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Verdensborgeren 
pa Fyn 

Johan Bulow og 
Sanderumgards have 

At 
Lars Bisgaard 

Pa Historiens Dag den 22. maj 2005 afholdt 
Historisk Samfund for Fyns Amt en velbes0gt 
udflugt til Sanderumgard. Vi skulle se og 
h0re om det arbejde, som pagar med at 
genskabe gardens bernmmede romantiske 
have. Denne artikel f01ger bes0get op, idet 
vi har glreden at prresentere en samlet serie 
pa 13 sma kobberstik, som blev stukket at 
haven i arene 1798-1803 af kunstneren 
Johann Friderich Clemens. Han kaldte sig pa 
disse stik ven af godsets ejer Johan BUiow. 
BUiow var en overordentlig sprendende 
personlighed, som fortjener fornyet op
mrerksomhed. 

Lars Bisgaard 

Med de fleste herregarde er det sadan, at 
en til to ejere skiller sig ud fra moc-ngden 
og i soc-rlig grad forbindes med godsets 
historie. Det er ikke altid retfoc-rdigt, for 
mange har gennem arhundrederne pa 
godt og ondt voc-ret en brik i gardens hi
storie, men den menneskelige hukom
melse er ikke skabt til alenlange roc-kker 
af ejere og kalder pa det spektakuloc-re. 

Sadan er det ogsa med de fynske her
regarde. Mange har h0rt eller lac-st om 
den skroc-kkelige Laurids Brockenhuus pa 
Egeskov, der for godt 400 ar siden holdt 
datteren indespoc-rret i arevis, fordi hun 
havde bragt skam over sloc-gten ved at 
blive med barn uden at voc-re gift. Eller 
om hvordan det lykkedes den senere 
storkansler Frederik Ahlefeldt i 1659 at 
komme i besiddelse af Tranekoc-r. Han 
flygtede med Margrethe Dorothea Rant
zau, hvis fader Grev Christian Rantzau 
havde godset i pant, og vendte f0rst til
bage med datteren, da et oc-gteskab var 
blevet aftalt, og faderen havde foroc-ret 
hende pantebrevet pa Tranekoc-r. Til sa
danne koc-rlighedshistorier f0jer sig an
dre om onde herremoc-nd, der pinte og 
plagede deres b0nder. Det goc-lder baron 
Wilhelm Frederik Wedell, der ud over at 
give herregarden Wedellsborg sit navn 
og oph0je det til grevskab i 1672 af b0n
derne fik tilnavnet »den gale«, fordi han 
altid var efter dem. Eller ejeren af R0d
kildeJens Lange, der i fremskridtets navn 
100 ar senere koc-mpede soc-rdeles hard
hoc-ndet med dem. 

Mender findes altsa ogsa de ejere, som 
glimrer ved en indsats som malt med 
samtidens alen var ud over det soc-dvan
lige. Og som stadig huskes, fordi de sat
te sig et varigt minde. En sadan mand er 
Johan Blilow pa Sanderumgard. Kendt 
bade som hofmarskal for Frederik 6. og 
siden som moc-cen for kunst og kultur pa 
Sanderumgard. 

Johan BUiow 

Johan Blilow blev f0dt i 1751 i Nyborg, 
hvor faderen var vicekommandant ved 
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I.F. Clemens: Sande
rumgaard. Titelblad, 
uden ar. 
Mal: 15,5xl l,5 cm. 
Dette stemningsfulde 
billede af en rotur i 
haven en sommerafren 
viser garden, som den 
sa ud pa Billows tid. 
Den er siden erstattet 
af en nybygning fra 
1870-72 i italiensk 
stil. 

