
Sagfører, Godsforvalter 

Christian Ludvig Qvist. 
Slægten Qvi3t, lni3 Hovedlinie er knyttet til Svendborg, 

kan med Lethed følges tilbage til Midten af det 18. Aar
hundrede. 

Det er mulig, at det var Chrislian Ludvig Ulrich 
()v ist, født 17 49, som grundlagde den store Kjøbmands
forretning, der i sin Tid laa paa Hjørnet af Vestergade 
og Gaasestræde i Svendborg, hvor man endnu kan se 
nogle af de gamle Pakhuse, der mærkeligt nok har mod
staaet Tidens Angreb; men det .er ogsaa muligt, at det 
var hans Fader Ludvig Sperling liansen Qvisl, som gjor
de dette. 
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Chrislian L. U. Qvist var til sin Dod, 1817, Kjøbmand 
i Svendborg. Han var gift med Birgitte Cathrine Becl!, 
der gjennem sin Moder stammede fra den gamle ansete 
Slægt, Riber. Hendes Billede er bevaret og vidner om V cl
stand. 

Dette Ægtepar havde en meget stor Børneflok, ialt 

Birgitte Catharine Qvist, født Bech. 
1752-1835. 

ni, og en af S:mncrne med det ejendommelige Fomavn 
Gumme overtog efter Faderens Død den store Virksomhed. 

Gumme Christian Quist blev fodt 1791; han tog Eks
amen som Farmaceut og var, saavidt det kan skjønnes, en 
meget dygtig og alsidig begavet Mand. Dette kunde ogsaa 
uok gjørcs nødig ; thi hans Bedrift var meget omfattende. 
Foruden den store K jobmandsforretning drev han et større 

Svendborg Amt 1934



CHRISTIA N LUDVIG QVIST 59 

Landbrug og havde flere Skibe i Soen, der bl. a. sejlede 
paa China, (Slægten ejer endnu Rester af et kostbart gjen
nembrudt Stel, som blev hjemført derfra.) 

I alt dette Arbejde havde han en ypperlig Medhjælp i 
~in Hustru Birgithe Margrethe fodt Clemensen, som efter 
hendes Rillede at dømme sikkert har været baade klog og 

Gumm e Christian Q vist. 
1791-1879, 

m~·ndig. (Se Side 60). 
Der var kun to Børn i dette Ægteskab ; en Datter , 

~m døde ganske ung, og en ·søn ved :\avn L11dvig Ulrich 
Qrist, født 1821. 

Som ung Mand blev Ludvig Ul rich sendt til Liibæk 
'or at uddannes 1 Handelsfaget Der traf han A.ugusta 
Dorothea Schlichling, eneste Barn fra Gam·den "Sarpen" 
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i Holsten, og blev trolovet med hende. Naar man læser 
Thomas Manns glimrende Skildring af Livet i Liibæk, 
som den findes i "Huset Buddenbrook", kan man danne 
sig en Forestilling om, hvorledes de to unge Menneskers 
Ungdomsliv formede sig i den gamle Hansas tacl. I Som
meren 1846 holdt de Bryllup og ·bosa tte sig i Svendborg, 

Birgitte Margrethe Qvist, født Clemensen. 
1794-1848. 

lwor de vistnok samtidig over tog den store Kjøbmands
forretning. 

Det har næppe altid været nemt for den unge Kone 
at begaa sig med sin tyske Accent i de bevægede Aar 
1848-64, da de nationale Følelser rørte sig saa stærkt 
herhjemme. - Hun styrede imidlertid med sikk·er Haand 
den store Husholdning, og hun var en· klog og betydelig 
Personlighed og meget dygtig. (Se Side 62). 
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Ludvig Ulrich Qvist synes ikke at have været stærkt 
interesseret i Handelsvirksomheden, Landbruget interesse
rede ham mere, og han foretrak Livet i den frie Luft. 
gik J. Eks. meget paa .Jagt sammen med Baronen paa 
Taasinge. 

I den gamle Kjøbmandsgaard fik dette Ægtepar fire 

Ludvig Ulrich Qvist 
1821-1867. 

Børn, en Datter og tre Sønner. Det er den ældste af disse· 
~ ønner, Christian Ludvig Qvisl, født 10 . .Jan. 1849, vi 
her skal beskjæftige os med. 

Efter en lykkelig Barndom blev han konfirmeret 1860 
af Pastor Warburg i Svendborg. Netop samme Aar drev 
hans Faders udprægede Lyst til Landvæsen og Landliv 
ham til at opgive Virksomheden i Svendborg og overtage 
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Forpagtningen af " Louiseholm' · i Draaby Sogn, Horns 
Herred ; denne Gaard var paa ca. 500 Tcl. Ld. og horte 
under "Jæg.erspris". 

Efter at have taget Præliminæreksamen ved Universi
tetet i 1864 hjalp Christian Qvist en Tid sin Fader ved 
Landvæsenet; men Faderen ønskede, at han ,;kulde tage 

Augus t.1 Dorvth~a Qvist født Schl ichting 
1823- 1905. 

dansk juridisk El samc11, inden han helt slog sig paa 
Landvæsenet, og da han endnu var for ung til at optage 
et Studium med nævnte Maal for Øje, søgte og fik han 
en Plads som Contorist hos Herredsfoged Willemoes i 
Kolding. Her Lilbragte han saa tre lykkelige Aar ; men 
i Juleugen 186 7 mistede han sin elskede Fader, og kort 
derefter kom det til et økonomisk Sammenbrud for Fa-
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milien. Fadeæns gode Forventuinger med Hensyn til D rif
len af "Louiseholm" var desværre ikke gaaet i Opfyldels~. 

