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BERNSTORFF SLOT
AF LOUIS BOBÉ

For os Københavnere af den ældre Slægt, der husker Gen
tofte som det endnu for et halvt Aarhundrede siden henlaa i stil
færdig Skønhed, rummer vor Nabokommune Gentofte to ideelle 
Værdier og Tillokkelser, der er nøje knyttet til hinanden: Drøm
men og Mindet. Det første og nærmeste Maal for Storstadsbe
folkningens Længsel efter Skov og Sund: Charlottes Bøgelund, 
Emilies Kilde og Hjemstedet for Erindringen om den første fol
kelige Frigørelse, Bernstorff Slot, hvor det første Frihedsbrev 
blev givet til den danske Bonde.

Vil man nu om Dage foretage en følsom historisk Vandring 
gennem Gentofte Sogn langt hinsides Cyklernes og Automo
bilernes Tid, maa man, for at komme i Stemning og orienteres 
i sin Søgen efter oprindelig Skønhed, beklageligvis, som ogsaa 
andre Steder i Nordsjælland, til Cicerone benytte en fremmed 
Forfatter, i hvis Folk Natursansen var tidligere vaagen end hos 
os, nemlig Tyskeren Friederich Wilhelm Basilius von Ramdohr 
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fra Hannover. I 1792 udgav han første Del af et Værk med den 
lange og lovende Titel: „Studien zur Kentniss der schönen Na
tur, der schönen Künste, der Sitten und der Staatsverfassung auf 
einer Reise nach Dänemark”. I det kgl. Biblioteks Exemplar 
af denne Bog har Smagsdommeren P. F. Suhrn egenhændigt 
givet den følgende Kritik: „Recht gut, hat aber zu viel Ich und 
Aber”. Desværre er der, foranlediget ved skarpere Kritik fra 
andre Samtidige, aldrig udkommet mere end første Bind. Tids- 
og Lokal historikere herhjemme vil aldrig helt kunne se bort fra 
denne Bog, der indeholder mange for Eftertiden værdifulde 
Bemærkninger. Ej heller maa det glemmes, at Forfatteren 
som Adelsmand og Skønaand blev introduceret i danske Hjem 
og intimere Forhold fremfor andre innocents abroad; ved 
Hove gennem Lægen og Menneskevennen Johan Just von 
Berger og i den stedlige Natur gennem Chefen for det i Jæ
gersborg indkvarterede Husarregiment Oberst Valentin von Ber
ger, der begge var hans nære Slægtninge.

Ramdohr skriver saaledes:
„Man kører fra København til Bernstorff ud af Østerport. 

Hele Vejen er yderst henrivende. Det hele ligner en stor Have. 
Hist og her ligger et enligt Landsted, eller man ser et Par 
Bønderhuse omgivet af Krat og Buskads. Bygningerne, mest 
af Sten, har et net og fornøjeligt Udseende”.

Om Bernstorff-Støtten ytrer han, at den kunde være bedre 
i Smagen, dog ænser man det næppe, naar man tænker paa 
den Daad, der gav Anledning til, at den blev sat op, og det 
Sindelag, der havde rejst den.

Bernstorff Slot regner han til Jordens bedste Bygninger, 
men finder ogsaa her, at Smagen ikke er ganske ren. Valget af 
Husets Beliggenhed priser han som det mønstergyldigste blandt 
alle Landsteder, han har set paa Sjælland. „Det ligger paa en 
Høj, der skraaner jævnt, og i Midten af et Amfiteater, der 
indeslutter den skønneste Skov. Den store, vide Slette er udnyttet 
til de frugtbareste Kornmarker, der nær ved Huset gaar over 
i en Græsmark. Dette giver Prospektet et Præg af Storhed, der 
allerede bebudes paa fjernt Hold. Det er Skade, at Baggrunden 
er alt for indskrænket, og at man ikke fra denne Side har 
kunnet tilvejebringe en Udsigt over Byen og Rheden. Denne 
Udsigt har man fra Huset mod Syd. Foran det staar Wiedewelts
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Hippokrates. Haven nær ved Huset bestaar af Bosketter af 
inden- og udenlandske Vækster, blandet med Køkkenhaver. 
Skoven, der ligger mod Vest, uberørt af al kunstig Paavirkning, 
som den ejheller behøvede, frembyder de behageligste Spadsere
gange. Blandt andet findes her to Søer, skilt ved en Dæmning, 
over hvilken der fører en bred Kørevej. Denne Plet er særlig 
smuk. Enkelheden i det hele synes mig efterlignelsesværdig.

Grev J. H. Ernst Bernstorff, Grevinde Charitas Emilia Bernstorff, 
f. Buchwald.

Naar man fra Bernstorffmonumentet følger Kongevejen, kom
mer man forbi Gentofte. Hvor allerkæreste ligger ikke denne 
lille By! en sand Blomsterkost; det hele hviler paa en Høj ved 
Søens Bred. Nede ved Søen Bygninger og Haver; et Stykke lidt 
højere atter Huse og Haver, øverst et Kirketaarn, omkring 
hvilket de lavere Dele slutter sig pyramidisk. De røde og blaa 
Tage og Husenes hvide Mure hæver sig frem fra Træernes 
grønne Baggrund og danner tilsammen gennem Terrasserne af 
forskellig Højde og Retning en meget malerisk Gruppe, der 
spejler sig i Solen forneden. I nogen Afstand ser man Jægers
borg i en dybere Dal, midt i Lunden”.