garnisonen. Mange adelige gjorde den
gang karriere i h<£ren, og Biilow var ud
set til at f0lge faderen trap. Imidlertid 
gik alt grueligt galt. Da drengen blot var 
16 maneder gammel, d0de faderen Chri
stian Vind Biilow uventet, og moderen 
Vibeke Magdalene, af sl~gten Brocken
huus-L0wenhielm, overlevede ikke en 
barselseng fire maneder senere. Sl<£gten 
tradte nu til. Johan blev sat i pleje hos 
moderens s0ster Edle Margaretha, som 
var frue pa Hvidkilde gods ved Ollerup. 
Her fik han sin opv~kst, men 10be fra 
arven efter faderen kunne han ikke. Al
lerede som nii'trig blev han kornet ved 

rytteriet og bar fanen. Som 15-arig var 
han sekondl0jtnant ved dragonregimen
tet i Odense. I 17 69 kom han til K0ben
havn til livgarden, hvor han i 1772 hav
de rang af premierl0jtnant. 

Der var intet i dette, som var use£d
vanligt. Vendepunktet indtraf i arene 
17 68-71, hvor Biilow var indskrevet pa 
Sorn Akademi. Denne skole var blevet 
grundlagt af Christian 4. tilbage i 1624 
som en eliteskole for adelige, men som 
tiden gik, tiltrak den en stadig bredere 
kreds af elever. Hvem der betalte for 
Biilows ophold, star ikke ganske klart, 
men derimod er der ingen tvivl om, at 
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arene modnede ham og fik sider frem i 
hans begavelse, som senere kom ham til 
gode. Nitten ar var han, da han forlod 
Sorn, men som han senere skrev, han 
havde kun levet i de tre sidste af dem. 

Tilbage i K0benhavn m0dte han pa 
sine vagter ved Christiansborg den un
ge kronprins, den senere Frederik 6. Han 
var pa det tidspunkt en tre-fire ar og vil
le gerne lege med soldaten, og nogen ma 
have opdaget, at Bulow havde evner i 
den retning. Maske har Billow set lig
hedspunkter med sin egen opvcekst hos 
kronprinsen. Dennes far var Christian 7., 
der som bekendt var sindssyg og derfor 
aldeles fravcerende overfor s0nnen, og 
dronning Caroline Mathilde, som skul
le udfylde pladsen, blev fjernet allerede 
i hans fjerde levear efter affceren med 
Struensee. Hun d0de, da prinsen var syv. 
Under alle omstcendigheder blev den 
unge Billow fra 1773 knyttet til kron
prinsens hofstab, forst som anden kam
merjunker, men som hans gode indvirk
ning pa prinsen blev erkendt, steg han i 
graderne. 

Det var her, han fik brug for det, han 
havde lcert pa Sorn, indsigt i adskillige 
sprog, historie og statslcere, for Billow 
blev en slags uformel lceremester for 
prinsen. I 1770'erne var denne opgave 
primcert af pcedagogisk art, men i <let 
folgende arti blev den i stigende grad 
politisk. I 1784 blev kronprinsens ud
skudte konfirmation nemlig endelig gen
nemfort, og dermed var Frederik beret
tiget til en plads i statsradet (rettelig ge
heimestatsradet). Her udforte han det, 
sorn er blevet kaldt kuppet mod H0egh
Guldbergs kabinet ved at lcese en af Chri
stian 7. underskrevet erklcering op om 
samme kabinets afskedigelse. Statsradet 
blev under kronprinsens ledelse den nye 
egentlige magthaver, faderen forblev 
enevceldig konge af navn. For Billow blev 
kuppet et vceldigt spring opad. Han fik 
titel af hofmarskal og gehejmerad og 
fungerede tillige som en slags kabinets
sekretcer. Han, som var af lavadelig her
komst, og som skulle have vceret soldat, 
var nu en del af magtens centrum. 

