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Kære læsere! 
Indtil nu har det været et festligt efterår i Dansk Adels 
Forening. To store sammenkomster har dannet rammen 
om nye medlemmer af vores forening. Bestyrelsen har 
for første gang i mands minde besøgt Norge og vores 
norske medlemmer med det formål at fortælle om 
vores arbejde i Dansk Adels Forening. Mødet blev 
holdt på herregården Jarlsberg, hvor Nicolaus Wedel-
Jarlsberg og hans hustru, Caroline, bor i dag. Carl 
Huitfeldt havde lagt et stort arbejde i at invitere med-

lemmerne af den dansk/norske adel, og selvom vi overskred adgangsbe-
grænsningen for antallet af deltagere, så blev der plads til alle. Læs mere 
herom inde i bladet.

Enkelte fra Danmark, heriblandt Bettina Castenskiold von Benzon tog sin 
mand med på turen til Norge og mødte her flere familiemedlemmer fra 
familien von Benzon, der i generationer giftede sig med Wedell Jarlsberg- 
familien. Sådan er det jo i de adelige familier. Netop fordi vi kender så meget 
til vores forfædre blandt andet ved hjælp af adelsårbogen, så er der ikke 
langt fra tanke til handling, før man er i stand til at møde nye familiemed-
lemmer. Bettina skriver om mødet her i bladet.

Nobilitas – vores nystiftede afdeling for de lidt yngre adelige – lagde flot ud 
med et sensommerbal i Moltkes palæ, hvor også mange nye unge medlem-
mer deltog sammen med andre adelige fra udlandet. Det lignede en succes! 
Og vi i den ældre afdeling er glade for, at næste generation viser interesse 
for de familier, de kommer fra. Se de unges rapportering fra aftenen. Det er 
ikke kedeligt.

En fest bliver det også at læse Steen Vedels fortsatte historie om hans tante 
Marie Vedel. Det er ikke så ofte, vi får så fyldestgørende artikler om en svun-
den tid. Så nyd at læse historien. 

Niels Gustav Bardenfleth har skrevet en bog om sin slægt, og vi bringer her 
et uddrag om Bardenfleth’ernes forhold til kongehuset gennem to århund-
reder. Samtlige regenter fra Frederik 6. til Margrethe 2. har haft mindst en 
Bardenfleth ansat. Selv H.C. Andersen kan ikke dy sig for at nævne med-
lemmer af familien. Glæd Jer til at læse artiklen. 
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Læs Ulrik de Neergaards beretning om, da han fik en mail fra Israel, som 
satte gang i en større familieresearch. Ulla Hadar er dansk og bosiddende i 
Israel, hvor de netop har fejret 100-året for befrielsen af landets sydlige by 
Beer Sheva under Første Verdenskrig. Tyrkere og tyskere blev udkæmpet af 
australske og newzealandske korps. Og stor var Ullas undren, da hun 
blandt de faldne ved det berømte slag, så navnet på danske Eigil de 
Neergaard, og hun skriver til familien, at ham skal de være stolte af. 

Iben Bjurner skriver spændende om et nyt kulturhus for nordiske kunstne-
re, der åbner i Civita D’Antino. Huset er et af byens gamle palazzoer og 
projektet drives af et medlem af adelsslægten Ferrante, som har købt palad-
set tilbage til familien. Her udfoldede de danske kunstnere, Kristian 
Zahrtmann og P.S. Krøyer m.fl. sig i et slags kontorfællesskab i slutningen af 
1800-tallet. Lyset var særligt dengang i 904 meters højde. Med i projektet er 
også Thorvaldsens tiptipoldebørn, som er i familie med Ferrante. 

Vores trofaste boganmelder, Ole Kløcker, får ikke tid til at kede sig. Rigtig 
mange bøger bliver tilsendt ham, og også i dette her nummer af Meddelelser 
kan I læse om bøger, som er værd at erhverve sig. De er også en god gaveidé 
til personer, som holder af at læse biografier og historiske bøger.

Sidst men vigtigt. Kunsthistoriker Thyge Fønss-Lundberg arbejder på at 
skrive et større værk om datidens anerkendte maler Jens Juel, hvis malerier 
nogen af os måske har hængende derhjemme. Thyge er manden, som kon-
gehuse og andre fagfolk fra hele Europa spørger til råds om portrætter af 
ældre dato, og som man kan være i tvivl om. Så i det omfang I kan hjælpe 
ham, vil det være af historisk vigtighed, og vi kan endelig få et bogværk om 
vores nationale maler, som vi alle kender navnet på.

Husk at vi har en webshop, hvor specialdesignede julegaver til adelige fami-
liemedlemmer kan købes

Jeg ønsker Jer et dejligt efterår
Anna von Lowzow

Husk, at det er gratis
for Dansk Adels Forenings medlemmer

at annoncere privat i Meddelelser

Medlemsmøte på Jarlsberg i Norge
Søndag 8. september hadde Dansk Adels Forening invitert medlemmene til 
et sjeldent møte: Medlemsmøte eller samling i Norge, for første gang! 
Forøvrig et ledd i en vervekampanje i Norge. Stedet var Jarlsberg Hovedgård 
ved Tønsberg, en av landets eldste og fineste herregårder. Så mange som 70 
mennesker hadde meldt sin ankomst, inkludert hele bestyrelsen som ved 
denne anledning hadde tatt turen opp fra Danmark!

Jarlsberg viste seg fra sin beste side, med for anledningen danske og norske 
flagg ved inngangen. Stamhusbesitter Nicolaus Wedel Jarlsberg ønsket vel-
kommen i Kolonnesalen, og satte en meget hyggelig stemning for resten av 
møtet. Bestyrelsen presenterte seg, formannen Anna von Lowzow fortalte 

om Dansk Adels Forening, dens 
virksomhet, mål og medlemstil-
bud, Carl Huitfeldt, bestyrelsens 
norske representant, fulgte så 
med fokus på foreningens virke 
i Norge. Det var fullt av menne-
sker: Mer enn halvparten av de 

Der var fuldt hus på Jarlsberg

Nicolaus Wedel Jarlsberg
byder velkommen
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norske slektene var representert; det var mange Ankere, Iueler, Huitfeldter 
og Werenskiolder; videre traff man medlemmer av slektene von Benzon, 
Galtung, de Linde, Løvenskiold, Lowzow og Munthe af Morgenstierne, og 
fra Skabersjø i Skåne kom Eva og Peder Thott. Spesielt hyggelig var det at 
så mange av de yngre hadde prioritert å være med!

Så kom høydepunktet for mange, omvisningen på herregården. Nicolaus 
Wedel Jarlsberg, med kyndig assistanse fra sin mor Jorun Wedel Jarlsberg og 
arkivar og sekretær på Jarlsberg, Birthe Østergaard Kristiansen, viste oss 
rundt i de gamle stilfulle saler. Her er en fantastisk samling av gamle por-
tretter, boksamlingen og antikviteter fra hele Europa, mange bragt hit av 
baron Fritz Wedel Jarlsberg. Hovedgården Jarlsberg har vært i slekten 
Wedels eie helt siden 1683, da det ble Norges andre grevskap (1684). Det er 
ganske sjelden med en så lang slektstradisjon, også i europeisk sammen-
heng. Slekten Wedel er Norges mest kjente adelsslekt under enevoldstiden, 
- man forstår at det er mye spennende historie her! -Vi hørte om alle eierne, 
fra den første, den opprinnelig tyske general Gustav Wilhelm Wedel (1641-
1717),som ble den første greve av Jarlsberg, og ledet den norske hær under 
den store nordiske krig, men ville ikke bo i Norge, og til de siste generasjo-

ner, med Norges statthol-
der Herman greve Wedel 
Jarlsberg og diplomaten 
Fritz baron Wedel Jarls-
berg, som de mest kjente 
og de det er mest å fortelle 
om! Og, det er en sam-

Nicolaus Wedel Jarlsberg 
fortæller om Jarlsberg

menheng i alt, mange av de tilstedeværende slekter er inngiftet og inngår i 
denne store slektshistorien! Og, ikke nok med det; en stor del av adelen i 
Danmark er også etterkommere av Wedelene i Norge. Forøvrig, hvis noen 
er i tvil, er dette den samme slekt som Wedell-Wedellsborg i Danmark; den 
sistnevnte er etterkommere av en eldre bror, Wilhelm Friderich (1640-1706) 
greve av Wedellsborg, som var gift med en datter av den i Norge ikke 
ukjente Hannibal Sehested. Endelig skal nevnes at dagens vert, Nicolaus 
Wedel Jarlsberg og hans kone Caroline, driver herregården og den store 
eiendommen, landets største jordbruk, som et mønsterjordbruk, bare med 
en liten stab på 9 ansatte.

Efter en velsmakende lunsj, som var vanskelig å avslutte, ble det enda mer 
historie, professor emeritus i historie Øystein Rian kåserte om adelen i 
Norge gjennom tidene. – Et meget interessant og underholdende innslag, 
som gav oss et for anledningen passende kunnskapsgrunnlag! Carl Huitfeldt 
avsluttet møtet, og minnet om at foreningen svært gjerne ser flere medlem-
mer i Norge!

Bestyrelsen er meget takknemlig for at Wedel Jarlsberg ville ta imot oss – og 
for et velorganisert og hyggelig arrangement! Jarlsberg var en perfekt 
ramme for det første av foreningens arrangementer i Norge.

(I næste nummer af Meddelelser fortæller Iver Huitfeldt den forrygende 
historie om onkel Fritz Wedel Jarlsberg. Red.)På rundvisning

Politikeren Greve Herman Wedel Jarls-
berg, der arbejdede for, at Christian (8.) 
kunne blive Norges konge efter
Napoleons krigene

Grevinde Karen Wedell
Jarlsberg f. Anker
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Eva Thott,
Anna von Lowzow og 

Jorunn Wedel Jarlsberg

Henrik og
Jørgen Huitfeldt

Christopher Iuel,
Tinna Iuel,
Kaare Hersoug,
Amalie Iuel
og Birgitte Iuel 

Peter og Klavs von 
Lowzow

Amalie Iuel
og Birgitte Iuel

Iljen Huitfeldt,
Birgitte og Palle Iuel
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Carl Huitfeldt,
Caroline Fische

og Anders Huitfeldt

Caroline Fische, 
Iljen Huitfeldt, 
Jørgen og Gro Huitfeldt

Iver, Fritz, Gro
og Henrik Huitfeldt

Anne Helene, Julie, 
Halvor og Martine

de Linde

Carl Huitfeldt takker
historiker Øystein Rian  
for et fint indlæg om 
adelen i Norge

Cecilie Anker og 
Elizabeth Ditlev-
Simonsen Anker
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Kristian Knuth
og Christoffer de Neergaard

Peder Thott

Marc og Leanne Bruun de Neergaard
Mor og søn. Jorun

og Nicolaus Wedel Jarlsberg

Bredo von Munthe af Morgenstierne Thorvald Løvenskiold
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Christoffer de Neergaard 
og Elizabeth Holstein

Erik og
Helene Rosenkrantz

Christopher, Birgitte
og Victor Iuel,
Kaare Hersoug,
Amalie og Tinna Iuel

Dagfin Werenskiold, 
Katja Persson og

Andera Werenskiold 

Elin Galtung Lihaug
og Skjoldulf Lihaug

Erik, Werner,
Anne Berit Werenskiold
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Nina og Peter Lowzow

Peder og Eva Thott med 
Jorun Wedel Jarlsberg

Herman, Elisabeth, 
Ingrid, Peter Martin og 
Preben Nicolai Anker

Jørgen, Henrik og
Fritz Huitffeldt samt 

Anders Huitfeldt-Kaas
og Gro Huitfeldt 

Mette og Palle Iuel
Peder, Christoffer og 
Christine Huitfeldt
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Per Corneliussen og 
Bettina Castenskiold von 
Benzon med Per Haakon 
Vestby og Hanne Feydt 
von Benzon

Werner, Inger Margrethe 
og Jens Erik Werenskiold

Nicolaus Wedel Jarlsberg
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Den Norske forbindelse
Af Bettina Castenskiold von Benzon

Det var med stor begejstring at vi læste i Adelsbladet, 
at Carl Huitfeldt havde taget initiativ til, at det næste 
medlemsmøde skulle afholdes på Jarlsberg i Norge.

Min mand, Per M Corneliussen, som er meget historie- 
interesseret, og som faktisk ved mere om min slægt end 
jeg selv, havde en personlig interesse i at besøge netop 
Jarlsberg idet de t slægter: Wedel Jarlsberg og von Ben-

zon giftede sig ind i hinanden ikke blot en gang men flere gange.

Da jeg efter min fars død, i 2007 (Frederik Castenskiold-Benzon) arvede en 
meget stor samling af Benzonportrætter, måtte vi desværre konstatere, selv 
om vi bor i en stor lejlighed, at det ikke var muligt at rumme det hele. Jeg føl-
te, at jeg havde et stort ansvar for alle disse smukke ting, som familien gen-
nem fire generationer havde passet på og sendt videre til næste generation.

Hvad gør man så?
Vi pakkede hele herligheden ned og 
sendte et “vognlæs” (det gør man jo 
i vore familier) over til Ulriksholm 
Slot, hvor vi havde fået stillet nogle 
værelser til rådighed. Vel vidende at 
der var en -udløbsdato- på lejemålet, 
tog jeg som den første kontakt med 
Nicolaus Wedel Jarlsberg, idet der i 
den Benzonske portrætsamling var 
to meget gode portrætter af: Peter Ul-
rik Frederik von Benzon (Tirsbæk) og 
hans kone Wilhelmine Juliane kom-

tesse Wedel Jarlsberg, gift 4 sept. 1781, 
malet af Jens Iuel. Det var jo en glim-
rende lejlighed til at gense de portræt-
ter som Nicolaus Wedel Jarlsberg havde 
erhvervet for nogle år siden og samtidig 
hilse på familien.

Nicolaus viste rundt og fortalte om ste-
det og alle de pragtfulde ting som Jarls-
berg rummer, og til vores store glæde 
fandt vi et dejligt maleri, oppe i den 
store sal, som vi ikke kendte, af netop 
Peter Ulrik von Benzons datter, med 
barnebarnet, Juliane Cathrine, som også 
gifter sig med en endnu en Wedel Jarls-
berg, nemlig Fritz Wedel Jarlsberg. De 
blev forældre til en søn, Baron Frederik 
(Fritz) Hartvig Herman Wedel Jarls-
berg, den senere så berømte gesandt 
og forhandler i Danmark ved valget af 
Prins Carl til Norges Konge.
Denne skriver i erindringer: Under min 
opvækst tilbragte vi ofte lange tider i Dan-
mark, hvor min bedstemors bror, kammer-
herre Christian von Benzon, udfoldede en 
gammeldags og storstilet gæstfrihed på sin 
ejendom Christiansdal ved Odense.

Bettina Castenskiold von Benzon med 
Jacob von Benzon - Norges statholder 
1770

Bettina Castenskiold von Benzon foran
Peter Ulrik von Benzons datter

og barnebarn

Flemming Steen Nielsen
fra Akerhus Slot

med Benzonportrættet
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Hele familien, og da specielt hans mange børn med deres familier, hvori-
blandt min kære tante baronesse Frederikke Wedel Jarlsberg, gift med min 
mors broder, kommandør Herman Wedel Jarlsberg, hjalp ham med værtska-
bets pligter.