Det var i Aaret 1752, at Kong Frederik V. til Grev Johan
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Hartvig Ernst Bernstorff skænkede og skødede den gamle Fa- 
sangaard ved Jægersborg med Fasanhaven og et Stykke af den 
tilgrænsende Jægersborg Hovmark. Med sin store Forkærlighed 
for Landlivet og Egnen beboede Bernstorff den fugtige og for
faldne Fasangaard i seks Somre efter hinanden, indtil han i 
1759 afsluttede Kontrakt med Marmorkirkens Bygmester Jardin 
om at bygge et nyt Landhus eller Sommerslot1), der efter nøje 
Hensyntagen til Beliggenheden og Udsigten anlagdes nordøst 
for den gamle Bygning paa det højeste Punkt. Ved Pinsetid 
1760 lagdes Grundstenen til Huset. Byggearbejderne trak 
i Langdrag; først i Maj 1765 stod Huset færdig til Indflytning^ 
frit og luftigt i ædle Former med sine gulkalkede Facader og 
det blaasorte Tag hævede Slottet sig op af det smilende Land
skab med en Udsigt/der forlængst er forsvundet.il 1761 plan
tedes den Lindeallé, der fra Jægersborg Allé skulde føre op 
til Slottets Hovedindgang. Ved gentagne ret betydelige Jord
erhvervelser J^lev Slottet Midtpunktet for et Gods. Anlæget af 
en BlomsteT^| Frugt- og Køkkenhave gaar tilbage til Bernstorffs 
første Bosættelse herude, og skyldes fra først af den fra Tyskland 
indkaldte, i Holland oplærte, ypperlige Gartner Dørschell^ En 
ny Frugt- og Køkkenhave anlagdes 1762, der blev Forbilledet 
for mange andre i Københavns Omegn og rundt om i Landet. 
Træplantningen og Blomsterkulturen naaede en herhjemme hid
til ukendt Fuldkommenhed gennem den, Bernstorff nærstaa- 
ende Sekretær i tyske Kancelli Joachim Wasserschlebe, en 
passioneret Blomsterdyrker, der indforskrev Planter og Væks
ter fra Jordens fjerneste Egne, som han ved Omhu og Ømhed 
fik til at gro her. Dørschell opelskede Druekulturen som ikke 
før set herhjemme. Fra Bernstorff kom de tidligste Meloner, 
Ferskener, Jordbær og Kirsebær til Kongens Bord. Alt i alt 
staar Johan Hartvig Ernst Bernstorff og hans Brodersøn og 
Arving Andreas Peter Bernstorff, der 1758 kom til Danmark og 
tog Del i Anlæggenes Tilblivelse, herude som Foregangsmænd 
paa Havekunstens Omraade.

1) Om Slottets Tilblivelse se A, Friis, Bernstorffske Papirer I, S. 241. 314, 328, 408, 410, Bil. 18.22, 
og den udførlige Fremstilling i Bernstorfferne og Danmark II, 289 ff. Om dets Tilliggende E. Nystrøm, 
Gentofte Sogn 1916, 128 ff, C. L. Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst 1780 III, 223. Afb. I 129.

1) Christoph Dørschell, fra 1775 Gartner paa Rosenborg 'f 28. Okt. 1782, 63 Aar, gift 6. Juli 1758 
m. Cathrine Margrethe Kohne (Bernstorffske Pap. Pap. III 518, Bernstorfferne og Danmark II 298, Brock 
Rosenborg Slot. 69. Rev. Pap. I 291, VII Till. 4)*
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Bernstorff Slots Arkitektur er i den allerseneste Tid bleven 
indgaaende behandlet af Vilh. Lorenzen og C. Elling, der har 
paavist dets Forbilleder i franske Slotte1)- Ved Beskæftigelsen 
med Planerne til Opførelsen af en Sommerbolig har J. H. E. 
Bernstorff lige fra først af haft Tanken henvendt paa de smags
prægede, skønne Lyststeder („Maisons de plaisance”) i Om
egnen af Paris, som han kendte og beundrede fra sin Diplomattid 
i Frankrig 1744 50. Det vides ogsaa, at han til Brug for Jardin 
lod forskrive Grundplaner og Prospekter af disse, deriblandt 
Montmorency og Champs, af hvilke det første opførtes 1708 af 
Rigmanden Pierre Crozat, fra hvem det gik i Arv til Marquis 
du Chåtel, af hvis Døtre den ene ægtede Hertugen af Choiseul, 
med hvem Bernstorff omgikkes under sit Ophold i Frankrig. 
Seneré levede Rousseau paa Montmorency og skrev her flere 
af sine berømteste Værker. Ogsaa paa Champs, der ejedes af 
Hertuginden af Valliére, var Bernstorff en hyppig Gæst.

I arkitektonisk Udformning staar Bernstorff Montmorency 
nærmest. Fælles for begge er Grupperingen af de tre Værelser 
ud mod Haven. Bygherrens Sovegemak i Hjørnet med Kabinet 
og Garderobe og den ovale Salon. I Modsætning til de franske 
Forbilleder er Spisesalen ikke lagt ud mod Haven, men til 
Gaarden, for at have Tjenerskabet paa Afstand. De øvrige 
Rum paa samme Side tjente til Gæsteværelser.

Det er ved de store Forandringer, Slottets Indre har under- 
gaaet gennem Tiderne, ikke muligt nu at danne sig nogen sikker 
Mening om den Indflydelse, Jardin har udøvet paa Interiørerne. 
Kun Spisesalen er bevaret uforandret. Væggene var smykket 
med lange Spejle; af Dørstykkerne er kun faa tilbage.

Af det oprindelige Haveanlæg er kun levnet faa Spor. Et 
lille, teglhængt og hvidkalket Tehus har ene trodset Tiden. 
Endelig maa nævnes den paa „Jomfrubakken” rejste Minde
støtte med et højt Postament, hvorpaa er anbragt en Urne med 
Indskriften „Erindring om Emilie 1780“, sat til Minde om 
Grev Ernst Schimmelmanns tidligt afdøde Hustru Emilie født 
Grevinde Rantzau, om hvem ogsaa Støtten ved Emilies Kilde 
endnu vidner. Om Mindesmærket - det nuværende er en Kopi 
efter det oprindelige — genrejst af Dronning Louise i 1898 — 
skriver Friederike Brun i sine Erindringer: I den ensomme

1) GI. dansk Bygningskultur II 1920. Arkitekten 1928, Jan.
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Lund var der opsat en Urne for Emilie, et beskedent Venskabets 
Minde; den blev kranset om Foraaret, og Jorden omkring den 
overstrøet med de skønneste Blomster, og hvor var der vel mere 
blomstérrigt end i Bernstorff, den af Digtere, de blomster
elskende Brødre Stolberg, plejede Have.

Bernstorffs Kærlighed til Stedet voksede Aar for Aar, hvilket 
gav sig Udtryk i, at han kaldte det sin Elskede, der aldrig 
maatte komme paa fremmede Hænder.

