
Den ron1antiske Have ved Sanderun1gaard. 
Af Havearkitekt Johannes Tholle . 

Blandt Danmarks Tusineler af Haver er der neppe nogen, 
som er bleven i den Grad omtalt og i den Grad beskrevet, som den 
fynske Have, der omkring Aaret 1800 blev indrettet og siden vok
sede sig saa smuk, Scmderumgaard Have. Er end i den nyere Tid 
visse Haver viet megen Omtale, og foreligger der f. Eks. om 
Frederiksberg Have nu udførlige Beskrivelser angaaende dens 
Historie og Udvikling, saa foreligger der ikke om nogen Have saa 
mange samtidige begejstrede Beskrivelser smn om Sanderum
gaard Have, og blandt Datidens Skønnander har den kaldt ad
skillige frem til Hyldest for Haven, ikke blot i Prosa, men ogsaa 
i Poesi, ja endog i Olie og Kobber er den foreviget mangfoldige 
Gange og af fremragende Personer. 

Der har heller neppe i vort Land eksisteret en saa særpræget 
I-lave i forrige Am·hundrede, som denne, der er sprungen di
rekte ud af Datidens Romantik og Kærl ighed til Naturen , 
og den har sikkerlig været næsten som Indbegrebet af den Have
kunst, som praktiseredes ved disse Tider, -.,.- rummende i sig 
ikke blot en Mangfoldighed af Detailler, ~om hørte sig til, men 
ogsaa en stærk Stemning og betydelig Skønhed. 

Sonderumgaarcl, de·r er beliggende tæt ved Odense By, ejedes. 
af Johan Biilow. Denne var født 29 . Juli 1751 i Nyborg; men 
han s Forældre døde allerede, da han var l Aar gammel. Han blev 
derefter opdraget hos en Onkel paa Hvidkilde og uddannedes dels 
som Officer, dels paa Sorø Akademi. Toogtyve Aar gammel blev 
han Kammerjunker hos den kun 5-aarige Kronprins Frederik 
og havde i sin Tjeneste ved Hoffet en hurtig og til en Begyndelse 
meget smuk Karriere. Han blev Kammerher re og Hofmarchal og fik 
Hidderordenens Storkors. Da Kronprinsen blev voksen, frigjorde· 
han sig fra det maaske lidt tvungne Formynderskab fra Biilows 
Side, og ret pludseligt afskedigedes B. under 4. Juni 1793 i Naade, 
men uden Pension. Han trak sig derefter tilbage til sit Gods San
derumgaard, og det skulde blive dette (vel sagtens lidt overilede og 
uoverlagte) Skridt fra Kronprinsens Side, der blev Am·sagen til, at 
han fik Tid til at beskæftige sig med Haven , og denne blev siden 
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hans Yndling. Med sin uskønne Frue lun·de han faaet en betydelig 
Formue, der sa lte ham i Stand til ret ubekym ret at foretage sig, 
hva d han ønskede, og som liberal Godsejer og Modstm1der af Gu ld 
berg og hans System , optraadte han siden som Mæcen. Som et 
Plaster paa Saaret fra Afskedigelsen fik han 1817 Elefantordenen, og 
1822 tilstedtes der ham en Pension paa 2000 Rdlr., der yderligere 
forbedrede hans økonomiske Forhold , og endelig i 1824 fik han 
Ran g m ed Geheimeministrene. Ti l Udgivelse af Skrifter af kunst
nerisk eller landøkonomisk Art ofrede han den store Sum af 
41,000 Hdlr. 1

). Han døde paa Sanderumgaard 22. J an. 1828. 
I den dannede Klasse var Interessen omkring 1800 stor for 

Haver og Havelwnst, og Luften, der var svanger med Romantik, 
efter at Goethe, Rousseau og andre Skønaander havde tolket deres 
T h eorier, var ladet m ed J en S tem ning. der gav sig Udslag i An-

Gocthes Gart cnhaus uden for Weimar 1827. 

læggeise af Stemningshaver trindt omkring. Goethe selv havde 
.anla gt sig en romantisk Have ved si t lille Landsted udenfor 
vVeimar, og til Danm ark kom Theorierne om den romantiske eller 
landskabelige Have gennem den danske Embedsmand ved Kiel 
Universitet, Professor C. C. L. J-Iirschfeldt. 2

) Hans "Theori der 
Gartenkunst « var det Evangelium, hvorfor alle bøjede sig, og Gart 
ner Mansa havde omtrent samtidigt udsendt sine Udkast til Have
anlæg i den engelske Smag. 2

) Det blev dog særligt den tyske 
Havekun st, som kom til at præge Sanderumgaards Have, og som 
H irschfeldt havde givet Udtryk for i sine Skrifter . Mangen Herre
guardshave omlageles i disse Tider i Landskabsstilen, - dog ofte 
med Bibeholdelse af adskillige Elementer fra Baroktiden (Alleer 
etc.), li gesom mangen Landsteds- og Præstegaardshave, saa godt 
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som Forhold ene paa disse noget mindre Arealer tillod det, om
dannedes i den nye Smag. Et typisk Eksempel paa de.t sidste er 
Moseby Præstegaard paa Falster, hvor Pastor J ens Hansen Smidth 
forestod Omdannelsen.3