Dagen efter, mandag den 9. september, 
bød ligeledes på “familiebesøg”.

Denne gang gjaldt det Akershus fæst-
ning, hvor min slægtning og familiens 
store velgører, Jacob von Benzon slut-
tede en imponerende karriere i 1770 
som norsk vicekonge og Elefantridder.

Også hans portræt, malet af Hørner, 
kom fra den Benzonske portræt sam-
ling.

Sammen med vores svenske rejsefæl-
ler Peder og Eva Thott, fra Skabersjö i 
Skåne, blev vi af forsvarets repræsen-
tant modtaget ved slottes indgang og 
efterfølgende vist rundt.

Bettina Castenskiold von Benzon og 
Birte Østergaard Kristiansen

Bettina foran sine tip-tip-tip olde-
forældre Peter Ulrik von Benzon og 
comtesse Wilhelmine Juliane Wedel 
Jarlsberg. Malet af Jens Juel.

Benedikte
En kongelig prinsesse

Af Anne Sofie Kragh, Politikens forlag, 2019. 
st. format,  245 s.  ill. 

Et kongeligt livsforløb i detaljer fortalt af 
prinsesse Benedikte med mange illustra-
tioner, private som mere officielle fotos. 
”Den mest kongelige af mine døtre”, som 
Dronning Ingrid udtrykte sig. 

Anne Sofie Kragh skildrer gennem 75 ind-
slag dette forløb, som er bekendt for nog-
le, men rummer mange hidtil ukendte og 
celebre begivenheder såvel i hverdag som 
i fest. Ofte bliver spørgsmål, ligefremme 
som mere sofistikerede, stillet til Benedikte i bogens mange indlæg, som 
hun svarer på med åbenhed og naturlig ærlighed. Venner og bekendte har 
desuden medvirket til at samle dette billede, der også rummer indsigt i 
de krav og opgaver prinsessen er blevet stillet overfor gennem sit omfat-
tende royale og private liv. Ingen tvivl, man kender prinsesse Benedikte, 
når man har læst Anne Sofie Kraghs bevægende nærbillede af prinsessen 
i fortid og nutid.

Benedikte var nummer to af tre søskende. Familien betød meget. I afsnittet 
”Pligten” fortæller hun om opdragelsen, som hendes forældre var meget 
bevidste om. ” Vi skulle værne om familien, men samtidig også give ud-
tryk for, at vi var en familie med forældre og børn som alle andre”.  Videre 
hedder det - ”Der skulle ikke gøres forskel på os tre søstre” Om sin fader 
siger hun, at ”han var et meget kærligt og varmt menneske, moderen var 
lidt køligere, men lærte gennem ham at være mere åben og udadvendt. 

Der altid blevet sagt om min far, at han var en folkelig konge, det er også 
rigtigt, han kunne tale med alle.” Det hedder også - ”Vi fik på flere måder 
en strengere opdragelse end vores jævnaldrende. Der var lidt mere konse-
kvens, nogle faste rammer skulle respekteres, og det lå særligt min mor på 
sinde, at vi måtte ikke blive forvænte. Vores liv måtte ikke blive ekstrava-
gant ”. Her er kun citeret enkelte indslag, men Bendikte fastslår - :”Jeg tror 
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vi alle tre er dybt taknemmelige for, at det lykkedes vores forældre hun-
drede procent at få disse pligter og det ansvar, der følger med, til ikke at 
være en forfærdelig byrde, men noget glædeligt og et kæmpe privilegium. 
Det lyder måske lidt mærkeligt, men i dag er pligten en hobby for mig”.  

Prinsesse Benedikte mistede sin mand, prins Richard af Berleburg i marts 
2017. Det var en ligeså stor omvæltning, som da de blev gift 3. februar 
1968. Den officielle forlovelse havde fundet sted året før, og det var væ-
sentligt for dem, så de kunne optræde som par til dronning Margrethes 
bryllup i 1967. Dronning Ingrid forsøgte i sin tid at overtale det unge par 
til at flytte til Danmark, men det krævede dels at prins  Richard opgav 
Berleburg, dels  sin tyske titel, det ville Richard ikke. Og dermed starter så 
Benediktes Berleburg-tilværelse, der resulterer i hele tre børn med årene. 
Heldigvis lærte Richard hurtigt at ”forstå den danske mentalitet, og det 
var vigtigt for mig”, udtaler Bendikte. Richard ”var ikke altid lige begej-
stret for det officielle liv, og på den måde kan man sige, at vi var meget 
forskellige.” Men Richard var en mægtig støtte for mig og har fået mig til 
at være langt mere sikker og åben”. Prins Richard har i sin skildring ”Fra 
Berleburg til vildmark - og bryllup med en prinsesse” skildret den for 
dem begge så intense tid , der rummede store overgange og begyndelsen 
til deres nye ægteskab.

Der er i ovenstående gennemgang kun nævnt korte citater, men erin-
dringsværket rummer meget indhold, som må selvlæses, det er nemt at 
orientere sig i med de mange differentierede små afsnit, der markeres i 
indholdsfortegnelsen foran i bogen. Yderligere interesse afføder de man-
ge fotos, der er spredt rundt i hele værket, blot mangles måske et person-
register for at holde styr på de mange afbillede personer, men bogen om 
prinsesse Benedikte er let tilgængelig  og åbner sig ved sin uhøjtidelighed 
hurtigt for sin læser. 

Udover de familiære begivenheder og personer, kan enkelte afsnit frem-
hæves, for eksempel udtaler Benedikte om Danmark: ”Jeg bliver altid 
både stolt og glad, når det går Danmark godt... Så ranker man ryggen lidt 
mere... men det er også vigtigt at vi ikke lukker os inde. Fordi vi har en le-
vevis herhjemme er det ikke ensbetydende med, at andres måde at leve på 
er forkert. Jeg er opdraget til at have et åbent syn på andre kulturer, skikke 
og mennesker. Jeg kommer jo selv fra en international familie. Det har 
udvidet min horisont, og det har bestemt været mig til gavn og hjælp.”

Om monarkiet udtaler Benedikte: ”Jeg er vældig bevidst om, at folket 
kan afskaffe monarkiet, men forhåbentligt oplever jeg det ikke i min tid... 
En kongelig familie skal være noget særligt, hvis den skal fungere som 
rollemodel og repræsentant for landet.” Benedikte siger videre: ”Udfor-
dringerne for monakiet er ikke blevet mindre med tiden, og derfor er det 
vigtigt, at vi står sammen og hjælper hinanden... Nu har jeg nået en vis 
alder, jeg har set en del efterhånden. Jeg har set den virkning, et monarki 
kan have, og den stabilitet, det kan give et samfund. Hvis man kigger 
rundt i verden, er der så meget, der splitter folk. Monarkiet kan have en 
samlende funktion, og det synes jeg, vi mærker herhjemme, måske stær-
kere og stærkere”.

Med disse forhåbninger er der grund til at overlade prinsesse Bendiktes 
erindringsværk til Adelsforeningens læsere, hvilket hermed være gjort.

Ole Esben von Kløcker
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Reportage fra 
Nobilitas’ sensommerbal
Den flittige læser af Meddelelser vil allerede vide, at Nobilitas holdt sensom-
merbal i Moltkes Palæ fredag d. 23. august 2019. Nobilitas var blevet stiftet 
få måneder forinden, og det var således første gang, at Nobilitas skulle være 
vært for et sådant arrangement. Det var derfor spændende, hvordan aftenen 
ville forløbe. Forventningerne hos de mange tilmeldte deltagere var høje, og 
der var på alle måder lagt op til en aften ud over det sædvanlige.

Flere end 100 deltagere fra såvel Danmark som det øvrige Europa deltog i 
sensommerballet. Fra Danmark deltog intet mindre end 84 deltagere, mens 
der fra Nobilitas’ europæiske søsterforeninger kom deltagere fra bl.a. Bel-
gien, Frankrig, Holland, Norge, Portugal, Rusland, Sverige og Tyskland. Der 
var med andre ord tale om en alsidig forsamling af adelige fra hele Europa, 
hvoraf Danmark dog ganske naturligt stod for hovedparten. Danske del-
tagere var blevet opfordret til at invitere en ledsager(ske) med til sensom-
merballet i form af en kæreste, en fætter/kusine eller en nær ven/veninde, 
hvilket flere danske deltagere til manges glæde havde gjort.

Deltagerne var indbudt til kl. 18.30. Efter ankomsten til Moltkes Palæ blev 
deltagerne modtaget af bestyrelsen for Nobilitas samt Henrik greve Hol-
stein, der i aftenens anledning repræsenterede bestyrelsen for Dansk Adels 
Forening. Herefter blev der serveret et glas mousserende vin i de smukke 
saloner, hvor der var rig lejlighed til både livlig samtale og munter latter. 
Nære venner og veninder genså hinanden, men kimen blev også lagt til nye 
venskaber mellem deltagere, der ikke på forhånd kendte hinanden. Alle var i 
muntert humør og så ud til at føle sig veltilpas i de smukke omgivelser. Selv 
de udenlandske deltagere, der for manges vedkommende havde rejst Euro-
pas hovedstader tynde, var overvældede af al den skønhed, som Moltkes 
Palæ bød på denne smukke danske sensommeraften. Moltkes Palæ tilhørte, 
som flere læsere allerede vil vide, familien Moltke helt indtil 1930, hvor fa-
milien desværre måtte afstå palæet som følge af lensafløsningens byrdefulde 
vilkår.

Henrik Holstein bød velkommen i den grønne salon på vegne af bestyrelsen 
for Dansk Adels Forening og delte muntert ud af historier om baller fra hans 
ungdom og udtrykte længsel efter at befinde sig i deltagernes sted dén aften! 

Det fælles billede af alle deltagere til sensommerballet

Nobilitas’ bestyrelse afventer i spænding 
deltagernes ankomst. I baggrunden
afsluttes de sidste forberedelser.

Fra venstre: Otto greve Moltke, Christoffer 
de Neergaard, Gregers greve Ahlefeldt-
Laurvig-Bille, Christian baron Holck, 
Georg Vind og Frands greve Brockenhuus-
Schack

Henrik greve
Holstein byder 
velkommen på 
vegne af bestyrelsen 
for Dansk Adels 
Forening
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Én af de ting, som evindeligt har karakteriseret adelen, var ifølge Henrik 
Holstein dens usvigelige evne til at holde bal og more sig – på denne bag-
grund kunne Henrik Holstein ikke forestille sig andet end, at det ville blive 
en munter aften! Henrik Holstein understregede dog også vigtigheden af at 
tage sig godt af hinanden og at sørge for at inddrage dem, der måtte føle sig 
en smule udenfor en sådan aften. Dét er et vigtigt budskab, som næppe kan 
betones for meget.

Herefter gik alle fra den grønne salon 
til festsalen, hvor smukt dækkede bor-
de ventede. Bestyrelsen for Nobilitas 
havde gjort sig umage med at lægge en 
bordplan, som tilgodeså alle. Det lod 
til, at alle var glade for deres pladser, og 
mange nye venskaber så ud til at blive 
dannet på kryds og tværs under mid-
dagen.

Den udsøgte menu bestod af tre retter 
og dertil hørende vine. Under midda-
gen blev der holdt flere taler og indslag, 
heriblandt ikke mindst Christopher 
greve Holsteins festlige indslag!

Gregers greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille og Christoffer de Neergaard holdt 
tale på vegne af bestyrelsen for Nobilitas, hvor de bl.a. fortalte om Nobilitas’ 
visioner for fremtiden. Gregers og Christoffer håbede, at sensommerballet 
ville medvirke til at forene det historiske med det ungdommelige ved at 
udbygge det sociale fællesskab mellem unge adelige. Det var ifølge Gregers 
og Christoffer ikke meningen, at aftenen skulle forløbe med, at man sad og 
talte, hvor mange tipoldeforældre man måtte have til fælles med hinanden. 
Derimod handlede det om at more sig og at lære en masse andre deltagere 
at kende, som man forhåbentligt kunne have det hyggeligt med i mange år 
fremover.

Claës af Burén (Sverige) holdt en glim-
rende tale på vegne af den europæiske 
adelsforening, CILANE. Claës af Burén 
udtrykte stor glæde over, at Nobilitas’ før-
ste arrangement var blevet en sådan suc-
ces, og at så mange deltagere var mødt 
op til sensommerballet. Kimen til, at unge 
danske adelige ville kunne udbygge det 
sociale fællesskab imellem sig, blev ifølge 
Claës af Burén i dén grad lagt denne smuk-
ke sensommeraften. Som en fin tak for, at 
bestyrelsen for Nobilitas havde arrangeret 

Christopher greve Hol-
stein står for et festligt 
indslag
Fra venstre ses bl.a.: 
Christoffer de Neergaard, 
Johan de Neergaard, Erik 
greve Ahlefeldt-Laurvig-
Lehn, Constance de 
Neergaard og Amanda 
von Lüttichau

Christoffer de Neer-
gaard og Gregers greve 
Ahlefeldt-Laurvig-Bille 
holder tale på vegne af 
Nobilitas

Claës af Burén holder tale
på vegne af CILANE
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sensommerballet, havde Claës af Burén til manges begejstring medbragt en 
udsøgt flaske gin fra Sverige. Flaskens indhold blev straks fordelt mellem 
deltagerne, indtil en streng overtjener konfiskerede flasken som stridende 
imod reglementet i Moltkes Palæ!

Der var rig lejlighed til flere morsomme indslag under middagen, og på et 
tidspunkt blev der sågar skålet under bordene!

Efter middagen ændrede sensommerballet en smule karakter ved om muligt 
at blive endnu festligere. Deltagerne trak fra festsalen ind i de tilstødende 
saloner, hvor der var lagt op til fest med dans og musik, og der blev danset 
lystigt til den lyse morgen. Sensommerballet sluttede kl. 3.00, men flere del-
tagere – ikke mindst udenlandske deltagere – vovede sig videre ud i det kø-
benhavnske natteliv, hvorfra enkelte først vendte hjem kl. 7.00 den følgende 
morgen!

Vi vil på vegne af Nobilitas gerne takke alle jer, der deltog i Nobilitas’ sen-
sommerbal – medlemmer såvel som ledsagere – for en uforglemmelig aften. 
Vi er taknemmelige for, hvor mange der mødte op til sensommerballet, og 
glade for, at alle lod til at nyde aftenen lige så meget, som vi gjorde. Vi hå-
ber, at sensommerballet vil markere begyndelsen på en lys fremtid for unge 
medlemmer af dansk adel, og at vi kan vedblive at udbygge det sociale fæl-
lesskab imellem os.

Næste års sensommerbal vil finde sted i Moltkes Palæ lørdag d. 22. august 
2020. Vi har allerede foretaget en reservation i Nobilitas’ navn. Vi håber at se 
jer alle sammen – og også gerne mange andre – til atter en forrygende aften 
næste år! Sæt gerne allerede nu et stort kryds i jeres kalender.

Til slut vil vi gerne udtrykke vor dybfølte tak til Dansk Adels Forening og 
Vallø Stift for den gavmilde støtte, der muliggjorde, at sensommerballet 
kunne finde sted.