Det mest levende og eneste litterært udformede Billede af 
selve Livet paa Bernstorff Slot i Grev Johan Hartvig Ernst 
Bernstorffs Tid skylder vi hans Privatsekretær, den fra Darm- 
stadt indkomne fremragende Prosaist i den tyske Literatur Hel
fer i ch Peter Sturz1).

„Naar Aarets skønne Tid nærmede sig“, siger han, „tyede 
Bernstorff fra Byens Larm ud til Naturens blidere Scener. 
Kong Frederik havde skænket ham et Landsted, der som Fri
sted for en stor Mand bør være ærværdigt for vor Tid og 
Efterverdenen.

Nyplantede Alléer fører fra Vaaningshuset ud i en henrivende 
Skovs uregelbundne Gange, der skjuler og skærmer en Have, 
paa hvilken Solen skinner ikke mindre naadigt end paa Sy
dens Lande. Det er Mønsteret af alle Haver i Danmark og 
fremelsker til Fuldkommenhed de bedste Frugter fra Evropas 
varmere Provinser. Bernstorff har plantet og røgtet den; han 
har i den tilbragt de behageligste Timer i sit Liv, hans Aand 
blomstrede op og hans Hjerte svulmede, naar han aandede dette 
Lyststeds friere Luft. Han havde lært at hilse den lyse Dag med 
Fryd, at efterspore Planternes Udvikling, bie paa Blomsternes 
Komme og juble over den svulmende Frugt. For at ikke nogen 
Velsignelse skulde fattes denne udkaarne Plet af Jord, samlede 
Bernstorff lykkelige Mennesker om sig. Han gav sine Under
givne Fødselsret, Frihed og Ejendom, han opmuntrede dem 
ved højsindet Bistand til at udskifte deres Jorder og bo midt 
i dem. I dette Fredens Bo følte Bernstorff sig lykkelig . . . .”.

Navnene paa de Skønaander og Videnskabsmænd, han sam
lede saa Bernstorff Slot, er velkendt: Messiadens Digter Klop- 
stock, Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, der genvakte Sansen 
for Nordens gamle Heltedigtning og Kæmpeviserne, Hofpræsten

1) H. P. Sturz, Schriften II, Lpz. 1782, Hl ff.
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Johan Andreas Cramer og Georg Christian Oeder, Skaberen af 
Flora Danica, paa hvis glemte Grav i Oldenborg der læses den 
skønne Indskrift:

„Daniens Blomster og Urter han samled’ og fletted’ til va
rige Kranse. Trygge Pleje ham Enkerne skylder, ham signer 
den danske Bonde, Hvem hans Løsen har bragt første Frihedens 
Bud”.

Ingen af de fornævnte Mænd har staaet Bernstorff nærmere 
og været nøjere knyttet til hans Sommerslot fra dets Tilblivelse, 
end KJopstock. Fra Efteraaret 1764 boede Digteren hver Som
mer her, som Regel fra Maj til September, indtil han 3. Okt. 
1770 fulgte Grev Bernstorff efter dennes Afskedigelse ud af 
Landet uden senere at gense København. Under sine Sommer
ophold herude fuldendte han Messiaden, og her skrev han ogsaa i 
1766 sine berømte Oder „Rothschilds Gräber“ (Maj) og ,-,Die 
Sommernacht” (Septbr.); 1767 Dramaet „Die Hermannschlacht”, 
medens Sommeren 1768 tilbragtes med Studier over Ossian. 
I Juli 1769 modtog han herude Kejser Josephs Billede, en Mi
niature i Medaillon indfattet i Brillanter og med Krone over, at 
bære paa Brystet — en Gave, der gjorde ham stolt og glad1).

En taknemlig Mand var Klopstock ikke, i hvert Fald ikke 
overfor Danmark, hvad Baggesen, trods sin store Beundring for 
ham, allerede fremhævede i Labyrinten. Danmarks Jord og 
Folk har kun efterladt faa og fattige Spor i hans Digtning og 
Breve, i hvilke sidste man forgæves leder efter Bidrag til 
Kendskab om Livet og Kredsen paa Bernstorff Slot. Som be
kendt oplevede Johan Hartvig Ernst Bernstorff endnu den gru
somme Fuldbyrdelse af Dommen over den Mand, der hensyns
løst havde fjernet ham fra Statsstyret. Han overlevedes i næsten 
et halvt Aarhundrede af sin Enke Charitas Emilie von Buchwald, 
der blev fremmed for det Sommerhjem, til hvilket han havde 
lagt Grundstenen. Hendes senere Livsskæbne har ingen hidtil 
interesseret sig for at granske i Sammenhæng, og dog for
tjener den at kendes, ikke mindst fordi dette Fremblik kaster 
et vist Lys tilbage over hendes ægteskabelige Forhold til Bern
storff, om hvilket man savner virkelig Klarhed. Forbindelsen, 
som han, der var over tyve Aar ældre end Hustruen, i 1751