J orderne var vanskelige og Tiderne ligesaa. Meget Arbejde 
'ar udført, og mange Penge havde han sat ind ; men Ar
Lejdet bar kun ring·e Frugt, og Pengene var tabt. Samti
dig satte han sit Helbred til og Lukkede under fo r en For
koleisessygdom i sit 46ende Aar. Hans Hustru sad nu til
Lage med fire Børn og maatte søge en Ordning med Kre
ditorerne, som den kunde · blive, og meg·et blev der ikke 
lemet hende og Børnene. 

Den ældste af Bøm ene, Elise ilt/ aria, fik en Stilling 
~om anden Selskabsdame hos Grevinde Danner. Der var 
hun i seks Aar, og hun talte altid siden med stor Agtelse 
om Grevinden. I Efteraar·et 1873 blev 'hun gift med Lav
ri t . ..: Chr. 'l'heisen Raven, (som var In~endant hos Lens
grevinde Danner. - Den næstældste af Sønnerne Emil 
l 'aldemar Qvist ( 1851- 192 7) blev Gartner og 'drev igjeu
nem mange Aar indtil sin Dod et anset Blomstm;gartneri 
i SYendborg. - Den yngste Søn AEreth Gunune Quist, 
. 1854, blev Landmand og senere igjennem mange Aar 

Bestyrer af Horslunde Saftstation paa Laaland. 
Den ældste Søn, Chrislian Qvist. maatte efter Faderen 

Dod ganske hjælpe sig selv, og da han i 1868 drog til 
Kjobenbavn for at Legynde sine j uridiske Studier, havde 
han ikke andet at leve af, end hvad han havde opsparet 
at sin Løn i Kolding, og hvad han kunde tjene ved at 
c~rbejde 4 Timer daglig paa et Sagførerkontor. Efter to 
i -t meget svære Aars Forløb fik han sin Eksamen med 
5te Karakter, og derefter blev den purunge Mand anclen 

f uldmægtig hos sin Manuduktør, Overretsprokurator 
'oll.:o . Samtidig n1ed, at han passede denne Virksomhed. 
tjente han Aaret efter sin Værnepligt ved Forplejnings

.·orpse t. - Af hans ,\fregningsbog ses det, at Lønniftgen 
Forplej ningskorpse t dengang var 22 Skilling pr. Dag. 
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desuden daglig 11/2 Pund Rugbrod og 3 Skilling til Un
derbeklædning. De unge Mennesker i Korpset, som næ
sten alle var juridiske Candidater, Studer,ende og Kontor
folk, blev sluttelig, for yderligere at blive uddannede i 
praktisk Tjeneste vedrørende Forplejningsvæsenet, fordelt 
til de forskellige Rekrutbatailloners Intendanturer, hvor 
de gjorde Tjeneste i et Tidsrum af 70 Dage. - Da 
Christian Qvist netop ved den Tid fik tilbudt Pladsen som 
Fuldmægtig hos Prokurator og Godsforvalter ved Baro
niet Holckenhavn, Cancelliraad l nrgensen, der var Ejer af 
og boede paa "Dyrhaugegaard", tæt udenfor Nyborg, saa 
søgte den unge Mand om at blive tildelt 19de Bataillons 
Intendantur, hvilket skete. 

Atter passede Chr. Qvist sine militaire Pligter samtidig 
med sin Fu1dmægtigplads, hvilket lettedes v,ed, at han fik 
Lov at bo paa "Dy1;haugegaard". Paa denne Maade bedre
des hans økonomiske Stilling saa meget, at han kunde 
kline sig selv sin Soldatertid igjennem, ogsaa i den sid
ste Examcnstid paa \Vildersgades Kaserne i Sommeren 
.t87l. Imellem hans Kammerater var bl. a. Cand. jur. 
Simoni, sene æ Stiftamtmand i Odense; Cand. j ur. Secher, 
senere Herrl)dsfuldmæg1ig i Svendborg, samt Ernst von 
der Reclæ. Den sidste skrev netop dengang paa sit be
kjendte Digterværk "Bertran de Born", og deklamerede 
ofte lange Partier deraf om Natten, gaaende op og ned 
ad Gulvet i det fælles Soveværelse. 

Det gjaldt nu for Chr. Qvist at kunde bestaa som 
C01·p01·al, hvilket han ogsaa gjorde, saa han fik sit Hjem
sendelsespas; og han kunde derefter rolig fortsætte 1 si n 
Stilling hos Cancelliraad Jørgensen, og han blev der til 
dennes Død 1873, hvorefter han afviklede den Afdødes 
Forretning, samtidig med at han af Lehnsbaron Conrad 
Holck blev constitueret som Godsforvalter, indtil den nye, 
Hr. von Bergen, kom i 1874. 
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Saa nedsatte den kun 25-aarige ung,e Mand sig efter 
mange Vanskeligheder som Sagfør.er i Nyborg med Kon
or i Konsul Brandts Gaard i Pederjægerstræde, nu Kors
ade. En ret beskeden Begyndelse; men Klienterne var af 

Byens større Handelshuse, som f. Eks. Konsul W . Kruuse, 
ophus Strømberg, Ohmeyer og Firmaet R . Suhr, med 

~onsul Clausen som Forretningsfører. Desuden blev han 
parekassens Sagfører og Administrator af den under 

:\"yborg Slot hørende "Dronning,egaard" i Kongegade, 
hvor "Svendborg Amt" havde Kontor, inden det blev flyt
tet til Svendborg, vist 1870. (Ejendommen blev først 
solgt 1899 til Andelsselskabet "Herregaardenes Mejeri"). 

Kort efter blev Sagfører Qvist Godsforvalter paa 
"Rønningesøgaard" hos Kammerherre Mylius og Sag
fører for Jægermester · W right Engelsted til Rørbæk. 

