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Familierne von Heinen 
og Rosenørn paa Ulriksholrn . 

Af Poul Reitzel. 

Ved Sydspidsen af Kerteminde Fjord i Kølstrup Sogn, Bjerge 
Herred, Odense Amt, ligger Herregaarden Ulriksholm. Som 

den ligger der, med sit ranke Spir ragende op i den lille Lund, 
der gaar helt ned til Fjorden, virker den som en Aabenbaring, 
hvem Aarhundreder er gaaet sporløst henover; den synes at sætte 
Beskueren mange, mange Aar tilbage i Tiden; men naar man saa 
hører Tærskeværkets Snurren og Togets Fløjten, naar det jager 
forbi den gamle Gaard, saa maa man ligesom Holbergs Jeppe knibe 
ig selv i Armen for at blive overtydet om, at man virkelig befinder 
ig i det 20. Aarhundrede. 

Paa denne. gamle Gaard er der levet fint og stille - det smuk
keste Familieliv er ført indenfor Gaardens Mure - selv i Tider, 
hvor Ufredens Baune hl:lr været tændt ·over Landet. Gaardens 
Ejere har levet med Godsets Beboere som en Fader blandt sine 
Børn, og i efterfølgende Linier har jeg forsøgt, paa Grundlag af 
gamle Aktstykker, at drage det Aarhundrede frem af Glemsel, da 
Gaarden var Sæde for Foregangsmænd, i Forholdet til Gaardmænd 
og Fæstere. J eg har forsøgt at danne Billedet af hin Tids Liv i 
maa Interiører og gjort det netop paa denne Maade, for at vise, 

at Historie og specielt Personalhistorie ikke er døde Aarstal og 
Data; - og er det lykkedes at blæse lidt Liv i de Personer, som 
i sin Tid færdedes her, levede, elskede og døde - for til Slut at 
blive nedsat i den lille Sognekirke - midt imellem alle de Menne
sker, for hvem de var Forsynet, da er Maalet' med denne lille 
Opsats naaet. 

Mulig vil man mene, at denne Form for Historieskrivning ikke 
er i Overensstemmelse med Historiens strængeste Krav - men 
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disse - maaske mange - vil jeg henvise til Tai n es Ord »L e 
detail c' e s t l'iime de l'histoire « - og dermed faar · disse lade 
sig nøje. 

Gaarden hed tidligere Skinnerup og tilhørte i det 16. Aar
hundrede Familien Akeley, der oprindelig stammede fra en Borger
familie i Odense. Slægten blev adlet og førte i sit Vaaben Planten 
Agilegia vulgaris - deraf Navnet. Gaarden laa da paa en 
Bakke tæt ved Fjorden, et Par Hundrede Skridt fra Gaardens 
nuværende Plads. Slægten Akeley var fomden at være Godsejere 
stadig knyttet til Odense; saaledes var Mikkel Pedersen 1506 
Borgmester i Odense, og ved hans Død 10/s 1539 blev han be
gravet i Kølstrup Kirke, og Sønnen, Knud Mikkelsen, arvede 
Gaarden efter ham. 1588 blev han nedsat i Kirken ved Faderens 
Side, hvorefter Gaarden gik over til den sidste Ejer af Akeley
Slægten - Mikkel Knudsen, der skødede Gaarden til Kong CJu·i
stian den Fjerde 1616 mod at faa overdraget St . Hans Kloster 
og Len i Odense paa Livstid - mod en aarlig Afgift paa 
500 Rdl. Mikkel Knudsen har rimeligvis ikke været Forretnings
mand - ej heller nogen dygtig Lensmand, thi vi ser, at han 
senere overdrager Lenet til den lærde Holger Rosenkrantz, der 
da var Lensmand paa Dalum, for en »Overpris « af 1500 Rdl. Spe. 
Mikkel Knudsen har sikkert befundet sig mindre vel paa Fyn. 
1624 findes han bosat i Lybæk, men han maa dog være vendt 
tilbage til Landet, thi 11 / 3 1632 bliver han begravet i St. Knuds 
Kirke i Odense - som det synes er han død i trange og 
beskedne Kaar. I sit Ægteskab med Regitze Jacobsdatter Sparre 
havde han ingen Børn; men med en ufri Kvinde efterlod han sig 
et helt Kuld Børn, og netop heri maa vi søge en af Grundene til, 
at han solgte sin Gaard til Kongen - thi hans uægte Børn kunde 
ikke arve det frie J ordegods efter hine Tiders Lov og Ret. 

Kongens Tanke har rimeligvis været at gøre Skinnerup til 
et Len - og han overdrog Holger Rosenkrantz at bestyre Ejen
dommen; saaledes fik denne 1618 Befaling til at købe Stude ind til 
Gaarden, og 1624 faar Lensmanden Kvittering for 3 Aars Regn
skab; men snart efter kommer han paa ganske andre Tanker. 1630 
var Kongen bleven Fader - man kan fristes til at skrive atter -
thi den gode Konge havde allerede da rundt om i Landet flere 
smaa Børn trippende, der kunde rose sig af kongeligt Ophav, 
idet Vibeke Kruse havde skænket ham en Søn, der i Daaben fik 
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Navnet Ulrik Christian Gyldenløve, og i sin Glæde besluttede 
han at skænke denne Søn Skinnerup; og virkelig finder vj, at 
26/2 1632 lader Kongen Skøde udstede til Barnet - formodentlig 
for at Godset ikke skulde betragtes som Krongods - i hvilket 
Tilfælde Rigsraadets Samtykke til denne Overdragelse maatte ind
hentes, og det var noget, der ikke passede den myndige, selv
raadende Konge. Endvidere indkøbte Kongen paa Barnets Vegne 
1636 to Gaarde ·i Drigstrup i Bjerge Herred af Dorte Skinkel 
til Gjerskov, en Søsterdatter af Knud Mikkelsen. Rimeligvis har 
disse to Gaarde saaledes tidligere hørt til Skinnerup. Om denne 
Periode af Gaardens Historie har vi nu kun Navnet paa en lille 
Dam i Gaardens Nærhed, Skinningedam, tilbage som et Minde. 
Yderligere forøgede Kongen Gaarden med Købet af Trelierup
g a a r d og talrige Bøndergaarde, ligesom han 1643 kø b te Gaarden 
Østergaard. Til Formynder og Bestyrer af disse Ejendomme 
blev der givet Drengen først Anders Bille til Damsbo og derefter 
Steen Eriksen Bille til Kærsgaard. Om Ulrik Christian Gylden
løves Liv vil jeg henvise til de mange trykte Kilder om ham. 
1636 begyndte Kongen at ombygge Gaarden under det Navn, som 
den har bibeholdt til vore Dage. Navnet stammer selvfølgelig fra 
Barneejeren selv - Aarstallet staar paa Gavlen af den ældste Fløj 
og overdrog samtidig til den 6-aarige Dreng der allerede skrives 
til Skinnerup«, endel Gods i Kjølstrup - nemlig 6 Gaarde, 

l Bolig og to Huse i Kjærtinge, samt en Gaard i Hunslev 
imod 8 Gaarde andre Steder i Landet. 

Hovedbygningen blev fu ldført 1646 og bestod af 2 Fløje, hver 
paa 2 Etager, den ene med hvælvede Kældere; dertil 2 ottekantede 
Taarne med Spir, af hvilke det ene senere blev nedbrudt. Gaarden 
blev iøvrigt aldrig færdig, thi efter Planen skulde den bestaa af 
± Fløje, hvortil Grundvolden endnu kan ses. Kongens Svaghed, 
og især Pengemangelen synes at have været Hovedgrunden hertil. 

At Gaarden var bygget for en Kongesøn, undlod man ikke at 
o;øre opmærksom paa, saaledes stod der i Fruerstuen nogle dertil 
igtende Ve'ts af Davids Salmer - saasom: »Giv Kongens Søn 

din Ret « og lignende. 
Trods den gode Fundering af Godset viste det sig, at da 

Gyldenløve var død 11112 1658, var hans Formuesomstændigheder 
ganske ødelagte og fortvivlede - og Kreditorerne - og de var 
mange - gjorde straks Indførsel i hans Gods - og det syntes 
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som det Gods, den gamle Konge med saa stor ;Møje og mange 
Omkostninger havde samlet og forsøgt ·at bevare for denne sin 
kæreste Søn - hvem forresten ogsaa Folket elskede saa højt, at 
han efter sin Død omtales· som »Kampens Løve, Hector genfødt i 
Nord« - nu gik sin Opløsning i Møde, og det eneste Minde om 
Gaardens Stortid, som Kongesøns-Residens, der er naaet os, er, 
som sagt, Navnet. Kreditorerne var mange, det fik Ulriksholm 
at mærke. I selve Hovedgaarden, Østergaard og Trellerupgaard 
med tilliggende Bøndergods havde først Købmand Jacob Rollufsen 
i Hamborg .ladet sig gøre Udlæg for 8868 Rdl. Spe., men mange 
flere kom til, saa at ikke mindre end fem Købmænd i den gode 
Stad Hamborg kunde prale med at eje Kongesønnens Ejen
dom, thi disse havde faaet det ene nye Hus paa Ulriksholm og 
det ene Taarn samt 20 Tdr. Hartkorn af Østergaards Jorder til 
Deling, Kongeørnen begyndte at se temmelig ribbet ud, thi en 
Del af Ulrik Christians Gæld i Hamborg var, hvad vi kalder 
Klatgæld. Nu skilles den gamle Gaard ad; Hans Hansen, Dron
ningem'i Inspektør paa Lolland og Falster, der tillige forresten var 
Kongelig Majestæts velbetroede Proviantmester paa København 
Slot, købte 1667 Trellerupgaard og efterhaanden mere af Godset. 
Om de gode Hofmænds Portioner af Luttendrank i København 
blev mindre, eller mindre berusende, hvad der forresten kun kan 
have været af det Gode, fortæller Historien intet om, men set 
under Tidens moralske Synsvinkel er det ikke usandsynligt. Efter 
hans_ Død i Aaret 1672 fortsætter hans Enke Abel Cathrine Mese, 
eller Mesing, denne Indløsning og afkøbte Kansler Peder Reedtz 1 ) 

til Turebyholm 1 Gaard i Hunslev og 2 Gaarde i Kjærtinge og 
Aaret efter, 1673, sejrede den gode danske Rigsdaler over Ham
borgerkøbmændenes Betænkeligheder, idet disse solgte deres An
dele i Ulriksholm, og saaledes samledes atter Ulriksholm med 
Østergaard og Trellerupgaard samt det adsplittede Gods. Konge
ørnen havde atter faaet sin gamle Pragt, omend det var Proviant
mesterens Penge og ikke et Kongebud, der havde gengivet den 
dens Fjerpragt; og denne Gang var det mere holdba~t. Forresten 
er Abel Cathrine Mesing ogsaa godt kendt i København; thi 1675 
skænkede hun en st~r Del Jordegods i Jylland, der var udlagt 
hendes Mand af Kronen for Tilgodehavende, til en Stiftelse, som 

1) Geheimeraad, blaa Ridder Peder R eedtz til Tygestrup, t 10f7 1674. 
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endnu hedder Abel Cathrines Stiftelse. 1676 døde hun. Hendes 
Hovedarving var Hedvig Spend, som det barnløse Ægtepar havde 
adopteret og ladet antage Navnet Hedvig Hansen. 