1) H. J. M. Lappenberg, Briefe von u. an Klopstock, 1866, 167 ff, 175 ff, 207 ff, 222 ff. 228 ff. 
F. C, Cramer, Klopstock II, Hl, F. Muncker, F. G. Klopstock, 1888, 361 ff. 
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havde indgaaet med hende, var et Fornuftparti, idet hun i 
Ægteskabet medbragte det buchwaldske Familiegods Borstel og 
sikkert ret anselige Pengemidler, der hjalp ham til at bygge 
Bernstorff Slot. Hun skildres almindelig som alt andet end køn, 
cjheller som aandelig betydelig. Ægteskabet skal paa sin Vis 
have været godt, men dog fejler man næppe i at antage, at 
hun var en erotisk Natur ligesom Søsteren, der, gift med Adam 
Gottlob Moltkes ældste Søn og Arving, stod i aabenlyst For
hold til den kyniske Carl Adolph von Piessen, sammen med 
hvem hun efter et almindeligt udbredt, men sikkert upaali- 
deligt Rygte skal have ryddet sin Mand af Dage for at ægte 
sin Galan, hvilket hun trods Rygterne ogsaa gjorde inden Sørge- 
aaret var omme. Tidens Skandalekrønike gør hende ogsaa til 
den spanske Gesandts Elskerinde, ligesom det fortælles, at 
hendes Mand overraskede hende i en øm Scene med den en
gelske Resident Sir Walter Titley, der boede paa sin Lystgaard 
i det nære Lyngby. Hvorvidt det bevarede Billede af Grevinden 
der fremstiller hende med en Liliekvist i Haanden, er flatteret, 
kan ikke afgøres, men at hun droges til Mænd, og at disse 
fængsledes af hende, er givet. Ogsaa Klopstock var indtaget i 
Grevinden og har tilegnet hende Mindeskriftet over sin be
grædte Hustru Meta Moller „Hinterlassene Schriften von Mar
gareta Klopstock” (1759). Som Enke boede hun i Hamborg; 
her knyttede hun en Forbindelse med Johann Christoph Bode, 
der som Søn af en Teglværksarbejder var begyndt at vogte Faar 
for sin Fader, og senere levede i Hamborg som Oversætter og 
Boghandler. Luxdorph skriver i sin Kalender for 1778, at hun 
skal giftes med en Boghandler og ellers har et ondt Rygte paa 
sig i Byen. Ogsaa Klopstock var moralsk indigneret over Grev
inde Bernstorffs Passion, der fæstnedes ved, at hun gjorde 
Bode til sin Forretningsfører og i 1779 flyttede med ham til 
Weimar, hvor han, udnævnt til Geheimeraad, boede under Tag 
med hende til sin Død. Den med sine 45 Aar ungdommelige og 
livsglade Dame sluttede forbløffende hurtigt Venskab med Enke
hertuginde Anna Amalie og optraadte hyppigt paa dennes Dilet
tantteater. Goethe var til Stede ved hendes første Fødselsdags
fest i Weimar og fik et gunstigt Indtryk af hende, som siden 
stedse holdt sig. En stadig Forbindelse mellem begge var Fru 
von Stein, hvis Broder, von Schardt, kort forinden havde ægtet
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Bernstorffs Slægtning, Sophie von Bernstorff, der var opdraget i 
Ministerens Hus og altsaa et Vidne fra Bernstorff Slots lyse Dage. 
Efter sit Bryllup flyttede ogsaa Sophie von Schardt til Weimar, 
„die klcine Unschuld”, som Goethe ikke uden en ironisk Biklang 
Kalder hende, der med sit udprægede Mandstække, sine erob
ringslystne Øjne og sanselige Raffinements ogsaa forstod at 
fængsle Goethe. Digterinden Elise von der Reckes Rejseled
sagerinde, Sophie Becker, der 1784 daglig færdedes sammen 
med Grevinde Bernstorff, roser hende som en behagelig Dame, i 
hvis Hus hun havde tilbragt de fleste fornøjelige Timer under 
Vejs. Hun vandt for hvert Skridt, man kom hende nærmere, 
siger Sophie Becker, og hendes Hjem var det eneste Hus, 
hvor Goethe, Herder og Wieland mødtes paa Foranledning af 
Bode. Caroline Herder berømmer (i 1800) hendes „store For
standighed, en Frugt af den Ensomhed, hun lever i ’. Begge 
Damer vedblev at* regne sig som Danske, hvad de ogsaa benyt
tede sig af ved Weimars Besættelse af de franske Tropper, da 
Sophie von Schardt dristigt svarede Napoleon paa hans bryske 
Spørgsmaal: Qui étes vous? - Danoise, ligesom hun ogsaa 
godtgjorde et patriotisk Sindelag gennem sin harmglødende 
Protest paa Vers mod Englændernes skændige Overfald paa 
København, og hvori hun priste den danske Naturs Dyder. Grev
inde Bernstorff ejede det af alle, der har besøgt Weimar, vel
kendte stilfulde Palæ, som Fru von Stein arvede efter hende; 
hun døde 1820 og hviler ligesom Fru von Schardt og Fru von 
Stein i samme Grav paa Weimars gamle Kirkegaard1).

Efter denne Digression om dem, der drog hjemmefra, ven
der vi atter tilbage til Bernstorff Slot i A. P. Bernstorffs Tid. 
Efter sin barnløse Farbroder arvede han Gaard og Gods, men 
under sin første Ministerperiode 1773—$° ^^s han kun at have 
opholdt sig paa Slottet saa ofte, hans Embedsgerning tillod 
ham det; som Regel længst i Maj. Han overvaagede med 
stor Omsorg Husets og Havens Vedligeholdelse. Derimod bo
ede hans Hustru, Grevinde Henriette Stolberg, hele Sommeren 
igennem paa Bernstorff med sin store Børneflok, ikke mindre 
end ti i Tallet, der herude havde den store og frie Tumleplads. 
Friederike Brun har givet en yderst levende Skildring af de 
bernstorffske Børn, hvis Legesøster hun var i Aarene 1773

1) Rev. Pap. VII. 464.
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—80. „Aldrig”, skriver hun, „har jeg i mit hele Liv og paa 
alle mine Rejser nogensinde sét saa herlige Børn. De voksede op 
uden Lyde og jordiske Brøst. Aldrig har jeg set nogen af dem 
syg, altid var de opfyldt af Livslyst og Glæde. Hele Skaren strej
fede omkring paa de blomstrende Enge i de duftende Lunde lig 
Byer og Sommerfugle”.

Der var fem prægtige Drenge, sprudlende af Liv, og deres 
fortræffelige Lærer Eckhoff havde det ikke lette Hverv at 
skulle holde Styr paa disse fem springende Raadyr”1).

Den ældste, Hans, var særlig smuk af Vækst, lyseblond, med 
et Udtryk af djærv Retskaffenhed og Godhed; han blev kun 
24 Aar gammel, døde i 1791 og ligger begravet paa Gentofte 
Kirkegaard. Den næstældste var Andreas, „dyb og sværmerisk 
af Naturen, slank og spinkel i sin Opværkst, med store lyseblaa 
Øjne og askeblondt Haar”. Ogsaa han døde tidligt, kun 18 
Aar gammel. Den tredje var Christian Giinther, den senere saa 
berømte Statsmand, med brune Øjne og brunlig Lød, tidligt 
Kvindernes Yndling. Efter dem fulgte Søsteren Charlotte, se
nere gift med Grev Magnus von Dernath, stor og stærk af sin 
Alder, med de stolbergske, storlinede Træk, stolt i alle sine 
Bevægelser, sin Gang og sit Blik. Joakim, den smukkeste af 
Drengene med et Bakhushoved, viste tidligt praktisk Livskløgt, 
og kom siden sammen med Broderen Christian til at spille en 
betydelig Rolle som Underhandler med Englænderne i 1807. 
De øvrige Børn, at hvilke Frederik er den eneste, der fødtes 
paa Bernstorff Slot, (i Sommeren 1773), var paa hin Tid endnu 
kun smaa.

