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virkeligt Herregaardsliv begynder i llads Herred fsrst efter 1660. I den danske Adels Blomstringstid fra Reformationen til Ener,reld,cns Indforelse
var l(ronen meget snart blevet saa go'dt sorn eneraadende i dette Herred, og ikke en encsle arlclig Slrcgt har
i d,et nrevnte Tidsrum haft varig llol-rrcl her. Ilerredet
har efter 1660 haft 6flovcd,gaarde: Aakrcr i Iralling
Sogn, Dybvad og Gersdorfsluncl i Gosmer
Sogn, Rodstenseje og Rathlousdal i Odder
Sogn og I(anne (Rantzausgave) i I{r,ilsted
Sogn. rnen af dcnr var Aakrr tidligcre liongeligt Slot,
Dybvaci og lianne var trfri Gaaxle, cle tre andre eksistererltr slet ikke.
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H, L,

Mol'l,er:

I Slutningen af Middelalderen havde Aarhus Bispestol vreret den stsrste Ejendomsbesidder i denne Egn;
Aaker havde vreret Biskoppernes Holnedsl'ot, og de
havtle i Tidens Lob udkobt de fleste adelige Slregter,
som for havde haft hjemme i Hads Herr:ed. Ved Reform,ationen tog Kongen alt Bispegodset, og Kron,en sogte
nu ved Kob eller Magelreg at erhvenre, hvad der endntt
r,ar tilbage i Egnen af adeligt Gods. Dette lykkedes
tlen saa godt, at af Herredets 627 Jordbrug tilhorte i
1651 de 534 Kronen eller Gejstligheden (Prrestegaarde
etc.), kun 3-1 ejedes af Adelen, og 58 Bonder var jordegne.1)

Ticlen 1536-1660 hores der derfor meget lidt om
Adelsmrend, som har haft deres Fljem i [Iads Flerred.
Aakrer Len var den lrengste Tid forenet med Skanderborg Len, og Lensmrendene boede oftcst paa det storre
og anscligere Skandcrborg Slot. Dybvad tilhorte i
hvert Fald i det 17. Aarhundrecle Kronen og anvendtes til Officersbolig, og dette har mcdfort, at der til
denne Gaard allerede fra Tiden for 1660 er knyttet enkelte N{indcr om l\{*nd af gammel dansk Adel. NIajor
Ejler Gabrielsen Akeleye havde den i 30 Aar,
1617-1617; saa flyttede han til Porsborg, der laa,
hvor Gersdorfslund nu ligger, og fra 1651 horer vi, at
han boede paa Gaarden Hsiby i Porsborgs Narhed, hvor han endnu levetle 1662, 80 Aar gammel, med
5 moderlsse Born, og hvor han vel altsaa har oplevet
den onde Tid 1657-1660, da Svcnskerne'og Polakkerne
var i Landet
Aar, der i srerlig Grad huskcdes i Hads
Herred, hvor baade vore Fjender og Forbunclsfaeller
nresten huserede vrerre end noget andet Sted i JyI-

I

') J. A. Fridericia,
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lan<L Den gamle Nlajor havde Ined sin h'ollandske Hrtstru haft l2Barn og har vist siddet i smaa Kaal'I en trf

Dstrene regted,e en ulri lland.l)
Paa Dybvad aflsstes \Iajor Akeleye af Oberst V a Ide,mar Lykke til Grinderslev Kloster i Salling.
Han var under den forste Svenskekrig 1657 Chef for
jydske Regiment, som han synes at have fsrt med .lEre
under Felttoget i Stiftet Bremen og i I{olsten, indtil
han i September s. A. blev drrebt undervejs fra Gluckstadt tit Frederiksodde af en Kanonkugle, som af Vaade blev afskudt fra en dansk Kr5rdser paa Elben og
rev Hovedet af ham.2) l'Ien der r,ides intet ont, ltvor
meget Lykke har haft mecl Dybvad at gore I der er
paa Iignen intet lIinde om ham, og han er bogravet i
Grinderslev Kirke.
Om Livet paa Iianne er der ikkc bevaret andre
Minder end de smlrkke Epitafier, som endnu pryder
Hvilsted I(irkes Indre, over de l,o kongelige Ritlefogeder i Hads Flerred, der boede her i Chrislian IY's

'l'id: 1\IikkeI Pedersen Skriver og Jakob
Jensen med deres Hnstruer) og Ligstenen i I(irkens
Gulv over det forstnrevnte ,iEgtepar.

.

II

Aarene straks efter Svenskekrigens Slutning og
Enevaldens Indfsrelse bragte store Iiorandringer i
Hads Herred, som i hoj Grad kom til at mrrke Virkningerne af den ny Tid. Ved Frcden i Kobenhavn 1660
var del blevet bestemt, at Bornholm, der ved Roskilcle') Danmarks Adels Aarbog 1884, Stamtavle over Familien

Akeleye.

)

K. C. Rockstroh, Bemeerkninger vedrorende enkelte Af1657. H. T. VII. 3. S. 122.

snit af Krigen i Jylland

1*

H. L. L[sl,ler:
traktat.en to Aar forinden var blevet afstaaet til Karl
Gustav, skulde blive ved Danmark, men Frederik III
uraatte dog i Vederlag for Oen overlade Sverrig adeligt Gods i Skaane - i alt 8500 'Iander Hartkorn.
Dette Gods kobte Ilongen af danske Adclsmrend derovre) eller han skaffecle sig det ved Niageskiftcr med
Iirongods i tlen ovrige Del af Riget. Paa dcnne Xlaadc
fili Arvingerne efter clen n1,s afdocle Rigshofinester
Joachim (iersdorf en stor Del af I(r.onens Eienclomme i Ha<ls IIerred, i alt cu.210 Gaarde nr,erl ca. I870

Tsnder Ilartkorn i F-alling. Gylling, Arting,
Gosmer.'l'orrild, Uld') og Odder Sogne.2)
I det forste af de Skoder? sorn i denne ;\nledning blev
udstedt den .1. August 1661. hedder det: ..Paa dette

Jordegods rnaa Arvingerne oprette saa rnangc Sredeog Ladegaarde, som de vil, og nyde dem med sammo
trriheder og Rettighcder. som andre rcldgamlc Fleregaarde i Danmark har." D3'bvad og Porsborg
erhven'ede liamilien Gersdorf forst ved et n1,t Skode
ttf 1. NIaj 1664, og H<-rvedstrupgaard, der siden
blev til Rodstenseje, endnn senere (1. llaj 167a).
De gersdorfske Arvinger delte snart det Gods, der
saaledes var tilfaldet dem. Sonnen Ii r e d e r i.k G e r sd o r f fik Aakrer med Tilliggende, Datteren l[ a r'g r e t h e, som var gilt med I{ofmester hos Frederik
den Tredies Datter, Prinsessc Vilhelmine Ernestinc,
Gregorius Rathlou, fik som sin Par-t Bondebyen
Lovers Irup, hvor-af Flovedgaarden 11athIousdaI oprettcdes, og Gaardene Ho jby o,g I,orsborg
i Gosmcr Soqn, rncn disse (iaarrles Tilliggcnde gik

)

,)

Det garnle Uld Sogn dannede den r,estlige Del af Odder
Iironens Skoder II ved F. J. West, S. 94 o. fl. St.
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snarl ind under den ny llovedgaard G e r s clo r f slund. Hovedstrrtpgaard m. m. tilfaldt endelig
ph i e Am al i c, der 1668 mgtecle Admiral
Jens Rodstecn; han onrby.ggede Gaarden 1681 og
gav den Navnet Rodstenscje. Dybvad synes
snart igen at vzere blevct afhrndet af den Arving, sorn
clet var tilfaldet, thi alleredc 1tj76 tilhorte denlre Gaarcl
cn anden, Landkotnmissir:r Laurids Brorsen.l)
Ogsat Aakrer kom snalt ud at Slregtens I'ljc, rnen dcls
Ilistoric er for Tiden indtil Aarhuudredets Slutning
ikke rel opklaret, r,ig clcrr er ikke Lejliglted til at gaa
narmere ind pra den her. I)erimod besitl,des Rathlousdal og (ierstlorfslund tlen I)ag i Dag af Gregolius
Itathlous og }fargrethe Gerstlorfs Arvinger, Slregttrn
II<llstein-Rathlou. siden 17-19 som e[ Stam]tus.
Ogsaa Jens Roclsteens og Sophie Arnalic [iersdor-fs
lifterkomrrere har i lang Tid, lige Ul 1835, haft derrcs
lljem paa llodstenseje: og tlet er srerlig ol11 denlre
Gaard og dens skiftende Ejere af Slrcgten. tlcr i tlet
folgendc skal gives nogle Opl5'sninger.
I)atteren

So

III
Rantzau -- ScGerscl orf - Rclclsteen
- er
cle 6 Navne, dcr
\Ycinigel og Voss
afloser hverandre i lL:ekken af Ilodstensejes Besitltlere. De fire l'orste af disse Navnc brer.es af gamle
tlanske Adelsshgter, og blancll- dem straaler igelt Navnene Rantzau og Sehested mecl srcregen Glans, tnen
ogsaa blandt Gersdotterne og llodsteellerlre har cler
r'reret gode danske }Ircnd, der har baaret deres Navne
nretl ,iEre. Om Jens Rodstcens ,Ilt har man gansl<e

hested-

t) Trap, Beskrivelse

af f)anmark, 3. Udg. V. S. 171

H. L. Msller:

visl antaget, at den ol)rilldelig val'[\'s]i. rnen (l€)l'oll1 \'ides der i Virkcligheden intel paali<leligt. IJen dukker

forst frem ved Aar 1500. og Slrcgtnavnet svnes den
ikke at have antageI for ca. 1600: rlet ]tehover ikke at
vlere fordansket af det tyslic arlelige Navn Rodensteirr
eller llothstein, rnen lian rnegcl godt r,rer'e danne,t a[
Slaegtens Yaahen : en 'fra;t1re af ll I rvrlc Sten i et
Solvfclt.l) .Iens llorlsle,tus I;arler Stt,n Rodstecrr
eiede Lerbiek vecl Iirederikshuvn. ]lotleren l{arg r e t h e var af Urneslrcgten. FIan selv havde i sin
Lingdom tumlet sig vidt otn i Yerden o,g havde vreret
saa langt som i Asicn og .Egypten. I Iirigen 16i17 60
tiente han sonr I(aptajn 1na den danske Illaacle. 1674
blev han Medlem af Adrniralitetet, og i den shaanskcr
Iirig 1675-79 nrcvnes han sorn Yiceadmiral; under
Niels Juel deltog ltan bl. a. i Slaqenc vecl f)lanrl og i
Koge Bugt. uden at det dog svnes. han har haft nogen
Lejlighed til srerlig at rrdmrerke si.q. Han har nrcppe
vrcrct nogen rncget tiernragenrlc Soofl'icc.r. orn han end
utaa antages aL have gjort t'e,t q<lri F.r,ltl,est underr sin
I-obebane i Flaaden, sidcn han ruragrle saa hoj,e Stillingcr i clen. Det hedd,cr sig ogsll. u[ ]ratr var yndct baade
af Cort ,\deler og Gliffenfeld. saa al clisse cnd,ogttnkte
paa at srette ham i Niels Jr.rels Stecl.
Flfter Fredsslutningen fik Yiccadrniral llodstcen sin
lfsked af Flaadens 'fjeneste; del blev lovet ham el" civilt Embede) som harr dog aldrig fik. 1682 solgte han
sin Gaard i I(sbenhavn, der nu blev inclrettet til Sskvasthus (i Kvresthusg,acle), og siden s.ynes han at
have boet paa den Gaard, han selv havdc bygget paa

') Danmarhs Adels Aarbog
Rodsteen.

1911, Stamtavle over Slegten
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sin Hustrus Arvelod og givet sit Navn. Han forogede
sit Gods i Hacls Herred med Gaarden Kanne, som hau
1674 havdc ksbt af IlIogcns I'-riis, den tsrsrte Gl'evt:
til Frijsenborg, der atter havde kobt den af A x e I
Sehestecl, hvem Kronen havde overdraget den til
1666.1) Den blev nu ogsaa Hovedgaard. Iindelig kan
det nrevnes, at Jens Ilodsteen efter sin Faders f)gd
havde udkobt sine Brsdre af Fredrenegaarden Lerbrck, som han derefter ejede fra 1666 til 1689, rla han
solgte den. Ligeledcs besad han i en Rrekke Aar Het'
regaarden Seilstrupgaard ved Hjorring, rnen afhrndedc tlen sarnme Aar sotn Lerb.r,k.?)
Jens Roclsteen dsde 31. Xlarts 170i,3) Itau vllr da
73 Aal gammel; hans Hustru var ga,ae bort Aaret i
F-orvejen (f 2. trebmar 1706). Dc fik cl'eres Grav i Odder Kirke, hr,or clet oprindelig saa prrcgtige Iipitafium al' Sandsten og N[artnor over dem endnu er a[
se. Det maled,e Dobtrel,tportrret af d,em begge, sour findes p'aa Roclstensc,ie. er gengive,t i f)anmarks Adels
Aarbog 1911. 'I're Ilstre overlevede dem; fire Smaabsrn var gaaet forud lor dem. Den reldste Datter. O llegaard, arvede Ilodstenseje og Kanne; hun var 3.
Decbr. 1694 i Odder Kirke blevet viet til Oberstlojtnant Ijrederik Christian R antzau til Estvadgaard ved Skive. I)en an'd,err, N[argreIhe' var
allerede21.April1693 bleve't gift med P alle D yr'e paa
Si ndi, ggaard mellem Holstebro'og Herningl han
havdc tidligerc varet i ,4igteskab med Nlari,e Grubbe
som hendes anden Mand. 1707 blev han drzebt i Holstebro af en Officer, hvem han i Fuldskab var komr) Trap, Danmark

v, s. 165.
') Samme Verk V, S. 53 og 135.
') Odder Kirkebog (Dansk biogr. Lex. har fejlagtig

1706).

H. L. illsller:
met i Klamrneri rned. Ilargrethe Ilodsteen Egtede (l,erefter Frantz l\antzau til Bratskot, i Osterhanher'red. Han dode 1738, hun levede rlereftcr som linke paa
Sirrdinggaard til sin Dsd 7i17. Den ;.ngste Dattcr, D o-

rothea,

aryede efter sin liacler Langholt i \rentlsyssel: Jens Rodsteen havde ksbt clenne Gaarii 1691.
Hun blev 1707 gift mecl Flenrik Bielke, som rlocle
1736; hentics egel Dnclsaaler- ukendt.

IV
Den ny Herre til Rodstenseje var som nrevnt li r ederik Christian Rantzau til Ilstvadgaarcl.
Slrcgten Rantzau var, som enhver veed, oprindelig
holstensk, rnen den Gren af den, som Ollegaard Rodsteens Husbond tilhorte, havde i flere Slregtled vreret
bosal. i Danmark og folte sig endog i udprreget Grad
som dansk. Han nedstammede i lige Linie fra Frederik I's og Christian III's bersmte flaerforer J o h a n

Rantzau; dennes Son, den lrerde I{enrik Rantrr til Breitenburg, falte sig endnu som Holstcner,
men flere af hans Born gik til Danmark. IJettr: var
saaledes Tilfreldet med Frantz R antzzru, cler tog
sig en dansk Ilustru, Anne Ilo sc nkrirn t z, og med
hende fik Soholm i Stevns, og s,om, skout han allcza

rede var 5{.i Aar, da I(almarkrigen udbrod, dog uden
Tsven rykhede rned i Felten. Han fandt I'Ieltedod,en
i den berornte Il5'tterficgtning paa Skellingc Hede i
Ilalland den 21. Februar 1612, hvor ogsaa Chr. Barnekow og den redle unge Sten R'osensparre faldt ved
Christian IV's Side.
- Han har sin Grav i sin Sognekirke i Magleby, og han er nrevnt i Ingernanns kendte
Digt om Christian Barnekorn,:

.
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>Sten Rosensparre laa knust blandt
Frantz Rantzau ved Hestens Sko,
over Lig og splintrede Lanser
hos Kongen red Barnekoll'troo.