Hun blev gift 1676 med Nicolaus Brugmann 1 ) (f. Hi/ g 1632, 
-j-14/2 1682), Amtmand over Steinburg og Segeberg Amter, Regerings
raad i Gluckstadt, siden Etatsraad, som lod sig adle 1680. Hun 
medbragte ham Ulriksholm og Østergaard. Efter hans Død ægtede 
Enken Oberst Jacob von Kampen, Kommandant i Danzig, der 
saaledes ogsaa kom i Besiddelse af Godset. 1707 skænkede han 
sin Andel i begge Gaardene - Trellerupgaard og By blev afbrudt 
og underlagt Østergaard - til sin Kones Søn af første Ægteskab 
Oberstløjtnant Godske Hans von Brugmann, og med denne Slægt 
kom Gaarden atter ind i en rolig Periode, hvor Begrebet »Kredi
torer « ikke kendtes. 

Godske Hans von Brugmann var født i April 1677 og blev 
gift 30/ 5 1703 med Margrethe Vilhelmine Hausman (f. 8/ 10 1686, 
'!' 22j 8 1717, begr. 11/ n fra Kølstrup Kirke) og anden Gang 1/s 

1722 i Kølstrup Kirke med Dorothea Hedvig Arentsdatter Krag 
(f. 5ft2 1701), men dette Ægteskab opløstes allerede ved Hustruens 
Død 28/ 8 1728. 

Kort før sin Død skiftede Obersten sine Gaarde mellem Ar
vingerne og dermed blev atter Østergaard skilt fra Ulriksholm, 
idet hans Søn Caspar Herman von Brugmann 2 ), senere Konferens
raad, fik denne, og\ Ulriksholm gik til Datteren Cathrine von Brug
mann, der var født 14/ 1 1709, og som var gift med Major Ulrik 
Frederik .von Heinen (f. 1/ 2 1695, 'i' 22/ n 1761 paa Ulriksholm). 
Cathrine von Brugmann, Ulrik Frederik von Heinen's Hustru, var, 
efter Samtidens Vidnesbyrd, en meget dygtig Kvinde, og hun 
synes at have været Midtpunktet for hele Slægten, og Slægten 

1) Nicolaus Briigmann til Ulriksholm og Østergaard, Etatsraad, Kancelliraad 
og Regeringsraad, f. 16/9 1632 i Gllickstadt, 1670 Amtsforvalter over Steinburg 
og Segeberg Amter, adlet 13/2 1680, t 14/2 1682, for!. m. Margrethe Wittemake, 
t 2'1/5 1665, = 1) 1665 m. Gesilla Hausmann, f. 1649, t 11/? 1672 i Barselseng, 
2) 1676 med en Provstedatter, Hedwig Spend Christensdatter C= 2) Oberst Jacob 
von Kampen). 

2) Caspar Hermann v. Briigmann til Østergaard, f. 20/t 1 1705, 1728 Lieutenant 
ved 1. fynske Kav.-Reg., 1734 dim. med Ritmesters Karakter, 1748 kar. Major 
og Kaptajn ved. fynske nat. Reg. til Fods, 1751 Kirkeinspektør for Fyn og 
Laaland og Etatsraad, 1760 Konferensraad, t 28/9 1781, W': 1) 12/s 1733 i Marslev 
Kirke med Ida Sophie Brockenhuus v. Løvenhielm, f. 20/s 1712, t 27/s 1768, 
·m 2) 1769 m. Charlotte Amalie Nørckencrone, f. 1729, t 16/9 1812. (Børn). 
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havde hun kær, stolt var hun vel ogsaa af den, og aldrig er der 
Fest paa den gamle Gaard, hvad enten det skyldes den glædelige 
Begivenhed, at et lille Barn har set Guds klare Dag for første 
Gang og nu af den ærværdige Sognepræst Anders Pedersen Sam
sing1) i Kølstrup Kirke skal indvies til Guds Velbehag, eller den 
sørgelige Hændelse, at en af Slægtens Medlemmer skal nedsættes 
i Gravhvælvingen i den lille, venlige Sognekirke, eller den gamle 
Gaard straaler i hele sin Glans, naar Brudekareten kom over Slots
pladsen, uden at Husets Venner, - og Hjemmet var gæstfrit, -
og ikke mindst Slægten er stævnet sammen; og navnlig Barnedaab 
er hyppigt paa Gaarden. 

16fl 1734 er der da Barnedaab paa Ulriksholm, idet >> Major von 
Heinens Barn, nomine Ulrica Hedevig« bæres over Daaben . Vi 
ser, at Geheimeraad Rosenkrantz Frue Fredericia Lovise Krag 2

) 

bærer det, og at Justitsraad von der Maas 3 ) til Rachenberg (:>: Ra
schenberg nu Rønningesøgaard) samt Obrist Mitzlaff med Frue 
fra Kerteminde e re Fadd~re; men Slægten er ej heller glemt: 
Fruens Fader, Obrist Godske Hans von Briigmann, staar Fadder 
til sin' lille Datterdatter, men det er ogsaa" sidste Gang, at Bedste
faderen er med ved Daaben, thi 20/ 6 1736 begTaves han i samme 
Kirke. 

Barnet var født 12fl 1734 og blev vel det af alle Børnene, der 
kom til at staa Moderens Hjerte nærmest, selv om hun ikke var 
den Førstefødte; thi tidligere var der født Majoren paa Ulriksholm 
3 Børn, nemlig Sønnen Casper H erman 4 ) (f. 1719), og Døtrene 

1) Anders Pedersen Samsing, Sognepræst til Kølstrup. f. 2/12 1672. 

2) Christian Rosenkrantz til Farskov, solgt 1697 og Skovsbo, f. 1672, 1695 
Kmjk .. 1701- 36 Amtmand over Nyborg og Tranekær Amter, 1704 Etatsraad, 
1717 Konferensraad, 1729 Hv. Rd., 1731 Geheimeraad, t 3/9 1736 paa Skovsbo, 
be~r. fra Rynkeby Kirke, = l) m. Øllegaard Nielsdatter Sehested, f. 4/9 1668, 
t 3/6 1717, = 2) 28/4 1719 paa Egeskov m. Frederikke Louise Nielsdatter Krag, 
f. 1696, t 20/7 1766 paa Skovsbo. 

3) Christian v. d. Maase til Clausholm og Raskenberg, Etatsraad, f. 3 's 1694, 
t 11/5 17f\3, cm 18/s 1716 med Magdalene Susanne von Numsen, f. 11/6 1689, 
t ±;i 1758. 

4) Casper Hermann v. Heinen, f. 1729, t 25/6 1767, til Hollufgaard, Ørbæk
lunde, Ørritslevgaard, Stiftamtmand i Viborg og Kammerjunker, u:n l) 16/4 1755 
m. Kammerfrøken Birgitte Cathrine Baronesse Holck, t 4/4 1756, cm 2) 1757 m. 
Fredericia Sophie Iver, Dame !'Union, Enke efter Etatsraad Himmelstru p, f. 1722, 
t 10/6 1770, (førte Rosenvinges Vaaben). 

w• 
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Margrethe 1 ) (f. 26/ 6 1730) og Cathrine Vilhelmine 2 ) (f. 191!2 1731). 
Barnet er rimeligvis opkaldt efter Faderen og » Stedbedstemoderen « 

Hedvig Krag. 
Aaret derpaa finder en lignende Fest Sted, idet atter en Datter, 

nomine Fredericia Maria 3) bliver døbt 28/7 1735 (hun var født 
24/7 1735); men her er Slægten i Overtal som Faddere. Vel træffer 
vi atter de gode Naboer paa Skovsbo paany - idet Geheimeraad 
Rosenkrantz 4 ) og hans Datter Sophie 5 ) er iblandt Fadderne -
men Ritmester . Briigmanns Hustru 6 ) fra Klarskov bærer det, 
hendes Mand og Oberstløjtnant Bri.igmann 7) fra Østergaard er og 
til Stede. 

Endnu følger en Barnedaab, 1736 17/ 10 en lille Pige, nomine 
Albertine Christina 8 ) (f. llflo 1737) baaret af Oberstinde Briig
mannu) fra Elved; det gælder om at skifte Vind, Vejr og 
Værdighed lige mellem Slægtningene, med Fadderne Generalmajor 
Brockenhuus 1 0 ) fra Brangstrup, Generalmajor Schubart fra Odense, 
Capitain Christian von Krogen af >> Drabantguarden « og FrØicken 

1) Margrethe von Heinen, f. 26/s 1730, t 14/2 1805, if.r. l) m. Stiftamtmand 
Christian Stockfteth, f . 1715, t 17 50, ri.r. 2) m. Geheimeraad, Kammerherre Casper 
Hermann v. S~orm, f. 1/1 1721, t 12/s 1777. 