Af A. P. Bernstorffs Hustrus Søskende færdedes i hine Aar der
ude særlig ofte og længe Brødrene Christian og Fritz Stolberg. 
Efterat de havde tilbagelagt deres Universitetsstudier i Gottingen 
1773—75? sluttede de i Frankfurt Venskab med Goethe og 
fulgte med denne til Schweitz i Sommeren 1775, hvorpaa de 
i Begyndelsen af det følgende Aar vendte tilbage til Danmark.

Paa Bernstorff Slot stod den 15. Juni 1777 Grev Christian 
Stolbergs Bryllup med Louise Reventlow, Statsminister Grev 
Christian Reventlows aandfulde Søster, som umiddelbart efter 
satte Bo i Holsten, hvor Stolberg tiltraadte sin Stilling som 
Amtmand over det lille Amt Tremsbiittel. I denne Sommer

1) F. Brun. Ungdoms-Erindringer, ved Louis.Bobé, 1917, 93 f, 135 ff, 144 f, 149 f.
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boede Fritz Stolberg i. Ordrup1), hvor han bl. a. skrev sin 
smukke, søfriske „Badelied zu singen im Sunde”. I Efteraaret 
1778 fik Stolberg af Svogeren overladt det Havehus med Have, 
der hidtil havde været beboet af Familiens trofaste gamle 
Husfælle Wasserschlebe, som nu flyttede til Flensborg. At denne 
ugerne forlod sin kære Sommerbolig med den Have, han havde 
opdyrket med ligesaa stor Kyndighed og Kærlighed, er sikkert, 
og tør man tro Stolbergs Uven August Hennings, som i Om
talen af dette Besidderskifte hentyder til Naboths Vingaard, 
er han blevet fordrevet fra sit Paradis. I Oktober skriver Stol
berg: „Jeg bor nu paa Bernstorff, efter at Wasserschlebe 
har forladt os; jeg har faaet hans Have, i hvilken utallige 
Glæder vil grønnes, blomstre og skygge for mig. Jeg studerer 
nu Havedyrkningen. Næste Aar vil jeg ogsaa skaffe mig Bier; 
Bosketter har jeg saa gode som ellers ingen anden, uendelig 
mange Træer med mangfoldige Blomster og Frugter staar 
mellem hinanden; Sønner af hver en Himmelegn trives godt 
hos mig, Siberiere og Mexikanere, Norske og Ostindiere blan
der deres Skygger paa Sjællands Jord”. I dette lykkelige Otium 
blev flere af Stolbergs bedste Digtninger og Digte til, samledes 
„Hyfnne an die Erde”, der ogsaa rummer Strofer til Pris for 
Naturen paa Bernstorff, og Vaarhymnen „Die Feier der Erde”.

Fra hans sidste Ophold her umiddelbart før Svogerens Fald 
stammer Sørgedigtene over Stolbergs Veninde, den i Februar 
1780 afdøde Grevinde Emilie Schimmelmann.

Det 1785 forfattede Digt „An meinen Freund Wassersch- 
leben“ indeholder Genminder fra „Bernstorffs Paradiser“1).

Efter sin Tilbagekaldelse ved Regeringsskiftet 14. April 1784 
boede A. P. Bernstorff lige til sin Død 1797 en stor Del af 
Aaret paa Slottet og prægede i dette Tidsrum Stedet ikke alene 
som Statens Leder, men ogsaa ved sin talrige Slægt og Hus
stand, omfattende med Børnene ialt over 50 Personer - en hel 
lille tysk Enklave i Sprog og Tankesæt.

Efter sin første Hustrus tidlige Død (4. August 1782) havde 
Bernstorff ægtet dennes Søster Grevinde Augusta Stolberg 
(„Gustchen”), mest kendt som Goethes „med egne Øjne aldrig 
sete, men i Hjertet dybt bevidste Veninde”, for hvem han skrif-

1) Rev. Pap. VII. 129.
1) Hennes. Aus F. L. Stolbergs Jugendjahren, 1877. S. 87, 123. C. u. F. L. Stolberg, Ges. Werke 1 

191. 201. 376 ff, 431. Rev. Pap. III 261, 370 f.



12

tede sin Elskov og sin Nød i Forholdet til Lili. Dette sælsomme 
Brevvenskab fornyedes og bekræftedes, som man ved, efter 
40 Aars Afbrydelse gennem det, vel naive, men dog saa gribende 
Brev, Augusta Stolberg tilskrev ham i sin Ængstelse for hans 
Sjæls Frelse, og som atter affødte en af Goethes skønneste og 
værdifuldeste Selvbekendelser.

Den Fremstilling af Livet i den yngre Bernstorffs Kreds, 
til hvilken der findes et overvættes rigt Materale i Familie
arkiver, lader stadigt vente paa sig, og indtil videre maa man 
nøjes med spredte Træk. Den næsten ubetingede Beundring 
for Bernstorffs Statskunst og Personlighed, der længe har præ
get vor Historieskrivning, særlig gennem Edvard Holms Frem
stilling, vil før eller senere vige Pladsen for en mere nøgtern 
Vurdering. En Oversigtstavle, jeg for 30 Aar siden opstillede, 
viser, hvorledes Bernstorff efter Regeringsskiftet 1784 besatte 
mange vigtige Embedsstillinger med Slægtninge og Frænder af 
Familierne Stolberg, Baudissin, Dernath, Schimmelmann og 
de holstenske Reven tlow’er, Mænd uden Forstaaelse af dansk 
Tænkning og Følelse, ja tildels endog med ufordulgt Ringeagt 
og Bornerthed overfor vort Folks Livsrørelser. Dette gælder 
navnlig Fritz Stolberg, hvem vi skylder de første Sange til 
Øresunds Pris, delvis skrevne til hans tidligt afdøde ynde
fulde Hustru Agnes von Witzleben, endvidere ogsaa en poetisk 
fintmærkende Skildring af Bernstorffs Naturidyl og det harmo
niske Familieliv, der levedes paa Slottet. Fra en mindre til
talende Side viser han sig i de meget omtalte Jamber, hvormed 
han fejrede sin Svogers Atterkomst til Landet 1784 ved plumpe 
Forhaanelser af danske Statsmænd, der havde maattet vige 
Pladsen for Bernstorff, Moltke, Guldberg, Stemann og Rosen - 
crone, og hvori endog deres Privatliv paa en taktløs og for
vrænget Maade lægges blot for Offentlighedens Nysgerrighed1).