Lars Bisgaard 

Her kunne en lykkelig historie om so
cial opstigning vcere endt, men som i 
enhver god fortcelling la der en kim i det 
nye, som kunne blive farlig. Flere kon
flikter la nemlig indbygget i Billows nye 
stilling. For det f0rste var han den, som 
havde gjort hele vejen selv, hvorfor han 
var indstillet pa at nyde det herskende 
systems muligheder. Det st0dte imidler
tid sammen med, at den kreds af mcend, 
der var kommet til magten i 1784, var 
folk, der ville lave systemet om, med 
0gede muligheder for handel og nye for
hold pa landet med de store landbore
former som trumfkortet. Her sa han sig 
snart mere beslcegtet med den 8''.'legh
Guldberg, som han havde vceret med til 
at styrte, end det hold han var blevet en 
del af. F.eks. satte han H0egh-Guldbergs 
navn pa en mindetavle over fremragen
de mcend, han havde m0dt, som han 
langt senere rejste pa Sanderumgard. 
Billow blev med andre ord sin konser
vative natur bevidst. 

For det andet var der forholdet til 
kronprinsen. Denne var nu myndig og 
sin egen h0je stilling bevidst. F.eks. gif
tede han sig som 22-arig i 1790 mod fle
re af sine radgiveres 0nske. For Billow 
var det svcert at se prinsens selvbestem
melsestrang i 0jnene, og han kcempede 
med at slippe sin gamle opdragerrolle. 
Dette hang igen sammen med, at den . 
lcerdom, han havde m0dt pa Sorn, var 
prceget af troen pa oplysningens nytte. 
Mennesket skulle lcere af alle ting, af 
naturens rytme, af historiens gang osv. 
Billow kunne moralisere i et vcek, og det 
valgsprog han tog, da han i 1784 blev 
slaet til ridder, »respice finem« - over
vej hvad enden bliver - understreger 
dette trcek. Andre sa denne hang hos 
ham, og maleren Abildgaards broder 
morede sig ved at forvanske et citat fra 
Horats, sa det kom til at lyde: »Den vise 
vil fa navn af dare, den retfcerdige af uret
fcerdig, hvis han i sin strceben efter dy
den gar ud over det rimelige«. Billow 
gemte de velmente ord, men tog dem 
ikke til sig i tilstrcekkeligt omfang. 

Det var vel kun Billows dygtighed og 
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I.F. Clemens: 1 te Udsigt i Sanderumgaards Hauge 1798. Ejeren Hans 
Excellence Herr Geheimraad f. ... Biilow tilegnet af hans ven I.F. Cle
mens. Mal: 10,3x16,5 cm. Alle stik rummer denne personlige dedikati
on fra kunstneren til Bulow. Det giver de sma stik et intimt prceg, ogsa 
selv om de blev mangfoldiggjort i mange eksemplarer. Her ses havens 
norske hytte. 

I.F. Clemens: 2den Udsigt i Sanderumgaards Hauge 1798. 
Mal 10,3x16,5 cm. Den norske hytte ses i baggrunden til venstre. Alle 
stik rummer mennesker i den store, men tcemmede natur. Det er med 
til at fremme lysten til selv at vcere til stede i haven, som derved bliver 
en attraktion. 
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I.F. Clemens: 3die Udsigt i Sanderumgaards Hauge 1798. 
Mal: 10,3x16,5 cm. Ved at anvende krogede grene som gelcender pa 
broen vises respekt for naturens egne former i den ellers sa regulerede og 
afstemte have. 

I.F. Clemens: 4de Udsigt i Sanderumgaards Hauge 1798. 
Mal 10,3x16,5 cm. Herren i den bla jakke er en tilbagevendende flgur 
pa stikkene. Det kan vcere Bulow selv. Han havde hund og ogsa en 
skovl, han var meget glad for. 
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I.F. Clemens: Ste Udsigt i Sanderumgaards Hauge 1800. 
Mal 10,5x16,6 cm. Dette og f@lgende tre stik er alle dateret 1800 og 
har let a(Vigende mal fra seriens @vrige. 

