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Kære læsere! 
Så kom den røde bog endelig med posten. Til gengæld 
er den værd at læse. Først om sin egen familie og der-
næst håber vi, at I har lyst til at læse de indledende 
artikler samt orientere jer om Reventlow-stamtavlen og 
om den danske adel i Norge som fuldender bogen.
Det er et kæmpe arbejde for vores redaktion at kunne 
udgive sådant et pragtværk hver tredje år. Jeg takker 
derfor her de to redaktører, Tine Kondrup og Maria 
Groth Rasmussen, som har været ansvarlige for bogen. 

Tine overlader nu pladsen til cand. mag. Rasmus Agertoft, der skal være 
redaktør fremover, hvor den næste årbog udkommer allerede i 2024. 

Og nu kommer så MIn stoRe bøn tIl JeR Alle. 
Igen i år har vi brugt oceaner af tid (og derfor penge) på at rykke de medlem-
mer, der glemmer at betale kontingent. Dette for at vurdere, hvem bogen skal 
sendes ud til.
Vi er kun en lille gruppe frivillige i bestyrelsen, som arbejder for, at vi bedst 
muligt kan servicere medlemmerne af den danske adel samt vedligeholde 
stamtavlerne i den røde bog.
Men det er op ad bakke, når vores medlemmer ikke betaler kontingent. Så 
betal kontingentet (hvis I altså fortsat vil være medlemmer), så vi ikke også 
skal bruge unødig lang tid på at skrive mails eller ringe rundt til folk igen 
igen. Husk også at ændre adresse, hvis I er flyttet. Igen i år har vi fået alt for 
mange bøger retur, hvor vi så skal bruge tid på finde ud af, hvor I bor og i 
øvrigt betale endnu en omgang porto, så bogen kommer ud.
 Og så til indholdet af dette her Meddelelser. I kan godt glæde jer. Se repor-
tagen fra Nobilitas, der har holdt et forrygende bal i Moltkes Palæ for alle de 
unge, som havde en fest, kan man vist roligt sige. Danmarks første statsmi-
nister, lensgreve Adam Wilhelm Moltke, købte palæet på hjørnet af Bredgade 
og Dronningens Tværgade i 1860 og familien ejede det til 1930, hvor det 
solgtes til Håndværkerforeningen, som ejer det i dag og som lejer det ud.
 Vi har haft et fornøjeligt besøg af ledelsen af Sveriges Riddarhus, et pragt-
fuldt palæ som ligger i Stockholm og som er hovedsæde for den svenske 
adel. Huset kan vi ikke helt måle os med i Danmark, hvorfor Sigismund 
Ahlefeldt-Laurvig meget venligt inviterede alle svenskerne og Adels-
foreningens bestyrelse til Frederiksdal nord for København, hvor han viste 
rundt og fortalte om de planer, som han har for Frederiksdal fremover. Efter 
en god dialog om vores fælles arbejde for adelsslægterne i Sverige og 
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Danmark bød vi på frokost på Nybro kro, og så drog de glade svenskere 
videre på Danmarkstur.
 Besøg er jo sådan noget, som kræver en vis forberedelse. Læs om Hans 
Heinrich Adam Berner Schilden Holstens barnedåb den 6. november 1881 på 
Holstenshus, hvor der var ikke mindre end 21 faddere, én gudmor og én pige-
fadder. Det har krævet sit eget juletræ at få plads til alle julegaverne.   
 Fritze Hedemann skriver om en magtfuld kvinde ved Solkongens hof, 
Athenaïs de Montespan, der ikke gik ad vejen for at få sin vilje. Nemlig at få 
kongen i sit garn. Tidens kvinder greb ethvert halmstrå for ikke at blive over-
set ved hoffet og forvist til et dødkedeligt gods ude på landet. Det er strå-
lende læsning, for alle midler blev taget i brug for selv at overleve.
 Det samme gjaldt for Fabritius Tengnagel-familiens meget sorte får, 
Michael Peter (1759-1808), som er forfar til de to grene af familien, der eksi-
sterer i dag. Conrad Fabritius Tengnagel har skrevet forrygende om sin 2xtip-
oldefar, som kom gruelig galt afsted. Han var ikke en heldig mand. Det er så 
glædeligt, når vores medlemmer kommer med familiehistorier, som vi andre 
kan få glæde af at læse.
 Historiker og kongelig våbenmaler Ronny Skov Andersen følger op på 
Asser Amdisens historie om Struensee, hvor Ronny nu beskriver Struensees 
grevelige våben. Det er interessant læsning, for vi forstår, hvad et våben i 
virkeligheden fortæller. Ronny snupper også lige Enevold Brandts våben 
med i farten. 
 Vi har bedt konservator Dorthe Aggerholm om at skrive en artikel i bladet 
om at restaurere gamle malerier. Det er ikke så godt bare at tage en opvredet 
klud og prøve sig frem. Så hellere få professionel hjælp og deraf et meget 
smukt resultat. Jeg husker synet af min 4xtipoldemor, komtesse Frederikke 
Schaffalitzky de Muckadell (1749-1786), der er afbilledet som barn på et 
maleri, der hænger på Lerchenborg. Hendes kjole var kedelig grøn og det var 
hendes hud sådan set også. Men så kom hun i professionelle hænder. Kjolen 
viste sig at være lyseblå og hun fik den yndigste teint. 
 På Koldinghus har Kongernes Samling åbnet en permanent udstilling om 
Flora Danica. Den er ganske enkelt vidunderlig. Iben Bjurner skriver kort om 
udstillingen og i næste Meddelelser skriver vi mere.
 Igen har vi bøger, som vores medlemmer enten skriver selv eller anmelder. 
Måske er her idéer til julegaver?
 Efterhånden som årene går, så er der udskiftninger i bestyrelsen og andre 
steder. Så vi har lavet en lille opdatering på, hvem der har ansvaret for, at 
Adelsforeningens arbejde fungerer i det daglige.

Jeg ønsker Jer alle en rigtig Glædelig Jul og et velsignet Godt Nytår.

Anna von Lowzow

Hemmelige Helte
Tyskere, som hjalp danske jøder
og modstandsfolk under besættelsen

Forlaget Mellemgaard, 192 sider
Af Henrik Holstein

Bogen byder på en lang række eksempler 
på tyskere, der direkte og indirekte hjalp 
danskere i besættelsestiden.  I alt for mange 
år har det været meget sort/hvidt: var man 
tysk var man også en slubbert.

Men tyskere var ikke nødvendigvis alle 
nazister - og slet ikke indenfor militæret. 
F.eks. blev 30.000 soldater dømt til døden 
i det militære retssystem i Tyskland under 
krigen - til sammenligning blev én amerikansk soldat henrettet i samme 
periode og i England 40 militærfolk. Tankevækkende.

Denne bog byder på en perlerække af eksempler på ”de gode tyskere”. De 
har reddet mange menneskeliv i Danmark – ikke mindst jøder - fordi de 
simpelthen så den anden vej eller i flere tilfælde så på uden at reagere.  Og 
vel at mærke med en betydelig risiko for en dødsdom eller som minimum 
tugthusstraf, hvis det blev opdaget i Berlin, hvilket ovennævnte statistik 
for dødsdomme bekræfter.

Grundlæggende sidder man tilbage med følelsen af, at der bare er skrabet 
lidt i overfladen, og at mange flere eksempler kunne frembringes. Der var 
ikke nogen ordre fra de tyske militære ledere i Danmark til at gribe ind 
overfor jødeflugten, ganske enestående for de besatte områder. Derfor er 
der god grund til noget mere konkret forskning især omkring General von 
Hanneken og Admiral Wurmbachs ordrer eller mangel på samme til deres 
folk i henholdsvis værnemagten og flåden i oktober 1943.  Så mange sol-
dater ville ikke undlade at reagere, uden en godkendelse fra oven.  Mon 
ikke, der er stof til et par ph.d.-afhandlinger her?

Dejligt, at man med denne bog har skabt større bevågenhed for at nuance-
re forskellen mellem tyskere og nazister. Men mest af alt en vigtig bog for 
at forstå, hvordan det lykkedes danskerne at redde så mange jøder. (EAL)
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Bestyrelsen for Dansk Adels Forening. Fra Venstre.  Erik Rosenkrantz, Kristian 
Knuth, Marc Bruun de Neergaard, Anna von Lowzow, Frederik Ahlefeldt-Laurvig, 
Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig og Carl Huitfeldt.

Vi har fået en ny redaktør
af Dansk Adelsåbog
Det er os sådan en stor fornøjelse at meddele vores medlemmer, at cand. mag. 
Rasmus Agertoft har takket ja til at være vores nye redaktør på den røde bog. 
Ved sin side har han Maria Groth Rasmussen, som er vores præsensredaktør 
og som i øvrigt gør et stort administrativt arbejde for foreningen.

Maria Groth Rasmussen og Rasmus Agertoft.

CILANE
Dansk Adels Forening er medlem af organisationen 
for Europas adelsforeninger, CILANE. Vores repræ-
sentant er Leanne Bruun de Neergaard.

Ny i bestyrelsen
Samtidig byder vi velkommen til Frederik Ahlefeldt-Laurvig, som er trådt 
ind i bestyrelsen i stedet for Henrik Holstein.

76
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Reportage fra
Nobilitas’ maskebal 2022
Igen i år havde Nobilitas fået mulighed for at afholde et sensommerbal i 
Moltkes Palæ. Ballet afholdtes lørdag d. 27. august, og som noget nyt var 
det blevet besluttet, at temaet skulle være maskebal, hvilket ledte til masser 
af morskab og mystik i løbet af aftenen, hvor de unge mennesker – med et 
krydderi af unge adelige fra bl.a. Norge – festede igennem til kl. 3.

Nobilitas’ bestyrelse er glade og taknemmelige for den store opbakning og 
tilslutning til maskeballet. Ikke mindst er bestyrelsen en stor tak skyldig til 
Dansk Adels Forening og Vallø Stift, som begge bidrog til maskeballet med 
gavmild støtte, således at det var muligt at afholde endnu et sensommerbal 
på økonomisk attraktive vilkår for Nobilitas’ medlemmer.

Det siges ofte, at billeder siger 
mere end tusinde ord, og der-
for vil vi blot lade de farverige 
billeder fra maskeballet på 
de følgende sider tale for sig. 
©Bent Bille Brahe Selby er op-
havsmand til alle billederne, og 
rettighederne tilfalder således 
ham.

Christoffer de Neergaard
og Bent Bille Brahe Selby.

Nobilitas’ festkomité: Georg Vind, Frands Brockenhuus-Schack,
Désirée von Lowzow, Christoffer de Neergaard og Otto Moltke.

Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Bille kunne desværre ikke deltage
pga. et netop påbegyndt udvekslingsophold i Taiwan.

Gruppefotografi af alle deltagerne.
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Stilhed før stormen i Den Store Festsal.

Georg Vind holder tale. Clara Ahlefeldt-Laurvig,
Nicolai Wedell-Wedellsborg og Erik Skeel ses bl.a.

Barbera Raben-Levetzau med søskende-
parret Niklas, Isabelle og Philip

Danneskiold-Samsøe.

Stemningsbillede fra Den Store Festsal,
lige inden alle gæsterne satte sig til bords.

Georg Vind, Christoffer de Neergaard, Frands Brockenhuus-Schack, Otto Moltke 
og Désirée von Lowzow byder velkommen i Den Grønne Salon.
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Stemningsbillede fra Den Store Festsal umiddelbart efter middagen.

Stemningsbillede fra dansegulvet.

Frands Brockenhuus-Schacks
signatur-move på dansegulvet.

Les Lanciers.

Der blev danset på bordene!
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Les Lanciers. Bl.a. ses Ditlev Reventlow med Thalia Iuel.

Stemningsbillede fra dansegulvet.

Brødrene Nikolai og Frederik Løvenørn Bardenfleth.

Clara Ahlefeldt-Laurvig og Nicolai Wedell-Wedellsborg.
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Andreas Reventlow, ledsager Johan Poulsen, Bent Bille Brahe Selby og Georg Vind.

ADels AARboGen

Det er nu muligt at købe Adels Aarbogen til medlemspris, 
hvis I vil have en ekstra eller give en som gave.
Prisen er kr. 1.100 + forsendelsesomkostninger.

Send en mail til Maria Groth Rasmussen på: 
info@adelsforeningen.dk

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

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

Frederik von Holstein (1771-1853) har lagt navn til denne gade, der lig-
ger centralt på Østerbro. Holstein var leder af det frivillige livjæger-
korps (derfor den nærliggende Livjægergade), og deltog i kampen mod 
englænderne i 1807.

Går man forbi Holsteinsgade 9 kan man se en mindeplade og to inde-
murede kanonkugler til minde om kampen.

En pudsighed: i den vestlige ende slår Holsteingade et lille knæk, ga-
den følger de gamle ejendomsskel fra 1600-tallet, der fulgte den gamle 
befæstningslinje.

... HOLSTEINSGADE

Andreas Peter Bernstorff (1735-1797) var en af hovedmændene bag 
stavnsbåndets ophævelse, passende er det, at Bernstorffsgade ligger 
parallelt med Reventlowsgade tæt på Frihedsstøtten.

Man kender ham også fra Bernstorff Slot i Charlottenlund, som han 
byggede.

... bernstorffsgade
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En magtfuld kvinde
ved solkongens hof

Af Fritze Hedemann

Athenaïs de Montespan, Solkongen, den store Ludvig 
d. XIV’ (1638 - 1715) mest flamboyante, frækkeste, indo-
lente og intrigante elskerinde, som ikke gik af vejen for 
lidt rask sortekunst og giftblanding, for at få kongen i 
sit garn. Det lykkedes over al måde og med syv børn - 
som alle blev legitimerede - hvis de altså ikke var døde 
forinden.

Vi er ved Solkongens hof i 1600-tallet. Ludvig d. XIV; og han er selve solen, 
hvorom alt drejer sig.
Han har bygget Versailles, som er at ligne med en by hvor alle med am-
bitioner søger hen. Og oh skræk oh ve! Når det ubærlige hændte, at man 
faldt i unåde og blev bortvist fra hoffet for at henslæbe sit liv på et af sine 
dødkedelige godser ude i landet, eller blive anbragt i kloster - jamen, det 
var virkelig værre end døden! Kvinder greb hvert et halmstrå for at undgå 
denne skæbne.
Ludvig var ubetinget enehersker, han var stor i alle henseender, der går fra-
sagn om hans enorme appetit - ikke blot på damer ...

