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KAPITEL

n ruin af røde munkesten.
Resterne af en trappe, der engang førte til havesalen.
Aflange firkanter i muren, der angiver vinduernes
indhug.
Elm og birk i ruinens indre, mens en efeu, grov
stammet, sejg, spænder sine edderkoppekløer over en
vejrslidt facade.
Stilhed, forglemmelse.
Men et sted af sær besættelse. Det ulmer af tomten
den dag i dag, selv om det, der een gang var, synes at
have lukket sine øjne. I fortiden et fornemt palæ i
empire, i dag et yndefuldt forlis. Men op af forvitrin
gen stiger et menneskes skæbne, en kvindeskilckelse,
fyldt af dramatik, ætset gennem lidelse. Hun knyttede
for altid sit navn til dette sted, med storslået gestus
slyngede hun hele sit liv i tilværelsens pulje: Rigdom,
luksus, raffinement, humor, arrogance, klogskab, vilje,
nederlag og begær efter magt! Hun kom af intet, hun
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nåede tilværelsens sociale højdepunkt, hun forlod livet
med intet. Hun løftede i sine hænder selvmordets
bæger med gift tømte det til bunden.
Hendes navn blev: Grevinden af Bagsværd!
Som sådan sejrede hun. Og faldt hun. Men myten
om hende er stadig levende. Den brænder vedvarende
som bålet, der lagde Aldershvile slot i ruiner, ejen
dommen hun erhvervede, da millionerne blev hendes,
og det store eventyr for alvor begyndte.
Står man en forårsdag med ryggen mod de røde
mure og ansigtet vendt mod søen, der æder sig ind,
hvor de vidtstrakte plæner slutter, trækker atmosfæ
ren fra en ikke fjern fortid sit mønster. Man hører
karethjuls drejen i grus, lyden af champagneproppers
knald fra havesalen. Vinduet til billardstuen står
åbent. Et resultat skrives på en tavle, et stykke kridt
kastes på plads. I musikstuen slås flyglet an, og en
kvindestemme falder i med sang, fordringsløst, lavt,
uskolet, men af en ubeskrivelig charme.
Nu lukkes dørene til havesalen tilbage.
Grevinden af Bagsværd kommer til syne.
Mandelformede øjne, en sanselig mund. I den højt
opsatte frisure sidder en nål i platin under en række
af brillanter. Hun er lille, knejsende af skikkelse. Hun
er ikke alene. Grevinden af Bagsværd er aldrig alene.
Mændene, der blev hendes tilværelse, følger hende:
Den alt for unge og uerfarne Arndt Burchardt, den ho
vedrige diamanthandler fra Johannesburg, den hjer
—

—

6.

tensgode, forgældede rigsgreve von Sponneck. Den
velstående og kultiverede kunsthandler fra London
og til sidst gentlemanrytteren William Ewans, yngste
søn af Lord Ewans til grevskabet Davenhil i Skot
land.
Man ser dem drage sig forbi, fæstnet til erindrin
gens skitseblok. Langt ude, hvor park og sø mødes,
forsvinder de. Men bag dem væver historien sit tæppe
af begivenheder, en historie, der endnu er så ung, at
den i store linier huskes af nulevende. Og tillige en
beretning der får sit eget sanddru mæle gennem Stella
Hoilbæk, grevindens eneste datter. Som vedblivende
—

er i live.
Hvem var da Grevinden af Bagsværd?

2.

KAPITEL

Han kom vandrende fra Italien. En håndværks
svend på valsen. Op af hans frakkelomme stak altid
mundstykket af en fløjte, og kom han til en kro, spil
lede han sin egen fortæring ind. Med enestående selv
følge mestrede han violin, harmonilca og guitar, og så
han et instrument på sin vej, kom det omgående un
der hans hænder. Han var gipser af håndværk. Stuk
katør. Hans navn var Julius Theodor Pierri.
Han nåede København, hvor en dansk pige, Jo
hanne Caroline Petersen, blev hans skæbne. Han gif
tede sig med hende, og i ægteskabet var to børn, søn
nen Alfons og datteren Angelica, der kom til verden
den fjortende december 1870.
Den lange vandring fra det sollyse Italien til det
kølige Danmark havde sat sine spor i Pierri. Han var
i midten af trediverne, da en uheibredelig tuberkulose
brød frem, og Johanne Caroline var ikke typen på hus
moderen, der med uforlignelig tålmod lod sig lænke
til en sygeseng. Hun lærte i denne periode en ledvog
$

ter fra Fyn at kende, Erik Nissen var hans navn, og da
Nissen efter et besøg i København drog tilbage til sin
fynske overskæring, var sagen for så vidt klar mellem
Johanne og Erik. Når døden kom til Pierri, ville Nis
sen være parat til at modtage Johanne Caroline. Dog
stillede ledvogteren een betingelse: Børnene måtte hun
eller slet ikke.
skille sig ved. Enten kom hun alene
Nissen fik ikke lov til at vente længe.
Knapt et år senere afgik Pierri ved døden og den
overraskede ikke Johanne. Målbevidst havde hun set
hen til denne dag og tilrettelagt fremtiden uden vak
len. Mens den italienske spillemand og stukkatør kæm
pede med døden, havde Johanne fundet to hjem til
sine børn. Drengen Alfons, der da var fem år gammel,
kom i huset hos en politibetjent Troest på Frederiks
berg, mens datteren, den treårige Angelica, begyndte
sin nye tilværelse hos ægteparret van der Brügge, inde
havere af en mælketoddybar i en kælder i Blaagaards
—

—

—

gade.
På selve dagen, da Pierri blev begravet på Assistens
Kirkegård, tog Johanne sine børn ved hånden og for
ærede dem simpelt hen bort. Så enkelt og ligetil skete
det. Og så sprang hun på det første tog og kørte til
Fyn. Selv bekymrede hun sig aldrig om sine børns
skæbne. Det blev Angelica, som mange år senere op
søgte denne mor. Det blev ligeledes Angelica, der ved
varende holdt forbindelsen vedlige med broderen Al
fons. Da denne senere emigrerede til Amerika, var
9

Den trearige Angetica

kort tid efter ankomsten
tit de aldrende Brügges
i Btaagaardsgade.

i
det Angelica, der betalte broderens uddannelse til
læge. Han var i besiddelse af et absolut musikalsk
talent, og en tid lang var han leder af Amerikas stør
ste mandolinorkester. Han døde i U.S.A. som en vel
havende og anset læge.
Angelica fik en lykkelig barndom hos restauratøren
i Blaagaardsgade. Ægteparret var barnløst, og Ange
lica blev hurtigt centrum i de to ældre menneskers
tilværelse. Tillige lærte hun at bestille noget, og hun
var ikke ret gammel, da hun begyndte at hjælpe til i
toddykælderen. En arbejder på den tid gik nødigt
ud til sin dont, før han havde hentet sig en genstand
10

En levende illustration
tit »ftugten tit
Amerika. ferndrige
lZr_aæsL...Pierri, der
sammen med søsteren
blev foræret bort p!
faderens dødsdag.
Troest døde i US.A.
som velhavende
og anset læge.