Gregers greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille
Frands greve Brockenhuus-Schack

Christian baron Holck
Otto greve Moltke

Christoffer de Neergaard
Georg Vind

Fotografierne i denne reportage er taget af:
©Anders Elmshøj hhv. ©Bent Bille Brahe Selby

Claës af Burén (Sverige) over-
rækker på vegne af CILANE 
en udsøgt flaske svensk gin til 
Danmarks CILANE-repræ-
sentant Georg Vind som en 
beskeden anerkendelse af Georgs 
uforlignelige indsats i CILANE-
sammenhæng
Til højre ses: Gregers greve 
Ahlefeldt-Laurvig-Bille

Der udbringes en fælles 
skål for Nobilitas

Der danses lystigt i måne-
lysets skær i den grønne 
salon
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Stemningsbillede
Midtfor ses bl.a. Fabian 

Raben-Levetzau i samtale 
med Vincent baron

Schaffalitzky de
Muckadell

Stemningsbillede

Fra venstre: Jan baron 
Speyart van Woerden 

(Holland), Alma Hjort af 
Ornäs (Sverige), Miguel 

Reymao (Portugal) og 
Claës af Burén (Sverige)

Gregers greve Ahlefeldt-
Laurvig-Bille i samtale 
med Marie-Sophie kom-
tesse Ahlefeldt-Laurvig-
Bille og Frederikke kom-
tesse Brockenhuus-Schack
I baggrunden ses fra 
venstre bl.a.: Emma Bille, 
Felix Iuel, Line Bruun de 
Neergaard, Kristian greve 
Knuth og Philippe de 
Séjournet de Rameignies 
(Belgien)

Fra venstre: Marie Gräfin 
von Ledebur (Tyskland), 

Benedict Baron van 
Hövell tot Westerflier 

(Holland) og Amelie von 
Gottberg (Tyskland)

Christoffer de Neergaard 
videregiver et par prakti-
ske oplysninger



3534

Fra venstre ses bl.a.: 
Christoph von Below 

(Tyskland) og Philippe de 
Séjournet de Rameignies 

(Belgien)

Fra venstre: Felix Iuel, 
ledsagerske Cecilie 
Laudrup, ledsager Frede-
rik van Wylich-Muxoll, 
Frands greve Brocken-
huus-Schack og Isabelle 
komtesse Danneskiold-
Samsøe

Fra venstre: Alexander 
greve Reventlow, ledsa-
gerske Sofia Shevlin og 

Georg Vind

Midtfor: Peder Huitfeldt 
i dyb samtale med Line 
Bruun de Neergaard

Andreas Vind udbringer 
en fælles skål

Fra venstre ses bl.a.: Isa-
belle komtesse Danneski-
old-Samsøe, Nikolai Bar-

denfleth, Gregers greve 
Ahlefeldt-Laurvig-Bille, 

Agnes Bille, Nicolai greve 
af Rosenborg, Nicolai ba-
ron Wedell-Wedellsborg, 

Christian baron Holck 
og Frederik Rosenkrantz 

greve Scheel

Fra venstre ses bl.a.: 
Frederik greve Ahlefeldt-
Laurvig, Marie-Sophie 
komtesse Ahlefeldt-Laur-
vig-Bille, Christopher 
greve Holstein og  
Erik Skeel
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”Sagens sande
Beskaffenhed”
Ludvig Reventlows skolereform
på Brahetrollebrog 1783 - 1801
set i lyset af en forældreklage

Ingrid Markussen, Syddansk Universitets- 
forlag, ill.  447 s.,  2019.

Forfatterinden er professor emeritus fra 
Oslo Universitet, har virket i flere områ-
der, bl.a. indenfor filosofi, ide- og kunst-
historie og klassiske sprog. Er uddannet 
historiker ved Københavns universitet  og 
har været ansat ved Danmarks lærerhøj-
skole i en årrække. Tidsskriftsredaktør og 
udgiver af flere fagværker, sidst ”Reformationen i dansk kirke og kultur” 
(2017).  

Ingrid Markussen har som nævnt skrevet flere værker, men sætter her 
ind med en afbildning og nøgtern gennemgang af den klagesag omkring 
Johan Ludvig Reventlows skolereform, der i et brev fra den højeste myn-
dighed for kirke og skole, nemlig det Danske Kancelli i 1796 tilskriver 
godsejeren JLR udbedende sig en redegørelse desangående. For Revent-
low, der var oplysningsmand og var drevet af et brændende ønske om at 
skabe forandring til gavn, ikke mindst for bønderne, kom brevet som et 
chok. Via den lokale provst var sagen gået videre til Kancelliet og lå nu 
på JLRs bord !

I forordet skriver Ingrid Marcussen: ”Med fortællingen om konflikten 
med bønderne i 1795 har jeg ønsket at belyse de modsatrettede opfat-
telser, der kom for dagen, for derigennem at give moderne læsere større 
forståelse for på den ene side Reventlows fornuftsprægede og samtidig 
religiøst baserede oplysningstænkning, og på den anden side den kraftige 
kirkelige traditionelle opdragelsestænkning, der prægede gejstlighed og 
bondebefolkningen. Det drejer sig i et større perspektiv om mødet mellem 
modernitet og tradition - et møde som ikke gik stille af !”. 

Der er tale om et solidt social-pædagogisk, historisk værk, der med sine 

15 kapitler giver en rimelig tilgang til dette handlingsforløb, der i vore 
øjne afspilles med den tidserfaring og efterfølgende fornyelse, der er sket 
indenfor dette felt. Kilde- og litteraturhenvisninger på en halv snes si-
der, samt to bilag omhandlende de 17 klagebønder og deres skolesøgende 
børn inddrages. Et omfattende personregister optræder også, ligesom der 
er tale om en afslutning med perspektiv og en medfølgende efterskrift, 
der bør læses med omhu for at kunne iagttage værkets værdinormer og 
indflydelse i samtid og nutid.

Afslutningsvis skriver Ingrid Markussen - : ”Som pædagogisk nybrud står 
skoleudviklingen på Brahetrolleborg i 1784- 1801 centralt i både dansk og 
nordisk skolehistorie, fordi den - på trods af den efterfølgende nyhuma-
nismes kritiske blik på oplysningstidens fornuftsfokus - kom til at gøre 
Danmark til et pædagogisk foregangsland”.

Ole Esben von Kløcker

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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Tante Marie Vedel
Af Steen Vedel

NYT KAPITEL

Det er krigens tid. Den forsmædelige dag 9. april med 
de ledende politikeres landsforræderi, vil jeg komme 
tilbage til. Vore besøg hos tante Marie fortsatte næsten 
uden forandringer. Noget skete der dog, specielt på 
forsyningsområdet. Man havde, hvad man selv kunne 
producere. Stort set alt andet var rationeret. Så foruden 

hønsegård kom der andegård og svinesti. Når der skulle slagtes en gris, kom 
der en slagter fra nærmeste landsby og gjorde det fornødne. Jeg ville jo gerne 
overvære dramaet, men fik ikke lov til at se det blodige skue. Måtte nøjes 
med at høre hylene fra en sikker afstand i haven på den anden side af vejen. 
Det er måske derfor, at jeg blev jæger – for at se blod! Tante Marie forsøgte 
sig også under krigen med tobaksdyrkning, så hendes ansatte, Peter og Vil-
helm Larsen kunne få noget i deres piber. Tobaksbladene blev plukket og 
tørret på loftet i Vilhelm Larsens hus og behandlet med sveskesovs mm. Ad-
spurgt sagde Vilhelm Larsen, at det kunne ryges, men det var nok fordi han 
ikke ville såre den kære kammerherreinde.

Der var rationering af næsten alt. Brød, smør, kød, kaffe, sukker, mel, tøj, 
brændsel, såsom kul og koks. Benzin var totalt væk fra markedet, og private 
biler klodsede op. The var ikke rationeret, men kunne ikke fås. Fisk og fjer-
kræ og grøntsager var ikke rationeret. Så på Vedelsbo mærkede man ikke så 
meget til rationeringen. Smørrationering var ikke trængt rigtigt igennem på 

landet, fjerkræ og gris havde man selv, haven producerede alle tænkelige 
frugter og grøntsager, så der var ingen nød. TM havde tidligt hamstret i det 
små: en eller to sække ris så jeg i kælderen, men ellers ingenting.

Hun havde gode leverandører i København fra sin tid der. Flere handlende 
kendte hende, også fordi hun fortsatte med at bestille varer hos dem og fik 
dem sendt til Vedelsbo. Hun gav min mor en henvisning til den fremragende 
købmand Bockelund på Højbro Plads, hvor hun var en god og velstående 
kunde, og hvor vi så også kunne handle under krigen og få varer, som man 
ikke kunne få andre steder, såkaldte ”bukkevarer”. Da min mor klagede 
over, at hun ikke havde flere silkestrømper, foreslog tante Marie, at hun hen-
vendte sig til Hong Kong i Jorks Passage og sagde Kammerherreinde Vedel, 
Vedelsbo. Det hjalp, så kom der silkestrømper frem. Jeg var med derinde en 
gang, hvor den elskværdig ekspedient sagde til min mor. Så håber jeg også, 
at De husker os efter krigen. Med skam at melde, så glemte min mor dem.

Jeg var jo nu blevet lidt ældre og kunne gøre mere, hvad jeg ville uden opsyn 
fra de voksne, og det benyttede jeg mig af til at tage robåden i Åhaven og ro 
ture på Tryggevælde å alene eller med andre gæster i huset og ture rundt i 
skoven, som lå mellem Vallø Strand og Vallø. Den havde to navne: Pramsko-
ven og Puurlunden. Der så jeg på alle årstiden dyre- og fuglelivet og havde 
det godt med at være alene. 

Enkelte gange tog jeg Bello med, men i snor, så den ikke skulle løbe efter rå-
vildtet, som ofte lod sig se. Det var ligesom dyrene ikke var så menneskesky 
dengang. Når vi så kom hjem, spurgte tante Marie, om jeg havde passet godt 
på Bello, hvilket jeg jo kun kunne svare ja til, og så sagde hun ”Tak Steen, 
Bello har kronede dage !” En vinterdag kom jeg hjem fra skoven, hvor jeg 
havde set en hermelin i vinterdragt – hvid med sort halespids. Det fortalte 
jeg til min mor og tante Marie, da jeg kom hjem. Min mor sagde så henført 
til tante Marie. Ja Steen er så interesseret i naturen, ligesom sin far. Jeg kunne 
have kvalt hende, og fra den dag, lagde jeg en sikkerhedsdistance omkring 
mig. Fortalte ikke noget, spurgte ikke om noget. Var ikke mut eller tvær, men 
lod ikke nogen overskride den røde diskretionslinje. Mit ungdomsoprør var 
begyndt og afsluttet. Jeg ved godt, at jeg ikke skulle have reageret sådan.  
Sagen var, at min mor aldrig var kommet sig over sorgen over min fars alt 
for tidlige død i 1933, da de havde været gift i tre år og fået to børn. Jeg skulle 
helst være en re-inkarnation af ham, og det var ikke min plan.

Kronologien i det foregående har ikke har været fast, men filtret for at kunne 
få en mere gobelinagtig beskrivelse af denne del af mit barndomsliv. Men nu 

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

Fortsættelse fra seneste nummer
af Meddelelser...
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springer jeg til krigens afslutning, nærmere betegnet tiden fra januar 1945 til 
5. maj 1945. Den mellemliggende tid med bl.a. flådens sænkning 29. august 
1943 kommer jeg tilbage til i et senere kapitel, der handler om min farbror, 
viceadmiral Aage Helgesen Vedel.

Situationen i Danmark var meget bekymrende fra tyskernes anholdelse af 
ca 1900 politifolk i november 1944 og deportationen af dem til tyske kon-
centrationslejre. Det var lovløse tider, og Hipofolk og Schalburgfolk jagtede 
frihedskæmperne og likviderede kendte danskere. Hvad ville der ske, når 
Tyskland brød sammen?  Og at det ville ske indenfor en overskuelig tid var 
klart. De allieredes invasion i juni 1944 og deres hastige fremmarch gennem 
Frankrig og russernes sejre og pres på Østfronten lod ikke udfaldet af krigen 
i tvivl. Ville der blive vilde skyderier i København eller ville tyskerne forlade 
Danmark i ro og orden? Det afhang af, hvem der kom først Russerne eller 
de allierede. Så kom bombardementet af Shellhuset og Den Franske Skole 
i marts 1945.  Jeg befandt mig i en linje 14 på Gl. Kongevej, da luftalarmen 
lød og bomberne begyndte at falde. Alle smed sig ned på sporvognens gulv, 
og jeg husker at jeg lå med næsen nede i en rille i trægulvet. Ambulancer 
og brandbiler kom farende, men efter et stykke tid, var der stille. Jeg afven-
tede ikke luftalarmens afblæsning, men forlod sporvognen og gik hjem til 
Hattensens Allè, hvor vi boede lige ved Lindevangskirken. Da var det, at 
mor besluttede, at vi nok hellere måtte forlade København, og hun ringede 
til tante Marie og spurgte, om vi måtte komme til hende for der at afvente 
krigens afslutning. Det måtte vi da hjertens gerne. Så vi tog rutebil til Vallø 
Strand og blev modtaget med åbne arme af tante Marie, som vist også gerne 
ville have nogen om sig på denne usikre tid. Hun modtog os på trappen og 
sagde, at vi var meget heldige alle sammen. Et par dage før vores ankomst 
havde hun haft besøg af to tyske officerer, som søgte et stort hus, som de 
kunne beslaglægge til at huse en deling Hitlerjugend, som var blevet evaku-

eret til Danmark. Efter en gennemgang af huset besluttede de, at huset trods 
alt ikke var stort nok, og i stedet for beslaglagde de Vallø Strandhotel, som 
lå på den anden side af vejen, ca. 800 meter ind imod Køge. Puh Ha ! Så i 
stedet for at komme væk fra tyskerne, kom vi til at bo lige overfor dem.  De 
oprettede to maskingeværreder udenfor hotellet, hvorfra de kunne skyde på 
alt, der rørte sig på landevejen.

Vi indlogerede os, og det blev bestemt, at jeg skulle cykle de fem kilometer til 
Køge hver dag og få privatundervisning i matematik og fysik af apotekerens 
kone, som tante Marie kendte godt. Så ville min mor undervise mig i dansk 
og historie. Det havde hun lovet rektor på Metropolitanskolen, hvor jeg gik 
i 3. mellem. Det blev nu ikke til meget dansk og historie, det sørgede jeg for. 
Men turen tik Køge slap jeg ikke for. Der var også OK, selv om man skulle 
køre forbi de to maskingeværreder to gange om dagen. Hos apotekerens 
havde de et finnebarn, som de havde taget imod nogle år før. Han hed Seppo 
Mattinen, og han var en vild krabat. Han kom hjem med mig til Vedelsbo et 
par gange, men det var ikke en stor success. 

I den megen fritid løb jeg i skoven og læste bøger. Jeg havde for længst passe-
ret børnebøger og gået videre til ungdomsbøger, som Peder Mostbøgerne og 
Schaffalitzsky’s bøger om Kadet Flink, bøgerne om kostskolen på Norrsätra, 
og voksenbøger som Kaptajn Marryats bøger, Kipling, Nis Petersen,Tolstoy, 
Bergsøe’s”Fra Piazza del Popolo” og mange andre. Her i marts havde jeg 
bl.a. taget en ny bog med, Victor Kravchenkos ”Jeg valgte Friheden” om 
sovjetstyrets uhyrligheder. Min mor spurgte, om det ikke var en skrap bog 
– hvor kunne hun vide det fra?  Men jo, det var det. Den indeholdt nogle 
torturscener, som ikke var for sarte sjæle. Den blev selvfølgelig nedrakket af 
den danske venstrefløj, men tiden har vist, at den ikke overdrev.