Athenaïs (1641 - 1707) var født ind i den 
fornemme familie Mortemart, som alle 
gik for at være vittige, begavede og ond-
skabsfulde. Hun og hendes søskende 
hang sammen som ærtehalm, og de var 
”strålende” efter datidens beskrivelser. 
Med deres lade, smægtende, lidt klagen-
de stemmer kunne de gengive en episode 
med uventede overdrivelser, blandet med 
komiske billeder, så deres tilhørere efter 
beskrivelserne var ”afmægtige af latter”. 

Denne søskendeflok elskede at le, og havde en uvurderlig evne: De kunne få 
andre til at sprudle og lyse. Charme, hedder det på nudansk.
Athenaïs var døbt Francoise, noget hun hurtigt fik lavet om på. Alt, alt for 
kedsommeligt til hende. Og ambitiøs var hun: Hun gik efter kongen - man 
kan jo ligesågodt satse højt. Og man kunne slippe af sted med en del på Lud-
vig XVI’s tid, hvis man havde talent og de rigtige forbindelser.
I datidens Frankrig - naturligvis i de højeste klasser - var der en spænding 
mellem fromhed og frivolitet, mellem legeme og ånd, og det gjaldt om at 
holde balancen, især når man nu nok mest var til det frivole.
Athenaïs kom til hoffet i 1660, det år Ludvig giftede sig med Maria Teresa 
af Østrig, som gik for at være endog meget enfoldig. Selv blev Athenaïs gift 
tre år senere med markis de Montespan, men hun så langt efter kongen, og 
det indgik bestemt ikke i hendes beregninger, at kongen valgte en anden 
”blomst fra planteskolen”, Louise de la Valliére (næsten alle kongens elsker-
inder stammede fra svigerindernes hof, der derfor blev kaldt ”maitressernes 
planteskole”).
Athenaïs indsmigrede sig dygtigt hos den naive og meget smukke Louise, 
blev hendes bedste veninde, og på den måde traf hun kongen hver dag.
Men årene gik uden fremgang, så hun følte det påkrævet med lidt overnatur-
lig hjælp. Athenaís troede fuldt og fast på Gud, men desværre var det imod 
reglerne at bede ham om hjælp til dobbelt ægteskabsbrud. Så hun søgte om Athenaïs de Montespan.

Ludvig blandt damerne ved hoffet. Fra Almanakken 1667.
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hjælp hos datidens mest celebre spåkvinde, madame Voisin (hende skal vi 
møde igen senere). 
Denne gav udmærkede råd om for eksempel større bryster og mindre mund, 
hvide hænder og held i kortspil. Når uønskede børn var på vej, var hun også 
meget forstående. Hvis ønskerne vedrørte en arv, var der visse pulvere, og 
for ubesvaret kærlighed forskellig slags magi. Da Madame de Montespan 
konsulterede hende, begyndte hun sikkert med at drøfte situationen med 
hende - og hvem kan få nok af gode råd når man længes efter at blive el-
sket? Men der skete ikke en pind, kongen forblev ligegyldig. Så nu måtte der 
trolddom til. Hvis Gud ikke ville høre hendes bøn, så ville Satan, helt sikkert. 
Og prisen? Den evige ild. Men Athenaïs var ung og stærk og tænke ikke på 
efterlivet, må man tro. I 1667 havde hun været gift i fire år og havde to børn. 
Tiden var i den grad inde.
Madame Voisin fik fat i en præst, der var villig til at hjælpe. Han læste evan-
geliet over Madame de Montespans hoved, og så var der lidt dikkedarer 
med nogle duehjerter, og alt imens bad Athenaïs inderligt: ”Lad Kongen el-
ske mig! Lad Monsieur le Dauphin (kongens ægtefødte kronprins) blive min 
ven! Gør Dronningen gold, lad Kongen forlade la Valliére og aldrig se hende 
mere. Lad Dronningen blive forstødt og Kongen gifte sig med mig!”
Det var alt sammen ret harmløst, men åbenbart effektivt. Den store Ludvig 
begyndte faktisk at lægge mærke til Athenaïs. 

Den mindste form for kedsomhed, og Ludvig startede en rask lille krig. Så-
dan også nu. På vej til belejringen af Lille (juni 1667) tog han hende med som 
hofdame for dronningen. Vi må forstå, at på den tid, i højbarokken, rejste 
kongen med hele sit følge af hoffolk, diverse elskerinder samt dronningen 
med hofdamer.  I kongens vogn befandt der sig udelukkende elskerinder. 
Dronningen kørte for sig selv med sine damer.
Men denne gang var førsteelskerinden Louise de la Valliére blev ikke invi-
teret. Hun fulgte i sin fortvivlelse efter det kongelige selskab, og indhentede 
det også, da de slog lejr. Ansigt til ansigt med kongen, blev hun for alles øjne 
ydmyget: ”Madame, jeg kan ikke lide at blive tvunget til noget”, og måtte 
nedbøjet tage tilbage igen.
Under dette felttog blev Athenaïs kongens elskerinde. Hendes ugudelige 
bøn syntes at være godt på vej til at blive opfyldt. Kongen elskede hende, og 
det samme gjorde Dauphin, der var otte år.
Kongen så sjældnere og mere køligt til la Valliére, selvom det ikke forhin-
drede ham i at give hende et barn i afskedsgave. 
Imidlertid tog Athenaïs’ mand det meget tungt. Hvilket var helt usædvan-
ligt for den tid, hvor ægtemændene solede sig i den magt, det gav, at ens 
kone var kongens elskerinde. Kongen var på sin side ikke karrig med gunst-

beviser til den forsmåede. 
Montespan ”varmede sin kones 
ører” som det hed, og når han var 
sammen med kongen, talte han høj-
lydt om David og Batseba. Han kør-
te længe rundt med en vogn, med et 
par horn vuggende på taget og an-
lagde sørgedragt, omtalte Athenaïs 
som ”sin afdøde hustru”. Athenaïs 
bare lo og til hoffets udelte morskab 
sagde hun på sin indolente, charme-
rende måde, at Montespan og hen-
des papegøje (ordspillet med ”cana-
ille”) morede hende lige meget.
Dronningen var langtfra gold, hun 
havde fået seks børn, men alle und-
tagen Dauphin - som var tronarving 
- var døde. Det var dog ikke Ma-
dame de Montespans heksekunst, 
der tog livet af dem men hoffets læ-
ger. Det var absolut ikke livsforlæn-
gende at være spædbarn og blive 
behandlet med åreladning og bræk-
midler. Dog; tiden var ikke inde for 
et nyt ægteskab for kongen.

Athenaïs blev hurtigt gravid, og Ludvig var meget forelsket, glædede sig til 
barnet, men var bange for, at markis de Montespan ville gøre krav på barnet 
som sit legale. 
Og her kommer den tredje ”store” elskerinde ind i billedet: Madame de 
Maintenon, som endte med både at gøre kongen from og blive gift med ham.  
For dengang Athenaïs fødte kongens første datter i det pragtfulde hus kon-
gen havde købt til hende i en dengang fjern forstad (det findes endnu 25, 
Boulevard des Invalides, klemt inde mellem andre huse og butikker), var de 
elskende hurtigt blevet enige om at der måtte skaffes en pålidelig kvinde, 
der kunne tage barnet straks efter fødslen og sørge for det i al hemmelighed.
Athenaïs kendte den helt rigtige, hendes egen bedste veninde, en fattig, 
køn 34-årig enke, madame Scarron - der senere forvandledes til madame de 
Maintenon, kongens hustru - af god byrd og berømt for sin fromhed. Hun 
levede nu i trange kår og boede i et kloster i Paris. Ludvig var ikke begejstret 
for ideen, han brød sig ikke om hende, ”jeg mærker misbilligelse i luften”, 

Ludvig XIV ved indstiftelsen af
Videnskabernes Akademi, 1667.

Detalje af maleri af Henri Testelin.
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som han udtrykte det. Til historien hører, at heller ikke madame Scarron var 
vild med ideen. Hun var en stolt kvinde, hægede om sit rygte, men ville, 
bevares, gerne have en fod indenfor hoffet, men på reelle vilkår, og under-
håndsaftaler om pasning af uægte børn var ikke hendes kop the. Dog, hun 
var i pengetrang.
I dette dilemma ville Athenaïs ære gået til sin spåkvinde, men  madame 
Scarron gik til sin skriftefader, der overbeviste hende om, at hvis kongen selv 
bad hende om at tage barnet, kunne hun dårligt undslå sig. Og sådan blev 
det. Kongen bed sine fordomme i sig, og hun sin stolthed. 
Madame Scarron elskede børn men fik aldrig nogen selv, de bragte, som 
man sagde ”det bedste frem i hendes mærkelige natur”. Til hendes store sorg 
døde den lille pige. På den tid tog de fleste mennesker sig ikke synderligt 
af et lille barns død, men det gjorde madame Scarron, og Ludvig blev mere 
grebet af hendes sorg, end af tabet af sit barn. Fra da af må vi tro, hun så småt 
begyndte at få en plads i hans hjerte - men det er en anden historie, som vi 
ikke fortæller her.
Tilbage til Athenaïs, som fødte Ludvig det ene barn efter det andet, og dan-
nede mode med skønne draperier om den altid store mave. 
Og hun konsoliderede sit rige; et stenkast fra Versailles byggede Ludvig et 
hus til sin elskede, der desværre ikke var stort og prægtigt nok til at behage 
hende. Med foragt sagde hun at ”det var sådan noget, man gav en opera-

sangerinde”. Så ned med det, og 
den store Mansard tegnede et slot i 
en mere passende målestok. Slottet 
i Clagny.
Hele Athenaïs’ familie nød godt af 
hendes ophøjelse, bl.a. blev hendes 
far guvernør i Paris, en niece fik hun 
gift med med én af Mazarins nevøer 
(Kardinal Mazarin som havde været 
Ludvig XIV’s mor, Anna af Østrig, 
en uvurderlig rådgiver - og elsker), 
hertug de Nevers, der i følge hof-
sladderen altid havde sine hænder 
uventede steder. Han praktiserede 

”den italienske last” (pæderasti) og si-
ges at have ”fordærvet” adskillige. I sin 
ungdom havde han været fængslet for 
at have døbt en gris. Nu gav kongen 
ham så mange lukrative bestillinger, at 
det var som om han havde ægtet en rig 
arving. Efter sigende blev ægteskabet 
mod forventning, lykkeligt. 

Ludvig satte pris på en spøg, og kunne 
på sin tørre manér være meget vittig. 
Det bedste middel til at klare sig ud af 
en pinlig situation var at få ham til at 
le: Athenaïs’ magt over ham skyldtes 
utvivlsomt hendes vid. Hun var aldrig 
bange for ham, kun for at miste ham.

Og det fører os tilbage til den førnævnte ”spåkvinde”, madame Voisin. Og 
giftskandalen, der brød ud i 1677.
Selvom der aldrig blev fyldestgørende bevist, at Athenaïs var skyldig i di-
verse giftforsøg, og endda anklaget for at være medskyldig i en sammen-
sværgelse for at dræbe Ludvig, er det sikkert, at hun havde mere end én 
finger med i spillet. Hendes stjerne hos Ludvig var dalende, og hun var de-
sperat for at beholde sin magt. 
Voisin havde ofte besøgt Athenaïs både ved hoffet og i Clagny, hvor de to 
kvinder efter sigende havde smedet ”onde rænker”, og i en årrække gav 
hun kongen elskovsdrikke, samt deltaget i én sort messe.  Da Voisin havde 
anbefalet to til, skulle Athenaïs have sagt, at det havde hun virkelig ikke tid 
til. Så de andre messer var 
blevet fejret uden hende og 
med ofring af børn (!)  

Madame de Montespan og hendes børn. 
Efter Mignard.

Ludvigs elskerinde. Marie-Adelaide, 
hertuginde af Fontanged.

Maleri af Francois de Troy.

Francoise-Marie de Bourbon 
og Louide- Francoise de

Bourbon, døtre af Ludvig
og Athenais.

Maleri af Philippe Vignon.
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En af årsagerne var hendes kammerjomfru, mademoiselle de Fontanges 
- som i parentes bemærket havde et barn med Ludvig. Athenaïs, der var 
rasende jaloux, havde foræret sin rivalinde et par forgiftede handsker, dog 
uden effekt.  Arsenik kunne man nemt komme i besiddelse af, og det var en 
meget populær gift til bl.a. at blive ægtemænd kvit.
Alt det var slemt nok, men ikke kriminelt. Til alt held for Athenaïs havde 
Ludvig let ved at tilgive kvinder, som han betragtede som charmerende, og 
madame de Montespan var ikke blot mor til hans børn, men også en pryd 
for hans hof. Hun blændede ambasadørerne, og når hun ikke lavede scener, 
morede hun ham. Så han lod alle papirer om sagen brænde.
Mademoiselle de Fontanges blev den sidste af de kongelige maitresser, der 
blev plukket i ”Madames planteskole”.
Men giftskandalen trak lange spor efter sig, og selvom Ludvig lod Athenaïs 
forblive i Versailles de næste ti år, forlod hun i 1691 hoffet efter indstæn-
digt at blive opfordret hertil af sin søn, hertugen af Maine, (som madame 
de Maintenon havde opfostret, og som var hendes højtelskede yndling), der 
gerne ville have hendes lejlighed i slottet samt hendes hus i Clagny, der men-
tes at ligge generende nær ved Versailles, nu, da det var forbi mellem hende 
og Ludvig. 
Athenais havde til det sidste håbet at Ludvig, efter at hendes ægtemand, 
markis de Montespan var død i 1701, ville gifte sig med hende og vende 
madame de Maintenon ryggen. Hun erklærede altid, at det var hende han 
elskede, og at han kun havde forladt hende af frygt for helvedes flammer. 
Men hun så aldrig mere Ludvig. 
Med fromhed og gode gerninger i sine sidste år forsøgte hun at undslippe 
sin gamle forbundsfælle, Djævelen. Endnu i 60-års alderen blev hun beteg-
net som endog meget smuk, men madame de Maintenon tilføjede ondskabs-
fuldt at ”hendes hud var som papir, børn havde krøllet sammen” og hendes 
hår ”hvidt som sne”.
I sine sidste år boede Athenaïs i klostret St. Joseph i Rue Saint-Dominique i 
Paris. Hun var blevet særdeles fed, og på en ”brøndkur” i 1707 i Bourbon-
l’Archambaut, døde hun d. 27.maj.

