jeg husker kun ge-
neralinden, som meget frygtindgydende. Sorthåret og med sorte gnistrende 
øjne. Hun og tante Marie talte fransk, hvilket vi børn jo ikke kunne forstå. 
Hun lignede og var efter rygterne sigøjner. De fik en datter efter ankom-
sten til Danmark, Tatjana Ladischensky. Hun levede hele sit liv i København, 
men jeg traf hende aldrig, selv om det var min hensigt her for nogle år siden, 
da jeg pønsede på at skrive om livet på Vedelsbo. 

Vi går nu tilbage til 1910, hvor Axels unge medarbejder i Udenrigsministe-
riet, Eric Scavenius bliver udnævnt til udenrigsminister. Det mente Axel vel 
at han skulle have været. Og i vrede og skuffelse sagde han op som depar-
tementchef og accepterede en stilling som Amtmand over Præstø Amt med 
bolig i Næstved.  Det passede måske Marie meget vel. Så kom hun tilbage 
til sin fødeegn og sin familie. Men at barndommen på Rønnebæksholm ikke 
havde været en dans på roser fremgår af en bemærkning, hun lod falde ved 
mine forældres bryllup i 1930. De blev gift i Frederiksberg Kirke og bagefter 
var der middag i min mormors hjem på Asgårdsvej. Der var til stede bl.a. 

min mors morbror Biskop Schiøler, som havde viet parret og nu ved mid-
dagen holdt tale. Han talte om ægteskabets velsignelser og om det evige liv 
i Paradiset, som han mente måtte kunne lignes med et sommerophold på 
en dansk herregård. ” Ja, som gjæst, min kjære Bisp, som gjæst” kunne man 
høre tante Marie sige til sin bordherre.

I 1920 bad Axel om at få sin afsked fra embedet som amtmand. Dengang var 
der ingen aldersgrænse. Man søgte kongen om at få sin afsked. Det havde 
hans far Emil også gjort, men først dan han var over 70. Axel var 61 år i 1920.

Efter afskeden købte de ovennævnte ejendom, som få år forinden var bygget 
af en korn- og foderstofhandler i Køge. Det var en stor villa med tre haver, 
- én, -  den største omkring huset, én ned til vandet lige over landevejen mel-
lem Køge og Strøby og én på den modsatte side ned til Tryggevælde Å, som 
en kilometer længere fremme løber ud i Køge Bugt. De tre haver var tilsam-
men på 4½ tønde land, fortalte gartneren mig, da jeg engang spurgte ham.

Huset er vist på næste side. Der var en søjlebåren portal foran trappen op 
til hoveddøren, en stor hall med en med grønne Kählerklinker opmuret ka-
min/ovn , et stort barok klædeskab. Fra hallen gik en trappe op til 1. sal. Fra 
hallen var der døre ind til Kammerherrens studereværelse, til spisestuen, 
til anretterværelset og til domestikfløjen, med 3 værelser, hvor husjomfruen 
og  stuepigen boede med et ledigt til ekstrabemandingen om sommeren. Fra 
spisestuen gik døre ind til den store dagligstue, som jeg husker i detaljer 
med sofagruppen i Louis Seize stil foran et gigantisk marinebillede, et kine-
sisk kabinet, flygel, stueorgel en mindre recess til tante Maries skrivebord 
(og telefon) og en anden recess med en sofa foran radioen. Fløjdøre til en ter-
rasse, hvorfra man kunne gå ned i haven. På første salen, som var i forskudte 
plan var Kammerherrens soveværelse (som jeg fik, efter hans død i 1937) 
(Little lord Fauntelroy!), Kammerherreindens soveværelse med balkon, fire 
gæsteværelser og badeværelse. Der var ikke centralvarme i huset, så jeg 
fandt aldrig ud af, hvordan tante Marie tog bad. Men der var en stor kob-
berbeholder i badeværelset, så den måtte på en eller anden måde producere 
varmt vand. På alle værelserne var der servanter med varmt – og koldtvands 
kander, vaskefad samt potte i et skab under servanten. Stuepigen kom hver 
morgen med en kande varmt vand, og til tante Marie også med en kande 
koldt havvand, hentet i strandhaven.

Kælderen var for mig den mest interessante del af huset. Der var det store 
køkken med støbejernskomfuret med fire kogesteder, hver med et antal jern-
ringe, som kunne løftes op og hænge på kroge, så hullet kunne tilpasses 
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grydernes størrelse. Der var to ovne og et rum til en firkantet vandkande i 
zink, som kunne sænkes ned så man kunne få varmt vand til servanterne i 
soveværelserne. Der blev bagt boller og franskbrød hver morgen til morgen-
maden, som blev serveret i spisestuen kl. 9. Duften af friskbagt brød trængte 
op i hallen og var det første der mødte mig, når jeg tidligt om morgenen kom 
ned fra 1. salen, og den dag i dag er duften af friskbagt franskbrød en erin-
dringstrigger, som bringer mig tilbage til barndommens dage.

Så var der kælderen, hvor der var koks til kaminerne og kakkelovnene, og 
brænde til optænding. Chaufføren Peter, som også var altmuligmand, klø-
vede brænde hver morgen, så køkkenpigen kunne tænde op. Han brokkede 
sig over, at de forlangte meget små pinde. Hvis de selv skulle gøre det kunne 
de nok klare sig med større pinde, brummede han. Et andet af hans morgen-
hverv var at lufte tante Maries hund, Bello – en springer spaniel, som tante 
Marie holdt uendelig meget af og kærligheden var gensidig. Stuepigen hen-
tede den hver morgen i kammerherreindens soveværelse, hvor den havde 
sin kurv og gav den til Peter. Når den var blevet luftet blev den striglet i 
kulkælderen, medens Peter talte med den i en dyb gurglende stemme, som 
den åbenbart forstod. Efter hundens morgentoilette blev den af stuepigen 
igen afleveret hos tante Marie, og den fulgte hende hele dagen, undtagen når 
den legede med mig eller andre gæstende børn. Den kom normalt ikke uden 
for haven, men den havde en fjende lige udenfor havegærdet ind til nabohu-
set. Det var et uanseligt hus presset inde mellem Vedelsbospark og naboen, 
Solgårdens enorme park. I det lille hus boede en pensioneret sømand, som 
lignede kaptajn Haddock. Han sad tit på en stol ude foran sit hus, så han 
kunne se bilerne og cyklerne køre forbi. Han havde sort hår og skæg og en 
guldring i øret til Karon, færgemanden til Hades. Det var ikke ham, der var 
fjenden, men hans hund, en arrig Jack Russel Terrier. Når Bello og den fik 
øje på hinanden, gøede de rasende. Så tog de en stormende løbetur på hver 
side af hegnet ud mod landevejen hen til de dobbelte låger ved indkørslen, 
hvor de standsede og gøede igen - så tilbage til sømandens hus, ophold i 
30 sekunder og gøen og så i galop langs hegnet igen. Det kunne fortsætte i 
lang tid indtil en af dem blev trætte af legen. Der var også en anden måde 
at få Bello ophidset på. Hvis man sagde ”der er rotter”, for den af sted for at 
finde rotten, der ikke var der, men ellers var Bello en fredelig hund, og min 
gode ven.

I kælderen var der flere spændende rum. Der var et fadebur med alle de 
syltede, henkogte og på anden måde præserverede afgrøder fra haven, et 
rum med en glasballon, som man normalt bruger til vinfremstilling, men 
her blev den brugt til mjødfremstilling. Der var nemlig i haven 4 bistader, 

som producerede mange kilo honning. Noget blev tappet på sylteglas og 
mærket med Vedelsbosmærkat, men en del blev til mjød og hældt på små, 
sorte flasker, som så blev tilproppet og forseglet med rødt lak. Begge dele var 
velkomne julegaver.

Sidst, men ikke mindst var der folkestuen, hvor de tjenende ånder spiste 
3 måltider om dagen. I højsæsonen kunne der være 10 til måltiderne. For 
bordenden husjomfruen, frøken Jørgensen. Stedets Mrs. Bridges. Men frø-
ken Jørgensen var en yngre dame, selv om jeg i min barndom anså hende 
for gammel, så var hun vel i 1933, da jeg for første gang har nogen erindring 
om stedet nok kun 24 år. Så var der chaufføren, Peter, hvis rigtige navn var 
Aksel Christensen. Men da han jo ikke kunne hedde det samme, som Kam-
merherren, måtte han bytte navnet ud til Peter Christensen. Peter var også 
butler, når der var middagsselskab, så serverede han ved bordet iført KDAK 
uniform med knæbukser og lange sorte skaftestøvler og sølvknapper med 
det vedelske våben. Det passede ham ikke altid, hvilket jeg bemærkede, og 
min mor hviskede, at Peter var socialist. Engang, hvor Tante Marie havde til-
kaldt ham og sagde, at følgende søndag kom der fine gæster og, om han ville 
servere, sagde han, at han havde andre planer for søndagen. Tante Marie 
mindede ham derpå, om, hvad hun og kammerherren havde gjort for ham 

Axel Vedel 1859-1936 i Vedelbos Have ca 1930
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og hans familie, og så gav han sig. De havde så vidt jeg forstod fisket ham op 
som ganske ung mand fra en elendig tilværelse, givet ham arbejde, husly og 
løn i mange år. Da de kom til Vedelsbo, købte de et hus lige i nærheden, hvor 
han og hans kone og to drenge kunne bo. Huset fik de forærende, da Tante 
Marie døde. Men det han oftest gjorde om søndagen, observerede jeg, var at 
spadsere en tur med sin kone iført en af Onkel Axels aflagte diplomatfrak-
ker, hat og sølvknappet spadserestok. 

Den næste i rangfølgen var gartneren, Vilhelm Larsen, som var et elskeligt 
menneske og totalt loyal overfor sin arbejdsgiver. Han passede den store 
have, - om vinteren alene, men om sommeren havde han hjælp af en have-
dreng. 