V ed selskabelige Sammenkomster i disse Familier traf 
den smukke unge Mand den sekstenaarige Frk. Thyra 
Freiesleben, hvis Fader var Captain ved 19. Batt. i Ny
borg. Dette førte til de:ves Forlovelse i 1878, og i 1880 
blev Chr. Qvist og Undertegnede, samme Thyra Freies
leben gift. Vi flyttede ind i den af min Forlov·ede byg
gede Villa, med Have ned til den gamle Fæstningsgrav, 
det Hjem, hvor vi boede i 20 Aar, og hvor vo:ve 3 Døtre 
blev fødte. Der staar i min Mands egenhændige Levneds
beskrivelse, der er Grundlaget for denne Artikel, følgende: 
"Det blev et indholdsrigt Liv, vi der førte i Børnenes 
Opvækst og med en stadig større og større Vennekreds,
men, hvad der jo ogsaa var af stor Be!ydning og med
virkende hertil, mange gode Arb~jdsaar for mi_g med rig 
Velsignelse fra oven og Paaskjønnelse af mit Arbejde fra 
Klienterne og anden Side." 'Chr. Qvist var i Skattelig-
ningskommissionen fra 1878 til 91; de sidste 10 Aar 
som Formand. I 27 Aar var han af Justitsministeriet be
skikket til at deltage i Udførelsen af de offentlige og he-
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nefioerede Sager ved Nyborg og Vindinge Herreds Ret
ter, og i 25 Aar bestred han Agenturet for "Statsanstal
ten for Livsforsikring". - Man maa beundre denne 
Mands Arbejdskraft, da han foruden sin store Bagiører
forretning med Ejendomshandler, Godsadministration, Be
handling af Konkursboer og Dødsboer, som Executor te
stamenti, yderligere i 15 Aar var M·edlem af Sagfører
raadet for Fyns og Lolland-Falsters Stifter, et Tillids
hverv, som han satte megen Pris paa. 

Ved Kammerherre de Mylius Død 1885 ophørte "han 
n t være Godsforvalter _paa "Rønningesøgaard"; men havde 
devefter et stort Arbejde, først som den ene Executor, der
næst sener·e som den ene 'af de af Justitsministeriet 
valgte Skjønsmænd til at udrede, hvorledes de i Aarenes 
Løb af Stamhusets Fideicommis laante fler.e Hundrede 
Tusinde Kroner ved talrige Forbedringer og Forskjøu
nelser var kommen selve Stamhuset "Rønning·esøgaard" 
tilgode. Som den anden Skjønsmand valgte Chr. Qvist 
Godsejer, Cand. jur. Langkilde til "Julskov". Kammer
herre Mylius var en meget praktisk og dygtig Godsejer, 
og hos ham lærte Chr. Qvist i sin Tid en hel Del Forst
væsen, som i de følgende Aar kom ham til stor Nytte. 

Samme Aar, 1885, brød "Handels- og Landmands
banken" i Nyborg sammen, foraarsaget ved et uforholds
mæssigt stort Engagement med Handelshuset "M ohr \f 
Kjær" i Kjøbenhavn, og den trak fl.ere Kjøbmænd med 
sig i Faldet. Bankens Repræsentantskab saa ikke Udvej 
til dens Redning og bemyndigede Chr. QY.ist til hurtigst 
muligt at rejse ind til munatlig Forhandling med Justits
minister Nellemann om Udnævnelsen af en Kommission 
til at likvidere Banken ved lempelig Afvikling. - Ansøg
ningen til Justitsministeren var bil~gt med et i Dagens 
Løb tilvejebragt Garantibevis paa 100,000 Kr. til extra 
Sikkerhed for Spar.ernes Tilgodehavende. Samme Aften 
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Yendte Chr. Qvist hjem med Kommissoriet i Lommen, tak
·et være Ministerens store Imødekommenhed og klare 
Indsigt i Sagen, og denne telegraf.er·ede allerede om Ef
termiddagen til Skifteretten i Nyborg, at Sagen var ord
net, for derved at :standse en mUlig indgiven Konkursbe-
jæring. Hvert Halvaar skulde der indsendes Beretrung til 

:\Iinisteriet om Likvidationens Forløb, og Kommissionen 
begyndte straks med at afskedige Bankdirektør.en, og for
delte derefter Arbejdet i Banken mellem sig, sammen med 
Bogholder L. Benzon, saa to af dens Medlemmer daglig 
Yar tilstede i Kontortiden. Saaledes gik de første Aar, 
men i de 2 sidste udførtes Arbejdet hovedsagelig af Kjøb
mand Ohmeyer og Chr. Qvist; de bragte Forholdene til en 
endelig Afslutning i 1891 med det heldige Resultat, at 
der, fomden fuld Dækning· til Kreditorerne, blev en Di
Yidende til Aktionærerne. 

Chr. Qvist var Revisor ved Firmaet Suhr i flere 
:\ar, og han kom ved dettes Forretningsfører, Consul 
Clausen, me·d ind i 'det stærke politisk·e Røre i Proviso
rietidens bevægede Dage, da Nyborg var Kampplads mel
lem Partierne Højre og Venstre. Man husker maaske end
nu Navne som Anders Tange, der holdt til hos Kjøbmand 
Rasmus Winckler, og hvis Hjælper bl. a. Klavs Berntsen 
,·ar, og Lars Dinesen, der lige som Consul Clausen og 
C hr. Qvist støttede Højres · Candidat Rasmus og senere 
Lars Christiansen. Højre opstillede senere Etatsraad Lang
kilde til J ulskov, hvis ordførende Stiller Chr. Qvist, efter 
.,Højres Vælgerforening"s Opfordring, var ved Valget i 
April 1892. Dette er vist den eneste Gang, han offenli
. a gav sig af med Politik. 