Fritze Hedemann, fh@fritzehedemann.dk

Versailles.
sikke besværligheder i norge
Om Louise Falbes Forlovelse med Bernt Anker fortæller Conradine B. 
Dunker (Gamle Dage, 1871, S. 168), at hun opholdt sig i sin Tante Fru 
Falbes Hus, hvor Anker traf hende. Da Fru Falbe bemærkede Ankers 
Interesse for Niecen, opmuntrede hun ham ved at berette, at Følelserne 
var gensidige, hvorefter Anker friede og fik ja. Han kom imidlertid 
snart under Vejr med, at hun elskede en ung Løjtnant af hans Familie, 
hvorfor han trak sig tilbage, skænkede hende 50000 Rdlr. og forenede 
hende med Elskeren. Maaske var det denne Sjælekamp, skriver 
Forfatterinden, der var Aarsag til, at man bemærkede nogen 
Sindsforvirring hos Bernt Anker, da han kom tilbage.

Noget mindre romantisk er Ludvig Daaes Version (Det gamle 
Christiania, 3. Udg. 1924, S. 259), som gaar ud paa, at Anker forlovede 
sig med Louise Falbe, da han 1804 var i København paa Hjemrejse fra 
England. Han følte sig imidlertid ikke lykkelig ved dette Skridt og 
søgte derfor at overtale Carsten Ankers Søn Erik (den senere 
Generalmajor) til at ægte Frøken Falbe, lovede at udstyre hende præg-
tigt og at skænke ham Herregaarden Sande i Smaalenene, men Erik 
Anker havde ikke Lyst til at entrere og lod sig end ikke bevæge ved 5 
Timers Stuearrest. Derefter skal Bernt Anker selv have hævet 
Forlovelsen. Som Daae videre (S. 267) oplyser, fik Frøken Falbe ved de 
besværlige Forhandlinger om Ankers Testamente Aaret efter anerkendt 
et udateret Gavebrev paa 50000 Rdlr. og en Livrente paa 2000 Rdlr. 
aarlig. Jfr. S. 233 f.

Frederik Rubeck Henrik von Bülow bedre kendt som general Bülow 
– øverstkommanderende under udfaldet fra Fredericia under treårskri-
gen – har lagt navn til disse veje. 

Dog er det ikke general Bülow der har lagt navn til Bülowsvej på Fre-
deriksberg, det har Frederik Christoffer Bülow, som var meget driftig 
i handel med ejendomme. Han opkøbte bl.a. en del grunde særligt på 
Frederiksberg og på Nørrebro.

... BüLOWSVEJ I HELSINGØR OG BüLOWSGADE I AARHUS
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Svenskerne kom på besøg
I flere år har det svenske Riddarhus lagt an til på kollegial vis at besøge 
Dansk Adels Forening. Men corona formåede at stoppe svenskerne i deres 
venlige forehavende. Endelig lykkedes det i september, hvor Sigismund Ah-
lefeldt-Laurvig var så venlig at stille Frederiksdal til rådighed for mødet, i 
det Dansk Adels Forening desværre ikke har et ridderhus, hvor vi kan mod-
tage gæster. De besøgende er alle sammen ansat i den svenske administra-
tion af Riddarhuset, som er en veldrevet forening for de adelige i Sverige.

Der er en del medlemmer af den danske adel, som bor i Sverige og begge for-
eninger ønsker fremover at få et samarbejde, hvor vi kan udnytte hinandens 
viden til fælles glæde for adelen i Skandinavien.

Riddarhusets direktør Erik Drakenberg 
beretter om arbejdet for den svenske 
adel.

Sigismund Ahlefeldt-Laurvig fortæller 
om sine planer for Frederiksdal.
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Alt oM sølV oG GUlD

En sølv- og guldskat på 2 kilo og 667 
gram, intet mindre, og den kan erhverves 
for den beskedne pris af 498 kr. Hvis man 
går direkte til kilden, kan man endda 
slippe med at betale 398 kr.

Det drejer sig naturligvis ikke om udsalg 
fra Valdemars Slot, men om en stor og 
diger bog, en mammutudgave af, hvad 
der engang i forne tider var en håndbog 
i danske sølvmærker. Mange vil huske 
den som en af Politikens ”stribede” fra 
1954 og med genoptryk 1962, 1969 og 
1976. Den allertidligste udgave var fra 
1946, og en udvidet version (tredjeudgaven) kom i 1979 med tillæg i 1982 
om Provinsen og Sønderjylland. Christian A. Bøje var forfatteren til den 
stribede, som undertegnede og mange andre har brugt til at orientere sig 
i om alder, herkomst, lødighed o.s.v. på det sølv, man har kigget på hjem-
me, i en antikhandel eller på en auktion.

Den nye og 4. udgave er voldsomt forøget og gennemrevideret og forsy-
net med utallige tegnede gengivelser af sølv- og guldmærker, såvel me-
stermærker som guardeinstempler, så den fremstår som et helt nyt værk, 
den autoritative og ultimative kilde til al fremtidig gransken af oldemors 
ædle metaller fra tiden op til 1870. Bogen rummer desforuden tegninger 
af typiske modeller inden for korpus og bestik i forskellige stilperioder, 
redegørelser for hele feltet af dette omfattende kunsthåndværks historie 
og for forskningen i feltet.

Forfatteren til den nye udgave er Henrik Jakobsen, som burde have titel 
af professor, dr.dr., hvis der ellers fandtes et universitetsfag i emnet. Det 
gør der ikke, og Henrik Jakobsen er det, man med en misforståelig beteg-
nelse kan kalde en amatør. En amatør betyder egentlig en ”elsker”, og det 
er det, han er. Stemplerne på de fornemme metalvarer er hans livs pas-
sion, dyrket gennem årtier, med indsamling og registrering, afstøbning af 
mærker, tegning af dem o.s.v. Af borgerlig profession er han tandlæge, i 
sit lidenskabelige virke på det antikvariske felt er han videnskabsmand. 

Resultatet burde udløse en æresdoktorgrad...

Og så vil man kunne observere, at værkets forfatter stadigvæk på titelsi-
den angives som Chr. A. Bøje, ham, som vi kender fra den stribede for-
gænger. Længere nede på titelsiden står der så ”revideret og udvidet af 
Henrik Jakobsen”. Det tør siges!

Men det viser med al tydelighed, hvad dette studium og dets resultat er 
for noget. Det handler i alleregentligste forstand om ”mesterlære”. Her 
har det ikke handlet om at overflødiggøre forgængerne, men om at lære 
af dem, opsøge dem og samarbejde for selv at kunne vokse ind i arbejds-
feltet, bygge videre på forgængerne. At gå i lære for selv at blive lærd - og 
udlært.

Værkets udgivelse på Syddansk Universitetsforlag er naturligvis støttet 
af velvillige fonde - ellers havde det ikke kunnet lade sig gøre at bringe 
bogen til verden.

Det eneste minus ved den er, at den er så stor og tung, at den nødvendig-
vis skal ligge på et bord foran én, når man bladrer i den og nærstuderer 
dens rigdom af oplysninger. Den er ikke længere en håndbog, men et helt 
bibliotek i sig selv, en uudtømmelig og uundværlig kilde for mange slags 
brugere: liebhavere og samlere, auktionsfolk og antikhandlere og for en-
hver, der er så heldig at få en gammel sølvske eller måske en temaskine 
(en samovar, som det hedder om de russiske og tyrkiske af slagsen) i arv 
fra bedsteforældrenes skatkiste.

Bogen er i sig selv en skatkiste - af viden og indsigt i et felt, der her er mere 
vidtspændende, end man nogensinde før har set det registreret.

Danske guld- og sølvmærker før 1870 ved Henrik Jakobsen (og Chr. A. 
Bøje), Syddansk Universitetsforlag, 2022, indbundet, 768 sider, ill.

Johan de Mylius
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Det kan man kalde en helgardering
Holstenshuus på Fyn dannede rammerne om Hans Heinrich Adam Berner 
Schilden Holstens barnedåb søndag den 6. november 1881, der samtidig var 
ét års bryllupsdagen for hans forældre, lensbaron Adam Christoffer Berner-
Schilden-Holsten og hustru, lensbaronesse Louise, født Quade. 

Louise var en meget smuk og feteret 
kvinde, der havde levet et liv i sus og 
dus på de bonede gulve i Berlin. Hun 
gjorde altid meget ud af at fortælle sine 
efterkommere, at hun som ung kom 
ved det tyske hof og dansede med flere 
af dets højtstående medlemmer – bl.a. 
Bismarck. Da hun forlover sig med 
Adam Berner Schilden Holsten, ud-
råbes parret til Berlins smukkeste par. 
Og sidst men ikke mindst, så gik der 
kun godt otte måneder fra deres bryl-
lup, til at sønnen Hans blev født.  

6. november 1881. Louise BSH med
dåbsbarnet Hans, der fik ikke mindre
end 23 faddere i alt.

Familietræf på nabogodset, Hvedholm 1880.

Holstenshuus, 1870. 
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Ved den lille Hans‘ dåb havde en af fadderne, Kammerherre Ove Sehestedt 
Juul til Ravnholt, som var gift med barnets farmors søster, digtet en sang. Den 
gik på melodien: Vor gamle Karo holdt en Støj, da Vognen kom for Døren. 

Dåbsbarnet, Hans, skulle senere komme til at interessere sig vanvittig meget 
for sin slægt og han udgav et kæmpe værk over slægten Berner Schilden 
Holsten, hvori man kan læse mange pudsige historier inklusive hjertelige 
breve, som især Louise havde til kong Christian IXs hustru, dronning Loui-
se, samt parrets kongelige børn. 

Sammen med Sangen ligger den Side 
12 i denne Bogs første Bind omtalte, af 
Gehejmeraadinde Quaade skrevne For-
tegnelse over Barnets Faddere.

Gudmoder
Kammerherreinde Magdalene Berner Schilden Baronesse Holsten, født Baronesse Holsten.

(Faders Moder)

Pigefadder
Frøken Elisabeth Margarethe Quaade (Moders Søster)

Faddere
1. Kammerherre George Alexander v. Berner (Faders Faders Fader (Oldefader)).
2.  Kammerherre Gustav Alexander Baron Berner Schilden Holsten (Faders Fader). 
3.  Kammerherre, overordl. Gesandt i Berlin G. Quaade (Moders Fader).
4.  Kammerjunker Chr. Chls. P. Quaade (Moders Broder).
5.  Baron Axel Reedtz Thott til Biskopstorp (Faders Svoger).
6.  Godsejer Michael A. Treschow til Sannarp i Halland (Faders Svoger).
7.  Kammerherre Baron Holsten Lehn Charisius (Faders Moders Faders Broder).
8.  Kammerherre Baron Holsten, Stiftamtmand over Lolland-Falster 
 (Faders Moders Faders Faders Broders Søn).
9.  Hofjægermester W. Berner (Faders Faders Broder).
10.  Kammerherre Greve Preben Charles Bille Brahe Selby til Brahesminde 
 (Moders Moders Søsters Søn).
11.  Kammerherre hos Hs. M. Kongen af Sverig Staffan Cederskjøld i Stockholm 
 (Moders Faders Søsters Søn).
12.  Conseilpræsident Estrup til Skaføgaard og Kongsdal (Faders Moders Svoger).
13.  Kammerherre Ove Sehestedt Juul til Ravnholt (Faders Moders Svoger).
14.  Kammerherre R. v. OppenSchilden til det v. Schildenholsteenske Fideicommis 
 (Faders Moders Moders Søsters Søn).
15.  Prinds Emil Schønaich Carolath til Palsgaard (Faders Moders Moders Søsters Datters Søn).
16.  Cand. phils. Hector Estrup (Faders Moders Søsters Søn).
17.  Kammerherre C. A. R. Treschow til Brahesborg (Moders Faders Moders Søsters Datters Søn).
18.  Greve Frederik Moltke Bregentved.
19.  Baron Preben Bille Brahe til Egeskov.
20.  Baron Fr. Falsen Zytphen Adeler til Adelersborg (Dragsholm red.)
21.  Baron Carl Schaffalitzky de Muckadell til Skjoldemose.

Dog noterer Gehejmeraadinde Caroline Quaade i sin fortegnelse over fadderne, at Kammerher-
rerne Berner, Quaade og Cederschiold, Baron Holsten Lehn Carisius, Hofjægermester W. Berner og 
Godsejer Treschow ikke var til Stede ved Daaben.

Geheimeraadinde Caroline Quaade (f. 
Selby) noterer sirligt listen af faddere.

Adam BSH og Louise (f. Quade) med 
deres ældste søn, Hans. (ca 1884).

Hans poserer på cykel for foto-
grafen fem år efter sin barnedåb.

Hans og lillebror Jørgen i børnevogn for-
an Holstenshuus i 1889. Hans’ efterkom-
mere er i dag på Langesø og Clausholm og 
Jørgens efterkommere er på Holstenshuus.
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Verdens vildeste stel
kan nu ses på Koldinghus
En verden af vildskab og overdådig porcelæn åbenbarer sig, når Konger-
nes Samling for første gang udstiller det originale Flora Danica-stel i Biblio-
tekssalen på Koldinghus. Med 1.530 intakte dele er Flora Danica-stellet ikke 
alene verdens bedst bevarede pragtstel fra 1700-tallet, men uden tvivl også 
verdens vildeste stel, når det kommer til pragt, myter og dekorationer. 

Med den nye pragtudstilling om Flora Danica-stellet på Koldinghus bliver 
det muligt at dykke ned i det storslåede stel og de fascinerende tanker og 
storpolitiske myter, som stellet gemmer på. Sat i scene på det skrøbelige  
hvide porcelæn, der med sine talrige steldele og sirlige gengivelser af den 
vilde danske botanik er en helt central nøgle til forståelsen af oplysningsti-
dens Danmark, og som de danske kronjuveler endnu i dag i brug, når Kon-
gehuset skal markere helt særlige begivenheder. 