Jeg kunne fylde de næste mange sider med beskrivelse af haverne. Jeg kan 
huske den, da jeg altid var ude sammen med min søster og gik i hælene på 
Vilhelm Larsen. Men ganske kort gik man fra dagligstuen ud på terrassen 
og nedad trappen til haven, kom man direkte ud i rosenhaven, som havde 
4 eller 6 firkantede bede med the roser af forskellige sorter. Her udførte tM 
sit eneste havearbejde ved at gå rundt med en kurv og klippe visne hove-
der af roserne og skære roser af til at tage ind i huset. Til højre for terrassen 
var den store græsplæne, som førte ned til en lille sø, som fik sit tilløb fra 
Solgården og sit udløb gennem et rør lagt under stien bag haven og ud i 
Åhaven og derfra ud i Tryggevælde Å. Der var ænder i søen og åkander. 
Der var en hvid bro over kanalen fra Solgården, så man kunne gå rundt om 

søen. Det var som et billede af Monet ! og det var vel også meningen. I maj 
og juni var der ællinger, hvis vandrotterne ikke trak dem ned og spiste dem. 
Peter spurgte mig engang, da jeg var lidt ældre, måske 12 eller 13, om jeg 
ville med en aften, da han ville ned til søen og skyde vandrotter. Det ville jeg 
selvfølgelig mere end gerne, og der sad vi så i skumringen og spejde efter 
vandrotter, men skød ikke nogen.  Til venstre for plænen gik en allé af blom-
metræer fra rosenhaven og ned til den hvide bro, og til venstre for denne allé 
ind mod Solgården lå køkkenhaven med de finere grøntsager, salat, spinat, 
radiser mv. 9 rækker med jordbær, en række mistbænke til agurker, meloner 
og blomster til udprikling om foråret. De grovere grøntsager, kartofler, gule-
rødder, porrer, selleri, grønkål samt frugtbuske var i strandhaven. I åhaven 
voksede artiskokkerne.Ved køkkenhaven et lysthus med syrener i en bue 
og sidst men ikke mindst 4 bistader. Tante Marie havde også købt et hus 
i nærheden til Vilhelm Larsen og hans kone. De havde ingen børn, og jeg 
kom kun i hans hus et par gange, nemlig når han bragte honningtavlerne 
hjem til slyngemaskinen, der stod i hans bryggers. Det var spændende. Bi-
erne var spændende. Jeg var med om vinteren, når han fodrede bierne med 
sukkervand, om sommeren, hvor honningen skulle høstes, og en gang, da 
en af staderne sværmede. Den havde fået to dronninger, og den ene forlod 
staden med ca. halvdelen af bierne. De satte sig heldigvis i en klump i et træ 
i haven. Så VL kunne hente en klokkeformet sivbeholder, som var monteret 
på en lang stang. Klokken blev smurt indvendig med honning og sat op til 
sværmen, som så trak ned i klokken. VL kunne derefter transportere bisvær-
men hen til en tom bistade og ved at lokke dronningen ind i den nye bolig 

Margrethe Vedel med børnene Steen og Vibeke Vibeke
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fulgte resten med, og vi havde en ny bifamilie. Mens vi gjorde det, havde vi 
hatte med slør på, og VL røg på en lang pibe, så bierne ikke ville sætte sig 
på os. Vores bier sloges med naboens bier, hvilket bekymrede VL meget. Ca. 
500 meter borte boede en professional biavler, Roland, som havde mange 
bier, og vi kunne sommetider se resultatet af krigen, når der lå hundredvis af 
døde bier på vejen mellem os.

Dernæst i folkestuen var der stuepigen, køkkenpigen, og om sommeren ha-
vedrengen og en ekstrastue/køkkenpige samt en gang imellem, da vi var 
små, en barnepige, som tante Marie havde ansat for at min mor kunne få 
rigtig ferie uden bekymring om mad og børn. Så var der postbuddet og alle 
de handlende, som kom med varer, - de fik alle en kop kaffe og sommetider 
en mellemmad. 

En gang om måneden var der storvask og så kom der et hold, som vaskede, 
rullede og strøg ovre i vaskehuset, som lå i gården udenfor køkkenet, sam-
menbygget med garagen.

Så meget om forhistorien og omgivelserne. 

NYT KAPITEL

Tante Maries dag gik så med at holde styr på det hele, skrive breve, tale i 
telefon, invitere gæster og indtil 1937 at passe sin aldrende og efterhånden 
senile mand. Jeg kan kun huske Onkel Aksel fra to episoder. Den ene var 
en biltur i 1935 eller 36, hvor vi alle kørte til Rønnebæksholm, Onkel Aksel, 
Tante Marie, min mor, min søster Vibe og jeg. Vi sad tæt i bilen, min mor og 
Tante Marie på bagsædet, Onkel Axel foran hos Chaufføren Vibe og jeg på 
klapsæderne vis avis bagsædet. Det var en Humber, tante Marie havde altid 
Humbere. ”Jeg svær til Hømper” sagde hun på sit gebrækkelige engelsk. Thi 
ihvorvel hun talte flydende fransk – datidens diplomatsprog, kneb det med 
engelsk, som hun havde lært af en guvernante som barn. Pludselig standser 
Peter bilen og peger ind til højre i skoven og siger ”Kan kammerherren se 
rævene der ? ”  Og ganske rigtig i en lysning i skoven tæt på vejen var der en 
rævemor og et kuld unger, som legede. Nå, vi kom til Rønnebæksholm, hvor 
jeg kun husker, at vi spillede kroket på græsplænen med nogle andre børn.  
Jeg har faktisk et billede af situationen, som min mor må have taget. Vi har 
været højst 4 og 5 år. Den anden situation var, da min mor en aften efter mid-
dagen, som vi jo ikke deltog i, tog os ind i Onkel Aksels studereværelse, hvor 
han sad og røg en cigar. Vi skulle så sige god nat til ham, men han spurgte 
min mor ”Hvem er de børn” min mor sagde ”Det er jo Eriks børn” – så dæm-
rede der noget for ham og han sagde venligt godnat til os

I Onkel Aksels studereværelse var der sorte læderlænestole, boghylder langs 
alle vægge, et egetræsskrivebord og et fornemt engelsk standur, som han 

Steen i hønsegården

Sommeren 1934 - tante Marie og 
Steen

Sommeren 1936 - Rønnebæksholm
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havde fået af medarbejderne i udenrigsministeriet, da han holdt op der i 
1910. Det slog kvarter- og timeslag, som Big Ben, og hver gang, jeg hører Big 
Ben, er jeg tilbage på Vedelsbo. Dette ur og alle urene i huset blev trukket op 
af Peter, som en af hans mange opgaver, der også omfattede at pudse sølv-
tøj.  Det sidste foregik i anretterværelset, hvor porcelænet og glassene stod i 
skabe og sølvtøjet lå i skuffer. Engang under krigen, hvor bilen var klodset 
op, stod jeg og så på pudseriet og sagde velmenende, men ganske upassende 
”ville du ikke hellere pudse bil end sølvtøj ?! hvortil jeg kun fik en brummen, 
som den han brugte, når han talte til Bello. I anretterværelset var der en af de 
for mig mest spændende indretninger, nemlig madelevatoren, som med et 
hejseværk bragte maden op fra køkkenet til anretterværelset, hvor stuepigen 
kunne tage det ud og anrette det på fade inden serveringen. Men indtil jeg 
var omkring 5 år, var det min største fornøjelse at krybe ind i madelevatoren 
og bede om at blive firet ned i køkkenet og der om at blive hejst op igen. Det 
kunne jeg blive ved med indtil de tålmodige tjenestefolk sagde, at nu kunne 
det være nok.

Da onkel Aksel var død, kom vi børn med ved bordet til næsten alle målti-
der. Vi havde lært bordskik hjemmefra, men vi fik her kulinariske oplevel-
ser lidt over den hjemlige kost. Min mor havde været på husholdningsskole 
og lavede fortræffelig mad, men tiderne og økonomien satte visse grænser. 
Derhjemme var der ofte diverse unævnelige supper eller grødformer til for-
ret for at tage appetitten fra den enlige frikadelle, der fulgte. Men så var der 
også næsten hver dag dessert, normalt æblegrød, æblekompot, æblekage el-
ler en anden form for æbledessert. Altså 3 retter mad.

Ligeså 3 retter mad hos tante Marie, men en noget mere luxuriøs menu. Hun 
var selv stolt af sit køkken, hvor frøken Jørgensen tryllede, og ofte begyndte 
tM, når vi havde sat os til bords med at sige ”nu skal I trakteres” og så fortal-
te hun os menuen. Det var sager, som artiskokker fra haven, - dem med bla-
dene, som man spiser med rørt smør. Og der var ved hver kuvert skylleskåle 
og ekstra servietter, vol au vent med kyllingefrikassé, og nu skal man huske 
at i 1930-erne og 1940-erne var kylling ikke billig mad, ikke noget med lør-
dagskyllinger på tilbud. Nej kyllinger var dyre, og man talte om ”kyllinge-
steg”. Der var retter med ris og karry, lammekølle, vildt fra familiegodserne,  
og om sommeren meloner fra eget drivhus og clouèt var jordbær fra haven. 
Om formiddagen ville Tante Marie gå i haven for at spørge VL;om der var 
nok jordbær til middag, og så var det forbudt for os børn at ”gå i jordbær-
rene” – først næste dag kunne vi få anvist en række, vi kunne plyndre. Der 
var 9 lange rækker jordbær. Tre rækker blev flyttet hvert år, så de aldrig stod 
mere end tre år på samme sted. Det var sorter som annanasbær, SingaSingala 

og andre sorter, som kunne plukkes fra sidste uge i juni til sidste uge i juli, 
hvor hindbærrene tog over. En gang, hvor onkel Aage (viceadmiralen), tante 
Kirsten og vores to kusiner var på besøg og spiste middag, og Peter serve-
rede, nu da admiralen var på besøg, så vi pludselig min kusine Thyra sidde 
med tårerne rullende ned ad kinderne, Tante Marie var først ”Men hvad er 
der dog, kjære barn?” Peter havde ved en fejltagelse sprunget hende over 
ved serveringen, og velopdragen, som hun var, havde hun ikke sagt noget. 
Fejlen blev omgående rettet, og stemningen bedredes straks.