ved bardisken. Angelica skænkede brændevin, Ange
lica vaskede op, gjorde rent. Hun sang, og hun b, og
hun var aldrig simpel i sin mund. Hun blev hurtigt
det festlige midtpunkt for kælderens kundekreds. Og
et respekteret midtpunkt, for hvem de fleste altid
eller
var bange. Hun kunne afværge med et smil
med en kølig ironisk bemærkning, der bed.
Med dygtighed og påpasselighed fulgte hun sin
skole. Først kvarterets kommunale, men da denne ikke
syntes at kunne tilfredsstille hendes krav om viden,
satte Brügges hende i en privatskole.
Billedet af familien Brügge, taget under en skovtur
med korporationen af Københavns beværtere en
—

—
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gang i firserne, viser markant og levende Angelicas
omgivelser i disse barndomsår. Fader Brügge, selvbevidst, robust, agtværdig, med sine hænder på Ange
licas skuldre. Og madam Brügge med det stramme
hår under den rigt blomstrende kapothat. Pigen selv:
den femtenårige Angelica i fintpresset slag med fløjis
krave og på hovedet en engelsk stråhat dekoreret
med hvid sløjfe. Der er værdighed over hendes træk,
en krusning i mundvigen og et blik, der nådigt synes
at betragte en verden, der ligger under hende.
Endnu mens hun gik i skole, stod hun op hver mor
gen et par timer inden dagens mange pligter be
gyndte. Og så broderede hun! Ved et stearinlys. Bro
derierne, Hardanger og Hedebo, blev ikke gemt hen
i en kommodeskuffe som en død kapital. Angelica
solgte dem, og for pengene købte hun sin første eks
klusive påklædning. Mange år senere indprentede hun
altid datteren Stella denne ene læresætning: En kvin
de må og skal ha’ blot een god kjole. Da klarer hun
sig altid!
Pigen fra toddykælderen var i besiddelse af en ær
gerrighed, der sandelig ikke udsprang fra de hæder
lige og jævne beværterfolk. Pludselig kunne hun
knejse bag bardisken, energisk vride karkluden mel
lem sine hænder, som gjorde hun det samtidig forbi
med rækken af agtværdige borgerlige begreber. Med
absolut sikkerhed kunne hun sige: Jeg vil ikke hele
mit liv skænke brændevin ved en disk. Og hun føjede
12

• Billedet af familien Brügge under en skovtur med Korporationen af Københavns Beværtere engang i firserne. I
cirkten det stoute ægtepar Brügge, han med hænderne hvitende på Angeticas skuldre.

Den trettendrige
Angetica: Den dag
kommer, da jeg kører
med firspand og mit
hjem er et slot!

til: I vil se, at den dag kommer, da jeg kører med fir
spand, og mit hjem er et slot!
Hvor findes den ungdom, som ikke har højtflyvende
planer i femtenårs alderen? Men planerne befinder sig
som oftest blufærdigt skrinlagte. Dette var ikke tilfæl
det hos Angelica Pierri. En hovedrysten fra omgivel
serne har utvivlsomt været svaret. Den snævre toddy
kælder i Blaagaardsgade syntes ikke for nogen fornuf
tigt tænkende at kunne blive udgangspunkt for en
vandring mod stjernerne.
I året 1890, da Angelica var tyve år, traf hun den
unge rigsgreve Carl Valdemar von Sponneck. Han
‘4

En konfirmand i
tækketigt sort, med
jernkrøtlet pandehdr,
en klog mund og
dristige, levende øjne:
Angetica.

faldt en morgen tilfældigt ind i Brügges beværtning og
tabte samtidig omgående sit hjerte til pigen bag dis
ken. På dette tidspunkt var det allerede klart for
plejeforældrene, at det var en vanskelig opgave i
længden at tumle det livslystne pigebarn, og moralen
hos ægteparret Brügge var den gode gamle, at man.
skulle vogte sin ære. De fik koldingpræsten MørckHansen til at indvillige i at modtage Angelica til hjælp
i huset ud fra den formodning, at den præstelige at
mosfære i forbindelse med stilfærdige provinsielle
omgivelser måtte virke gavnligt på p1ejedatterens
ustyrlige ungdom.
Angelica havde nøjagtig som hendes mor havde
—
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haft det sin plan fuldt færdig. Da plejeforældrene
forelagde koldingpræstens tilbud, bøjede Angelica ly
digt hovedet og sagde ja. Intet kom hende bedre til
pas. For på dette tidspunkt havde bekendtskabet med
rigsgreve Sponneck fået følger, og en anden luft end
den, der herskede i kvarteret omkring Blaagaards
gade, forekom hende ønskelig. Takket være den tids
rummelige klædedragt var det hende muligt at skjule
sin tilstand for de brave van Brügges. Tidspunktet for
afrejsen til Kolding blev berammet, men fjorten dage
forinden, den tolvte december i 890, fødte Angelica
en datter til verden på en fjerdesal i Thulinsgade
hos en veninde, med hvem hun havde været til bal i
»Kæden« den hele nat. En time efter hjemkomsten
fra »Kæden« kom barnet. Angelica gik den følgende
dag til hånde i toddykælderen i Blaagaardsgade, lidt
træt, lidt bleg men livsglad som altid. De to van
Brügges mærkede intet usædvanligt. Nogle dage se
nere blev barnet sat i pleje hos en kone på Nørrebro,
og så oprandt øjeblikket, da Angelica rystede Køben
havn af sig, vinkede farvel til det beroligede bevær
terpar og rejste til Kolding.
—

—
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En præstegård på hine tider. Kultursøgende, leven
de nationalt interesseret, men af en tilværelse, der lå i
regelbundne baner. Og her hamredes døren pludselig
ind af et stykke livsglæde, ingen syntes at kunne mod
stå. Såvel præsten som fruen overgav sig. Angelica
i6

var altid oplagt, af en aldrig svigtende høflighed og
aldrig nogen sinde vulgær i sit væsen. På ny blev hun
det strålende midtpunkt. Hun sugede til sig af præste
gårdens kultur, vågent iagttagende, receptiv over al
måde. Hun blev en levende lytter til tidens strømnin
ger, en lærvillig elev i et landskab, der for hende var
nyt og uopdaget.
Men samtidig brændte i hende den fulde trang til
livsudfoldelse, og det var et bål, man også uden for
præstegården måtte lægge mærke til. Man kan fore
stille sig Angelicas omkalfatring af det stille præste
gårdsliv på Koldingegnen man var ikke vant til en
sådan ekspansion på disse kanter. Man har følt sig
løftet, varmet af den pludselige sol og har ikke drømt
om at søge at tvinge det urolige pigebarn til adstadig
hed.
Bålet Angelica brændte højt i denne tid i Kolding.
Der går endnu frasagn om hendes magt over mænd.
Mænd i alle aldre.
Den unge Arndt Burchardt blev den foretrukne.
Amdt var søn af en overmåde velstående kol
dingenser. Lakfabrikanten Burchardt. Arndt kastede
sig omgående for Angelicas ikke ret store fødder, og
der fulgte nu en voldsom periode af forelskelse. Rigs
greven i København såvel som barnet, hun havde sat i
verden, var tilsyneladende glemt. Men årene skulle
vise, at også disse to stod som brikker i hendes livs
skakspil. Blot med uforlignelig tålmod afventede hun
—
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øjeblikket for brikkerncs placering. Sådan kunne det
se ud.
Den unge Arndts forelskelse i Angelica blev ikke
uden følger. Men i modsætning til forbindelsen med
rigsgreven var følgerne i Kolding af økonomisk art.
De gaver, den unge Arndt øste ud til Angelica, kunne
ingenlunde dækkes af hans månedlige indtægter, og
det øjeblik oprandt, da sønnen forgreb sig på lak
fabrikantens rummelige kasse.
Man kan forestille sig skandalen, da dette blev af
sløret.
Et stormende familieopgør fulgte, hvorunder Bur
chardt senior satte junior stolen for døren. Sådan lød
den opbragte fars ultimatum: Enten overgav han be
dragerierne til politiet eller der lystes til standsmæs
sigt ægteskab for Angelica Pierri og Arndt Burchardt
men med omgående og påfølgende udvisning af
parret til Sydafrika!!
Det er blevet hævdet, at denne sag aldrig på de
tider nåede ud over lakfabrikantens hjem. End ikke
præstegårdsfolkene fik kundskab herom. Lakfabrikan
ten har været en klog om end en stridbar herre.
Selvfølgelig lystes der til bryjlup.
En eventyrlig udrejse til fjerne steder faldt absolut
i Angelicas smag, og for den unge Arndt gjaldt det,
at han var fuldstændig ligeglad, om det blev en ud
til Alaska eller en urskov i Sydafrika, så længe
det blot blev i selskab med Angelica. Dermed var sagen
—
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visning