Flora Danicas tilblivelse 
I udstillingen ”FLORA DANICA – Verdens Vildeste Stel” udfoldes historien 
om det historiske stels tilblivelse, der hænger uløseligt sammen med bog-
værket Flora Danica. Verdens mest ambitiøse kortlægningsarbejde af vilde 
planter, der skulle komme til at strække sig over 122 år og i alt opliste 3.240 
vækster i smukke kobberstik og præcise beskrivelser. 

Netop dette prestigefyldte arbejde, der 
sigtede på at indsamle viden og skabe 
nytte af den vilde natur såvel som kaste 
glans over det enevældige styre, blev 
omkring 1789 sat til skue på porcelæn. 
Hvornår denne vilde idé opstod, hvem 
der fostrede den næste absurde tanke 
at dekorere porcelæn med vilde plan-
ter og til hvem det prægtige service var 
tænkt, forbliver endnu den dag i dag et 
mysterium. For vores viden om pragt-
stellets opståen er lige så begrænset, 
som myterne om stellet er mange.

Kom forbi Koldinghus og oplev selv 
stellet tæt på i udstillingen, som for-
ventes at være permanent indtil 2030. 
Læs mere på Koldingshus’ hjemmeside 
www.koldinghus.dk. 
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Familiens sorte får
Af C. A. Fabritius Tengnagel

Michael Peter Fabritius Tengnagel blev født 1.marts 
1759 som ældste søn af storkøbmanden Conrad Ale-
xander Fabritius Tengnagel (i det følgende CAFT) og 
Debora Fabritius Tengnagel. Han døde den 14. juli 1808 
i Batavia (i dag Jarkarta, Indonesien).

Michael Peter blev den 2. marts 1784 gift med Laurentze 
Sara Hersleb, født marts 1763, død 2. januar 1808, dat-

ter af konferensråd og borgmester i København Hans Christopher Hersleb 
(1722-1788) og Cathrine Magdalene Munch (1727-1804).

CAFT skriver i sin familieberetning fra 1786 om ham:

Han har helliget sig handlen og giftet sig med datteren af hr konferentsraad og 1. 
borgmester Hersleb. De har 2 børn.

Det var alt. Beretningen, som ellers er yderst detaljeret i relation til nevøer og 
niecer, disses ægtefæller etc. nævner ikke en gang navnet på svigerdatteren 
eller børnebørnene.

Michael Peter er den seneste fælles ane for alle nuværende efterkommere. 
Han er samtidig ifølge andre familieoptegnelser notorisk slægtens mest sor-
te får i både moralsk og juridisk henseende. Han stak af fra hustru og seks 
børn, begik tilsyneladende et kæmpeunderslæb og endte sine dage i yderste 
armod i Batavia (nuværende Jakarta i Indonesien)

Formentlig af samme grund findes der ikke navngivne portrætter af ham, 
men jeg tror, at et lille (5 x 8 cm), nærmest undseeligt, billede forestiller ham. 

Det er det eneste ikke navngivet portræt i familiesamlingen. 

Påklædning og paryk på nævnte lille billede kunne godt forestille en ung 
mand fra omkring 1780. Og hvis jeg har ret, og det tror jeg, er det heller ikke 
svært at forestille sig, at portrættet har hængt hos Debora/Laurentze, som 
det sidste eller eneste minde om den søn/ægtefælle, der må have skuffet 
dem så dybt.

Der er heller ingen familieoptegnelser om 
hans uddannelse, bolig etc. Han er nærmest 
blevet forbigået i tavshed.

Ikke desto mindre er det muligt at stykke 
oplysninger sammen om Michael Peter, som 
indicerer, at sandheden måske ikke er helt så 
unuanceret, som familieoptegnelserne lægger op til, idet dog det historiske 
faktum, at han forsvandt og efterlod hustru og seks børn i København uden 
nogen forklaring, er en handling, som ikke kan undskyldes eller bortforklares.

Han blev gift med Laurentze Hersleb, som i vidt omfang kom til at bære den 
tunge pris for hans adfærd. 

Der er ingen oplysninger om Michael Peters uddannelse, men mon ikke han 
som ung i 1770’erne har fulgt i sin faders og farfars fodspor og har tilbragt 
nogle år i Amsterdam med henblik på uddannelse inden for de bank- og 
kommissionsforretninger, som var en væsentlig del af handelshuset Fabri-
tius & Wever’s indtjeningsgrundlag, og som krævede et tæt og personligt 
kendskab til de hollandske finansieringskilder? Han var jo som ældste søn 
selvskreven til på et eller andet tidspunkt at overtage handelshuset.

På et tidspunkt har Michael Peter mødt den 20-årige Laurentze Hersleb, som 
i 1783 er blevet gravid. 

Jeg tror ikke, at han havde fortalt hende, at han da havde oparbejdet en 
enorm gæld. 

Laurentze Herslebs (med garanti rasende) fader, borgmester i København, 
Hans Christopher Hersleb, må dels have krævet ægteskab, og må antages 
tillige at have stillet det helt forståelige krav, at Michael Peters økonomiske 
forhold blev bragt i orden. Og det kan kun have været under forhandlinger 
mellem de to kommende svigerfædre.

Michael Peter FT.? Dette unavngivne miniature-
portræt findes stadig blandt de bevarede familie-
portrætter og kan efter udseende og beklædning 
udmærket være en ung mand portrætteret om-
kring 1780. Scannet gennem billedets rammeglas 
– derfor den dårlige kvalitet.
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Ifølge familieoptegnelserne beløb gælden sig til 12.000 rdl., men i CAFT’s 
testamente omtales et beløb på 10.000 rdl., hvilket nok snarere er den rigtige 
sum. 

Og der var kun faderen, CAFT, til at redde Michael Peter ud af en sådan øko-
nomisk forpligtelse, og det gjorde han, men ikke uden nogle meget skrappe 
krav – herunder især kravet om sin søns umyndiggørelse.

Inden jeg går nærmere ind i disse krav og de konsekvenser, som de fik se-
nere, vil jeg prøve at omregne gældsbeløbet 10-12.000 rdl. til nutidens kroner 
ved hjælp af forskellige sammenlignelige parametre. 

Det er imidlertid ikke helt let.

Et nybygget skib til oversøisk sejlads kostede i 1770’erne 20-30.000 rdl. 
Michael Peters gæld svarede således til mellem halvdelen og en tredjedel af 
prisen for et nybygget skib. Nu har det givet været billigere i materialer og 
især i arbejdsløn at bygge dengang, men det må – uanset dette - have været 
en betragtelig sum, som kun de rigeste kunne klare.

Hvert af Amalienborg-palæerne kostede i 1750’erne 50-60.000 rdl. at opføre. 
Gælden svarede altså til 1/5-1/6 af byggesummen.

Endelig kan man overveje at benytte lønindkomst som et parameter. Asia-
tisk Kompagnis oktroj fra 1772 indeholder nøje specificerede lønninger for 
samtlige ansatte i Trankebar. Skolelæreren 12 rdl. om måneden, sognepræ-
sten 20 rdl. og guvernøren 260 rdl. En omregning med dette udgangspunkt 
giver efter min opfattelse ikke noget meningsfyldt resultat, simpelthen fordi 
der - set med nutidens øjne - er al for stor forskel mellem den højeste og la-
veste offentlige lønning.

Men gælden må vel i dag have været mindst svarende til et 2-cifret mil-
lionbeløb og kun de allerrigeste ville dengang (og nu) have haft en jordisk 
chance for at betale en sådan gæld. 

Og Michael Peter betalte en høj pris for sin gæld. 

Han blev den 20.februar 1784 umyndiggjort.  Det kunne dengang efter Dan-
ske Lov ske for den, som grundet ”alder, vanvittighed, ødselhed eller an-
dre årsager, som øvrigheden billig kendes” skulle have en værge beskikket. 
Om Michael Peter havde samtykket eller ej, fremgår ikke, men det var ikke 

nødvendigt. Det var CAFT, som krævede og begrundede umyndiggørelsen, 
som dengang ikke var lægeligt begrundet, men baseret på den pågældendes 
adfærd eller handlinger. 

Det hedder nærmere i myndighedernes afgørelse:

…efter os elskelig conferentzråd Conrad Alexander Fabritius von Tengnagel for os 
allerunderdanigst haver andraget, at hans søn Michael Peter Fabritius von Tengna-
gel, som i sin mindreaarighed have contraheret en anseelig gæld, og at han befrygter 
ham at tilfredsstille sine creditorer for deres formentlig uretmæssige (svært læseligt) 
fordringer skulle gøre endnu større omsætninger. Så haver bemeldte ..CAFT.. gjorte 
ansøgning og begæring hermed allernådigst bevilget og anordnet, saa hermed bevil-
ge og anordne, at hans søn ..Michael Peter.. skal, uagtet han fylder sine 25 år, frem-
deles anses umyndig og være uberettiget til at udstede noget givende bevis for penge 
eller penges værdi uden hans faders underskrift, indtil han med vores allernaadigste 
tilladelse måtte igen declarere ham ..(ulæseligt) og i stand til at værge lovligt selv.

Michael Peter fyldte 25 år 10 dage senere, og ville da have været fuldt myn-
dig. Mænd mellem 18 og 25 år – dengang kaldet mindreårige – kunne ikke 
råde over deres formue eller påtage sig kautionsforpligtelser uden værgens 
samtykke, men de kunne altså i et eller andet omfang påtage sig gældsfor-
pligtelser i øvrigt. 

Man kan overveje, hvorfor CAFT overhovedet trådte til og betalte. 

Det hænger naturligvis sammen med gældens karakter, og det fremgår ikke 
af umyndiggørelsesdekretet.

Jeg tror ikke, at det har været spillegæld – dels efter størrelsen, og dels fordi 
CAFT rent faktisk betalte gælden, hvad hverken han eller Michael Peter, om 
det havde været spillegæld, havde været juridisk forpligtet til.

I sidste halvdel af 1770’erne var den florissante periode på sit højeste, og i 
lyset af de store indtjeningsmuligheder var der mange enkeltpersoner, som 
havde kastet sig ud i udsendelse af egne skibe. I begyndelsen af 1780’erne 
sluttede den gyldne periode temmelig brat, og adskillige mindre foretagen-
der måtte lukke eller erklæres konkurs. Jeg kan forestille mig, at Michael 
Peter er gået ind som medinteressent i et sådant projekt, som var gået ned. 
Han var – selv uden faderens viden eller accept – et godt navn at få med 
som, formentligt, personligt hæftende.
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Dette er sandsynligvis også den eneste form for gæld, som CAFT af hen-
syn til familienavnet og handelshusets anseelse og troværdighed har følt sig 
tvunget til at betale.

Hertil kom for CAFT det problem, at man i Asiatisk Kompagni, hvor CAFT 
i en årrække havde været medlem af direktionen, i foråret 1783 opdagede, at 
bogholderen og kassereren havde begået et meget stort underslæb. Der rej-
ste sig et ramaskrig blandt aktionærerne, som krævede direktionen draget til 
ansvar for manglende tilsyn. Direktionen måtte ty til Ove Høegh-Guldberg 
– og dermed kong Christian 7. – og bede om hjælp, hvad de fik.

Michael Peters gæld måtte løses, og den sag lukkes, for at lukke munden på 
borgmester Hersleb og dermed sikre, at CAFT ikke at mistede troværdighed 
og respekt hos aktionærerne og Høegh-Guldberg.

Det kan godt være, at CAFT under alle omstændigheder havde følt sig for-
anlediget til at indfri Michael Peters gæld, men i kølvandet på en gravid 
borgmesterdatter, var enhver mulighed for en diskret mindelig løsning på 
grundlag af langvarige forhandlinger udelukket.

Graviditeten har mildt sagt ikke 
været populær hos den ældre 
generation, og Laurentze kom 
gennem hele livet til at mærke, at 
hun som kvinden – efter datidens 
moralforestillinger – alene bar 
ansvaret og skylden for den uøn-
skede graviditet. En helt urimelig 
skyld at lægge på hende, når man 
tager i betragtning, at hun – hvad 
man må antage – blot har været 

forelsket i en af de tilsyneladende absolut mest attraktive ungkarle i Køben-
havn. Han stod jo til på sigt at overtage faderens handelshus. Og lignede 
han blot sin fader en smule, så havde han samtidig betydelig kvindetække.

Men for CAFT, og ikke mindst Michael Peters moder, Debora, må det have 
været et slag i ansigtet at konstatere, at deres søn reelt ikke var den attråvær-
dige ungkarl, som hans sociale position lagde op til.

Udover ægteskab har de to svigerfædre krævet, at Michael Peter tog fast 
arbejde hos Fabritius & Wever. Når jeg tror, at dette krav blev stillet, og der-
udaf yderligere udleder, at Michael Peter indtil da havde levet det søde ung-
karleliv, hænger det sammen med Michael Peters egen anførsel i folketællin-
gen fra 1787. Her anfører han sin stillingsbetegnelse som ”ansat på sin faders 
contoir”. Jeg kan se ham for mig med et galgenhumoristisk og sarkastisk 
udtryk i ansigtet betegne sin egen stilling som noget, der lige så godt kunne 
have været den mest ydmyge, kontorskriver til en månedsløn på 10-12 rdl!

Christopher Hersleb var, som borgmester i København, en mand med bety-
delig indflydelse, og Michael Peter kunne ikke slippe fra at gøre hans datter 
gravid ved bare at betale. Der var ingen vej uden om et ægteskab. Om de 
holdt af hinanden, vides ikke, men det var for de to fædre også fuldstændig 
ligegyldigt.
Så Michael Peter og Laurentze blev gift, og det var da også i sidste øjeblik, 
for hun nedkom med sin førstefødte, en datter, 11.maj.

Et ægteskab betød dengang – som det kulturelt altid havde gjort i Danmark 
– socialt og juridisk, at kvinden tilknyttedes mandens familie, og at denne 
families – respektive mandens - økonomiske forhold blev afgørende for hen-
des fremtidige sociale status. Det må på denne baggrund have været CAFT, 
som afstak rammerne for familiens økonomiske og dermed sociale forhold, 
og her kom de unge mennesker til at betale dyrt; han for sine eskapader og 
hun for at være blevet gravid.