2) Cathrine Wilhelmine von Heinen, f. 19/12 1731, t 619 1787, Hofdame hos 
Dronning Sophie Magdalene, Stift~dame i Vallø.-

3) Frederikke Marie von Heinen , f. 24/7 1735, t 13/2 1800, m 1750 m. General
adjutant Wenzel Frederik Lasson, f. 1720, t 1755. 

1) Se Nr. 2, Side 35. 

;,J Sophie Rosenkrantz, f. 1724, Hofdame hos Dronning Sophie Magdalene, 
t 4."G 1770, m 9fn 1741 m. Geheimeraad, Hv. Rd. Christian Adam von Kleist, 
f. 1/10 1705, t 31/to 1778. 

r;) Se Nr. 2, Side 34. 

'J Bedstefaderen. 

8J Albertine Christine von Heinen, f. 11i1o 1736, t 15/t 1805, ~.n 1758 m . 
Christian von Benzon, Stamherre til Christiansdal og · Tirsbæk, Kammerherre, 
Oberstlieutenant, f. 12/7 1718, t % 1801. 

9J Anna Hannibalsdatter Stockfteth, f. 1688, t 1753, 'l'.r. 3°/s 1705 m. Ulrik 
Frederik Brugmann til Elved, f. 20/2 1671, (Søn af Nicolaus Briigmann), 1694 
Kaptajn , 1710 Major, 1711 kor. Oberstlieutenant, 1712 virkl. Oberstlieutenant, 
fanget 1716, afsk. 1717- 1719 med Oberst P atent. (Børn). 

10) Johan Frederik Brockenhuus til Brangstrup og Lindved, f. 1682, Hv. Rd., 
Generallieutenant, t 16/1 1756, = 29/12 1717 m. Christiane Frederikke Louise 
Giedde, f. 1696, t 1724. 
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athrine Nicoline von Briigmann 1) fra El ved, og endelig 1737 "!.7/ <J 

bes en Søn, nomine Albrecht Christoffer, baaret af General
::::lajorinde Schubart fra Odense og blandt Fadderne Major Niels 
-uel til Hverringe; men dette lille Barns Levetid var kun kort, 
;hl den gode Præst kun<;le allerede 9/ 6 1738 indføre det i Kirke
~gen som begravet og død »Ætatis 8 M. 12 D. «. 

Nu gaar der mange Aar for vore Folk paa Ulriksholm, hvor de 
ange smaa Barnetrip er Forældrenes bedste Glæde. De voksede 

'P, og i Opdragelsen lærte de at holde af hverandre og holde 
sammen, Egenskaber, der senere hen i Livet var et Særpræg for 
}iajorbørnene paa Ulriksholm. De holdt sammm1 i tykt og tyndt, 

Moderens Slægtsfølelse havde de alle arvet. Major von Heinen 
··aretager sine mange militære Pligter, Ufredens Tid var jo O\'er 

andet, og Hustruen styrer Gaard og Gods med myndig Haand , 
n dygtig Husmoder var »Karen Heins « baade ude og inde, i. 

Fadebur og Gemmer, ja endog til Skovene naar hendes Virketrang. 
''elv viser hun Træer ud til Fældning, selv modtager hun Bøn

ernes Skatter, naar Majoren camperer i det Holstenske. Det var 
'ykkelige Dage paa Ulriksholm, særlig naar Majoren var hjemme 

kunde fortælle Børnene om Bedrifterne derude i den store 
, -erden. Saa lyste Barneøjnene omkap med Ilden i Kaminen, medens 

en flittige Majorinde ved Spædelysets matte Flamme syslede med 
Regnebrædt og Kridt for at bringe Rede i Mælkeregnskab, og hvad 
et nu altsammen hed. Hun holdt god Orden, den gode Karen 

Heins, hun . huskede nok, hvordan den gode Proviantmester, uden 
at forklejne ham, fik sin Rigdom. Og der kom Velstand til 
Huse, og dermed Friere; thi de smaa Frøkener paa Ulriksholm 
,-ar desforuden af god Statur, og derpaa saas i hine Tider, saavel 
-:om i vore. 

Atter kommer Kirkebogen frem, og H erskabet optræder atter. 
Den gamle Præst, der udførte Daaben, kan nu se, at Tiden gaar, 
'g han ældes: thi nu fejres Bryllup paa Gaarden; idet Margrethe 
·on Heinen 18/ 4 1749 blev viet til Stiftamtmand Christian Stock
eth 2 ), Herre til Brahesholm, Søholm og Krængerup, et Ægte-

skab, der dog allerede hæves 1750 ved Stiftamtmandens Død. Ikke 

1) Cathrine Nicoline v. Briigmann , f. 1709, t 21/2 1782, :F.r. 1741 m. Kaptajn 
.Johan Georg Vieth , f. 1709, t 7/t 1749. 

:?J Se · Nr. 1, Side 36. 
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mere langvarigt var det Ægteskab, som Søsteren Frederikke Marie 
v. Heinen 26/ n 1751 indgik med Generaladjutant Venzel Frederik 
Lasson 1 ), idet ogsaa han døde tidligt; hun døde først 25/2 1800 
som >l et rart Eksempel paa stor Stands Dyd og Gudsfrygt «. 

En stor Glæde har det været for den gamle Sognepræst at 
indføre Kælebarnet paa Ulriksholms Bryllup ; thi Ulrica · Hedevig 
blev 2017 1753 viet til Oberstlieutenant Peder de Rosenørn, og da 
dette Ægteskab blev Grundvolden for Ulriksholms senere Historie, 
vil jeg paa efterfølgende Sider forsøge at ridse et Billede op af 
ham, saaledes som han træder os i Møde i hans Dagbog, der 
nu findes paa Universitetsbibliotheket, som en elskværdig Per
sonlighed, der har en egen mild og munter Maade at tage de 
Genvordigheder paa, der maatte komme. Vi kender ham forud, 
som den gode Søn, der straks efter Faderens Død aabner Hjemmet 
paa Katholm for sin Moder, Mette Benzonz), sal. Poul Rosenørns, 
ligesom han, 17 56, har taget sin Søster Antoinette Gersdorffs R) 
Børn til sig. Kongerne har sat Pris paa ham, og Bevis paa deres 
Gunst er i fuldt Maal tilfaldet ham og hans Slægt. Lidt for
fængelig maaske, men alligevel saa taknemlig, baade mod Gud , 
som navnlig giver sig Udslag i hans Interesse for Kirken der
hjemme paa Katholm 4 ), og mod Menneskene, gaar han sin Vej 
gennem Livet, indtil han blev begravet i Aalsø Kirke. 

Han var Søn -af Generalmajor Poul Rosenørn til Mejlgaard og 
Katholm (f .• 25/11670, ·t 26/u 1737) og Mette Benzon (f. 10/ n 1693, 
·1 23fl2 1752). Han var født 20/s 1711, blev 1728 Kornet og 1732 
Lieutenant ved det holstenske Kavalleri. 1736 udnævntes han til 
Ritmester og 1747 til Oberstlieutenant og som saadan er det, han 
indfinder sig for at blive Svigersøn paa Ulriksholm. Tomhændet 
kom han ikke, bag sig havde han sin gode Gaard Katholm, som 
han havde arvet efter sin Fader, og som blev bestyret af hans 
gamle Moder. Selv fortæller han os følgende om sin Forlovelse: 

1) Se Nr. 3, Side 36. 
2) Mette Benzon, (Datter af Cancelliraad Peter Benzon og Margrethe Rantzau). 

f. ~2/s 1694, t 1752, bg. 9f t 1753, rm 1708 m. Generalmajor Poul Rosenørn til 
Katholm og Meilgaard, f. 20/1 1670, t 26/11 1737. (Søn af Cancelliraad Pedm· 
Madsen Rosenørn og Anne de Hemmer). 

3) Antoinette Rosenørn, f. 1/5 1715, t 21 /10 1752, rm 5/4 1737 m. Conferensraad 
Christian v. Gersdorff til Vosnæsgaard og Isgaard, f. 24/s 1707, t 26/5 1757. 

1) Katholm i Aalsø Sogn, Randers Amt. 
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•1752 resolverede jeg i Guds Navn med min kiære Moders 
Raad og Samtøkke at begirere Frøken Ulrica Hedevig de Heinen 
j] Ægte, som var Hr. Major Heinens til Ulricksholms Daatter, og 
da jeg hafde tilmeldet mine kiære Moder at voris Forening i 
Herrens Navn var sluttet, · blev hund derover meget glad. Denne 
Glæde varede ey længe, thi mens jeg endnu var paa Ulricksholm, 
behagede det Vor Herre at kalde min kiære Moder ved en sagte 
og salig Død meget uveutelig fra denne Verden; hvilket mig ved 
E.xpresse tredie Juledag blev tilmeldet. Her var en nye og be
tydelig Bedrøvelse, hvorover jeg maatte forlade min Kieriste og 
forføye mig hjem for at yde min kiære Moder den sidste Pligt.« 

Det var jo en trist Jul, den første de Unge havde, og Peder 
Rosenørn fik i de kommende Dage nok at tage Vare paa. 

Mette Benzon blev bisat i Giresborg Kirke i den Gravhvælving, 
hvor hendes Mand allerede var bleven bisat. Over Kisterne hang 
o Faner, der nu er forsvundne, med følgende Indskrifter, ophængt 

ved Poul Rosenørns Død: 

Vort Vaaben tragter efter Ære. 
Saa haver jeg i min Tid gjort, 
Vil Lykken bedre føje, 
Stræb efter Mænd, alt vich·e fort. 
J eg lader mig nu nøye, 
Foragter nu al Verdens Pragt. 
Det bedste har jeg fundet, 
Al Uro til Side lagt, 
Og Ærens Krone fundet. 