Angetica, drømmende,
meget ung, i gutdbyen i
Johannesburg.

afgjort. Burchardt senior fejrede sin søns bryllup med
pigen fra toddykælderen og han gjorde det i sand
hed uden at blinke. Udadtil strøede han sand over skan
dalen. Angelica stod hvid brud, og de, der var vidne
til begivenheden, kunne fortælle, at en smukkere og
mere uskyldig brud var aldrig set foran alteret. Kol
dingpræsten forrettede vielsen. En lykkelig forening
ringen sluttet. Men ved brudeparrets kuvert lå billet
terne til Sydafrika, og suppen ved bryllupsmiddagen
var næppe blevet kold, før parret, over al måde af
skedsbevæget, drog af sted til Johannesburg.
Afstanden mellem Kolding og København var ved
blivende stor på de tider. Og alt skete med den hast,
skandalen foreskrev. Beværterparret i Blaagaardsgade
—
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modtog et kærligt brev fra Angelica med nyheder, der
nok kunne sætte sindene i affekt hos de to aldrende
van der Brügges. De affandt sig med skæbnen og gjor
de op, at Angelica Pierri ikke var af deres verden.
Og da de ti måneder senere fik besøg af en kone med
et barn på armen og meddelelsen om, at dette barn
var Angelicas, tog de også denne nyhed med uforlig
nelig fatning. Konen havde gennem ti måneder ikke
modtaget en eneste øre i plejepenge for barnet der
for stillede hun nu for at aflevere det til de to i toddy
kælderen.
Van der Brügges har muligt sukket. Resigneret men
uden evne til at føle forbløffelse. Med enkel smuk na
turlighed tog de barnet til sig. Igen et ansvar for et
væsen, der ikke var deres.
var en pige.
Hendes navn var Stella.
Barnet
Imidlertid var Angelica og Arndt Burchardt nået
til Johannesburg i Sydafrika. Let var det ingenlunde.
Et er det at være forelsket i Kolding med lakfabrikan
tens kasse i ryggen: på ganske anden vis former bil
ledet sig, når man befinder sig i det store og fremmede
udland uden en øre på lommen. Arndt var ikke gjort
af det nødvendige materiale som emigrant. Johannes
burg var en barsk verden, hvor man kun forlangte to
ting: Håndelag, vilje. Arndt havde ingen af delene.
Den skæbne, der blev hans, forekommer meningsløs
—
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Den feterede Angetica
i gutdgraverbyen.

hård. En spontan forelskelses ‘hede afløst af en hvas
virkelighed, han ikke evnede at klare. Han sank sam
men under ængstelsen; kun en dreng fra den jyske
lilleby. Og ængstelige drenge stod ikke på Angelicas
program. Fire år senere, en decemberdag i året 1894,
opløstes ægteskabet. Arndt forsvinder i det uvisse.
Kun eet ved man: han døde i det fremmede i året
1900.

Men pigen Angelica reddede sig.
For dette blev i sandhed et liv for hende.
Johannesburg var centrum i Sydafrikas største
guiddistrikt og nylig grundlagt, i i886, samtidig med
21

guidbrydningens begyndelse. Dette var et nyt, stærkt,
dristigt om end ubarmhjertigt land. Her sejrede man
eller man gik under. Her fandt man det rette fan
denivoidske temperament, spænding så det forslog,
nyskabte kapitaler og rivende hurtige krak, livsudfol
delse, tragedie, dramatik, feber, rouletspil.
Her følte Angelica sig endelig i sit rette element.
Dette var hverken Kolding eller Blaagaardsgade. Det
var at stå på tærsklen ind til en tilværelse, der i fulde
ste mål var hende tilpas. Men Kolding og Blaagaards
gade havde ikke været forgæves. Hun havde lært at
begå sig mellem mennesker og lært at bruge sine hæn
der, værdier der kom hende til gode i det fremmede.
Og en dag finder vi hende som barpige i guidbyen
Johannesburg.
Silkedamask og klunker, viftepalmer, prismekroner, champagne, whisky og fasan en plumage!
Sådan var omgivelserne, hvorunder servitricen Ange
lica i den elegante restaurant i Johannesburg traf den
mand, der drejede hendes livsbane. Det skete i året
—

—

1895.

Der levede i sin tid i København en demimonde.
Lad os kalde hende madame X. Det var de tider, hvor
der virkelig fandtes demimonder, en dame med et ud
søgt om end udvendigt talent som værtinde for en
kreds af intellektuelle. Denne dame blev holdt af en
kendt og velstående københavnsk advokat. Hun holdt
åbent hus for byens navne kun torsdagen var ene
—
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forbeholdt advokaten. Madame X havde en fortid,
der i broget mønster svarede til den, der var Angeli
cas. De to var jævnaldrende, da de mødtes i Johannes
burg på samme arbejdssted, og det er gennem ma
dame X, man har erfaret om Angelicas absolutte suc
ces i guidbyens febrile atmosfære. Hun var en fortrin
lig arbejder, lille af vækst. Bar’ens publikum var
ikke som i Blaagaardsgade jævne arbejdere, der hen-•
tede sig et bæger brændevin før dagens dont. Det var
mandfolk med guidstøv under neglene, høj tegnebog
og diamanter i kravaten. Ingen af dem overså barpigen fra toddykælderen!
Her var det, at Angelica mødte skæbnen, der lagde
en formue på mere end syv millioner danske kroner i
hendes hænder!