De fik tildelt en – efter familiernes økonomiske og sociale forhold – beske-
den lejlighed, idet de flyttede ind i lejligheden på 2.sal i Nørregade 33 ifølge 
folketællingen 1787. Ejendommen var beliggende et par bygninger efter det 
nuværende Folketeater og kan ikke have været noget særligt, da ejendom-
men ikke er omtalt i Bramsens bog om København før og nu. 

Ejendommene på denne side af Nørregade var dengang domineret af bryg-
gergårde. 

Hersleb-familien. Det eneste portræt 
af Laurentze FT siddende på skødet 
af sin moder. Billedet må være fra 
omkring 1765, hvor Hans Christo-
pher Hersleb havde været borgme-
ster i København i 10 år.
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De unge mennesker har formentlig boet i en klassisk københavnerlejlighed, 
men af en størrelse og i omgivelser, som var fjernt fra det, som de begge var 
vant til. De havde ”kun” 2 tjenestepiger ifølge folketællingen 1787. Laurent-
zes forældre boede i en ejendom på Frederiksholms Kanal med 4 tjenestepi-
ger, 1 kusk, 1 tjener og 2 tjenestekarle. I CAFT’s ejendom i Slotsholmsgade 
var der 13 tjenestefolk.

Det var et turbulent første halvår 1784 for Michael Peter og Laurentze. Mi-
chael Peter blev umyndiggjort den 20. februar, hvorefter han fik ansættelse 
i F&W, hvor han skulle oplæres fra bunden. De flyttede efter brylluppet vel 
nogenlunde samtidig til lejligheden i Nørregade. To måneder og en uge efter 
nedkom Laurentze med deres første en datter, som skulle døbes den 8.juni.

På dette tidspunkt stod Michael Peter og Laurentze over for nogle yderligere 
ganske vanskelige beslutninger.

Michael Peter var reformert, og Laurentze tilhørte den lutherske kirke og 
begge nedstammede fra betydningsfulde personer i de respektive kirkeret-

ninger. Hvilken kirke skulle de vælge? Her valgte de et kompromis, nemlig 
at lade deres døtre døbe i en luthersk kirke og sønnerne i en reformert kirke. 

Dernæst var der navngivningen, hvor der dog ingen tvivl var hos dem. Bør-
nene skulle opkaldes efter deres respektive bedsteforældre. Den beslutning 
stod de fast ved, og de var så heldige, at de fire første børn var to drenge og 
to piger:

Debora, Conrad Alexander, Magdalene Cathrine og Hans Christopher. 

Først da kunne de slappe af og se sig om efter andre navne til de to sidste, 
Miche Laurentze og Peter Ludvig.

Ægtefællerne fik i perioden 1783-1792 seks børn, og man må antage, at Mi-
chael Peter i denne periode arbejdede på kontoret i Fabritius & Wever. Her-
efter har han sandsynligvis sejlet med som cargo – næppe supercargo – på 
nogle sejladser til Østen eller til de Vestindiske øer.

Den florissante periode lakkede mod enden. Napoleonskrigene rasede, og 
Holland, hvis forretningsforbindelser var afgørende for finansieringen af 
sejladserne på især Østen, var fra 1795 blevet omfattet af den engelske blo-
kade efter at være blevet besat af Frankrig. CAFT droslede virksomheden 
kraftigt ned og havde i 1797 kun to skibe tilbage. 

Det ene ”Enrum” havde tidligere gennemført flere succesfulde sejladser på 
Kina og sejlede i 1796 fra København med Joseph Ponsaing som kaptajn og 
Michael Peter som supercargo (rederiets øverste repræsentant- ansvarlig for 
køb og salg af ladning). Enrum vides med sikkerhed at være ankommet til 
Whampoa ved Canton i Kina i august 1797.

Om skibets videre skæbne og Michael Peters rolle i denne forbindelse frem-
går af en indberetning fra februar 1799 fra den danske konsul i Lissabon til 
udenrigsministeriet:

Lissabon den 12. Februar 1799.

Til Statssekretair Bernstorff

Den 18. Januar sidstleden erfarer jeg af generalkonsulen, Hr. Ayres, at det danske 
parteculiaire ostindiske skib, kaldet Enrum, tilhørende d’herrer Fabritius & Wever i 
Kiøbenhavn, ført af captainerne Joseph Anton Possupl og Christian Carl von Froui-

Nørregade 21-25, som blev revet ned år 1900 for at give plads til det nye telefonhus. 
Det daværende Nørregade 33 har vel set nogenlunde tilsvarende ud. Alle husene 
med baggårdsbygninger til produktionsvirksomheder.
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us, under hr. Michael Fabritius’ anførsel som supercargo, kommende fra Batavia 
var indbragt her tvende dage forhen som prise af den engelske fregat Brillant under 
Capt. Blackwood, og at såvel hr. Fabritius som de øvrige skibsmandskab, uagtet de 
bad om tilladelse til at komme i land og tale med nogen fra land, blev nægtet dette. 
Jeg begav mig desuagtet dagen derpå ud til skibet, hvor jeg dog med høflighed blev 
modtaget af den engelske prisemester, men næppe havde jeg været så lang tid om-
bord sammen med hr. Fabritius, at han kunne fortælle mig, at han i tvende måneder 
havde ligget under embargo på Cap de Bonne Esperance (Egen: Kap det gode håb, 
Sydafrika), hvor til sidst hans skibs og ladnings neutralitet var blevet erkendt af den 
derværende admiralitetsret, at han derefter af en engelsk kaper havde været voldsomt 
visiteret, men endelig løsgiven, og dog var blevet taget af fregatten Brillant omtrent 
30 mil fra Lissabon, førend prisemesteren lod mig vide, at han ikke turde tillade mig 
at blive længere sammen med hr. Fabritius.
Jeg tog derefter i land og talte samme aften med den engelske minister, hr. Walpole, 
og forestillede ham det ulovlige og stridige mod folkeretten i hr. Fabritius’ behand-
ling, forsikrende ham tillige, at skibet ganske vist var dansk ejendom. Han svarede 
mig derpå, at omendskiønt han ikke havde noget at befale over Capt. Blackwood, så 
ville han dog råde ham til at vise en mere billighed i sin opførsel, hvilket han – end-
skiønt uden nytte – har gjort senere. Hvad det angik, at skibet var dansk ejendom, da 
troede han, at det ikke havde mere hjemme i Danmark end så mange andre skibe, som 
kommer her under dansk flag, men ombord på hvilke der ikke findes en eneste dansk 
mand, og hvor alting synes at bevise, at de tilhører hollændere. Jeg overbeviste hr. 
Walpole at denne hans ytring var falsk i henseende til skibet Enrom.

Jeg har kun anført dette til Deres Højvelbårenhed, fordi det her ganske almindeligt 
siges, og det virkelig lader som om, at mange her ankommende skibe med danske 
papirer i grunden tilhører hollænderne.

Dernæst har jeg troet det min pligt at gøre regeringen opmærksom på det misbrug, 
som muligt kan gøres meddet danske flag til største skade for nationens egen handel 
og skibsfart. I det mindste er det meningen her om denne sag, endog selv af hollæn-
dere.

Den 22. kom hr. Fabritius i land, men det blev ham ikke tilladt at tale med den dan-
ske konsul eller vicekonsul, førend han havde udholdt et forhør på 7 timer hos den 
engelske konsul i det engelske sprog. Hans officerer var blevet behandlet på samme 
måde i deres forhør, og lige indtil i går, da hans skib sejlede med fregatten Brillant 
til England, var han blevet behandlet på den uanstændigste måde. Man har fra det 
øjeblik, hvor han forlod sit skib, ikke alene forbudt ham at gå ombord igen, men også 
nægtet ham at tale med nogen af sine officerer. Man har forlangt hans nøgler for at 
ransage hans gemmer og er gået så vidt, at man har ladet adskille et skrin for at finde 

falske og urigtige dokumenter. 
Endvidere har man ladet examinere 15 
mand af hans mandskab, som man har taget 
ombord på fregatten Brillant efter al rime-
lig formodning sammen med den berygtede 
engelske major Semple, som har været dømt 
i England til deportation til Botany Bay, 
(Australien) men på rejsen derhen undveg 
og er blevet på den herværende engelske mi-
nisters anmodning arresteret her og er ble-
vet sendt ombord på fregatten for at trans-
porteres til England. 
Hr. Fabritius’ protest og de øvrige formali-
teter har jeg ladet besørge ved konsulen, hr. 
Ayres, og jeg smigrer mig med at have gjort, 
hvad der var i min magt for at bevise det 
uretmæssige i Capt. Blackwoods opførsel.
Jeg har den ære at være den med højagtelse
Deres højbårenheder Ærbødige tjener 
O.W.Warnsted.

Fregatten Brilliant i kamp med 2 franske fregatter et par måneder før opbring-
ningen af Enrum. Blackwood vandt så megen hæder for dette søslag, at han efter 
hjemkomsten til London i marts 1799 fik kommandoen over et betydeligt større 
skib. Det omtales ikke i de engelske kilder, at han ved hjemkomsten tillige bragte 

Enrum med til London.

Captain Henry Blackwood  
1770-1832.
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Baggrunden for den endelige opbringning skal sandsynligvis findes i, at det 
Hollandske Indiske Kompagni grundet den engelske blokade efter den fran-
ske besættelse i 1795 måtte opgive at sejle de betydelige varelagre i Batavia 
hjem. Storkøbmanden Frederik de Coninck, en nær ven og kollega til CAFT, 
havde i 1797 via sine hollandske forretningsforbindelser stillet sine ”neu-
trale” 19 skibe til rådighed, idet han over for englænderne og den danske 
regering påstod, at det var hans lovformeligt, købte ladninger. Englænderne 
troede ham ikke, men han fik blandt andet ved hjælp af ledsagende danske 
orlogsfartøjer i 1798 bragt 11 af skibene i havn, mens resten blev beslaglagt 
af englænderne. 

Englænderne har i lyset af denne episode givet vist skærpet kursen over for 
danske handelsskibe. Men det har hverken Enrum eller de engelske myn-
digheder i Sydafrika vidst noget om. Det må være grunden til, at Enrum slap 
igennem de to første opbringninger ved Sydafrika.

Jeg kan dårligt forestille mig andet end, at CAFT, som også havde gode hol-
landske forbindelser, på samme måde har sanktioneret, at Enrum i 1796 fore-
tog en tilsvarende rejse til Batavia.  Michael Peter var navnemæssigt perfekt 
som supercargo på sejladsen, hvor han jo i bund og grund ikke havde noget 
at sige med hensyn til ladningen, og det har med sikkerhed ikke fremgået af 
skibspapirerne, at Michael Peter var umyndiggjort.

Michael Peter kom som anført i indberetningen igennem et længere forhør 
i Lissabon af de engelske myndigheder. Han forklarede, at han havde boet 
hele sit liv i København bortset fra de sidste 2 år i Batavia og andre asiatiske 
steder. Han sejlede i november 1796 fra København som supercargo på det 
af F&W ejede skib, Enrum, med Ponsaing som kaptajn lastet med vin og jern.

Da de kom frem, brød kaptajn Ponsaing psykisk sammen og forsøgte at begå 
selvmord og Michael Peter måtte ansætte styrmand Fronier, dansk statsbor-
ger, som ny kaptajn.

Skibet Enrum blev endvidere så beskadiget, at Michael Peter måtte skifte til 
et andet skib, bygget i Java og tidligere navngivet Prins Christian Frederik, 
købt af F&W i 1796, nu døbt om til Enrum, med hvilket han sejlede fra Bata-
via i marts 1799 med varer tilhørende F&W. Skibet havde ved opbringningen 
kurs mod Lissabon for at afvente instruks fra København om konvojsejllads 
eller ej.

Captain Blackwood har kendt til den skærpede kurs over for de danske ski-

be, og han har ikke været i tvivl. Han troede ikke på Michael Peter. Enrum 
kom fra Batavia, havde ikke dansk besætning (om end dansk kaptajn og 
supercargo) og befandt sig blot 30 sømil fra Lissabon, hvad tydede på kurs 
mod Holland. Den helt normale rute for kinafarerne fra og til København 
var nord om de britiske øer og dermed en kurs langt vestligere end 30 sømil 
fra Lissabon.

Samtidig fandt englænderne ved ransagningen af skibet skjulte papirer, jfr. 
nedenfor, som dokumenterede, at lasten ikke, som hævdet af Michael Peter, 
tilhørte Fabritius & Wever (F&W).

Jeg må – selv iført de mest familiært og nationalt farvede solbriller – erkende, 
at jeg godt forstår captain Blackwood’s beslutning. Konsulens indberetning 
til udenrigsministeriet efterlader tilsvarende heller ikke megen tvivl om, at 
konsulen ikke rigtigt troede, at Enrum havde rent mel i posen.

En beslaglæggelse af et udenlandsk skib skulle efter de engelske regler god-
kendes af admiralitetsretten i London, og det er lykkedes at finde den dom, 
som tog stilling til Enrum. 

Dommen er afsagt den 21.maj 1799 af High Court of Admiralty.

Man må sige til englændernes ros, at retssagen ikke blot var en skueproces, 
men en omfattende retssag med vidneforklaringer, dokumentbevis, proce-
durer etc.

Sømand John Christian fra Batavia bekræftede skibsombytningen, men for-
klarede, at det nye skib var hollandsk, som under dansk flag men med hol-
landske officerer i 1794-95 sejlede til København med hollandsk last af kaffe 
og sukker, og som vendte tilbage i 1797 med en dansk besætning. Skibet blev 
i Batavia lastet med hollandske varer, sejlede til Kina og vendte tilbage med 
kinesiske varer, som blev lastet til et hollandsk varehus. Derefter blev det på 
ny lastet med hollandske varer fra det samme varehus.

Tømrer John Porter fra USA forklarede, at han havde hørt fra andre besæt-
ningsmedlemmer, at lasten var hollandsk.

Rachemimain fra Malabar, Indien, var ansat som personlig tjener og måtte 
igennem 27 afhøringer.Han havde erfaret, at lasten af tin tilhørte en hol-
landsk købmand, men mente i øvrigt, at den tilhørte F&W. Han bekræftede, 
at Michael Peter havde været syg i Batavia.
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Dommen gengives her i sammenskrevet form:

Ifølge vidneforklaringerne havde Enrum på sejladsen til Kina fået fyldt cirka halv-
delen af lastrummet med kinesiske varer, hvorefter Enrum i Batavia får lasten fyldt 
op med hollandske varer – tjære, kobber til forhudning (beklædning af skibsbunden), 
sejlstoffer – alle varetyper direkte omfattet af den engelske blokade mod Holland. 
Nogle af de pågældende besætningsmedlemmer var ikke i tvivl om, at også de kinesi-
ske varer var købt for hollandsk regning.