Men morgenmaden var også en fest. Ikke noget med øllebrød eller havre-
grød, som hjemme. Vi kunne få havregryn med sukker og mælk, men også 
blødkogt æg, spejlæg og bacon, friske boller, ristet brød med ost, marmelade 
og honning, the eller kaffe. Smørret stod på glasasietter, rullet smukt i rillede 
kugler. Det gjorde de i køkkenet med to specielt fremstillede, rillede træspa-
der.  Under krigen blev kaffen dog værre og værre, og endte som ren cikorie 
eller Rich’s, medens the’en holdt kvaliteten lidt længere. Der var i spisestuen 
et vægskab med lås. Kun tante Marie havde nøglen. Der stod the’en, og jeg 
husker, når hun lukkede op og tog Earl Grey’en, som var opbevaret i en 
gammel sølv thedåse og gav den til stuepigen, så hun kunne brygge the, 
hvorefter den gik bag lås og slå igen. Men også the’en slap op, og i 1945 var 
det mest kamillethe. For at illustrere, hvilken lille, utiltalende moralist, jeg 
var som 10-årig, vil jeg fortælle følgende fra morgenbordet. Tante Marie tog 
ofte et stykke ristet brød med smør og ost, og så smurte hun honning ovenpå 
osten.  Det var utilladelig frås, mente jeg. Det var aldrig gået hjemme. Jeg 
sagde selvfølgelig ikke noget, men tænkte første og eneste gang kritisk på 
tante Marie, som jeg jo holdt så meget af. Den tanke har jeg fortrudt mange 
gange siden.

I spisestuen, som jeg husker bedst, var der to vinduer mod haven og mellem 
dem det før nævnte theskab. På væggen ind mod spisestuen hang der på 
hver side af døren et stort maleri med italienske motiver, malt af min grand 
grand-tante og onkel Axels faster, Betzy Vedel. Hun var en meget habil ma-
ler i 1800- tallets anden halvdel., men måtte ikke gå på Kunstakademiet, for 
der kom man i dårligt selskab og kunne risikere at se nøgne modeller af 
begge køn. Men nogen undervisning må hun have fået. Hun rejste meget 
med forældrene, min tipoldemor, Elisabeth Vedel og hendes anden mand. 
Rogert Basse Fønss. I Italien fik hun så lov til at sætte sit staffeli op på museer 
og kopiere billeder der. Hun malede mest i formatet 150 x 120 cm, og jeg tror, 
at hun fik udført mindst 4 af den størrelse. Hvad der er blevet af de to på 
Vedelsbo, ved jeg ikke, men jeg har et tredje. Jeg har engang på auktion hos 
Bruun Rasmussen set et helt magen til, som blev solgt for kr. 800, - måske det 
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var en duplik. Hun signerede aldrig sine billeder. Så var der mahogni skæn-
ken med sølvlysestagerne og andet sølvtøj, - deriblandt den meget populære 
sølv sukkerstrøbøsse, som kom frem på bordet, når vi fik jordbær eller me-
lon. Endelig var der under malerierne et par standkister, som nok indeholdt 
duge og servietter. Jeg kiggede aldrig.

Det sidste, der skete inden vi forlod bordet var, at tM gav Bello et par bid-
der brød og kaffe med fløde og sukker i en underkop. Den havde siddet ved 
hendes højre side hele tiden tavst afventende dette øjeblik. Om aftenen fik 
den også altid ved bordet, men da sagde tM sommetider undskyldende: De 
fine fruers gamle vovser bliver tykke af de gode sovser”.

En anden ændring efter onkel Axels død var at undulaterne og kanariefug-
lene og finkerne forsvandt. Der var en stor voliere bygget på husets sydside, 
lige udenfor tante Maries skrivebordshjørne. Der havde onkel Axel en masse 
undulater, kanariefugle og finker. Der var så den smarte indretning, at vo-
lieren var bygget henover et af kældervinduerne – det i kokskælderen, og 
inde i kælderen var der en lige så stor voliere, som fuglene kunne flyve ind 
i om vinteren eller, når det bare var koldt udenfor. Men tM brød sig ikke om 
støjen og fuglene i det hele taget. Så de forsvandt. Jeg tror, at Peter fik dem.

Efter onkel Axels død fik tante Marie mere tid til os børn, og i de sidste 10 år 
var hun en, vi kunne tale med. Det blev ikke til egentlig fortrolighed, men 
ved at behandle os som voksne, fik vi øget selvtillid. Hun lærte mig at spille 
skak, en lærdom, som jeg er hende meget taknemmelig for. Jeg spillede skak 
hele min barndom og skoletid. Var så gar med i en skakklub. Hun var tålmo-
dig, og det gjorde, at jeg ønskede at lære mere. En gang spurgte jeg hende, 
om hun også havde spillet skak med onkel Aksel, til hvilket hun svarede 
ja. Så spurgte jeg hende: ”Hvem vandt så ”Ja det gjorde jeg for det meste”, 
sagde hun. ”Hvad sagde onkel Axel så, når han var ved at tabe. ”Han sagde: 
spillet keder mig Marie” !

Tante Marie spillede også Bridge med damerne fra Vallø. De ville så ankom-
me tidligt om eftermiddagen i kareten fra Vallø. Der udfoldede sig inden 
ankomsten en hel ceremoni. Bello blev indfanget og anbragt i soveværelset. 
Gruset i indkørslen blev revet. De to store, grønne havelåger åbnet, og kl 14 
kørte kareten, trukket af to sorte heste op foran hovedtrappen. Kusken blev 
siddende og Peter kom frem og åbnede døren og hjalp de tre damer ned. 
Velkomst og kindkys og derefter ind til bridgebordet, som var stillet op i 
dagligstuen. Jeg spurgte engang lidt misbilligende (igen den lille utiltalende 

moralist) Tante Marie, om de spillede om penge, hvortil hun sagde ja, det 
var det, det drejede sig om. Jeg var lige ved at sige noget, for min mor havde 
engang sagt, at man aldrig måtte spille om penge. I hendes barndomshjem 
spillede man l’Hombre men kun for pebernødder, men jeg tog mig i det.

Husker ikke alle de adelige jomfruers navne, undtagen Alix Scavenius, som 
vel var TMs nærmeste veninde på slottet. Hun var søster til Eric Scavenius, 
men da hun var antitysk, ligesom Tante Marie, sås søster og bror vist ikke 
tit, men han opsøgte hende dog en gang, en gang, som jeg ikke glemmer. 
Det var under krigen, medens han var stats- og udenrigsminister. Jeg var 
på besøg alene på Vedelsbo. En dag sad jeg i dagligstuen og legede med mit 
meccano og med Bello, som ivrig tilskuer. Det ringede på døren og et øjeblik 
efter kom der en høj, bleg herre ind fulgt af stuepigen, som sagde, at kam-
merherreinden ville være der om et øjeblik. Det øjeblik varede længe. Jeg 
tror, at tM med vilje lod ham vente. Han travede utålmodigt op og ned ad 
gulvet, medens jeg sad som paralyseret. Han mælede ikke et ord, og jeg for-
nemmede en iskold aura omkring ham. Så endelig kom tM ind med hurtige 
skridt og raslende silkekazak og nederdel.

”God dag Eric, hvad skylder jeg æren ?” ” Jeg er på vej til Vallø for at besøge 
min søster, og så ville jeg lige hilse på dig” - så smuttede Bello og jeg ud ad 
døren. Der gik ikke mere end ti minutter, så kom de ud, og Scavenius kørte 
væk i sin sorte bil med uniformeret chauffør. Intet traktement.

Jeg går et øjeblik tilbage til bridgedamerne. En gang, da min fætter Erik Ve-
del som ganske ung var på ferie hos tM, var der også bridgeselskab. Erik 
spurgte, da damerne skulle gå, om han måtte køre med i kareten til Vallø, så 
kunne han gå hjem gennem skoven. tM spurgte de tre damer, som allerede 
sad i vognen. De sagde, at de måtte de lige tale om. Efter en rum tid, stak en 
af dem hovedet ud og sagde, at der ikke måtte være mandfolk i kareten, men 
at det var i orden eftersom Erik endnu ikke var konfirmeret. Så han fik turen 
til Vallø og løb hjem.

Alix Scavenius kom også sommetider alene til the. Jeg var med ved the bor-
det engang, og der kom den nye stuepige og serverede. Hun tog ikke i han-
ken, men med fingeren i koppen,da hun satte Alix’s kop på bordet, og Alix 
sagde, ” jeg ønsker ikke deres finger i min tekop” tM blev noget rød i hove-
det, men sagde ingenting. Alix havde brudt den regel, der siger, at man ikke 
irettesætter andres tyende. Det var også uretfærdigt, for tM ansatte hvert år 
en ny stuepige, som kom fra egnen, og når de så i løbet af et år var oplært, og 
hvis de i øvrigt havde været pæne og ordentlige, tilbød hun dem en uddan-
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nelse, enten på husholdningsskole eller som sygeplejeelev, hvis det var det, 
de ønskede. Således er der mange, der fik en god start i livet i en tid, hvor det 
offentlige ikke tilbød nogen uddannelse til de små i samfundet.

Hvem kom der ellers, når vi var der. Der var en skrækkelig gammel dame, 
klædt i sort, skønt hendes mand havde været død mange år. Hun præsen-
terede sig altid: Emmerentse Bühring født Bille-Brahe. En gang ved bordet, 
hvor jeg ikke kunne spise op, fordi jeg havde fyldt tallerkenen for meget, 
sagde hun henvendt til min mor: Når børn ikke vil spise deres mad er det en-
ten fordi de er syge, kræsne eller uartige. Min mor forsvarede os altid som en 
løvinde og protesterede og sagde, at det passede i hvert fald ikke på hendes 
børn. tM lod, som om hun ikke hørte ordvekslingen. Men hun kritiserede 
aldrig min søster eller mig.

Så var der ”Søde Polly” og ”Søde Emsy”. Søde Polly var tMs svigerinde 
Polly Collet, født Hegerman Lindencrone, datter af Generalmajor Hegerman 
Lindencrone. tM og hun talte næsten dagligt i telefonen og hun kom også 
på Vedelsbo, medens vi ikke så noget til hendes mand Holger Collet. Han 
interesserede sig mest for jagt, og var blandt periodens bedste og mest sky-
dende jægere med en jagtjournal, der vist i livsforløbet nåede op omkring 
30.000 stykker vildt.Helt på linje med de engelske godsejere, beskrevet i bo-
gen ”The Great Shots”, så vi hørte altid: ”Holger er på Pürsch” eller: ”Holger 
er på jagt”. Polly gav mig en gang nogle store frimærkealbums med resterne 
af hendes fars samling. Men det var store rester og de satte mig i gang med 
at samle på frimærker, hvilket var en af mine store interesser, indtil det blev 
mere interessant at tænke på piger.