I Februar 1900 fejrede Chr. Qvist sit 25-aarige Ju
. æum som Sagfører og blev uventet glædelig overrasket 

m·er al den Venlighed, der blev vist ham fra Nær og 
F jærn; han skriver selv: "Al denne Hyldest var mig for 
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overvældende og efter min Mening langt over Fortje1ieste, 
da det forekom mig at være mig, der var Tak skyldig til 
Venner, Klienter, Kollegaer og :mit Personale for, hvad 
enhver især havde været for mig baade personlig og til 
min Forretnings og Virksomheds Fremgang og Trivsel 
ved godt trofast Venskab, godt og behageligt Forhold og 
Samarbejde, og ikke mindst for den store Velvilje og Til
lid, der er vist mig af mine Klienter i stor Udstrækning 
fra By og Land, saavelsom fra Myndighederne, i min 
Virksomhed". 

Endelig kunde min Mand faa Tid og Lejlighed til at 
tage sig en Ferie udover et Par Dage, som hidindtil ; og vi 
bestemte da at tage til Italien og ·Schweiz i Forsomme
ren 1901. - En Ugestid før vor Afrejse sendte Frk. 
Cathinka Rasmussen, Nyborg, Bud efter min Mand for 
at lade ham skrive sit Testamente. Da det lod til at blive 
et større Arbejde, bad han, om det maatte vente til vor 
Hjemkomst, men: "Nej, det skulde gjøres strax !" -
Hvor var det mærkeligt, mon hnn havde en Forudanelse; 
thi da vi naaede til Køligheden i Schweiz, laa der Brev, 
at Frk. Rasmussen var død af Difteritis. Min Mand vil
de strax hjem; men jeg fik ham overtalt til at vente lidt 
endnu, da der først skulde desinficeres i den Afdødes Lej
lighed. 

Nu gjaldt det om at udforme den Plan, Frk. Rasmus
sen havde udkastet i sit Testamente, om: af hendes Ef
terladenskaber og øvrige Formue at danne et Legat, kal
det "Kjøbmand Martinus Rasmussens Familielegat"; -
men det var sandelig ikke saa lige at gaa til! Øjemedet 
med Legatet var Oprettelse og bestandig Vedligeholdelse 
af et Recreationshjem for mindre bemidlede Damer, der 
enten som Reconvalescenter eller paa Grund af Overan
strengelse ved deres Gjerning trængte til Hvile og Re
creation ved et Sommef?phold. - Dette "Hjem" skulde 
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crundlægges paa Frk. C. Rasmussens og afdøde Foræl-
es mangeaarige Lyststed "Sølyst", der ligger i en stor 

cammel Hav·e ved Nyborg Fjord. I Testamentet var ud
tal t hendes Ønske, at Chr. Qvist skulde være Formand for 
Legatets Bestyrelse og iværksæUe dette Recreationshjem, 
forestaa dets Etablering, Vedligeholdelse og Drift, sammen 
med to ansete Mænd, den ene en Læge, den anden Medlem 
af Nyborg Byraad. - Det gamle "Sølyst" var muret op 
i Saltvand, saa Chr. Qvist mente ikke, det var solidt nok 
til at modstaa Tidens Tand; saa der blev bygget et nyt 
"torre og godt Hus af samme Facon med Plads til 8 
Damer. Haven, der var et rent Vildnis, blev ordnet, Øko
noma antaget, og Hus·et monteret, mest med Stifterindens 
:\Iobler; Hjemmet ;,SØlyst" blev saa aabnet d. 16. Juni 
l "96, og det har siden været optaget hver Sommer fra 
:\[aj til Septbr. Nogle Aar efter maatte der indrettes 4. 
:::oYeværelser til i det gamle "Sølyst", men da dette blev 
ior besværligt i Længden, og Efterspørgslen efter de utro
lig billige Pladser i dette hyggelig·e, fredelige Hjem med 
den store, skygg.efulde Have blev mer·e almindelig, lod Le
gatets Bestyrelse, da Formuehemgangen tillod dette, op
fo re en Tilbygning til det nye "Sølyst", saa der b1ev Plads 
til alle de 12 Damer, foruden bekvemmere Lejlighed til 
Bestyrerinden og de 2 Piger samt en dejlig stor Daglig
st ue med Terrasse foran. Portneren, som ogsaa er Have
mand, fik en god Lejlighed paa det gamle ,,Sølyst". -
Chr. Qvist har lagt et meget stort Arbejde derude, som 
den egentlige Leder af For·etagendet, som Regnskabsfø
rer og ved den anstrengende Belæggeisesplan af V æret.:. 
serne. Han elskede dette smukke Sted, som han havde 
5kabt ud af et Kaos; og takket være Frk. Cathinka Has
massens gode Ide og smukke Tanke har "Sølyst" bragt 
Glæde til utallige i disse mange Aar. Der er Plads til 
o0-70 Damer hver Sommer; og over 2000 har vundet 
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fornyede Kræfter derude i den gamle Have og de smuk
ke Stuer. Ved Frk. Rasmussens Død var Kapitalen ca. 
2.4,000 Kr., men for at holde Driften gaaende og klare 
Byggeforetagenderne maatte alle Jorderne sælges; Lega
tets Kapitalformue blev derved forøget til 12.0,000 Kr. i 
sikre "Værdipapirer og Sparekasseindskud. 