---

---

---

3. KAPITEL
En dag kantede en høj slank gæst sig ind til et bord
i lokalet. Han var forfinet af påklædning, væsen og
stemme men tydelig mærket af sygdom.
Det var den to og halvtredsårige hovedrige Adolf
Goertz, hollandsk af fødsel, ejer af diamantminer i
Sydafrika, ugift.
Sine eventyrlige rigdomme førte han ikke med sig
i sit væsen. Hans optræden var dæmpet, præget af
kultur og reservation. Goertz var på dette tidspunkt
en ukendt mand i Johannesbu.rgs forlystelsesliv, men
fra den første dag, da Angelica serverede for ham,
blev han en daglig gæst i restauranten. Indfandt han
sig på dage, hvor hun havde fri, forlod han omgående
stedet. Han blandede sig aldrig med restaurantens
øvrige gæster, og han viste ingen ydre interesse for
blondinen fra København med den besnærende skik
kelse, de violblå mandelformede øjne, det livsglade
sind og den gennemmusikalske sangstemme. Når hans
—
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måltid var til ende, forlod han lokalet stilfærdigt, som
han var kommet.
Angelica var vant til guldgravernes brovtende tale
og til en optræden, der var indrammet af hurtigt
tjente formuer. Derfor måtte Gocrtz’ dæmpede sind
vække hendes interesse. Der lå tillige over ham den
vemod, som umiddelbart kaldte på hendes sympati.
Hun anede intet om ham, og det var ganske uden
spekulation af nogen art, at hun en dag impulsivt satte
sig ved hans bord. Hun gjorde det, sagde hun senere,
blot for at se, om hun dog ikke kunne få ham til at
smile.
Det lykkedes. En samtale blev til mellem de to, og
under denne bad han hende til frokost på sit hotel
den følgende dag.
Angelica lovede at komme.
Det blev et møde af usædvanlig art. Ved frokosten
var de ikke alene, idet Goertz som trediemand havde
inviteret sin læge. Konversationen var heller ikke den
sædvanlige, der udspiller sig ved en frokost for tre,
thi diamantmineejeren indledte samtalen med et frie
ri. Og det bør siges, at han lagde kortene på bordet.
Lempeligt foreholdt han Angelica faren ved det liv,
hun førte. Han mødte ikke her som selvbestaltet sjæle
sørger, forsikrede han. Hun havde den fulde ret til at
handle med sin tilværelse, som hun fandt for godt
men det kunne gå galt!
—
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Og nu fremsatte Goertz sit forslag:
Han var alvorligt lidende af tuberkulose, og hans
læge havde givet ham endnu to år at leve i. Kan
hænde det kun blev eet år måske det blev tre. Men
hvorom alting var, sagde Goertz, forekom tidsrummet
alt for meningsløst kort, når man stod midt i en stor og
alvorlig forelskelse. Og det gjorde han.
Goertz så på Angelica, da han fortsatte:
Jeg ønsker at nyde de år, jeg har tilbage. Nyde
dem i tryghed og glæde, så vidt det er gørligt. Og nu
er det, jeg vil spørge, om De vil ledsage mig som min
—

—

hustru den korte tid, jeg har igen?
Han trak på skuldrene, smilte sit fine tynde smil og
sagde:
Det store eventyr kan jeg ikke love Dem kun
kan jeg sige, at De ikke vil komme til at angre det.
—

—

Og han føjede til:
Min læge kan bekræfte mine ord, og i hans nær
værelse vil jeg tillige understrege, at jeg ikke forlan
ger, De skal gengælde mine følelser. Kun een fordring
stiller jeg, så længe vort ægteskab varer: der må ikke
—

være andre end mig!
Det har været med mangeartede og modstridende
stemninger, at Angelica hin dag forlod Goertz’ hotel
i Johannesburg. Hun krævede sin betænkningstid.
Samme aften mødtes hun med nære venner og be
troede dem diamantmineejerens forslag. Det er fra ma
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Fra ungdomsdagene i det farlige og begiuenhedsrige Sydafrika.

dame X, man har referatet. Gør det dog, Angelica,
sagde veninden. Og kynisk føjede hun til: han dør
sikkert snart, og så har du det økonomisk trygt så
længe...
Angelica sagde ja til Adolf Goertz!
Også hun lagde kortene på bordet. fortalte om sit
tidligere ægteskab, sin oprindelse og det barn, hun
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allerede havde sat i verden. Intet syntes at overraske
Goertz. Han havde alvorligt truffet sit valg og ønske
de af hele sit hjerte en lykkelig gennemførelse af sin
plan
og så vidt mulig lykkelig for begge parter.
Goertz elskede børn, og hans første handling efter
vielsen i Johannesburg var at sende hustruen til Kø
benhavn for at hente datteren, den nu femårige Stella.
Som tidligere nævnt, var Stella havnet hos Angelicas
plejeforældre, beværterfamilien van der Brügge i
Blaagaardsgade.
På Aldershvile slot den senere rigsgrevindes sagn
omspundne ejendom i parken i Bagsværd hang et
maleri i grevindens arbejdsværelsc. Det gik imidlertid
til grunde ved ejendommens brand. Men et datidigt
fotografi af maleriet viser de flygtige omrids af den
mand, hvis ejendommelige men dybt alvorlige tilbud
Angelica accepterede. En forfinet skikkelse, elegante
ansigtets fornemme oval
hænder, lange i strækket
med den bløde mund og de brune, vemodige øjne.
—

—

—

—
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Smagfuldt ekviperet og med rigelige lommepenge
ankom Angelica til København, hvor gensynet med de
gamle Brügges og den femårige Stella forløb varmt og
hjerteligt. Beværterfamilien var lykkelig men bestyr
tet tillige. Beretningen om ægteskabet med diamant
mineejeren fra det fjerne Johannesburg forekom alt
for usandsynlig. De kendte Angelica, og de kendte
hende dog ikke. Men de anede hendes smag for det
—
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Mor og datter i London-dagene, mens Goertz endnu levede.

utrolige og i deres hjerters inderste betragtede de den
hele affære som en eneste stor vidtiøftighed, man ret
telig burde skamme sig over. Den femårige Stella var
29

de kommet til at elske, og nu skulle tillige barnet
drage ind i en verden, som aldrig kunne hvile på
hæderlighed. Over for Angelica ytrede de ingen kritik,
ingen mistillid. De turde simpelt hen ikke, men det
var med den største bekymring, de så mor og datter
drage af sted med London som mål. Her havde Adolf
Goertz sit europæiske hjem, og her var det aftalen, at
han skulle modtage sin hustru.
Angelica glemte aldrig sin ankomst til London.
Goertz stod på perronen, da toget holdt, ledsaget af
tre livr&lædte tjenere. To elegante kareter holdt foran
stationens indgang. Den ene forbeholdt bagagen. Det
faldt ikke Angelica ind, at kareterne kunne være
Goertz’ private ejendom. Hun ventede en velholdt
mindre lejlighed i London, men vognen standsede for
an et palæ, beliggende i den eksklusive St. James
Wood-Park. En fornem ejendom med fyrretyve værel
ser og femten tjenestefolk, der bød hende velkommen
i palæets hall ved ankomsten. Og sådan tog Angelica
sit fremtidige engelske hjem i besiddelse, »Manor
House«, en ejendom af uanet luksus, hvis indbo tak
seredes i millioner, og som blandt andet rummede en
Rembrandt.
Den nye og pludselige tilværelse i rigdom og luksus
dengang. Hun
ændrede ikke Angelicas karakter
kendte og huskede betingelserne... Hun vidste, at
dette ikke ville vare, og hun holdt sig i fuldt mål den
indgåede overenskomst efterrettelig.
—
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Et hjørne af det fornemme Manor House, Adolf Goertz’ ejendom i
St. James Wood-parken i London, som ligeledes titfatdt Angetica efter
Adolf Goertz’ død.