Spaer,

Helten fra Skellinge Hede blev Stamfacler til dcrr
cneste Gren af Rantzanslrcqten, sorn en(lnLr hlrr sit
Hjem i Danmark: den Linie, der ejer Rosenvolrl
i Bjerre Flerrcd og F'rederikslund paa liyn. En
Sonneson af ham var Frantz Rantzau til I.lstvadgaard ved Skive. Denne havde flere Srlnner.
der blev Landofficerer. Af dern naaede J o h a n og
J olgen lloje Stillinger i Hrercn, dc blev begge Gcneraler og udmrcrkede sig isicr sonr R1'tterfor.crc i tlct
danske Flj:clpekorps) der Lrndcr den spanske Arvefolgekrig krempede mod Franskmrendene, forst i
Bayern, senere i Belgien. Jorgen Rantzau forte ogsaa
den danske FIrer i Slaget ved Ifelsingbory 10. \larts
1710, og det var efter den almindelige ){ening til Dels
ved hans Fejlgreb, at dette Slag blev tabt; men han
sluttede sin Lsbebane med en smuk Sejr ovcr t't
svensk Korps nden for Wismar Aaret efter'. Iln lrctlic
Son fra Iistvadgaard var Rodstensejes anrlen llerre:
Irrederik Christian R antzau; han var Halr'broder til de to beromte Generaler, fodt i Fadcrens
andet .lEgteskab med H ell e L-rne. Ogsaa han valgtt:
til en Begyndelse clen krigerskc Lsbebane; Itan tog
Tjeneste i et tysk Regiment, som den norsk-danske
Iiventyrer FI annibal v o n L awe nschi ld havrler
hvervet for den venetianske Republik, der var i Ifuig
rned Tyrkiet. Med dette Regiment deltog F. C. Ilantzatt
tillige med en Broder F rantzi,,en Aktion mod Tyrken paa Nlorea" 1686, men allerede i Begyndels,en af
nreste Aar var han hjemme icen; Johan Rantzau, som
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il. L. llolLer:

dengang var IIajor ved Hestgardett. sogtc da otn l)as
fol sine yngre Brodre Ft'antz og F'rctlerili Christian.
der agtccle sig til Ungarn, \'el for at ljcne rnod Tyr-

kerne iden kejserlige [Ircr.1) Onr tle kom derned. vides ikke, men 1692 blev Iirederik Christian Rantzatr
Ritmestcr ved f e m t e og [o Aar eflel llajor ved a ndct jl'rlske nationale IlyLterregirnent; han havde da
allerede overtaget llstvatlgaard, og clen 3. I)ec,ember
1ti94 r,ietlcs han i Odder l(irke til Ollegaalrl Rodst,een.:)
.lEgtepallet tog I3olig paa Estva(lgaard, og lj. C.
Rantzau blerv kun i Ilaeren syv Aar endnu; andet jydskcr Ilytterregimenl dcltog i Felttoget rnod Gottorp i
1700, mcu clet kan ikke ses af de foreliggende Oplysninger', om han har vieret merl vccl ticnnc Lcjligltetl.
Det lolgenrlc Aar afgili han frtr IIrert'n sonr ,,karakteriseret Oberst". Nogc'n 'l'id eftel a[ han havde over'Iaget sin Svigerfaders IJjendonrnre i llads Herred.
solgte han Ifstvadgaulrl 1710t. <,rg rlcr virles derefter
ikke s5'nderlig andet onr lram, cnd at han vistnok har
Isvel paa llodstenseje til sin Docl. Lejlighcdsvis hsrer
rurun. u[ han sorn s:la rnunqe andrc (iodsejere havde
Stridighedt'r' m€d sinr IJond,erl noglc S,eh.cjerbond,er
i Odder Sogn fik saalerles fri Proces imocl lram" da de
havde sagsogt ham, clels forcli han krreverle det samme Hoveri af dem som af sine lirestere. dels tordi han
..skal have solgt Jens Nielsens Ssn lbr 100 Rdl. til at
vrere Soldat lor .
Assess,or 'I'ygess,errs *dt".r; Dc
tabte irnidler[id Processen. - Oberst Ilantzau begraverles i Odder Kirke rlren 17. NIaj 1724.11 Hans Eienr) Personalhist. Tidsskrift, III R., 5. Bd., S. 124.
Odder Kirkebog.
')
3) Rigsarkivet (,,R. A.") Jydske Registre 1716.
') Danmarks Adels Aa rbog 191 t har fejlagtigt Aarstall et 1725.
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(lomme var da temrnelig strerkt forgrcldede, og linken,

der havde Bevilling til at hensidde i uskiftet IJo sin
Livstid. maatte tillige erhverve kongelig Tilladelse til

:rt srclge nogct Gods, hendes ,4Jgtefrclle havde beholdt
oppe i Skiveegnen, nemlig Iijet'depalten af Stubber'gaardl) m. rn. for saaledes at faa en Ilel af Boets
Grelcl betalt.

Ii. (1. llnntzau og [4llcglald Ilotlsteen havde 8
Ilorn: den icltlste

Sotr og detr vttgst,e I)rr[!er var todte
paa Ilodstt'nseje, allc <le andre paa IJstvatlgaartl :')
1. Fra ntz. 1'. 9. Septbr'. 169ir 2. .I etr s. f. 6. I)ecbt'.
1(i96; 13. Iilt'dt'rik. db.2..luli 1698:4.,Iohan Heurik. 1'. 2. I)cclrr'. 17ff); 5. S Ien. 1'. 20. .Ianuar 1702;
{i. Sophie Anralie. f. 11. Januar 1704:3) 7. Hans
(lhristiln, f. 17. I\lai 1705, begr. ir..Iuni s. A. og tl.
Hclle NI a rg re th e. f. 4. Ilarts 1707. Af dent varJens
og sikkcrt <lgsaa Sten clotlc for I'adtven. f)en fonste var
1716 blevct I(orneta) i rlet lnrsrte f5rnske nationale Rt:gimt'nl. men l>egravetl'es i Odder Kirke (i. I{arts s. A.,
altsaa intlen han entltnt havtle fvltlt tlt' 20. Ogsaa tlen
vugrc Ilroder': Sten var trnlrtlt ind i Iltcren -'onr l(ornet vcd <let holstenske hverved,tr Ilegimcn[ 1720, men
tog eller fik sin '\fsked nzestc -,\ar og omtales deI'eftel ikke rner:€.,r) I)c lnrh,e lJrodle: Iirantz, Frcdcrik og- Johan Flenrik nte\ines tleritnod som myndigc
ved Iiaderens Ilod. I)otrenc skulcle eftcr srerlig kongetiS Heltlingu) gaa i lige Arv og Skifte med Brotlnenc.
') R. A. Jydske Reg. Bevilling af 23. Februar 1725.
') Estvad-Ronbjerg Kbg.
) Benzons Stamtavler har fejlagtigt Aaret 1693.
') ,Kornetn var dengang den laveste Officersgrad i Rytte-

riet, ligesom ,Frendrik. var det i Fodfolket.
5) Hirsch'es Officerslexikon.
u) R. A. Jydske Registre, 14. August 1716.
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Iloderen beholrlt biradc Iiorlstcnscjc o.g IiallIre. silil
lrcnge ltrn lcvede; derpaa shiftetles Godset lncllenl
Ilsrnene ved en An'cforenins af 5. April 171i6.
Om de to Sonner- Iirederik o-r; Johan Ilenrik er <lt:r
herefter kun lidct n[ me](le. Den fnrste lllev Officel i
I-Ireren og rcgtedc 30. August li29 C,hristine liredcrikkc Ilanncr, l)all.er af 'I'im llanrttrl til
'l'ojstrup paa li1'n og I'.nke efter- IJaron \I i I h e I rtr
G u I d o n (, r'o n c, Son af den forste ]laron llaa \Iilhelmsborg. og sorl1 det svnes, en 'I-id Iijer al flerrcgaarden,\aIstrup paa Laaland.t) lire<lclik lluutzatr
tjcntc til sidst i llarincrcgimcnteL og fik -\Iskccl sonr
,,Sekotrdrnaior" 1752;e) han levede sine sitlstc ^\itr
paa Ilodstenseje og rlradc <lcr t). JIarts 17(i0 (Otltlet'
Iiirkebog). Johan Hcnrik Rantzau blev gil'L mccl
(lhristinc IIarie de I(i.e rskiold, Datter al
.lustitsraarl lirede rik dc Iiircrskiold til Itorg'lurnklostcr, hvilket Gods hun cfter sinc Svigerlorurldr-cs Drld overtog 1740. IIan dodc seh' 17.1t1.3) og
hans l.nke rcgteclc clerllaa 1750 clen belsmtc I}5'grnester Ollelst Laurids de 'l'htrrah, som llua <lcnnc
Ilaade kon-r i flesiddelse al Yendsysselbispernes ganrle
llesidcns.
- If clle llargrcthc Rantzau a.gtede Iirautz Christopher \'. Grabos', sidcn
[icneralnrajor og I(ornrnandant paa Aggcrshus (f. 1696.
;' 14. IIaj 1770).t) Et rnaleI I)ortrrel aI hentle l'r'a
'; Danske Herregaarde, Ohlistianssatle.
') Hirsch'es Olficerslcxikon.

s) Det er helt rnisvisende, naar J. H. Rantzau i ,Danske
llerregaardeo, Borglumkloster, og derefter i Trap, anf. Sted,
kaldes en ,holstensk Adelsmand.. Hans Forfiedre havde i
4 Slregtled hort hjemme i Danmark.
') Hirsch'es Officerslexikon.
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i Ks-

v
Ved Skiftet efter lirr. Ollegaarcl Rodsteen oyer.tog
rlen aldste Son Frantz Gaarden Iianne for 155fi)Rdl..')
rnedens Sosteren Sophie Amalie fik Rodstenseje.
Frantz Rantzau var dengang allerecle 40 Aar, men
endnn ugift. IIan var som 1S-aarig Yngling traadt ind
den store norcliske Iirig (1712) og
]ravde i 4 Aar tjent tlels i det jydske, clels i det fynske
hvervedc Infanteriregiment, fsrst som Kadet, siden
som Faeutlrik og I-ojtnant. Derpaa var han gaaet i
osterrigsk Tjeneste og ltavde i' to Aar delLaget i dc
I(ejserligcs I(ampe rned Spanierne paa Sicilien. 1722
var han hjemme igen; der var da Tale om. at han
atter skulde optages i den danske Hrcr og have et
Kompagni i et F-odfolksregiment; nlen tlet kan ikke
ses, om denne Sa.q er gaaet i Orden, og i hvert Fald
blev han til sin Dodsdag ikke andet og merc end Lojtnant.2) I nogle Aar efler sin Hjernkornst var ]ran Forpagter paa Faarupgaard i Jelling Sognl her harclc han et Slags l(ompagniskab m,ed en n'Iand af B,oudestand, Pctler Christensen, med hvern han indgik et naje, rarende Venskab, cler vedvarcde, indtil
Doden skilte dem ad.
Da Frantz Rantzau som Ejer af Iiannc ll1'ttede til
clenne Gaarcl, tog han Peder Clrristensen rned sig og
gav ham clen i liorp:rgtning. Selv vetlblev lran at sidde
i ugift Stand hele sin Livstid og syncs at have haft en

i Ifreren rniclt under

Den Rigsdaler, der regnedes rned i det 18. Aarh. og
indtil Statsbankerotten 1813, var Kurantdaleren:3 I(r. 26 Qre.
1)

2) Hirsch'es Officerslexikon.

H. L.

l4

Mal,l,er:

udpraget lrorkrerlighed for et stille og roligt Liv. Hvilke Sysler der har optag'et ham. kan ikke s,es, rnen han
har varet opfyldt af krerlig Omsorg for Slregt og Venner. 12. Juli 1749 oprcttede han og Peder Christensen
et gensidigt Testamente. Det hedder heri, at d,e er blcvet enige om at trreffc de Bestemrnelser, Tes.tamentet
indeholder, ))saasom da vi begge ugifte og uden Livsarvinger have nu levct tilsammetr i trrellig med hinanden i 20 Aar, saavel i lrorpagtning) som siden i Ejendom af Iraarup i I(oldinghus Arnt og Cane i Aakrer
Amt og af Gud i saatlan Frellig velsignede". I{vis Peder Christensen dode fiorst, skulde Frantz Rantzau
v*re hans Universalarving; blev den anden derimod
den lrengstlevende, skulde han, om han vikle, beholde
Kanne i Forpagtning paa Livslid mod en aarlig Afgift
af 400 Rdl., og dersorn han znskede at fratrrede Forpagtningen, skulde han efter Yennen arve alt, hvad
denne ejede og ikke havcle faaet paa Skiftet efter Moderen, og desuden til sin Dod have Fribolig paa Gaarden med forskellige andre Emolumenter.
Peder Christensen dode forst (6. Februar 7762), og
Iirantz Rantzau besluttede da a[ overdrage Kanne til
den blandt sine Slregtninge, han allerede i Testamentet
af. 1749 havde bestemt hertil, nemlig Sosterdatteren fra
Rodstenseje, Froken Ollegaard Rodsteen Seh e s t e d; hvis hun dode trgift, skulde Kanne tilfalde
den af hendes Soskende, som til den Tid maatte besidde Rodstens,eje, og hvis dette ikk,e var Tilfrelde,t med nogen af dern, skulde ,,den have Gaar.den, som ell,ers kunde vrere i Stand sanlme at maintenere" (Frantz Rantzaus 2. Testamente af 26. Oktober 1762).1) Fr-sken Olle-

)

R. A. Jydske Registre.
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ilaard overtog derpaa Gaarden den 1. )Iaj 1763, og
Morbroderen flyttede til HolstebroT hvor han havde
kobt en Ejendorn, uden at man kan se. hvorfior han
netop havde valgt denne By til at ende sine f)age i.
Den n5r Ejerinde af Gaarden skr.rld,e til sin trIoster. IIelle
Ilargrethe Rantzau, Oberst Graborys Hustru, svare erl
aarlig Afgift af 200 Rdl., som efter Fru Graborvs Dod
skulde deles rnellem hendes 4 Born, indtil disse bler'
forsorget, da Atgiften helt skuldc bortfalde.
Den gamle Lojtnants Krerlighecl til sin trofasle ljorpagter gar. sig ogsaa Vidnesbyrd efter dennes Dod. I
Testamentet af 1162 bestemmer han, at Pedcr Christensens Sssterdatter )Iadame Ollegaard Soph ie
J e I I i n g e, der- var gift med hans egen Sogneprrcst
Thoger Msller til Astrup,'fulstrup og llvitsted.
og hendes Bsrn skulde arve alt, hvad han ellers havcle
tiltankt Vennen selr,, ,,hvis indvendig paa Cane, om
jeg ved Doden skulde afgaa, efter min Docl findes af
rede Penge, Solv, Guld, Kobbcr, Tin, Ilessing, Senge
og Sengeklreder, Linned og uldcnt, 'frrevarer og Roskaber, af hvad Navn nrevnes kan", endvidere ,,alle
ovrige Godset uvedkommende Ting, saavel af l)apirer
og Brevskaber som andet, dcr for n:evnt er'". I.indelig
skal }ladame Jellinge have til Ilnkesrede, saa lange
hun lever, den Gaard, Frantz Ilantzau havde lisbt i
Holstebro, og alt, hvad der i Gaarrlen findes efter hans
f)od, ,,i Henseende ieg paa nogen Nlaade vildc crlrcgge
al derr Troskab, Ornhyggelighed og li:orsorg, sorn han
[Peder Christenscn] ior min \Iclfierds Befoxlring mccl
utrenkelig FIid udi hans Levetid besorget, paa nog(ln
af hans paarorende". Et af de 6 Born i Astrup Prrestegaard, Datteren Allegaard X{oller, skulde oven
i Kobet have Tulstrup Kirke ,,rned al Herlighed, Rente

H. L, Msll,er:

og ltettighed". Frrantz Rantzau havde kobt denn,e Kirke den 4. Maj 1745.
Sine sidste fem Leveaar tilbragte Lojtnant Rantzau
i Holstebro; endnu en Gang andrede han sit Testarnente (16. Novbr. 1765), idet han bestemte. at Ollegaard Sehested og hendes trIand, hvis hun 5191, gitt,
efter hans Dsd skuldc have samme I\[agt, Ret og Tilladelse til at gore med Kanne Gaard og Gods,, ,,hvad
tjenligsL eragtes, som andre kan, der noget Gods er
ejentles". Saaledes ophrevedes altsaa lirsken Ollcgaards Forpligtelse til at lade den gaa i Arv sammen
med llodstenseje.
- IIan dode den 18. Septbr. 1768,
og tla han var den sidste l{ancl af sin Linie, blev det
rantzauske Vaaben nedlagt med ham i hans I(iste.1)
Om sin Begravelse havde han skrevet i I'cstamentet af
1762: ,,Og siden jeg udi dette Foraar trtli Altcrgulvet i
Hvilsted I(irke har ladet oprette et lidet Begrar.else el*
ler muret Gravsted, alene for mig og liorpagter Pedcr
Christensen, som allerede derudi er indsat, r,ilde jeg
efter min Dod, at samme bestandig skulde vedligeholdes og ingen flere derudi at indsrettes". Begravelsen er'
indfort i Holstebro I(irkebog 7. Oktober 1768, hvotimod der i Hvilsted Ifirkebog intet findes om den;
man kunde saaledes tvivle om, at den gamle Lojtnants
\rilje urecl Hens5'n til hans Jordfaestelse er blevet udfort, men det er dog usandsynligt, at hans efterlaclte
virkelig skulde havc vist en saadan Mangel paa Pietet
over for deres Velgorer) og man tor vel derfor slaa sig
til Ro med den 'I'anke, at de to \Ieuner alligevel er
blevet forenet i Doden, som de havdc vreret det i et
langt Lir.. Gravstedets Vedligeholclelse skulde ifolge
t) Bcnzonske Starntavler.