Så var der Søde Emsy. Det var tMs søster Emsy Collet, som jo også nu var 
en ældre dame i 70’erne. Hun havde brugt det meste af sit liv i Missionens 
tjeneste og oprettede i slutningen af 1890’erne en missionsskole i København 
for kvinder, hvilket var nyt og ikke accepteret af Dansk Missionsselskab. 
Kvinder skulle, hvis de var gift med en missionær, fungere som dennes med-
hjælper, men man uddannende kun mandlige missionærer. Emsy var kvin-
desagskvinde med stort Q og en troens stridskvinde og kunne på grund af 
sin formue gøre, hvad hun ville. 

Hun var lidt for meget for tM, som ganske vist selv var et fromt menneske, 
men en kristen, som ikke talte  så meget om det. Mere udøvende kristen i 
omsorg for næsten.  Min mor og hun kom godt ud af det sammen, - der var 
gensidig empati, og de kunne tale meget om troen og det kristne liv, og tM 
ønskede da også at Vibe og jeg ville vokse op som kristne. Det var der nu 

ikke nogen fare, for at vi ikke gjorde. Min mor og hele familien og venne-
kredsen var alle troende. 

tM  gav mig  en illustreret børnebibel, hvor hun på titelbladet skrev: ”Ma-
rie Vedel Til sin lille ven Steen. Vedelsbo 25. maj 1938”. Den læste jeg jo, og 
denne børnebibel og troen har fulgt mig hele livet til denne dag med tilba-
gevendende anfægtelser, men aldrig forkastelse. Den har båret mig oppe og 
givet mig ro i sindet og optimisme i de mange vanskelige (så vel som lykke-
lige) tider, jeg har oplevet. tM trakterede også af og til stueorglet og spillede 
salmer, ligeså gjorde min søster Vibe fra en tidlig alder tM’s yndlingssalme 
var den engelske ”Abide with me”. Da Vibe spillede den engang, stod tM 
med tårer i øjnene, hvilket foruroligede mig. Hvorfor var tM så ked af det.

Det var hun nu sjældent, og der blev også spillet almindelig, klassisk musik 
på flyglet. Dog kunne hun ikke lide Jas, som hun kaldte det. Men hvor havde 
hun mon hørt det ?

I billedet af de to fromme kvinder – min mor og tM hører også en lille be-
mærkning om deres holdning til jøder. På den tid, dvs i begyndelsen af det 
20-århundrede, var der i borgerskabet og adelen generelt ikke megen lyst til 
at have med jøder at gøre, undtagen som kunde hos jødiske håndværkere bl. 
a. de dygtige guldsmede. Man giftede sig ikke ofte ind i jødiske familier og 
de heller ikke ind i kristne. Jf.skuespillet ”Inden for Murene”. Det var en pas-
siv antisemitisme. Og det skyldtes, når jeg spurgte, at det jo var jøderne, som 
havde slået Jesus ihjel. Og så havde man en aversion mod bestemte skik-
kelser, specielt Georg Brandes og hans bror, Edward Brandes, som var jøder, 
tyskvenlige og stærke kritikere af det  danske samfund. Desuden havde vi i 
min mors familie et horn i siden på den berømte komponist, musikudøver 
og kritiker Victor Bendix, men herom senere. 

Det ændrede sig totalt efter Hitlers magtovertagelse, rigsdagsbranden og 
krystalnatten, hvor det blev klart for alle, der gad høre og læse, at jøderne 
blev forfulgt, sendt til koncentrationslejre  og slået ihjel i Tyskland. Mor be-
undrede til gengæld den tyske pastor Niemeyer, som turde sige noget mod 
Hitler. Afbrændingen af entartet litteratur fik også mor og tM op i harme. Bl. 
a.at Heinrich Heine blev forbudt i Tyskland. Ikke at jeg tror, at de havde læst 
Heine, men alligevel, - det var for galt.

En lille vignet. tM blev som hendes rang og stand foreskrev tituleret ”Hen-
des Naade, Kammerherreinde, Amtmandinde Marie Vedel” Men min mor 
bad om at blive fritaget for at skrive ”Hendes Naade” på kuverter og breve, 
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for som hun sagde: det er kun Gud, der  har patent på at ud øve nåde. tM 
smilede og sagde, at det var helt i orden. Hun lagde heller ikke selv større 
vægt på formaliteter.

Vi besøgte tante Emsy engang i hendes hjem ”Mindet”, en stor hvid villa i 
Bårse, tæt på Lundbygård mellem Vordingborg og Næstved. Der boede hun 
med sin selskabsdame, hvis navn er glemt og sine tjenestefolk og fik tiden 
til at gå med bønnemøder, bibelstudier og andet gudeligt. Sammenbygget 
med villaen var et stort mødelokale, hvor hun holdt bibel, bønne og væk-
kelsesmøder for omegnens beboere. Og da hun ved eftermiddagsthe’en så 
på mig med sit dominerende smil og sagde, at da hun var på min alder – 12 
år – var hun allerede var begyndt at tænke på sin frelse, havde jeg fået nok 
og spurgte, om jeg ikke måtte gå ud i haven og se på hønsene i hønsegården. 
Vibe slap ikke så let. Men hjem kom vi til Vedelsbo, og lettede var vi alle tre.

Der var en gæst, jeg vil nævne, men ikke for det gode. Det var en gammel 
kvinde, som havde været barnepige på Rønnebæksholm for tM’s niecer og 
nevøer. Hun boede stadigvæk i Næstved, men blev en gang imellem invite-
ret til at bo et stykke tid på Vedelsbo for at have det lidt godt. Hun hørte ikke 
til i stueetagen, men holdt til i folkestuen og køkkenet. Jeg har husket hendes 
navn indtil for et par år siden, men nu er det glemt. Vil for at give hende et 
navn kalde hende Johanne. 

Johannes børnepædagogik beroede på at gøre børn bange, og til os sagde 
hun, at hvis vi ikke opførte os ordentlig, ville vi komme i det sorte hul. Den 
bemærkning fandt sted i 1938, efter onkel Axels død og min skolegangs be-
gyndelse i august samme år. Det ved jeg, fordi jeg var begyndt at sove i 
Onkel Axels seng. Hun skræmte mig så meget, at jeg ikke kunne falde i søvn 
om aftenen. Jeg lå der i den store seng og var skrækslagen for det sorte hul, 
så jeg ville stå op og gå ned i dagligstuen for at finde min mor. Men det var 
også skræmmende, for der sad tM og min mor og en del gæster, og hvad 
skulle jeg sige? I lang tid lå jeg der og til sidst blev trangen til at finde min 
mor stærkere end frygten ved at gå ned til de voksne. Så jeg stod op, åbnede 
døren til gangen, gik hen ad løberen, ned ad trappen, over hallen ind iden 
mørke spisestue, åbnede dørene til dagligstuen, og der blev jeg blændet af 
de strålende lysekroner og alt det andet lys. Stum. Min mor kom over. Jeg 
kan ikke sove ! Så tog hun mig ved hånden og gik med mig op og sad til jeg 
sov. Ingen bebrejdelser. Alt blev godt.
Glade stunder var, når vi kunne bade om sommeren. Der blev sat en badebro 
op om foråret, og den blev nedtaget igen inden frosten. Det var nødvendigt 
med en badebro, da vandet var meget lægt langt ud i Køge Bugt. Desuden 
var der sten på stranden og et stykke ud. Så vi brugte også badesko.

Der var to badehuse, et for mænd og et for kvinder. Der var også en kunstig 
grotte, hvor man kunne sidde, hvis det begyndte at regne. Man kunne også 
der sidde og drikke sodavand og spise sandkage.

Ja, årene gik og jeg kunne skrive mange flere detaljer og oplevelser fra dette 
barndommens paradis, men vil nøjes med én inden jeg går til slutningen af 
denne periode. Det var engang, da jeg var 5 eller 6 år. Jeg stod i strandhaven, 
hvor hønsegården og drivhusene var foruden badebroen og badehusene. Jeg 
havde været inde i drivhuset med de blå druer og melonerne og set, hvordan 
Vilhelm Larsen udtyndede klaserne. Så stod jeg i hønsegården og nød livet, 
da den for sommeren ansatte barnepige kom og sagde, at jeg skulle gå op til 
min mor, for jeg skulle vaskes og klædes om, da der kom gæster, som Vibe 
og jeg skulle præsenteres for. Det passede mig mildest talt dårligt, for min 
næste plan var at gå over i køkkenhaven for at se, om der var kommet flere 
gulerødder op. Så jeg stod der og trampede i jorden og sagde til mig selv og 
alle, der gad høre på det – det var kun hønsene: ”Når jeg bliver voksen, vil 
jeg ikke være som de voksne”.

 Fortsættes i næste nummer af Meddelelser...

Margrethe, Steen og Vibeke. 
Vedelsbo, 1942
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Herregårdshistorie, bd. 14

Red. Britta Andersen og Marie Kirstine Elkjær. 
Kvartformat, indb. Gammel Estrup, 220 s. ill. 
2018.

Hvem husker ikke forrige bind med ”Fyr-
stelige måltider”(jvf. Meddelelser, juni 2018) 
I dette bind tages historien om Kvinderne i 
Herregårdsregiet op gennem flere forskel-
lige indslag både i fortid og nutid. I følgende 
afsnit behandles med Anden verdenskrig 
som tema blandt andet adelens rolle under 
besættelsen. Endelig følger årsberetningen 2017 fra Gammel Estrup. Kort sagt 
spændende og væsentlige afsnit, der giver indblik i mange forskellige forhold 
og arrangementer afholdt i årets løb. 

Det bemærkes slutteligen, at Kulturminsteren har igangsat en undersøgelse, 
der skal undersøge fordelingen af de statslige støttekroner på museumsområ-
det. Et væsentligt grundlag, der skal forklare og blotlægge de kerneopgaver 
museerne løser for samfundet og det enkelte menneske. Godt 14 millioner 
mennesker besøger årligt de danske museer, en helt essentiel del af samfundet 
i det 21. århundrede. Gammel Estrup markerer sig godt i dette selskab !