I over 30 Aar varetog Chr. Qvist dette Tillidshverv. 
og først da alle de "Sølyst" tilhørende oprindelige Mark
jorder var omdannet til Havelodder og Byggegrunde med 
Veje og Gader, med Kloak-, Vand- og Gasledninger, og 
"Sølyst" betryggende garderet til alle Sider mod ubehage
ligt Naboskab; først da, i A ar et 19 2 4, trak ·han sig til
bage, 75 Aar gammel. (Alt dette Arbejde var ret uegen
nyttigt, da han kun fik 200 Kr. i aarlig Gage, som han 
selv 'havde foresiaaet "fra Begynaelsen åf.l) 

I 6 Aar, til 1897, var Chr. Qvist Medlem af Nyborg 
Byraad og Formand for Fattigudvalget, Medlem af Al
derdomsunderstøttelses-Udvalget samt Mark- og Skovud
valget og Sundhedskommissionen. 

1) Imellem Chr. Qvists Papirer ligger der en l\1otits, som sik. 
kert vil interessere flere, og da tilmed Navnet Qvist her fore" 
kommer 2 Gange, skal den citeres her: 

»Praktiserende Læge Emil Jacobi Frisch - som 1862 byggede 
Landstedet »Sølyst• ved Nyborg -beplantede og anlagde ogsaa 
det dertil erhvervede Areal, ca. 15000 O Alen som Have - er 
født den lO. April 1789 i Bergen, gift med Georgine Dorthea 
Hjelte, født 28. Februar 1792. -- Hun var en Datter af Boghol
der Ole Hjelte og Hustru Knudine Cathrine Qvist; Emil Jacobi 
Frisch var Søn af Toldinspektør Christian Ditlev Frisch og Hu" 
stru Sophie}Magdalene Qvist. - I Aaret 1810 var han Kirurg 
paa et Kaperskib, blev taget til Fange af Englænderne og bragt 
til Portmouth, hvor han gjorde Tjeneste som Underkirurg ved 
et Hospital indtil Freden 1814. - Læge Frisch tog derefter i 
1818 kirurgisk Examen og virkede fra samme Aar som prakti" 
serende Læge i Nyborg, hvor han døde 20. August 1862, efter 
at hans Hustru sammesteds var død 12. September 1849. - De 
er begge begravede paa den gamle Kirkegaard ved Nyborg Kir" 
ke; efterlod sig ikke Børn eller Livsarvinger, og Major Hjelte 
og Hustru var deres Universalarvinger«. 

Disse Oplysninger er erhvervede dels i Provinsarkivet i Oden
se dels af Nyborg Skifteprotokol ved Chr. Qvist, Juni 1926. 
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H vordan han overkom det hele er ikke til at forstaa ; 
oa havde han en udmærket Hjælp paa sit Kontor i sine 
o dygtige Fuldmægtige ; først nuv. Sagfører Metz i l O 
\.ar og derefter Sagfører Nielsen i andre 10 Aar. -
Fra sin første Sagførertid havde Chr. Qvist en Del For
retninger fra Etatsraad, Godsejer Johan Kruuse til "Nord-

·ov· ', og i Aaret 1895 maatte han overtage Administra
·on af Herregaarden "Leutved" i Sydfyn, som ovennævntes 

:Oll Hans Kruuse ved Giftermaal var bleven Ejer af; dim
.Je havde imidlertid paadraget sig en meget betydelig Gjæld, 
=om Faderen maatte udløse ham af. Etatsraaden døde Aa
ret efter; og da Sønnen var flyttet fra "Leutved", maatte 
Chr. Qvist drive denne Gaard ved Hjælp af en Forvalter, 
indtil den blev solgt i 1898. For Etatsraadinden, der var 
r l A ar gammel, administrerede han derefter, som hen-

es Lavværge og Godsforvalter, "Nordskov" med 2 Kirker 
oa Skove samt hendes afdøde Mands Formue til hendes 
Død 1899. - Herefter overtog han, sammen med Di-
3triktslæge Dons, Behandling-en af det vanskelige Bo, som 
Executor testamenti, til Skifte og Deling mellem de mange 
.-\.ninger. - Tilsidst blev "Nordskov" solgt i 1901 med 
alt Tilbehør til Hofjægermester Sporon-Fiedler; og ende
li a kunde Etatsraad Kruuse og Hustrus Dødsbo opgjøres 
og sluttes. 

Foruden Salget af disse to Herregaarde afsluttedes 
under Chr. Qvist Medvirkning henholdsvis Kjøb og Salg 
af flere store Landejendomme paa Fyn; saaledes "Bi-

·opstaarup", "Nyfæste", "Stadagergaard", "Grøftebjerg", 
.. Risinge", "Gl. Klingstrup" og "Hesbjerg". Han ordnede 
'idere i Nyborg By en Del større Ejendomshandler, f. 
Eks. : Nyborg Apothek, Slotsmøllen, Firmaet Suhrs Gaard 

a Hotellerne "Postgaarden" og "Nyborg". Alle de vigtige 
-kriverier vedrørende disse Handeler skulde dog udtænkes 
i Chr. Qvists Hoved og laves forsvarligt. Fra Foraaret 
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1891 til 1902 var Chr. Qvist endvidere Godsforvalter paa 
"Ørbæklunde". 

I Kammerherre, Godsejer de Bornemanns Dødsbo, 
"Bjerg.ebygaard" paa Sjælland, repræsenterede min Mand 
min kjødelige Cousine, Julie, der var ældste Søns eneste 
Barn. Foruden at være Arving i Boet var hun tillige Suc
cessor til det 1ste Bornemannske Fideikommis, som hun 
imidlertid paa Grund af en Fasters Prætension maatte 
tilkjæmpe sig ved Højesteret, der tilkjendte min Mands 
Klient, Julie de Bornemann, gift Møller, Besiddelsen af 
Fideikommisset. 