fra
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Lojtnant Rantzaus testamentariske Bestem;melse paahvile I(annegaards fremtidige Ejere. Hvorledes har
disse opfyldt denne Forpligtelse? Ethvert Spor af Graven er forlrengst forsvundet.
Inden Frantz Rantzau lukkede sine Ojne, var baade
Thoger Nloller i Astrup og hans Hustru dode.l) Deres
6 B,orn fik udbetalt til Deling som Arv efter deu gamle
Lojtnant 4166 Rdl 2 Mk. 12 Sk., og Ollegaard Moller
fik endda i Tilgift den ene a-f sin Faders 3 Sognekir'
ker, Tulstrup Kirke, i Arv og Eje.
Den ny Ejerinde af Kanne. Frok'en Ollegaard
Rodsteen Sehested fra Rodsteensej'e, havde allerede
Aaret for Morbroderens Dod, 25. Septbr. 1767, agtet
den syv Aar yngre Ritmester Ditlev \ion Pentz,
Son af Konferensraad F. L. C. Pentz til Fjellebro paa
Fyn. Hendes Mand traadte samtidig u'd af Hreren, og
zE,gteparr:et synes nu i en Aarrakke at have levet paa
Kanne, som efter Pentz'es Ansogning ifolge kgl. BevilIing af 16. Septbr. 1768 i Fremtiden skulde hedde
Rantzausgave. 20. Maj 1777 solgte Pentz imidlertid Gaarclerr. for 15,9(X) Rdl. Ul (senere) Iiamtner.raad
Kristen L,anng.z) 1780 blev Pen'tz Amtrnand i
Norge; sidcn kom han i samm,e Stilling tilbage til Danmark og var fra 1794 til 1815 Stiftarntluancl i Aalborg.
Han var en anset og dygtig Embedsmand. Sine sidste
Aar levede han i Aarhus; her d,od,e hans [Iustru d. 12.
Septbr. 1817, 80 Aar gammel, han seh' 20. llai 1821.')
t) Hun
af

maa v&re dsd kort efter Allattelsen af Testamentet
thi 18. November n. A. tog hendes eftet-

26. Oktober 7762,

Ievende Mand sig

en ny Hustru (Wibergs Prrestehistorie)-

Thoger Moller blev begravet 18. Januar 1767'
') Meddelelse fra Arkivsekreter Nyegaard.
") Biogralisk I-exikon.
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H. L. Jloltur:

l8

\-I
llodstenseje tilfaldL vcd Skiftet efter' Obcrst Rantzaus Flnke den rcldstc Datter Sophie Arnalie
R a u t z a Lr, som allerecle Aare[ forindcn, i en ,\lder af
32 Aar, havde rcgtct llajor lIalte Schcs[ccl, der
dengang allcredc var ,17 Aal garnrncl (db. 25. NIaj 1688).
Saaledes blcv Navnet paa en anclen af den gamle danske Adels lteromte Sl"egter nu knl,ttet til Gaardcn.
tr{ajor Sehcstcd var Srlnncson af seh,e II a n n i It a I
SehestetlI dcnnc havde rned en hobcnhavnsk Borgerdatter en Son rrden for,tljgte,skab: Jcns Sten
S e h e s t e d, hvis liodselsaar ikhe kcndes. Iradcren lyste denne Son i Kuld og I(on, og 1676 havdc han faact
dattsk i\delsbrcv. Som tilhorcnde en illegitirn Linie
skulde han fore t:n gylden Skraabja:lke over Schestetl'crnes Vaaben, mcn denne indskranhende lr-orpligtelsc resltektercdes ikke i clct lange Lsb. Paa Rodstecnsejc fundtes endnu i llands trIinde i et af Varelserne el broderct Tapct, der viste dct schestedske Vaaben uden Sliraabjalken, skiftende med det rantzauske
Vaaben og andre Bloderier.l) Det cr siclen kommet til
Rathlousdal. .{aret efter at Jens Sten S,ehested havde
faaet siL danske Adelsskab anerkendt, blev han GcneraladjutanL hos I(ongen, to r\ar senere igen Oberstlojtnant, men fik straks ef[er sin Afsked. I sin Ungdonr synes han at ltave vreret en vild I(rabat, der har
provet rlskens Iiventyr i ft.cmmede Lande. Han havde
en liden I)igteraare, is:er som Irnprovisalor) og har
derved opnaaet en, om end saare beskeclcn, plads paa
r1 'l

hiset: Herregaarden

Adresseavis, 1879, n-r. 1-
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det danske Parnas. I et af sine Digte skildrer han sin
egen urolige Ungdom I han har maattet
,ssge Seng med Bassen

og rede muldent Brod

i

Smug

og drikke Vand med Gasen*.

Ligeledes fortreller han, hvorledes han
,red saa mangen Vinternat
forudcn foret Muffe,
i Sne og Fog, i Slag og Slud
jeg har mig ofte vovet
og lugtet ud af Fjendens Krud,
mens andre sodt har sovet.

Samtidig rned, at han forlod Hreren, havde han taMette Sophie Parsberg, med
hvem han fik Herregaarden S,elleberg ved Odense,
og her levede han til sin Dod.l)
Jens Sten Sehesteds Son M,alt,e, der fra 1736 til
sin Dod var Herre paa Rodstenseje, havde, da han giftede sig denne Gaard til, 30 Aars Tjeneste i Hreren i
Krig og Fred at se tilbage paa. Han havde fra 1706
varet Kadet i den Bataillon af Livgarden til Fods, der
kmmpede mod Franskmrendene i Belgien som Del af
det danske Hjrelpekorps i engelsk og hollandsk Sold.
Siden blev han Fandrik ved Bataillonen ,,Sjalland" i
samme Korps og deltog med den i det navnkundige
Slag ved Malplaquet 1709 og i Belejringen af Byen
M o n s. hvis Navn under den nuvrerende Krig igen
er blevet kendt ved Tyskernes Sejr over General
French'es engelske I(orps den 23.-24. August 1914.
Efter at vare forfremmet til Sekondlojtnant var han
get sig en Hustru,

r) Biogralisk Lexikon.

2.

n

H, L. Mol,ler:

med ved Indtagelsen af Frestningen Quesnoy i
NordfrankrigtTl2, og forst i1714, da Krigen var endt
vendte han hjem til Danmark efter 8 Aars FravarelseMed flere andre Officerer af sit Rqgiment bl'ev han
baade i 1716 og 1717 for en kort Tid sendt til Norge for
at gare Tjeneste ved Hreren d6r, men synes ikke at
have veret i nogen Affrne af Betydning deroppe.l)
Han forfremmedes nu paa sadvanlig Maade i det Regiment. han siden 1709 havde tilhsrt: det sjrellandske

hvervede Regim,ent, m'en Aaret efter at han havde giftet sig, blev han Major i det nyoprettede fine I(orps:
Drabantgarden i Ksbenhavn, der bestod aJ lutter Officerer, og hvor han saa tjente i 11 Aar. Endelig
forflyttedes han som,,karakteriseret Oberstlojtnant"
til det sydjydske nationale Infanteriregiment 1747, og
her blev han lTS2,,karakteriseret Oberst"l den 11.
Juni 1754 dode hanz) og begravedes 1. Juli s. A. i Odder Kirke.
Malte Sehesteds Tjeneste ved Drabantgard'en maa
have medfort, at han i de forste 12 Aar af sit lEgteskab
kun fra Tid til anden har kunnet opholde sig paa Rodstenseje. Da han var blevet Oberstlojtnant i det sydjydske nationale Regiment, har Forholdet stillet sig
anderledes; det horte til Militsen, var udskrevet netop
i den sydlige DeI af Norrejylland og havde kun Mandskab inde til stsrre Ovelser en kort Tid af Aaret. Alle
de Born, der kendes af hans .lEgteskab med Sophie
Amalie Rantzau, er dsbte i Odder Kirke. Der var i alt
6:1. Jens Frederik, opkaldtefter Farfadenen, db.
12. August 1736,2. Alrlregaard Rodsteen, opkaldt
t\
,)

Personalhist. Tidsskr. III, 1, v. d. Weydes Selvbiogr', fl. St.
Hirsch'es Offi cerslexikon.
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efter Nformoderen, db. 25. August 1737, Mette Soe, der fik sin Farmoders NaYn, db. 23. Septbr'
7739,4. Christiana Sophie, db. 19. Juli 1740, begravet 10. trebruar 1745, 5. Ulricha Eleonora,
db. 22. Febr. 1742, begravet faa Uger efter sin lille Ssster, 2. N[arts 1745, og 6. Iver Christian, db. 23.
Oktober 1744. Ved Faderens Dod var der saaledes to
Sonner og to Dotre af Borneflokken tilbage.
Om Malte Sehested som Herre til Rodstenseje er
cler kun bevaret et enkelt Minde paa Gaarden: det
sekskantede Taarn midt for Hovedflojen, der er oplsrt af ham.1) Derimod er det ikke rigtigt, naar det andensteds fortrelles,2) at d'er paa Gaard'en ogsaa find'es
ct Maleri af ham. Det Irortrret, der'er trenkt paa, forestiller hans Broder Major Ulrik Frederik Selr e s t e d og er udfsrt 1742 af en af Tidens kendte

phi

Portraetmalere

Frederik Ia Croix.
VII

Oberst Sehested og hans Hu,stru havde ved kgl. Be17483) faaet Tilladelse til, at den
lrengstlevende maatte hensidde i uskiftet Bo. Samfran-

villing af 18. Oktober

deskiftet efter ham fandt forst Sted paa Rodstenseje d.
15. Juni 1759;a) Ulrik Frederik Sehes'ted var Kurator
for de fire umyndige Bsrn. Enken ft.emlagde paa dette
Skifte en Jordebog over Gaard og Gods og erklrenede,
at hun ,,kunde for Gaard, Gods, Tiender og Skov ej
tilbyde sine Bsrn mere, end hun og hend'es salig Mand
5havde paa Skifte efter hendes salig Frr.r Moder

-

r) Thiset anf. Sted.

2)

Fra Norsminde Fjord

*) R. A. Jydske Registre.
r) Samme Sted.

til Uldrup Bakker,

S.

24.

22

H. L. Moller:

April 1736 - antaget bemeldte specificerede Gods til";
thi der paahvilede hende ifl. Skiftet den Pligt, at om
hun vilde salge Godset, skulde det tilbydes hendes

andre Soskende til den Pris, hun selv havde faaet det
for, nemlig 21,500 Rdl.; tilmed var i Mellemtiden RandIev Sogns Kirketiende frataget hende ved en kgl. I(ommissionsdom.t)
- Man ser af denne Redegorelse, at
der er blevet.lagt Vregt paa at bevare Rodstenseje som
Stamsrede for den rantzau-r.odsteenske Linie.
Kurator erklmrede sig paa Bsrnenes Vegne tilfreds
med deres Moders Forslag. og Bornene ,,takkede selv
deres Fru Moder tlor hendes grandiase Tilbud". Imidlertid var der paa Godset ,,Greld og Besvrcring" til et
Belob af 16,732 Rdl., og vel takseredes Mobler og Bes*tning til2125 Rdl., ligesom der til Indtaegt for dette
fortes 1800 Rdl., som den reIdste Son havde faaet forud I men naar Aktiver og Passiver i Boet opgjordes,
blev der dog kun tilbagc en Nettoformue af 6893 Rdl.
4 Mk. 4 Sk. En Broderlod blev herefter 1086 Rdl. 4 I{k.
4% Sk., en Sssterlod 543 Rdl. 2Mk.2Ll4 Sk.
- unregtelig beskedne Arvelodder for saa fornemme Born, og
,,Kornetten" Jens Iirederik havde oven i Kobet allerede forbrugt mere end sin Arvepart; han rnaatte give
sin Moder Bevis for Restgrelden til hende: 713 Rdl.
Alle Lodderne blev staaende i Gaarden, og Fru Sophie
Amalie skulde endda ingen Rcnte svare af clem, ,,aller.helst hun, saa lrenge Bornene uforsorgedc hos hendc
bliver, har af moderlig I(rerlighed indgaaet at forsyne
enhver det, deres Nodvendighed udkrrever og hun forrnaar at bringe til Veje".
5)

I neeraf Godshistorien kun- enkelte

Se herom aDanske Herregaarde<, Rodstenseje.

verende Arbejde medtages

Trek til Belysning af Ejernes Formuesforhold.

Slcegtshi stor ie

l)'a ll ctd,s te nsej e o g

1l a ntza usg aue.

Saalecles val llu Solthic ,\rnalitr RanLzaus Regimente paa Iioclstenseje ])esvndt; det skuldc vare i 86

Frtr Sopnrn AlrAltr.: ReNrz.ru r sn. 50 . A.rn.
(Uflleri psa, Rodstcnsejo.)

Aar, lige til hun i sit 87. Aar lukkcde sirle Ojne paa sin
kare Gaartl, 13. Juli 1790. I Irorholdet til sinc Bonder
vandt hun 'filnavnet ,,den code Frrre", og rler skal

24

H. L,

Msl'l,er:

have vreret stor- Sorg paa Godset, tla hun dode'1) Orn
hendes Stylelse af Godset fortalles folgende:') Engang
bad en ung tr'Iand, Schou, om Godsforvaltertjenestenpaa Gaarden. ..I ser mig noget gron ud," sagde Naadigfruen, men cla han var godt anbefalet, tog hun ham
alligevel og paalagde ham aldrig at give Bonderne
llenstand. metl Landgilde ell. lign. ,,Thi der skal vrere

Orden i alting." Som ny Forvalter havde han let ved
at efterkomme dette Paalag, og det viste sig, at Bontlerne altid betalte deres Afgifter i rertbe 'fid. IVIen For*
klaringen paa dette markelige F-renomen laa rigtignok
1, at naar de ingen Penge havde, gik de forst op til
lirren og laante af hende, hvad de skulde betale hentles liorvalter. - Denne, Hans Schou) var fodt i
Skanderborg 1763; hvornaar han blev Godsforvalter
pla llodstenseje, har ikke kunnet oplyses, men i hvert
Falrl var han det 1. Juli 1787.3) Han har sikkert vreret rneget paaskonnet af Slegten, thi 1798 skaffede
tr'"ru Rantzaus Svigerson, Stiftamtmand Pentz, lutm
l'-mbedet som Amtsforvalter i Aalborg, hvilket ltan
havrle til sin I)sd 1823.a)
.,Den gocle Irrue" havde, som nrcvnt, overtaget lirellesboet i en rnaadelig Forfatning, men kort efter beuynclte den opgaaende Tid for det danske Landbrug,
og Sophie Amalie Rantzau naaede lige at opleve Indledningen til tle store Landboreformer: Stavnsbaantlets Ophrevelsc 1788 og de fsrste Forordninger, der
hell orndantrede Forholdet mellem Godscjere og Bon-

"

Fra Norsnrinde Fjord

2, l)anske Hcrregaarde'

''

'i

borg.

til Uldrup Bakker, anf. Sted'

l-olketrellingen 1787, Rigsarkivet.

Tauber og Nielsen, Embeds- og Bestillingstnreud

i
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der. IIed hvad Ojue den garnle I)ante, hvis llinder gik
langt tilbage i lirederik IV's Dagc, har set paa tlett ny
Tid, vides ikhe; men nogen Fordel maa hun havc haft,
om ikke af andet, saa af de sti.gendc l(onjunhtrtrer.
Paa Skiftet cfter hcndcs Dod vrertlsicttes Boets Nettoformue ,,i vissc X'Iidler" til 34,715 Rdl. 5 IIk. 1:i Slt.. -.
en betydelig Iiremgitng siclcn 1759. Det frenrgaltt' ;rl"r)ttkelte bevarede 'I'rir:k, at hun har sat sin Stolthed i at
sikrc Godset for den Familie, hvis .lrvrcrdige l'lidtfigur hun efterhaandcn var blevet, tnen at'l'anken paa
F-remtiden nok alligevel har voldt hcnde Bekymrirrger,
og at Born og Ilorneborn ikhc altid har skikket sie.
som hun kunde onskc.
Dcr var uu torst den reldste Son, J e n s li'r e deri k,
tler allerede var 18 Aar', da hans Iracler dsde. Halr harvistnok yaeret en letbenet og ustadig Kavaler, hvem
I\'Ioderen kttn hnvde lingc Ghde af. Han skrtldt' r'rre
Officer og blcr' 1755 I(ornct i Livgarden til Ilcst, tu'ilket jo var fint nok til at begynde tn,cd. Men vi har lrort,
at han allcr-ede firc Aar efter af sin Xlorlcr havdt' l;rant
1800 Rdl., som sikkert var forbnrgt igen. og Incl.r' t'n(l
Kornet naaede hau ikke at blivc. 16. Oktober 17{j:l fik
han Afsked af ILeren og maatte vlrre glad lil, at han
fik 200 Rdl. aarlig Pcnsion - et rigeligt Vederllg tor
8 Aars 'I'jcneste, clcr ihkc engang havde sknffel lram
Forfremurelse til Sehondlojlnant.l) Dcn 18. Xla.i 17,119
blev han i Glresborg I(irke paa Djurslitnd rill til
Froken Charlotte Amalie votr der Osterr fra
Mejlgaard. Hun var Datter a-f Otto Christol'f er
von der Osten, som dengang var,,karakteriseret
Oberst" af Infanteriet og Nlaior ved (}'enaclerkorpset

') Hirsch'es Oflicerslexikon
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H. L. lloller:

i Iiobenhavn, og sonl ved Giftermaal mc)(l lralle Dyres
og l\[argrethe Ilodsteens I)atter: Sophie Arnalie
Dyre havde faaet llejlgaard, hvilkct [iocls Ii-ruen bcsacl som Arv eftcr sin forste Xland. \Iajor J o h a n
Nicolai Rosertrar.n. Sophic Amalie Dyre var Kusiue til sin Navne paa Iioclstenscje, idet dc to F-ruers
Modre jo var Sostre. Oberst v. d. Osten havde desuden i nogle Aar (1735 38) tjent i I)rabantgarden samuren rned },Ialtc Sehestedl saaledes var der en dobbelt
Forbindelsc rnellern Ilerskaberne paa Mejlgaard og
Rodstenseje. der l<an forklare, at cler blev et parti af
elr D{rttel' fra den lorstc Gaard og en Son fra den
sidste.