Med Døden ender al min Sorg, 
Urolighed og Møye, 
Jeg ser min vene Himmel-Borg, 
Guds Forsyn naadig øye. 
At kalde mig herfra til sig, 
Til evig Himmel-Glæde. 
Min Ven, om du da elsker mig, 
Hold op, lad af at græde. 

Over Mette Benzon lod Peder Rosenørn følgende Ligvers lave: 

~ 

Af mine Hørn jeg attraaer, 
De Sorgen overgive. 
Og saa paa Ærens Bane gaar. 
Saalænge de her blive. 
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At jeg kan være i min Grav 
Naar de i Dyd tiltage, 
De selv kan vandre glade af, 
Naar det saa Gud behage. 

Ogsaa Mette Benzon var meget gudsfrygtig og gav Gaver baade 
til de Fattige og til Kirken. Paa Bagsiden af Orglet i Aalsø Kirke, 
Sognekirken til Katholm, findes optegnet: 

»Anno 1741 gav Fru Mette Benzon den Lysekrone, som hænger 
i Koret og den sølvbeslagne Fattig Kube. 1743 gav bemeldte Frue 
500 Rdl. til Aalsrode og Høbjerg Fattige. 1749 forærede hun 
Pulpituret til Orgelet og lod samme 1751 male og udstaffere, Gud 
til Ære, hans Hus til Zier, og den fattige Næste til Hjælp. 1742 
blev Træ- og Blyarbejdet paa hele Kirken af nyt bekostet og lige
ledes 1747 givet nye Kirkevindvader af Kirkens Patron, Oberst
løjtnant Peder Rosenørn. « 

Ogsaa den lille Klokke, der den Dag i Dag ringer Solen ned 
over Rosenørnarnes gamle Gaard, har Mette Benzon »renoveret« ; 
thi den bærer følgende Indskrift: 

Soli deo gloria. Me fecit Jacob Rendler, Anno 1747, 
Da Sjette Kristian var død, jeg Lyd og Klang forliiste . 
Dog Lyd og Klang jeg atter nød, den Omhu for mig viiste. 

Mette Benzon, salig General Major Poul Rosenørens. 

Men tilbage til Familien paa Ulriksholm, man maa ikke glemme 
de Levende for de Døde, og at der var Liv i den gamle Slægt, 
viser atter den gamle Kirkebog, thi den fortæller, at 11/7 1754 
døbtes »Højvelbaarne Hr. Oberstlieutenant Rosenørns Barn fra 
Ulrichsholm, nomine Mette Pouline, baaren af velb. Frue Majorinde 
von Heinen, ibid. Fadderne vare, Frøiken Birgitte von Krogen, 
Generalmajor Moltke 1 ), Etatz-Raad Bruggemann 2 ) paa Østergaard, 
Major von Heinen 3 ) og Major Schavelisky4 ). « 

1) Rimeligvis Geheimeraad, Overhofmarskalk, Gen. Adam Gotlob Moltke. 
f . 10/11 1719, t 25/9 1792, ;.rr. l) 9f9 1735 m. Karen Heins Søster, Christiane 
Frederikke v. Briigmann, f. 27{5 1712, t ~s;2 1760. 

:lj Se Nr. 2, Side 34. 

') Bedstefaderen. 
4) Kammerherre, Geheimeraad, Hv. Rd. , Greve Albrecht Christopher Schaf

falitzky de Muckadell, f . 0/11 1720, t ~6/2 1797, (Søn af Heinrich Bernhardt. 
Sda M. og Marie Elisabet v. Heinen), 
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Denne Begivenhed har været en meget stor Glæde, som for
eligt er, og den glade Fader skriver da ogsaa i sin Dagbog: 

: i54: den 12 July (8 Juli) kom min Koene i Barselseng med vm·is 
<dste Daatter Mette Pouline paa Ulrichsholm. Gud lade hænde 
• .-oxe i Guds sande Frøgt og alt det, som godt er. « 

Længe fik det unge Par ikke Lov til at være sammen paa Ul
-~~holm, thi han maatte allerede samme Aar afsted igen til Hol-
-:cn for at »campere« 4 Uger i Slesvig, og da han vender tilbage, 
-~ Familien paa Katholm bleven forøget med en Søn, født 30/ g 

: :56, der efter sin Fa'rfa'r er bleven kaldet Poul. 
Dette kunde man rigtignok kalde en Glæde, og det gamle 

::ro om, at en Glæde sjældent kommer alene, slog ogsaa til her, 
.~et Peder Rosenørn samme Aar blev udnævnt til Oberst og 
~merherre. 

1757 .kan han atter indføre i sin Bog » ~ den 21 September 
.ev min kiære Koene atter forløst med en Daatter paa Ulrichsholm, 

'Om blev kaldet efter mine Svigerforældre Uldrica Frederica Cathe
ina« - og ogsaa føjer han sine gode og gudelige Ønsker om, 

_: :. Gud lade vore kiære Børn opvoxe i Hands sande Frøgt og alt 
.::et, som godt er« ----..! forresten et ret omfattende Ønske! 

Bedstemoderen bærer atter dette Barn - og den 'Heinen'ske 
Tradition tro - ere Fadderne Bedstefaderen og Stiftamtmand von 
Hein en 1 ), den gamle Etatsraad Brugmann 2 ), samt Frøken von Hein en 
å-a Ulriksholm 3 ); men atter afbryder Krigen den huslige Lykke. 
Peder Rosenørn maa atter afsted til Rendsborg, men denne Tur - • 
selv om den vel nok havde sine Ubehageligheder - havde dog 
sit Lyspunkt, idet han »ved denne Lejlighed havde den Naade 
dskillige Gange at tale med Kongen, som »lood mig een Dag ind
~Jde,- da band sagde at være meget fornøyet med min Tieneste. 
Dog roeente hand at giøre mig større Fornøyelse med at inddrage 
mig udi det civile, gav mig d·erfore Løffte paa Aarhuus Stifft, naar 

et blev vacant, hvorfor jeg straks aflagde min allerunderdanigste 
Taksigelse og gik glad fra Kongens Ansigt, mens ingen maatte 
>ide noget af denne Forandring. Strax. derpaa marcherede jeg med 
Regimentet til de forrige Quarter i Eckernforde og Amt Hytten 
og tilbragte hele Sommeren med at exercet·e Regimentet. I No
-;ember Maaned marcherede vi til Landskabet Bredsted, og efter 

1) Se Nr. 4, Side 35. 2) Se Nr. 2, Side 34. 3) Se Nr. 2, Side 36. 
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at have reguleret alle Tingene ved Regimentet, rejste jeg hjem ~ 
havde igien den Glæde at forefinde mine og alle Ting vel og be
holdne. ~ - Dog, der var meget at tage Vare paa efter den lan 
Fraværelse; men til al Uheld støder der Sygdom til, thi 1760, ~d!. 

jeg vilde begive mig paa Reisen til Regimentet, blev mit Helbr -
slettere, dog begav jeg mig i Guds Navn paa Reisen, og da mæ: 
ventede, at noget betydeligt dette Aar skulle forefalde, gjorde j -
min Disposition og befalede aldting i Guds Haand samt toog Løfftf 
af -Grev Jørgen ScheeF) til Estrup og Cammerherre Trolie 2 ) 

Møllerup, at de skulle antage sig min kiære Hustrue og Børn, o 
mig noget maatte tilstøde. Ved Reisen blev mit Helbred alt sletter 
saa jeg blev tvungen til at ligge et svart Leje paa Aakier3 ) • 

7 Uger. Strax anden Dagen efter min Ankomst skrev jeg mi 
kiære Koene (til), som straxen kom til mig og udstoed ligesaa mege
som jeg selv; tillige skrev jeg til Generalitetet i Holst!:Jen, mel 
mine Omstændigheder, og at jeg skulle komme, naar jeg kunde 
Bekom derpaa de aller obligantede Breve og en Ordre fra de 
commanderende Feldmarchal, Margreven af Culmbach, at det giord 
hannem ondt, at jeg var syg, men befalede absolut, at jeg ikk 
før min fuldkomne Restitution maatte begive mig paa Udrejsen 
Imidlertid toog Svagheden, som var flyvende Gicht, saaledis Over
haand, at ingen Livstegn var tilbage, og jeg hverken kunde rør 
Haand eller Foed. Dog havde Vor Herre forelagt mig længert 
Liv, hvortil min Cousine, Frue Justitsraadinde Lassens 4 ) stor 

• Omsorg og Pleye, min kiære Koenis Omhyggelighed og Docto: 
Schæffers Erfarenhed alt concurrede. « 

Dog, dette tog ikke Modet fra ham - han længtes efter atte! 
at komme til sit Regiment og drog da ogsaa hurtigst afsted; th. 
»in Julio 1760 meget afmattet og skrøbelig kom [jeg] til Regimente 
som modtog mig med Glæde. Straks derefter maatte jeg med Re
gimentet marchere til Slesvig, hvor et Corps Cavallerie og Infan· 

1) Grev Jørgen Scheel t il Grevskabet Scheel m. m., Geheimeraad, Blat 
Ridder, f. 1/5 1717, t 5/s 1786, u-.n 1) 16/1 1740 m. Lucie von Thienen , f. 1/5 171 
t 23/7 1743, tr.n 2) 12/5 1745 m. Charlotte Louise v. Plessen, f . 23/n 1720, t 17/9 1801 

2) Knud Trolie til Møllerup, Bogensholm , Kammerherre, f . 1705, t 29/5 1760 
'm fl/10 1737 m. Birgitte Restorff, f . 1701, t 26/s 1790. 