) I det hele taget var det mere Ejerne 
end deres Gar tnere, der lagde sig i Selen for den nye Tids Kunst, 
og maaske derved blev det let at faa de fornødne Midler frem. -

Datidens Havekunst var karakteristisk derved, at den »var 
vellykket i samme Grad, som de Besøgende kom ud af Sindslige
vægt «; det hørte ikke til god Tone at J.ad-e sig upaavirket af de 
forskel li ge Stemninger. Naar selve Landskabsbilledet og Planterne 

Haven ved Goethes Gartenhaus: Den gode Lykkes Alter. 

ikke virkede kraftigt nok, hjalp man paa Effekten ved Indskrif
ter, Skulptur, Templer, Hytter, Grotter, Gravstene, Ruiner o.s.v. «, 
og de middelalderlige Ruiner florerede under denne Periode. 4

) 

Man byggede, som Chr. Molbech udtrykte sig, »hele eller halve 
Templer, Capeller, Bedehuse o. cl ..... som det menes, ei blot til 
Lyst, .... i det Slags Haver, hvor man vil overbyde Naturen, i 
det man voldtager Konsten. «5

) · 

N a ar Molbech kunde skrive saaclan ( 1832), maatte man for
vente, at han var stærkt indtaget imod en Have, som i den Grad 
var bygget op paa romantiske Effekter, som han omtalte i sin 
Kritik af Datidens Haveknnst, og h vori netop · saaclanne Bygnings
elementer fandtes; men dette var ikke Tilfældet, - tværtimod 
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var han, da han længe, efter at Rygtet havde naaet hans Øre. 
kom til Sanderumgaard, højst betaget af, hvad man der havde 
frembragt, og han yder i en omfattende Skildring af Haven denne 
og deiJS Skaber sin fulde Hyldest. 6

) 

f:hr. Molbech besøgte Sanderumgaard, da han i Aaret 1813 
foretog en af sine sankaldte Ungdomsvandringer, og i sin Dag 
bog fra denne noterer han under 7. Juni bl. a. følgende: 7

) 

>:Ingen ødsel Konst har her søgt at efterligne den høie Na tur
skjønhed i dens Virkninger, eller at ville eftergiøre de store N atm
scener, hvis Smaabilleder dog gierne forholde sig til hine, som 
et Miniaturportrait til en hellig Familie af Rafael. F lid og Ar 
heide, s tyret af en smagfuld Konstnerhaand, har skabt en blid 
indtagPnde Natur , med s till e. venli g Ynd e, paa et Sted , hvis Be-

'vVeimar Parl<en: Del romerske Hus. 

skatrenhed synes at modsætte sig al Forædlin g og Forskiønnelse. 
Et stort Uføre , en Sump, hvor E llebuske vare den eneste Vege
tation, er bleven Lil en skiøn Lysthave, hvor man vandrer over 
grønne Enge, langs med bugtede Vande og rindende Kildebække, 
giennem mangen lys, venlig Kratskov og mangen alvorlig Lund, 
hvor bestandig Afvexling af de forskielligste Træer, Buske og 
Urter danne en rig Mangfoldighed , hvor dog Intet er overlæsset 
og Alt ordnet med Smag. Denne Fortieneste af en saa unyttig 
Jords Forædling og af saamange tusinde skiønne og nyttige Træ
ers P lantn ing maa endog de erkiende, der ikke have noget Øie 
for Naturens Skiønhed og ved enhver Egn kun tænke paa , hvad 
Jorden kan indbringe. Jeg find er det altid roesværdigt, at forene 
det Gavnlige med det Sk iØ!me, h vor begge Dele ikke blot kunne 
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bestaae ved Siden af hinanden, men enelog række hinanclen 
Haand ... . ... . 

Den Smag, hvori Sanderumgaarcl Have er anlagt, er som 
· Stedet fordrede den, simpel, naturlig og beskeden. Hvad her er 
gjort, synes at være lidet, og er dog saare meget , naar man veed , 
hvorledes det er blevet til. Broer over Canaler, Mindestøtter, Lyst
huse og Sommerboliger, som ere anlagte paa forskiellige Steder 
- Alt er i een Smag, lige simpelt og tarveligt, uden Overflødig
hed eller brammende Prydelse. Alt vil man dog finde sm ukt, fordi 
det ikke vil være anclet end naturligt, fordi man seer enhver 
Gienstand paa et Sted , h vor den synes at høre til , og fordi en har-

Clcnlcns: Udsi g t i Sn ncl crum ga:wcl H ave 179R. 

monisk Aand y ttrer sig i del Hele , som man genkiencl er i ethvert 
enkelt Anlæg. . . . Denne Harmonie, som er saa velgiørende for 
Øiet og Følelsen, forslyr res neppe nogensleds i Sand erumgaard 
Have. . . . Denne Have maa kunne giøre samme Fordring, som 
ethvert Værk af en skiøn Konst: at man først prøver, om den 
har nogen eiendommelig Ski ønhed , og derefter, hvis man finder 
nogen saa dan , betragter den i sig selv, og vurderer den efter dens 
eget Værd .. .. . . 