Charlotte Arnalie r,on tler' (Jsten var omtrcnt jrevnitldrende rltcd dcn ungc I(ornet, som hun rakte sin
Haand foran Alterct i Gkesborg l(irke. Ilcndes Fsdselsaar kendes ikke nojagtigt, mcn 1750 var hun l4lz
Aar ganuncl, og Jens Iirerlerik Sehcsted var, som tidIigerc nlevnt, fodt 1736. Ihtn var Oberst von der Osl.ens
I)atter af hans forste,iEgteskab mcd Iirederikke
I) oro t h e a vo n K o rbi tz fra Ilellerup ved Nyborg.
Bcgge hen<lcs Iiorreldrc var saalccles af tysk Rod; Faderen val'Son af Oberst Otto I.'rederik r.on derO s t e n, der var indvandret til Danrnark fra Pomlrlern, hvor hans Shgt horte hjemme, og M a r g r et h c \I i b c, I)atter af Vicestatholder i Norge, Gehejmerirad Johan Vibe I og Frederikke I)orothea von Korbitz'es lradcr var Overkrigssekretrcr Johan Christoffer
von Krlrbitz, rJer atter var en Brodersan af den bekendte Rigsmarskal l(orbitz, som havde spillet saa
stor en Rolle ved Iii'ederik III's o.g Christian \r's Hof.l)
') Til Ilfterretning for Personalhistorikere hidsattes den
Oplysning, at der efter Frederikke Dorothea von Korbitzes
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I(un gennem sin liarmoder haydc Charlottc Amalie
von der Osten dansk Blod i sinc Aarerl nlargrethe
Yibe vur Sorrnesonsdatter af clen ansete I3orgmester i
Ksbeuhar,n paa Clrristian I\r's f i(1. tlilikel Vibc,
efter hr,crn Yibenshus vecl Strandvejen har Navn.
Der var forbunrlcI en keclelig Omstrendighed m,ed.Iens

Frederik Sehesteds (iiftermaal. I)et var kornmet posf
fbstuttt, thi hans og huns Flustrus rldste Barn var allerede bkrvct dobt i I'lstruplunrl Ifirke (rncllenr Randers liiortl og Iiattegat) den 4. April 1759 atrtsaa 6
Ilger frel Rrvlhrppct (l)anmarks Adels Aarbog har for
l)aaben I'cjIagtigt l. .Itrni); her s;rnes i hvert Irald den
unge llorlcl at hnve haft Ophold i den siclste Tid fsr
Brylluppct. Den iorslefodte var en Sun, d,er blev opkaldt efter sin Iradcr: Jens Frederik; blandt Iiadderne
ved Daabcn var Ilstruplunds Iijer, I{ans Torslev
mecl Iiruc og Son. Senere fik ,tsgteparret cndnu to
Born, I)olrene lilcrlerikke
I)olothca og So-

phic Arnalie Rantzau Sehested, begge dobte
i Ilbell.ofl I(irke, henholdsvis 11). Septbr. 176-1 og 7.
Februar' 1766. og altsaa fodte cler i Byen eller i Nabolaget. I)cn vngstc blev holdt under Daaben af (iodsejerfruen paa Skrcrsrr, Oberstinde Wouvert.
Hvad I(ornetten har laget sig til efter sin Afsked fra
Hreren, r,ides ikke, nren han og hans Familie synes
ikke al, have haft noget blivende Sted, og endnu samme Iioritar, son hans l,ngste l)alter var fgdt om Vin-

i Ksbenhavn rlen 10. September 1750 levede 4 Bsrn af
hendes.rEgteskab med O. C. v. d. Osten, 1) Otto Carl

Dsd

Baltz er,

16'/2

Aar, 2)

Poul Lovenorn,

Charlotte Amalie, 14 /, Aar, 3)
Margrethe Marie,

11r/, Aar og 4)

10'/, Aar (Militrere Skifter 1750 Nr. 7, S 87, R. A.)

ll. L.
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:llolLer :

teren, docle han i sin }loclers Alurc ltilll Rotlstenseje,l;
kun 30 ,\ar garnrnel. Dette Dodsfakl gav Anletlning til,
at Fru Sophie Amalic Rantzau den 21. Septbr. 1767 opretteCe et 'festamente,r) der skulcle sikre Gaardens Bevarelse i Slregten. Derr relclste Dntter Ollegaard Roclsteen sad allerede da som Ejerirtde af Rantzausgave,
og 4 Dage efter Testamentets f)atum gjorcles hendes
Bryllu,p mcd I(ammeritrnker Pentz, saa hun var vel forsorget. Den Son, cler cndnu virt' tilbage, clen 23-larige
I-ojtnant og Jagtjunker Iver Christian Sehcslccl var
sikkert krrn lidet bevcndt; han lravde staaeL vccl det
slesvigske Iiyrass,err.eginlent i Ranclers, a) rn'ert var fire
Aar for blevet sat paa Yartpengc og havde tltt straks
elter sitr I3rodels Dod taget (eller faaet?) sin ,\fsliecl
af Hreren (5. NIaj 17621.t, Hvad der harva:rct i \''eicrn
lned harn, vides ikke, men i dct Inindste motl Slntningen af sit Liv har han vistikke vrtret rigtig i Ilovedet;
thi ved sin Nloders Dod 1790 stod han, som tlc:t ses af
Skiftet, under I(urator. Den gaurle Frue vilde i hvcrt
l"ald ikke betro Junker Ivcr Christian Freclrt'ncgaarden, men bestemte i l'estamentet, at denn,e slitrlde til-

falde den anden Datter, Frsken llette Sophie,
hvem \Ioderen blandt Borneue ansaa for ,.ut vrcre i
Stand til baade at liuuue maintenere og beholde fornrevnte nrin Gaard llodstenseje .... saa og a[ kunne
udbetalc de ovrige Soskende og \rare dem og deres

') Odder Kbg.: Torsdag efter 3. Sondag efter Paaslie, o:
April 1766.
') Det Iik kongelig Konlirmation 20. Novbr. s. A. - Jydske

20.

Registre. R. A.

Iaa siden i Horsens; tlet var vetl det,
rMessingjens( og dens Rytter stod.
') Hirsch'es Officerslexikon.
3) Dette Regiment
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til

Assistance". Godsets Vmrdi sattes allerede paa
til 34,000 Rdl., allsaa 12,500 Rdl. mere,
end Fru Sophie Amalie 8 Aar tidligere havde overtaget

Bsrn

dette Tidspunkt

det for. men hun havde selv i llellemtiden formeret
dets Bonderhartkorn; alene i 1767 havde hun heraf
tilksbt 18 Tdr. 6 Skp. 3 Fdk. ,,Den gode Frue"s
Omhu for Godsets Bevarelse i Familien gav sig Ud*
tryk ogsaa i andre Bestemmelset' i Testamentet. Hvis
Frsken l\{ctte Sophie dode fsr l\{oderen, skultle Froken Ollegaard Rodsteen paa Kannc arve det. Om Froken Nlette Sophie blev gift og dode barnlos, skulde
hendes }Iancl beholde Gaard,en; Inen vilde han srelge
den. skr.rklc den overlades el af de and're Bsl'n cll'cr
en af deres Descendenter for samme Pris.
Junker Iver Christian blev i Testamentet betankt
med 100 Rdl. aarlig, som han skulde have af Gaarden
efter sin Moders Dod, ,,indtil han blev etableret". Staklen blev ikke etableret andet Sted end i Gravkrelderen i
Odder Kirke blandt sine Forfrcdre der, tre Aar efter
sin Moders Dod. Han havde levet ugift hele sit Liv og,
som det synes, haft stadigt Ophold paa R'odstenseje.
Han dode her 2. Juni 1793 som den sidste NIand af'
den sehestcdske Linie med Skraabjalken.
Ogsaa paa den reldste Sons efterladte var der trnkti Testamentet; Fru Charlotte Amalie Sehested skultle
forblive paa Gaarden og) saa lmnge hun forblev i Ertkestand. nyde det samme her', sorn hun hidtil havde
nydt, foru<len 24 Rdl. aarlig. Ilerimod skttlde den
gamle Frucs 3 Born vrere enc om at dele Roets Guld,
Solv og LinLoj, og Jens Fredcriks Bsrn skulde iklit:
have Par[ heri, ,,siden je$ for deres afgangne Iiacler .
haver eftel hans Dod betalt en ternmelig anselig (inld''.
At Beclstemoderen affanclt siq saa hilligt med sine tt'rl
.

H. L. Mol,ler:

30

faderlose Borneborn, har sikkert hn:ngl samrncn mecl,
at der forindcn var bler.et sorgel for dcrn llaa anden

Onpnstr-o.l'txAN.,T

U

r-nIK Fnliornm Spurstpo.

(Ma'leri paa Rodstenseje.)

Maade. Jens Frederik SehesLcds Iiarllrotler, Oberstlojtnant Ulrik trrederik Sehested, der, siden han (1745)
havde taget sin Afsked fra Hreren, s1'ncs a[ have haft
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stadigt eller dog jrevnligt Ophold paa Rodstenseje.l,l
oprettede 30. Juni 1766, straks efter Kornettens Dod
og kort for sin egen (samme Aar, 1766), et Testamente,z)
hvori han udsatte en Kapital af 8000 Rdl. for dennes
Barn, for at de ikke skulde ,,mangle den saa hojfor_
nsdne Indkomst til deres Opdragelse af det lidet, som
jeg saaledes kunde cfterlade dem.,,
Sonnen, Jens Frederik, er dgd som Barn, men man
veed ikke naar eller hvor; Moderen dode i Ilbeltoft og
blev begravet her 28. Juli 1769.3) Den lille tr"eaarige, nu
forreldrelose Sophie Amalie Rantzal Sehes t e d synes derefter at vrcre blevet opdraget hos Far_
moderen paa Rodstenseje, og hun og hendes Soster
blev de eneste af dennes Borneborn, der naaede til
Skels Aar og Alder. Datteren paa Rantzausgave sy_
nes kun at have haft et eneste Barn, en Datteq M a l_
thine Sophie, f. 12. Juli 176g og dod paa Rodstenseje 11. Decbr. s. A.n)

VIII
Skont Froken Mette Sophie Sehested sorn fremtidig
Arving til Rodstenseje var blevet et godt parti, gik der
dog 13 Aar efter n{oderens Testamente, inden hun fik
en,lEgtefalle, og hun var langt ude over Ungclommens
Vaar, 43 Aar gammel, da hun 11. August 17g0 holdt
Bryllup med Major ved det holstenske hvervede In*
fanteriregiment, Peter Weinigel. Brudgommen
var dengang 48 Aar (t. l7Z2) og havrle hidtil levet ugift.
r) I de klevenfeldtske
Relationer nevnes han mellem
Gaardens Bcboere 1748 (personalhist. Tidsskr. r, 6, s. 63).
r) Konfirmeret 8. August
1766. R. A. Jydske Registre.
s) Ebeltof't Kbg.

a) Odder Kirkebog.
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Han var fsdt i Fredericia; Faderen var Oberstlojtnant der, Moderens Slregtnavn var Scavenius'l)
Hvorledes Partiet er kommet i Stand, vides ikke, men
efter alle foreliggende Omstrendigheder maa det antat
ges snarere at have varet et Fornuftparti end et Inklinationsparti. Egteskabet blev barnlsst' 1785 tog Majoren Afsked fra Hreren med Oberstlojtnants Karakter
og havde nu sit Hjem paa Rodstenseje til sin Dod 18'
Marts

1797.

Der er ikke berettet meget om Livet paa Ro'dstenseje i den weinigelske P'eriode, men lidt veed man dog'
Ved Folketellingen 1. Juli 1787 opholdt sig paa Gaarden foruden den ga'mle Frue og rEgteparret \\reinigel
den nu 43-aarige Jagtjunker Iver Christian, sorn ikke
torg sig uoget fornuftigt til, og en fjernere Slregtning,
den 64-aarige ugifte, afskedigede Major Henrik Vilhelm Sehe,st€d: uagte Son af Claus Maltesen S'ehested paa Rydha'i'e, lyst i Kuld og Kon af Faderen,
men ikke adlet.l) Han flyttede siden til Hindsgavl, hvor

han dsde 1794.'z) Endelig r&vrleS mellem Gaardens Be'
boere den 42-aarige Froken Charlotte Frederikke Grabow, den gamle F'rrres S'gsterdatter, Helle
Margrethe Rantzaus Datter. - Endl'idere er der bevaret et lille Interior fra Gaarden i den Dagbog, som
Portrretm,aleren Hans Hansen, Konstantin Hansens F,ader, f'arte i de Aar, han rejste rundt paa de
d,anske Herregaarde og gjorde Kontrefejer af disses
Se]o1re 3) Han f'ortaller om sit Besog paa Rodstens1) Hirsch'es Officerslexikon.

t) Danmarks Adels Aarbog 1911, Stamtavle over Slegten
Sehested.
3) Portrretmalerens Dagbog (Clausen

og Bleve) S.

3.

og Rist: Memoirer
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eje, hvor han boede fra 25. Februar til 12. Marts 1793
for at male Frrt Weinigel. Den gamle Frue var, som
tidligere fortalt, dsd 3 Aar i Forvejen, til Gengreld var
den f,aste Familiekreds foroget med Sophie Amalie Sehested. der nu var Grevinde T r a m p e, m,en so[n var
skilt fra sin Agtefrelle og havde haft Tilflugt paa sin

Fedrenegaard et Aars Tid. 'Hvorledes det hang sammen med hendes .lEgteskab og Skilsmisse, bliver siden
at berette. ,,Maaske var jeg blevet lrengere paa Rodstensejer" skriver Hans Hansen, ,)men formedelst et
Bryllup, sorn skulde vare den 15. h u j u s med Weinigels Sosterd,atter Jo'mfru B a h r og en S'oofficer ved
Navn Thurah, forlod jeg dem, saasom der var Mangel paa Plad,s; i ovrigt tilbragte jeg min Tid d6r med
megen Fornojelse, og min Tidsf'ordriv om Eftermiddagen var at spille et Parti Skak med Grevinde Trampe, en Broderd,atter aJ Fru Weinigel. Nlusioerede undertiden ogs,aa lidt med Stutliosus theol. IIr. B re h r',
en Broder til Bruden, og Aftenen fordnev jeg i Llombre
med Fru Weinigel, Leutnant'fhurah og Hr. Brehr. For
Resten indlagde jeg der Bekend,tskab m,ed en Major
Seested,l) Forvalter Schotv, D'octor Gsrt zen og 2de
Prrester, navnl. Kragballe og Hartmann' Af
Hr. Weinigel og hans [Frre] bl,ev jeg indbudt til at besoge dem igen, naar jeg agtede at nejse til Horsens, og
blive d6r nogle Dage for at divertere mig, da Oberstlojtnanten Iovede dertil at befordre mig, og jeg maa
tilstaa, at disse gode Folk vis'te mig me'gen Artighed."
Gennem denne Optegnelse oplys'es vi om Oberstlojtnant Weinigels Forbindelse med Familien Behr.
r) c: Henrik Vilhelm, eller maaske, med en Forveksling
af Rangen, Jagtjunkeren Iver Christian' som da endnu var
i l-ive, omend han sang paa sit sidste Vers.
3
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H. L.

il,Ioll,er:

Oberstlojtnantens Soster Christiane
Sophie
Magdalene var gift med Justitsraad N. E. Behr',
Byfoged i Grenaa. IIan stod I.amilien paa Rodstenseje
nrcr, bl. a. som dens juridiske Konsulentl han var Kurator lor Jagtjunkeren og gik ogsaa Familien til Haande med andre juridiske Afgorelser. Hans Son, den
tcologiske Student, P'ortratmaler-en musicer,ed,e med,

var Otto Christopher

Nielsen Behr;

han

blev fire Aar sen,er.e, 6. Oktober 7797, kaldet af Herskabet paa Rodstenseje til Sogneprast i Odder efl,er
l)astor I(ragballes I)od, men dsde selv allered,e 8. Irebruar 1799.1) Den So'officer, som 15. Marts 1793 i Odder Iiirke viedes til sit Ssskendebarn NIargrethe
Christine Behr, var den 32-aarig,e Premi,erlojtnant Albert de Thurah, hvis Moder, Hel,ene
Wei ni gel, var Oberstlojtnantens anden S,sster.
I3r-udgommen fandt 8 Aar efter Helted,ocl,en i Slaget
paa Reden; han var da I(aptajn, var nreppe kommet
sig efter et Benbnud, men tog alligevel Kommandoen
paa Blokskibet ,,Indfodsretten" og faldt heq: om Bord
midt under Karnpen. r) En af dcn danske Flaades rcldre Skruekanonh.aade har senere baaret hans Navn.
Den Pastor Har-tmann, Portrretmaleren omtaler,
var Sogneprrest i Randlev-Bjerager Jens Ifartmann.
Han val i ovrigt fodt paa Rodstenseje, thi hans F-ader,
der havdc haft Embedel f'sr harn, havde faaet Husly
for sin Familie der paa Gaarden, dengang I(reltringfamilien fra Spotrup havde ladet den rode Flane gale
over Randlev Prastegaard den 23. April 1749. Jcns
Hartmann havde ikke noget godt Lov paa sig I han var
r) Wibergs Prrestehistorie.
') Biografisk Lexikon.
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,,meget kodelig",t) og unge Piger kunde vansk€lig bo
hans Hus uden at tage Skade paa denes Rygte. Da
den smukke L o tte Guldb erg,,m,ed de dejlige himmelblaa Ajne", en Datter af Statsminister Ov,e Hoegh
Guldbergs Fretter, Tolderen i Rib,e, var komm,et i Huset i Randlev Pra.stegaa,rd, m,ente Degnen i Odder,
J ar ge n I a C o u r, derfor at maatte advare den atten-

i

aarige Uskyldighed mod, hvad Prasten kunde finde
paa. Det Brev, han i den Anlcdning skrev til Jomfru
Guldberg. blev Indledning til d,en Forbindelse mellern
de to, som siden forte til Forl,ovelse og til et overmaade lykkeligt,Egteskab.
Jorgen la Cour var en udmrerket Selskabsmand,
havde sjreldne musikalske Gaver og en he,rlig Sangstemme. Ved hans tidlige Dod sang Blicher om ham:
,Paa Glredens Dag jeg skal ej mere hsre
det muntre Kvad, som tryllede hvert Ore..

Han var derior en velset Gast paa all,e Egnens Herresreder og i dens Prastegaarde; han kom ogsaa negelmressig til Rodstenseje, hvor han underviste Grevinde
Trampe i Sang og Musik.2) Da Grevinden opdagede
hans Forelskelse i Lotte Guldb,erg, var hun mege,t ivrig
for at faa Partiet i Stand. Vanskeligheden laa h,os Lottes Fader, den srere og noget tyrannisk,e Tolder i Ribe,
og den endnu besvarligere M,oder; Faderen stillede
det Vilkaar for sit Samtykke til de unges Forbind,els,e,
at Jorgen la Cour, der var teologisk Kandidat, skulde
have Prrestekald fsrst. D,egnen nejste Gang paa Gang

til Kobenhavn for at soge; han fik ogsaa gode Ord hos
r)

Fr. Barfod Laurits Ulrik la Cour og Ellen Kirstine

Poulsen, S. 40.
2) Barfod, anf. Skrift, S.

32.
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de hoje Herrer i Kanoelliet, og Gr'evind'e Trampe anbefalede ham ,,paa det kraftigste" til Gr-ev E. A. Hardenberg-Reventlow, der havde 16-18 I(ald at bortgivc
paa sine danske Godser. og da Greven med sin Hustru
i 1796 var paa Rodstenseje i Besog, lre'stonmede Gr'evinden ham med Bonner fol' sin Sanglreners F.nemtid.
Efter hendes Paastand havde han ogsaa bestemt lovet
at Jorgen la Cour skulde faa det forste I(ald, som blev
ledigt paa h,ans Gods. Dog blev hverken d'et ene eller'
tlet andet Lofte holdt, og det sidste Haab brast, da Pastor Ande,rs Kragballe i Odder, Jorgen la Cours Svoger, var dod den 3. November 1796, og Oberstlojtnant
\Veinigels Sosterson, Otto Behr, fik Kaldet efter ham.
Degnen havde saa sikk'ert haabet at skull,e rykke ovcr'
i Prrestegaarden ved denne Lejlighed, men deraf blev
der altsaa intet. Han over-vandt dog snart Svigerforreldrenes Modstand; 2. Marts 1798 stod hans Bryllup i
Ribe; den gamle Bispestads rnest f'ejrede Skonhed, paa
hvis Bud enhver af Byens Ungersvende havd'e varet
rede til at springe i Ilden,') d"og nu ind som Husmoder i den be,skedne Degnebolig i Odder. - Og vel blev
Odder Prrestekald snart igen ledigt ved O. C. Behrs
tidlige Dsd 1799, men heller ikke d'enne Gang kunde
Jorgen la Co,ur staa sig i Konkurrencen; thi der var
Enke paa Kaldet, som gerne skuld,e forsorges genn'em
,Egteskab med den ny Prast, og saaledes blev en anden, Cand. theol. Gottsch,alk, den foretrukne.

Efter

sin Agtefrelle,s

Dod sad F'ru Mette Sophie

NVeinigel som Ejerinde paa Rodstenseje
1)

Barfod, anf. Skr., S. 51.

til

1817; hen-
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des tro F-orvalter, I{ans Christian Msller, en
Ssn fra Skregs Nlolle ved Oddcr, r'ar indtil 1814, da
han kobte O s tergaard i Tulstrup Sogn, en udmrerket Ststte fon hcnde i Godsets Bestyrelse.l) Det var
ham, so,rn efter Jorgen la Cours tidlige Dod 1810 tog
den ene af dennes Sonner, Laurits Ulrik, til sig
og opdrog ham til den dygtige Landmand, han siden
blev.,) I Fru \Yeinigels Tid begyndte Salget af Bondergodset; for at fremrne Overgangen fra Irmste til
Selvej,e var det allerede ved kgl. Reso,lution af 8. Det:ember 1784 blevet bekendtgjo,rt, at Sredegaards,ejere
kundc afhrende deres Bsnd,ergods til S,elvej'end,om,
uden at de d,erfor skulde miste den Skattefrihed for
Hovedgaardstaksten, som tirtligere havd,e vreret betinget af, at der til Sredegaarden horte mindsrt 200 Tottder Htk. Bondergods, og af, at Proprietrer,erne over i'rN'
Staten indestod for B,etalingen af d,e k,ongelig,e Skatter,
der hvilede paa dette Go,ds. Denne Indromrnelse til
Sadegaardsejerne virked,e i Tidens Lob til, at der i
mange af Landets Egne fandt stor:e Borlsalg af Frestegaarde Sted, o'g ,tl,cr behoves i og for sig ingen srerlig
Ironklaring paa, at Fru Weinigel fulgte den almind,e-

ligc Bevmgelse i saa Henseend'e; Stavnsbaandets Op

lrrevelse og Afskaff,elsen af det ubestemte Hoveri gjorde, at Prioprietrererne blev langt mindr.e inleresserede
i Frestegodsets Bevarelse) end de f'ar havrtre vrcret. Men
den stedlige Overlevering gaar rigtignok ud paa, at
r) Barfod siger (anf. Skr., S. 107), at han havde Rodstens-

ri Forpagtningn 1805-14; han kaldes dog i alle Optegnelser, der er forefundet fra dette Tidsrum, stadig kun Forvalter.
r) Se om ham foruden Barfods Skrift nu ogsaa Morten
Pontoppidans Bog om ham.
eje
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Fruen holdt slet Hus med de Penge, hun fik ind ved
disse Salg.1)

IX
Af Sehestederne med Skraabjalken i Vaabenet l,cvede der efter Junk,er Iver Christians Dsd 1793 endnrr
kun de to barnlose Ssstre: Fruen paa Rodstenseje og
Fru Ollegaard Rodsteen Pentz i S,tiftamtmandsboligen
i Aalhorg samt d'eres tcldste Brocle'rrs, I(ornettens to
efterlevend,e Dotre: Irrederikk,e Doro,thea og Sophie
Amalie Rantzau Sehested. Den reldste af disse var <lengang allerede gift og havde faa,et sit Hjem oppe i
Norge. IIun havde 15. Juli 1791 i Kobenhar.n a:gtet den
danskfodte Assesso,r i den norske O-verhofnet N[ athias Sommerhjelm. Maaske har hun haft Ophold hos sin F"aster Ollegaard og d,ennes Mand, m'e*
dens han i Aarene 1781-89 var Amtmand i Hed'emarkens Amt, og har der gjort sin vordende Husbonds Bekendtskab. lEgtepar:ret Sommerhjelm artede nogle
Aar efter d'en gamle H,erregaard To,mbsgaard vod
Frederiksstad i Smaalen,cnes Amt. Irruen d,od,e allerrcde 9. Februar 1799 ,og svnes ikke at have efterladt sig
Born. Hendes Mand bler, 1814 norsl< Statsraad og tlode
1827 som sit ny Fredrelands Sta,tsminister i S,tockh,olm.
Efl.er at Irrederikl<e l)oroth,ea S,ehested var draget
til Norgc, maatte det nrermest blive h,endes yngr.e Soster S,ophie Amalie, der efter Fru Weinigel skulde
arve Rodstenseje. hyis denne Gaard fremcleles skuld,e
bevares for Slregten. Og saaledes blev det da ogsaa,
skont Sophie Amalie allerede dengan,g var blevet Farniliens S,mertensbarn.

't Thiset anf.

Sted.
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Den lille Pige, s,om i 1766 var blevet bragt til Daaben i Ebeltoft Kirke og der havde faaet sin Iiarmoders

Fnoxrx Sopnrp Au.tr,rp Raxrzlu SnHrsrl.;lr.
(Maleri poa Rodslerseje.)

fulde Navn, havde aldrig k,endt sin Fader og kan vel
neppe have bevaret noget Minde om sin Mod,er, der
dode, da Datter.en kun var go'dt 3 Aar gammel. Hun,
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der i lige Linje nedstamrtred'e fra saa b'cremte liorfartlre som Johan Rantzau. Flannibal Sehested og Joachirrr
Gersdorf, voksede, sonr alt nre\'nt) op paa RodsLensejc
undel Farmoderens og Iiasterens Tugt. Skal Opdragelsens Art kendes paa dens Fiugter, kan den nappc
fortjene srerlig Ros. Fra den unge Frokens forste fine
og skrere tJngdom er dtrt Portrat. der en'dnu hrenger
paa Ro.dstenseje, og som er gengivet i denn'e Bog. Enhver kan herefter selv dgmm'e oln, hvonvidt Sophie
Amalie har fortjent det Ry for Sksnhed og Ynd'e, dcr
siden ornstraalede hend'es Navn. All'erede 17 Aa,r gammel modte hun sin Skrebne, og den blev saare ublid.
Hun holdL 24. Oktober 1783 Bryllup paa Rodstensejer
med den dobbelt saa gamle Enkemand Gnev J o r g e Il
Ditlev Tramp€, Ssn af Oberst Grev Frederik
l'rampc til Urup org Hovedgaard i Vor Herred. Der var et fjernt Svogerskab mellem Sehestederne
paa Rodstenseje og Familien paa Urup, thi Grev Freclerik'frampes Hustr-u Clar a H e d evi g'r'o n G r ab orn' var f)atter af en Ir:etter til Helle I\[argrethe llantzaus Mand, It. C. von Grabolv. Om dette har spillet
nogen Rolle, da det skrebnesvangre Parti blev stiftet
rnellem Sonnen fra Urup og den unge Froken fra Rodstenseje, faar staa hen.
Jorgen Ditlev Trampe tilhsrte en polnmersk Adelsslagt, hvis frorste Mand i Danmark var Adam Fretlerik Trampe, der udmrerked'e sig baad'e som I)iplomat og Officer i Chrtstian V's og Frederik lY's
I(rige og clode, just som dcn tyske l(trjser havde rrdnrevnt ham til Rigsgreve. Det var dog kun i I(vintlelinien, Grev Jorgen Ditlev nedstamm'ede fra d'enne
Sleegtens bedste Mand i vort Fadreland; hans Farmo*
der var Adam Frederik Trampes l)atter, haus Irar-
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fader, Generalmajor Philip DitIev Trampe tit
Fjellebro paa Fyn, der 1743 blev dansk Greve, tilhorte en andcn Grcn aI den tyske Slregt. I)ct cr vanskctigt at findc blot et encste tiltal,enclc Truk i dct Ilillcdt',
man al' tie foreliggende Efteretninger lnaa dtrnne sig
af Sophie Amalie Sehesteds forste rligtefa:llc. FIan vtrr
dobt i Horsens 5. April 1749, var 17 Aar gammel blcvet
Kornet i tredje jydske Rytten'egiment, d'er laa i Iircdericia (nu: femte Dragonregiment i Ranclers), og
snart efter,,karakteriseret" Sekondlojtnant. I\tlen hatt
havde sLraks vist sig som en vild I(rabait, d'er i de to
Aar, han stod ved Regimentet, ,,begik allehaande en
Oflicer uvrrdige Streger" og desud,en i 'l'jcncstcn ttleget ofte var forsommelig og ulydig mod sine foresatte.
Hverken Formaninger, Trusler eller Straf havde hjulpet del. mindste. Til sidst havde han en Dag, trods rttltrykkeligt Forbud af Regirnentschef'en, absenteret sig
fra Garnisoneq og da han vetl sin Tilbagekomst blcv
sat paa Hovedvagten, havde han ,,af Olrclskall" slaaet
\rinduernc i Vagtstuen ud og vist sig san ustyrlig' ilt
man havde maattet binde harn, og oYell i Iiobet havtltr
han overdrcnget baade Chefen og d'c anrlne Officercr
med Skreldsord.
Efter denne sidste Bedl'ift blev cl'en ttnge Greve stillet for Krigsret, men l'adercn, tlen garnlc Oberst part
Urup, gik nu i Iiorbon for ltam og bacl, om Sonnen
for
Bekostning
- i Stedet
- paa hans, F-aderens,
Krigsretsdom som Straf rrraatte hlive hensat p:ra
Munkholm indtil videre. Dette bevilgedes ved
kongelig Resolution. - Imidlertid var det Vinter qg
forelobig ingen Skibslejlighed at opdrive, og dette
medforte, at den unge Galfrands ikke kom til at stifte
narmere Bekendtskab med Griffenfelds Fangsel. Fa-

H

42

. L.

,ll olk:r

:

deren ansogte nernlig Kongen oru Benaadning, idct
han angav, at Sonnen, ,.dette forvilrlcdc unge IIcnneske", nu ha\'(le for-anclret sig lneget, ind,crli$ angre(l('

sine Fejl og
- selvfolgelig - havd,e lovet ,,gocl lrorbedring". Benaadningen s(,gtes dog kun rned dct lrcr-behold, at om Sonnen iscn skulde forfalde til sine tidligere Lldsvrcvelser'. skulcle han have sin Straf til godc.
Regimentet anbefalede den garnle Obersts Ansogning, men dog kun under liomdsrtning af, at rlct blev
forbudt Lojtnanten, der nu var hiemme hos sin Ii:rder,
at komme til Regimentets Garnison,er (et Par [iskadroner laa i I(olding og lladcrsler,) eller at opholde sig
tler, ,,fe1-4i det ellers er at frygle, at han vil paadrage
Regimentet n5, [Jbeliagelig]recler". Dcrfol skpldc det
betydes Facleren, at hvis Sonnen d,esuagtet kom til
Irredericia og begik Udskejelsct der. vild,e rnan straks
lacle ham arrestere og senctre hje,rn. -- I(ongcn bevilgede dennc Ansogning. Lojtnanten havrkt allerede forin<len (1769) faaet sin Afsked al I{aren.rl
Naar tlet 3. jydske Ilylter'r'egirncnt har' lclrvarcl sig
saa eftertrykkeligt urorl nogensinrle igen at faa med
.lorgen Ditlev Trarnpe at gr.re. kan marr vist gaa ud
fi'a. at det har vrcrct r-cnt eirlt fat nrecl harn. I hans
Fljern hal rnan saa 1l'ovet pua ad en ikkc ukentlt
Vej - at faa sat Skik paa li5'ren ved at l'aa ham gift.
IIan holdt allercrlc L Septemircr 1769 l3rSrllup med

I-ouise Illisabeth Ilenrie tte von Scholten,

Dattcr af Generahnajor ,1. (i. von Scholten. I{un varfsrlt 7..Iuli 17.19 olq dodc 10. XIaj 1774. I dette .iEgteskab todtes to Sonncr', Ilans Rudolph og trrc1)

Generalitcts-

5ll/1768 og Nr.

og

84/1769.