3) Aakær i Jylland. 
4) Benedicte Antoinette Rosenørn, f. 6/s 1720, t 13/5 1783. 'fr. 7/10 1740 

Etatsraad Thøger de Lasson f. 1706, t 8/7 1772. 
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_:e blev samlet at manøuvrere for Kongen. Omendskiønt nu Kræf· 
~::1e var svage, gik dog aldting godt. J eg marcherede derefter 

Regimentet igien til Bredsted og tilbragte endnu den Sommer 
at perfectionere Regimentet i sine Exersitier. Da nu Sommeren 

• forløben, min Cheff, Herr. Generallieutenant Juel havde solgt 
- eg:imentet til Grev Schulenburg, af hvilken jeg ikke vilde lade 

commandere, solgte jeg mit Compagnie i Foraaret 1761 og 
:::Ste hiem til Katholm, hvor j_eg i ald Stilhed loed mig mine Børns 

-:-..;ucation og mit Huusis Velgaaende være angelegen.c 
Under hans Fraværelse i det Holsteenske var meget nyt hændet 

Ulriksholm - baade Sorger og Glæder havde hjemsøgt den 
_am.le Gaard. 

1758 7/4 var hans Svigerinde Albertine Christine 1 ) von Heinen 
e>en viet til Major Christian von Benzon 2 ), og den sidste af de 

-=~mmeværende Børn Catharina Wilhelmine von Heinen 3 ) var 
ven Hofdame hos Dronning Sophie Magdalene; men over disse 

æder hvilede dog Sorgen tung over, at Gaardens gode Husbonde, 
ajor Ulrik Frederik von Heinen havde lukket sine Øjne den 

- 11 1761 for at blive begravet 28/ u s. A. (Æt. 66 A. 9 Md.). 
-i 'forstaar, hvilken Sorg dette Dødsfald har været for den hele 
:? arnilien paa Ulriksholm. Ved sin retsindige Færd havde han · kim 
erhvervet sig Venner, og hans sidste Hvilested blev da ogsaa 
:;rngtfuldt nok: i en Tilbygning til Kølstrup Kirke hviler han i 
-"n pragtfuld Marmorkiste. 

Desværre har den gode Præst intet opnoteret om, . hvem der 
til Stede ved denne Bisættelse; men en repræsentativ Skare 

ar det sikkert været, der fulgte den brave Herremand til hans 
:iidste H vilested. 

Imidlertid styrede Karen Heins Ulriksholm videre med sin royn-
rige Haand; men da hendes eneste Søn, Caspar Hermann von 

Heinen, dør 25/ 6 1767 - som den første af Børnene - begynder 
· un dog at tænke paa sin egen Alder, og paa, hvorledes det skulde 
-zaa det gamle Hjem, naar hun selv engang faldt bort. Men dog 
"-ler hun sig for rask og rørig til at give Slip paa Tøjlerne -

vider"e lever hun Livet med Børnene og Børnebørnene, der nu 
egynder at vokse op og blive store. Stadig glæder hun sig over 

1) og 2) Se Nr. 8, Side 36. 
3) Se Nr. 3, Side 36. 
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Datteren paa Katholm, og hun har Grund til det; thi 5/c, 17 6,. 
finder vi, at Peder Rosenørn opnoterer i sin Dagbog: 

»Vor Herre velsignede atter voris Ægteskab med en Daatter. 
som i den hellige Daab blev kaldet Margretha Benedicta. Guc. 
kaldede hende den 19 Novbr. 1767. « Det var nu Glæde - blande· 
med Sorg - men saa læser vi: 

»Anno 1767 den 18 August kom min kiere Kone atter i Barsel· 
seng med een Daatter, som i den hellige Daab blev kaldet Johann 
Caspare« ~ 0 ) 

og Livet paa Katholm former sig nu efter det gode Forbillede paa -
Ulriksholm, og Forholdet mellem Ægtefællerne er udmærket smukt. 
Peder Rosenørn siger selv om sin Hustru: »Aldrig har noge· 
Ægteskab været løkkeligere, da Gud havde givet mig en christelig. 
dydig og fornuftig Hustrue, hvis yderste Bestræbelse har være· 
at opføde sine Børn i alle christelige og sømmelige Dyder, a: 
vandre oprigtig for Vor Herre, at holde god Orden i sit Huns. 
at elske mig af Hiertet i ald Oprigtighed, at glæde mig ved een 
lderlig Omgang og aldrig i nogen Ting at giøre mig imod. Et saa 
ønskeligt Ægteskab kunde ikke andet end opmuntre mig til den 
inderligste Taknemmelighed mod min Gud og den aller oprigtigste 
Kierlighed og Erkientlighed mod een saa dydig og velsignet Ægte
fælge; « men kort derpaa opskræmmes man paa Ulriksholm o 
Katholm ved Ulrikke Hedevigs Sygdom, som jeg vil gengive her 
med Peder Rosenørns egne Ord, enfoldige og kærlige, om end 
lidt langtr\lkket, giver de en ypperlig Karakteristik af vor Mand : 
»[Dog] behagede [det] Vorherre at paalægge min kiere Kone 
Svaghed og Sygdom, som udi dette Aar inderligt har krænket mi· 
Sind og udperset mange væmodige Taare af mine Øyne. Himlen~ 

<;tud har i saavidt hørt mine Bønner, at hun endnu lever og ved 
et maadeligt Helbred kand gaae om sit Huus og være oven Senge. 
Gud naadeligere forunde hende Liv og Helbred, mig og vore Børn 

- d 

", ~iæl 

25( 

Den 26d 
=>en 27d 
~ nogen : 

:;)en 28d 

til Gavn og Glæde.« 
Under denne triste Tid kommer hans Udnævnelse til Stifts

befalingsmand over Aarhus Stift, et Embede, som blev ham til 
megen Glæde. Før var der tilbudt ham Sæde som Deputeret 

=-::nelse i l 
_ 1.iære } 

l) Begr. i Aalsø Kirke. 
2) Johannes Gaspare Rosenørn, f . 18Js 1767, t 1/7 1829, rf.n 7/7 1798 m. Ge

h eimeraad, Overpræsident, Greve W erner Jesper Andreas Moltke, f. 15/9 1755. 

- ·- ---- -

~e og si 
g blev • 
de læse 

· -:- Pine Of 
_:. ~ stille. 
-rk Lynil< 

Årbog for Odense og Assens Amter 1917



thi 5/p, 17 6fi 

l en Daatter. 
1edicta. Gud 
le - blande· 

1tter i Barsel
ildet Johann 

~orbillede paa 
1ærket smukt. 
:g har noge 
en christelig. 

se har være 
~e Dyder, a 
1 i sit Huus. 
mig ved een 

imod. Et saa 
~ mig til den 
er oprigtigste 
!signet Ægte
fli·iksholm og 
l gengive her 
lige, om end 
af vor Mand : 

kiere ·Kone 
r krænket mit 
yne. Himlen 
lever og ved 

e oven Senge. 
og vore Børn 

:Ise til Stifts-

45 

":enerallandvæsenscollegiet i København; men da han saa nødigt 
de bort fra sin Gaard, betakkede han sig, og i Sognekirken til 

· atholm, Aalsø, bliver 1769 hans to ældste Børn confirmeret, hvorom 
n fortæller: »Udi dette Aar havde jeg den Glæde at see mine 
ende ældste Børn, nemlig Mette Pouline og Poul Rosenørn 

.=ter en gudelig Undervisning og Forberedelse confirmerede [s] i 
- .. Jsøe Kirke paa 19 Søndag effter Trinitatis, som var den første 

tobris, ved Sognepræsteri Herr Mads Bergerhammers publice. 
:.enne hellige Forretning var mig den mest rørende og fornøjeligste, 

har oplevet, da disse mine kiere Børn med saadan Færdighed 
rde Ræde for deres Troe og Saligbeds Undervisning, at alle 

-~hørerne derved bleve bevægede. Herrens Navn være evig Ære, 
m har ladet mig opleve denne Dag. Jeg ånbefaler disse og mine 
dre Børn udi Guds trygge Beskiærmelse og Varetægt baade til 

• ~,- og Siæl. « 

1772 kommer imidlertid en brat Afslutning paa det lykkelige 
' ·mliv paa Kat holm, idet Sønnen Poul faar Smaakopper og smitter sine 

skeride. Da alle er bleven raske, hvortil Moderens omhyggelige 
•• eje har_ været den største Aarsag, viser det sig, at hun selv er 

even smittet, idet: •min allerkiæreste Kone Ulrica Hedevig de 
:=:einen blev upasselig den 24 February efter Maaltiid og indtog 

Aftenen Losi)ns Pulver. 
Den 25de viiste sig adskillige Forbud til Kopper, mens selv 
e hun ikke troe, det var saaledes; jeg skrev da strax efter 
tor Schæffer, som formedelst paakommende Svaghed ikke kunde 

mme. Imidlertid havde jeg Medieamenter og Opsatz af ham, 
orledes i alle Tilfælde skulle forholdes, hvilket og skeede med 

· · rste Agtsomhed. 
Den 26de om Aftenen bemærkedes nogle røde Pletter i Ansigtet. 
Den 27de blev vi de første Kopper var, og denne Nat havde 

..n nogen Søvn og mindre Pine. 
Den 28de kom Kopperne vel ud, men derved stor Mathed og 
melse i Kroppen. Denne Dag var mig en bedrøvelig Dag, da 

kiære Kone lidet over 5 efter Middag med eet blev formeent 
blev ham til -~ tale og siunke, alt af bare Halspine. Efter nogle Medieamenters 

1 Deputeret i 3rng blev det lidt bedre. Kl. 11 begiærede hun ved Tegn, vi 

7/7 1798 m. Ge
ltke, f . 15/9 1755. 

de læse for hænde, hvilket og skeede, hun var imidlertid i 
r Pine og Uroe. Kl. 12 blev hun noget rolig og henlaae saa
es stille. I denne Nat indfaldt et forfærdeligt Tordenvejr med 
rk Lynild til Skræk for alle og mere Uroe for den Syge. 

/ 
/~. 
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Den første Martij Halspine, U roe, ingen Søvn og nogen F·· 
tassie, den paafølgende Morgen imod 5 satte Hovedpiinen sig, hvo: 
over vi inderlig takkede Gud. 