Et af de mærlmligste Dødsboer, Chr. Qvist var Exe
cutor i, var vel nok Frederik Worms. Denne Mand rejste 
som ung fra Danmark, fordi et Mord, hans Broder havde 
forøvet, satte et saadant Stempel paa Familien, at de alle 
blev mærkede for Livstid deraf.l) 

Frederik W orm tjente sig en stor Formue, ca. 300,000 
Kr., ved egne Spekulationer, medens han var hos Westen
holtz i London ; og ved Tilbag.ekomsten til Danmark som 
gammel Mand ordnede han, med Chr. Qvists Hjælp ,,Carl 
Frederik Barner Worms Legat", som stadig tiddeles af 
bl. a. Biskoppen i Fyens Stift. Legatstifteren tænkte vel 
derved at have udslettet noget af Broderens Skyld. 

I 1901 døde Kammerherreinde Mylius, som havde 
arvet Stamhuset Benzon efter sin Broder, Hofjægermester 
Ernst v. Benzon, der var .gift med min Faders Søster, 
sd'm desværre ingen Børn efterlod s~g. Dette Bo var Chr. 
Qvist ogsaa Executor i, ligesom i Frk. Engelsteds, af hvis 
Formue stiftedes et Legat paa 52,000 Kr. til Fordel for 
fynske Landejendomsbesidderes ugifte Døtre. 

Vi foretog gjennem Aarene flere Rejser til de for
skjellig.e danske Badesteder, hvilket indgav min Mand Ide-

')Jeg har beskrevet denne nærmere i min Bog »Kaleido· 
skopet«. 

Svendborg Amt 1934



CH.l\181'11\.N LUDVIG QVIS1' '73 

en, at skabe et saadant umiddelbart ved den Nyborg By 
tilhørende Lystskov, "Christianslund", med dens dejlige 
hvide Forstrand mod Store-Bælt. 

I Aaret 1897 fik han dannet et Konsortium og ind
kjøbt 3 Tdr. Land Syd for Skoven, hvorefter Architekt 
Schwanenfliigel fra Odense opførte Bygningen. Samtidig 
anlagde Chr. Qvist og Gartner Nellemann Haven og be
plantede Parken. 

Der staar i Chr. Qvists Optegnelser: "I Forsomme
ren 1898 indviedes og toges Hotellet i Brug; efter at det 
mr bleven - efter rriin Formmiing 'for flot og -kostbart -
monteret af de Medlemmer i Konsortiet, dette sorterede 
under. Dette i Forbindelse med den Driftsmaade, der var 
anlagt og udøvedes af Forpagteren i Strid med de For
udsætninger, jeg var _gaaet ud fra ved Planens Undfangelse 
og min da gjorte Rentabilitetsberegning, bevirkede, at jeg 
kort efter EtabLeringen udtraadte af Konsortiet tilligemed 
et Par andre Medlemmer. 

De tilbageværende fik ogsaa forskjdlige V anskelighe
der, som forudset af mig; og ·efter at de i 1899 havde 
faaet 'dannet et 'Aktieselskab, endte For.etagendet med Rea
lisation; indtil det kort Tid derefter, vist 1907, blev over
taget af Panthaveren "Fyens Stifts Kreditforening". 

Hotellet laa nu ret stille hen til det, som bekjendt i 
1913, blev kjøbt af "Det danske Missionsselskab ", der Aar 
efter Aar har udvidet, saa det nu kan modtage indtil ca. 
1000 Mennesker, som samles til de to store Møder i Maj 
og September ved "Nyborg Strand", som Stedet nu kal
des. Er det ikke Sennepskomet? Et lille bitte Frø, som 
bliver til et stort Træ; - vel Guds store Tanke! 

Endelig maa nævnes vor 40-aarige Forretnings- og 
Yenskabsforbindelse med Jægermester lVright Engelsted 
og Frue paa Rørbæk. Efter Jægermesterens Død 1894 
administrerede Chr. Qvist "Rørbæk" med Skove og For-
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muen for den statelige Enke, vor kjære gamle Veninde, 
til hendes Død 1913. Han behandlede saa Boet som Exe
cutor sammen med Sparekassebogholder Fog. 

Engelsteds eneste Datter, Hudolphine, Enke efter Lt. 
Salicath, arvede den værdifulde Ejendom, men satte des
værre det hele over Styr ved Ufornuft. 

Ved Boets Slutning 1914 trak min Mand sig fuld
stændig tilbage efter at have opfyldt sit Løfte, at hjælpe 
Fru Engelsted, saalænge hun levede. 

Chr. Qvist havde gj·ennem Aarene oparbejdet en stor 
Sagførervirksomhed, og var jo Godsforvalter ,paa flere 
Herregaarde samtidig. - Det var ikke underligt, om den 
ikke mere unge Mand følte sig træt og ofte opreven af sin 
opslidende Virksomhed ; forbavsende at han kunde tidføre 
eller rettere forestaa det hele saa uhyre grundigt, som han 
gjorde. - Endelig var der ogsaa vore egne påvate Sager 
at passe; og min gamle Moders, Oberstinde Freieslebens, 
til hun i 1929 døde, 98 Aar gammel, paa " Zarepta", som 
sorter·er under Diakonissestiftelsen. 

En Morgenstund i Foraaret 1901 gik minMand n&le 
1 sin Have, da der kom et Telegram med Svar betalt. Det 
var fra Lehnsbaron Christian Holck, som spurgte, om 
min Mand vilde overtage Godsforvalterstillingen efter Pro
kurator Clausen, som var død Aftenen forud. Efter lidt 
Betænkning svarede min Mand: Ja Tak, hvis vi maatte 
være fri for de 18 Tdr. Land, der hørte til Godsforval
terboligen "Skovly", der ligger bag Dyrhaugeskoven. -
Vi kunde godt være bleven 'i vort Hjem inde i Nyborg, 
men jeg og Børnene var . henrykte ved Tanken om iille de 
~dlige Glæder, der ventede os paa "Skovly"; Besvær.et 
ænsede jeg ikke dengang! 