Går vi nærmere ind i de forskellige indslag, 14 ialt med udførlige noter og 
kildehenvisninger, ser vi, at der er mange bidragsydere, museumsfolk m.fl., 
der ytrer sig. I første del er temaet herregårdsfruer gennem tiden. De havde 
stor magt og indflydelse og stod ofte i spidsen for herregårdenes mange funk-
tioner. Også i dag er det at lede en herregård en opgave, der løses i fællesskab 
med mange nye aktører på banen. Efterfølgende kan læses om Besættelsen, 
der satte sine særlige spor  i den danske herregårds historie. Krigen fik hurtigt 
vidtrækkende konsekvenser, hvilket anskueliggøres gennem flere artikler. Af-
slutningsvis bringes lidt om herregårdsgolf på danske slotte og herregårde i 
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Et særligt kalkmaleri i 
Auning kirke med mulig forbindelse til Gammel Estrup bringes også på bane. 

Starter vi med at se på herregårdsfruerne, møder vi først Pernille Oxe skil-
dret af dr. phil. Grethe Jacobsen. Sæbygård i Nordjylland er stedet, hvor der 
bygges i 1576. Senere kommer til- og ombygninger til at finde sted. I dag er 
der også herregårdsmuseum på stedet. Pernille Oxe optræder som kvindelig 
lensmand efter sin ægtefælle, Otto Ruds død. Pernille Oxe var højadelig, født 

i 1530, og fremstod som en effektiv husfrue og lensmand, i sidstnævnte funk-
tion udøvede hun aktivt virke som politisk aktør.

I et følgende afsnit skildres Mette Eriksdatter Hardenberg (hendes våben-
skjold jvf. i DAA 1897),  hendes verdensbillede samt det drastiske møde hun 
kommer ud for med en dæmon. Stillet heroverfor må i hendes ligprædiken 
de dyder opregnes, som hun mente, burde lægges til grund for en adelig til-
værelse, nemlig:  fromhed, lyst til at videregive barmhjertighed gennem vel-
gerninger, modstand mod hovmod og pragt samt være ærlig og ikke bagtale 
andre. I sin bønnebog har hun skildret en række meget personlige og melan-
kolske tanker, men ikke desto mindre er Mette Hardenberg i sin eftertid gjort 
til genstand for en del usikre overvejelser, blandt andet i Dansk Biografisk 
Lexikon. Magi, trolddom og heksekunster trivedes på den tid. Og affødte en 
frygt for manglende fromhed ikke kun i kongelige kredse, men også blandt 
adelige. Reformationen i 1536 havde skabt alliance mellem konge og adel, 
disse to enheder ledede derfor riget og havde begge ansvar for fromhed og 
retlinethed. Mette Hardenberg var adelskvinde og efterlevede fuldt ud de 
normer og sociale spilleregler, som eksisterede i  1600-tallets begyndelse.

Augusta Winterfeldt (1697-1740), der levede et nøje tilrettelagt og iscenesat 
liv, er skildret af Britta Andersen. Hun satte sit præg på boligindretningen i 
hovedbygningen på Gl. Estrup i første del af 1700-tallet. Hermed fortælles om 
adelens boligkultur og tidens idealer.  Augustas omfattende selviscene på Gl. 
Estrup med monogrammer, grevekroner og paneldekorationer med portræt-
lighed var på den ene side en del af tidens idealer og på den anden et udtryk 
for en målrettet, kreativ og ambitiøs kvindes ønsker om at sætte sigt præg på 
boligen.

Kristine Dyrmann skildrer Sybille Reventlow og hendes selskabelighed på 
Brahetrolleborg i årene 1780-1790, hvor hun varetog, to opgaver dels at være 
værtinde for herregårdens selskabelighed, dels at tage sig af husholdningens 
praktiske side. Hun deltog samtidig i ægtemanden, grev Ludvig Reventlows 
arbejde med at bygge en skole på Brahetrolleborg og derved reformere det 
danske skolesystem. Herregården havde været i familien Reventlows eje fra 
1722, men havde gennemgået flere ombygninger siden 1400-tallet, hvor byg-
ningen oprindeligt var Cistercienserkloster. Ægteparret fik støtte af storebro-
deren, Christian Ditlev Reventlow og var dermed ved slægtskab blandt lan-
dets magthavere. Godsarkivet rummer meget historie omkring herregården 
og familien fra 1785-1828, hvor Sybille Reventlow dør efter at have været enke 
en del år. Hun var en verdensdame og satte sine spor herefter, selvom familie-
stridighederne var store og satte mange overskrifter.
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Endelig optræder Marie Elisa Tang, frue på Nørre Vosborg, der i dagbøger 
skildrer sin tilværelse fra brylluppet i december 1837 med godsejer Andreas 
Evald Meinert Tang, som ikke var en udpræget succes. Marie Elise var en ab-
solut modsætning til ovenstående. Frustration og utilpashed kom til at præge 
tilværelsen. ”Jeg føler Mangel på Kraft i min Stilling”, heldigvis fandt hun 
efterhånden fodfæste og kraft i sin stilling, husholdningens rutiner og rollen 
i familien og ægteskabet, der udførtes med større sikkerhed, men bekymrin-
gerne var altid til stede i hendes erindringer.

”En herskerinde tager imod” er fortællingen om Lucie-Marie Reventlows 
kamp for Brahetrolleborg. Lucie-Marie optrådte håndfast ved flere lejlighe-
der, som gjorde, at hun opfattedes som en bemærkelsesværdig kvinde, der 
ikke tålte uorden og afkrævede respekt. En grundfæstet standsbevidsthed 
samt et sorgløst frisind kunne stadfæstes, som hun bevarede lige til sin død 
i 1984. Allerede ved sit første bryllup i 1909 med Christian-Einar Reventlow 
havde hun slået sit navn fast som familiens overhoved. Et standsmæssig le-
vevis blev hendes livsvilkår - hendes ord var lov, sit navn slog hun fast som 
lensgrevinde, og det betonede hun yderligere ved sin faste, ranke holdning 
og væremåde.   

Som den sidste i rækken skildrer godsejer Anne Sophie Gamborg, ”En dag 
som kvindelig godsejer”, et levende og nutidigt afsnit, hvor Møllerup gods, 
der er Anne Sophies fødested, blev overdraget i 2002 til hende og hendes 
mand, Stig Gamborg. Med en driftslederuddannelse bag sig, gik det selv at 
kunne overtage jobbet og varetage den fremtidige drift af Møllerup gods.
Hverdagen fra kl. 7.00 til 21.00 beskrives udførligt. ”Godsdrift er ikke længere 
kun dygtig driftsledelse af landbrug og skov, det er langt mere forvaltning 
af værdier og forretningsudvikling med udgangspunkt i de funktionstømte 
bygninger og stedets geografiske placering.” Udviklingen af Møllerup gods 
er altid inspirerende med fokus på nye muligheder, hedder det slutteligen i 
denne nutidige skildring.

I det efterfølgende hovedafsnit tages adelens rolle under bestættelsen op.  
”Tænk på at det er godt for vores stand”, skriver cand. magerne Rene Ask 
Ramussen og Maria Groth Rasmussen. Og nævner de langvarige spor mel-
lemkrigstiden og den tyske besættelse satte hos store dele af den danske adel. 
En række storgodsejere gik ind for nationalsocialismens løsninger under ind-
tryk af den frygt, der efter den russiske revolution herskede i store dele af 
Europa. Dele af den danske adel så derfor nationalsocialismen som løsning, 
nogle meldte sig til kamp på Østfronten, ligesom andre valgte at indgå i den 
politiske og ideologiske kamp. Modsat gik en hel del adelige, med standens 
tradition som landets værnestand, ind i modstandskampens illegale aktivite-

ter. Dette billede er langt mere nuanceret end den gængse opfattelse af adelige 
aktiviteter i besættelsesårene.Ved besættelsen var den militære tilknytning 
langt mere udtalt end for den øvrige befolkning. På de følgende sider skildrer 
de to ovennævnte forfattere hhv. de adelige nationalsocialister og modstands-
folkene. Nævnte afsnit tager forhold op, der tidligere ikke har været fremlagt 
på den måde, det sker her.

Hvordan forholder det sig egentlig med den kulturbærende adel - denne 
landets værnestand - i årene 1940-1945? Spørgsmålet er særdeles væsentligt. 
Antallet af mandlige adelige modstandsfolk var på ca. 19 procent af alle ade-
lige mænd, modsat var det kun ca. 5,2 procent af den mandlige befolkning 
som helhed, der kan henregnes som modstandsfolk. Lennart greve Ahlefeldt-
Laurvig nævnes som opofrende eksempel på den modstandsaktivitet, mens 
Jørgen Sehested o.a. står som eksempel på den modsatte holdning. Flere kun-
ne nævnes, men sålænge det åbne sår eksisterer for den danske adel med hen-
blik på en samlet vurdering af perioden 1933-1945 kan dette betændte emne 
ikke klarlægges fuldt ud. 

Det hedder til slut : ”Retsopgøret og eftertiden har skænket megen opmærk-
somhed til de relativt få, som valgte nationalsocialismen. En opmærksomhed, 
der slet ikke står mål med den minimale indflydelse, de havde. Derimod har 
den relativt store andel af adelens medlemmer, som var involveret i mod-
standsbevægelsen, levet mere stille”. Det tilføjes herefter - ”Det afgørende i 
belysningen af den danske adel under besættelsen er i virkeligheden afdæk-
ningen af den enkeltes motiv. En undersøgelse af dette lader stadig vente på 
sig og lader sig måske ikke gøre, førend det åbne sår er lægt. ”

Efterfølgende bringes selvstændigt indslag om ”Monica Wichfelds og Lucie-
Marie Reventlows virke under Anden verdenskrig” samt et engelsksproget 
indlæg om ” War in Arcadia” vedr. country houses in the Dutch-German bor-
der area, 1940-1945. Mangel på læsestof er der altså ikke - besættelsen og an-
den verdenskrig er fortsat store emner !

Herregårdshistorier er en sober lille serie, der er rar at have i hånden og både 
kan bruges til øjeblikslæsning og vedvarende studier af bestemte historiske 
emner. Seriens indhold præsenteres meget levende og afvekslende og kan 
derfor tiltale et stort flertal af Adels Foreningens medlemmer.  

Bogen kan bestilles på: 
Telefon:  8648 3001 eller museumsbutikken@gammelestrup.dk

Ole Esben von Kløcker
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Stormen på København
- svenskekrigene 1657-1660

Af Poul Grinder-Hansen, 
Danmarks Middelalder og Renæssance

Langs med søjlegangen på den ene langside af Natio-
nalmuseet i København løber Stormgade. Gaden har 
ikke navn efter den susende trafik eller den ofte stride 
blæst, der står mellem facaderne. Det er en anden og 
mere dramatisk begivenhed, der ligger bag, nemlig det 
svenske stormangreb på København i februar 1659.