I.F. Clemens: 6te Udsigt i Sanderumgaards Hauge 1800. 
Mal 10,5x16,6 cm. Formentlig Biilow med hund. Under alle omstcen
digheder midt i havens ro og fred. 
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J.P. Clemens: 7de Udsigt i Sanderumgaards Hauge 1800. 
Mal 10,5x16,6 cm. If@lge indskri~en er denne obelisk rejst ar 1800. 
Initialerne E.M.B.H. sigter antageligt til hustruen Else Marie (Biilow) 
Hoppe. 

I.F. Clemens: 8de Udsigt i Sanderumgaards Hauge 1800. 
Mal 10,Sx16,6 cm. Forskellen mellem havens oplevelsespneg og mar
kens pligtarbejde kommer tydeligt frem pa dette stik. 
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I.F. Clemens: 9de Udsigt i Sanderumgaards Hauge 1803. 
Mal 10,3x16,5 cm. Havens sneglegang er vist pa oversigtskort, men 
sjceldent fremstillet pa billede. Billow, der til stadighed udvidede haven, 
har formentlig anlagt den siden Clemens' forrige bes@g i ar1800. 

I.F. Clemens: lOde Udsigt i Sanderumgaards Hauge 1803. 
Mal 10,3x16,5 cm. Dette lysthus er ikke navngivet men er et andet end 
det, som blev vist pa forrige stik. Hvis billedet havde vceret vist i farve, 
ville man have kunnet se, at kreatureme pa marken til venstre alle er 
r@de. 

73 Fynske Årbøger 2005



74 

forsigtighed - egenskaber som hans 
modstandere ved hoffet kaldte hans 
slangeagtighed - der gjorde, at han var i 
stand til at forblive pa posten i hele ni 
ar. I sommeren 1793 var kronprinsens 
talmodighed dog opbrugt, og ret plud
seligt bad han Btilow om at tage sin af
sked. Btilow troede ikke sine egne 0rer. 
Hele optrinet skrev han senere ned, sa 
ordene har gjort ondt. Forsmaet og sa
ret forlod han K0benhavn sammen med 
hustruen Else Marie Hoppe. Maske har 
han alligevel anet, hvor det bar hen, for 
aret forinden havde han investeret i en 
landejendom, Sanderumgard pa 0stfyn. 
Der flyttede de nu hen. Til forskel fra 
andre, der tidligt tvinges til at opgive 
deres erhverv eller 10bebane1 lod han sig 
imidlertid ikke sla ud. Det forbavsende 
er, at Bi.ilow i sin nye tilvcerelse formae
de at skabe en position, som pa egne 
betingelser er mindst lige sa mindevcer
digt som hans kometkarriere ved det 
enevceldige hof. 

Sanderumgard og Bi.ilows nye image 

Sanderumgard har aldrig h0rt til i kred
sen af betydningsfulde fynske herregar
de. Det udprcegede herregardsmilj0, som 
i <lag omgiver garden med kastanjealle
er, skove og store abne marker, er kom
met forholdsvis sent til. Det skyldes ind
satsen fra slcegten Vind, der k0bte gar
den efter Bi.ilows d0d i 1828, og som li
ge siden har drevet garden. Da Bi.ilow 
overtog Sanderumgard var den kun af 
beskeden st0rrelse, hvad mange af de 
gcester, som i de folgende artier bes0gte 
ham, yndede at bemcerke. De havde for
ventet noget st0rre og nyere, som svare
de til rygtet om Bi.ilows format, som var 
10bet i forvejen. 

Med Sanderumgard s0gte Bi.ilow tilba
ge til sine rndder. Garden havde i flere 
omgange i 1700-tallet vceret i hans mo
ders slcegts eje. Hans Brockenhuus-10-
venhielm havde erhvervet den tilbage i 
1708. Han var som Bi.ilows fader mili-