Den 2 Martij begyndte Fornøjelig, da aldting stod vel til. H e:. 
imod Kl. 9 fandt min kiære Kone forgot at forandre Liivet ", 
Trøye, hvilket jeg med de aller rørenste Forestillinger ikke kunå: 
afværge. Det skeede da i Jesu Navn med ald optænkelig Preca 
tion, og fandt hun sig derved meget saulageret og fornøyet. D~ 
det varede ey længe, da Halspine med Heede indfandt sig sterke -
end forhen og ikke senere var at hæve. 

Den 3 Martij continuerede som meldt. 
Den 4 Martij var for os høyst bedrøvelig, da Heede og Infl2.

mation i Halsen meere og meere tiltog, mens ved Mediearnente 
Brug blev noget forhindret og da Omstændighederne ansaaes far
lig, lod sig samme Morgen Kl. 4 Amtschirurgus Webel hente fn 
Greenaae, der ved Ankomsten Kl. 7 om Morgenen ligeledes befalll: 
Omstændighederne critiske. J eg overleverede min kiære Kone 
Guds og hands Varetægt med hiertelig Bøn og Bedrøvelse. F eJd
sehæren gjorde alt det, af en brav Mand kunde fordres, men ude 
synderlig Forbedring. 

Den 5 Martij. Feldschæren gav nogen Haab, mens jeg- befall!t 
det anderledes, da mange Kopper bemerkedes i Halsen og pat 
Tungen, Urolighed, Halspine og Heede merkelig tog til mem 
Kræfterne derimod tog af. 

Den 6te Martij og 12te Dags Svaghed begyndtes med Bedrø
velse og alvorlig Bøn om Hielp fra det Høye, Kræfterne vare s 
svage, at Slimen allerede ved Sprøyten og enda kuns lidet kund· 
afføres, der var ey Kræffter meere til at føre de mangfoldig· 
Kopper til Supuration, hvorover Materie trak sig tilbage udi Blode 
og saaledes var alt Haab til den dydige Kones Opkomst ude. 

Dog oppebiede hund Guds Villie med Taalmodighed og en fuld
kommen Hengivenhed med en forundringsfuld Taalmodighed o 
blev efter inderlig Forl~ngsel denne Dag betient med det høj
værdige Alterets Sacramente, som hun modtog med hiertelig Tak
sigelse og Gudspaakaldelse om en salig Forløsning. Dog behagedf 
det Gud at lade hende leve til Løverdagen den 6 Martij Klokker. 
paa 5 Minutter nær 11 Formiddag. 

Hvorledes jeg og mine efterlevende 4 Børn derved var rørt o 
bedrøvet, kiender Gud allene. Jeg sauner i hænde en Ægtefælge 

-- -·---- -

--= hans 
--:.: Tidss 
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:::: ::::n for c 
_"' ·ør, og 
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m Gud havde begavet med alt, der kunde pryde Siæl og Legeme. 
i elskede hinanden hiertelig, hun stod mig trolig bie i alle paa
mmende Tilfælde, hund var en Gud elskende Christen, og van
ede oprigtig for Vor Herre, hun var en særdeles forsynlig, 

: dentlig og god Huusmoder, hlJn har glædet min Udgang og Ind
;ang i mit Huus og aldrig givet mig billig Anledning til Bedrø

lse, jeg bær hænde stedse i mit Hierte og takker Gud og denne 
:lin allerkiæreste nu salig Kone for hver Dag, vi har levet sammen, 
.:.un glædes derfor i Guds Rige. Hun var en kierlig, omhyggelig 

oder for sine Børn, som hun stedse opbygte med Formaning og 
;ot Exempel, hun indsaae deres Feil, rettede dem paa en kierlig 
~aade og bragte dem paa Dydens Veje. Hun vidste at anføre 
!em til alt det, som er Gud behageligt og deres Stand og Kiøn 
mstændigt, kort sagt, hun var en Moder for dem uden Lige og 
=!skede sine Børn oprigtigt. Hun var elsket af alle, mens især af 

ig, vore Børn, Domestiquer og de fattige. « 
Vi forstaar hvilken Sorg, der har været paa Katholm ved dette 

:Jødsfald, hans egne vemodige Ord fortæller det, og dog skulde 
jeg ikke have gengivet det lange Brudstykke, hvis det da ikke var 
:ordi at det, ogsaa set fra medicinsk Standpunkt, er interessant, 
;det det viser os den · forfærdelige Sygdom, Kopper, der bortrev saa 
:nange af Samtidens store Mænd, i dens Udvikling Dag for Dag. 

Den 30/a 1772 blev Ulrikka Hedevig von Heinen nedsat i Be-
graveisen i Aalsø Kirke. Peder Rosenørn havde tænkt at opsætte 

3 med Bedrø- i!t Epitafium over hende; men et saadant blev først opsat 1791, 
~rne vare sa 
s lidet kunde 

mangfoldige 
5e udi Blodet. 
)IDSt ude. 
Jd og en fuld· 
modighed og 
med det høj
hiartelig Tak
Dog behagede 
fartij Klokken 

ed var rørt og 
m Ægtefælge. 

=fter hans egen Død, af Wiedewelt ; en Sag, jeg maaske senere i 
ette Tidsskrift faar Lejlighed til at komme tilbage paa. 

Peder Rosenørn stod nu ene tilbage paa Katholm med sine 
Børn, efter Moderens Død indsaa han, at der ikke var det rette 
Hjem for dem, ofte var han lange Tider ad Gangen ude i Embeds 
1Iedfør, og intet rimeligere var det da, end at Bedstemoderen tog 
Børnebørnene til sig. Den 5/7 1772 tiltræder Peder Rosenørn en 
Rejse til Ulriksholm tillige med Børnene, af hvilke de 3 Døtre 
:orblev hos Bedstemodert>n, hvorimod han fortsætter Rejsen videre 
ål København tillige med Sønnen Poul. Derfra sender han denne 
paa en U denlandsrejse tillige med Informatoren, Mo'ns. Stougaard. 
Rejsen gaar til Lausanne og Uttrecht, hvorfra han dog vender 
.j em 177 4, og Familien samles paany i København, hvortil Peder 

Rosenørn er kommet fra Katholm for paa Vejen at aflægge en 
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Visit hos Majorinden paa Ulriksholm for at medtage Datter 
Mette Pouline, der var udnævnt til Hofdame hos Prins Frederli:. 
Gemalinde. 

Gensynet har været hjerteligt; » -- med hvad Glæde jeg oc:: 
faunede en Søn efter 2 Aars Frttværelse og en Datter, der bl 
destineret til Hoffet, formaar jeg ikke at beskrive. Min Datter dr . 
da ind til Frøken Hein en 1 ), som antog sig hænde som en Mod 
i alle Deele. Den 22 Septbr. gick vi samtlig ud til Fridrichsbe 
hvor Hoffet residerede. Effter Anmeldelse ved Oberhoffmesterind 
havde min Datter Audience hos Hændes Majst. Dronningen; sam 
Naade vederfores min Søn strax derpaa; som endog denne Aft 
havde Audience hos Hans Kongelige Højhed Prins Friederich. 
bliwe overalt meget naadig modtaget med Forsikring om Herskabe· 
Naade. Min Datter maatte efter nogle Dages Forløb med PriL 
sessens Hofstat begive sig ombord paa Dannebroge til at afben· 
Prinsessen i Rostock og jeg forblive i Kiøbenhavn for at bievaan 
Indtoget, som og skeede. Lod derpaa mine kiære Børn i Køben 
havn under Guds tryge Beskiermelse og rejste til Aarhuus, hv 
jeg ankom 18 N ovbr. og takker Himlens Gud, som geleidede mi" 
hen og tilbage han d være fremdeles med os alle.« 

Mette Pouline Rosenørn skulde dog ikke blive længe ved Hoffe· 
allerede 1776 blev hun forlovet med daværende Kammerher 
Engel Carl Ernst von Schack 2 ). Brylluppet stod 6/t2 1776 paa Chri
stiansborg Slot i de kongelige Herskabers Overværelse, og nu ka 
Peder Rosenørn i sin Dagbog, som i gamle Dage, opnotere dett 
Ægtepars Børn med de samme fromme Ønsker, som da han i hin, 
Tider skrev for sine egne Børn. 

Mette Pouline Rosenørn maa have været særdeles velanskreve 
ved Hove, thi 1777 maatte Bedstemoderen af ·med det næste Barne
barn paa Ulriksholm, idet Ulrikke Cathrine Frederikke Roserrøn 
bliver udnævnt til Hofdame hos Prinsesse Sophie Frederikke. 

I det hele taget var der Lykke ved de Rosenørnske Børn; e. 
heller Poul Rosenørns Rejse til Udlandet havde været forgæves 
thi 1778 bliver han udnævnt til Committeret i Commerce- og Øko
nomikollegiet, og Faderen kommer atter med sine gode Ønsker 

l ) Se Nr. 2, Side 36. 
2) Engel Carl Ernst von Schack, f. 11/s 1753, t 10/12 1811, Geheimeraad, Over

bofmarskalk, OØenssekretær, Hv. Ridder, senere Overpræsident i Kiel, cm 6f~ 
1776 m. Mette Pouline Rosenørn, f. 8i7 1754, t 23/2 1811. 

--
. ··-- .. 
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S . . A. bliver han forresten udnævnt til Kammerherre. 
Peder Rosenørns Stjerne ved Hoffet stiger ogsaa højere og 

højere; han fortæller 1779, lidt glad ved sig selv, »U di dette Aar 
forerede Hændes Majestæt Dronning Juliena Maria mig Hændes 
Portrait med allernaadigst Forsikkring af allerhøyeste .Naade «, og 
"Ylette Poulines Mand er endogsaa blevet Geheimeraad og Over
hofmarskalk. 