Livet gik som vanligt, men fortryllelsen var væk. Tante Marie’s husbestyrer-
inde, Frk Jørgensen havde forlovet og giftet sig med en husmand fra Strøby. 
Vi,- min mor, Vibe og jeg -besøgte hende en eftermiddag til the, og det var 
lidt anstrengt. Der sad hun med en tavs og nærmest skulende mand og ser-
verede thé på det fine porcellæn, som tante Marie havde givet hende i bryl-
lupsgave, og vi fik dertil dejlig sandkage, som hun havde bagt og formentlig 
brugt en hel uges smørration på. Jeg gik ud og trampede rundt i haven og 
marken. Tante Marie fortalte min mor, at hun foruden at give gaven, havde 
sagt til Frk. Jørgensen, at hun gerne måtte holde en forlovelsesfest i folke-
stuen på Vedelsbos regning, hvortil frk. Jørgensen sagde, at det havde hun 
da allerede gjort. Nye tider. Som erstatning havde tante Marie ansat en ny 
husbestyrerinde, hvis navn, jeg ikke kan huske, men hun var en værre har-

Steen & Bello, 1944
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pe, lille og grim med sort hår og knold i nakken. Når hun blev bedt om at 
komme op til tante Marie i dagligstuen om mandagen for at drøfte ugens 
menuer, var hun nærmest grov og uforskammet. Tante Marie kaldte hende 
for løven, og bad min mor om at gå med, når hun skulle i køkkenet for at tale 
om husholdningen i ugens løb. Tante Marie var simpelthen bange for løven.

Peter var også en anden. Han var blevet mere brummende, og han benyt-
tede sig af tante Maries tiltagende glemsomhed til at sige om mandagen, at 
han ikke havde fået sin ugeløn om fredagen, hørte jeg senere. Så fik han en 
ugeløn til.

Men så kom den vidunderlige 4. maj. Jeg løb i haven med Bello, da jeg blev 
kaldt ind i dagligstuen, hvor radioen, som altid om aftenen stod på London, 
som vi kunne høre, trods tyske støjsendere, og der kom så meldingen at 
tyskerne i Nordtyskland, Slesvig-Holsten og Danmark havde overgivet sig 
til Montgomery. De spillede så Kong Christian, og vi stod alle op, og der var 
knus og kram og glædestårer. Så spilledes også ”frihedssangen” ”En vinter 
lang og kold og hård på fem forbandede år…”, som min mor ikke kunne 
lide, fordi den indeholdt ordet ”forbandede”.
Næste morgen blev Dannebrog hejst på flagstangen, hvorfra det ikke havde 
vejet i fem år.  

Der var dog den 5. maj et problem med kontingentet af Hitlerjugend på 
strandhotellet. De ville ikke overgive sig til en frihedskæmper i cottoncoat 
og armbind. Kun til en officer. Gode råd var dyre, indtil man fandt på at bede 
overførsten på Vallø om at komme i sin jægermesteruniform med kasket og 
hirschfænger ved siden. Så overgav de sig til ham og marcherede heim ins 
Reich.

Vi blev nogle dage endnu og nød at tale om, hvor vidunderligt, det var, at 
fem års krig var slut, og at vi og hele vores familie var kommet helskindede 
igennem. Så tog vi tilbage til vores lejlighed på Hattensens Allè, og vi så ikke 
Vedelsbo og tante Marie igen. I sommeren 1946 var vi i Norge, min mor, Vibe 
og jeg samt vores moster, Gudrun Hofman-Bang, idet min mor mente, at der 
nok snart blev krig igen, hvorfor vi måtte en rejse udenlands, medens tid var.
I august fik vi et brev fra en meget sørgmodig tante Marie, som skrev, at 
Bello var blevet syg over sommeren, og der var ikke håb om bedring: ”Og nu 
er Peter gået med Bello”. Det betød jo, at Peter havde hentet Bello og havde 
taget ham med i skoven og skudt ham og begravet ham der. Det gjorde også 
mig ulykkelig. Jeg havde holdt meget af den hund. Derfor var det altid mit 
ønske, at få en springer spaniel, og det lykkedes, men meget senere i livet, 

nemlig i år 2000, hvor vi købte en hvalp på to måneder. Den blev dog kaldt 
Charlie.  Når jeg lugtede til Charlies pels, kunne jeg tydelig genkende Bellos 
lugt. Jeg tror, at hver hunderace har sin specifikke lugt, og jeg vil altid kunne 
genkende en springer spaniel på lugten. Den havde jeg som jagthund i ni år, 
og da den måtte aflives, sørgede jeg i lang tid.

I november 1946 fik tante Marie influenza og lungebetændelse. Vi kunne 
ikke være der, men en af hendes niecer fra Næstved passede hende til hun 
døde på Vedelsbo i slutningen af november. Hun var blevet mere og mere 
ensom. Hendes bror, Holger døde i 1943 og hendes svigerinde Polly i januar 
1945. Og så Bello.

Det kunne så være enden på historien om 
tante Marie, men det er det ikke helt. Min 
farbror, admiral Vedel blev udset til at være 
kurator i boet, og det var jo lidt af en opgave. 
Der blev først udarbejdet inventarlister, og 
så fik vi i begge familier – Vedel og Collet – 
mulighed for at udpege de ting, vi gerne vil-
le have, og som man så kunne købe til vur-
deringspriserne. Noget gik direkte tilbage til 
Rønnebæksholm, hvorfra det var udlånt.Vi 
valgte/købte ikke så meget. Dels havde vi 
ikke plads i lejligheden på 3½ værelse, dels 
havde vi ikke mange penge:  Boghylderne 
fra onkel Axels studereværelse og hans ege-
træsskrivebord, et ægte tæppe, et sølvkrus, 
samt sølvbestik til 12 personer, alt med det 
vedelske våben eller tante Marie´s kronede 
monogram, som også var min mors: Margrethe Vedels. Tante Marie havde 
skrevet om et par smykker, at dem skulle min mor have. Intet af det eksiste-
rer mere hos os, med undtagelse af sølvtøjet og smykkerne.

Efter fordelingen af indbo til familien blev resten solgt på auktion på græs-
plænen mellem huset og søen. Det var lidt af gedemarked, hørte vi. Onkel 
Åge var til stede som kurator. Der var stor tilstrømning, så stor, at landbe-
tjenten var udkommanderet til at holde mængden i ro. Han havde hyr med 
at sørge for, at ingen løb med ting, de ikke havde købt. Selv var han ved at 
bjerge en dyne, men blev stoppet af onkel Åge.

Selve huset med den store have blev solgt på en særskilt auktion for kr. 
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65.000. Det gik til en dame, som ind-
rettede pensionat i huset. Pension 
Vedelsbo ! sic transit gloria mundi!

Så kom til sidst fordelingen af de li-
kvide midler til arvingerne Vibe og 
jeg og min mor arvede forlods kr. 
5.000 hver fra onkel Axels særeje. Og 
så fik Vibe og jeg desuden kr. 10.000, 

som alle blev båndlagt i overformynderiet indtil vi blev 21 år. Min mor fik 
som sin mands arvelod kr. 40.000. Disse penge gjorde det muligt for os i 1948 
at købe et rækkehus i Lyngby – for netop kr. 40.000. Det satte os i gang på bo-
ligmarkedet, og da jeg blev gift i 1957 overtog jeg huset, og da jeg solgte det 
i 1970, var det steget til kr, 235.000. Med det som udbetaling købte jeg huset 
på Wilhelm Smidts Vej i Gentofte for kr. 550.000. Det hus solgte jeg først efter 
47 års ejerskab i januar 2017 for kr. 10.250.000.

Mine penge i overformynderiet brugte jeg, da de blev frigivet til at købe en 
bil, hvilket man dengang kunne få for kr. 10.000, en Hillman Minx Corona-
tion model, i jadegrøn farve. Dette vakte nogle løftede øjenbryn i familien 
og hos andre. En kadet på Sø-officersskolen i egen bil. Uhørt. Ingen i min 
familie havde nogensinde ejet en bil, ikke engang viceadmiralen, som dog 
havde tjenestebil med chauffør. Bilen havde jeg fra 1952 til jeg flyttede til 
England i 1960, hvor min moster overtog bilen – ”Søhesten”, og den holdt 
hende kørende i mange år.

Jeg har kun passeret Strøby Egede og Vedelsbo tre gange siden. I 1960, da jeg 
havde forladt søværnet efter 10 års tjeneste og taget en stilling i London i et 
dansk møbel engrosfirma, bragte min vej mig forbi Vedelsbo, og jeg gik ind 
for at se, om ejeren var hjemme. Det var hun ikke, og jeg gik så blot en tur i 
haven, som så ringe ud. Jeg kunne se, at hun havde frasolgt den i hovedha-
ven værende køkkenhave til naboen Solgården. Så gik jeg hen til Peters hus 
og traf ham hjemme. Han var venlig nok, men da jeg sagde, at jeg havde for-
ladt Søværnet og skulle rejse til et nyt job i England, brummede han: ”Skal 
det være bedre”. End of communication. Han fortalte dog, at Vilhelm Larsen 
og hans kone var døde.

Så engang i 2005, tror jeg, det var, da jeg var blevet ejendomsmægler, fik jeg 
af min daværende samarbejdspartner, Svend Erik Olsen fra Ellekilde Auk-
tioner at vide, at der var en af hans forbindelser, der boede i et hus ved Vallø 
Strand, som han ønskede at sælge, og om jeg ville kigge på det, så kunne vi 
måske få det til salg. Ingen af dem vidste, at jeg havde forbindelse til stedet. 

Jeg tog derned og mødte antikvitetshandleren, som ikke var særligt imøde-
kommende. Han troede først ikke på det, jeg sagde, om at jeg kendte huset 
og havde boet i det. Først da jeg kunne beskrive alle værelserne og fortælle 
om livet der i 40’erne blev han overbevist. 

Stedet var i en sørgelig forfatning. Strandhaven var udstykket i to parceller, 
og der var på hver bygget en bungalow.  Åhaven var solgt til en nabo og i 
selve parken var der bygget fem villaer rundt om den lille sø. Hovedhuset 
havde 1.500 m2 have tilbage. Landevejen var udvidet, så en bred strimmel 
have var tage bort. Vaskehuset med garagen var indrettet til en bolig og solgt 
fra. Selve huset var i en sørgelig forfatning både udvendigt og indvendigt. 
Kælderen var udlejet til en tredjemand. Køkkenet var nedlagt og et nyt køk-
ken var indrettet på 1. sal i onkel Axels soveværelse, der var indrettet et nyt 
badeværelse, og ægteparret boede på 1. salen, medens stueetagen var fyldt 
med de ”antikviteter”, de solgte.

Det eneste, der var bevaret, var den grønne Kähler kamin i hallen.  De var 
interesserede i at sælge ejendommen og forestillede sig, at de skulle have ca. 
4 millioner for den. De var ikke særligt positive for at give den i kommission 
til mig bl.a.på grund af mit salærkrav., og jeg var heller ikke særligt interes-
seret i at være mægler for dem, så det blev ikke til noget.

Så gik der yderligere ca. 10 år. En dag så jeg huset averteret til salg i Børsen 
og reagerede ved at køre forbi, da jeg alligevel var på de kanter. Der stod 
huset flot renoveret og med den resterende havde smukt anlagt. Birgitte og 
jeg fik en aftale med ejeren om at se det. Han var bilforhandler. Han havde 
forelsket sig i huset og brugt ca. 4 millioner på at restaurere det. Næsten alt 
var ført tilbage til det oprindelige med undtagelse af, at der nu var indrettet 
køkken i onkel Axels studereværelse i stueetagen. Nu var det til salg hos en 
anden ejendomsmægler til ca. 8 millioner, så vi gik igen med en hjertelig tak 
for venlig modtagelse og gensynet med noget, der dog lignede min barn-
doms paradis.

Tante Marie, Steen og Vibeke, 1944
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EFTERLYSNING:
VÆRKER AF JENS JUEL
I forbindelse med forberedelsen af vores kom-
mende pragtbog ”Jens Juel. En Europæisk Me-
ster”, der på forlaget Grønningen 1 skal udkom-
me til efteråret 2020, søger vi værker af Jens Juel 
i privateje. Eftersom Juel om nogen var adelens 
maler, er det vores forhåbning, at der i adelige samlinger stadig befinder sig 
gode og interessante portrætter samt landskaber, som vi må se og eventuelt 
fotografere til bogen. Alle malerier vil blive ny fotograferede af en professio-
nel kunstfotograf til bogen, og hvis ikke andet ønskes, vil proveniens blive 
anført som ”privateje”. Bogen bliver på 500-600 sider og den er med til at 
verificere kvaliteten af de malerier, Jens Juel malede.

Hvor tidligere udgivelser om Juel har fokuseret på hans rolle i dansk kunst-
historie, ønsker vi med vores bog at præsentere ham som en international 
mester helt på højde med de andre af 1700-tallets, franske, tyske og engelske 
berømte kunstnere. 

Henvendelse meget gerne til:
Anna Schram Vejlby & Thyge Christian Fønss-Lundberg 

Kontakt:
Thyge Fønss-Lundberg
thygechristian@hotmail.com
+45 61 71 13 20

LIDT OM JENS JUEL

De fleste kender Jens Juel (1745-1802) fra de gamle pengesedler, hvor de 
smukkeste af hans portrætmodeller smilede yndigt til sedlernes heldige eje-
re. Andre kender måske Juel fra herregårdene, hvor hans ovale portrætter af 
adel og kongehus pynter i lyse Louis XVI-saloner. Andre har måske nydt hans 
berømte maleri af Dansebakken ved Sorgenfri på Statens Museum for Kunst, 
hvor det hænger som indvarsling af Guldalderens senere stolthed over det 
danske landskab. Andre, mere indviede, har måske læst sig til, at Juels to 
døtre blev gift med dansk kunsts faderfigur, Eckersberg – efter tur, ganske 
vist! Og – andre igen, har måske boet på Jens Juels Gade i Kartoffelrækkerne 
i København, og undret sig over, hvem der mon gemte sig bag dette navn.

Uanset hvad, er Jens Juel svær at komme uden om, når man er dansker, men 
selvom de fleste kender et eller flere af hans malerier, er det de færreste, der 
ved ret meget om hans liv. Juel skrev ikke breve, ikke dagbog, ikke memoirer, 
ligesom hans selvportrætter ikke røber andet om hans natur end et stille smil 
og blide øjne. Født som søn af en degn på Fyn, blev Juel hurtigt en eftertragtet 
portrætmaler, men selvom han vandt akademiets guldmedalje, modtog han 
ikke det ellers dertil hørende rejsestipendium. Først da en kreds af adelige, 
for hvem Juel allerede havde bevist sit værd i en lang række vellykkede por-
trætter, gik sammen og støttede ham økonomisk, kunne han påbegynde en 
otte år lang odyssé til blandt andet Frankrig, Italien og Schweiz. Rejsen gav 
Juel indblik i udlandets malestil, og da han kom hjem, var hans stil elegant, 
forfinet og international, og han udnævntes da også øjeblikkeligt til hofmaler.