Det Charakteristiske ved Sanderumgaard Have er, a t et af 
Naturen yderst ugunstigt Jordsmon, en sid, af en Aa giennem
løben Ellemose, der tilforn om Vinteren stod h eel under Vand, 
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ved Konst er forvandlet til et vakkert Landskab, hvor man fineler 
en temmelig hastig vexlende Mangfoldighed af smaa Naturscener, 
hvor Vandet er afledet i Canaler, det udtørrede Land benyttet til 
Træplantninger, Mosegrunden forvandlet til Engsletter, Lunde og 
smaa Kratskove fordeelte imellem disse paa en saadan Maade, 
at Vandringen igiennem Haven ved Lys og Skygge er behagelig, 
og ved den raske Omvexling af Udsigter er betaget trættende 
Eensformighed. Endelig er der sørget for, at forskiellige smaa Byg
ninger, anlagte paa passende Steder, end mere oplive Udsigterne, 
sysselsætte Phantasien, og under Vandringen bringe os Tanken 
paa menneskelig Virksomhed, ved Siden af den frie Natur, nær-· 
m ere: foruden at de tildeels frembyde behagelige Hvilepunkter 
til længere eller kortere Benyttelse. 

Man seer snart, at der i disse Anlæg ikke CL' noget stort, ro -

Norske Hytte paa Sanderumgaarcl. 

mantisk, eller høitidelig skiønt. En Flade som den , her maatte 
benyttes, kunde ikke frembyde Afvexling af Banker og Dale, eller 
Udsigter over store Landskabspartier. Men dette synes mig netop 
at være en særdeles Fortieneste ved denne Haves Anlæg, at man 
ikke har villet fremtvinge noget, hvortil Egnen aldeles ikke pas
sede, og ikke opofl'ret den Skiønhed og Behagelighed, som en let 
fremblomstrende Natur kunde yde, for mislykket, overspændt 
Ko ns t. . . . . . Derfor mener jeg, at selv de, som er e vel bekiendte 
med større, betydeligere og prægtigere Haveanlæg, ville crkiende, 
at en heldig Konst har virket ogsaa paa dette Sted .... Hvis jeg 
ellers skulde omtale noget særsski lt ved denne Have, der mindre 
behagede mig, end det Hele, da blev det maaskee, at Anlæggene 
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paa enkelte Steder ikke synes gansk e frie for konstlet Maneer, og 
at de stundom gaae vel meget i det Smaae .... « 

Efter disse mere almindelige Betragtninger giver Molbech sig 
til at beskrive Haven og dens Detailler. 7

) Han fortæller , a t der fra 
han s Værelse var en fortrinli g Udsigt over den; hinsides et bredt 
Vand ligger en Holm, paa h vilken staar en Urne, og hin sides 
Holmen ses de fj erne Skove. Ved den østlige Del af Huset ligger 
den gamle Have med en Mængde Frugttræer og Buske, og i Skel
let mellem den gamle og nye Have staar et mægtigt Elmetræ. Ad 
snoede Gange kommer man til et Hus, benævnt Sommerlyst, 
hygget i simpel, landlig Stil , og herfra har man Udsigt til norsk e· 
Hytte. Gennem en Løvhvælving af Buske og gennem en lille Skov 
af unge Frugttræer fører en bugtet Gang ned ad Højen mod 
Sonunerlyst, og en ny Udsigt til den norske Hytte aabner sig 
omgivet af Graner. Rolig og ensom , finder han denne Hytte, m ed 
Alvor i Na turen rundt omkring den, og over Døren staar der : 

Vi tæller Venner , Sorgens Øieblikke: 
Men Glædens Timer, o! h vi tælle vi dem ikke ? 

Ad en Havegang, der snor sig omkring Hytten, føres man 
hen til en Mindehøj med en Urne under h øje Popler , i\ la 
Rousseans Gravsted. En Bro fører over Vandet, og staaende foran 
en Gitterdør, læser man over denne Johanneslyst. Her er Urter 
og Blomster og et Stykke Kartoffelland; vilde Roser og Caprifolier 
fletter sig ind imellem Lægterne langs op ad Væggen, - her som 
der finder M. en stærk Stemning, særegent for hvert et Sted. Un
der et Egetræ staar en etruskisk Askeurne i Udkanten af det 
Omraade, der paa dette Tidspunkt omfattede Sanderumgaard 
Have (28 Td. L.), der siden udvidedes eller allerede da var und er 
Udvidelse med andre 8 Td . L. Fra Urnen kommer man tir 
[(ild ehylten, hvis Omgivelser er blide og betagende, og over endnu 
en Bro kommer man til en Obelisk af Træ og en afsondret lille 
Skov. >> l denne til alvorlige Betragtninger indviede Lund har en 
Eneboer opslaaet sin Hytte «. Som endnu et Element i den store 
Have har vi Mariehvile, beliggende paa en svalt omskygget Høj. 
Molbech ved neppe noget mere venligt Sted i Sanderumgaard 
Have end her , og Husets Beliggenhed er fortrinli g. Paa den ene 
Side er det overskygget af Cytisus og Popler, og paa den anden 
Side gaar Højen brat n ed til Vandet. 