Der var ogsaa mange Goder forbund-en med Godsfor
valterstillingen: vi fik flere KjøretØjer, Hunde, stor Hønse
gaard og en mægtig Have med en Baadehavn ved Hol-
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r ·enhavnsfjorden. Det første Aar kjørte min Mand hver 
Dag med Baronens Vogn over til Kontoret, og "Skovly'' 
blev sat i nog·enlunde Skik, hvortil baade Baronen og min 
:\fan d bidrog; men Huset egnede sig afgjort mest til en 
Sommerbolig. - Vi flyttede derover 1902, efter at min 
:\land havde over.draget sin Sagførervirksomhed til Sagfø
rer Nielsen, og han og hans Hustru, vore meget gode Ven
ner, kjøbte senere vort Hus "Our-nest". 

Forinden jeg omtaler Chr. Qvists Gjerning paa Hol
ekenhavn i de følgende 12 Aar, vil jeg blot anføre, at vi 
i "den Aarrække havde mange glade· Somr.e med en Mæng
de Gjæster, ogsaa Udlændinge, paa "Skovly", som alle med 
os nød Goderne og glædede sig over Stedets idylliske Be
liggenhed tæt ved Skoven og V andet og ved den smukke, 
,-elholdte Have. 

Vore Døtre nød Livet i fulde Drag de Aar paa mange 
.\Iaader. Vi fejrede vort Sølvbryllup ved en større Fest paa 
.,Skovly'' i Juni 1905; og min Mand opfyldte mit Øn
:::ke og gav mig ·en Udenlandsrejse for os og vore 3 Døtre. 
- Det kneb svært med at finde en Tid, der passede; men 
endelig i 190 7 fik jeg overtalt min Mand til at 'forlåde 
Holekenhavn en Maanedstid; rolig derv·ed var han ikke, 
for vi var vel afsted. Vi valgte Pausketiden som bedst eg
net i fler.e Henseender; og saa gik Rejsen · over Alperne 
ned til Venedig, Verona og Nizza m. fl. St.t) 

Gjerningen paa Holekenhavn interesserede Chr. Qvist 
meget, men krævede betydelig mere personligt Arbejde, 
end han havde tænkt sig, dette var tildels begruridet i, at 
Lehnsbaronen var Formand for Vindinge Sogneraad, og 
at en Del af Forretningerne herved, særlig som Kasserer 

1) Baade denne Rejse og alle vore Døtres mærkelige Uden• 
.andsrejser samt morsomme Oplevelser fra disse og mine egne, 
har jeg fortalt udførtigere om i den ovenomtalte Bog ))Kaleido"' 

·opet«, om nogen interesserer sig nærmere herfor. 
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og juridisk Hjælper, udfortes af GodsforvaHeren. Men Ba
ronens store Elskværdighed og det gode Samarbejde samt 
det venskabelige Forhold, der bestod mellem dem, gjorde 
meget til, at Arbejdet lettedes og udførtes med Liv og 
Lyst. Vi holdt begge uhyre meget af ·denne elskelige, 
bramfri Mand, som jeg lutvde kjendt fra min Barndom 
paa "Rønningesøgaard". 

Christian Ludvig Qvist 
1849-1932. 

Foruden .de sædvanlige daglige Gods- og Kontorfor
retninger indtraf der i de 12 Aar, Chr. Qvist virkede paa 
Holckenhavn, en Mængde store ekstra Arbejder; saaledes 
i Anledning af de i 1903 udkomne ny Skattelo\le, hvor 
til kom Ejendomsskyld-Vurdering af hv·er enkelt af Baro
niets mang.e Ej·endomme, der krævede Udfyldning af lige-
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_ a mange Skemaer med et Utal a f Oplysninger om hver 
·:>ær. Kort efter kom Tiendeaflosningsloven, der krævede 
1 a11gfoldige Oplysninger foruden alle de Udregninger, 
:isse nye Love foranledig·ede. - Omtrent samtidig be
?ynd tes en Hovedrestauration af hele Holekenhavns fir
iløjede Slotsbygning, der særlig for Gavlenes og Taa~·nets. 
Yeclkommende blev tilbageført til den oprindelige Stil, jar 

Thyra Qvist født Friesleben 
1861. 

Taarnet fik el heil nyt Spir. Disse Arbejder varede 5-G 
Aar og kostede ca. 90,000 Kr. Efler at dette var færdigt, 
viste det sig nødv.endigt at omlave den store Kostald, og 
al t det ældgamle Træværk blev erstattet med Jernooton, 
baade Loftet, Fodergang og Krybber, og saa kundie den 
praktiske Kostald rumme 167 Køer. Samtidig støbtes der 
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en meget stor Ajlebeholder, og fra et nyt Roehus paa den 
anden Side af Landevejen førtes et Tipvognsspor ind i 
Kostalden langs Fodergang.en. Saa var det ogsaa en af de 
mest praktiske Kostalde paa Fyn, tilmed brandsikker! 