Jens Juel malede igennem sin karriere, der grundet hans tidlige død ikke blev 
lang, over 1.000 portrætter, og selvom der naturligvis i så stor en produktion 
må findes en del venstrehåndsarbejde, skabte han nogle af dansk kunst mest 

elskede og populære malerier. I sin fritid dyrkede 
han landskabsmaleriet, og blev derved den før-
ste danske kunstner, der grundigt undersøgte og 
respekterede Danmarks natur. Juels portrætstil er 
karakteriseret af venlige, smilende modeller, der 
uanset rang og stand er afbildet som imødekom-
mende og uprætentiøse mennesker. Hans evne til 
at male materialer, stoffer, smykker og ordener er 
uovertrufne i dansk regi, og vidner om en kunst-
ner, hvis talent lå langt ud over Danmarks græn-
ser. Juel var en stor, kunstnerisk begavelse – en 
europæisk mester.  

Baroness Matilde Guiguer de 
Prangins in Her Park at Lake 
Leman, Statens Museum for 
Kunst

Jens Juel med sin hustru, Rosine

Niels Ryberg with his Son Johan Christian 
and his Daughter in Law Engelke, Google 
Art Project

Gertrud Hage, nee Heit-
mann, Statens Museum for 
Kunst

A Running Boy. Marcus 
Holst von Schmidten, 
Google Art Project
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’Hellebardenflether’
I den netop udgivne bog om ’Slægten Bardenfleth’ handler kapitlet ’Helle-
bardenflether’ om slægtens forbindelse til kongehuset gennem to århundre-
der. Samtlige regenter fra Frederik 6. til Margrethe 2. har haft en eller flere 
medlemmer af familien knyttet til deres hof.

Af Niels Gustav Bardenfleth

Allerede dagen efter H.C. Andersen i januar 1840 havde 
bivånet Frederik 6.’s bisættelse i Roskilde Domkirke, 
skrev han til brevveninden Henriette Hanck for udfør-
ligt at berette om højtideligheden i domkirken. Brevet 
indleder han med at fortælle, at han nogle dage forin-
den bisættelsen havde været i Residenspalæet på Ama-
lienborg, hvor den afdøde konge lå på Lit de parade, for 
her at defilere forbi majestætens Castrum doloris (smer-

tens leje) sammen med mange andre københavnske borgere. 

”Igaar Aftes kom jeg fra Roskilde, i Dag skal De være i min Tanke, jeg vil give Dem 
en kort Skildring af hele Sørgefesten, før De af Aviserne hører derom! Kongen paa 
Lit de parade veed De, det havde noget pompeust, noget gribende at vandre gennem 
disse sortbetrukne Værelser, hvor der ved Dagens Solskin var Nat; den forunderlige 
Stilhed og Kongen selv et Liig i Kronings Dragt, tæt omringet af de, som i Livet sto-
de ham nærmest. Castrum doloris var mindre eiendommeligt, men jeg troer endnu 
mere prægtigt! Det var som vandrede man i et snevert Gravcapel, men hyggeligt og 
storartet. Versene paa Catafalken har De vist læst; de vare af Commandeur Wullf og 
forekom mig høist prosaiske, i Formen mindede de mig om Abc-bogens Vers. De veed 
da man har derfor den Vits at Wulff er blevet adlet under det Navn ’Casper dolorius 
Katafalken-Skjald’. De som stode med Hellebarderne, kaldtes Hellebardenflether …”

H.C. Andersen, som elskede ordspil og selv var en mester i at jonglere med 
ordene, kan midt i skildringen af den dystre begivenhed ikke dy sig for at 
viderebringe et par spøgefulde vitser, han har opsnappet midt i al højtide-
ligheden. 

Ordspillet om æresvagten ved katafalken hentyder til, at der havde været 
Bardenfleth’er ved hoffet i hele Frederik 6.’s regeringstid. Den første var sø-
officeren Johan Frederik Bardenfleth (1772-1833), der som ung søofficer havde 
deltaget i slaget på Reden i 1801 som næstkommanderende på blokskibet 
’Charlotte Amalie’. Da han i de følgende år underviste på Søkadet Aka-
demiet, bemærkede Kronprins Frederik (6.) hans evner som pædagog og 

Kong Frederik 6. på Lit de parade i januar 1840. Akvarel af Peter Klæstrup. I æres-
vagten, der står med sørgeflorbehængte hellebarder, ses til højre oberst Frederik 
Løvenørn Bardenfleth i Hestgardens karakteristiske gule uniformsjakke og blank-
polerede hjelm med en sort pelsbræmme foroven (Hendes Majestæt Dronningens 
Haandbibliotek).  

Kontreadmiral Johan Frederik Barden-
fleth var den første Bardenfleth ved Fre-
derik 6’s hof. I 1808, da han underviste 
på Søkadet Akademiet, opdagede Kon-
gen hans pædagogiske evner og ansatte 
ham som guvernør (dvs. mentor og læ-
rer) først for Prins Ferdinand og siden 
for Prins Frits (den senere Frederik 7.). 
Maleriet er malet af den kendte ameri-
kanske portrætmaler E. Metcalf på Sankt 
Croix, hvor Bardenfleth var generalgu-
vernør 1822-27. Guldmedaljen, der hæn-
ger nedenunder ordensdekorationerne, 
er Hæderstegnet for slaget på Reden 2. 
april 1801, hvor han som ung søofficer 
var næstkommanderende på blokskibet 
’Charlotte Amalie’. 
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udpegede ham i 1806 som guvernør (dvs. mentor og lærer) først for den 
forældreløse Prins Ferdinand og siden for Prins Frits (den senere Frederik 
7.). Med tiden blev han også hofchef, ordensceremonimester og ordensskat-
mester samt kammerherre. Han var imidlertid død i 1833 og stod derfor ikke 
i æresvagten ved Frederik 6.’s katafalk. Det gjorde hans yngre bror, Frederik 
Løvenørn Bardenfleth derimod.

Oberst (senere general) Frederik Løvenørn Bardenfleth (1781-1851) var ble-
vet tilknyttet hoffet i 1819 og havde blandt andet været overadjudant hos 
Frederik 6. I 1840 var han kommandør for Livgarden til hest samt chef for 
Landkadetkorpset og for Den kongelige militære Højskole – og altså en af 
æresvagterne ved kongens Lit de parade på Amalienborg. – Senere samme 
år blev Bardenfleth udnævnt til ordensskatmester, og han sluttede karrieren 
som kommanderende general i Holsten og Lauenburg.           

     

Ingen konge uden Bardenfleth
Bardenfleth-slægtens tilknytning til kongehuset kom til at fortsætte også i 
de efterfølgende generationer. Hundrede år efter H.C. Andersen skrev om 
’Hellebardenfletherne’, hentydede en af datidens mest populære rimsmede 
til den årelange forbindelse mellem Bardenfleth’erne og hoffet i en versifi-
ceret spøg. 

Til Hubertusfesten i november 1941 havde Sportsrideklubben overtalt den 
beundrede versemager Viggo Barfoed (især kendt for sine daglige rim i Ber-

lingske Tidende under pseudonymet ’Ærbødigst’) til at levere nogle muntre 
viser. En af dem, som var skrevet på melodien ’Jeg er havren’, havde over-
skriften ’Hesten udtaler sig’. Sangen indledtes med ordene ”Jeg er Hesten, 
jeg har Rytter paa” – og ottende og niende vers lød således:

”Paa sig selv han ikke blot skal tro, 
han maa huske paa, at vi er to.
Det er Samarbejde, der skal til, 
vore Kræfters fælles Sammenspil.

Thi hvad er en Rytter uden Hest?
Det er som en Kirke uden Præst,
som en Konge uden Bardenfleth
eller som en Wessel uden Vett.” 

(Wessel og Vett er navnene på to forretningsmænd, som i 1879 omdannede 
Hotel du Nord på Kongens Nytorv til stormagasinet Magasin de Nord – se-
nere forkortet til Magasin).
 
I 1941, da de spøgefulde linjer blev sunget, var det kammerherre Gunnar 
Bardenfleth, der som kabinetssekretær hos Christian 10. opretholdt traditio-
nen med familiens tilknytning til kongehuset.

Kong Christian, der selv var en ivrig rytter, deltog i Hubertusfesten som 
Sportsrideklubbens æresgæst. Det var tydeligt for de omkringsiddende, at 
Majestæten ikke gouterede verset om danske kongers afhængighed af Bar-
denfleth-familien. Da formanden for Sportsrideklubben efterfølgende mød-
te op i audiens for at takke Kongen for hans deltagelse i Hubertusfesten, 
gav Kong Christian i utvetydige vendinger udtryk for sin misfornøjelse med 
verset, så da sangen blev gentaget ved senere fester i Sportsrideklubben, var 
det famøse vers strøget!      

Vennen blev Kongens rådgiver og minister
Forbindelsen mellem Bardenfleth’erne og Kongehuset kom til at strække sig 
over to århundreder. Samtlige regenter – fra Kong Frederik 6. til og med 
Dronning Margrethe 2. – har haft en eller flere medlemmer af familien ansat 
ved deres hof. 

Kontreadmiral Johan Frederik Bardenfleths to sønner, Johan Frederik og 
Carl Emil, havde begge tidligt tilknytning til hoffet.

General Frederik Løvenørn. Lito-
grafi efter daguerreotypi fra 1852. 
Den lille elefant, der hænger i et 
ordensbånd om halsen, viser, at han 
beklæder stillingen som ordensskat-
mester. Mellem Dannebrogsmænde-
nes Hæderstegn og Storkorsstjernen 
bærer han den franske orden Pour le 
Mérite Militaire.
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Yngstesønnen, Carl Emil Bardenfleth (1807-57), færdedes allerede som barn 
hjemmevant på de kongelige slotte. Da Prins Christian Frederik (den senere 
Christian 8.) i 1813 rejste til Norge, hvor han skulle være statholder, udnævn-
tes Carl Emils far, søofficeren Johan Frederik Bardenfleth, til guvernør for 
den kun fem-årige Prins Frits (den senere Frederik 7.), og Carl Emil, der kun 
var et år ældre end Prins Frits, blev herefter prinsens legekammerat – og 
snart blev de to drenge også undervist sammen. Herved udviklede der sig 
et fortroligt venskab, som ikke alene skulle vise sig at være langtidsholdbart 
men også fik afgørende betydning for Carl Emils livsbane.

Efter at have taget juridisk embedseksamen begyndte Carl Emil Bardenfleth 
en karriere, hvor han var ansat i betroede embeder skiftevis ved hoffet (bl.a. 
hofchef hos kronprins Frederik) og i statsadministrationen (bl.a. stiftamt-
mand først på Island og siden på Fyn). Da Christian 8. døde i januar 1848, 
sendte Frederik 7. straks efter tronbestigelsen bud efter sin ven og rådgiver, 
Carl Emil Bardenfleth, og udnævnte ham til medlem af statsrådet med titel af 
geheimestatsminister. I den følgende tid kom han til at spille en central rolle 
i de dramatiske begivenheder, der resulterede i, at enevælden i 1848 afløstes 
af folkestyre. Carl Emil Bardenfleth var justitsminister både i det såkaldte 
marts-ministerium og i det efterfølgende november-ministerium. I 1851-52 
var han minister for Slesvig og derefter kongevalgt medlem af landstinget 
og fra 1855 tillige domænedirektør (dvs ansvarlig for det såkaldte krongods, 
der nu var overtaget af staten) samt medlem af Rigsraadet.     

Carl Emils ældre bror, der ligesom faderen hed Johan Frederik Bardenfleth 
(1805-50), var allerede, mens han uddannede sig som veterinær, blevet ansat 
i Den kongelige Staldetat, hvor han gjorde karriere og endte som kammer-

herre og staldmester, dvs. chef for Staldetaten, samt overstutmester med an-
svar for avlen af de berømte Frederiksborgerheste ved det kongelige stutteri 
på Frederiksborg Slot. 

General Frederik Løvenørn Bardenfleths søn, Johan Adolph Frederik Barden-
fleth (1825-74), var uddannet ved 6. Dragonregiment. I 1845 udnævntes han 
til hofjunker, i 1846 til kammerjunker og i 1869 til kammerherre. Efter at have 
gjort tjeneste som ritmester ved Hestgarden blev han i 1863 adjudant for 
Frederik 7.  

Hofchef for Dronning Lovisa 
Geheimekonferensraad Carl Emil Bardenfleths næstældste søn, Frederik Bar-
denfleth (1846-1935), valgte at blive søofficer ligesom sin farfar, kontreadmi-
ral Johan Frederik Bardenfleth. Efter en lang karriere til søs blev han chef for 
Søofficersskolen, hvor han stod i spidsen for fejringen af skolens 200 års ju-
bilæum i 1901. Umiddelbart efter udpegede Christian 9. ham til jagtkaptajn 
på kongeskibet ’Dannebrog’, og da den danske Prins Carl var blevet valgt 

Mindebladet, som blev udsendt 
efter Kong Frederik 7’s død i 1863, 
er centreret omkring en afbildning 
af grundlovens underskrivelse 
den 5. juni 1849. Bag Kongen 
ses Grundlovsregeringens mini-
stre – justitsminister Carl Emil 
Bardenfleth, der havde været med 
i det tremandsudvalg, der havde 
udarbejdet lovteksten og som an-
svarlig minister forelagt udkastet 
for Rigsforsamlingen, står ved 
Kongens højre side.

Christian 9. fotograferet på sin allerførste automobilkøretur, ca. 1902. Kongen sid-
der bag chaufføren og med den yngre bror Prins Hans ved sin side. På bagerste sæde 
sidder jagtkaptajn, kammerherre Frederik Bardenfleth og Prins Carl (den senere Ha-
akon 7. af Norge).



5554

som konge i Norge, var Bardenfleth i sommeren 1906 chef for den eskadre af 
danske flådefartøjer, der eskorterede ’Dannebrog’ med Kong Frederik 8. og 
Dronning Lovisa, Carls forældre, til kroningen i Trondheim.

Ved hjemkomsten fra Norge blev Bardenfleth udnævnt til kontreadmiral og 
af Frederik 8. bedt om at overtage stillingen som hofchef for Dronning Lovi-
sa. Efter kongens død i 1912 fortsatte han som hofchef ved enkedronningens 
hof – en post han trofast bestred helt frem til 1925.

Kabinetssekretær for to konger
I næste slægtled sigtede stiftamtmand Vilhelm Bardenfleths søn, Gunnar 
Bardenfleth (1889-1971) efter en karriere som ministeriel embedsmand med 
et amtmandsembede som slutmål. Da han i årene 1928-29 var konstitueret 
amtmand i Hjørring, lagde Christian 10, der om sommeren boede på Klit-
gaarden i Skagen, mærke til den noble og dygtige embedsmand, som han 
derfor hentede til den højt betroede stilling som kabinetssekretær, da dette 
embede blev ledigt i 1936. Med indsigt og diplomatisk snilde var han i de 
følgende år kongens personlige rådgiver og sørgede tillige for opretholdel-

sen af kongemagtens kontakt med regeringen såvel som med det politiske 
liv og embedsværket – en opgave, der blev særligt krævende under den ty-
ske besættelse af Danmark 1940-45.

Efter tronskiftet i 1947 forsatte kammerherre Bardenfleth som kabinetssekre-
tær hos Kong Frederik 9. Ti år senere trak han sig tilbage men fortsatte til sin 
død i 1971 som direktør for De danske Kongers kronologiske Samlinger på 
Rosenborg og formand for bestyrelsen for Det nationalhistoriske Museum 
på Frederiksborg. 