Mens Stella blev i »Manor House« under kyndig
opsigt, rejste Goertz med sin unge hustru over den hele
verden. Han indviede hende aldrig i sine økonomiske
forhold, og hun spurgte aldrig. Fair fulgte hun spillets
regler. Rejserne gik fra sanatorium til kursted, hvor
3’

intet forblev uforsøgt og sparet til en udsættelse af
døden.
Foran mig ligger to afbiegede fotografier, uegnet
til reproduktion.
Det ene viser Goertz og hans hustru på en balkon i
Schweiz’ bjerge. Et kursted, antagelig. De sidder i balkonens hjørne, indhegnet af et gitter, hvorigennem
bjergene anes. Hans ene arm hviler slapt over balkonens rækværk, den anden slutter om Angelicas skul
der, mens hun let bøjet læner sig til ham. Det er et af
de meget få billeder, hvor Angelica smiler. Hendes
hænder hviler åbne i hendes skød. Det tyndslidte og
afbiegede fotografi er et levende minde om to menne
sker i tryghed i hinandens selskab.
Det andet viser dem siddende i en tohjulet blom
stermalet kærre, trukket af et æsel. Angelicas karak
terfulde skrift har forsynet fotografiet med oplysnin
gen, at kærren befinder sig på vej op til det græske
teater. Taormina, Sicilien. Hendes hoved er drejet
i. profil, vendt mod Goertz. Han ler under en bred
skvgget hat; den er smækket stort op foran. Smilet,
han sender ind i fotografens linse, fortæller ikke om
nogen snarlig død. Dette er en lykkelig mand, langt
yngre end sine år. Uden dødsmærkede træk.
Når kræfterne tillod det, rejste de til Sydafrika,
hvor Goertz tilså sine diamantminer. Under en sådan
rejse havde de Stella med sig samt en skare af tjene
stefolk. Men helst boede Goertz med sin hustru ved
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Et amatørfoto fra ægteskabet med Adolf Goertz, hvor man bestandig
flygtede for døden. Det er Goertz, der har taget billedet af sin frue
på æsetud flugt i de schweiziske atper. Hun i kækt sportskostume,
som det tog sig ud i hine tider: fodtang, rigt draperet nederdel,
højhalset blusetiv og stiv stråhat.

Rivieraen i Italien, Frankrig, Spanien
eller på eks
klusive kursteder i Schweiz.
Angelica svigtede aldrig sit løfte. Hun øste af sin
livsglæde til den dødssyge mand, og hans taknemlig
hed og omhu for hende kendte ingen grænser. Og det
mærkelige skete, at ud af en tilsyneladende fornuft
betonet overenskomst steg to års samliv af harmoni og
gensidig glæde.
For lægen fik ret.
Adolf Goertz fik nøjagtig to år at leve i.
En lille erindring fra disse knappe år trænger
sig på.
En dag havde Angelica skjult sig i et klædeskab i
Goertz’ soveværelse. Det var i palæet i London. Da
Goertz trådte ind i værelset, hviskede hun hans navn
så sagte bag de lukkede skabsdøre, at han var i vild
rede med, hvor hun befandt sig. Da hun pludselig slog
—

—
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dørcne tilbage og sprang ud, trykkede han hende til
sig og bad hende love, at hun aldrig mere ville gøre
det. Du kunne være blevet kvalt, sagde han ude af
sig selv af ængstelse. Og han føjede til: Hvad skulle
jeg ha’ gjort, om jeg havde mistet dig...
Dagene i dette ægteskab må have været et sandt
kapløb med døden. Om det også fra Angelicas side
har været kærlighed, er uvist. I hvert fald har hun
både med ømhed og respekt omfattet hans kultur og
hans fine menneskelige egenskaber.
Hun veg aldrig fra ham.
Hun sad hos ham den dag, døden indhentede ham i
»Manor House« i London.
Det var i året 1897.
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KAPITEL

Angelica Goertz, født Pierri, sad kort efter sin
mands død hos dennes advokat i London. Visse forma
liteter ventede. Det var ikke hendes agt at blive i
England. Sammen med Stella ville hun på ny tage
hjem til Danmark, finde sig et arbejde. Plejeforæl
drene havde vedblivende toddykælderen i Blaagaards
gade, og der ville utvivlsomt også blive en plads til
hende. Den slags fremtidsbekymringer hvilede aldrig
tungt på Angelica, hun kendte sit værd som arbejder.
Og hvad hendes afdøde mand angik, havde han mu
ligt betænkt hende med en mindre sum penge mu
ligt ikke. Deres overenskomst rummede ikke den art
af håndfaste forpligtelser. I hvert fald stod det hende
klart, at palæet »Manor Hause« med kostbart indbo
skulle tilfalde Goertz slægtninge i Holland.
Hun lagde ikke skjul på smerten over tabet af
Goertz. Hun vidste, at hun i ham havde mistet et ven
skab, der ikke let, måske aldrig, lod sig erstatte. Han
havde tillige åbnet hendes øjne for god kunst, hans
—
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kræsne smag havde opdragende udviklet hende. Og
hun havde evnet at åbne sig for hans altid taktfulde
påvirkning. Dette var den Angelica Goertz, som hin
dag sad i advokatens kontor og fik oplæst sin mands
testamente.
Hun forstod det ikke. Hun gik fra mødet med advo
katen som en sovende. Hun lukkede sig inde på »Ma
nor House« og forstod det stadig ikke. Meddelelsen
havde choklignende virkning. Først da hun den følgen
de morgen slog øjnene op, lå sandheden foran hende:
Goertz havde indsat sin hustru som sin universal
arving. Arven: Mere end syv millioner danske kroner
samt London-palæet »Manor House« med kostbart
indbo og uvurderlige antikviteter og kunstskatte...
alt var hendes!!
Det var ikke at vente, at Goertz’ slægtninge stiltien
de så mihionerne drage sig forbi. En stor retssag rulledes op, hvori Angelica fornemt ikke tog del. Slægten
Goertz lod intet uforsøgt for at få testamentet om
stødt. Til dette formål engageredes de bedste jurister
men der var intet at stille op. Goertz, der aldrig
tidligere havde været gift, var uden livsarvinger. Han
må tillige have forudset, at hans slægt ville rejse sig i
protest og foretage sig alt tænkeligt til omstødelse af
hans sidste vilje og tillige rette kraftige angreb på
hustruens rettigheder som universalarving. Derfor hav
de han ved testamentets oprettelse sikret sig og der
med Angelica i alle tænkelige retninger. Og det vi
—
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ste sig: Testamentet lod sig ikke omstøde. I dets hele
form var det uangribeligt. Pigen fra Blaagaardsgade
gik ud af familieprocessen som mangemillionær.
Og hele verden lå for hendes fødder.
Hun var kun syv og tyve år gammel!
Datteren Stella Holibæk giver følgende karakteri
stik af sin mor, en figurtegning, det er vel værd at
tage med. Af erindringens brogede mønster trækker
hun de linier frem, som tydeligst markerede den dra
matiske ændring i moderens tilværelse.
Hun blev afgjort en anden, siger Stella. Er det
for meget sagt, at mihionerne blev gift for hendes tid
ligere menneskelighed? Jeg ved det ikke. Men på alle
de mange fotografier fra denne periode og fremover
—
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ses hun aldrig at smile. Hun bliver fornem, tilegner sig
nådeløse ambitioner. Skønt hun var min mor, finder
jeg ingen anledning til at skjule sandheden, sådan som
den tegner sig for mig: simpel i sin mund blev hun
ikke men for sindets vulgaritet gik hun ikke fri. Et
menneskeliv er aldrig kun det ene. Det samme gjaldt
for mama. Hun veg ikke tilbage for at kue de om
givelser, hun kunne købe for penge. Og dog i næsten
samme åndedrag kunne hun være storslået i sin god
gørenhed
på samme tid forhadt som elsket. Hen
des optræden kunne være ægte, altfavnende
og
inderlig hjerteløs tillige. Var jeg under tag med
mama, frygtede jeg hende. Rejste hun bort, pintes jeg
—
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af længsel efter hendes hjemkomst. Jeg lærte aldrig
moderkærlighed at kende. Kun rigdommens forban
delse.
Samme år Angelica var blevet enke, drog hun til
København.
Under stor pomp og pragt, ledsaget af datteren
Stella samt tjenere og kammerpiger. »Manor House«
overlod hun til trofast tjenerskab.
Angelica Goertz havde nu alt, hvad en ydre verden
kunne ønske sig: Ungdom, charme, skønhed, rigdom.
Hun indlogerede sig med følge på et af byens bedste
hoteller for øvrigt altid Hotel Phønix hvor en suite
af rum blev stillet til hendes rådighed.
Det var i halvfemserne.
Og Angelica vidste at nyde livet.
Tilbederne meldte sig, og hendes ungdom og natur
samt millionerne vel tillige fik snart
lige livsglæde
savnet af Goertz til at blegne. Blandt de mange, der
jævnligt sås sammen med Angelica Goertz, var den
unge August Bagge. En kultiveret personlighed, en
dygtig væddeløbsrytter, velstående, charmerende. På
slående vis forstod han at gøre sig bemærket over for
sin hjerter dame. Under et væddeløb lod han sig ud
for Angelicas loge simpelt hen falde af hesten for i
bogstavelig forstand at ligge for hendes fødder. Ange
lica blev aldrig fru Bagge, skønt forlovelsen var officiel.
Det var gennem denne forbindelse, at Stella og mode
—
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Enke/ru Angelica Goertz, født Pierri, ejer al syv millioner og et
syv og tyve dr gammel!
palæ i London med uerstatteligt indbo
—