Kommissariatkollegiets Registre Nr
R. A.
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derik Christopher Kurt Gerhard Trampe;
de blev Stamfedre til de to Linier af Slagten, sorn
den Dag i Dag blomstrer i Danmark, og hvoraf den
fsrste endnu kalder sig Trampe, medens den anden
har forkortet sit Navn til Tramp.t)
Efter ni Aars Enkemandsstand hented,e Grev Jorgen
Ditlev Trampe sig altsaa en ny Hustru fra Rodstensej,e, det yngste Skud af den sehested,ske Linie d,er. D,ette
.lEgteskab bragte kun Ulykker med sig, og de, der har
samtykket i, at den unge straal,ende og yndefulde Fro-

ken Sophie Amalie blev givet i Arm,ene paa en Mand
lned hans Frortid, har derved paadraget sig et stott
og tungt Ansvar. Han havde 7775 faaet Peder Skrams
grrmle Herresrede Urup efter sin Fader, men havde
solgt det allerede to Aar efter, saaledes at han fik
30,000 Rdl. mere for Gaarden, end han havde maattet
give sin Fader for den. r) Efter Faderens Dsd havd,e
han ogsaa faaet dennes anden Ejendom Hovedgaard,
og selv havde han 1782 kobt Staarupgaard ved
Skive, men han synes at have vrer'et en uforbededig
Odeland, o,g allerede 1785 maatte han ,,gore Opbud",
som det dengang hed, c: gaa fallit. Begge Gaar-dene
blev solgt, og Greven forlod snart efter Danmark med
sin unge Hustru. rBgteparret opholdt sig nogle Aar i
Harnburg org i denne Bys Omegn, og her nede flyttede
Grevinden fra sin Mand. Allered,e 4. April 1788 sogte
hun fra Hamburg Separationsbevilling; hun klager i
sin Ansogning over, at hendes Mands Ejendomme ved
Vanheld og Odselhed er saal,ed,es adspre,dte, at d,e inr) Stamtavle over Familien Trampe, samlet af Grev Rolf
Tramp (utrykt).
2) Trap, Danmark v, s. 242.
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tet vist Opholdssted kender; hun har tvungen taalt sin
Mands sidste Bortgang uden at rvbe sin Nsd eller friste sine Venners .iEdelmodighed. NIen da der ikke er
Udsigt til Fo,rbedring i deres Forhold, og da Forsynet
imidleriid har givet hende Opho,ld og behagelig Orngang i Flarnburg ho,s Konferensraadinde Grill, saa
anholder hun nu om Separation fra Greven og om, at
Konferensraad Grill maa overtage Kuratelet for hende. Konferensraaden var dansk Postm,ester i Hamburg
og dengang 58 Aar gamurel; hans Hustru, f. G r u t tschreiber, var 20 Aar yngre end sin.tsgtefatlle. 1)
Allerede 6 Uger senere, 15. Maj, tilbagekaldte Grevinde Trampe dog sin Ansogning med den B'egrundelse,
at hun ved sin Mands Nrervarelse var blevet overbevist o,m, at han uskyldig var blevet bagvadsket af
falske Venner. Der bl,ev saal,edes for,elobig ikke gjort
videre ved Sagen af Kanoelli'et, men 19. August 1790
indko,m der en ny Begaing af samme Indhold. Den
nrermeste Anledning hertil var, at Grevindens Farmoder paa Rods,tenseje, den gamle Fru Sehested, da lige
var dod. og nu gjaldt det om at forhindre, at Greven
fik Fingre i den Arw, der vilde tilfalde Grevinden, og
som udgj,orde ca. 4300 Rdl. Der var ganske vist tidligere,
1785
- 30. Septbr.
-, altsaa o,mtrent samtidig
med Fallitten
givet Bevilling paa, at Gnev'en ikke
maatte faa denne Kapital udbetalt, og at han kun
maatte nyde Renten, saa lrenge han og hans Hustru
var til trrellig, og uden at hans Kreditorer kunde la.gge
Beslag paa den. Men da han dog saaledes havde et vist
Krav paa Renten, saa lrenge Separatio,n:en ikke var
lovfoa-melig bevilget, ansaas det for bedst, at denne nu

') Richter,

100 Aars Dodsfald 1791-1890.
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kom i Orden. Greven pmtesterede rigtignok herimod;
han vilde vel ikke gsre Krav paa en Skilling af Kapital eller Rente af Hustrrrens A-rv, for han igen saa sig
i Stand til at leve sammen med h,ende, men han vilde
have, det skulde forbydes hend,e at nyd,e og br-uge Kapitalen andensteds end i Kongens Riger og Lande (alt*
saa ikke i Hamburg), og at Skilsrnissen ikke maatte bevilges.

Grevinden svarede hertil, at d,a hun lor ej havde
kunnet faa noget lykkeligt ,Egteskab rned ham, maatte
hun med Grund frygte for at faa det endnu vrerre)
efter at disse Ansogninger var indgirret, og hun fastholdt derfor sin Begrering, der da 'ogsaa blev taget til
Folge ved kgl. Bevilling af 14. Januar 1791,1) dog saaledes, at Greven skuld,e have Halvdel,en af Renten efter Arven fra den gamle Fru Sehested. Det kunde ikke
blive sto,re Sager, men rrar altid en Hjalp, naar man
var saaled,es paa I(nreene) som Jorgen Ditlev Tnampe
vedblev at vrere. Han leved,e sin sidste Tid hos sin
Broder, Grev Adam Frederik Trampe til Logismose ved Assens og dode her den 14. Marts 1793
- Dagen fsr Grevinden var med til Lojtnant Thurahs
Bryllup paa Rodstenseje. Skiftet i hans B'o viser, at
han nresten ikke ejede andet ved sin Dod, end hvad
han gik og stod i. Boet vurderedes kun til 33 Rdl. 5 M.
15% Sk., men der var ufyldestgjorte Krav fra flere
Kreditorer, i alt 3775 Rdl. og 1302 M. 4 Sk. hamburgsk
Banco.
Grevinden havde foruden d'en officielt angivne, i og
for sig tilstrrekkelige Grund til Skilsmisseansogningen
en anden hernmelig, som maa have virket starkt tilr) Kancelliets Supplikprotokol

1788

Nr.

1488.

R.

A.
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skyndende, da hu,n fornyede Ansogningen 1790. Thi
omtrent samtidig eller k,ort efter blev hun - hvis
,Egteskab havde vrerct barnlost
- Moder til en Datter, der rimcligvis er blevet fodt i Hamburg, og hvis
Fodsel hun vel har gjort sig al Umage for at skjule
saa lrenge som muligt; den var nemlig Vidnesbyrd
om .iEgtesliabsbrud fra hendes Side. Barnet kom Lil at
hedde Andrea Sophie Elisabeth Treuberg,
og hendes Alder opgives ved Irolk,etrellingen 18. Fo,br.
1834 til 43 Aar; hun maa saaledes antages at vare fodt
inden 18. Irebr. 1791, medens Grevindens Separationsbevilling, som for nrevnt, var blevet udstedt 14. Januar
s. A.; hun skulde langt senere, i Nloderens sidste Dage,
paa en ubehagelig Nlaade minde denne om sin Tilvrcrelse. Hun paastod ved den Lejlighed, at hendes Fadcr
var ,,en Greve Grell"; med Grcvetitlen har det nreppe
sin Rigtighed, skont der dengang endnu var en mecklenburgsk Grevesl:egt Grill. men selve Navnet kan nok
staa til Troende, og Barnet er altsa,a sagtens blevet
Frugt af den ,,behagelige Omgang", Grevind,en efter
eget Sigende havde i d,et grillske Hus i Hamburg, hvem
den skyldige saa ellers har vreret. Konferensraaden
selv var efter, hvad dcr andenstcds fra vitlcs om ham,
ikke nogen srerlig ved.erhreftig Pers'on I da P'o,stforvalter
Wsldike i I(obenhavn gik fallit 1795, var Grill
blandt hans Debitorer for 34,000 Rdl., maatte derfor
selv kort efter gaa fallit og fik sin Afsked.l) Hans Hustru var cla lige dod, han selv dode i Pinneberg 1801.
Da Grevinde Trampe havde faaet sine hamburgske
Affrerer nogenlunde ordnet og Skilsmissen afgjort,
flyttede hun til Rodstenseje,') og til d'enne Gaard blev
r) Olsen Postvesenet i Danmark 1711-1808, S.355-56.
') I Juli 1792; Brev fra P. Weinigel af 21. Marts 1793,
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Itendes Skabne nu knyttet i Ilcsten af hcntles Lir'.
Godt for den gamle, stolte lialmoder, at hun dengang
havde lukkct sine Ojnc. Hun sparedes derved for til
Sorgen ovel Sonncdatterens ulykkelige ,.Iigteskab, sont
dcn garnle nreppe sclv har vier-ct uden Nledansvar for.,
at maatte foje Skarnmen over den PIct, der ved den
unges Fejltrin nede i Flamburg va:' blevet sat paa det
sehesteclskc Navn.
TiI Grevinde 'I'raurpes Ophold paa Ro,dstensejc i
90'erne linyttcr sig et Sagn. der er medd,elt af l'hisc[,
og som naeppe kan haye noget andet Tilknytningspunkt. Ifolge dette skal en Dame af Familien, som
blev skilt fra sin Nland, i den Anledning havc sprerret
sig indc i ct Yrrclse paa Gaarden og boet der i lem
Aar, i hvilkcn 'Iid hun brodercde det tidligere navnte
'fapet med de sehestedske og rantzauske Vaabener,
som senere smykkede Vu.elset. I dette spoger der
endnu ,,cn hvid Dame".
- At Tapetet kan vrere forfrerdiget al den yngre Sophie Amalie, er der rimeligvis
intct til Ifinder for at antage.
Derimod falder det vanskeiigt at bringe et andet
Sagn, sorn ogsaa fortrcllcs al Thiset, i F-orbinclelse mad
l'-amilicns Srnertensbarn. I)et lyder saalcdes: ,,For en
Del Aar siden dsde en garnrnel llancl, som i sin Ungdom havde tjent paa Rodstenseje. I sine sidste Ojeblikke bctroede han sine Om{iivclser, at hau dengang
havde vrcret delagtig i cn sLor Xlisgeming. Gaardens
linrc havcle nelnlig en I3roder, der var Lojtnant og
stod i lirerlighedsfolbindelse rncd en Husjomfru paa
Rodstenseje. Xledens Lojtnanten var fravrcrencle i sin
Garnison, fodte l{usjomfruen en Datler. Fruen, der

bl"*lt

Prp,rcrne

i

Skiftet cfter J. D Trampe, Assens

Hindsgavl Skifteprotokol, I-andsarkivet
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rnaaske frygtede for, at hendes Broder skulde faa i
Sinde at agte Barnets Nfoder, befalede Fortallercn og
en af hans Mecltjenene at fore Husjomfruen ned til
Stranden. Der blev hun taget om Bord paa et Skib og
siden efter clcn syges lIening ombragt, thi man ]rorte
aldrig siden noget til hende' Derefter skrev Fruen sin
Broder til, at Husjomfruen var dod i Barselseng, og
for at gore dette Lrovrerdigt lod hun de to Tj'enere
leggc nogle store Sten i en Ligkiste og der-efter en rigtig Begrar.else foranstalte rned 'fal'e og Sang efter Tidens Skik og Brug, som oln Ilusjomfruens Lig virkelig havde vreret i Kisten' Broderen troede da ogsaa
hendes Beretning og sorgede saa meget, at han dode,
inden Aaret var ontme." Barnet, som Fmen tog til
yngre SoPhie Amalie.
sig, var'
- deni Virkeligheclen
ingen Tvivl om, at KorNu er der
netten Jens Fr,ederik Seh,esleds 5'ngste Datter er kourmet arlig og reclelig til Verden i Ebeltoft som Charlotte Amalie t'. d. Ostens Barn, efter at Forreldrene
havde varet gifte i 8 Aar. \Iil man lede efler de Personer inden for Iramilien paa Ilodstenseje, der uden alt
for grovt Brud paa den virkelige Samrnenhreng kunde
trenkes som Ilovedpersonerne i det Drama, Sagnet beretter om, saa maa Fru Weinigel overlage Rollen som
.,Gaardens Frue", og saa kunde Jagtjunkeren Iver
Christian maaske r,rere ,,Lojlnanten", der var Fruens
Broder. Lojtnant havde han jo engang vreret og vedblev han at kaldes til sin Dod; og et Krerlighedsforholtl til en Husiomfi'u paa Gaarden laa vcl ikk'e udenfor, hvad han i sin Ledi,ggang kurlde linde paa. Men i
owigt Inaa man vist opgive at finde Sagncts historiske
Kerne, om det ellcrs har nogen.
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Grevinde 'frampes Enkestand paa Rodstenseje va*
rede i godt 8 Aar; da fsrte en ny skrebnesvanger Forvildelse, som hun vistnok selv maa bare I{ovedskylden for, hende ind i hendes and,et ,iEgteskab, der skulde blive paa sin Vis lige saa ulykk,eligt som det fsrste.
16. April 1773 stod der paa Rantzausgave et Br5,llup i Familien Pentz. Gaa,rdens B,esid'd,er, Ditlev Perftz,
bortgiftede sin Ssster Sophie Frederikke, som
dengang gik i sit 23. Aar, til I(ammerherr',e Major J ohan Gustav von Voss, 37 Aar gammel og Chef
for forste iydske Nationalbataillon i Frectrericia. Brudgornmen horte til en gammel meckl,onburgsk Adelsslagt; hans Fader havde vreret Oberst i polsk Tjeneste; han selv var som ung kommet til Danmark i Htrset hos sin Morbr.oden, Fred,erik V's Overhofmarskal
og Yndling, Adam Gottlob Moltke, den forsle
Lensgreve til Bre,gentr"ed. Major \ross clodc som Oberst
og K,omrnandant i trriedrichsort vccl Kiel,erfjord
1796, hans Hustru i l(iel 1820. I deres ,Egteskab fik de
8 Born, af hvilke 4 vil blive nrevnt i det folgende.l)
Ved Svogerskabet m,ellem Pentz'erne og Yoss'erne
var der tillige knyttet en Forbindelse mellem disse
sidste o,g Iiamilien paa Rod,stenseje. Ved Folketrellingen 1. Februar 1801 nu,n'es blandt tlenne Gaards Be-

boere Frsken X{argarethe }Iagdalene Ditlevin,e Voss,22 Aar,,,har alt frit paa Gaarden".