Kammerherre Gunnar Bardenfleth giftede sig i 1961 med ekspeditionsse-
kretær i Kabinetssekretariatet Birte Gamst (1921-89). Kammerherreinde Birte 
Bardenfleth, der var ansat i sekretariatet 1955-81, blev udnævnt til fuldmæg-
tig i 1956 og ekspeditionssekretær i 1965. 

Dronning Margrethes hofdame  
Yderligere et slægtled fremme blev civilingeniør Carl Emil Bardenfleths 
enke, Alette Bardenfleth, født komtesse Ahlefeldt-Laurvig (1925-86), hofdame 
hos Dronning Margrethe i 1972. Efter en uddannelse som socialrådgiver i 
1950 havde hun arbejdet i London og København, til hun i 1960 blev gift med 
civilingeniør Carl Emil Bardenfleth, der var adm. direktør for F.L. Smidths 
virksomhed i Mexico og fra 1968 i Brasilien. Efter ægtefællens død i 1972 

I anledning af Frederik 9’s ti års regeringsjubilæum blev der optaget en film, ’Dan-
marks Konge’, der beskrev Kongens mange gøremål både i hverdagen og ved officielle 
lejligheder. En af scenerne viste det daglige møde med kabinetssekretæren, kammer-
herre Gunnar Bardenfleth.

Fejringen af Scleroseforeningens 25 års jubilæum på Langelinje-
pavillonen i 1982 blev overværet af foreningens protektor, Dron-

ning Margrethe, ledsaget af hofdame Alette Bardenfleth.   



5756

flyttede hun tilbage til Danmark og blev samme år hofdame hos Dronning 
Margrethe – en stilling hun bevarede til sin død i 1986. Under opholdet i 
Mexico og Brasilien havde hun lært at tale portugisisk, og efter hjemkomsten 
til Danmark gennemførte hun et studium og blev exam. art. i dette sprog. 

Kavalerer for danselystne prinsesser
Ligesom kontreadmiral Johan Frederik Bardenfleths søn, Carl Emil, i begyn-
delsen af 1800-tallet blev lege- og skolekammerat med den unge Prins Frits 
(den senere Frederik 7.), indkaldtes to unge Bardenfleth-sønner mange år 
senere som kavalerer for danselystne prinsesser.               

I efteråret 1952 havde Dronning Ingrid fået den idé, at der til glæde for kon-
geparrets ældste datter, Prinsesse Margrethe, skulle oprettes en danseklub 
på Amalienborg. Klubben, der skulle give den 12-årige prinsesse mulighed 
for at omgås jævnaldrende unge af begge køn, kom til at bestå af 24 med-
lemmer – svarende til tre kvadriller i Les Lanciers. Pigerne var hovedsage-
ligt Prinsesse Margrethes klassekammerater fra Zahles Skole, suppleret med 
nogle døtre af kongeparrets venner. I vennekredsen fandtes også nogle søn-
ner i passende aldersklasse, men langt fra nok til at nå dusinet, så Dronning 
Ingrids privatsekretær, Sybille Bruun (datter af lensgrevinde Else Reventlow, 
født Bardenfleth) blev bedt om at finde nogle egnede emner. Blandt dem, der 
blev opfordret til at deltage, var den 17-årige Niels Gustav Bardenfleth.

Prinsesse Margrethes Danseklub eksisterede i tre år med månedlige danse-
aftener – den første sæson altid på Amalienborg og de følgende sæsoner på 
skift mellem klubmedlemmernes respektive hjem. De faste klubaftener aflø-
stes derefter af en kæde af baller, weekend-ophold på slotte og herregårde, 
komedieoptræden på Fredensborg, biografture, private middage m.v. – helt 
frem til Prinsesse Margrethe og Prins Henriks bryllup i Holmens Kirke i 1967 
som et festligt punktum.      
  
Dronning Ingrids to yngste døtre, Prinsesse Benedikte og Prinsesse Anne 
Marie, blev begge gift i udlandet, men Dronning Ingrid holdt nær kontakt 
ikke alene til døtrene og deres ægtefæller, men også til de mange børnebørn, 
der efterhånden kom til. Dronning Ingrids hjem, såvel på Amalienborg som 
på Fredensborg og Gråsten Slot, blev et elsket samlingssted, hvor børnebør-
nene lærte hinanden at kende og hyggede sig sammen. Da de i begyndelsen 
af 1980’erne var blevet teenagere, arrangerede Dronning Ingrid weeken-
der og baller, hvor jævnaldrende unge – bl.a. Kronprins Frederiks og Prins  
Joachims venner og unge fra nærliggende herregårde – blev inviteret som 
gæster. Blandt de indbudte var Christian Løvenørn Bardenfleth, som var nogle 
år ældre end de danske prinser og deres venner og derfor udset til at være 
balkavaler for Dronning Ingrids ældste barnebarn, Prinsesse Alexia af Græ-
kenland.

I forsommeren 1954 blev Dronning Juliane Maries teater på Fredensborg genoplivet 
for en enkelt weekend, hvor medlemmer af Prinsesse Margrethes Danseklub opførte 
kriminal-enakteren ’Shall we join the Ladies’, der foregik på et engelsk landsted om-
kring et middagsbord med 13 mistænkelige personer – og naturligvis blev spillet 
på originalsproget. Prinsesse Margrethe (på fotografiet siddende for bordenden til 
venstre) spillede Mrs. Preen, som i rollehæftet blev beskrevet som ”middle-aged and 
somewhat neurotic”, og Niels Gustav Bardenfleth (til højre for Prinsesse Margrethe) 
havde rollen som Sir Joseph Wrathie, ”an elderly and arrogant financier”.      
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Eigil de Neergaard (1885-1917) 
- en historie fra Israel

Af Ulrik de Neergaard

Om hundrede år er alting glemt. Og så alligevel ikke. 
Ved slægtsforskning er man ikke mere henvist til tunge, 
støvede kirkebøger, lægdsruller og besøg på Rigsarki-
vet. Slægtsforskning er blevet betydeligt lettere efter 
internettets udbredelse. Historien om Eigil de Neerga-
ard (1885-1917) var sikkert ikke blevet til, hvis jeg ikke 
havde modtaget følgende mail fra Israel:

Hej

Mit navn er Ulla Hadar, jeg er bosiddende i den sydlige del af Israel siden 1982. Jeg 
er sikker på, at du nu klør dig i håret og tænker, hvad har hun med mig at gøre?Vi har 
her i Israel netop fejret 100 året for befrielsen af vores sydlige by Beer Sheva, under 
Første Verdenskrig. Det afgørende angreb på byen, der blev forsvaret af tyrkiske og 
tyske styrker, blev udkæmpet af 12th and 4th Light Horse Regiment fra ANZAC 
forces (Australian and New Zealand Army Corps).
I forbindelse med højtidelighederne var der besøg på Beer Shevas kirkegård for faldne 
soldater i Israel under Første Verdenskrig. Jeg var målløs, da jeg blandt de 31 faldne 
ved det berømte slag så navnet på en dansk soldat, Eigil de Neergaard.
Da jeg er en genealog freak, begyndte jeg at søge oplysninger om denne soldat. Af 
hans papirer så jeg, at der ingen fødselsdato var, kun oplysning om hans forældre 
Thorvald og Agnes de Neergaard fra Lungholm Gods i Danmark.
I kan være stolte af ham, han er en helt, og én af 31 faldne soldater i denne afgørende 
kamp om Beer Sheva, ud af 800 ridende soldater. En kamp, der er gået over i histo-
rien som det sidste store kavaleriangreb.
Jeg kan fortælle meget mere, men først lad mig vide
om der er interesse.

Mange hilsener
Ulla Hadar
Kibbutz Ruhama
Israel

Og ja, selvfølgelig var vi interesserede!
Det første jeg tyede til var Danmarks Adelsårbog 
og Rolf de Neergaards bog om Slægten Neer- 
gaard. (En slægts historie). Heri kan man læse, at 
Eigil blev officer i den canadiske hær, og at han 
faldt i 1917 ved Beersheba i Palæstina. Det var i 
det store hele alt, hvad vi vidste om Eigil, og det 
med den canadiske hær, skulle vise sig at være 
forkert. En mindegravsten over en tom grav på 
Sjørslev kirkegård, røber ikke yderligere. 

Mindesten for Eigil de Neergaard
på Sjørslev kirkegård

Eigil hører til den gren af slægten vi kalder Aunsbjerg-grenen efter slægts-
gården Aunsbjerg, der er kendt fra Steen Steensen Blichers ”Skytten paa 
Aunsbjerg”.
Her følger en spændende beretning vi har fået samlet om hans korte men 
begivenhedsrige liv.
Eigil blev født den 7. september 1885 på Lungholm Gods nær Rødby på Lol-
land, hvor hans far var forpagter. Senere flyttede familien til Reerslev Gaard 
ved Roskilde, hvor Eigil kom på Roskilde Latinskole og senere Schneekloth. 
Efter endt skolegang blev han landmand. Vi kan se, at han har arbejdet både 
på Estruplund i Midtjylland og på Rosenfeldt 
Gods ved Præstø.
Af lægdsrullerne, som man bl.a. kan finde un-
der Rigsarkivets online-tjeneste, fremgår det, 
at han aftjente sin værnepligt ved artilleriet i 
Aarhus. I 1907 udnævnes han til underkorporal 
og året efter til korporal. Han nævnes heri som 
bestyrer af Valsølillegården ved Ringsted og se-
nere Nakkebøllegård ved Fåborg.
I 1912 udvandrede han til Australien, hvor han 
arbejdede på en farm for siden at købe et stykke 
land i det sydlige Australien, som han sammen 
med tre ansatte danskere ryddede for skov og 
tilsåede med hvede.

Eigil på farmen i Australien
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Det hårde liv på farmen har sikkert været anstrengende og så tilpas kedeligt, 
at han den 1. marts 1915 lod sig hverve til Australian Imperial Forces, 12th 
Light Horse Regiment.

265 Sergent Eigil de Neergaard  
1885-1917

Da brigaden var samlet, gik 
de om bord på MS Suevic og 
sejlede til Aden, hvor engel-
ske styrker ventede et angreb 
af arabiske styrker. Under en 
batalje der blev Eigil såret let 

i hovedet. I et brev dateret 18. juli 1915 til sin brorsøn skriver han: ”I think I 
will be leaving this hellhole today. Where we are going to, I cannot tell you 
yet.” Der var naturligvis censur på brevene, hvorfor Eigil måtte skrive på 
engelsk.
De blev indskibet samme dag og ankom den 23. juni 1915 til Suez, for så at 
blive sendt videre til Gallipoli, hvor de ankom til Anzac Cove om morgenen 
den 29. august 1915. De var da 165 mand, men kun 23 af dem var tilbage, da 
de trak sig ud af de meget hårde kampe og blev sendt tilbage til Cairo.

Nogle af de få soldater fra Eigils 
enhed, der kom tilbage fra  
Gallipoli

Eigil var blevet såret i venstre 
skulder og bryst af en granat-
splint, men kom sig i løbet af 

en måneds tid på infirmeriet. Ved den lejlighed skrev han et brev til sine 
forældre om de blodige kampe ved Gallipoli.
De var indblandet i en del træfninger i Suezområdet og den 16. februar blev 
Eigil forfremmet til sergent, en udnævnelse, der var blevet udsat på grund 

af en disciplinærsag. Årsagen var, at Eigil havde skrevet et brev til sine for-
ældre i Danmark på dansk, da de ikke forstod engelsk. Dette var imidlertid 
imod en lovlig given ordre, idet det forhindrede censurens kontrol.
Fra regimentets papirer kan vi følge brigadens fremmarch og kampe op gen-
nem Sinai til Palæstina, hvor englænderne på grund af massiv modstand fra 
de tyske og tyrkiske tropper var gået i stå ved Beersheba. Her var forholdene 
meget dårlige, og forsyninger af vand og foder til hestene var ved at slippe op.
Den 31. oktober havde engelske tropper kæmpet hele dagen og gjort flere 
mislykkede forsøg på at indtage Beersheba fra vest.
Sent på eftermiddagen blev hærledelsen under general Allenby enige om at 
sende 4th og 12th Light Horse Brigade ind fra den sydøstlige side af byen.
Normalt når kavaleri angreb, sad de af ca. 500 m fra forsvarernes linjer, hvor-
efter de kæmper sig frem gennem terrænet som alm. infanteri.
Ved det angreb, der nu fulgte, blev næsten 800 ryttere sendt af sted samtidig 
mod de tyrkiske skyttegrave, men i stedet for at sidde af, som man plejede, 
fortsatte de i fuld galop med deres lange bajonetter i hånden. Det var under 
dette angreb, at Eigil blev ramt i brystet af en maskingeværkugle og var 
død på stedet. Rytterne sprang over tyrkernes skyttegrave og angreb dem 
fra begge sider. Denne taktik. der aldrig var set før, overrumplede totalt tyr-
kerne, der hurtigt blev nedkæmpet og et stort antal taget til fange.
Det lykkedes på den måde at indtage byen, med alt hvad der var af våben og 
forråd så hurtigt, at tyrkerne ikke nåede at sprænge eller forgifte brøndene. 
Der var dermed rigeligt foder og vand til de tørstige heste.
At kun 35 af de omkring 800 ryttere blev dræbt og 36 såret ved angrebet, 
mener man skyldes, at tyrkerne havde indstillet deres sigtemidler til den 
afstand, hvor angriberne normalt sad af hestene. De har i så fald skudt hen 
over hovederne på angriberne.

Fra et brev, der blev sendt til fami-
lien efter at Eigil var faldet, skri-
ver kaptajn Jack Davis, der ledede 
12th Light Horse Brigade under 
angrebet, om Eigil og slagets gang 
samt beskriver stedet, hvor han 
blev begravet.
Eigil blev efter sin død tildelt flere 
medaljer, herunder The Austra-
lian Star, The British War Medal 
og Victory Medal, som vi fandt 
hos en efterkommer i Danmark.

Medaljerne Eigil modtog posthumt
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Det var ret frustrerende, at vi ved al vores søgen ikke havde fundet et eneste 
billede af Eigil, endsige de breve og billeder han givetvis havde sendt hjem 
til familien. Det store gennembrud kom først, da en mappe med et stort an-
tal billeder, breve og brevkort dukkede op på loftet hos et familiemedlem i 
Roskilde.
Ikke nok med at historien og alle de spredte oplysninger vi havde samlet nu 
fik et personligt præg, der blev sat et ansigt og et menneske ind i fortællin-
gen. Sammen med mappen lå Eigils lommebog og en lineal. Der blev meget 
stille da vi åbnede lommebogen og så, at den kugle, der givetvis dræbte 
ham, var gået direkte gennem lommebogen, der lå i hans brystlomme og 
havde flækket linealen.

Eigils lineal og lomme-
bog med skudhullet.

Hvad der var startet som et navn på en gravsten i Israel, blev pludselig til et 
menneske af kød og blod. Gennem vores søgen var vi kommet meget tæt på 
Eigil. Til sidst sad vi med ham i hånden!

I maj måned besøgte vi Ulla Hadar i Israel og så stedet hvor angrebet fandt 
sted. Efterfølgende besøgte vi Eigils grav og The Be’erShevaAnzac Memorial 
Centre, hvor Eigils historie nu indgår som en del af formidlingen.