Ved opbringningen af skibet i Lissabon fastholdt Michael Peter som supercargo, at 
hele lasten tilhørte Fabritius & Wever, hvilket også fremgik af de officielle papirer. En 
nærmere ransagning foretaget af englænderne frembragte imidlertid andre papirer, 
underskrevet af Michael Peter, som viste, at en hollænder, mr. Ingelhardt, havde 
interesser i lasten. 

Retten indkaldte Michael Peter til at give møde for retten og der i sin egenskab af 
supercargo at forklare nærmere om karakteren og indholdet af samarbejdet med In-
gelhardt. Men ”to the surprise af the court” (egen: en stærk formulering i en dom) 
sendte Michael Peter i stedet en edssvoren erklæring, hvorefter han ikke kendte noget 
nærmere til samarbejdet med Ingelhardt, da han havde været syg og fraværende i 
Batavia. Han vidste derfor heller ikke hvad der var i lasten. Han var også syg, da han 
underskrev papirerne om lasten og læste dem ikke igennem. Han gjorde nu gælden-
de, at alene halvdelen af lasten tilhørte F&W, og henviste til, at det blev understøttet 
af, at der var tegnet forsikring på lasten svarende til halvdelen. 

Retten nægtede at tro på ham med henvisning til, at enhver supercargo ville, når han 
var blevet rask, sætte sig ind i hvilken ladning der var blevet indskibet under hans 
sygdom. Endvidere henviste retten til, at intet forsikringsselskab havde meldt sig og 
gjort krav på lasten.

Dernæst fremlagde Michael Peter nogle fakturaer på reparation af skibet i Batavia, 
som han havde måttet låne penge til mod at give pant i skibet. De blev fejet af bordet 
af retten med bemærkning, at de var så uklart formuleret, at de ikke kunne lægges 
til grund.

Endelig kom det frem, at retten tidligere havde behandlet en opbringning af Fabri-
tius & Wever- skibet, Nancy, hvor man tilsvarende fandt et dokument underskrevet 
af Ingelhardt, hvilket dokument tillige omtalte, at Ingelhardt havde interesser i En-
rums last.

Der var ingen tvivl om, at Ingelhardts halvdel af lasten uden videre kunne konfi-

skeres, og i relation til selve skibet og resten af lasten lagde retten vægt på, at Mi-
chael Peter som supercargo ifølge dokumenterne fra Fabritius & Wever havde haft en 
vidtgående og ikke konkretiseret eller begrænset fuldmagt til efter eget skøn at fylde 
lasten bedst muligt. Herudover og væsentligst, at Michael Peter først havde hævdet, 
at lasten i det hele tilhørte Fabritius &Wever, og at han først havde vist dokumenter 
uden Ingelhardts navn. Han havde altså forsøgt at føre den krigsførende nation, 
England, bag lyset med henblik på en ladning, som skulle til en fjendtlig havn. Der 
var heller ikke fornødne dokumenter, som beviste, at Enrum tilhørte Fabritius & 
Wever. Retten mente, at skibet var hollandsk og statuerede dermed, at både skib og 
hele ladningen kunne konfiskeres.

Michael Peters optræden var ifølge konsulens indberetning ovenfor på in-
gen måde kritisabel og opbringningen af skibet kan ikke bebrejdes ham. 
Michael Peter havde - efter fundet af de skjulte papirer vedrørende lasten 
og den manglende forsikringsdokumentation - en fuldstændig håbløs sag i 
London.Han gjorde ikke sin sag bedre ved ikke at møde op i retten, hvilket 
man måske nok forstår, da man må antage, at han kunne risikere en straf for 
falsk forklaring for retten.

Michael Peter appellerede dommen og klagede i denne forbindelse over sin 
behandling – indespærring, ingen adgang til tolk, rettet i hans erklæring ef-
ter underskrift m.v. 

Under appelsagen dukkede lensgreve Conrad Blücher fra Altona op overfor 
domstolen og gjorde gældende, at han i maj 1798 havde tegnet forsikring 
for 1.200 pund for Enrums”skib og last”, hvilket bekræftedes af en engelsk 
forsikringsmægler. Han oplyste, at hans svigerfader, Herman Abbestée, 
(CAFT’s fætter), som døde i 1796, havde investeret 15.000 rdl i Enrum, og at 
dette krav var gået i arv til hans døtre. Problemet for Blücher var, at han – el-
ler Abbestée - intetsteds fremgik af skibets papirer.

Efter min mening gjorde Blüchers dokumenterede forsikringssum på 1.200 
pund (5% af lastens værdi, jfr. nedenfor) næsten kun ondt værre, da det – i 
mangel af dokumentation for F&W’s forsikring af halvdelen af lastens værdi 
–nærmest dokumenterede, at 95% af lasten var på hollandske hænder, og 
hans krav blev da også fejet af bordet af appelretten.

Appelretten stadfæstede dommen.

Skibet blev efterfølgende af de engelske myndigheder solgt for 4.000 pund 
(20.000 rdl.) og lasten for 24.000 pund (120.000 rdl.), som fordeltes mellem 
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captain Blackwood, Brilliant’sofficerer og rederi (company).

Michael Peter må efter retssagen i London være kommet tilbage til Køben-
havn. F&W havde på dette tidspunkt stadig et skib tilbage, som CAFT be-
sluttede at lade forsøge en ny sejlads igen med Michael Peter som super-
cargo. Udsendelsen af dette skib – antager jeg -må have været i år 1800 eller 
1801.

CAFT og Debora havde i konsekvens af Michael Peters umyndiggørelse 
allerede i deres testamente af 17.marts 1784 bestemt, at den Michael Peter 
tilfaldende arvekapital skulle indsættes i Overformynderiet. De måtte jo se 
i øjnene, at det ikke var den ældste søn, som skulle overtage ledelsen af fa-
miliens forretninger.

Den fortsatte umyndiggørelse, tror jeg, er kimen til Michael Peters efterføl-
gende drastiske og utilgivelige beslutninger, som definitivt afsluttede hans 
”karriere” og tilstedeværelse i København, og som skulle få så store konse-
kvenser både for ham selv og for hans efterladte hustru og børn. Michael Pe-
ter kunne ikke bebrejdes aftalen med hollænderne om varer fra Batavia. Den 
kan kun være indgået af CAFT. Michael Peters optræden i forbindelse med 
opbringningen af Enrum - sammenholdt med, at CAFT de facto accepterede, 
at Michael Peter tog afsted igen som supercargo på handelshusets sidste skib 
- synes at vise, at Michael Peter var i stand til at varetage egne interesser, 
men CAFT, som kunne have gennemført en ophævelse af umyndiggørelsen 
og kunne have udnævnt Michael Peter som sin successor i handelshuset, må 
have været ubøjelig. CAFT’s uforsonlighed har efter min mening medvirket 
stærkt til, at Michael Peter handlede, som han gjorde.

Amtmanden C. A. Fabritius Tengnagel skriver i sine optegnelser om sin far-
far, Michael Peter:
Skal have været en udpræget levemand, der brugte for mange penge, hvorfor faderen 
for at få ham fjernet fra København lod ham sende som superkargo ud med – for-
mentlig – rederiets sidste ostindiensfarer. Skal under ophold i England i forståelse 
med kaptajnen have solgt skib og ladning og derefter være stukket af til Asien. Det 
fortælles, at faderen rejste efter ham gennem hele Europa lige til Konstantinopel, 
hvor han tabte sporet. Skal være død på Java som en fattig mand. Gift med Laurentze 
Hersleb født 1761 død 1808.

Optegnelserne, som må være baseret på oplysninger fra Michael Peters yng-
ste søn, Peter Ludvig Fabritius de Tengnagel, udtrykker familiens opfattelse 
af, hvad der videre skete.

Thyra Jensen har i bogen ”Constance Leth” beskrevet begivenhederne såle-
des:

Fædrelandets ulykke skulle sammen med så mange andres også blive slægten Fabri-
tius de Tengnagels.

Konferensråd Conrad Fabritius de Tengnagel, der døde ret pludseligt i efteråret 
1805, havde kort forinden med tilfredshed udtalt, at han efterlod sin enke og sine to 
sønner en mægtig formue.

Hans ældste søn, den 46-årige Michael, var trådt ind i handelshuset…. og han havde 
som 25-årig gjort et godt parti med konferensråd Herslebs et år ældre datter, Sara 
Laurentze.

Trods deres børneflok på seks, var han bekendt som levemand; der taltes undertiden 
om en elskerinde, til hvem han nærede stor kærlighed.  
….
Der herskede stor nød i København efter bombardementet i 1807.
…
Fru Leth sidder i sin have og søger at nyde septemberdagens sødme. I hendes skød 
ligger et brev fra fru Hedchen.
Det er lutter ulykker; hun mener, at deres hele formue er tabt med svogerens handels-
flåde; den er opbragt med undtagelse af et eneste skib, der for nogle måneder siden 
lykkeligt er vendt hjem fra Batavia med en rig ladning.
Efter at have administreret de derved indkomne penge til alles tilfredshed, havde 
svogeren efter nogen tids tungsind meddelt, at han selv ville sejle med skibet på dets 
næste rejse for om muligt at gøre større og bedre forretninger.
Skibet gik under sejl om aftenen; de havde alle været tilstede og meget bevægede, da 
han sejlede, og undret sig noget over, at han fremdeles var så uligevægtig, han der 
både var rejsevant og modig, men skrev det så alligevel på rejsens vanskelighed og 
faren i disse urolige tider.
Dagen efter var Casse kommet til fru Hedchen og havde fortalt hende, hvad hele byen 
vidste, at hendes svoger havde taget sin elskerinde med sig, og hun havde fortalt 
inden afrejsen, at de ikke vendte tilbage.
Fru Hedchen forstod næppe, hvordan hun havde fået sagt det til sin ulykkelige svi-
gerinde, der straks gik tilsengs og siden havde svævet mellem liv og død.
”Hun forvinder det aldrig” skriver fru Hedchen, ” de har dog engang været lykke-
lige, da børnene var små – og så skammen – hun vil ikke leve, og jeg forstår hende, -- 
skønt jeg ved ikke, børnene er alle mageløse mod hende, hver især optaget af at blive 
selvstændig i al nøjsomhed og hjælpe hende over denne strenge tid. Fru Hedchen er 
især rørt over den yngste, den 16-årige Peter Ludvig, moderens erklærede yndling, 
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han har resolut kastet al fornemhed og forvænthed til side og er gået i bogtrykker-
lære, ”for dog” som han siger, ”at kunne vedblive at læse”.

Thyra Jensens bog var baseret på brevvekslingen mellem de to søstre Con-
stance Leth (til Egeløkke) og Hedvig, kaldet Hedchen, gift med Michael Pe-
ters bror Frederik Carl. Desværre brændte brevene og Thyra Jensens indtil 
da udfærdigede manuskript ved Vigsnæs præstegårds brand i 1918. Derfor 
indeholder den endelige bog nogle historiske unøjagtigheder.

Thyra Jensen lader afsejlingen af det sidste skib ske efter CAFT’s død i 1805. 
Det er forkert. Det skete nogle år inden, hvilket bekræftes af CAFT’s testa-
mente fra 1805, hvor det bl.a. hedder, ”at Frederik Carl FT forlods skal arve 
10.000 rdl., som vederlag for det, vor ældste søn, Michael Peter FT, forlods har fået 
og årligt nydt, uagtet han de senere år ingen forretninger for handelshuset har haft.”

Netop ordene ”de senere år” sammenholdt med, at CAFT i testamentet – 
trods alt – sikrede Michael Peters ægtefælle Laurentze - også for det tilfælde, 
at hun måtte kræve separation – viser, at CAFT kendte til skibets skæbne og 
Michael Peters forsvinden.

Thyra Jensen antager endvidere, at Michael Peters planer kom frem allerede 
i forbindelse med afsejlingen. Det kan ikke være rigtigt. Selv en snakkesalig 
elskerinde kan ikke være så tåbelig. Det kunne have forpurret planerne al-
lerede inden, skibet overhovedet kom afsted.

Den mest sandsynlige kilde til det, som ifølge amtmandens beretning skete 
med skibet, må have været besætningsmedlemmerne, som på et eller andet 
senere tidspunkt er kommet tilbage til København. Michael Peter ville ikke 
med tilbage, og den omstændighed samt eventuelt hans adfærd i forbindel-
se med en engelsk opbringning, kan have bibragt besætningsmedlemmerne 
den opfattelse, at der var blevet indgået en aftale, som ikke tålte dagens lys.

Det understøttes af, at Thyra Jensen anfører, at Casse kom med nyhederne 
om skibets skæbne. Det må være en oplysning, som Thyra Jensen har fra et 
Hedchen-brev. Nævnte Casse, - Mathias Casse 1775-1837 - som i øvrigt ikke 
omtales i bogen, træder først ind i familien, da han i august 1804 giftede sig 
med Michael Peters ældste datter, Debora. Så det er vel i efteråret 1804, at 
familien får nærmere underretning om skibets skæbne og Michael Peters 
handlemåde.

Elskerinden var med på turen! Denne oplysning må stamme fra et originalt 

brev og må derfor stå til troende – i alt fald som Hedchens og formentlig den 
gængse sladders opfattelse. 

På dette tidspunkt var det en reel risiko for danske handelsskibe at blive 
beslaglagt af englænderne. Det må være det, som er sket

Jeg tror ikke umiddelbart på, at Michael Peter som anført i Amtmandens 
beretning solgte skibet i London. Hvorfor skulle englænderne betale for skib 
og ladning, når de ”gratis” kunne beslaglægge det?  Den omstændighed, at 
han døde fattig som en kirkerotte i Batavia nogle år senere understøtter, at 
han ikke har tjent en masse penge på uretmæssigt at have solgt skibet, selv 
om det på ingen måde udelukker det.

Og noget tyder på, at kaptajnen heller ikke kom tilbage til København. Ellers 
havde familien vel ikke antaget, at Michael Peter handlede ”i forståelse med 
kaptajnen”.