Blandt Sanderumgaard Haves mange Detailler og Mærkvær
digheder var den mest omtalte af alle Hytten »Tankefuld «. Vejen 
til denne førte gennem en tæt , mørk Plantning, i h vilken man 
standsedes af Indskriften paa et Brædt: ,, Ved du , hvad dig for e
s tam·«, og paa den anden Side af en Bro læs tes "Ha ab og Tillid «; 
en Indskrift: >> Gaa din Vej kun ligefrem « fik den Besøgende til at 
fort sætte og at gaa over tre Bomme, hvorefter man kom til en 
rusten Gitterport med >> Frygter du alvorlige Betragtninger, da gna 
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~videre « som Inskription; endelig kom man Lil en Grav med Lig
sten og Indskriften: >> Støv«, og bag Graven var et stort Kors 
med Paaskrift : >> See Haabet gennem Graven smiler «. Lige over
for disse Smaaanlæg la a Hytten "Tankefuld << , paa hvis Dør der 
stod Ordene: >> Døden er vis, Dødens Time uvis. << Inde i Hytten 
fandtes et Træbord med to Kranier og et Timeglas, og over Bor
det hang et Spejl, hvorunder en Tavle med Ordene: >> Alting er 
forgængeligt <<. Paa Døren s indre Side stod >> Døden er Indgang 
til en bedre Tilstand << .7

) Om Oprindelsen til Kranierne i denne 
Hytte fortælles det 8

), a t de skulde stamm e fra en Slave og en 
Greve. Slaven slog Greven ihjel ; men han bl ev saa revet ihjel af 
en Hund, - og endnu skal det kunne ses, at den ene Hovedskal 
111angler Underkæbe. 

H ytten »T ankefuld« paa Sanclcrumgaanl 

denne Hytte, hvortil alle de Besøgende førtes, h enlaa en 
Slags Fremmedbog, og h eri nedskrev de Besøgende deres Ind 
tryk etc., og det berettes, a t der i 1824 allerede er 3-400 E rin 
dringer nedskrevet h eri .7

) Af bekendte Personer, som indtil da 
havd e nedskrevet et eller andet i denne Bog, skal nævnes J. W . 
Hornemann, Carl Bardenfleth, P. Schousboe, Paludan lVhiller, Dr. 
Frederik Miinster, Hofman Bang, \V·edel Simonsen , Chr. !VIol
bech. Dr. Frederik Plnm, C. C. Seidewitz, A. F. Miihlertz, Caro
line Amalie, Prins Christian Frederik , J. G. Adler, S. N. J. Bloch , 
Professor Sibbern, R. Nyerup, Fred. Chr. Holsteen m. fl. Det ses 
bl. a. af disse Optegnelser, at Professor Molbech gentagne Gange 
har været paa Besøg her,710

) og det skal anføres , at skønt Haven 
siden hine Dage har undergaaet megen Forandring, ikke mindst 
lwad angaar Plantebestanden og tildels Anlægsform en, er Hytten 
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"Tankefuld « med samt dens Bog og dens Kranier endnu be
varet.9) 

Foruden disse mere eller mindre ægte Effekter, særligt vel 
nok mindre ægte, indrettedes der ogsaa et virkeligt Gravsted i 
Haven, formodentlig beregnet paa Slægten, - hvortil Tilladel 
sen gaves ved kgl. Resolution af 26. Oktbr. 1805.12

) 

Som det vil være fremgaaet af det allerede anførte, var Haven 
ved Sanderumgaard i denne Tid en udpræget Lyst-Have, selv om 
netop Lyst-Følelsen ikke just skulde fremmes paa alle Steder. Det 
var et æstetisk Anlæg, et Kunstværk, som ogsaa Professor M. 
siger det. Men Biilow var dog som Godsejer og Liberal ikke sindet 
udelukkende at lave noget, der kunde fornøje ham og hans Med
mennesker, hans Motto var det klassiske: At gavne og fornøje , 
- og derfor var hans Anlæg ikke alene dette Lystanlæg.11