Hele historien, som Ulla Hadar har samlet om de faldne soldater samt vores 
besøg, blev optaget til nationalt TV, hvilket fortæller en del om, hvor vigtigt 
dette slags lykkelige udfald var og er for Israel.

Under en højtidelig ceremoni overrakte vi Eigils medaljer og hans lomme-
bog med lineal til museet, hvilket gjorde stort indtryk på alle deltagerne.

Eigils gravsten på Beersheba Kirkegård 

Et filmklip fra besøget i Israel ligger på  
YouTube med titlen ”Den ukendte soldat”

På YouTube findes desuden en mængde 
film om det berømte kavaleriangreb på 
Beersheba. En rekonstruktion af angrebet 
vises yderst realistisk i filmen ”Two Steps 
from Hell”

Hvis vi troede, at hele historien om Eigil 
sluttede her, tog vi meget fejl. For kort tid 
siden modtog vi en meddelelse om, at man i Australien har et hestevæd-
deløb, hvor man hvert år mindes alle Light Horsemen og deres heste. Et af 
løbene opkaldes efter en Light Horseman, og man har i år tilfældigvis valgt 
at ære Eigil Neergaard. De havde valgt ham på grund af et brev fra en an-
den Light Horsemen Guy, der lå på hospitalet for behandling af et skudsår, 
han havde pådraget sig under samme slag. I brevet skriver han: ”Poor old  
Neergaard was killed, I was awfully sorry about him, he was such a good 
soldier, absolutely fearless.”

Afslutningsvis skrev Ulla Hadar fra Israel:
”Vores liv er kort, og fortiden spiller en rolle i fremtiden.
Tiden går så hurtigt og minderne og begivenhederne bliver glemt.
Tak for hjælpen med at afslutte Eigils kapitel, så hans minde kan blive æret 
for altid.”

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.



6564

Nyt, nordisk kulturhus i Italien
I Civita D’Antino sydøst for Rom skal et nyt kulturhus for nordiske kunstnere og 
studerende åbne i et af byens gamle palazzoer. Projektet drives af et medlem af adels-
slægten Ferrante, som har tilbagekøbt huset, der tidligere var i familiens eje.

Af Iben Bjurner

På verdens tinde i den lille bjergby Civita D’Antino om-
kring 130 km sydøst for Rom ligger Palazzo Ferrante, 
som efter århundreders leben nu slumrer tavst med 
udslukte øjne. Palazzoet var engang den majestætiske 
højborg for den adelige, italienske Ferrante-slægt - en 
af de fremtrædende familier i området. Tidens tand har 

dog for længst taget en bid af 1600-tals-huset, og facaden har mistet gløden i 
kinderne. Den var oprindelig sart lyserød, som Kristian Zahrtmanns maleri, 
Bryllupsselskab i Abruzzo fra 1896, afslører. 

Bryllupsselskab i Abruzzo,
Kristian Zahrtmann.

Palazzo Ferrante ses i baggrunden.

Kristian Zahrtmann (1843-1917) van-
drede nemlig selv omkring nær palaz-
zoet sammen med notabiliteter som 
P.S. Krøyer (1851-1909) og mange an-
dre nordiske kunstnere i slutningen af 
1800-tallet. Her fik de øje på byen i 904 
meters højde med det helt særlige lys, 
som de lod skinne på deres lærreder 
og i dansk kunsthistorie.

Dansk gruppe på besøg i Civita D’Antino med Palazzo Ferrante i baggrunden.

Gammelt hus med ny funktion
Gløden i Palazzo Ferrantes ansigt vil den adelige Manfredo Ferrante - en ef-
terkommer af tidligere tiders ejere - nu have tilbage i det gamle hus. Han har 
et godt øje til Norden, er fætter til en efterkommer af Thorvaldsen og samler 
på dansk impressionistkunst. Sammen med professor Felice Cassuci har han 
købt det gamle palazzo med tanke på en omfattende restaurering. Det skal 
efter planen i fremtiden rumme et kulturfællesskab for nordiske kunstnere, 
studerende og andre interessenter, som skal kunne komme på inspirations-
ophold i Civita D’Antinomed naturens overflødighedshorn i øjenhøjde - li-
gesom deres artsfæller i 1800-tallet.

Fra højre Manfredo Fer-
rante, Alessandro Boccanelli 
og Anna-Pia Boccanelli. De to 
sidstnævnte er 2xtipoldebørn 
af Thorvaldsen og i familie med 
Manfredo Ferrante.



6766

Accademia delle Belle Arti - Roms kunstakademi - og de nordiske akademier 
i Rom har alle udtrykt gentagen interesse for restaureringsprojektet, fordi 
Palazzo Ferrante har stor kulturhistorisk værdi set i lyset af dets egen og 
Civita D’Antinos fortid. 

Giardino Ferrante, Johan Rohde

Danske kunstnere i spil
Oprindelig var byen et slags stort, 
kreativt ”kontorfællesskab” for de 
mange kunstnere, som fulgte i hæ-
lene på Kristian Zahrtmann og P.S. 
Krøyer fra 1880’erne og frem. I den 
lille, pittoreske by, som står på tå i 
en evig balance højt oppe på Abruz-
zerbjergenes skråninger, boede en 

større koloni af kreative hjerner midt i områdets storslåede scenerier. Om Ci-
vita D’Antino sagde Kristian Zahrtmann: ”Om morgenen er her vidunderlig 
dejligt. Skyerne ligger under én som et stort, stivnet ishav, og kun enkelte 
toppe rager op som øer.” 

Trappen i Civita D’Antino,
Kristian Zahrtmann

Motiver var der nok af. Frilufts-
maleriet var netop sluppet ud af 
fortidens formaliserede hænder og 
boltrede sig nu på kunstnernes lær-
reder som en helt ny og banebry-

dende tendens. Joakim Skovgaard (1856-1933), som havde sluttet sig til det 
malende selskab i 1883, fangede for eksempel i sin streg en flok fruer, der i 
sommerheden hentede vand i nabobyen Soras idylliske flod.

Og naturalismen og friluftsmaleriet fik også selskab af realismen, som P.S. 
Krøyer satte på lærredet i sit værk ”Landsbyhattemagerne” (1881). Scenen 
fandt også han i Sora, og så fremmedartet var det realistiske værk, at kunst-
kritikerne i Danmark forargedes – især over sveddråben på hattemagerens 

næse – og ikke ville anerkende Krøyers evner. Det ville salonen i Paris til 
gengæld, og her blev maleren oven i købet præmieret for sit værk. Realis-
men havde endegyldigt meldt sin ankomst. Væk var de idealiserede folke-
livsskildringer – nu var det mennesket og den sociale dimension omkring 
det, som malerne stræbte efter at sætte farver på.

En malende adelsmand
En af fortalerne for disse og andre moderne tendenser i kunsten var Adam 
Sophus greve Danneskiold-Samsøe (1874-1961). Han var en af de mange ma-
lende landsmænd, som lagde vejen 
forbi Krøyer, Zahrtmann og Skov-
gaard i de små bjergbyer i Abruz-
zerne. Danneskiold-Samsøe var og-
så en af de første danske kunstnere, 
der tog den franske modernisme til 
sig, og senere blev han desuden en 
varm tilhænger af kubismen og mo-
dernismen i dansk kunst. I 1908 var 
hans værker fra tiden sydpå med 
på den første udstilling om Civita 
D’Antino i København.

Trappen i Civita, Peter Tom-Petersen

Lirifloden, Joakim Skovgaard
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Adam Sophus greve Danneskiold-Samsøe var søn af hofjægermester, premi-
erløjtnant og forpagter Otto Ludvig August Balthazar greve Danneskiold-
Samsøe og Louise Siegfriede, født komtesse Knuth. Han gik på Sorø Akade-
mi i årene 1887-94 og søgte derefter forgæves optagelse på Kunstakademiet.
Da han ikke kom ind, blev han i stedet elev på Kunstnernes Frie Studieskoler 
under Kristian Zahrtmann i begyndelsen af 1900-tallet.

Det blev begyndelsen til et venskab, der varede til Zahrtmanns død i 1917, 
og de flere gange i årene 1902-04 rejste rundt i Italien sammen – først til Por-

tofino ved Genua, så til Rom, Civita D’An-
tino og Taormina på Sicilien, hvor Danne-
skiold-Samsøe blev i over halvandet år. 
Han var som adelsmand økonomisk uaf-
hængig, men hans valg af kunstnervejen 
var stadig et brud med den traditionelle 
vej for en mand af hans stand.

Landskab i Civita,
Adam Sophus Danneskiold-Samsøe

Vidunderlige højder
Kristian Zahrtmann selv blev udnævnt til æresborger i Civita D’Antino i 
1902, og den dag i dag kan man se beviset på denne hædersbevisning på 
plaketten, der er skrevet på dansk og hænger ved byporten Porta Flora. Det 
var netop foran denne port, at en flok unge, italienske fruer i 1883 var på vej 
ned ad trappen på et af kunstnerens ikoniske malerier.

Unge kvinder der bærer lime,
Kristian Zahrtmann

Mange af gadenavnene i Civita D’Antino 
er opkaldt efter nordiske malere eller sted-
navne, og byen er bestemt et besøg værd, 
selv om den ligger et par timers kørsel fra 
Rom. Lægger man vejen forbi, kan man 
passende spise frokost i Antica Osteria 
Zahrtmann i Via Roma 9, som byder på 

fremragende mad fra det italienske landkøkken. Her står ejerne Roberto og 
Stefania selv i køkkenet, og på væggene hænger et mindre hav af hjemlige 
kunstplakater med motiver af Krøyer og Zahrtmann. Det er som at træde 
ind i et lille stykke Danmark.

Udenfor er alt dog sit gamle, italienske jeg, og sceneriet er stadig lige så be-
tagende som i Zahrtmanns og Krøyers dage. Små, bugtede gader og stræder, 
ældgamle vagttårne, skønne udsigtspunkter og huset Casa Cerroni, hvor de 
danske kunstnere boede og efterlod sig smukke vægmalerier, blandt andet i 
form af våbenskjolde med deres navne. 

Zahrtmanns og Skovgaards våbenskjolde i Casa Cerroni.

Palazzo på vej ud af tornerosesøvn
Så de nordiske kunstnere, der fremover igen får chancen for at genopdage 
Civita D’Antino via et ophold i Palazzo Ferrante, kan godt glæde sig. Fir-
maet Novareckon står bag den kommende restaurering af palazzoet med 
tilhørende kapel, og ophavsmændene bag projektet er nu ved at søge midler 
til renoveringen af huset. Processen kommer til at foregå i forskellige faser, 
og det er planen at åbne huset op gradvist, som den skrider frem. 

Manfredo Ferrante samarbejder om projektet med blandt andre Bornholms 
Kunstmuseum og Skovgaardmuseet i Viborg, fordi bornholmeren Kristian 
Zahrtmann og viborgenseren Joakim Skovgaard som nævnt var ivrige gæ-
ster i Civita D’Antino. Begge museer har tilkendegivet deres støtte til Pa-
lazzo Ferrantes nye sjæl og indhold. Så nu er det bare tiden, der skal stavre 
af sted på ivrige ben, for at huset med den adelige fortid kan vågne op til en 
ny, kreativ fremtid. 

Palazzo Ferrante er opført i 1600-tallet til Ferrante-stormændene, som alle-
rede i 1500-tallet slog sig ned i området omkring Civita D’Antino. Huset skal 
efter planen fremover benyttes til artist-in-residence-programmer for lokale og 
nordiske kunstnere samt studerende fra italienske og udenlandske kunstakade-
mier med historie, kunst og æstetik som fagområde. Det skal også anvendes til 
workshops, udstillinger, events og turismetiltag. 
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Jammersminde

Bearbejdet ved Line Krogh. Gyldendal, 2010. 
330 s. ill.

Der er her tale om en modernisering i 
sprogmæssig henseende, og dermed en 
nyskabelse af Leonora Christines oprin-
delige Jammersminde, der gør tilegnel-
sen lettere end i den autoritative, såkaldt 
diplomatisk- videnskabelige udgave fra 
DSL, der udsendtes i 1998.

Line Kroghs bearbejdede udgave gør, 
at man undgår originaludgavens gamle 
sprogbrug og derved nemmere tilegner 
sig LCs tankegang, der er tydelig præget 
af 1600-tallets danske sprog, som det dengang fremstod og blev benyttet, 
ofte med både tyske og latinske indslag og vendinger.

Trods sin lange indespærring er LC ikke psykisk påvirket, men holder 
hele tiden sin målsætning for øje, at beskrive sin fornedrede fysiske til-
værelse, der udmøntes i en beundringsværdig klar og ligevægtig sindstil-
stand, som Jammersmindet afspejler.

Det var i 2007, at Karen-Lise Mynster foreslog en nudansk genskrivning 
af LCs Jammersminde, der ledte frem til det nuværende værk. Der er alt-
så tale om en slags oversættelse, ikke en tekstkritisk udgave, men med 
en moderne ortografi med korte linjeskift for at lette læsningen, ligesom 
fx. indirekte tale er ændret til direkte tale, mv. Oversættelser er tilføjet 
i kursiv, ligesom LCs senere tilføjelser er indrykket i den løbende tekst. 
Fyldestgørende noter samt en nyttig og overskuelig bibliografi afslutter 
værket.  Det skal nævnes, at nævnte udgave er forsynet med et mindre 
antal sort/hvide illustrationer, udført af tegneren Hans Ovesen. 

I denne forbindelse skal også den store folio-udgave ved Otto Andrup, 
udsendt ligeledes af Gyldendal i 1955, med Povl Christensens fortræffe-
lige helsides tryk udført i akvatinta, bringes i erindring.  Alene disse il-
lustrationer er en oplevelse rummende mange fuldgyldige stemningsbil-
leder fra ”Jammersminde”! 

Det er altså muligt ved læsning af Leonora Christines memoirer at opsøge 
flere udgaver med forskellige indfaldsvinkler, hvilket gør læsningen kon-
gruent alt efter eget ståsted og baggrund. 

Ole Esben von Kløcker

NB. I ovennævnte udgave (s. 93) kan følgende læses om det rum, hvor 
Leonora Christine tilbringer sine fængselsår i Blåtårn, og som her citeres:

”Her vil jeg nu beskrive mit fængsel. Det var et kammmer, som var syv af mine 
skridt langt og seks bredt.Der stod to senge, et bord og to stole. Det var nykalket, 
og det stank forfærdeligt. Tilmed var gulvet så tyktmed skarn, at jeg troede, det 
var af ler. Kammeret er ni alen højt, hvælvet og allerhøjest sidder et vindue, som er 
en kvadratalen. Der er dobbelt tykke jernstænger for, og derudover et gitter, som 
er så tæt, at ikke engang en lillefinger kan komme ind i hullerne”.

Abonnement på Meddelelser
Har du ikke mulighed for at blive medlem af Dansk Adels Forening, kan 
du alligevel modtage Meddelelser. Det koster 175,- om året. 
Tegn et abonnement på www.adelsforeningen.dk 
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Leonora Christine
Af Ole Esben von Kløcker

Leonora Christine (1621 - 1698), datter af Kristian 4 og 
Kirsten Munk. Gift 1636 med Corfitz Ulfeldt , grevinde 
til Slesvig-Holsten. Fængslet først på Hammershus og 
efterfølgende i Blåtårn, hvor hun bl.a skriver sit senere 
så berømte ”Jammersminde”, et forsvarsskrift til hen-
des børn og eftertiden. Hendes franske Testamente skal 
ej heller forglemmes. Også dette skrift lægger væsent-
lige træk til skildringen af hendes karakter og livssitua-

tion. De sidste 12 år af sit liv tilbragte LC i klosteret i Maribo, hvor hun dør 
16.marts 1698.  Hun er bisat i Domkirken indemuret i en niche, hvor en plade 
angiver gravstedet. 