ren engang fejrede juleaften hos Hegels på Skov
gaard. Stella fik i julegave af familien Hegel H. C.
Andersens eventyr i rødt gedeskind. En af hendes
kæreste gaver fra barndommen og ødelagt, da Alders
hvile slot gik op i luer.
Her er det, man når frem til slottet Aldershvile i
parken ved Bagsværd sø.
Det var muligt en overdrivelse at kalde ejendom
men et slot. Men var man grevinde med nitakket
krone, kunne mindre ikke gøre det.
Og det blev Angelica.
Man kender ikke med fuld nøjagtighed året for ej
endommens opførelse i dennes oprindelige skikkelse.
Bygherren har været Johan Theodorus Holm, adlet
Holmskjold, som i juli 1784 har ladet ejendommen
og de store skovstrækninger vurdere. Her agtede han
at nyde sin tilværelses sidste år, deraf navnet Alders
hvile. Selv anlagde han parken, men det var den fran
ske arkitekt Guione, som rejste Aldershvile; et smukt
patricierpalæ i ren empire.
Det blev August Bagge, der introducerede Angelica
til Aldershvile. Hun havde allerede da længe set sig
om efter en passende ejendom, og en dag nåede hun
i selskab med Bagge under en køretur Aldershvile, der
dengang var i direktør van der Aa. Kühles eje. An
gelica forelskede sig omgående i stedet og faldt så at
sige med døren ind i huset og et tilbud om køb i hån
40
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Det nyrestaurerede Atdershuite Slot i Bagsværd, da Angetica Goertz tog det i besiddelse.

men hun afvistes. Kühle, der var direktør på
den
Carlsberg, var absolut ikke tilbøjelig til at ville sælge.
Han følte sig stærkt knyttet til Aldershvile, men hans
familie derimod foretrak stranden. En skønne dag
vandt familien, van der Aa. Kühle blev forhandlings
venlig, og salget kom i stand mellem ham og enkefru
Angelica Maria Anna Goertz, født Pierri. Købekon
trakten er oprettet den attende oktober år 1900, og
skødet tinglyst den sekstende januar 1901. Købesum
men, et hundrede fem og tres tusinde kroner, blev
lagt kontant på bordet!
Forlovelsen med August Bagge gik overstyr men
Angelica sansede ikke stort andet end det ene: Ind
retnlngen af det slot, hendes vågne drømme altid hav
—

—

de foregøglet hende.
Hendes år sammen med Adolf Goertz havde i sand
hed præget hende. Hun havde tilegnet sig sans for
smagfuld indretning, for luksus men tillige for kunst
af karat. Blader man det fotografialbum igennem, som
nu er i datterens eje, og som er det eneste bevis for
slottets indretning, sålænge det var i Grevinden af Bag
sværds besiddelse, oplever man et indbo af udsøgt
smag og stor værdi. Nænsomt og med ikke ringe er
faring gik hun frem under indretningen. Hun lod
kostbare gobeliner ophænge, men de af slottets vægge,
der dækkedes af gyldenlæder og silketapeter fra
Holmskjolds tid, bibeholdt hun i disses oprindelige
skikkelse. Et klenodie var således gobelinen, der dæk
—
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Ovenstående er fra perioden inden ægteskabet med rigsgreve Sponneck og kort efter, at Atdershvite Slot i Bagsværd
er kommet i Angeticas besiddelse. Slottets frue sidder ved sit arbejdsbord, hvor nipsgenstandene ifølge datidens
skik ikke levner megen mulighed for skriftlig sysset. Hvad der navnlig interesserer ved dette foto er maleriet
på væggen overfor arbejdsbordet. Det skal have været et overmåde fint udført portræt af den hovedrige diamant
handler Adolf Goertz, der testamenterede sin frue den eventyrlige kæmpeformue å mere end syv millioner danske
kroner samt eendommen i London med kostbart og eksklusivt indbo.

kede hele den ene langvæg i billardstuen, et kunst
værk, som fire hundrede hollandske kvinder havde ar
bejdet på gennem fem år. Lang tid senere skulle indløbe anmodning fra Kunstindustrimuseet gennem di
rektør Emil Hannover om køb af dette enestående ar
bejde. Grevinden afslog tilbudet. To år efter brændte
gobelinen under slottets ødelæggelse.
Fra patricierhjemmet »Manor House« i London
kom pr. fragtdamper en hel skibsladning af kunstgen
stande og møbler. Et vogntog på ti flytteomnibusser
fra Salicath transporterede det kostbare indbo fra
fragtbåden den anselige vej ud over Søborg bakke og
til slottet Aldershvile. Regningen for sejladsen fra
London og til afleveringen i Bagsværd beløb sig alene
til fem og tyve tusinde kroner. Dengang en ganske net
sum for ekspedition af gods.
Selve indretningen og oppudsningen af Aldershvile
kom til at stå enken Angelica Goertz i mere end een
million danske kroner!! Men da havde den nye ejer til
lige ladet opføre sit eget elektricitetsværk i tilslutning
til slottet, en forbløffende moderne installation på en
tid, da gassen i København kun var knapt halvtreds
år gammel.
Hun indrettede bibliotek med udsøgte værker.
Hvert stykke i malerisamlingen et museum værdigt.
Tunge prismekroner i havesal og spisestue. Billard
og rygesalon. Gæstesuite med selvstændigt bad. En
hall med våbensamling og afrikanske gevirer.
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Grevindens boudoir på Atdershvite.