Den gamle Majorinde paa Ulriksholm har vel glædet sig over 
ine Børn og Børnebørns Lykke og Held; men vemodigt maa det 

have været for hende, trods de gode Exempler, at give Afkald paa 
det sidste af Børnebørnene, 1779 blev lille Johanne Caspare Rosen
ørn, der nu var bleven 12 Aar, og rimeligvis var dygtig .forkælet 
af Bedstemoderen, sendt til København for at blive opdraget hos 
:Madame le Grand, og dermed er den gamle Dame ene tilbage paa 
Ulriksholm. Alderer_I begynder at melde sig hos hende, og hun 
begynder nu at sysle med Tanken om at oprette den gamle Gaard 
til et Stamhus for Dattersønnen Poul Rosenørn, der 1780 blev 
forlovet med Andrea Cecilie Krabbe. Deres Bryllup stod i Køben
havn 20/ 4 1781, og allerede 29/a 1782 kunde Poul Rosenørn melde 
Bedstemoderen, at hun atter var blevet Oldemoder, idet han 29/a 

1782 havde faaet en Søn, der i · Daaben havde faaet Navnet An
dl·eas Cecilius 1 ), saaledes som det staar skrevet i Christiansborg 

lotskirkes Daabsprotokol. 
Men kort varer denne Glæde; thi allerede 4/ 4 s. A. døde den 

unge Moder af en ondartet Forraadnelsesfeber. Hun Jigger be
gravet paa Kølstrup Kirkegaard, hvor der endnu findes en Minde-
ten over hende. Der fortælles, at hun paa sit Dødsleje tog Løfte 

af sin Mand, om at han aldrig maatte gifte sig igen, og at han 
.,kal have udtalt, at han beklagede hendes Død og sit eget Liv. 
Dette faar imidlertid staa som en Overlevering; men virkelig ind
gik han aldrig senere Ægteskab. 

Peder Rosenørn besøgte vel af og til sin gamle Svigermoder 
paa Ulriksholm, naar han rejste fra Katholm til København; men 

1) Andreas Cecilius Rosenørn, senere Ejer af Benzonslund, f. 29js 1782, 
- 12/7 1820, cm 1802 m. Juliane Marie v. Schack, f. 20/1 1785, t 8/u 1834 paa 
liollegaard paa Langeland. 

4 
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disse Rejser blev dog sjældnere og sjældnere, da han har opgive
sit Embede i Jylland, ved hvilken Lejlighed Biskoppen i Aarhus 
skrev ham følgende Vers: 

En Rose længe har i Aarhuus Stift floreret, 
Som med sin yndige Floor har hver Mands Lyst formeret. 
En Ørn har svunget sig om Stiftets Ret og Roe, 
Dertil brugt Ørnesyn - men aldrig Ørnekloe. 
Der siges, Rosen skal et andet Sted forplantes, 
W el, naar ey saunes skal, hvad got hos denne fan tes, 
N aar du, der drage skal i Ørnens Rede ind, 
Besidder dens Forstand og redelige Sind, 
Gud føre Rosen frem paa Ørnevinger, 
Saa at ey nogen Meen dens Liv og Helsen tvinger. 
Dens gode Rygte her i fulde Blomster staar, 
Endog naar Rosen med sin Ørn til Himlen gaar. 

Verset var ikke godt, men Meningen derimod, og at al denne 
Hyldest faldt i god J ord, ser vi af, at Peder Rosenørn afskriver 
det i sin Dagbog. 

En af hans · sidste Embedsgerninger var at naa at være med 
til i 1780 at indrette det russiske Fyrstehof i Horsens 1 ). 

Naar Peder Rosenørn opgiver Embedet i Jylland, skyldes det 
i første Række, at alle Børnene er samlede i København, og her 
bliver han 1780 udnævnt til Geheimeconferensraad, ligesom han 
bliver Justitiarius i Højesteret, et Embede, som han forsøger at 
betakke sig for, men uden Held, indtil han endelig 1782 paa Grund 
af en Øjensygdom bliver dimitteret mod at blive udnævnt til 
Kongens Overhofmundskænk med frit Logis og ,Bouche en cour«, 
et Embede der synes at have passet ham og hans joviale Tempe
rament bedre. 

Imidlertid bliver det daarligere med Synet, og 1783 maa han 
foretage en Rejse til Gottingen for at lade sig operere af Hofraad 
Richter -- og denne Operation gengiver ham Synet paa det 
højre Øje. 

En Sorg maa det have været ham, at Svigersønnen Geheime
raad Schack synes at være faldet i U naade; thi denne bliver 1781 
fjernet fra Hoffet og ansat som Overpræsident i Kiel; og med 
dette Ægtepar følger J o han n e Caspare, hvis U d dannelse hos Ma
dame le Grand nu maa anses for fuldendt. 

1) Se Friis: Det russiske Fyrstehof i Horsens. 
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Et stærkt IndtryK. paa ham gør det ogsaa, at. Svigerinden 
Frøken Cathrine Wilhelmine von Heinen, der saa kærligt havde 
ntaget sig hans to Smaapiger ved deres Ankomst til København, 

dør 6/ g 1787, efterladende sig sin Arv til disse to ældste Døtre, 
g det er, som om dette Dødsfald gør ham lidt ængstelig. Nu 
egynder han at opnotere Dødsfald blandt sine Venner, saaledes: 
1788, den 17 January, døde Oberpræsidenten Geheim[e]raad 

Bra em 1 ) . • Selv føler han sig gammel og syg - saa gammel, at 
han betakker sig for Overpræsidentskabet, der ved denne Lejlighed 
bliver ham tilbudt; og virkelig gaar hans bange Anelser i Opfyl
delse; thi 29/4 dør han, blidt og stille, i København. Hans Lig 
bliver indsat i Holmens Kirkes Kapel, og i Oktober Aaret derpaa 
bliver det overført til Grenaa, for at nedsættes i Aalsø Kirke. 
Katholm ejedes da af hans Fættersøn., Kammerherre Peder Otto 
}fathias Rosenørn . 

Omtrent samtidig indfører Præsten i Kølstrup følgende Be
mærkning: » 1790 5 July begr. min dyrebare Patronesse, Højædle 
og Velbaarne Frue Karen von Bryggmann. Sal. Major von Heinen 
.il Ulrichsholm. Æt. 81. 4 Md. « Vi gætter sikkert ikke galt, naar 
vi mener, at Poul Rosenørn fulgte sin gamle Mormoder til Graven, 
og vemodigt maa det have været for ham at staa her ved Siden 
af den gamle Præst, der havde fulgt hans Slægt fra Vugge til 
Grav, med sin sirlige Haand prentet i Kirkebogen Navne paa hans 

øskende og mødrene Slægt fra den gamle Gaard, at staa ved dens 
Kiste, som havde levet saa trofast og stærkt, at der endnu gaar 
Fortællinger om den brave Karen Heins - vemodigt maa det have 
været at se sin lille Barnehustrus Grav derude paa Kirkegaarden, 
der saa symbolsk laa fjernet fra de andre Grave, hun skulde jo 
aldrig været kommet til at leve Livet paa den Gaard, der kun for 
hende havde Plads for en Grav. Maaske har han lovet sig selv, 
fremtidig at forsøge at løfte den Arv, der ved Bedstemoderens 
Død var lagt paa hans Skuldre, og det skal siges, at selv om han 
manglede hendes praktiske Sans og Faderens kraftige, lidt robuste, 
Karakter, skabte maaske netop han, der maa karakteriseres som 
en stille, fri Personlighed, stærkt paavirket af Rousseau ved de 
frie Ideer, som han forsøgte at omplante i Fyns fede Jord, hvor 
Muldet maaske var for kraftigt og for lidet bearbejdet, eller, for 

1) Geheimeraad, Hv. Ridder Gotthard Albert Braem til Baggesvogn. 
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at bruge et Landmandsudtryk, for lidt kultiveret, til at det re· 
kunde fæste Rod og sætte Blomst og Frugt som saa mange andre 
Steder, netop Slægtens Kulmination i Intelligens og Finhed. 

Poul Rosenørn følte sig knyttet til Moderens Slægt, og til Ul
riksholm. Faderens Stamgaard, Katholm, var overgaaet, som tid
ligere meddelt, til en anden Linie af den rosenørnske Slægt, hvor
for han udkøbte de andre Arvinger af Ulriksholm for 110000 Rdl.. 
opgav sine Embeder i København og tog Ophold paa Gaarden. 
som tog hele hans Arbejde, fraregnet Aarene 1798- 99, hvor han 
tillige var Stiftamtmand over Fyns Stift. 

Han begyndte at modernisereGaarden og nedbrød saaledes 1772 
det ene Taarn, og opførte oven paa det andet en Bindingsværks
bygning af 26 Alens Højde med græsk Kuppel og en høj Flag
stang (det er dog senere ombygget til sit oprindelige Udseende). 
Han opnaaede derved at erholde en meget vid Udsigt: mod Vest 
udover Odense indtil Vissenbjerg Skov, mod Syd henimod Sande
rumgaard og Rønninge, imod Øst over Bæltet langt ind i Sjælland. 
Der fortælles endog, at han 1801 fra denne Platform saa den en· 
gelske Flaade komme. 

Han danner nu Familiens Midtpunkt. Allerede 4/n 1791 fejrede 
han Søsteren Ulrikke Frederikke Cathrine Rosenørns Bryllup med 
Fætteren Kammerjunker Jacob Benzon 1 ) , et Ægteskab , der for
øvJ·igt ikke blev lykkeligt. 