Hun regtede siden (1807) Amtsfon'alter Schous Ilftermand som Forvalter paa Rodstenseje, dcn forheu
navnte Hans Christian I[oller. der docle som
')

Disse og de folgende Oplysninger om Familien Voss fintilhsrer Departementschef Wulff

'des i en utryktStamtavle, der

J
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H. L. lllsller:

Krigsraad o,g lrorpagter paa Marseiis,borg 1838. llun
selv dode 1834 og blev i sit lEgteskab Moder til 8 Borrr,
hvoriblandt Prresten Frederik Ditl,ev NIoller,
hvis endnu levende Enke er den kendte Forkremper
for Kvindesagen i Danmark, Fru Jutta Boisen
M s I I e r.
- En anden Soster til d'enne Froken Voss,
Adamine Vilhelmine, bl,ev senere gift med Pasto,r Behrs Efterfolger i Odder Praestegaard, C. F. T.
Gottschalck, der regtede hende 16. Januan 1824 efter sin fronste Hustrus Dsd. Den ande,n Fru Gottschalck dode allerede 1. Decbr. 1825, uden Born.
I Besog hos Sssteren paa Rodsten,seje kom i Foraaret 1801 den 21-aarige Sekondlojtnant i det sjellandske Infanteriregimrent Christian Magnus von
Voss (f. 6. Decbr. 1780). l\,Iellem'ham og clren 3S-aarige
Enkegrevinde Tramp,e udvikl,ede d,er sig snart et Fo,rhold, i hvilket hun efter den endnu i Familien Voss
bevarede Oyerlev,ering skal h,ave vrenet den indbyden*
de Part. Det viste sig at vere paa hoje Tid, at de to
holdt Bryllup i Odden Kirke 4. November s. A., thi
allerede den paafolgende 21. D,eobr. fik d,e deres frer.stefsdte Son Peter Gustav; han dode 3. Februar
tlet folgende Aar.
Lojtnant Voss blev i 1803 Premierlojtnant og Kamm,erjunker og sat d la suite ved Marineregimentet i
Ksbenhavn ,,paa den Betingelse, at han indfinder sig
ved Regimentet ind,en to Aar og da beh,old,er sin Anciennitet reserr.eret".t) 1808 ansatte,s han so,m Stabskaptajn ved jydske Jagerkonpsz men 1812 stilledes
han paa ny :i Ia suile, og 1820 fik han sin endelige Afskerl fra Hreren og bil siden Majors Titel. Han har
r) Hirsch'es Officerslexikon.
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saaledes i lange Tider und,er sin militme Lotlebane
varet uden fo,r Tjeneste, og hans og hans Fime's en,esle
Hjem synes hele Tid,en at have vreret Rodstenseje. Her

fodtes deres and,et og yngste Barn l"rederik DitI e v den 26. December 1803. Ifvad Kammerjunkencn
ellers har taget sig fon, saa lange Fru Weinigel selv
ejede o,g stynede Gaarden, vides ikk'e; der eksisterer
ikke nogen I(ontrakt imellern dem, for hun 8. Januar
1817 overdr.og ham Gaarden i Eje. Hun fik ktrn 20,000
RdI. for den I der var nresten intet Bon'dergods mere
tilbage. Den tidligere Iijerinde blev boende paa Gaarden og dod,e der, hojt bedaget, 2. Juni 1824. Majoren
besad Rodstenseje til sin Dod 28. F-ebruar 1835.
.lligteskabet mellem l\Iajor V,oss og hans Hustru s1'nes fra forst til sidst at have vrenet saarre ulykkeligt.
Det vigtigste Bidrag til Oplysning o,m Forholdet mellem de to har St. St. Blicher givet i N,ovellen ,,Fjortcn
Dage i Jylland". J. Aakjler har med gernialt SkarpsS'n
opdaget. at Fruens Bill,ede er tegnet i Skild,ringen af Baronessen paa S'olho,Im, og efter alt, hvad der nu vitles
om X'Iajoren og om hans Forhold til llustruen, kan clct
med Vished siges, at ,,Baronen" ogsaa er Pontrret af
ham. Blicher har kendt I{erskabet paa Rodstenseje fnt
den Tid, hans Fadrer var blevet Prrest i Nalrosognet
Randlev efter J,ens Hartmanns Dod 1795, altsaa fra en
Tid, da Grevinde 'frampe kun var 29 Aar; efter at ltan
i 1811 var blevet Fonpagter af Faderens Prrestegaard,
blev Forholdet til Familien Yoss venskabeligt. tralles
Kmlighed til Jagtens Glreder forte l{erremanden og
Fo,rpagteren sammen. Blicher,,ovede jaevnlig Nimrods
Kunst" med Majonen, og det er uden Tvivl denne, Digteren efter sin ege'n Fortalling har at takke for det forste Prastekald, han fik 1819: Tho'rning og Lysgaard4;
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LI. L. llsller:

Blicher saa ingen Udvei l"il at hlive ved Landvreseuet,
men havde mange Gange soqt Prlestekald fongu'es.
Da skrev han en Iiundgorelse. hvori ,,en teologisk
I(andidal" soger Ansmttelse so,ru Skovrid,er cller Skytte
hos et Herskab. Han tilbl.del i den 'fid, sonr blivel tilovers fra hans egentligc Bestilling, at und,ervis,e i [,atin, Grresk, Tysk, Fransk, En.qelsk og Italiensk." l)erpaa bad han ,,sin hoje Yell'nrler" om en Attest for sin
Dueliglied sorm Jager. II,en denne forcslog harn at holde I(undgorelsen tilbage nogcn Tid endnu, r'ejste selv
til l(obenliavn og talte hans Sag ltaa hoj,ere Sfeder.
Blicher fik saa <let for"ste Ern'bede, han d,erefter sogte,
og oyen i I(obet Tilbud om ut va:lgo mellern tre, der
paa een Gang var ledige.l) - Efter Fru Yoss'es l)od
skulde han aflregge et or.ermaade smukt \Iidnesbyrd
orn den Taknernmelighedsga:ld, han stod i ogsaa til
hende for Godhed og Venlighed, hu,n havd,e vist ham
i sit Hjern.
Det er godtgjort af J. Aak.irer, at Blicher i vidt Omfang anvcndte levende llodel i sine Nor.eller, og a[ hau
holdt sin Skildring meget noje til Nlod,ellen. Det har
derfor sin Interesse at se det Billede, han tegner af Baron Sonnenthal paa Solholm. ,,Baronen val et af de
IUennesker, hvis glatte og smilencle Ansigter altid vise
paa smukt Vejr, orn endog inclen ior i Sindet er Regn
og Blrest; han var, hvad man kalder en srnuk Mand,
eller bedre: han besad hin n,egative Skonhed, paa hvilken vel intet findes at udsaette, men egentlig heller intet at udmrerke." - Lreser.en kan nu selv samnenholde Digterens Tegning med det Portrret, som lcdsager narvrcrende Beretning. - Baro.nen skildres vid'ere

') Blichers Erindringer, P. Hansens Udg.

S.

15.
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som en frivol Lib,erlincr, cler alle Yegnc er ude efter
galante Iiventl'r. IIlrn finrlel lio,rnojelsc i at fsre sine
Grester rnecl til Gilcler hos Egncns Br,rnder ,.for at vise
<lem sine srnukke Ilonrlerpigcr". Iiolli ,,kend,te rnegct
vel den almindelige Ilensigt rrrctl denne h,ans Nedladenhed" o,g tog ,.r.nerl Iiornojclse nro,d (leres Sultan

-

(rriniaturmarcri

IiJr""l,.l,:,::;her

$,urns Eje.)

dette var e[ Ogenavn, liorvaltt'r'cn har,clr givert ham, og

som de andre straks optog." ,\lt dette pasrs,er saar.e
godt med, hvad Traclitionen i Ilads Ilen-ed vced at
fortrelle om llajoren ltaa Rorlstcnseje; rlcr- fincles enclnu der i Egne,n illegitime lr,fterlio,rnmere af ham -no,gle med umiskentl,eligt Iltrcepnes.
- Ilaron,en er af
Livsanskuelse Voltairianer, 'l-ilhrnger af det 18. Aar-

.)1

IL L. tr'Ioller:

hundredes Oplysning og af den franske Revolutions
Idder; under sit Besog i en Prrestegaard ,,jubilerer'
han over Prasteskabets Udrycldel,se" i Frankrig, ,,og
dette ikke ud,en lidt fo,rblomrnet Spot over Religion i

Almindelighed". Han legner ,,Livets Lob ko,rrt, men t5'deligt" saaledes: ,,NIan gaar i Sko,le, gifter sig, skande"s
rned sin egen I(o,ne. k1'sser en andens, forvd'er sit
Gods, laancr Penge paa sin Sjrel, oder d'em og Pantet,
beclrager sine l\fedmenn,esker, d,rlr', ro,s'es af dern, bcS-l'aves o,g gaar Fanden i Yoltl". I ,,Jakobinerklubben"
i l(obstaden holder han et syndiut Halloj med Byens
Spidsbo,rgere og trrekker dern onl ved Na.sen i Diskussionen mred tlem orn Ii,cvolutioncns Helte, ,,Du N[ads
og Du }Iourits".
Storst Interesse fon os har Blicher:s Skildring af Brl'oncssen og af Forholdet m,elle,m h,ende og hendes
.lLgtefrelle. IIun er ikke til S,ted,e r.ed Middagsbordet
paa So,lholm, og hentles .,Ikke-'l'ilsteder,renelse synes
at hore til Dagens Orden, da Baro,nen ej engang med
cl" Ord havde anmrerket den fo,r Gre.sternc." trortrelleren aflmgger hende inridl,ertid cfter I(aftien en Visit
i hendes \:erelser: ,,Aldrig saa jeg no,gen Kvinde, d,cl
ved forste N{ode ind,grzrl en saadan Velvilje og Tillid
og tillige paabod en srrr uirnodstaaelig ,lErefrygt. Jcg
havde forestillet mig crr gamrnel, uf Sor,g og Sl,gdont
nedbojet l{atrone og frrntlt en rnnk og fyldig I{one tned
meget mer end S p o l af Skonhed i d'et .cdle Ansigt;
r11en vel opdagede uran snart Spor af Bekymringer -af bcdske Taarer, kundc jcg.. sige -- paa d,c blege Kinder; og naar hun aabnede I-rcberne til Tale, viste sig
et Trrek i Mundvigell, so,m om hun med nogen Atrstrengelse drempede en frembryd,end,e Graad. Dog
kunde man ingenlunde t1'deligt skelne, om dcnne 1\Iine
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var medfodt eller et Mind,e fra sovnl,ose, hengrredte
Natter." - Samtalen ,,fortes fra hend'es Side paa en

Maade, der robede baad'e den fineste Verdensto,ne og
tillige en hojst uddannct Aand. Der undslap hen,de end
ikke den Ietteste Flentvclning paa h,end,es Sk*:ltne og
Fo'rhold til Bar.onen, d€r, om det ej havde va-et Ver.-

den bekendt, alligevel antydccle sig ved hendes Afsondring fra ham og hans Selskaber." Baronen viser
ikke samrne Takt so'm Hustruen, men omtaler i ovcrlegen og haanlig Tone Iiorholdet rnellenr dem til [i<_rr-trelleren: ,,Vi er Antipo<ler: hun er. luttcr lrslelse -jeg hylder Iiornuften; Itun svmmer) og jcg ta:nker.
Jcg lever tor denn,e Verclen hun for rlen unden. l)t't
er ikke min Skyld. at hun har faact saa fonkert cn
Opdragcls,e. I)a jcg nu veed, at hun ikke skotter om
mit Selskab, saa irorskaaner jeg hen,dc dcrt:or saa nlcget som ,rnuligt. S,e, det er det hel,e."
Der er nreppe 'I'vivl om. at vi i de her anforte Trrck
har' paalidclige Billeder af H,erskabet paa llodstenseje
og af det tris,te Irorhokl imcllern tle to. Det cr lidet
sandsynligt, at dette Iio,rh<lld nogensincle bl,ev s5"ndcr'lig bedre. Dct eneste lJaand. der muligt kunde har.e
kn5'ttt't ,:lJgtefallerne nitrmere sarumen, yar d,eres
t'neste Son, lirederik Ditlev Voss. men han
kom forholdsvis tidlig hjemrlefra. IIan blev Stud,ent
182,1, privat dimitteret i I(obenhavn, juridisk Kantticlat fem Aar senere, I(anuneritrnker og Volontrcr i Rentekatnret. Han bo,ede i Hovedstad,en hos

sin ljartxoder. )Iajor Johan Luclvig \:oss, og
folte sig meget noj,e knyttet til dennes lljem, isrer
til hans Hustru Christine llarie Uldall. Der
er trevaret nogl,e I3r.etre. sonr den unge Yoss under
sine lierieopholcl ltaa Rodstenseie har skrevet til lra-

IL L.

MslLer:

rnilien i Kobenhavn;1) tle giver et temmelig morkl" Billede af Tilstanden l)aa Irald,renegaarden: dcr tal'esikkc
utltrykkeligt om Forholdet rnelleur Fonrelth'elle) melt
der klages over beggcs tiltagende Skrobelighed i tle scnere Aar, og man katt se, at Sonnen ikke har tiltroct
Iraderen at kunne st5're Gotlset tiltrorligt. Illit:her lader
siu Baron sige: ,,Jeg veed, at jeg skal snydes, <-lg
I-Iiarum (Forvaltcren) er ikke betlrc enc[ arldre N'Iennesker. IIan er en Krelh'ing. lttelr crr klo,g I(rltrir4,
og jeg kan bruge ltam." Den un,ge Voss skrivcr i Sommererl 1831 : ,,Jeg har nu rned egne Ojnc s,ct saa lnansaa rnan r-igtiggc 'I'ing, som her gaar i Svang,
I olt'igt har jeg alt slrgt
no,k rnaa lorundre sig. -ham (): I.'aderen) mange af de Nlisbrug, so,m hcr findcr Sted, og inden jeg rejser, skal han nok faa flere
at vicle; dog ser rnan allered,e rned lidt skave Ojntr
1na rnig og kalder mig den Satans Engel fra Ksbenrore
havn
- -; men der er andre Ting, rnan ej kan
vctl, og som dog er de vrerste." - Er det Fadcrens
galante IJventyr og Iiorholdet mellern Iirrtldrt'nc,
Sonnen her trenker paa?
Allerecle Aarct forinden hedrtlt'r' clet i e't Brer': .,I)en
hele Fonmiddag sidder jeg for det tneste hos Xloder',
som har tabt sig forfardelig; hun gor det cj lrenge."
Den gamle Iirues S1'n tog strerl^<,t af, og hun blev til
sidst nesten helt blind. Do,.g kunrle hun entlnu i 1830
besoge Svogercns I'arnilie i l(obenh,avn., og \,cd Iiongestadsen i Aarhus 1832 deltog begge liorreldrr-cne tnetl
Sonnen i clet fine Bal, Byen gav i ,,Pol1'hymnia"s I-okaler den 12. Juni. llodstenseje tik vcd samrlle Lejlighed Besog af l)rins I'rederik Ferdinand og
r)

I

Departementschef Wulffs Varge.
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hans Gemalinde, F-red,erik VI's Datter, Arveprinscsse
C a r o I i n e. Prinsen val kommet til Aarhus nogen
Tid for Ko,ngen for at ekseroere med sine Dragoner,
at de kunde tage sig godt u,d ved Kongenevue'n; 31.
iltaj besogte de hoje llcrskaber Rodstenseje.l)
Der er bevanet adskillige Fortrellinger om Xlajor
Yo'ss'es Optraden i Egnen, isrer om hans Koretulc og
Fonhold til sine Iiuske. Thiset har saalredes hsrt l'slgende: ,,Engang var I(ammerjunker Voss i Selskal;
paa Aakrer i Anledning af Grevincle Reve ntlou's2)
F-odselsdag. Som sredvanlig laa I(usken (Hans Jensen)
dsddrukken, cla Iiammerjunkeren vilde hiem; det var
derfol' blevet rnielclt, at han var blevet syg, men I(atumerjunkeren) som kendie sin Mand, befalede, at lran
skulde spandes fast paa Bukken. Snart efter knaldede
det for Doren, og Hans k,om nrok saa stolt korende
rned de fire Heste for Yognen. ,,lItrr du faaet din Pregl,
Hans?" spurgte Hemen. ,,Nej, Herr l{ammerjunkerl"
,.Giv tl:r min I(usk en Snap,s I" Den fik Hans. ,,Kau du
saa k,ore et S-tal?" spurg,te Kamrnerjunkclen. Jo, det
baadcr kunde o,.q gjorde I'Ians."
En anden af Thiset optegnet Historic lyder saaledes: ,,Engang da Kammerjunkeren vild,e kore hieru
fra Aarhus og rn:rrkede, at Kusken havde drukket en
Taar over 'l'orsten, spurgte han i Spog: .,I(an cltt nu
r) Aarhus Stiftstidende 31. Maj 1832.
') Grev Heinrich Reventlorv til \Yittenberg og Kaltenhof
i Holsten ejede Aaker 1802-1836; han var Fader til Fritz
Reventlorv-Preetz, som ved Udbruddet af Oproret i Kiel

den 24. Marts 1848 fik Sade i den provisoriske Regering
for Hertugdommerne, og som 1849-1851 r'ar Medlem af
det ,Statholderskabn, der ledede Modstanden mod Danmark. Grevinden hed Anna Sophie, f. Komtesse Baudissin.
(Biogr. Lexikon).

H. L. llttller:

kore mig ud i den store Nlergelgrav ved Rodstenseje?"
,,Det er vel ikke saa vansk,eligt," menLe Hans. - Kammerjunkeren faldt snart i Ssvn inde i sin Vogn og
mrerkede ikke, at flans tog Ordren bogstavcligt og
drejede ud i d,en sto,rc Xlergelgrar,. Kammerjunkeren
vaagnede da o,g fandrt sig siddend,e i Vand op til Halsen. -- Slige gale S,treger paadro'g langtfra I{us,ken
hans Herres \rred,e, men han ko'm derved til at yde
lige saa megct Stof til Bondernes Aftenfortallinger,
som hans Herskab gj,orde."
Soren Kusk, der for 60 Aar siden tj,ente i Gylling
Prastegaard, har fortalt om en anclcn Kor,etur: ,,Dr
Herskabet engang ksrte til Ifirke i Odtler, var d,er 4
Heste fo,r Vognen, og d,e to l'<>r:'este ble'r, styr,et af en
Rideknegt. Nledens \:ognen und,er Gudstjenesten lloldt
verl Kirken, sprang ltidekna:gten af og gik et Ojeblik
til en Side. F,orl'sbern,e lob da lobsk, men I{usken turnlede alligevel Forspandet saaled'c,s. at han efter et
Kvarters Forl,ob korn tilbage og korte alle .1 Heste i en
Klynge op mod liirkegaardsmurerl. Rideknagten
var noget 11,o1', da han igen svang sig op paa Forlobelen, og kort efter kom Flerskabet og korte hjent.
N'Ien for de naaede Gaarden, h,ar.de liusken tned sin
Iange Pisk bearbejdet Rideknrcgtens gule Skindbukscr
bagpaa, saaledes at de h,ang i l-aser."