) Det 
fortælles os da ogsaa i et økonomisk Værk fra disse Tider, at Anlæ
get er beplantet med fremmede og indenrigske Skovtræer, især af 
Poppel og Pil, saasom den canadiske Sølvpoppel, af Naaletræer 
og unge Birke og Aske, samt en stor Mængde Frugttræer og især 
Kirsebærtræer. Af sidstnævnte er der over 200 Stk. Og, frem
hæves det, dette Anlæg er at anse som en nyttig P lanteskole, 
h vorfra Træerne udplantes i Skoven ved Gærderne og med en 
velvillig . Haand afgives til Omegnen. Saaledes findes allerede om
kring 1806 hos Præsterne og andre Folk mange unge Birke i 
deres Haver og Gærdselsskove, tillige med Lærk, canadiske Popler 
og andre Hegns- og Buskvækster, der er tjenlige, - og for dette 
kan de alle takke Geheimeraaden paa Sanderumgaard og det af 
ham skabte Anlæg ved denne Gaard.11

) Og omkring selve Gaar
dens Hovedmarker er paa dette Tidspunkt Risgærderne afskaf
fet , og i deres Sted er der plantet Pil og andre nyttige Hegnsplan
ter, saa at der nu fra Gaarden aarligt kan sælges for nogle Rigs
daler GærdseJ.l 1

) 

Allerede fra den første Tid, da Biilow paubegyndte sit maal
bevidste Arbejde for at skabe den nye Have i den nye Stilart (1793), 
har han ogsaa set det som sin Opgave at bevare for Efterverdenen 
et levende Indtryk af, hvad der var skabt, og paa mange Maader 
er som allerede tidligere antydet disse Indtryk bleven fæstnet paa 
Prent, Lærred eller i Kobber, og foruden at B. ved selv at be
koste det væsentligste af dette Arbejde herved har skabt de bed
ste Indtryk af Haven, har andre ganske frivilligt og for egen Reg
ning givet sig til at hylde denne Have eller paa anden Maade 
at bringe Kendskabet om den videre. 

I en Række Lærreder har den højt begavede Maler Chr. 
Eckersberg blandt de første gengivet Havens Interiører eller ,, Ud
sigter«, som de andetsteds karakteriseres. Eckersberg (1783-
1853) fik denne Opgave tildelt af B., som derved og ved ogsaa 
at overdrage andre Kunstnere at gengive Havens Partier, op-

6 
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fyldte et af sine Ønsker, at støtte Kunsten. Et enkelt af disse 
Lærreder gengives omstaaende i Reproduktion; de opbevares iøv-

• rigt alle paa Sanderumgaard.0
) 

Ogsaa den begavede Kobberstikker, den senere Professor 
Clemens (1747-81) fik af B. overdraget at udføre Illustrationer 
af Haven. Den første Serie af disse blev stukken i Aarene 1798 
- 1803 og er betegnet som en Række ,, U dsigtel'« , nemlig 13

) 

l. Udsigt, stukken 1798, forestillende Norske Hytte med Partiet 
her omkring (Grantræeme; se S. 96). 

2. 1798, forest. en hvælvet Naturbro ved Norske 

3. 

4-. 
J. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Hytte og med en Mand paa Broen {se 
s. 75). 

1798, forest. samme Parti med en Dame i 
Forgrunden. 

1798, foresf et Vandparti. 
1800, f01·est. et Vandparti, hvor Vandet deler 

sig, med Baad i Forgrunden samt et 
vandrende Par. 

1800, f01·est. Vandparti med :Mand, Hund og 
Bro i Baggrunden. 

1800, forest. en Obelisk i Forgrunden samt 
en Kunstner med et Tegnehlad. 

1800, forest. Vandparti med bemandet Baad; 
i Baggrunden lægges Lærred paa Bleg. 

1800, forest. Aaparti med Baad med Mænd i ; 
1 Baggrunden Landbohus. 

1803, f01·est. Græsplæne med indhegnet Træ 
og Landbohus i Baggr.; i Fm·gr. læ 
sende Mand. 

1803, forest. Obelisken spejlende sig i Van 
det; i Baggrunden Skov. 

1803, forest. Eng, Vand og Broer. 

Disse "Udsigter« udførtes i Blade med en Størrelse af 
101

/ 2 X 16 cm indvendigt Maal (for Kobberne), og de er af den 
skønneste Udførelse, som tænkes kan, saavel hvad angaar Streg 
som Motivudformning og i de mest henrivende afdæmpede Farve
toner. Motiverne er givet et meget romantisk Ti lsnit med de be
nyttede Figurer, der alle bærer romantiske Dragter, maaske (som 
det vil være naturligt for Clemens, der var Tysker af Fødsel og 
Uddannelse) med lidt mere tysk Tilsnit i Goethesk Stil, end en 
Dansker vilde have givet dem; de opbevares i Det kgl. Bibliotek.13

) 

En anden Serie Kobbere udfærdigedes til Brug for et Skrift 
af M. Winther: Sanderumgaard Have, 1823, efter Tegning af 
Stiftskonduktør, Adjunkt Hanck og stukken af Clemens, ligeledes 
bekostet af Biilow. 7

) De bestaar af og forestiller l) Sanderumgaard 
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set fra Vandet, 2) Johanneslyst, 3) Sommerlyst, 4) Norske Hytte, 
5) Kildehytten, 6) Hytten »Tankefuld «, 7) Fisker hytten, 8) Det 
lille Tempel, 9) Elsehøj, 10) Runestenen, 11) Mindestøtten, 12) 
Pans Tempel, 13) Mariehvile. Af disse Titler vil det ses, at 
Haven paa dette Tidspunkt er forøget med flere Detailler, idet 
flere af de nævnte ikke tidligere er omtalt. 