Stolbergs frastødende germanske Selvfølelse skal dog ikke 
gøre os uretfærdig, naar det gælder Værdsættelsen af de af hans 
Poesier, der aander en dyb Kærlighed til og Opladthed for 
Sjællands Naturskønheder, især da vore egne samtidige Dig
tere, og navnlig naar Talen er om Gentofte — man tænke paa 
Ewalds intetsigende Philet, skrevet paa Elhøj ved Bernstorff — 
og Prams matte Emilias Kilde — unægtelig kommer til kort over-

1) Jvfr. Hist. Tidsskr. 7 R. V. og Guldbergs Karakteristik af Brødrene, Dsk. Mag. 5 III 53.
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for Stolberg. I nærværende Aarbog er tidligere omtalt hans 
engang lovpriste Ode Hellebeck, eine seelåndische Gegend, og 
i denne Sammenhæng skal nu søges vakt Interessen for hans 
anden naturbeskrivende Digtning Der Traum, skrevet 1783, i 
jtre Sange, hvoraf den første skildrer en Sommeraftenvandring 
i Bernstorff Slots Omegn. Digtningen er tilegnet Bondevennen 
Statsminister Grev Christian Reventlows Hustru Sofie, født von 
Beulwitz. Sangen begynder med en Hilsen til hende, som han 
tænker sig samlet med sin Familie paa Bernstorff Slot. Hun 
vandrer i Lunden, som „den muntre Olding“ (Wasserschlebe) 
har plantet. Hendes Mand er kørt ud en Tur, deres Børn leger i 
Nærheden. Stolberg er med sin Agnes vandret Arm i Arm til 
Gentofte Sø. Undervejs titter de, skjulte af en gammel Eg, ind i 
Skovdroslens Rede. Fuldmaanen stiger op bag Elmene paa 
Kirkegaarden og kaster et Flammeskær paa Præstegaardens Ru
der. Vejen gaar over den dugvaade Rugmark. Vagtlen slaar, og 
Lærken svinger sigi Vejret, opskræmt af Hunden. Taagerne sæn
ker sig over Engene; de gaar over Mølledammens smalle Gang
bræt og stirrer i de rislende, maanebeskinnede Vover. Sent van
drer de hjem og modtages af Stolbergs Broder Christian og hans 
Hustru Louise, og Vilhelmine Bernstorff, Cai Reventlows Forlo
vede. Bernstorff og hans Frue staar i Døren. Agnes Stolberg sæt
ter sig til Klaveret og synger Sange af Klocstock og Holty. 
Silde kommer de til Ro. Maanen kaster vigende Straaler gennem 
Lindetræets Grene udenfor Vinduet ned paa Sengens hvide Lin.

Goethe, der læste Stolbergs Digtning, kalder den et himmelsk 
Familiestykke. „Man maa have set dem sammen for ret at kunne 
nyde det”, skriver han til Fru von Stein umiddelbart efter Stol- 
bergemes Besøg i Weimar 1784.

Af Grev Stolbergs naturbeskrivende Digte fra Bernstorffstiden 
er ét tidligere oversat paa Dansk af Christian Winther: Elsker
parrets Kørsel gennem den mørke, stormfulde Nat. „See Natten 
gryer, hver Stjerne flyer — Jeg læner mig helt ængstelig min 
Ven til Dig, Kys varm min Mund i Nattens Stund“. — Selve 
Motivet har tiltalt vor Digter, men han kan næppe siges at have 
været heldig i sin Gengivelse. For at give en Prøve paa Stol
bergs Bernstorff-Digtning, hidsættes følgende Stykke af Indled
ningen i en af mig forsøgt Oversættelse:
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Hilset Du være, Veninde. Paa Sangens Vinge jeg flyver 
Hen over Havet, og alt er jeg hos Dig i Lunden den svale, 
Som af den Olding saa mild blev plantet med kærlige Hænder. 
Flora har signet hans Id, naar Morgenens kølige Brise 
Krused om Panden hans Haar, der lyste som hvideste Bloster. 
Vovernes nynnende Sus ved Sjællands løvskyggede Strande 
Daarer Dit Sind i det Bo, hvor Træer, hidførte fra Indus, 
Hjemstavnen glemte. S,iberiske Stammer mod Solen Dig skærmer. 
Løvsalens Skumring indbyder til Gæst, hvor de lysblaa Syrener 
Klynger sig kærlig i Pagt, naar de mødes med Søstrene hvide. 
Drages Du ikke i Kvæld af den grønklædte Tue ved Dammen? 
Dér, hvor Akasiens Krone sig hvælver, og Babylons Pile 
Skaber i Middagens Glød for Svanerne hængende Haver.
Dér hvor Guldregnen, min Yndling, sig nejer, og glidende Guldfisk 
Glimter bag skælvende Skygger af purpurstribede Blomster. 
Mosset det svulmende breder sig her, og Morgenens Aande 
Stiger af Klokkerne hvide fra Majdagens Blomster i Skyggen. 
Timian dufter saa tungt, og Melissen, til Biernes Summen.
Nikkende Skovduer kurre histoppe i Træernes Kroner, 
Nattergal slaair sine Triller i Sølverpoplernes Grene.