Lars Bisgaard 

tcermand og satte sine surt optjente pen
ge i landgods, som han habede at fa over
skud af. Men kapital var en mangelvare 
hos slcegten, og 1700-tallet var ikke no
get stort arhundrede for den 0stfynske 
gard. I 1500- og 1600-tallet havde San
derumgard i lange perioder tilh0rt kro
nen, og for den tid i middelalderen har 
vi kun fa og ganske ukendte navne som 
Tue Skytte og Kjeld Pedersen ncevnt som 
ejere af garden. Deter sandsynligt, at den 
oprindeligt har vceret en enestegard 
uden for dyrkningsfcellesskabet i den 
ncerliggende landsby Davinde. I senmid
delalderen kalder dens ejere sig for vceb
nere, det vil sige, at de havde ret til at 
bcere vaben med pligt til at stille, hvis 
kongen eller en finere adelsmand, som 
de havde svoret troskab, kaldte . Dens 
forste omtale i de skriftlige kilder falder 
i 1394, ncesten samme tid som Fraugde
gard lidt lcengere mod vest, der er om
talt 1397. Det er nceppe tilfceldigt, for 
pestens hcergen i 1300-tallet bet0d gen
nemgribende cendringer i den danske 
landbrugs struktur, hvor der blev mere 
plads til garde af den mellemstore slags. 

Denne gard, som Biilow selv kaldte 
fors0mt med »morads og hcengedynd« 
rundt om, gik den forhenvcerende hof
mand i gang med at forbedre med krum 
hals. Pa sin vis er <let uforstaeligt. Han 
havde i snart 20 ar fcerdedes pa det mceg
tige, forste Christiansborg - <let prcegtig
ste slot Danmark har haft - og nu stod 
han med d0re sa lave i sit hjem, at man 
matte bukke sig for at komme igennem. 
Og hustruen Else Marie, der var datter 
af en rig k0benhavnsk familie, som i 
1777 tilmed var blevet adlet som tak for 
faderens indsats ved h0jesteret, hvad sa 
hun i et stuehus, hvis ruder var tilklinet 
med gcer og papir, som Bi.ilow noterede 
ved indflytningen? 

H.P. Rohde, der har skrevet en fin bio
grafi om Johan Billow, tager blot over
gangen fra K0benhavn til Sanderumgard 
til efterretning uden at antyde, at over
gangen ma have vceret vanskelig. Roh
de stiller sig med andre ord ikke sp0rgs
malet, sa der findes ikke noget svar i den 
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I.R Clemens: llte og 12te Uc/ igt i Gmdetumga.ards Hauge 1803. 
Mal 10,3x16,5 cm. Klas icisti k ln pfreret som Biilow var, rejste han 
hele to obelisker i sin have. I in alderclom rejste hem en rt1.neste11 i 
haven og tog dermed ogsa den nordiske arv til sig. 
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eksisterende litteratur om BUlow. Natur
ligvis er det rigtigt, at det ville have vre
ret svrert for Bi.ilow at blive i K0benhavn 
efter afskedigelsen, men det er ikke det 
samme som at sige, at hans nye tilvre
relse var bestemt til at lykkes. For Blilow 
glemte aldrig den uretfrerdighed, der var 
overgaet ham. Rohde kalder det ormen 
i reblet, der til stadighed gnavede i hans 
sind. Derved far opbygningen af det nye 
sted ogsa noget nresten trodsigt over sig. 
lkke at han vendte Keibenhavn ryggen 
fuldstcendig, nej bestemt ikke, han skrev . 
med adskilJige i hovedstaden, og blev pa 
den made hele tiden holdt ajour om det 
nyeste ved hoffet. De mange ulykker som 
indtraf for hovedstaden i de kommende 
armed bade Christiansborgs brand 1794, 
som tog store dele af det indre K0ben
havn med sig, slaget pa reden i 1801, 
bombardementet i 1807 og ikke mindst 
tabet af Norge i 1814 modtog han for
stehandsindtryk om fra personer ved 
hoffet. Et eller andet sted habede han 
maske pa at b1ive kaldt tilbage for at 
hjrelpe Frederik 6. med· statssty.ret. Det 
skete dog aldrig. 