Det nævnte Værk, hvori disse Kobbere findes gengivet, er 
en Række "smaadigte << m. m. om Sanderumgaards Have, hver 
for sig tilknyttet et af de afbildede Kobbere og formet som en 
Hyldest dertil. Desuden findes der i Bogen gengivet en Række 
af de Sentenser og Erindringer, som fremragende Personer har 
indført i '' Tankefuld << s Bog, ligesom der findes en omfattende Be
skrivelse af denne Hytte og dens Mærkværdigheder. Det oplyses 
nu, at Haven (1823) er paa 42 Td. L., og Biilow har saaledes 
bes tandigt udvidet den. 

At anføre blot et Udvalg af disse Digte og af de Sentenser, 
som Gæsterne har nedskrevet paa Sanderumgaard, vi lde føre for 
vidt, og af Værket skal her blot gengives Brudstykker af Ind
ledningsdigtet i Bogen, som er tilegnet Biilow, og som omhandler 
denne: 7

) 

.... Jeg fløj som Fuglen om i Morgenrøden, 
Og drømte sødt om Fortids skjønne Minde. 
Det gamle Skjold, som funkled over Døden, 
Kun ene Sjælens Længsel kunde vinde. 
Om Nat jeg gik til Graven ufortrøden, 
For der den gjæve Riddersmand at finde , 
Da saa jeg her i Hallen, mellem Bøge, 
Den Ridder bold , som der jeg vi lde søge. 

Vel ei i Pansersærken som den Gamle, 
Og med det blanke Glavind ved sin Side; 
Nej, lad den Døde efter det kun famle, 
Thi Fred er under Danmarks Blomsterlide. 
Men kan da Døden sig med Livet samle? 
Saa tænkte jeg og stirred ud saa vide: 
Er det da Holger Rosenkrands der sidder? 
Ak nei! Johannes Biilow er den Ridder . 

Da hæved sig saa let og glad mit Blik, 
Ved Kampens Leg ei meer det dvæle vilde, 
I Skovens Ly til Blomsterne jeg gik, 
Og suged Kræfter af den sølvblaa Kilde, 
Der mangt et stolt og herligt Syn jeg fik , 
Og blandt de gamle Spær jeg fandt mig ilde ; 
Thi Livet vinked barnligt i det Grønne, 
Og traadte synligt frem i Blomster skiønne. 

fi* 
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En liden Kranels af mine Blomster smaa 
Jeg ydmyg for din Fod, du Gode! lægger . 
J eg samled dem, h vor Kilden springer blaa, 
Og fr edsom Hau gen deres Søstre dækker . 
Men Solens Farveglands de mangle maa, 
Den blege Stjerne dem kun Livet rækker. 
Ved Buskens Fod, skjult under tætte Grene 
Sig ydmyg dølger bly Violen ene. 

Men lad dem slynge sig omkr in g dit Skjold , 
Thi ene der de deres Næring kræver! 
Foroven rækker jeg, o Ridder bold 
Dig Blomstergrenen som ved Dig kun lever . 
O mat og snart d en synke vil, h vis kold , 
H vis vredt dit Øie sig imod den hæver, 
Den Blomsterlund , hvori jeg barnlig leged, 
Du planted selv, thi er det kun - Dit Eget! 

Digteren Oluf Olufsen Bagge opholdt sig i Sommeren 1806 
paa Sa nd erumgaard , og betagen af dette Ophold skrev han Dig
tet: Sommeraften p::~ a Sanderumgaard, et Forsøg i Digtekunsten 
paa den danske Lyre. 15

) Dette Digt indlededes med et større Kob
berstik fra Haven, hvorpaa Gam·den og Dele af Haven ses (Urnen, 
Vand med Baad og Svaner). Selve Digtet fylder 9 Sider ; men er 
ikke egentlig beskrivend e, m en holdt i abs trakte Vendinger. Her 
skal citeres Linjerne: 

Her, hvor ingen Stivhed Øjet støder, 
ingen smagløs Eensh ed, kunstlet Form man seer, 
hvor Forandring overalt fast Øiet m øder, 
og dog Intet planløst , unaturligt er: 
hvor Forskjællighed af Træer, Broer, Hytter, 
Blomstergr upper, Anlæg, Buske vexelviis, 
Øie t glæder , Hjertet frydet', 's jælen fl ytter 
undrende til et miltonisk Paradis. 