Selv om jeg personligt anser det for usandsynligt, at Michael Peter solgte 
skib og ladning, så var Michael Peters handlemåde under alle omstændighe-

Batavia. Stik Jan van Ryne 1754.
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der utilgivelig i den forstand, at han lod sin hustru og sine børn fuldstændig 
i stikken og efterlod dem til spot og spe for den københavnske sladderbørs.  
Men at han derudover begik et kæmpeunderslæb, er i alt fald ikke historisk/
juridisk dokumenteret, men det er vel blevet den almindelige antagelse i den 
almindelige sladder og hos den forbitrede familie.

Der er kun få optegnelser om, hvad der i årene efter skete med familien.
Laurentze døde 2.januar 1808 efterladende sig fem børn i alderen fra 16 til 23 
år. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvor hun blev begravet, men det 
var ikke i familiekrypten i Christianskirken. Heller ikke Michael Peters dat-
ter, Debora, som døde i barselssengen i 1804, blev begravet der. Der havde 
været plads til dem begge. Det er lidt trist og tankevækkende, og jeg er ikke 
i meget tvivl om, at det hang sammen med, at CAFT og senere hans enke, 
Debora, efter datidens moralforestillinger var af den mening, at Laurentze 
alene bar skylden for den uønskede graviditet i sin tid – en graviditet som 
på sin vis startede den række af begivenheder, som i den sidste ende, fik-

Michael Peter til at handle, som 
han gjorde.

Det kan først have været nogle 
år efter Laurentzes død, at fa-
milien fik klarhed over, hvad 
der skete videre med Michael 
Peter.

Det fremgår af den i 1818 rej-
ste sag ved domstolene med 
henblik på at få afsagt en døds-

formodningsdom. Formålet hermed har givet vist været den ¼ af Michael 
Peters arv efter CAFT, som henstod til fordeling efter hans død, samt opret-
telsen af det fideikommis, hvis afkast skulle blive en væsentlig indtægtskilde 
for de følgende generationer. I 1818 var der kun to af den oprindelige seks 
børn, som levede, nemlig de to, som er de umiddelbare stamfædre til de nu-
værende to grene af familien, Hans Christoffer FT og Peter Ludvig FT.

Det hedder i udskriften for den Kongelige Landsoverrets samt Hof- og 
Stadsrets vidneprotokol:

Aar 1818 den 2.juli mødte for retten Højesteretsadvokat Dreyer, som for at bevise, 
at forhenværende kjøbmand, Michael Peter Fabritius de Tengnagel, en søn af afdøde 
conferentzråd Conrad Fabritius er, efter for flere år siden at have forladt staden, død 
som translateur på Batavia for 8 á 10 år siden, fremstillede som vidner captain Peter 
Hermann Gottlieb Trock, grosserer Hans Marcus Heckeher, og kjøbmand Valerius 
Junior Schmidt.

Vidnerne aflagde lovens eed og forklarede som følger:
Vidnet grosserer Heckeher har, som forhen bosat på Batavia, nøje kendt ovennævnte 
Michael Peter Fabritius de Tengnagel, der på den tid, vidnet der opholdt sig, fun-
gerede sammesteds som translateur, og har vidnet fuldkommen kundskab om, at be-
meldte Fabritius de Tengnagel, en søn af afgangne conferentzråd Conrad Alexander 
Fabritius, er død på Batavia i ugift stand i sommeren 1808, thi vidnet var selv med 
til at yde bidrag til omforklarede Fabritius de Tengnagels begravelse, ligesom vidnet 
og selv var med at følge ham til graven.

Vidnet captain Trock forklarer, at han i sommeren 1808 lå med sit førende skib, Kron-
prindsen, ved Surrabay på østsiden af Java og fik under dette sit ophold sammesteds 
dels skriftlig underretning om, at ovennævnte Michael Peter Fabritius de Tengnagel 
var i samme tid død på Batavia, dels blev sådant vidnet mundtligt berettet af flere, 
som med bemeldte Fabritius de Tengnagel havde stået i nøje personligt bekendtskab. 
Vidnet tillægger, at efter hvad han erfarede, havde bemeldte Fabritius de Tengnagel, 
som var en søn af afgangne conferentzråd Conrad Alexander Fabritius, ikke efter sin 
ankomst indgået nogen ægteskabelig forbindelse.

Vidnet kjøbmand Schmidt forklarer at have modtaget et under 6.august 1808 ham 
fra Batavia fra hans da sammesteds opholdende, men nu ved døden afgangne, søn, 
assistent Henrich Peter Schmidt, tilskrevet brev, hvori denne udtrykker sig således: 
” for 14 dage døde her vores landsmand, Michael Peter Fabritius Tengnagel” og til 
dette brevs indhold indskrænker aldeles vidnets kendskab til det, som er nærværende 
forhørs genstand.

Et desværre ulæselige dokument 
fra Batavia om forsegling af 
Michael Peters indbo i forbindelse 
med hans død 14.juli 1808. Navn 
og dødsdato kan lige skimtes på 
forstørrelse.
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Der må efterfølgende på baggrund af disse vidneforklaringer været blevet 
afsagt dødsformodningsdom, som juridisk må have lagt 1810 til grund, idet 
Michael Peters dødsår konsekvent og alle steder er blevet anført som dette 
år. Dette er nu korrigeret til 1808.

Vidneforklaringerne viser samtidigt, at Michael Peter de sidste år af sit liv 
ernærede sig i Batavia som translatør. Han kan ikke have tjent meget, da 
myndighederne ved hans død forseglede hans lejlighed, sandsynligvis af 
hensyn til kreditorer, for der var ikke penge til hans begravelse. 

Heldigvis og højst prisværdigt sikrede de tilstedeværende danskere penge 
til begravelsen.

en generation senere:
Michael Peters søn, Hans Christopher Fabritius Tengnagel, må have 
lignet sin håbløse fader. Han betegnede sig mange år senere ved sit 
bryllup som ”bondekarl”. CAFT må have roteret i sin grav!

General Claus von Ahlefeldt (1614-1674) har lagt navn til denne gade, 
der ligger tæt på Nørreport station og Israels Plads.

Han var generalfeltmarskal og spillede en væsentlig rolle under sven-
skernes angreb på København i 1659. Her dræbte han den første sven-
ske soldat, der forsøgte at trænge gennem befæstningen. Spyddet, der 
blev brugt, er nu på Nationalmuseet.

Der var flere bastioner på Nørrevold, én af dem blev opkaldt efter  
Ahlefeldt og i mange år var der en mølle på volden, der blev kaldt 
Ahlefeldt’s Mølle.

Der er andre Ahlefeldtsgader bl.a. i Rudkøbing, da den gade i 1890 blev 
omdøbt til Ahlefeldtsgade gav til anledning til megen kritik fra radi-
kale og socialdemokrater i byrådet. 

... ahlefeldtsgade Eksklusive tryksager...
- til både hverdag og fest

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

mail@fladsaagrafisk.dk . www.fladsaagrafisk.dk
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Menu- & Bordkort
Gå-til-bords kort

Bøttekort med kuverter
– med prægning, ståltryk eller relieftryk

Christian Ditlev Frederik Reventlow (1748-1827) har lagt navn til denne 
gade, der ligger tæt ved Frihedsstøtten på Vesterbrogade. 

Reventlow var en af hovedmændene bag bondefrigørelsen – altså op-
hævelsen af stavnsbåndet.

Han var endvidere en foregangsmand bl.a. indenfor forstvæsnet og for 
skolereformer.

... REVENTLOWSGADE

Admiral Steen Andersen Bille (1751-1833) var leder af Københavns sø-
forsvar under englændernes besættelse af København i 1807. Senere 
blev han chef for kanonrobådene, som blev sat ind i stedet for de af 
englænderne beslaglagte flådeskibe. Bådene blev sat ind ved Kastellet 
og udgjorde et vigtigt angreb mod englænderne. 

... STEEN BILLES GADE
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Heraldik og symbolik
hos Struensee og Brandt

Af Ronny Skov Andersen

I februarnummeret af Meddelelser fortalte Asser Am-
disen om Struensee som den modvillige greve, og kom 
også ind på Struensees grevelige våben. 

I hjerteskjoldet ses et skib – som er gentaget i det mid-
terste hjelmtegn – og Amdisen mener, at dette skib er 
symbol på handlen eller muligvis flåden. At hjerteskjol-

det er kronet, ser Amdisen som et tegn på, at netop skibet er det ”allervig-
tigste” i skjoldet. At hjerteskjoldet er kronet er en heraldisk konvention for 
danske grevevåbener. I kronereglementet af 1693 er der fastsat en særlig 
krone til netop denne brug, og i våbenets blasonering i Struensees grevepa-
tent står der, at hjerteskjoldet er kronet med en grevelig krone, ”…Corona 
Comitis ornata…”. Det er således ikke noget særligt for Struensees våben, at 
hjerteskjoldet er kronet. Det ses i en lang række grevelige våbener. Så er der 
skibet; det er ikke et nyt symbol, valgt af Struensee, men derimod Struen-

see-slægtens våben. Det blev anvendt af Struensees fader, Adam Struensee, 
og det anvendtes af begge Struensees brødre, da de blev adlet. Carl August 
blev i 1789 adlet af den danske konge med navnet Struensee von Carlsbach, 
og den yngste bror, Gotthilf Christoph, blev i 1803 adlet af den preussiske 
konge under navnet von Struensee. Begge brødres våbener indeholdt skibet. 

Carl August Struensee von Carlsbachs våben.
Fra Danske Adelsvåbener - en heraldisk nøgle (1972).

Gotthilf Christoph von Struensees våben.
Fra Wappenbuch der preussischen Monarchie (1846).

Struensees grevelige våben, 1771. Fra adelsprotokollen i Rigsarkivet,
som findes digitalt tilgængelig på Arkivalier Online.
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Ifølge et våbensagn i slægten, der ganske givet er apokryf, som den slags 
oftest er, stammer våbenet fra slægtens stamfader, der under en storm gik 
ud i det oprørte hav, ”de struve see” for at redde et skib. Struensee selv, altså 
Johann Friedrich, anvendte også våbenet med skibet inden ophøjelsen til 
greve, hvilket ses af et seglaftryk, hvor skjoldet udover at være kronet med 
en udefinérbar og ganske prangende krone, hvilket er lidt af en heraldisk 
tilsnigelse, også er omgivet af Mathildeordenen. 

Struensees slægtsvåben. Seglaftryk i Rigsarkivets seglsamling.

Signetet må altså være stukket mellem 29. januar 1771, hvor Struensee blev 
tildelt Mathildeordenen, og 30. september samme år, hvor han blev ophøjet 
til greve. 

Hvis man endelig skal tolke lidt på figurerne i Struensees grevelige våben – 
og det skal man være varsom med, hvis man ikke har kilder til det – så kunne 
bølgelinjerne i 1. og 4. felt muligvis hentyde til det ovenstående våbensagn 
og den stride sø. I 2. felt ses to nøgler, og det kunne jo pege på Struensees 
centrale position i statsstyret. Den tilhørende hjelmfigur er en ugle, der hol-
der en nøgle i næbbet, og det kunne være en henvisning til, at den, der har 
visdommen, også holder nøglen - i dette tilfælde til staten. 

Hvilke tanker, Struensee har gjort sig om grevetitlen – der endog var en lens-
grevetitel – kan vi jo kun gisne om. Jeg synes dog nok, at man kan ane man-
dens forfængelige sider. Ud over den imposante krone i seglet med skibet, 
kan det påvises, at Struensee lod stikke i hvert fald 7 forskellige signeter med 
det grevelige våben, hvilket vil sige i tidsrummet fra 30. september 1771, 
hvor han blev ophøjet til greve og indtil 17. januar 1772, hvor han blev an-
holdt. Det tyder på, at ophøjelsen ikke var ham helt ligegyldig. Ulrik Langen 
er også inde på det samme i sin bog om Christian VII, Den afmægtige (2008): 
”Man kan undre sig over, at Struensee var til fals for en titel, når han nu var 
så optaget af at bekæmpe den slags. Men i al sin borgerlige selvbevidsthed 

var han også en forfængelig mand.” (s. 347.) Grevetitlen var kulminationen 
på ophobningen af andre titler fra den første som livlæge i 1768, virkelig 
etatsråd 1769, konferensråd 1770, maître des requêtes 1770 og geheimekabi-
netsminister 1771. 

Enevold Brandt var adelig inden ophøjelsen til greve. Brandts farfar, over-
rentemester Peter Brandt, havde i 1679 fået våbenbrev og var på grund af 
sin stilling rangadelig. Sønnesønnen Enevold anvendte naturligvis slægtens 
våben, f.eks. da han blev indskrevet på Sorø Akademi i 1755. 

Enevold Brandts slægtsvåben. Fra Sorø Akademis våbenbog.

Da Brandt blev ophøjet til greve, tilføjedes der skjoldholdere og to yderligere 
hjelme til våbenet; hjelmtegnet med de to børster gennem en krone er hentet 
fra farmor Abigael Marie von Stöckens våben, og hjelmtegnet med vinger og 
stjerne er hentet fra moderen, Else Berregaards våben. 

Enevold Brandts grevelige våben, 1771. Fra adelsprotokollen i Rigsarkivet,
som findes digitalt tilgængelig på Arkivalier Online.

Oplysningerne om Struensees signeter og slægtens våbensagn stammer fra: 
Nils G. Bartholdy: Greveligt signet endte som urlod. Siden Saxo nr. 4, 1997, 
s. 36-39.
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når sølvet taler

Den 8. oktober åbnede udstillingen ”Sil-
ver Tales. Karen Blixen fortalt i sølv, per-
ler og diamanter” på Rungstedlund. Sær-
udstillingen, der fokuserer på smykker 
og korpus udført i sølv, er skabt som en 
fantasifuld fortolkning af Karen Blixens 
forfatterskab og hendes liv. Udstillingen 
lukker i slutningen af april 2023.