Dette viste sig - desværre - snart rigtigt; idet der 
i August 1912 opstod en stor Ildebrandsperiode paa Hol
ckenhavn. Første Uge brændte en meget stor 1'ræ~Kotn

lade tæt udenfor Gaarden. Næste Uge blev alle opskræm
medc om Natten ved Raabet "Brand"; - og ovr.e fra 
Godsforvalterboligen saa vi Flammerne slaa højt op mod 
Himlen; vi troede absolut, det var Slottet, der stod i lys 
Lue. Min Mand jog i lidt Tøj og løb som for Livet! 
Saa var det de store Avlsbygninger, disse gamle ærvær
dige Bygninger, op'førte -dels i Slutningen af det 16de 
Aarhundrede af Jacob Ulfeldt, dels i Begyndelsen af det 
1 7de Am·hundr.ede af Ellen Marsvin, alle med aientykke, 
kompakte Mure, svære Bjælker og højt Tagværk med 
Rørtag. Det var et sørgeligt Syn! Men heldigvis blev selve 
Slottet, adskilt fra Ladegaarden \'ed den brede Vandgrav, 
slet ikke angrebet. Og Kostalden holdt Stand; alle Køerne 
blev staaende i 'deres Baase, medens Ilden rasede udenfor. 
Af den store Kornlade og den med denne sammeribyggede 
ligesaa store Hestestald, der havde Plads til 44 Heste 
foruden 6 Box•e og Vognremise, stod kun de røgsværtede 
Mure tilbage. Saa i den tredie Uge lød virkelig atter 
Bmndraabet. Der var dengang Ild i en Mejeribygning, 
hvor Polakkerne boede, nær Forpagtergaarden; men hel
digvis opdagedes det saa hurtigt, at ingen Skade skete. 

Aarsagen til disse Brande blev aldrig oplyst. Chr. 
Qvist skriver: "Disse, med saa korte Mel1emrum, sig gjen
tagende Ildebrande medførte lang Tid der·efter en vis 
Uhygge og Utryghedsfølelse; saa meget mere, som de 
ikke kunde henføres til Hævnlyst elLer Had til Lehnsba
ronen, der for sin sjældne Retsind, Gavmildhed og God-
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hed var en af alle paa Baroniet og Egnen højagtet og af
holdt Mand". 

Saa begyndte der et større Arbejde igjen; idet de til
bagestaaende Murrester, som -havde taget -betydelig Skade 
af den stærke Varme, maatte nedbrydes, hvilket blev ei 
niegel besværligt Arbejde paa· Grund af deres usaidvanlige 
Tykkelse og den gammeldags "slaaede" Kalk, der for 
3-400 Aar siden var anvendt til Murværket, som bestod 
af gamle Munkesten. Nye Avlsbygning-er ogsaa en Ko
stald blev opført paa en Mark ved Forpagtergaard-en, og 
den forrig-e Kostald b1ev omdannet til Herskabsstald, se
nere Bilgarag-e. Den stor-e gamle Avlsgaard bl-ev Park, som 
Indkjørsel til Slottet. 

Disse store Brande og de deraf følgende mange store 
B~·ggeforetagender gav Godsforvalteven atter igj•en et be
tydeligt forøget Arbejde, saa dette i Forbindelse med an
dre Forhold gjorde ham, naturligt nok, træt af Gjernin
g-en, saa han bad sig fritaget fra September 1913. 

Samme Sommer havde en kjøbenhavnsk Arkitekt byg
get en praktisk Villa for min Mand lige over for det gam
le Dyrhaugegaard, det Sted, hvor han havde begyndt sin 
Løbebane, kan man næsten sige. I denne smukke Bolig 
lyttede vi saa ind 1913; og·i næsten 20 Aar levede min 
~land et forhoidsvis tilbagetrukken Liv, saa han endelig 
engang kunde bruge sin Tid til, hvad han selv vilde, han, 
som havde udrettet saa uendelig meget for andre, at det 
ikke strax bør glemmes. 

Ikke for ing-enting var hans Valgsprog: "Man kan, 
hvad man vil!" Dette, næst Gud, hjalp ham over mange 
og store Vansk-eligheder i hans lang-e Liv. 

J eg skrev ovenfor: "forholdsvis tilbagetrukken"; thi 
Oplevelser, baade glædelige og sørgelige, havde vi nok 
af, ikke mindst gjennem vore Børns bevægede Liv. For 
Exempel den enes romantiske Giftermaal med en engelsk' 
Embedsmand. 
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Stadig passede Chr. Qvist, det han havde paataget sig; 
f. Ex. at hjælpe vor kjære Veninde, Fru Høy Larsen, 
Enke efter Brygger Larsen, med hendes ofte vanskelige 
Sager; dette blev hans sidste Arbejde for andre. - Vort 
Guldbryllup i 1930, en 3 Dag.es større Fest, naaede 
min Mand ogsaa at fejre l 

I Sommeren 1932 begyndte en Hjerteforkalkning at 
plage ham noget; men ingen anede, trods de 83 Aar, at 
denne kraftige Mand nu skulde gaa bort. Den 21. Okto
ber stod han glad op; talte livligt med vor Datter fra 
England, som var her paa Besøg, og han gik saa ned i 
sin elskede Have. Lidt efter kom han op, forlangte at 
komme i Seng, og - ikke en halv Time efter - inden Dok
toren naaede herud, laa min Mand død, som sovende, med 
et roligt, fvedeligt Udtryk. Han havde naaet at udføre 
alt, hvad han vilde, og nu kaldte Gud ham hjem. 

Ingen, der har set den gamle ranke Herre, med det 
smukke Hoved, det store, snehvide Haar og de klare, blaa 
Øjne, glemmer let denne Skikkelse. 

Jeg vil hermed, da ingen andre har gjort det, sætte 
min Mand det Minde, at sjældent træffer man en ·mere 
hæderlig, pligtopfyldende og retlinet Personlighed. 

Med andre Ord: 
'En Gentleman -fra de gode, gamle D~ge. 

Arbejd, thi Natten kommer, 
arbejd, naar Sol gaar ned. 
Arbejd i 'Skumiingsstunden, 
under Skygg·en bred. 
Arbejd til Aftenstjernen, 
gylden og fjern, staar tændt, 
melder, at nu kom Natten. 
N u er V ær k et endt l 

Thyra Qvist, 
f. Freiesleben. 
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