LC var en stout kvinde, hun var adelig og havde et liv, der både førte hende 
højt op og langt ned i smudset i bogstaveligste forstand. Begrænsninger i 
sin livsførelse fik hun tydeligst at mærke i sin fægselsperiode, men hun lod 
sig ikke kue. Hun var ubøjelig og stolt, uanset hvad hun blev udsat for. Den 
holdning hun udviste, har efterfølgende affødt både respekt og beundring. I 
sine skriftlige efterladenskaber beskæftiger hun sig hele tiden med sin egen 
situation og udviser mere klarsyn end mange af sine anklagere.

En talrig litteratur er derfor opstået om-
kring hendes person, ligesom der er skre-
vet megen fiktionslitteratur, heriblandt fle-
re romaner af nordisk herkomst. At DR nu 
i 2019 er ved at udarbejde en TV-serie om 
hende og hendes dramatiske liv er derfor 
forståeligt. 

Ægteskabet med Corfitz Ulfeld indgås, da 
Leonora er i en alder af 15. Den forudgå-
ende formelle trolovelse finder sted, da 

hun er otte år gammel. LC lever sig sådan ind i sin rolle, at hun vedbliver at 
opretholde den, uanset hvad der sker.  Hun svigter ham på intet tidspunkt, 
heller ikke, da hun befinder sig i sit isolerede fangenskab, hvor CU imens 
dør i udlandet under forfølgelse. 

Leonora er uvidende herom, men holder sig oppe ved at forfatte sit ”Jam-
mersminde”, der mindst af alt er jammer, men anklager og et bidende for-
svar mod de nedrigheder og uhyrligheder hun udsættes for, indtil Dron-
ning Sophie Amalie dør i 1685, hvilket forårsager LCs endelige frigørelse 
fra fænglset i Blåtårn efter i alt 22 års ufrivilligt ophold under fornedrende 
forhold. Men det viser klart, hvilken psykisk styrke LC er i besiddelse af. 
Hendes legeme nedbrydes ganske vist med alderen, men åndeligt overlever 
hun i kraft sin stålsatte psyke. Hun er ikke nedgjort, men holder gennem sin 
tro og bevidste adelstand fast i sin skæbne, og det forløb hun er bundet ind 
i , også efter det ophørte samliv med CU , der har eksisteret på trods af hans 
idelige falsknerier og udspekulerede forræderiske handlinger overfor konge 
og fædreland. LC står fuldt inde for ham både før og efter deres adskillelse, 
hvilket er med til at give LC det unikke menneskelige format, hun vitterlig 
besidder og handler ud fra.

Her skal vi kort se på LCs ”Jammersminde”, hvor manuskriptet først duk-Leonora Christine (1621 - 1698)

Corfitz Ulfeld og Leonora Christine
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ker op i offentlighedens søgelys i 1868, altså 
knapt 200 hundrede år efter dets tilblivelse. 
Siden da er der udgivet flere velkommen-
terede og - redigerede udgaver rummende 
udførlige kommentarer og forklarende no-
ter. I denne sammenhæng kan f.eks. nævnes 
Bodil Wambergs ”LC Dronning af Blåtårn” 
(1992) . Den DSL-diplomatariske og viden-
skabelige udg. (1998) skal dog fremhæves 
på grund af sit høje og selvsikre niveau, der 
anbefales til videre studier!

Efterfølgende skal vi samtidig erindre Leo-
nora Christines ” Franske Testamente”, der 
også er skrevet i Blåtårn og har en lignende 
mærkværdig tilblivelseshistorie bag sig, 
idet testamentet først blev fundet i original-
udgave i 1952 i et bibliotek i Altona. I begge 
tilfælde har hun sine børn i tankerne og ret-
ter henvendelsen til dem. 

Det er derfor først i vor samtid, vi får et samlet billede af LC og hendes stor-
hed med baggrund i hendes omskiftelige liv og de lidelser hun har måttet 
gennemleve. Men det er hendes ukuelige mod og den trofasthed til dem, 
hun elsker, der gør, at vi må erkende, at hun bevarede denne storhed gen-
nem hele sit liv, uanset skæbnens slag og uden at bøje sig, og uden at sætte 
sin åndelige frodighed over styr. Åndsfrisk er hun til det sidste og må for-
modes at have fået en død i fast overbevisning på sin kristne tro. Et citat 
af hende fundet i Maribo Domkirke lyder: ”Ej noget synes tungt for ægte-
kærlighed/trofasthed er den dyd, man ej tør blues ved”.

Den Anden Opera nåede at tage operaen, ”Leonora Christine. Dronning af 
Blaataarm” op med musik af Andy Pape og libretto af Nina Malinovski, isce-
nesat af Brigitte Kolerus og med Edith Guillaume i titelrollen. En ikke ringe 
præstation! Nævnes skal også udstillingen på Hirschsprungske Samling i 
2006, ”Ære være Leonora”, der omhandlede Kristian Zahrtmanns Leonora 
arbejder. Det smagfulde katalog i stort format viser henved et halvt hun-
drede billeder og motiver forestillende Leonora Christina, flere i helsides 
format med forklarende tekster af flere kunsthistorikere fordelt i fem oply-
sende kapitler.

Leonora Christine (1621 - 1698)

Christian 2.
En biografi.

Af Lars Bisgaard, Gads forlag, 2019. 448 s, ill., 
st. format.

Valgsprog: ”Saa var det beskikket.”

Det er noget af en kleppert Lars Bisgaard, 
lektor ved Syddansk Universitet med spe-
ciale i dansk historie i den sene middelal-
der og reformationsårene, her præsenterer 
sin læser for. I 16 kapitler med forord og 
epilog samt appendiks ved Mogens Krag-
sig Jensen (om Chr. 2s efterkommere). Desuden følger noter, litteratur- og 
kildehenvisninger samt oversigt over bragte illustrationer. Endelig afslut-
tende sted- og personregister, hvorefter vi føres ind i denne skelsættende 
og detailrige biografi omhandlende den berømte og berygtede konge, der 
er af den oldenborgske slægt, men i løbet af sin korte regeringstid på kun 
10 dramatiske år skabte omfattende forandringer og nytiltag, som satte 
dybe spor i dansk og europæisk historie. 

Kristian Tyran blev han kaldt af sine modstandere, heroverfor står ek-
sempelvis hans kærlighedsforhold til den smukke Dyveke og samarbejde 
med dennes mor, Sigbritt, der fungerede som Christians rådgiver og med-
sammensvorne. Officielt gift var Chr. 2. dog med Elisabeth, barnebarn 
til kejser Maximilian, men det anfægtede ham ikke i den forbindelse. Et 
udenomsforhold var i øvrigt ikke unormalt ifl. tidens målestok. Dyveke 
døde også tidligt, men blev forinden formelt gift med adelsmanden Tor-
ben Oxe.  Myter er der derfor nok af, og Lars Bisgaard gør en solid indsats 
for, ved hjælp af mange breve fra kongens hånd, at tegne et klart og objek-
tivt billede af denne sammensatte person, som Christian 2 udviklede sig 
til gennem årene. Slægtstavle og familieforhold kan iagttages på siderne 
25, 162 og s. 406 - 07. Illustrationer af segl og våbenskjold, etc., jvf. siderne 
86, 132-133, 177, 181, 186 og 293.  

Og hvem var han så denne Christian 2.?  Der er mange udsagn og menin-
ger ved siden af de historiske kendsgerninger. Afgørende blev det, at den 
jyske adel opsagde deres troskabsed til kongen og indgik en alliance med 
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hans efterfølger, Frederik !. Kort og godt, derefter var Chr. 2´s skæbne be-
sejlet!  Men inden da skete meget. Chr. 2 var både progressiv, stædig, men 
også brutal. Han var veluddannet og samtidig nysgerrig af sind. Kirken 
og adelen havde i hans øjne for megen magt. Bøndernes og borgernes 
vilkår ville han forbedre og samtidig støtte handelen, men ikke særligt 
meget lykkedes for ham. I stedet klappede fælden efter bataljerne i hhv. 
Sverige og Norge i et forsøg på at genvinde magten, og han indsattes på 
Frederik 1`s begæring på Sønderborg slot som fange efterfulgt af sine sid-
ste år i Kalundborg Slot, fortsat som fange, men dog med visse private pri-
vilegier.  Men kongedrømmen var uigenkaldelig slut! ”Og så er det jo en 
tragedie, det her. At en mand med så store visioner taber alt og er årsag til 
et helt nyt politisk landkort i Norden”, fastslår Lars Bisgaard kategorisk.

I kapitel 1 skriver Lars Bisgaard: ” Christian 2 levede i en tid, som kan 
synes tusinder af år borte. Hans verden var en helt anden end vor egen. 
Mennesker af stand havde folk til at varte sig op, og en hierarkisk sam-
fundsorden var anset for noget godt og efterstræbelsesværdigt. Ikke desto 
mindre er han en af de konger, som mange danskere stadig har et for-
hold til. Ligesom nordmænd og svenskere har det. Her er han tyrannen 
over dem alle. Danskerne er mere splittede. Han ville det egentlig så godt, 
men da samfundets rigeste ikke var med på hans tanker, drev de ham i 
landflygtighed”. Inden Epilogen nævner Lars Bisgaard, at ”man kan ikke 
skrive en traditionel biografi om Christian. Dertil er kildematerialet alt for 
spredt. Men man kan læse kilderne med henblik på at samle de oplysnin-
ger, som de har om ham, og det er blevet gjort”. 

Enkelte kapitler burde måske fremdrages i dette lange handlingsforløb, 
der skildres løbende både i helheder og detaljer. Men det vil være svært 
at uddrage enkelt episoder og forløb på bekostning af den samlede beret-
ning, som Lars Bisgaard blotlægger og udleverer med stor grundighed. 
Det bedste råd vil nok være at påbegynde en samlet læsning, der givet 
vil give resultat og fornemmelse af at være til stede i Chr. 2s vekslende 
tilværelse uden forbehold og undtagelser.  Det er sjældent at en historisk 
forløb kan gøres så levende og intenst!

I øvrigt skal det for en ordens skyld nævnes, at den svenske historiker, 
Erik Petersson nylig udsendte sin bog om Chr. 2, næsten samtidig med 
Lars Bisgaards værk forelå på dansk. Bisgaard er dog fra flere sider ble-
vet fremhævet som den egentlige årsag til det kvalitative og indsigtsfulde 

skridt, han har foranlediget gennem sin skildring af Chr. 2s brogede skæb-
ne. Nævnes skal i denne forbindelse også forfatteren Johannes V. Jensens 
roman, ”Kongens fald” om samme, der er en historisk fiktion uden minu-
tiøst hold i de kendsgerninger, som ovennævnte historikere fremhæver 
i deres skildringer. Også H.C. Andersen og Kjeld Abell har givet deres 
dramatiske bidrag, men fagligt må det konstateres, at Lars Bisgaard med 
sit engagerede værk om Chr. 2. yder en uforlignelig indsats gennem sit 
overbevisende og imponerende portræt af den sagnomspændte konge.

Man lægger ikke Lars Bisgaards værk fra sig uden derigennem at have 
opnået omfattende viden og indsigt i denne egenartede konges liv og 
færden, hvilket maner til eftertanke og nyvurdering. Hans ”Christian 2” 
er ikke alene en spændende biografi, men en levende skildring af denne 
bizarre og voldsomme kongeskikkelse, der ikke senere er blevet overgået 
i den danske række af regerende monarker. Christian 2 var entydig en 
ener i det historiske spil, han dels påtog sig og blev tvunget ind i, dels 
som offer for de rænker og faldgruber han udsattes for gennem sin korte 
og kongelige tilværelse. Han efterlader sig et markant spor, som Lars Bis-
gaard afdækker og beretter på beundringsværdig vis, så gå roligt i gang! 

PS. Vær opmærksom på, at der er tale om en bog i stort format med man-
ge farvestrålende illustrationer trykt på glittet papir i stift bind, der vægt-
mæssigt befinder sig i omegnen af godt 2 kilo - og derfor kræver en for-
nuftig håndtering. Ikke just egnet til sengelæsning, selvom emnet gerne 
kræver fordybelse. En handy, pocket-udgave kan måske derfor efterly-
ses, og derved øge læsemuligheden for mange, f.eks. som rejselekture og  
anden mere afslappet læsning ?

Ole Esben von Kløcker
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Giftermål

Komtesse Charlotte Frederikke Moltke gift den 13. april 2019 med 
greve Frederik Ulrik Scheel

Komtesse Stephanie Birthe Ahlefeldt-Laurvig gift den 29. juni 2019 
med Jonas Kristiansen.

Komtesse Charlotte Benedicte Juel Reventlow gift den 29. juni 2019 
med Christian Arnstedt

Greve Marcus Knuth gift den 10. august 2019 med Josephine 
Pontoppidan Nissen.

Baronesse Caroline Wedell-Neergaard gift den 24. august 2019 med 
Jakob Brünnich Damgaard Rasmussen

Nicolai Kløcker gift den 24. August 2019 med Birgitte Glerup

Børn

Jacob de Lichtenberg og Sophie Zheng de Lichtenberg,
søn Ludvig Zheng de Lichtenberg, født 22 maj 2019

David og Amanda de Neergaard, datter Augusta Frida de Neergaard, 
født 18. juli 2019. 

Christopher og Pia greve og grevinde Schaffalitzky, søn greve 
Theodor Schaffalitzky, født den 12.september 2019

Døde

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

Carsten Anker
Født 18. juli 1947 - død 23. juni 2019 (Oslo)

Baron Bernhard Schaffalitzky de Muckadell
Født 22. december 1932 – død 26. juni 2019

Hans Reimar von Bülow
Født 26. december 1926 – død 26. juni 2019

Claus Michael Rømeling
Født 1. maj 1957 – død 2. juli 2019

Vibeke Scheel Jensen – født Scheel (Oslo)
Født 25. maj 1941 – død 22. august 2019

Kammerherreinde Ruth Berner 
Født den 20. februar 1926 – død 11. oktober 2010

Erik Munthe-Kaas
Født 3. januar 1949 – død 10. oktober 2019 i Brandbu (Norge)

Helen Birgit Arkell f. Huitfeldt
Født 17. august 1920 – død 28. august 2019

Baronesse Louise Emetentia (Billie) (førte navnet Rosenkrantz Lind)
Født 11. april 1921 – død 19. oktober 2019

(Mette) Merete Munthe-Kaas,
Født 27. februar 1963 – død 24. oktober 2019 i Oslo

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
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Signetringe

SIGNETRINGE I GULD FRA EGET VÆRKSTED

VÅBEN GRAVERES SÅVEL I STEN SOM GULD

MODELLER EFTER EGET ØNSKE

Eksklusive tryksager...
- til både hverdag og fest

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

mail@fladsaagrafisk.dk . www.fladsaagrafisk.dk

Brevpapir & Visitkort
Konvolutter
Invitationer

Menu- & Bordkort
Gå-til-bords kort

Bøttekort med kuverter
– med prægning, ståltryk eller relieftryk