Ogsaa sin yngste Søsters Bryllup fejrede han. I Aaret 1798 
·d. 27 h cap. i Kølstrup Kirke: » HØjvelbaarne Hr. Kammerherre og 
Stiftsamtmand over Ribe Stift Herr Werner J a spar Andreas von 
Moltke og Højvelb. Frøken J ohannne Caspare de Rosen ørn. For
lovere: Hr. Kammerherre og Stiftamtmand Rosenørn paa Ulriks
holm og Hr. Kammerherre og General-Krigs-Commissair Driberg 
f ra Odense. « 

Mærkelig nok skulde hun ogsaa ende sine Dage hos Broderen, 
til hvem hun var flyttet antagelig ved Mandens Død. 1/7 1829 
kort efter Broderens Død finder vi i Kirkebogen »"f 1/7 begr. 7/7 

1829, Johanne Caspare v. Rosenørn, Geheimeraadinde af Moltke, 
opholdende sig paa Ulriksholm, 62 Aar, født 18/ 8 1767. • Det skal 
her bemærkes, at hendes Ægteskab var barnløst. 

1) Kammerjunker Jacob Benzon, f . 1/~ 1759, t 7/4 1842, cm 2) m. Sangerinde 
So ph i e Cathrine Holm. 
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Poul Rosenørn synes · ikke rigtig at skulle faa Glæde af sin 
-;;neste Søn, Andreas Cecilius, der skal have været et vanskeligt 
3arn, der tilmed fra Fødselen var moderløst. Men dog har det 
el været Faderens kæreste Tanke engang at overgive Gaarden i 

_ans Hænder. 
Da Sønnen 1802 bliver gift med sin Kusine Juliane Marie von 

3chack 1) (født 25f1 1785, -j- 3/ n 1834), giver han dem Bopæl paa 
~en lille Nabogaard Keirup, og herfra bærer det unge Par deres 
.i3ørn til Daab i Kølstrup Kirke, saaledes: 

31/ 8 1804 døbes deres første Barn, en lille Pige, der faat· Nav
ene Cecilia Pouline 2 ) . 

Træffer vi end ikke de gamle Navne som i hine Tider, lwor 
·i stadig fandt den gamle Geheimeraad Rosenkrantz til Stede ved 
Højtideligheden, finder vi dog her opført, at Barnets »Oldetante << , 
3-eheimeraadinde Storm 3 ) , der vistnok ogsaa boede paa Keirup, 
ærer det, og at Fadderne vare Grandtanten Stiftsamtmandinde 

1Ioltke 4 ) fra Ribe, Bedstefaderen, Kammerherre Poul Rosen ørn, 
Jg Bedstefaderens Fætter, Stiftamtmand »Gerstorph«" ) (Gersdorff) 
fra Odense, Cancelliraad Berg6 ) fra Selleberg og Hr. Smith fra 

stergaard. 1806 28/ 6 døbes atter en lille Pige fra Keirup (?) (Fa
milien findes forresten 1806 at bo i Ulriksholms Skyttehus) nomine 
Ernestine Lovise. Barnets Moder bar det selv, og Fadderne vare 
1Iadam Smith fra Østergaard, Kammerherre Poul Rosenørn, Hans 
Excellence, Hr. Geheimeraad »Bylow« 7) fra Sanderumgaard og 
Kammerherre Hein fra Fraugdegaard. 

Imidlertid begynder Poul Rosenørn det Værk, der vil overleve 
am i mange Aar, nemlig Udstykningen af Ulriksholm. Under sin 

1) Se Nr. l, Side 49. 

2) Cecilie Pouline Rosenørn, f . Slf7 1804, t 10/o 1872, CfP 28/s 1829, m. Gods
oojer Adolph Christopher Hedema_un til Gertrudsholm, f. 10 11 1803, t 25/u 1867. 

3) Margrethe von Heinen, f. 26/e 1730, ·t 14/2 1805, :rr. 1) m. Stiftamtmand 
Chr. Stockfleth, f. 1715, t 1750, = 2) m. Geheimeraad, Kammerherre Casper 
Herman von Storm, f. 1/1 1721, t 12/s :1..8..77-. ' 

1) Se Nr. 2, Side 44. 

'') Poul Rosenørn Gersdorft'. f. 8/11 1743, t 10/6 1810, Stiftamtmand i Odense, 
H\· . Ridder, Geheimeconferentsraad. 

6) Antagelig Justitsraad Hans Berg, f. 1735, t 1806. 

7) Den fra Frd. VI' s Historie saa berømte Johan Biilow, f. 21!/7 1751, t 22/t 1828. 

l 

Årbog for Odense og Assens Amter 1917



U denlandsrejse var han, som tidligere omtalt, blevet stærkt paa
virket af Rousseau og hans frie Ideer, og han skred nu til i 
Overensstemmelse hermed at udstykke Gaarden paa meget billige 
Vilkaar, saa at alle Gaardmænd blev Selvejere. Da han overtog 
Ulriksholm, bestod Godset af ~erregaardstaxt 53 Tdr. 5 Skp. 
l Fdk. 2 Alb.; Skovskyld l Td. 2 Skp. 3 Fdk. l Alb.; Vikkelsø. 
skattefrit, 16 Tdr. 2 Skp. l Fdk. l Al b.; Keirupgaard, ufrit. 
10 Tdr. 5 Skp. l Fdk. l Alb., det øvrige Bøndergods 551 Tdr. 
5 Skp. 2_t Alb., hvilket i det hele udgjorde 70 Td. 3 Fdk. skatte
frit Ager og Eng, l Td. 2 Skp. 3 Fdk. l Alb. Skovskyldshartkor 
og 562 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. l l Alb. ufrit Hartkorn; foruden af 
Keirup bestod Bøndergodset af 70 Gaarde og 44 Huse, beliggende 
i Kølstrup, Rynkeby, Revninge, Marslev, Agedrup, Drigstrup. 
Rønninge og Ullerslev Sogne. 

Poul Rosenørn udparcellerede ogsaa Hoveelgaarden og bortsolgte 
meget af Skoven samt en del By-J ord er, hvorpaa Køberen opførte 
Parcellen Ørnfeldt, som fik Navn efter Poul Rosenørn, ligelede_ 
den endnu existerende Gaard Rosenlund. 

En Grund yderligere til Udstykningen af den gamle Stamgaard 
var foruden de daarlige Aar for Landmanden, den Omstændighed . 
at Sønnens Giftermaal ikke udviklede sig ganske efter hans Ønske 
Juliane Marie v. Schack, der var opdraget i Overdaadighed, forstod 
ikke at regne med Penge og Penges Værdi, og ved Sønnens tid 
lige Død 12/7 1820 var hans Beslutning taget om ogsaa at ud
stykke Hovedgaarden . 1826 begynder Salget, jeg skal her opføre 
enkelte af Salgene i dette Aar: 
14/6 1826 thinglæstes Skøde til Fæstemand Friederick Pedersen a 

1/7 s. A. 

1/7 

1/7 

l f 7 

7/10 

Kølstrup paa Salg af et Fæstehus (400 Rdl. Sølv). 
Skøde til Tømmermand Hans Rasmussen paa et Hus : 
Kølstrup (325 Rdl. Sølv). 
Skøde til Anders Hansen paa et Hus i Kjertinge (32-
Rdl. Sølv). 
Skøde til Andreas Nielsen paa et Hus i Kjeldrup (30 
Rdl. Sølv). 
Skøde til Lars Sørensen paa et Hus i Kjeldrup '(20 
Rdl. Sølv). 
Skøde til Hans Jørgensen paa et Hus i Kjeldrup (25( 
Rdl. Sølv). 
o. s. v. 
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Han solgte selve Hoveelgaarden til senere Jægermester Petersen 
J aarden ejes nu af Enkegrevinde Eugenie Danneskiold Samsøe f. 

mtesse Halstein-Led re borg), og flyttede ned til Kølstrup By, 
-•·or han levede, om ikke fattig, saa dog mindre velstillet. En 
3:ypothese om, at Grev Roepsdorff paa Einsiedelsborg ved at til

yde ham Laan til høj Rente har været medvirkende til at for
:inge hans økonomiske Forhold, har jeg ikke kunnet faa Bevis for. 

I det lille Hus i Kølstru p, kaldet » Majorhuset«, henlevede Poul 
.osenørn sine sidste Dage. Et langt og velsignelsesrigt Liv kunde 

han se tilbage paa, var vel mange Sorger vældet ind over ham, 
siden han paa lette Ben trippede om hos Mormoderen, den gamle 

Karen Heins << , maa Glæden over at se sine Opofrelser blive til 
·elsignelse for saa mange, vel være Løn for mangt et Savn. Nu 

.eYer vel ikke flere paa Egnen, der har kendt ham; men blot for 
~n Snes Aar tilbage kunde man fortælle om den stille, gamle Mand, 

er Aften efter Aften gik sin Tur til Kirkegaarden, hvor hans 
Slægt fandt Hvile, da har hans Øjne vel søgt den gamle Gaard 
der nede mellem Trætoppene, hvor han havde lagt sin Manddoms 
bedste Aar, og stille har han kunnet sige til sig selv, at vel havde 
han vundet Sejr, hans Ideer var realiserede, og Velstand blom
strede; hvorhen han saa - - men han stod mellem Grave. Vel 
levede Børnebørnene, men Ulriksholm blev aldrig deres Hjem. 

Som det sidste Minde om Rosenørnernes Slægt paa Ulriksholm 
finder vi i Kirkebogen: » 1829, død 28/ 4, begr. 7/ 5, Poul v. Rosen
ørn, Kammerherre og Kirkepatron, nu boende i Kjølstrup, forhen 
Ejer af Ulrichsholm, 73! Aar. l Aar givt efterladende sig en 
Sønnesøn, Emil, og en Ditto-datter, Cecilia -<< . Det var det 
eneste Lovord, der blev givet ham, og forresten ogsaa den eneste 
.drv han efterlod. Hvor forskellig fra den gamle Præsts varme 
Ord, da >' Karen Heins << blev stedet til H vil e; man mærker rigtig
nok det gamle Ord - •Nye Tider, nye Skikke «. 

Som jeg nu har forsøgt at fremstille det, er der levet i Aar
hundreder paa den gamle Gaard, og intet bedre kan ønskes for det 
gamle Herresædes Fremtid, end at det maa have lært af hine 
Mennesker, der for Aarhundreder siden færdedes paa disse Egne, 
at »Noblesse oblige << . 
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