Siig, hvo f01·med' dette Alt? - h vis Haand beredte 
denne fordum su mpige og øde Dal 
til et livfuldt Eden ? - Aaen kunstig ledte 
frem blandt spæde Træer og Blomster uden Tal? 
reiste her en Støtte op af Qvaderstene, 
hi:st en Blomstervase tæ t ved Bækkens Bred, 
atter hist en Grotte under Bøgens Grene, 
helliget Natur og Dyd og Eensomh ed?-
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Blandt de mange :Mennesker Biilow kom i Forbindelse med, 
og som han i sin store Gavmildhed ogsaa understøttede og korre
sponderede med, var ogsaa Præsten i Moseby, Jens Hansen Smidth, 
som allerede er omtalt foran. 15

) Fra ham modtog Biilow bl. a. 
hans Digtsamling »Danske Haver «, og i dette, efter franske For
billeder skrevne Værk, havde han da ogsaa tilegnet Sanderum
gaard et Digt. Han stod i Taknemmelighedsgæld til B., og har 
sikkert været meget imponeret af, hvad han har set af Have
kunst paa Sanderumgaard, og sikkert har Besøget her, der fandt 
Sted 2 Aar før han kom til Moseby, i høj Grad paavirket Smidths 

Pastor Jens Hansen Smidth, Moseby, Falster. 

Opfattelse af Datidens Havekunst og været medbestemmende, da 
han indrettede sin Præstegaardshave i Smag med Sanderumgaard 
Have. Digtet om Sanderumgnard 10

) er vidtløftigt og i høj Grad 
billedligt, og ~et lyder: 
Dristigt Japets Søn til Olympens Sale 

Stceg, at hente Gudernes Ild til Jorden: 
Skjøndt af fjendtlig Magt han forfulgtes, frelst dog 

Bragte han Gaven. 

Liv til Leerets Form han forstod at bringe 
Med konstfærdig Haand, men ufølsomt stod det, 
Taust og vildt i vilde Natur , uværdigt 

Menneske-N avnet. 
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Fyrig Aande kom med olympisk Flamme 
Til ufølsom S j el : den besaae forundret 
Mørke Skov og rygende Kjer, et sluæksomt 

Hjem for Uhyrer. 

Heraklidens Arm i sin Kraft blev hævet, 
Og Heroen sang: jeg vilde herske over 
Hver en fj endtlig Magt, som med trod sigt Blik min 

Villie møder. 

Kjækt udførtes truende Ord, men venligt 
Klang blandt ham·de Strid da de mild e Toner 
Af Orpheisk Luth , og de fjendske Kræfter 

Milde foreentes. 

Til et herlig t M a al, som med Lyst udførtes: 
Og Heroers Lov nu Naturen villig 
Lod, thi stolte Hersker da havde lært, sig 

Selv at behers,ke. 

Sværdet blev til Øxe og klang i Skoven, 
Solens Straaler træn gte sig ind i tætte 
Hvælvings skumle Nat og et venligt Huusly 

Reistes paa Høien. 

Morderspærret blev til en Spade; vældig 
Biergflods stærke Strøm i formildet Løb gik 
over Sletten, m ens fra udtørret Mose 

Svundne de qualme. 

Tangers syge Damp, og giftig Hydra 
Nødig veeg fra yndede Hiem, henkrøb 
Vrede Bugter bort til de fjerne Stepper 

Bange for Lyren. 

Snart m an skrev m ed hellige Tegn i haarde 
Steen indviet Lov, som begeistret Sanger 
Havde høit forkyndt i de klare Toner. 

F lammen erkiendtes, 

Som fra Himlen steeg; og beskyttet nu ved 
Budets Varetægt fra indhegnet Trægaard 
Saaes forædlet F rugt hos et ordnet Beed a f 

Lægende U r ter. 
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Dog, end ei den Ild, som Prometeus bredde, 
Ei den strænge Lo'\'1, som med Malmen ristet 
Stod i haarde Steen, har formaaet yndig 

Have at skabe. 

Blot vellystig Lund var Armidas Have; 
Blot Alcinous har for Granen sørget, 
Og Semiramis ved sin Muur kun viist os 

Stolte Tyranpragt 

Førend Kristus kom, var der ingen Have 
Paa den hele Jord, da fra Paradiset 
Adam jaget bort for den vrede Cherub 

Bange han flygtet. 

Mere hellig Ild, end Olympen kjendte, 
Steeg fra Himlen ned, da fra Tabors Tinding 
Silohs Stemme lød og forkyndte Verden 

Mildere Love. 

Paradisets Dør da igjen blev aabnet; 
Adamslægten nærmere Gud nu havde 
Seet, og følte Kraft, til at efterligne 

Gud i Naturen 

:Mild og modig gik den til Hæderværket: 
Milde Engleehor fra sin Himmelbolig, 
Mennesket til Fryd og til Ære, skuer 

Eden fornyet. 