XI
Sophie Arnalies Son, cleu unge liamrnerjunker,
fremtrreder i de Breve, d,er eit' bevaret fra ham, som en
Iivsglad, noget forkrelet ung lland, der- havde megen
Trang til Adspred,else og d,erfor befanrlt sig srrdelcs
vel i Hovedstaden, men som alligevel lrengtes hiem til
Rodstenseje, hvor han har folt det sorn sit l(ald at
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bringe lidt Lys og Glrede ind i Forrel,drenes triste AIclerdom. Hvis man kan gaa ud lra, at Blicher i Skildringen af Baro,n Sonnenthals 16-aarige Son ogsaa har
haft Stamherren til Rodstenseje for Oje,1) havde d,en
unge Voss dog ogsaa arvet n'ogle af Fad,erens mindre
gode Egenskaber, og det he.drder i F'ortrellingen onl
denne: ,,Han var letsindig og vilter, men ikke ond,
skont jeg snart bragrte i Erfaring, at den gaml'e Barnon
gjorde alt for at fordarve ham og isrcr for at fierne
ham fra Moderen. Mer hertil virkede dog hendes egen
Strenghed; thi for at modvirke sin Mand havde huu
taget det urigtige Gneb at behandle Sonnenmed Haandlkke srert da, om Drengen skye'de sin NIohed. tler, af hvem han idelig maatte hore Irettesattelser.
og holdt sig til Faderen, hvem han alligevel ikke elskede, forcli han ikke agtede ham, da d'enne ej alene
lod ham have sin Irrihed i alle 'fing, men endog o1lsiden, da
rnuntrede ham til Galskaber.
- - Han blev
han havde udraset, en taal,elig brar. Nfand, af d,em, der
just ikke gore meget godt, men heller intet ondt." -I)er er intet i denn,e Blichers Omtale af Stamhen'en til
Solholm. som modsiges af, hvad der ellers vides otu
Irr'. D. Voss.
- Den gamle, halvlrlinde og ulykkeligc limes sidstc
Sorg i Livet blev den en'este Son,s Dod, som kom pludseligt i Onkelens IIus i Ksbenhavn clen 26. Oktober
183{. Irormldrene var hverken til Stede ved hans sidste
Sygeleje ell,er ved hans B'egravels,e. Sorgen over'falxt
af Sonnen blandede sig hos den gamle Nlajor med Bekymringen for, hvad der nu slltlcle blive af Gaarden,
1)

Frederik Voss var netop

16

Aar gammel, dengang Blicher

forlod Randlev; Novellen ,14 Dagc i Jylland. udkom
Aaret efter Major Voss'cs Dod.

1836,

(i0

1l

. L. l[oller

:

som Sonnen skulde have arvet. Allerede den 2. N<-rvember s. A. gjorde de to ganrl,e deres T,estamente. 11
underskrevet af Fruen ,,m,ed fort P,en", hvorefta'd,en
lrcngstlevende skulde arve Frellesboet; men hr,is linr
Voss overleved,e sin ,.Egtefmlle, skulde R,odstenseje
srelges snarest muligt; ?/, af Salgssummen skulde blive staaende i (iaard,en, Resten af Formucn anbringcs
urod Pant i anden fast lJjenclonr. Irmen skuld,e n1'rle
Renterne af Obligation€rre, saa lrcnge hun levcde. Elter hendes Dracl skuldc hele An'cn tilftrltlc llaibrens
Slregt rned Ildelukkelsc af Irrrrens Arvinger. Odcler'
I(irke oo Iiongetiend,en af Oddrer Sogn skukle seerskilt
arvcs af trlajor J. L. Voss'es eneste Datlet', dc'n 12aarige Augusta i Iis,benhavu, rnedens Ilandlev I(irke og Tienden af Randlev Sogn lestamenlc,r,ed,es til cu
Sostcrdatter af llajoren, Sophie Schultz, DaLter
af Overkrigskomrnissrcr Heinrich Schultz i Rendsborg.r)
Til det egentlige I'estamentc fojede lfajor Voss pua
sin Dodsdag den 28. Iiebruar 18135 ,,o,m Nl,o,rgenen" cn
srerlig Disposition, ,,nrin sidste \Iilje og Ons,ke", hvori
det hedder, som et rel liarakteris'tisk Udtr5'k for dcrr
gamle l(ynikers Trenktruraade: ,,Jeg oniskcr at vorde i
al Stilhed begravet, ingen Tal,e holdes, kuns
min Svoger trloller og Canccllrl. Lanng 3) folger, -1 af
Gaardens ordentligste I(arle lrrercr mit l-ig lra \rogn,err
til Graven, hvor Ifisten nedsrenkes der, hvor den antagne Orden paa Kirkegaarden byder det og ej paa t'n
sarskilt Plads I et stobt Jernkons af Jernstoberen i
Horsens kau srettes paa Gravhoien rnerl mit Navn.
r) Kopi i Departernentschef Wulffs Eje.
Allerede NIalte Sehested havde tilbagekobt Randlev Kirke
s) Herredsfoged i Hads og Ning Herreder.
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naar lodt, naar dod." - ,,JeS beder ret mege,t, at
naar icg er d,od, man da ganske rolig lader mig ligge
i Sengen i 24 Timer, dernrcst for',blir"e i det sarnmc Linned og Troie, jeg dor i, derefter naar clet afsjrclede Legemc skal lrcgges paa et Borrl, sr.ob,c i et rc:nt Lagen,
siden

s1-

den brugelige I(appe, os uden viderc P1'nt el-

Ier unodvendig Ilerorelsc sid,en lrtggc Legcmet i sin
sidstc Bolig." Efter saaledes at have trenkt paa sig
sc'lv skienlit:r han ogsaa \Iorhcrre og sin stukkels Hustru cn sidste'fanke. Baro,n Ove Gtilclerlcrone

paa Vilhelmsbo,rg skal anurodes om ut vrere Lavvrerge
for ,,rlcn svagei gamle, nres[en blindc og beklagelige
Iione" og sorge for. at hendes faa Lcveclage henglider

i stolste Ro,. Han efterlader nok til, at hun kan have
sit flcllio,mrne; ))nlen min stakkels Iion,e lrehover s,tor
I{jzelp I denne Tank.e enc gol') at jeg ser min Dod lidt
rned ,lEngstelighed i Mcldre, m,en ske Guds \Iilje, han
sorger jo faderlig for de fader og rnod,erlose."
Rodstenseje blev endnu sanrme Aar ved Auktion
solgl" til Holstenercn Flagemann for 50,400 Rdl. og
gili saaledes ud af d,en Slngts fije, som havdre boether',
lige siden den garnle Yiceadmiral for 155 ,\ar tilbage
har,dc rejst Gaarclen. Den gamle Fruc flyttede til Aarhus og levecle h,er til sin D,od 18. Febr. 1838 i Gaarden
\{ejlgade Nr. 58, som var blevet kobt og indrettet til
hendc. Bo,ets Midler var stor:,e nok til at fri hend,e fra
okonomiskc Bekymringer. Da hendes Bo blev opgjort
efter' hendes Dod, ble.i, der til Deling mellem Arvingcrne 43,060 Itdl. (Opgorels'e i Departernentschef
\\rulffs Eje).
Hendes uden fo,r .iEgteskab fodte Datter fra Hamburgcrdagene, Anna Sophie Elisabeth Treulrerg, vtrr
siden, rnan veed ej hvo,r'dan, havnet opp,e i V,endsyssel
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og leved,e der i Karup Sogn ved Seby, gift med trn
I{usmand Chri s te n J e n s€ n i SznderbuUl"o.t) Etter at Fru Vo,ss var flyttet til Aarhus, fandt dennre Datter, det var paa Tide at gore sin Arveret efter sin Moder galdende. Prokurator I n g,er s le v i Aar.'hus, Ejcr
af Marselisbo,r'g og Fader til den senere Minister H. P.
lngersler', henvendte sig i den Anledrning til Fruen
med fornoden Iruldrnagt fra Datteren. Den garnle Dame kryrnpede sig ved ligefrem a[ ancrrkencle F-or]roldet og saaledes r.edgaa sin Ungdoms Forvildelse. Hun
crklrered,e, at hun ej kunde erkende Ko,nen som arveberettiget efter sig, ,,men fordi hun, som e,en Gang har
antaget sig hend,e som Plejebarn, nu erfarer, at Skrbnen har vrere[ hendre mindrc gunslig, entl hun Ijruen - har onsket
-", saa tilbod hun at udbetale
Konen 2000 Rdl. straks een Gang for alle, mod at d'enne frafaldt all,e yderligere Iirav. Dette Tilbud bl'ev
modtaget.2) Konen dode 5. Juli 1838, hendes N{and
Aaret efter; de havd,e to, Sonner, som d,erefter forlod
So,gnet (Understed-I(arup Kbg.)

XII
trru Sophie Amalie Yoss blev jordfrestet paa Odder
lfirkegaard ved sin anden ,iEgtefmll,es Sid,e og fik som

han et I(o,rs paa Graven ,,fra Jernstoberen i Horsens,
med Navn, naar fodt, naar dod", saaledes so,m d,etendnu kan lreses med gyldne Bogstaver paa det sorte J,ern.
Ogsaa Sonnens Grav findes her, og den ny Ejerind,e
af Odder Kirke, Froken Augusta Voss, lod siden begge
sine Fo,rreldre jorde hen. H'endres Fad,er dode 16. Juli
18. Februar 1834.
Papirer, der nu tilhorer Departementschef Wulff

') Folketellingen

) If.
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1840, hendes Moder 17. Januar 1844. Hun regtede den
senere Ko,mmand,or i Flaaden E. A. Wulff. Det smukke Gravsted vedligerho,ld,es clen Dag i Dag af hendes
Slregt.

- Den gamle Frue fra R'odstens,eje maa have folt
sig meget enso,m paa sine sidste Dage. Hun sad i sin
Gaard i Aarhus ,,i sin Blindhedrs Nat" og har vel, naar
hendes Tanker gik tilbage til Irortiden, kun haft saare
faa glacle o,g lyse Minder at d,vrle ved; is,rer har hun
jo kendt mere til ,,den Kval, drer kan ruge" end til ,,d,en
Fryd, der kan blomstre mellem I(vinde og Mand".
I(un tjenende P,erso,ner omgav hende i h,endes Dodsstund; de. hun havd,e elsket i yngre Dage, var gaaet
bort for hun selr,. Men der var en) som ikke havde
glemt hende, d'et var Prmsten i Sp,entrup. Han blev
starkt gretret og dybt rort ved Budskabet om sin gamle
\renindes Dod, og den 7. Marts 1838 stod der i ,,Randers Avis" folgencle Digt af St. St. Blicher at lase:
Sophie Amalle.

Der var en Tid, da du i Skonheds Fylde,
den fagreste blandt tusind Kvinder stod;
du horte dig i Suk og Sange hylde;
du saa Tilbederskaren ved din. F-od.
Der var en Tid, paa dine Kinder brandte
den sode IId med l\{orgenrodens Skeer;
da dine Ojnes Stjernestraaler trendte
hvert Hjerte, som uheldigt kom for nar.
Der var en Tid, da Afrodites Balte

du bar saavel som Sonnens gyldne Pil;
da klippehaarde Hjerter maatte smelte
som Is for Solens Ild ved dine Smil-
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Der var en Tid - jeg ofte paa den trenker,
sksnt den i svundne Seculum henrandt da sterkere end Bast og Jerne-Lrenker
et Haar af dine Ravnelokker bandt.
Der var en Tid - hvor fage dog den gikl
En ganske anden Tid kom snart i Steden din Gang var Dans, din Tale var Musik,
dig som en Glorie omstraaled Gleeden.
Saa stod du dengang i din Skonheds Vaar
men da jeg saa dig lange eftcr siden,
da var af Kummer bleget Kind og Haar,

-

du bojet var af Verden og af Tiden'

Din Rost var skalvende. tung var din Gang,
din for saa ranke Midie var bukket,
dit Smil et Kornmodsglimt paa gustne Vang,
og dine sorte Ojnes Glans udslukket.
Du visned langsomt hen - det sidste Blad
af forhen frodig, nu fortomet Stamme saa ensom du i Blindhedsnatten sad,
den sidste Gnist af forhen magtig Flamme.

Ej Barn, ej Frende ved den sidste Strid
din Smerte mildned med en Omhedstaare
Du var alene i din Afskedstid;
kun fremmede maaske har fulgt din Baare.
!

tit tilforn har

set din Vej
hojt af Skjalde'
omsjungen
stroet,
med Blomster
en fattig Mindeblomst maaske end ej
en Vennehaand lod paa din Kiste falde.

Du, som saa

Nlen om end ingen anden mindes dig,
skal jeg dog ikke dig i Doden glemme;'

dit Bord, dit Bager tit har kveget

mig,

mild horte du min forste Digterstemme.
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Ej ene derfor Sorgeharpens Slag
jeg fra det fjerne til din Gravhoj sender;

men du var god, om du endog var svag
og blod; thi ak, du faldt i haarde Hender.

Vel er og jeg en fremmed, stakkels Viv!l
dog maa jeg med min Strengeleg dig folge,
om end i Vinterblest som visne Siv
mit Afskedssuk skal over Graven bolge.

Digtet er i Fo,rmen ikke lydelosrt; det kan i saa H,enikke staa Maal rned et andret Mind,edigt, som
det ellers er naturligt at samm,enligne det med: det, J.
L. Heiberg indrykkede i Adu:esseavisen, da han fik Efterretningen o,m, at hans ,,Ungdoms tro Veninde,.,
Gnevinde Ida de B,ombell,es, f. Brun, var dod fjernt fra
Frdrelandet: ,,De samle sig, lig underfulde Drsmme,,.
Men Heiberg s,elv har regnet Blichers Digt fon saa
vardifuldt, at han optog det i Samlingen ,,Et Hundrede lyriske Digte af den danske Literatur" (1842) sonr
eneste Reprresentant fo,r den jydske Digters Mu,se. Det
giver i Virkeligheden ogsaa et saa_r€ skont Udtryk for
den fattige Landsbyprres,ts d,ybe Beundring fo,r hans
hojbaarne Velynderindes straalende Sksnhed i hendes
Ungdo.rns Tid og vidner smukt om hans varme Taknernrnelighed rn,o,d h.end,e, d,er saa mildt horte hans
fsrste Digterstemme, o,g om hans inderlige Medfolelse
med hendes Ald,er.doms ulykkelige Skre,bne. Det fortjener derfo,r til visse at blive bevaret fra d,en Forglemmelse, hvori det i Grund,en allered,e er blevet
stedt.r)
seende

') Heiberg har i sin Udgave udeladt nestsidste vers.
5

bt)

il. L.

)Ioll,er:

GR.c.vpxri pAA ODI)ER Krnr<rcae.no.
(l'ru Voss'es Grev lengst til yenstre i BsggruDden.)

Den. der her har fortalt om d,en smukke Fru Voss
paa Rodstenseje og hendes hojbaarne F'orfredre paa
det garnlc Herr,esrde, har so,m Dreng lrest Blichers
Digt om hende i H. P. Ilolst'es poetiske Lresebog, hvor
det er optaget nnd,er 'I'itlen: ,,[')legi", medens Navne,t
,,S,ophie Amalie" er udeladt.,) Jeg var allere,de da betaget af Digtets Skonhed og husker, at en af mine
Iiastre i (i5rlling I)rrcstegaard engang sagd,e til mig:
,,I)en Kvinde, Blicher her hat' skrevet om, er Ijru Voss
paa Rodstenseje." Denne Oplysning laa og slumrede i
min Bevidsthod, til jeg en Dag m,angc Aar senere drev
ind paa Odd,el Kirkegaald for at forslaa en Ventetid,
r) Her er ogsaa 4. sidste Vers udeladt.
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indtil Toget gi,k. Der fandt jeg Gravene med de sorte
Jernkors, og der lreste jeg hendes Navn med gylden
Skrift. Siden modnedes den Tanke hos mig at samle,
hvad der kund,e tilvejeltringes af Efterretninger om
hendes halvt sagnagtige Personlighed og Skabne, og
her foreligger Resultatet. Jeg har trenkt mig, det d,els
skulde gore den Gavn at faa Folk i l{ad,s Hemed til at
interessere sig mer.e for denes IJgns Iiortid, end d,e hidtil har gjort; dels skulde det tjenc til Komm,entar af
Novellen: Fjorten Dage i Jylland og til at bevare Blichers Mindedigt fra Forglemmelse. Iindelig skulde det
bidrage til F-orstaaelsen af en l(vindes Skrebne, d,er
blev, som den blev, vistnok for en stor Del ved egen
Skyld og Brode, men som maaske dog isrer faar sin
Forklaring ved Blichers Ord <lm hende: ,,Du faldt i
haarde Hrender !"