Dér, hvor Nationalmuseet ligger i dag, var der for 350 år siden åbent vand. 
Men i februarkulden var havet frosset til, så der var åbnet en iskold vej for 
landets fjender til byens hjerte, Slotsholmen, som kun var beskyttet af ret 
svage mure og volde. Derfor var det netop her, at slaget om Danmarks frem-
tid kom til at stå.

Svenskekrigene 1657-1660
Aldrig har Danmark været så tæt på ud-
slettelse. Danmark under Kong Frederik 
III’s ledelse havde i 1657 erklæret Sve-
rige krig i tillid til, at den svenske konge 
Carl Gustaf havde hænderne fulde med 
krigsførelse i Polen. Men svenskekongen 
afbrød det polske felttog. Ved en tapper og dristig manøvre overrumplede 
han totalt danskerne, da han i isvinteren 1658 med hele sine krigsvante hær 
marcherede over de tilfrosne danske bælter. Snart nærmede svenskerne sig 
det uforberedte København, og danskerne var nødt til at gå ind på den søn-
derlemmende Roskilde-fred 26. februar 1658, hvor blandt andet alle de dan-
ske egne øst for Øresund blev afstået til Sverige.

Men den svenske konge fortrød snart, at han ikke havde taget hele Dan-
mark, når han nu var i gang. Så i august 1658 gik svenskerne atter i land på 
Sjælland og rykkede mod hovedstaden. Denne gang indså Frederik III, at 
det var knald eller fald. Han afslog at flygte til Norge med ordene “Jeg vil dø 
i min rede”, og byen rustede sig energisk til forsvar. Snart lå svenske hære i 
en jernring om byens lave volde. Danmark modtog til alt held hjælp fra Hol-

land, som sendte en flåde til København. Den kæmpede sig forbi de sven-
ske skibe i sundet og medbragte en tiltrængt forstærkning til byens forsvar. 
Svenskerne fortsatte dog belejringen, men trak deres hovedlejr lidt væk til 
bakkerne ved Brønshøj. Her opstod en veritabel befæstet by Carlstad.

Stormen på København
I februar 1659 var Carl Gustaf træt af at vente. En storm på København 
havde længe været forberedt. Spioner havde udset sig fæstningens svageste 
punkter, hvor angrebet skulle sættes ind. Der var således den nye Øster-
vold, der næppe var færdigbygget. Men hovedangrebet skulle sættes ind 
over isen, som året før havde hjulpet svenskerne så godt. Hen over havet i 
Kalveboderne skulle stormtropperne styrte sig direkte mod kongeslottet og 
Tøjhusets våbenarsenal på Slotsholmen. Her lå en muret hjørnebastion (det 
nuværende Bryghus) og nogle ret lave volde, samt en 180 meter lang, lukket 
bro af sten, Løngangen, der førte fra Slotsholmen skråt ind mod byen. Flere 
gange afprøvede svenskerne byens forsvar med mindre angreb. Ved et af 
disse angreb mistede angriberne en af de stormbroer på hjul, de havde for-
beredt for at bane sig vej over de brede våger, som danskerne dagligt holdt 
åbne i den tykke is på voldgrave og hav. Danskerne sørgede herefter for at 
lave vågerne akkurat så brede, at de svenske stormbroer ikke kunne nå.

Danske spioner havde fundet ud af, at hovedangrebet skulle finde sted nat-
ten mellem 10. og 11. februar 1659. Så svenskerne fandt ikke en uforberedt 
by, da de iført hvidt camouflagetøj i mørke og snefog gik tavse frem mod 
byen over det tilfrosne hav. De hvidklædte svenskerne havde, som den dan-
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ske kommandant på Christianshavn bemærkede, meget hensynsfuldt selv 
iført sig deres ligtøj. Da angrebet begyndte, brød helvede løs fra bøsser og 
kanoner. Svenskerne gik i stå foran våger, de ikke kunne krydse, og kæmpe-
de sig kun med møje frem til forsvarsværkerne. Her brød angrebet endeligt 
sammen. Da svenskerne trak sig tilbage, var isen dækket af lig og efterladte 
stormstiger, broer, våben og dragtdele. Angrebet på Østervold gik ikke bed-
re. Den svenske konge opgjorde dagen efter svenskernes tab til 532 døde og 
894 sårede, og det er i al fald ikke for højt sat. Snart efter sattes dødstallet til 
580. De danske tab var kun 12 døde.

Ahlefeldt og hans partisan
Det var den krigsvante danske officer Claus von Ah-
lefeldt (1614-1674), der havde kommandoen over 
den del af befæstningen, hvor hovedangrebet satte 
ind. Efter tidens skik gik officererne i spidsen for 
deres mænd både i angreb og forsvar, og Ahlefeldt 
stod selv klar på volden ved den hjørnebastion, hvor 
svenskerne nåede længst frem under hele stormen 
(beliggende over for Tivoli ved den nuværende ho-
vedbrandstation bag Københavns Rådhus). Her kom 
enkelte svenskere op ad de isglatte voldskråninger 
og satte foden på brystværnet. Den forreste svenske 
officer nåede netop at komme med et sejrsråb, da han 
blev stukket ned af Claus von Ahlefeldt. Ahlefeldt bar 
som andre officerer et spydlignende stagevåben, en 
såkaldt partisan, der tjente som et værdighedstegn. 
Men den var dødbringende nok. Svenskeren styrte-
de om, og de følgende svenskere fik lige så kortvarig 
glæde af at have besteget Københavns Volde.

Efter sejren nød Claus Ahlefeldt godt af sin konges 
taknemmelighed. Han havde ledet forsvaret dygtigt, 

og hans personlige nedkæmpelse af den svenske angriber blev næsten et 
symbol på selve sejren. Derfor er det ikke så mærkeligt, at hans våben, Ah-
lefeldts partisan, også blev gemt som et klenodie. Måske overrakte han al-
lerede våbnet til kong Frederik III i 1659 for at markere sejren. I 1674, det år 
Ahlefeldt selv fandt en fredelig død, var hans partisan i al fald optaget i for-
tegnelsen over genstande i Kongens Kunstkammer som et spyd, “hvor med 
General Claus von Ahlefeldt stach i Stormen for Kiøbenhafn dend første 
Svendske, som kom paa Volden”. Det 265,5 cm lange våben med sin smukt 
dekorerede, fligede stålspids er udstillet den dag i dag, i Nationalmuseets 
renæssanceudstilling, rum 125, der har svenskekrigene som tema.

Krigens afslutning
Københavns belejring fortsatte længe efter stormen. Kun gradvis lykkedes 
det danske styrker i samarbejde med udenlandske hjælpetropper at erobre 
Jylland og Fyn tilbage fra svenskerne. Først den svenske konges død af syg-
dom 7. februar 1660 bragte freden nærmere. 26. maj 1660 blev der underskre-
vet en fred i København. Stormagterne var ikke interesseret i at se dansker-
ne som herrer på begge sider af Øresund igen, så freden ændrede ikke det 
danske tab af Skåne, Halland og Blekinge. Men truslen mod hele Danmarks 
selvstændighed var overvundet.

Gaden har sit navn efter Claus Ahlefeldt, 
den ligger nær det sted, hvor han dræbte 
den første svenske soldat.

OPDAG DANMARK MED TRAP
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samt samfunds- og erhvervsforhold. Udgivelsen er gennemillustreret
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Særpris på abonnement
Få alle 34 indbundne bind i
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som de udkommer.
Normalpris: kr. 12.775 kr.
Pris for medlemmer af 
Dansk Adelsforening: 11.495 kr.

Tegn abonnement på
www.trap.dk/danskadelsforening
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Guldalderens Billedverden

Af Charlotte Christensen, Gyldendal, 408 s. ill. 
st. 2019.

Bogens forfatter, kunsthistorikeren Char-
lotte Christensen, er vokset op med billeder 
af den danske guldalder. Hendes mor var 
ansat ved Det Kgl. Teater, hvilket gav fri ad-
gang til at se mange af de forestillinger, der 
relaterede til begrebet Guldalder. Charlotte 
Christensen er derved vokset op i en atmo-
sfære, der nærmest emmede heraf. Siden har 
hun skrevet flere bøger, der relaterer til dette emne, som hun nu gør op med i 
sit samleværk om ”Guldalderens billedverden”. 

”Guldalderkunst - et begreb, de ikke kendte i guldalderen”, så klart siges det 
allerede i det indledende afsnit om denne tidsperiode, der dækker 1800-tallet 
med dets mange kunstnere, malere, billedhuggere og digtere. Indledningsvis 
tales om Digternes guldalder, om Kunsthistorikernes guldalder, om Guldal-
derens billedkunst set af de samtidige, og endelig Guldalderkritik, væsentlige 
betragtninger, der danner grundlag for det opgør Charlotte Christesen rede-
gør og argumenterer for i sit kritiske indlæg og værk. 

Guldalderen idylliserede omverden, harmoniserede kontrasterne og nærmest 
optrådte konfliktskyende. Det er det billede og den opfattelse af begrebet 
guldalder bogens forfatter ønsker ændret fra at være noget, der ligner en cli-
ché, og derved give mulighed for en nuvurdering og en mer indlevet forstå-
else af denne tidsperiode rummende dens kunst og kritik, som den kom til 
udtryk i dette tidsrum.

Som udgangspunkt er det primært at forstå den retoriske nyskabelse og ny-
vurdering, der lægges op til. Guldalderen er ikke, hvad vi har forestillet og 
opfattet den som. Der er tale om mange i dag glemte kunstnernavne i denne 
kultur- og mentalitetshistoriske beretning, som CC omhyggeligt redegør for i 
”Guldalderens Billedverden”.

Efter dette omfattende oplæg følger hovedafsnittene betitlet :  Troens billeder, 
Kunsten i det offentlige rum, Danske kunstsamlinger, Teatrets drømmever-
den og det brede afsnit, Kunstudstillingerne 1810 - 1848, der rummer væsent-
lige iagttagelser indenfor kunstudstillingsområdet, som bør studeres grun-

digt, fordi de afspejler den ovenfor beskrevne ændring i opfattelsen af, hvad 
guldalderen rummer og indeholder. 

Men inden vi når så langt, skal nævnes øvrige indslag : Grafikken og popula-
riseringen af billedkunsten 1810-1830, samt et mindre afsnit om Dilettanter og 
amatører. Endelig optræder to Appendiks samt nødvendige noter, litteratur-
henvisninger, efterfulgt af personregister og samlet billedfortegnelse.