Blandt Apostler var en Johannes fremfor 
Alle Siloh kjer; men hans Navn og Hiert.e, 
Biilow! Du har skabt om dit stille Patlunas 

Tryllende. 

Fra uvejsomt Kjer, der for sorte Tudser 
Før var Opholdssted, du forjog de skumle 
Taagers syge Damp og den kaade Vandsnogs 

H vislen i Sivet. 

Skjønt sig hæver nu i den luune Lystskov 
Venlig Sommerlyst og velkommen byder 
Giestens h·ette Fjed; men af Skjønhed tryllet 

· Kraften fornyes: 
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Frem paany han iler, for fro at skue, 
H vad en Tizian kun har værdigt malet, 
Hvad der mildt forskiønner en Juuls de kiere 

Danske Idyller. 

Morgenrødens Glanels i de blanke Vande, 
Ledte frem i smilende Bugt, sig speiler, 
:Medens Drosselfløiten din stille Bøn til 

Himlen ledsager. 

Mørl{et kysser venlige Lys til Afskeed, 
Og de sniger bag en fortrolig Hække, 
For at møde der med sin svale Aande 

Tænkerens Vandring. 

Stille Aftenstund det igjen fremkalder, 
Og med freidigt Blik du beskuer Himlen, 
Fra hvis lyse Krone ved Dag og Nat Dig 

Trøsten tilsmiler. 

I din Have boer, hvad forgjæves søges 
Midt paa Jord, Trøst for din Sorrigful de, 
Raad, Opmuntring, Hjelp for den milde Kunst, for 

Hæderlig Lærdom. 

Der en venlig Haand og en sindrig Tale 
Gjæsten stedse fandt, og fra Helligdommen 
l\{ildt opbygget skuede han fro til Livet, 

Freidig til Døden. 

Du hvis Skaberkunst et saa yndigt Eden 
Har frembragt omkring dig, ved Synet priser 
Takkens Stemme værdig din Aand, at ordne 

Heldig et Rige. 

Himlen smile mild til dit milde Pathmos, 
Skjerme huld dit yndige Mindesmærke, 
Og til fjerne Tider din Aand omsvæve, 

Daniens Haver. 

For Samtiden hnr Sanderumgaard sikkert været det mest 
raffinerede Anlæg i denne Stil, - derom kan der neppe herske 
Tvivl. Men foruden den allerede nævnte Have ved Moseby Præ
stegaard, som blev ti l i Begyndelsen af Aarhundredet, indrettedes 
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der ogsaa i Frederiksberg I-lave og Søndermarken romantiske Par
tier, hvoraf Norske Hytte i Søndermarken maaske kommer den 
ti lsvarende i Sanderumgaard nærmest og eksisterer den Dag i 
Dag. Ogsaa Vedel Simonsen indrettede ved "E [vedgaard« en efter 
Datidens Forhold moderne Have, som han selv har skildret Til
blivelsen af, - et Emne, som muligvis senere kan blive be
handlet paa dette Sted. Det skal blot antydes, at der i denne 
Have var •• mange tildels med triste Vers forsynede Mindesmær
ker«, og en •• stor forgyldt Sol af Træ halvt opstaaet<<. 17

) 

>>Det norske Hus« i Søndermarken, Kbhvn. 

Sanderumgaard Haves senere Skæbne skal der ikke her nær
mere gøres Rede for, - kun skal anføres, at da den i 1845 om
tales blandt de andre fynske Herregaardshaver/8

) siges den endnu 
noksom at være bekendt for sine smukke Anlæg; men senere er 
Kanalerne gjort bredere, og i den fjernere Del af Haven, der nu 
nærmest er Lystskov, er den ældre Beplantning mange Steder af
løst af Nyplantn in ger, hvorimod der ved Hovedbygningen er be
varet adskilligt af den oprindelige Træbestand,9

) deriblandt en stor 
Poppel (Populus alba), en canadisk Poppel og et pragtfuldt Val
nøddetræ. Kun Hytten "Tankefuld« er nogenlunde uforandret be
varet af de gamle Bygninger.") Havens Areal, der i sin Tid var 
48 Td. L . (24 ha), er nu indskrænket til 5 ha.19

) Karakteristisk 
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nok haves der blandt Forf.'s Optegnelser om mere end 4000 dan 
s ke Gartnere ingen om Sanderumgaards. Om der nogensinde har 
været ansat nogen Gartner, kan ikke siges 20

); men i hvert Fald er 
det Ejeren og ikke de eventuelle Gartnere, der har præget I-laven. 

Parti fra Sanderum.gaard Have 1918. 
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Sanderumgaard boede ved Bystævnet i Davinde, og at han til en Be
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P.S .! For modtagen Hjælp ved nærværende 
brin.ges Den grevelige H.ielmstjerne-Rosencroneske 
bedste Tak 

Undersøgelse 
Stiftelse min 

Forf. 
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