Om A. P. Bernstorff selv, om Livet og Tonen i hans Kreds 
paa Familieslottet er der af navnkundige Gæster overleveret for
skellige hidtil upaaagtede karakteristiske Træk fra det sidste 
Aarti, han levede herude. Den spirituelle rejsende engelske Da
me, Lady Wollstonecraft, rammer uden Tvivl det rette i sit Mi- 
niaturportræt af Bernstorff: „Han er en værdig Mand, forfænge
lig af sit Værd å la Necker, og mere ængstelig for ikke at gøre 
Uret, det vil sige, at undgaa Dadel, end egentlig ivrig for at 
gøre godt, navnlig hvis noget særlig Godt kræver en Foran
dring. Han hælder til denne forsigtige Omstændelighed, der 
følger Frygten i Hælene”.

I Sommeren 1791 var Lavater i 14 Dage Gæst paa Bernstorff, 
indbudt af selve Ministeren til at komme til Danmark for at prøve 
de Aabenbaringer, særlig visse Lysfænomener, som den lille 
Kreds af nordiske Aandeseere med Landgreve Carl af Hessen i 
Spidsen havde oplevet ved deres Seancer. Mange, særlig af Ade
len, valfartede til Bernstorff Slot for om muligt at se og faa 
den berømte Mand i Tale, der her var Genstand for Beundring 
og ligefrem Tilbedelse.

Mellem Augusta Stolberg og Lavater opstod hurtigt et af 
de mellem Datidens Skønaander saa almindelige Sjælsvenskaber.
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Under sit Ophold paa Slottet nedskrev han til hende som Josef 
af Arimathia til Maria Magdalene Trøstebreve i Anledning af 
hendes eneste Barns Død og bevarede hende siden i saa trofast 
Minde, at han endnu kort før sin Død betænkte hende med seks 
„Billetter eller Mindetegn”.

Lavater boede i et højt Værelse med et tilstødende Kabinet, 
med Skrivebord og Kommode, og havde fra sit Vindue en skøn 
Udsigt over det fjerne, taarnrige København. Lavater betegner 
Bernstorff som Idealet af den kristelige Statsmand og Verdens
mand, men frastødes dog noget af det ministerielle Væsen, der 
var uadskillelig fra hans Person. Naar han kom fra Statsraädet, 
forblev han i sin stive Pynt med Stjerner og Baand, selv om 
ingen var til Stede, lige til Klokken var ét om Nattern Trods 
sine 58 Aar var han endnu meget livlig og impulsiv i sine Dom
me, skønt han ellers var behersket af kold og rolig Fornuft1).

Det kølige og ceremonielle i Bernstorffs Fremtræden og det 
exklusive, der prægede hans Kreds, understreges mere skarpt 
af den berømte Opdagelsesrejsende og Naturskildrer Georg For
ster, hvis Søster en Tid var Selskabsdame i det bernstorffske 
Hjem. „Dette Hus”, siger han, „synes ikke blot at rumme Sær
hed, men ogsaa Utaalsomhed, en Egenskab, der kan falde den 
undergivne meget til Byrde”.

At Livet paa Slottet i anden Henseende levedes under enkle 
Former, fremgaar af den svenske Frimurer C. A. Bohemanns 
Skildring fra den Tid, han som Ejer af Frydenlund oftere færde
des paa Bernstorff Slot. Ved sit første Møde med Bernstorff fik 
han i Modsætning til de førnævnte Udtalelser Indtrykket mindre 
af en Minister end af en velhavende Borger eller Handlende. 
Han havde aldrig været til nogen Soupé, ikke en Gang hos ringe 
Personer, hvor det gik saa jævnt og fordringsløst til. Al Storhed, 
Etikette og Ceremoni var banlyst. Fire Retter almindelig god 
Mad og nogle Glas Rødvin udgjorde hele Anretningen, og det, 
skønt Landgreven af Hessen var blandt Gæsterne. Grevinde 
Bernstorff tilsaa selv sit Hus og styrede det som en almindelig 
Borgerhustru. Om de daglige Maaltider i Huset fortæller La
vater, at man spiste tidligt til Middag, drak Te om Eftermid
dagen og derefter indtog et Aftensmaaltid, der kun varede

1) J. C. Lavaters Rejse til Danmark 1793 — ved Louis Bobé, 1898 og Rev. Pap. IV 143, VIII 173. 
J. A. Müller, Aus Lavaters Brieftasche, München 1897.
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kort, 20 Minutter, og for det meste kun bestod af en Suppe og 
Smørrebrød, eller noget tyndtskaaret Kalvesteg.

Efter Bernstorffs Død 1797 tilfaldt Slottet og Godset hans 
yngste Søn Magnus, af hvem de to ældste Brødre, Grev Christian 
Günther, efter Faderen dansk Udenrigsminister, og Grev Joa
kim, Direktør i Udenrigsministeriet, købte Slottet med 100 Tdr. 
Land, omfattende Haveanlægget, Kornmarker, Eng og Skov. De 
øvrige Jorder var bortforpagtet.

Grev Christian Bernstorffs Hustru, Elise von Dernath, der 
var hans Broderdatter, omtaler i sine Livserindringer Bernstorff 
Slot og Have med dyb Kærlighed. Da hun i deres Ægteskabs 
første Tid gensaa Stedet, hvor hun havde leget som Barn, vaag- 
nede alle Erindringer til Liv i hendes Bevidsthed: Den store 
Birk ved Skovens Hang, Bænken ved Havehuset, den bekendte 
Udsigt over de skovkransede Haver paa Skrænterne, den runde 
Bænk, overskygget af Guldregn og Syrener, med Udsigt over 
Sundet og København. Hver Krog fra Loft til Kælder blev 
besøgt. Den for hvert Værelse ejendommelige, i hvert Rum 
forskellige Duft berusede hende i Mindet om tidligere Tider.

Fra Grev Christian Bernstorffs Tid er der blandt de værdifulde 
Breve, Aug. Hennings under et Ophold i København i Somme
ren 1802 skrev til sin Hustru, og som stadig venter paa Offent
liggørelse, bevaret en Beretning om en Dinér paa Bernstorff Slot, 
som han deltog i:

Gæsterne var Prins Frederik Vilhelm Philip af Württemberg 
—Stuttgart, Københavns Guvernør og Kommandør for Livgarden 
til Fods, og hans morganatiske Gemalinde, født Rigsgrevinde 
Rodis af Thunderfeld, den østrigske Gesandts Frue, Grevinde 
Kaunitz, den herværende spanske Gesandt, Greve de Aguirra y 
Yoldi, den bataviske Republiks Gesandt, Huyghens, den franske 
Republiks Gesandt, Daguesseau, den danske Gesandt i Lon
don, Grev Fred. Anton Wedel Jarlsberg, den senere norske Stat
holders Fader, om hvem Hennings bemærker, at han burde 
være banlyst fra hvert honnet Selskab, og Stiftamtmand Fred. 
Hauch.