Endelig stod Aldershvile slot i parken ved Bagsværd
sø i restaureret skikkelse, kostbart af ydre som af in
dre. I staldene stampede fuidbiod. I de kampestens
rejste sidebygninger stod blankpudsede kareter. Livré
klædt personale bevægede sig over gårdspladsen, mens
et formfuldendt tjenerskab trådte på tæppebelagte
gulve i slottets indre. Udsøgte tyrkiske tæpper fra
Smyrna, Bochara fra Centralasien, indiske tæpper fra
Agra og Lahore og persiske fra Kurdistan og Kesh
na. Alt, hvad penge kunne købe, blev skaffet til veje.
I denne periode var det, at en af byens eksklusive
sølvvareforretninger en dag fik besøg af en elegant
klædt dame, hvis karet holdt for døren. Hun købte
tolv tallerkner i guld! Men hun kunne knapt løsrive
sig fra et komplet servantestel i purt sølv, digtet og
gjort af en gammel mester. Det var ikke prisen ti
tusinde kroner som afholdt hende fra at købe. Men
derimod den nitakkede krone, der prydede samtlige
servantestellets dele.
Damen var Angelica.
Fruen, der havde alt: Et slot, millioner, skønhed,
ungdom.
Kun eet manglede hun: Titlen og kronen!
—
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Datteren Stettas barneværelse pd Atdershvite Slot, hvor møblerne alle er afpasset efter et barns størrelse.
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Angelica syntes at spille sit spil i kølig beregning.
En dag stod hun i sølvvareforretningen i Køben
havn og købte servantestellet i sølv. For nu havde hun
sikret sig den ydre idkomst til en nitakket krone. Tids
punktet var kommet, hvor den skakbrik, der bar titel
og navn af rigsgreve Carl Valdemar Sponneck, lod sig
flytte på hendes livs tavlebræt. Carl Valdemar, der
var den flygtige forbindelse fra toddykælderen i Blaa
gaardsgade og datteren Stellas far. En tilsyneladende
glemt affære fra hendes pure ungdom, endnu før de
store tildragelser greb ind i hendes liv.
Men Angelica glemte ikke.
Hun opsøgte rigsgreve Carl Valdemar Sponneck.
Ugift var han og forgældet tillige, som det anstod
sig en adelsmand på de tider. Dog var han uden det
foreskrevne raceprægede ydre. En kende hjulbenet
var han, disse pudsige kuskeben, der, som han selv
udtrykte det, var mindelsen om en varmblodig olde
mors fejltrin, en smule rund tillige og med et ansigt
48
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Hovedindgangen tit Atdershvile pd dagen, da Angelica Goertz, født
Pierri, bliver rigsgrevinde Sponneck.

prydet af hine tiders skæg à la cykelstyr. Hans indre
var elskeligheden selv.

Han fik sin gæld betalt og et slot at drage ind i
hun fik hans titel og hans nitakkede krone!

—

—

Brylluppet stod i Søllerød kirke den første juni i
året 1901. Ingen bryllupsgæster var til stede. Alleen
op til Aldershvile slot var flag- og blomstersmykket,
og alle i den dengang lille Bagsværd by var mødt op
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for at hylde brudeparret, da dette holdt sit indtog gen
nem den rejste æresport.
Foran indgangsdøren stod hin bryllupsdag to men
nesker en smule beklemte og usikre ved situationen.
Det var datteren, den nu elleveårige Stella, et for
skræmt og ængsteligt barn. Hun stod med sin hånd
knuget ind i en gammel kvindes, brudens plejemor
og Stellas »Bedste«, den tidligere beværtermadam fra
toddykælderen i Blaagaardsgade. Nu var hun enke.
Fra denne stund bortkastede Angelica Italien af sit
navn og ændrede dette til Ange. Og som en passen
de parallel til de grevelige forhold installerede hun
sin gamle plejemor i en villa på Almevej, en sidevej
til Tranegaardsvej i Hellerup. Villa Ange kaldte hun
ejendommen.
Brylluppet mcd rigsgreven ændrede tillige situatio
nen for datterens vedkommende. Som komtesse Stella
Sponneck rykkede også hun ind på Aldershvile.
Hun fik i fødselsdagsgave sin egen ridehest, på
hvilken hun med tjener ved sin side skridtede ad par
kens fintrevne gange. Hun kørte i karet og jagtvogn
med sin mor, altid med livréklædt kusk på bukken.
Hun levede i sale med tjenerskab til sin opvartning.
Dog lærte hun aldrig at påskønne denne sin tilværel
ses tilsyneladende udmærkelse. Når lejlighed var til
det, forsvandt hun ind i favnen på »Bedste« fra toddy
kælderen, eller hun krøb sammen på sin fars skød,
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Grevinden og datteren Stetta i victoriavognen forspændt med de engelske futdbtodsheste.

den far, som hun kom til at elske, og hos hvem hun
fandt den ro og tryghed, som moderen unddrog hen
de. Alt var der råd til i disse ejendommelige år. Blot
ikke til varme fra mor til datter.
Men når Stella travede på sine ben af sted gennem
skov og park med sin hånd i faderens, eller hun sad på
hans skød inden sengetid og fik læst eventyr, følte
hun sig helt lykkelig. Denne tid med faderen skulle
dog kun blive alt for kort.
Thi for grevinden var denne greve af Sponneck en
skuffelse. Hurtigt indså hun, at det var ganske umu
ligt at få den jævne, trinde, hjulbenede, enkle men
varmhjertede Carl Valdemar til at svinge sig op i den
eksklusive og adelige atmosfære, slottet kunne forlange,
og den, hans navn måtte berettige ham til.
Grevinden derimod gennemførte spillet med pomp
og af megen vilje.
Kareterne fik grevekrone. Det samme fik den ele
gante private salonvogn, hun erhvervede sig, og som
kobledes til Hoketoget, når rigsgrevinden begav sig
på den lange rejse til hovedstaden.
Men over for Carl Valdemar gav Angelica op. Hun
kedede sig i hans selskab. Han var ingen attraktion for
den elegante vennekreds, der sluttede op om det stil
fuldt dækkede bord i spisesalen med de flødefarvede,
guldstrøgne møbler og de burgunderfarvede silketape
—

ter.
Carl Valdemar gik helst over ejendommens jorder
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med møg under træskoene. Det ‘hændte, at han tilrå
dede husets tjenende ånder endelig at iagttage slottets
etikette. Det var ikke tilstrækkeligt, at de titulerede
Ange fru grevinde. Ifald de tilsigtede at forblive længe
i tjenesten, ville det være absolut ønskeligt, om de til
talte slottets frue med titlen: Hendes Nåde, fru grev
inden!
Når han havde afsluttet sin venlige henstilling, kun
ne han stå et øjeblik vippende frem og tilbage på de
hjulede ben. For derefter let ironisk at tilføje: Men
jeg... jeg hedder bare Carl Valdemar!
En dag kom grevinden uforvarende til at høre en
diskussion mellem slottets tjenende personale, hvori
hun var den diskuterede. En af køkkenpigerne sagde
højlydt:
Hun er nu osse lidt tosset en gang imellem.
Grevinden åbnede døren.
Hvem er »hun«?
Det ved jeg ikke, lød svaret.
Man siger ikke »hun« om sit herskab, docerede
Angelica von Sponneck. Man siger: Fru grevinden...
Gud, sagde pigen overvældet.., ska’ man sige så
meget hver gang?
Jo. Så meget ønskede grevinden.
Hver dag i skoletiden kørte greven sin datter til
Lyngby station. Det skete uden kusk og tjener og i Carl
Valdemars beskedne ponyvogn, trukket af hesten Pylle.
Undervejs hørte han hende i tabellen, men pludselig
—

—

—

—
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kunne han trykke hende ind til sig og sige: Nu har vi
det godt, min tøs. Har vi ikke?
I Lyngby ventede salonvognen, hidkaldt fra Holte.
Den kobledes derefter til det følgende tog mod byen,
og i ensom elegance kørte Stella i salonvognen til Hel
lerup, hvori hun var elev på frøknerne Schou og Trolles
skole. På samme måde foregik hjemturen med papa
Sponnecks afhentning af datteren i Lyngby.