Baronesse Blixens eget forhold til smyk-
ker var dobbelttydigt. Hun lånte gerne 
smykker og bar især sølv, perler og klare 
sten, men gik også med uægte materia-
ler – det væsentlige for Karen Blixen var 
selve udtrykket og med en kunstners blik udviklede hun sin egen karak-
teristiske stil. Hendes eget smykkeskrin var beskedent, og de smykker 
hun bar hele livet havde en særlig personlig betydning for hende forbun-
det med både kærlighed og tab. Smykker optræder også i flere af Karen 
Blixens fortællinger og knytter sig til stærke følelser som sanselighed, 
evighed, kærlighed og kunsten som en bærende livskraft.  

I Silver Tales har 40 af samtidens smykkekunstnere og -designere kurate-
ret af smykkeskribent Nina Hald modigt skabt værker inspireret af Karen 
Blixen. Den kunstneriske udfordring har Karen Blixen Museum fundet i 
Karen Blixens fortællinger, portrætter og blandt forfatterens genstande på 
Rungstedlund. 

Særudstillingen Silver Tales vises i de originale rum på Rungstedlund, 
hvor Karen Blixen levede det meste af livet og opnåede stor international 
anerkendelse for sit forfatterskab. Til udstillingen knytter sig et katalog 
med unikke portrætter, billeder af kreationerne samt ny perspektivering 
af udvalgte fortællinger fra en af Danmarks helt store verdensstjerner og 
personligheder. (Anna von Lowzow)

Kataloget, der er udgivet i
forbindelse med udstillingen.

Karen Blixen,
fotograferet af
Rie Nissen.

Camilla Brockenhuus-Schack, Brockenhuus-
Schack Jewellery, har udført smykket “Karen 
&Boganis” til udstillingen af sølv med i alt 
0.14 carat brillanter og en hvid South Sea 
kulturperle. Smykket, der er holdt i art nou-
veau-stil, er en lille fortælling om far og dat-
ter. Karen ses i sneglen, der bevæger sig afsted 
mod sit mål – stærk med sit sneglehus, men 
svag i sin bløde krop. Sneglen beskyttes del-
vist under de store hasselblade, en henvisning 
til faderen, Wilhelm Dinesen, der havde levet 
blandt indianere og fået (til)navnet Boganis, 
der betyder hasselnød. Naturen synes døende, når det bliver vinter, men kigger 
man godt efter, er knopper og nye skud til næste års nødder og blade allerede 
fremme – i smykket illustreret med diamanter. Noget dør, og noget nyt opstår. 
Fortællingen består, når vi fortæller den. Fotograf Miklos Szabo og Ida Buss



6564

”Fra Konservatoren”

Lidt om rensning af malerier
Ofte skal der fjernes overfladesnavs og gulnet fernis fra ældre malerier. Det 
er én af de processer, der giver en stor glæde at udføre. Der er tale om en 
meget synlig proces for ejere af malerierne.

Jeg har utallige gange oplevet forespørgsler på, hvad der skal bruges. 

Mit mest almindelige svar er, at sammenholde det med en patient, og der-
med vedkommendes diagnose og behandling. Der vil, og bør aldrig være, ét 
svar. Et kunstværks konserveringsbehandling afhænger af skadesproblema-
tikken og materialesammensætningen,og der vil derfor altid være tale om en 
individuel diagnose og behandling.

Herunder finder I et tværsnit af malerier (olie på lærred og træ). Dette er 
valgt, blot for at anskueliggøre, at ovenpå fernislaget ligger ofte et kraftigt 
lag af snavs (bestående af sod, støv, fedt, nikotin m.m.)

For at der kan fjernes overfladesnavs og fernis skal farvelaget først fastlæg-
ges, hvis der er tale om dårlig binding mellem farvelag og grundering. Som 
det ses ud af illustrationen, kan der være opskalninger og revner, der først 
skal have lim og fikseres. Ellers vil farvelaget gå af under rensning. Derfor 
vil jeg altid anbefale uddannede konservatorer til at vurdere, om der skal 
fastlægges farvelag før eventuel afrensning af snavs og fjernelse af fernis.

Skulle der være flænger og andet, skal disse også udbedres før en rensning 
kan påbegyndes.

At stabilisere og udbedre flænger er én af de mere tidskrævende processer, 
og jeg håber at vende tilbage til dette i en efterfølgende indlæg her i  ”Med-
delser…”. Støv, sod og anden overfladesnavs er det øverste lag, der først 
skal fjernes. Dette gøres ofte ved svage blandinger, der ikke indeholder op-
løsningsmidler.

Privatejet. Titel; ”Kronborg”, Kunstner; Ukendt / Olie på lærred
Snavsfjernelse / Før konservering.
 

Bevaringshåndbogen Chr. Ejlers  Forlag.
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Privatejet. Titel; ”Kronborg”, Kunstner; Ukendt / Olie på lærred
Snavsfjernelse / Under konservering.

Privatejet. Titel; ”Kronborg”, Kunstner; Ukendt / Olie på lærred
Snavsfjernelse / Efter konservering.

Når det kommer til gulnede fernisser, er det en anden sag. Her skal der ofte 
anvendes forskellige opløsninger i eksakte tilpassede koncentrationer. 

Det er netop dette vi lærer på Konservatorskolen. Der findes mange forskel-
lige fernisser med tilsætninger. 

Den valgte opløsning er betinget af, hvilken fernis der skal fjernes.

Som udgangspunkt er der tale om at udføre en serie af test, for at bruge den 
helt rette væske til fjernelse af fernis på det specifikke maleri.

Der udføres ofte en test i et repræsentativt område. Langs kanterne er fernis-
sen ofte af en anden karakter end centralt på værket. Uanset dette laves der 
sjældent test centralt på et værk eller ved signaturer. Testen skal altid kunne 
indtones igen.

Et eksempel på fjernelse af fernis ses nedenfor. Venstre side er afrenset. Højre 
side har gulnet blank fernis resterende.

Der er anvendt opløsningsmidler til fjernelse af denne.

Håber ovenstående giver mening, og I er altid velkommen til at kontakte 
AggerholmArt for fagligt vejledende spørgsmål, såfremt I tænker, jeg kan 
være behjælpelig. 

Dette uden beregning for abonnenter på ”Meddelelser…”

A G G E R H O L M A R T
v/Dorthe Aggerholm

Kochsvej 13, 2.. tv.   1812 Frederiksberg
Tlf. +45 5130 8842

www.aggerholmart.dk

Kronborg / Olie på lærred.

Fernisfjernelse / Under konservering.



6968

FUlDt tRYK PÅ

Inden for det sidste trekvarte år har Jo-
han de Mylius (f. 1944, professor emeri-
tus, dr.phil.) udgivet 3 bøger: To digtsam-
linger og en bog med litteraturhistoriske 
artikler.

Den første digtsamling (hans debut i den 
genre) kom i slutningen af november 
2021 med titlen “SE - et hundrede medi-
tationer”.

Digtsamling nr. 2 er udkommet medio 
august 2022 med titlen “Undervejs - et antal 
digte”. Begge udkommet på selvudgiver-
forlaget Trykværket i Aarhus (og således fi-
nansieret af forfatteren selv). “SE” findes nu 
(på trods af, at den ikke er blevet anmeldt) 
på 25 offentlige biblioteker (jvf. bibliotek.
dk). Den nye digtsamling slutter med to sal-
mer. Mylius er i gang med at skrive nogle 
flere tekster af den art. Derfor (blandt andet) 
titlen “Undervejs”.

Bogen med litteraturhistoriske artikler er 
udkommet på Syddansk Universitetsforlag 
januar 2022. Titlen er: “Elleskovs mysterier 
- og andre udflugter i dansk litteratur”. An-
meldt udførligt (og positivt) af historikeren 
Helge Torm i det seneste (august) nummer 
af “Tankebreve”, det smukke medlemsskrift 
for B.S. Ingemann-Selskabet. Bogen behand-
ler en række emner inden for dansk littera-
tur fra ca. 1800 og frem: Jens Baggesen, C.A. 
Lund (Mylius’ “mageløse” opdagelse) og 

Bakkehuset, Goethe i dansk litteratur, Sø-
ren Kierkegaard, Gudsbegrebet og “stø-
vet” (dvs. mennesket eller det jordiske 
liv) i salmelitteraturen, fortællinger om 
det overnaturlige (spøgelser o.l.) m.m. 
Stof til læsning i de lange vinteraftener!

Af interesse for Adelsforeningens med-
lemmer kunne det måske være, at den 
ene af den sidstnævnte bogs artikler tager 
afsæt i venskabet mellem Jens Baggesen 
(1764-1826) og Jacob von Benzon (1759-
1842), som Baggesen efter et besøg på 
hans gård i Hunderup (Odense) har skre-
vet en af sine “Poetiske Epistler” (1814) 
til. De to kendte hinanden fra fælles mun-
tre dage i Paris.  Flere af disse breve på 
vers er angiveligt sendt til eller fra en herregård ved navn Elleskov. Den 
hverken findes eller fandtes! Mylius lokaliserer den til den daværende 
herregård Antvorskov, som ejedes af en meget rig beundrer af Baggesen, 
generalkrigskommissær Christian Haagen von Astrup (1766-1827, adlet 
1810). Baggesen kvitterede for venskabet med at kurtisere både sin beun-
drers kone og hans datter. Derfor sløringen! Honi soit qui mal y pense!

At Baggesen ikke har den plads i vores bevidsthed, som han burde have, 
skyldes, at næsten halvdelen af hans forfatterskab er skrevet på tysk. 
Hans heksameterepos Parthenaïs oder die Alpenreise vakte stor opmærk-
somhed i udlandet, men er meget overset i dansk sammenhæng. Uanset, 
at det er på tyske vers (virkelig en kraftpræstation), burde det stå som et 
hovedværk i den danske litteratur. Det slår Mylius et slag for at rette op 
på i en anden af bogens artikler, der har den spøjse titel: “Guderne holder 
flyttedag”.
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Navne i Meddelelser
Giftermål
Maria Clara Iuel gift med Thomas Eik Jensen den 21. juni 2021

Gustav Alexander Berner gift med Katrine Læbo den 20. maj 2022

Josephine Treschow gift med Frederik Hildebrandt Hammer den 28. 
maj 2022

Komtesse Julie Marie Moltke-Huitfeldt gift med Todd Dorigo den 11. 
juni 2022

Greve Knud Vilhelm Ditlev Ahlefeldt-Laurvig gift med Alexandra 
Frederikke Damsgaard Nielsen på Holbæk Rådhus den 26. februar 
2022 og i Butterup Kirke den 18. juni, 2022

Komtesse Marie-Sophie Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig-Bille gift med 
Anders Groth Andersen i Ommel kirke på Ærø den 9. juli 2022

Greve Hans Benedict Erik Ahlefeldt-Laurvig gift med Sarah 6. august 
2022

Hans Helmuth Tillisch gift med Amanda Rørbye Jespersen den 20. 
august 2022

Caroline Diana Grevenkop-Castenskiold gift med Jørgen Stenbæk den 
4. september 2022

Agnete Berner gift med Martin Lemvig den 24. september 2022

børn
Greve og grevinde Knud og Alexandra Ahlefeldt-Laurvig, en datter 
komtesse Christine Tomine Ahlefeldt-Laurvig født den 1. marts 2013

Peder Bille og Anna Backe, en datter Rose født den 27. oktober 2020 

Greve og grevinde Joachim og Sascha Moltke, en datter komtesse Ida 
Ida-Marie Caroline Helle født den 21. juli 2022

Christian Ditlev og Anna-Sofie Lüttichau, en søn Christian Ditlev
født 24. juli 2022

Døde 
Elin Anker, Født 14. juli 1935 - død 3. juni 2022 i Oslo.

Inger Cecilie Anker
Født 21. juni 1945 - død 21. juni 2022 i Kolbotn, Norge

Grevinde Vibeke Beate Holck
Født 12. september 1947 – død 23. juli 2022

Merete Haugwitz-Hardenberg-Reventlow
Født 13. marts 1944 - død 31. juli 2022

Kirsten ”Kitte” von Obelitz Rode, Født 18. april 1928 – død 4. august 2022

Steen Vedel, Født 30. juli 1931 – død 22. august 2022

Emil Aubert, Født 12. januar 1930 - død 8. september 2022 i Skien, Norge.

Inger Anker, født Løvenskiold  
Født 8. april 1933 - død 18. september 2022 i Oslo, Norge.

Greve Joachim Flemming Moltke 
Født 23. februar 1939 - død 13. september 2022

Greve Adam Carl Wenzel Knuth, Egelykke
Født 8. september 1934 - død 28. september 2022

Niels Christian Victor de Bang, Født 3. februar 1933 – død 5. oktober 2022

Carsten Hauch, Født 20. april 1939 – død 12. oktober 2022

Hofjægermesterinde Anna Cederfeld de Simonsen - Erholm
Født 27. april 1930 - død 14. oktober 2022

Ove Løvenørn Bardenfleth, Født 6. juni 1930 - 22. oktober 2022

Inge Nobel, født Wedell-Wedellsborg 
Født 9. marts 1934 - død 26. oktober 2022

Anikken Sundt, Født 22. maj 1939 - død 26. oktober 2022 i Oslo.

Fritz Huitfeldt, Født 4. september 1939 - død 27. oktober 2022 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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Tryk: Fladså Grafisk . 5596 0400

AggerholmArt er etableret på opfordring af museerne i 2007 og står for opgaver indenfor 
konservering og restaurering af kunst både internationalt og nationalt for bl.a  ARoS, Skagens 
Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum, Thorvaldsens Museum, private samlere og Herregårde.

AggerholmArt tilbyder konservering og restaurering af kunst
Stabilisering af farvelag, udbedring af huller og flænger, planering af buler, overfladerensning, 
fjernelse af gulnet fernis og tidligere overmalinger, udbedring af guldrammer.

Mangeårig erfaring med konservering i forbindelse med brand- og vandskader.

Samlingsgennemgange og bevaringsanbefalinger på musealt niveau omkring sikring,  
håndtering, opbevaring og klima (lys, temperatur og RH%), Ind- og ud check i forbindelse 
med udlån- og udstillinger.

I er altid velkommen til at rette henvendelser på mail@aggerholmart.dk for forespørgsler 
omkring løsning af konserverings opgaver.

AggerholmArt v/Dorthe Aggerholm   .   Kochsvej 18, 2. tv.   .   1812 Frederiksberg
+45 51 30 88 42   .   mail@aggerholmart.dk  .   www.aggerholmart.dk

Ag g e r h o l m A r t