„Selskabet var noget koldt og stift, om man end lo højt ved 
Bordet, og uagtet ingen Vært kan være elskværdigere end 
Bernstorff. Ved hans Bord og i hans Hus hersker den yderste 
Elegance. Vi fik meget skønne modne Ferskener. Ved Bordet
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havde hver Gæst en Glasskaal foran sig, hvori der stod et 
omvendt Glas Vand. Det saaledes rensede Glas blev ved de 
mange Vine, der serveredes, kun benyttet lidet eller slet ikke. 
Salonen var, som det syntes, dekoreret af Ramée — den til 
Danmark emigrerede franske Arkitekt, der bl. a. 1802 ombyg
gede Sofienholm — i det mindste var de i Festons hængende 
Gardiner af broget Musselin kuperet med grøn Taft. Omkring 
Bernstorffs Hus er plantet Roser af alle Sorter og blomstrende 
Stauder, der havde et meget venligt Udseende. Her fandt jeg 
en Pryd efter min Smag. Vi kørte hjem over Gentofte; denne 
Landsby er nu smukt brolagt og har faaet nogle tiltalende Land
steder. Grevinde Bernstorff bar et Halsbaand af Intaglios. Mig 
syntes, at Antikerne passede ikke til hendes smagfulde Nymfe- 
dragt og ungdommelige Vækst”.

Da Grev Christian Bernstorff i Aaret 1810 forlod Danmark, 
for at tiltræde Gesandtskabsposten i Wien, besluttede han og 
Broderen Joakim, der samtidig fratraadte sin Tjeneste her, at 
skille sig ved Slottet og dets nærmere Tilliggende, som nu gik 
ud af Familien.

Grevinde Augusta Bernstorff, A. P. Bernstorffs Enke, kom 
som Slægtens ældste for at tage Afsked med sine Stedsønner og 
Svigerdøtre og deres Børn, og tillige med det gamle Hjem. 
Hun bekendte, at Tanken om Gensynet ofte havde faaet hendes 
Hjerte til at banke heftigt under Vejs, men at det trøstede hende 
at erfare, at saa mange endnu mindedes hendes Mand med Kær
lighed. Rejsevognen holdt for Døren. Alle Stuer var opfyldte 
af Ungdom, der ikke kunde styre deres glade Rejseforventnin
ger. Bedstemoderen stod alene, grebet af dyb Sorg og saa for 
sidste Gang ud over Landskabet, der netop i Afskedsstunden, 
som det ofte er Tilfældet, ,,udfoldede al sin Skønhed”1).

Bernstorff Slot gik i de følgende Aar fra Haand til Haand. 
1816 tilhørte det Statsminister F. J. Knas, der overfor Grev 
Christian Bernstorff, som dette Aar gæstede Danmark paa et 
kort Besøg, tilkendegav sin Glæde ved at kunne vise ham Ste
det, hvor han havde indført mange Forbedringer. Bernstorff 
ønskede dog ikke at se Barndomshjemmet fremvist af den nye 
Besidder. Under Kaas’ Fraværelse gæstede han med sin Hustru 
ganske alene Stedet en graa og tyst Aften. De gik rundt i Huset,

1) Rev. Pap. V 68 ff. VIII 306. 418. IX 363 f.
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i Haven og Skoven, ubemærkede af Havearbejderne som frem
mede, „Gengangere fra bedre Tider, langsomt og med tungt 
Hjerte”, som Elise Dernath skriver. Tilsidst besøgte de Familie
gravstedet paa Gentofte Kirkegaard.

Hos Elise Bernstorff, der. først døde netop hundrede Aar 
efter, at Bernstorff Slots Mure rejstes, levede Mindet om Stedet 
usvækket til det sidste. Det er hendes Længslers og Kærlig
heds Bo, hvor Skoven staar fagrest og Fuglene synger lifligst, 
skønnere end noget Steds i Tyskland.

Et stemningsbevægeligt Sind kan vel efterføle det vemodige 
ved, at en Slægt, der gennem tre Generationer har været bestem
mende for Danmarks politiske Holdning til Udlandet og tillige 
har udrettet meget til Gavn for indre Samfundsreformer, tager 
Afsked for stedse med sit lyse og minderige Sommerhjem. Dog 
kan man ikke afvise Tanken om, at Timen til Afskeden var inde.

Gentofte Sogn rummer indenfor sine snævre Grænser de en
gang saa navnkundige Hovedcentrer for den højtudviklede tyske 
Kultur, der har tilført os mange aandelige Værdier, men som alt
for længe indtog Førerstillingen i Landet. Mellem de to Stats
mandshjem er der dog en betydelig Væsensforskel. Medens 
Schiinmelmann med sit fribaarne Verdensborgersind og aabne 
Blik for alle Nationers Fortrin gæstfrit oplod sit Hjem for 
fremstaaende Mænd fra de fjerneste Lande og samtidig var den 
aarvaagne og højsindede Mæcen for dansk Digtning og Aands
virke paa de forskelligste Omraader, kan den samme Ros ikke 
tildeles Bernstorfferne. Gennem tre Slægtled forblev de fremmed 
for dansk Oprindelighed; deres inderste Væsen var og blev 
tysk. Meget i deres Virksomhed var kostbare Experimenter; 
fra deres Hjemland omplantede de altfor mange Glimmerblom
ster uden Duft, og de kan ikke frikendes for Familieegoisme 
og Nepotisme. Under dette Fremmedherredømme blev den dan
ske Nationalbevidsthed atter og atter hæmmet i sin lange 
og trange Kamp for Lyset og Luften. Meget vilde være bleven 
bedre, om dens Udvikling ikke Gang paa Gang var bleven 
skruet tilbage.
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