Dette hab, hvor forfrengeligt det end 
matte vrere, var alligevel med til at hol
de ham igang. Man kan ogsa kalde det 
hans stolthed. Bulow havde aldrig skyldt 
nogen noget. Alt det, han havde naet, 
havde han skabt selv. Det Ia ham med 
andre ord fjernt at give op. Ved at bygge 
sig en ny bastion, om fortalte om han 
i.ndr format, kunne han samtidig vise, 
at afskedigelsen havde vreret en frygte
lig fejltagelse. Sanderurngard blev pa den 
made Billows minde, et rnjnde for det, 
han stod for, et monument for efterti
den, for historiens dom, mente oplys
ningens mand, tager ikke fejl. 

Den bed te st0tte for denne tolkning 
finder man i den vedvarende trang ho 
Billow ti! at forevige aJt det, som ban 
satte i vrerk pa Sanderumgard. Andre 
skulle vrere medvidende om, hvad han 
foretog sig pa it gods fjernt fra alfarvej. 
Pa den made var der altid et publikum 
til hans mel'itter. Kobb rstikkere og ma
lere blev kaldt til Sanderumgard og de-

Lars Bisgaard 

res billeder blev spredt med alskens vin
de, ikke mindst til den hovedstad, som 
han fandt ikke ville kendes ved ham. Pa 
den made plejede han sit ry som ver
densborgeren pa Fyn. 

Det lykkedes 0jensynligt. Rygtet om 
ham og hans store krerlighed ti1 kunst 
og kultur spredtes til litterater, musike
re, historikere og kunstnere i det hele ta
get, og de kom i de nreste 35 ar frem til 
hans d0d i 1828 i start tal til Sanderum
gard. Her tilb0d han at betale deres dan
nelsesrejser ud i Europa eller at bekoste 
udgivelsen af b0ger, som de stredes med. 
Kunstnerne skrev pa deres side begejstret 
om manden, og det vrerk han havde 
skabt pa den lille 0stfynske herregard. 
Det var en lykkelig symbiose. Ikke 
mindst fremhrevede de hans nyanlagte 
romantiske have, som ved sin st0rrelse 
og gennemf0rte stil h0rte til blandt Dan
marks fornemste af slagsen. 

Haven ved Sanderumgard 

Sanderumgard ligger lavt i landskabet. 
Lige syd for garden udspringer Vejrup a, 
som 10ber mod nordvest om garden. Den 
fotn uftselskende Bi.ilow drren ede gar
dens marker, ligesom han amlede sten 
fra markerne og satte dem i grerder, in
troducerede nye kornsorter, nye behand
lingsformer af dyr og sa fremdeles. Alli
gevel er det haven, han huskes for. Ha
vens srerlige kendetegn var vand. Op
stemmede s0er savel som naturlige s0er 
blev bundet sammen af kanaler i start 
tal. Stier og broer var frerdsel vejene til 
lands, selv om bes0gende gerne klagede 
over, hvor svrert det var at komme t0r
skoet frem. 

BUlow tog personligt del i arbejdet. 
Den spade, som han selv skriver, var 
brugt til at plante mange tusind tra>er 
med pa godset, viste han stolt frem til 
grester. Den var ogsa med pa et billede, 
som Eckersberg malede af ham pa van
dring i sin have. Spaden blev et symbol 
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pa hans foretagsomme and. Den fulgte 
ham til <let sidste og prydede kisten ved 
hans begravelse. 

Anlceggelsen af haven var blevet pa
begyndt allerede i 1790'erne. Man kan 
ikke sige, hvornar den stod fcerdig, for 
Billow fik hele tiden nye ideer, og sa 
udvidede han den. Da Mathias Winther 
i 1824 udgav en 120 sider stor digtsam
ling om sine oplevelser i Sanderumgards 
have, var haven pa hele 42 t0nder land. 
I 1808, da den blev malt op og grund
tegnet, var den mindre. 