I en helsides tak nævnes blandt andet H. M. Dronningen, Hofmarskallatet, 
medarbejdere ved Statens Museum for Kunst, Thorvaldsens Museum og Tea-
termuseet samt Bruun Rasmussen, der har medvirket på forskellig vis ved 
bogens tilblivelse. Fotografisk materiale samt omsorg og interesse fra fleres 
vedkommende har også lettet arbejdet, ligesom bogens redaktør, Joakim Wer-
ner har medvirket ved bogens hele tilblivelse fra start til slut, der støttes af 
tre fonde, som har muliggjort, at værket i sin helhed fremtræder ”værdigt og 
gennemarbejdet”, som det siges.

Der er tale om et omfattende - ræsonnerende - kulturhistorisk værk med et 
stort personopbud og relativt få udvalgte, men nødvendige illustrationer.  
Teksten er sidetalsmæssigt i overvægt, hvor der redegøres for denne ændrede 
vurdering af guldalderen, der ikke var så regelbundet, som hidtil antaget. 
Den anførte nyvurdering bevirker, at der dermed åbnes for nye perspektiver 
og indfaldsvinkler. En ny historisk kunstnerisk vinkling, som giver mulighed 
for afgørende nytænkning og revision af hidtidig gængs opfattelse af guldal-
deren !

Flere af de guldaldermalere vi ofte i dag ser fremhævet, fyldte ikke meget 
blandt deres samtidige. Bogens metier er at tegne et billede af den danske 
guldalder, som den så ud i guldalderen. Og ikke kun billedkunsten, men også 
bygninger, monumenter, skilte og tidens yndlingsbilleder inddrages. Samti-
dens udstillingskataloger tages op til vurdering, ligesom de malerier, der blev 
udstillet og erhvervet til Den kongelige Malerisamling, indgår i  CCs undersø-
gelser, der yderligere belyses gennem bogens fotografiske nyoptagelser.

”Guldalderens billedverden” er et omfangsrigt værk, der stiller krav til sin læ-
ser, både tids - og videnmæsssigt. Men gå roligt i gang  - det at få rykket nogle 
antagelser på  nye præmisser, bærer alene lønnen  i sig selv. Og det er ikke 
hver dag, vi får foræret den mulighed, at en ny ”guldalder” åbner sig for den 
agtpågivne og vågne læser, hvilket hermed stilles i udsigt takket være Char-
lotte Christensens intuition og velformulerede, alsidige kunstneriske viden. 

Ole Esben von Kløcker



6564

Lensadelen og Danmarks
nyere politiske Historie 

Af Jon A.P. Gissel, historiker, dr.phil. 

Historieskrivningen har betydning for vurderingen af 
adelige personers indsats i historien, ligesom for sam-
menligningen med borgerlige personers tilsvarende, 
både ved sin direkte udtalte domme og ved det mindre 
direkte udtalte, både ved det, den tager op, og ved det, 
den ikke tager op. 

“Maaske burde Lensadelens personlige Indsats i sam-
fundsmæssig Henseende have været mere omfattende, men ved de vigtigste 
Vendepunkter i vor nyere Historie fremtræder Mænd af denne Klasse som 
førende og formidlende Kræfter: ved de store Landbrugsreformer Bernsto[r]
fferne, A.G. Moltke og frem for alle Chr. D. Reventlow, ved Overgangen til 
den frie Forfatning 1848-49 A.W. Moltke-
Bregentved som vor første konstitutionelle 
Regeringschef, under Forfatningskampen 
efter 1870 Lensgreve J.L. Holstein-Ledreborg 
som en af Venstres Førere, ved Forliget 1894 
Lensbaron T. Reedtz-Thott som Estrups Ef-
terfølger i Konseilspræsidiet, i den følgende 
Tid Lensgreve Mogens Frijs som faktisk 
Banebryder for Systemskiftet 1901. Saa kan 
man naturligvis sige, at den ældre Grev Frijs 
gennemførte den ikke saa heldige Grund-
lovsændring af 1866, men denne var dog i 
den Form, den fik, snarest et Værk af den 
borgerlige Godsejer Estrup (om hvem Hol-
stein-Ledreborg skal have bemærket: ‘Han 
var jo ikke en af vore!’), og det var i hvert 
fald ham, der udnyttede den til en uforson-
lig Kamp mod Venstreoppositionen.” 

Således skrev en dansk historiker, selv Venstremand, i 1945. Denne sam-
menligning står i forbindelse med lensafløsningen i 1919 og er en form for 
indvending mod visse angreb, som forekom i forbindelse med denne be-

givenhed. Den rummer nogle interessante træk og står dog i historikerens 
tekst meget beskedent, i en note, ikke i hovedteksten. (Hans Jensen: Dansk Jordpolitik 

1757-1919, Anden Del, København 1945, s. 417.) Der omtales her fem konseilspræsidenter, 
fire adelige og een borgerlig. Udtrykket viser en forståelse for adelens poli-
tiske virke, derimod ikke for Højres standpunkt; holdningen til Estrup er jo 
udpræget negativ. Et af de interessante træk er udtrykket “førende og for-
midlende Kræfter“.  Der er ikke kun brug for kræfter, der kan føre ind i frem-
tiden, der er også brug for kræfter, som kan formidle det, som kan gøre over-
gangene smidige. Hvad vi ikke finder her, er en betragtning om, at der også 
kan være brug for kræfter, der kan sige nej. At kalde greve Adam Wilhelm 
Moltke vor første konstitutionelle regeringschef er strengt taget ikke rigtigt, 
da Danmark også havde en forfatning under enevælden, nemlig Kongelo-
ven, og Moltke blev udnævnt, før Junigrundloven blev skrevet. Men han 
fik en særlig rolle ved at formidle overgangen til den nye demokratiske for-
fatning og til et system med ansvarlige ministre. Holstein-Ledreborg var en 
meget polemisk skikkelse, både som katolik og som Venstremand en ganske 
anden type end Holstein-Holsteinborg, der var konseilspræsident 1870-74, 
og som ikke nævnes i citatet. De fotografiske portrætter af disse to politiske 
skikkelser i Salmonsens Konversations Leksikon giver indtryk af to meget for-
skellige personligheder. “… skal have bemærket” er et eksempel på, at hi-
storikere, også kildekritisk opdragne, ingenlunde altid har en nagelfast kilde 
for det, de skriver. Men det er en bemærkning, som man godt kunne tiltro 
Holstein-Ledreborg. 

Konseilspræsident Tage Reedtz-Thott må være opfattet som formidlende. 
Han tog ordet under finanslovsbehandlingen 11.10.1894 i Folketinget, et 
par måneder efter at kongen havde udnævnt ham, med henvisning til de 
“særlige Forhold”. Han glædede sig over, at finanslovsforslaget havde fået 
tilslutning og opridsede situationen. “Ministeriet maa altsaa anse det for sin 
Opgave at være en villig Hjælper til, at Tingene ogsaa fremtidig maa kunne 
finde hinanden, for at der af deres Samarbejde kan komme Arbejder frem til 
Gavn for Samfundet i det hele.” Han henviste til en foregående udtalelse af 
Niels Neergaard, en moderat Venstremand, forligstilhænger, om, at tingene 
havde en opgave i at finde hinanden. (Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folketinget, 1884-95, 

Københavns 1894, sp. 144-46.)

Venstremanden og historikeren Niels Neergaard skriver i sin artikel om den 
tidligere konseilspræsident C.C. Hall i Dansk biografisk Leksikon, at han under 
den politiske kamp i 1870’erne var betænkelig ved, hvad konflikten kunne 
føre til, og at han i foråret 1878 forhandlede med Holstein-Ledreborg om 
dannelsen af en ny regering. (N. Neergaard: ”C.C. Hall” i Dansk biografisk Leksikon anden udgave, 

Lensgreve
J.L. Holstein-Ledreborg

(1839-1912)
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VIII, København 1936, s. 615-630, på s. 629.)  Forhandlingerne 
førte ikke til noget, men det er interessant, at Hall 
har valgt Holstein-Ledreborg som forhandlings-
partner. 

Neergaard, der som historiker er kendt for det 
omfattende værk Under Junigrundloven, har skre-
vet mange steder og omfattende om politikerne 
i 1800-tallets sidste årtier og ikke mindst kon-
seilspræsidenterne, og f.eks. i det meget brugte 
Salmonsens Konversations Leksikon har han skrevet 
artiklerne om alle de adelige konseilspræsiden-
ter, bortset fra Hannibal Sehested, der ikke har 
nogen selvstændig artikel. Han har også skrevet 
artiklen om den i citatet nævnte borgerlige kon-
seilspræsident, Estrup. Der er næppe tvivl om, at Neergaard har præget ef-
tertidens opfattelse af disse personer i væsentlig grad, og det bør da også hu-
skes, at han skriver om en stor konflikt, som han selv har deltaget i, hvilket 
både kan give indsigt og afstand. 

Om greve Adam Wilhelm Moltke (1785-1864), 
som ikke deltog i denne konflikt, skriver Neer-
gaard, at han var samvittighedsfuld, retsindig og 
elskværdig, men ikke nogen fremragende mand. 
Men under krisen i marts 1848, der førte til, at 
enevælden blev afløst af demokrati, gik han med 
til at danne det ny ministerium, derfor kaldet 
“Martsministeriet“. Derved fik han egentlig hi-
storisk betydning; i kraft af hele sin stilling, sin 
grevelige rang og sin tilknytning til det gamle 
styre afbalancerede han de nationalliberale poli-
tikere, som ellers spillede hovedrollen i ministe-
riet. og Danmarks fjender kunne vanskeligt over-
bevise om, at dette ministerium var revolutionært. Neergaard betoner, at 
Moltke “havde erkendt Nødvendigheden af under de forhaandenværende 
Forhold at slaa ind paa demokratisk-konstitutionelle Veje og at gøre et alvor-
ligt Forsøg med Ejder-Politikken, og i begge Henseender fulgte han uden at 
vakle den Vej, han een Gang havde betraadt.” Neergaards beskrivelse går 
mest ud på, at Moltke som konseilspræsident og udenrigsminister prøvede 
at vinde tid, snarere end “at stride sig frem til et bestemt Maal”. I den sidste 
del af hans ministertid vandt helstatspolitikken frem og førte til Januarkund-

gørelsen, og Neergaard skriver, at Moltke da ikke mente “at kunne følge 
med længere” og indgav sin demission 27. januar 1852. Neergaards udtryk, 
“uden at vakle”, og at Moltke ikke mente at kunne følge med længere, synes 
at antyde en større selvstændighed hos ham, end Neergaards øvrige beskri-
velse. At grev Moltke har set bestemte rammer for sin virksomhed, må anses 
for givet. (Niels Neergaard i Salmonsens Konversations Leksikon XVII, København 1924, s. 193f.)