Deter ikke meningen her at gennem
ga dens opbygning og dens symbolske 
indhold. Det har Erik Westengaard gjort 
i bogen »Tankefulde haver« fra ar 2000. 
Heri lcegger han vcegt pa, at Biilow var 
frimurer. Blot skal man ikke glemme, at 
Biilow bestemt var skeptisk overfor <let 
mere svcermeriske i denne bevcegelse. 
Haven ma derfor ogsa ses som et per
sonligt monument, hvor han kunne ta 
sagt tak til en rcekke mennesker, som 
havde betydet noget for ham. I en nyere 
afdeling af haven var der f.eks. en min
detavle over folk, han gerne sa blive hu
sket. H0egh-Guldbergs navn er allerede 
blevet ncevnt. En anden var Gerhard 
Sch0nning. Han huskes ikke meget i dag. 
Men han havde vceret professor ved aka
demiet i Sorn i historie, hvor Biilow hav
de haft ham. Det var Sch0nning, der in
troducerede ham til norsk historie og sa
gaerne. Det lykkedes godt, og senere ser 
vi Biilow betale for islcendingen Thor
kelin og hans studier i celdre islandsk kir
kehistorie, ligesom han betalte for 
Grundtvigs nyoverscettelse af <let gamle 
kvad om Beowulf. Om Sch0nning skrev 
Matthias Winther folgende vers i digte
ne om Sanderumgards have: 

Herlige Schonning! Naar jeg saae din 
Bog, 

Norriges Saga, ei Taaren jeg dulgte! 
I dine Skrifter 
Kongers Bedrifter! 
Hoi og romantisk din Saga fremsteeg, 
Lovfuld og stcerk som den nordiske Eeg. 

Den norske hytte i haven var indirekte 
en hyldest til Sch0nning. Maske kan 
man ogsa tilskrive Sch0nning kendska
bet til vendingen: »D0den er vis, d0dens 
time er uvis.« Disse ord sad pa en lille 
tavle over indgangen til havens mest 
bernmmede bygning » Tankefuld«. Den 
Ia tilmed i en mere dunkel del af haven. 
Sch0nning havde vceret med i kredsen 
om tidsskriftet Danske Magazin, der som 
<let forste i Danmark udgav kilder fra den 
celdre historie og smastykker om person
ligheder fra norsk og dansk historie. Heri 
trykte man gamle testamenter, og ven
dingen er netop en overscettelse fra la
tin fra sadanne. Vendingen abner de fle
ste testamenter og optrceder pa dansk 
allerede i 1400-tallet. 

Haven er i <lag ikke lcengere i den skik
kelse, som den var pa Billows tid. Dens 
mcegtige areal, dens pasning og vedlige
holdelse og hele dens filosofiske indhold 
var for stor en mundfuld for godsets nye 
ejere efter Biilows d0d i 1828. En til
trcengt ny hovedbygning fra 1870-72 
greb ligeledes afg0rende ind i hele an
lcegget. Flere af haveanlceggets lysthuse 
er dog bevaret, og netop nu g0res der 
fors0g pa at genskabe haven, og tilgroe
de kanaler abnes igen. 

Idette arbejde er <let en vceldig hjcelp, 
at Bulow sa flittigt lod havens attraktio
ner afbilde. Eckersbergs malede en serie 
billeder fra haven, ligesom kobberstik
keren J.F. Clemens, der var en personlig 
ven af Bulow, ad flere omgange forevi
gede havens natur og kultur. Det er Cle
mens's billeder, der har fulgt denne arti
kel om Biilow. 

Vi lader digteren Matthias Winther ta 
<let sidste ord. Forfort som han var af 
Biilows veltalenhed, kunne han kompri
mere mandens skcebne i fire linjer: 
0 sjelden er den Mand, som fro 
fra Hoffets Glands bortgik, 
for til Naturens stille Ro 
at vende hen sit Blik. 

Maske ikke helt sandt, men det udtrykte 
fint det billede af Bulow, som han selv 
gerne sa viderebragt. 
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