Om Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, lensgre-
ve til Frijsenborg, (1817-96), fortæller Neergaard, 
at han var konservativ helstatsmand, formand 
for Grundejerforeningen og skeptisk overfor de 
nationalliberale, men dog så sig nødsaget til at 
stemme for Novemberforfatningen 1863. Sam-
men med en del af Bondevennerne dannede han 
efter krigen 1864 Oktoberforeningen og håbede, 
at den kunne danne grundlag for en sund kon-
servativ politik. Ved den lejlighed udtalte han de 
berømte ord: “Jeg vil med mit Hus og alt, hvad 
jeg ejer, tjene Danmark.” I november 1865 blev 
han konseilspræsident og gennemførte grund-
lovsrevisionen og en række andre vigtige love. 
Selv var han medlem af Landstinget, men tog 
med Neergaards udtryk “særdeles meget Hensyn til Folketinget”, særlig 
Bondevennerne. I 1870 trak han sig tilbage, men spillede kort efter en vigtig 
rolle i at forhindre, at Danmark blev blandet ind i krigen mellem Frankrig og 
Preussen. Man må sige, at Neergaards artikel udtaler betydelig respekt for 
ham. (N. Neergaard i samme værk IX, København 1920, s. 28.)

Neergaard skrev også om Ludvig Holstein, lens-
greve til Holsteinborg, (1815-92). Han omtaler 
hans betydelige stilling indenfor dansk land-
brug, at han var politisk konservativ, efterhånden 
i noget mindre grad, og stemte for Novemberfor-
fatningen. 1870-74 var han konseilspræsident for 
et ministerium, der prægedes af nationalliberale 
politikere. Han var medlem af Folketinget og 
presset i sin valgkreds af Venstre. Han førte sine 
valgkampe “med Dygtighed og Noblesse”. Ne-
ergaards omtale af ham er pæn, på visse punkter 
anerkendende, uden at være overstrømmende. 
(N. Neergaard i samme værk XI, København 1921, s. 672.)

Niels Neergaard
(1854-1936)

Adam Wilhelm Moltke 
(1785-1864)

Christian Emil Krag-Juel-
Vind-Frijs, lensgreve til 
Frijsenborg, (1817-96)

Ludvig Holstein, lensgreve 
til Holsteinborg,

(1815-92)
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Tage Reedtz-Thott (1839-1923), også portræt-
teret af Neergaard, var lensbaron og politiker 
i tilslutning til Højre. Han opnåede ikke som 
Holstein-Holsteinborg valg til Folketinget, men 
sad i Landstinget 1886-1910. Han var forstan-
der for Herlufsholm Skole og Gods fra 1867 til 
kort før sin død, og ved sin afgang blev han rid-
der af Elefantordnen. (I parentes bemærket har 
Reedtz-Thott fået denne meget høje orden, mens 
Neergaard var statsminister, og tilsynet med 
Herlufsholm lå dengang i Statsministeriet. Der-
med tegner der sig en vis sammenhæng.) Den 
borgerlige venstremand og forligstilhænger skri-
ver hermed om den adelige forligstilhænger og 
højremand. Han skildrer ham som oprigtig for-
ligstilhænger, men dog tøvende i at drage konse-
kvenserne. Hvad Neergaard ikke omtaler, er, at 
Reedtz-Thott var nært knyttet til grundtvigianismen, og dette er vel påfal-
dende, da historikeren var en form for moderat venstremand, måske træk-
ker denne udeladelse Neergaard et skridt i radikal retning. Reedtz-Thott og 
hans ministerium måtte træde tilbage 23. maj 1897, ifølge Neergaard p.g.a. 
uenighed med Landstinget, og Neergaard interesserer sig især for dannelsen 
af det frikonservative parti omkring Reedtz-Thott. (N. Neergaard i samme værk XIX, 

København 1925, s. 1003f.)

Endvidere skrev han om Johan Holstein-Ledreborg (1839-1912), som var 
cand.polit. Han blev en partifælle af Neergaard, sluttede sig til Det forenede 
Venstre, formelt optaget 1875. Fra 1872 til1890 var han folketingsmand. Ne-
ergaard lægger ikke skjul på, at Holstein-Ledreborg var en skarp polemiker 
både som katolik og som venstremand. Voldsommest var det i forhold til 
Ministeriet Estrup: “Der var lige fra Begyndelsen Blod mellem Holstein og 
dette Ministerium, maaske netop fordi det væsentligt var dannet og støtte-
des af hans Standsfæller.” (N. Neergaard i samme værk XI, København 1921, s. 670-2.)

Dette er et drastisk udtryk, men nok ikke mere drastisk end Holstein-
Ledreborgs polemik mod Estrups ministerium. Når Neergaard her skriver 
“Standsfæller”, er det ikke klart, om han hermed mener adelen eller gods-
ejerne. Trods et vist ønske om overenskomst hos Holstein skete det ikke sjæl-
dent, at polemikeren “tog Magten fra Politikeren”. Men han blev Neergaards 
afløser som konseilspræsident i 1909 for at gennemføre forsvarslovene. Ne-
ergaard sad selv i hans ministerium. Efter kort tid fratrådte Holstein-Ledre-
borg efter en konflikt, der var forårsaget af hans skarphed overfor Højre. 

Neergaards artikel om Estrup er den længste af disse, hvad der ikke er 
så mærkeligt, da han var konseilspræsident i 19 år. Neergaard omtaler, at 
Estrup var forstkandidat, men ikke at det var i modsætning til de adelige 
konseilspræsidenter, der alle havde en akademisk uddannelse, de fleste juri-
ster. Estrup arbejdede energisk som medlem af Landstinget med grundlovs-
forandringen i 1866 og ønskede at styrke den store grundbesiddelse, ligesom 
han senere modsatte sig Venstres krav om Folketingsparlamentarisme. Som 
indenrigsminister i ministeriet Frijs var han en energisk reformminister. Un-
der ministeriet Holstein var han leder af Landstingets godsejergruppe og 
dermed dette tings stærkeste politiker. I 1875 blev han konseilspræsident, 
efter at grev Frijs havde sagt nej. Derefter skildres den lange kamp, med 
Venstres ”Visnepolitik” og regeringens provisoriske finanslov, endelig forli-
get 1894 og Estrups afgang. Efterfølgende omtales en konflikt mellem ham 
og ministeriet Reedtz-Thott om forligets følger. Estrup var stadig ledende i 
Landstinget og blev 1900 kongevalgt landstingsmand. Man får det indtryk, 
at Neergaard egentlig har en vis agtelse for Estrup som regeringsmand, må-
ske endda en vis forståelse, mens han ud fra hele sit eget politiske syn skil-
drer ham som for stejl. Artiklen slutter med ordene: ”Med en Villieskraft, 
som aftvang ogsaa hans Modstandere Respekt, vedblev han dog til det sid-
ste, trods sin høje Alder og tiltagende legemlige Skrøbelighed, at tage aktiv 
og ofte virkningsfuld Del i Kampen for den Stats- og Samfundsopfattelse, 
hvis ypperste Bærer han gennem saa mange Aar havde været.” (N. Neergaard i 

samme værk VII, København 1918, s. 500-3.)  

Der er her givet to eksempler på, hvordan danske historikere med tilknyt-
ning til partiet Venstre har skildret adelige konseilspræsidenter i Danmark 
og en enkelt borgerlig. Begge har prøvet at vise anerkendelse og nuancer på 
et tidspunkt, da der i almindelighed var en stærk afstandtagen fra gårsda-
gens tabere. 

Tage Reedtz-Thott
(1839-1923)

Det er en udbredt opfattelse, at man ikke bør tale med mad i munden.  
 hh
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Navne i Meddelelser
Giftermål
Christian Alexander Berner gift den 8. september 2018
med Ditte Nordkild Jonassen

Greve Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille gift 18. maj 2019
med HH Prinsesse Alexandra af Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Børn
Greve og grevinde Jannik og Anne Katrine Ahlefeldt-Laurvig, 
søn greve Hans Ferdinand født 6. januar 2019

Christian Alexander og Ditte Berner, datter Arendse Elisabeth Berner, 
født 27. januar 2019

Døde
Liv Galtung, født Oppedal 
Født 15. august 1936 – død 18. februar 2019 i Stavern (Norge)

Cicily Castenskiold (Amerika)
Født 10. august 1927 – død 26. februar 2019

Eva Aubert, f. Hasle
Født 22. mai 1921 – død 19. januar 2019

Ivar Michael Fritz Treschow 
Født 11. januar 1948 – død 15. februar 2018

Baronesse Jeanne Maria Schaffalitzky de Muckadell
Født 5. april 1958 – død 11. marts 2019

Baronesse Kis Schaffalitzky de Muckadell
Født 26. juli 1921 – død 17. marts 2019

Claus Christian Castenskiold (Hørbygaard)
Født 26. april 1934 – død 31. marts 2019

Benedicte Balling gift med Greve Philip Krag-Juel-Vind-Frijs
Født 10. februar 1976 –  død 8. april 2019

Ove Munthe-Kaas
Født 16. august 1929 – død 1. maj 2019 (i Oslo)

Komtesse Marie Holstein-Ledreborg
Født 2. oktober 1920 – død 11. juni 2019

Baron Erik Rudolph de Bertouch-Lehn
Født 15. november 1956 – død 11. juni 2019

Anne-Lise Lowzow Lagem i Bærum (Norge) (født von Lowzow)
født 7. august 1922 - død 14. juni 2019

Inger-Marit Løvenskiold (Oslo)
født 30. august 1937 – død 17. juni 2019

Udnævnelser

Kammerherre
Godsejer, hofjægermester Hans-Henri Rudolf Iuel, Lundsgaard

Hofjægermester
Godsejer Christian Ove Sehestedt Juul, Ravnholt

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

Dansk Adels Forening er kommet på Facebook – det er 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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