Ikke længe efter brylluppet genoptog rigsgrevinde
Sponneck sine lange rejser, der, som årene gik, skulle
føre hende over det meste af jordkloden. Carl Valde
mar og Stella blev alene tilbage og de nød det.
For rigsgreven gjaldt det, at han søgte sin egen ven
nekreds i »Tre flasker Kro« på Lyngbyvejen, og det
hændte ofte, at det blev sent, før han vendte hjem. Ved
en bestemt lejlighed lovede han at være hjemme for
at spise middag med Stella og derefter lægge hende
til sengs men man ventede forgæves på Aldershvile.
Stella blev lagt til ro, og først omkring ved midnat kom
Pylle traskende med sin herre sovende på bagsædet.
Pylle kendte vejen som sin egen mulepose.
En tjener stod som den eneste for at modtage rigs
greven, og ved hin lejlighed opførte denne sig nøje som
traditionerne foreskrev. Han skældte og smældte ude
af sig selv af vrede, da han erfarede, at datteren var
lagt til sengs før hans hjemkomst, og han gik videre
—

—
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Grevinden i badeværelset pd Atdershvite med alle moderne
anno 1906.
bekvemmeligheder
—

endnu. Han kaldte hele personalet sammen og kastede
det på porten! Opsigelse på gråt papir!
De drog alle af sted til overnatning på Bagsværd kro
for de kendte rigsgreven. De vidste, at han den
følgende dag ville kalde dem tilbage, betale for over
natning på kroen, give dem oprejsning og undskyld
ning. Og det skete.
En overgang havde Stella guvernante. Frk. Lorent
zen var hendes navn, og allerede på den første dag op
lyste hun sagligt greven om, at hendes navn ingen
lunde udtaltes Lorentzen med tryk på anden stavelse
men derimod LO-rentzen!!
Lille Carl Valdemar stod et øjeblik måbende med
sit ansigt drejet halvt op mod den fine guvernante.
Hvorpå han, tørt nikkende og meget høfligt, sagde:
Har jomfruen noget imod at sige det een gang til?
Det var samme frk. LO-rentzen, der indførte mor
genandagt, og hun insisterede på, at hele slottet skulle
give møde til bøn og salmesang.
Grevinden mødte én morgen.
Greven holdt det ud i tre.
Et par uger senere ventede man ny kokkepige på
Aldershvile, og nogle dage før hendes ankomst trans
porteredes hendes bagage fra Lyngby station til slot
tet. Øverst på bagagen svajede et stueorgel.
Carl Valdemar tænkte sit, da han så vognen med
kokkepigens ejendele, og da hun personlig indtraf,
modtog han hende høfligt og formfuldendt.
—
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Spiller De orgel? spurgte han.
Kokkepigen nikkede.
Det renser min sjæl, hr. greve, lød hendes svar.
Jeg spiller en salme morgen og aften.
Da trak rigsgreve Carl Valdemar Sponneck sin teg
nebog op og betalte hende tre måneders gage, hvor
efter han med største elskværdighed rakte hende hån
—

—

den til farvel.
Jeg bor nemlig i et hus, forklarede han, med dag
lig andagt. Skal jeg nu tillige fra Deres fløj ha’ orgel
morgen og aften, vil det være, som om jeg har hjemme
det ka’tte være me
i en kærke. Og føjede han til
—

—

—

—

ningen!
Et lille træk afslører en anden side af rigsgrevens
karakter end den rent folkelige. Engang i perioden på
Aldershvile modtog han et smukt forarbejdet cigaretui i skildpadde med ophævet krone og initialerne
C.S. Et fint håndgjort arbejde. Han forærede det vi
dere til en familie i Lyngby, i hvis eje det har været
gennem de sidste halvtredsindstyve år. En dag fornylig
modtog datteren, Stella Hoilbæk, skildpaddeetuiet fra
Lyngby-familien, hvis børn fandt, at det rettelig burde
være i Stellas eje fremfor i deres. En smuk tanke, som
datteren i fuldt mål påskønnede. Men hun ved tillige
i dag, hvorfor greven i sin tid har givet det videre i
stedet for selv at beholde det. Den fremhævede krone
har kun syv takker. En grevekrone derimod har ni!
Nok var Carl Valdemar i det ydre en enkel mand

—
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men han havde ret til de ni takker i sin krone. Han
ønskede ikke at nøjes med syv!!
Et par år efter ægteskabets indgåelse opnåede grev
inden skilsmisse.
Det skete overrumplende hurtigt. for Stella i hvert
fald. Hun var dengang nylig blevet anbragt på frk.
Mørks kostskole i Hillerød. Et brev nåede hende fra
faderen, hvori denne sagde hende farvel. Ingen grunde
indeholdt brevet kun et farvel. Og han bad hende
om at skrive og vedlagde sin foreløbige adresse i Kø
benhavn.
Samtidig fik hun af sin mor de strengeste instrukser
om, at al forbindelse med faderen måtte bringes til op
hør. Vedblivende ingen grunde.
Stella skrev aldrig.
Hun turde ikke.
—

Carl Valdemar Sponneck rejste senere til Australi
en; det fortælles, at det skete med en klækkelig sum,
en art godtgørelse fra hans fraskilte hustru, hvem han
i øvrigt aldrig hørte op med at elske.
Men tilværelsen havde endnu gode år tilbage til
Carl Valdemar. Han gjorde bekendtskab med en
dansk dame, med hvem han giftede sig. Sammen rej
ste de til Australien, hvor de blandt andet med nogen
fortjeneste drev en restaurant i Sidney. I øvrigt ved
man ikke stort om tiden i Australien, men senere bo
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satte parret sig i London, hvor den danske dame med
stor dygtighed startede et vasken, og Carl Valdemar
gjorde sin indsats ved at ekspedere vasketøj til kun
derne. Her er således for hans vedkommende ikke tale
om noget ulykkeligt endeligt. Et respektabelt og kul
tiveret menneske skal denne danske vaskeriejerske have
været, med hvem han levede i et harmonisk ægteskab.
Adskillige børn, der alle klarer sig smukt om i verden,
blev resultatet. Men det behøver ikke at være nogen
hemmelighed, at det også i dette ægteskab var fruen,
der trak læsset. Det siges om Carl Valdemar, at han i
sit hele liv aldrig »lagde to strå over kors«, hvilket er
udlagt, at han ingen sinde kastede sig ud i stormende
arbejde. Men billedet af rigsgreven står for den, der
skriver dette, med et varmt skær af sympati. Det er
muligt, han i borgerlig forstand har været et svagt
menneske, men hans sind har været i besiddelse af den
rejsning, der aldrig gjorde reverens for tilværelsens
gyldne udvendighed.
Han døde i London.
Da skilsmissen var vel afviklet, lukkede grevinde
Sponneck Aldershvile for en tid og flyttede med Stella
til London, hvor denne blev anbragt på en kostskole,
Harrow on the Hill, en halv times vej fra storbyen,
mens grevinden på ny slog sig ned i palæet »Manor
House« i James Wood-parken i London.
Stella lignede ikke sin mor hverken af sind eller ud
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seende. Hun var forskræmt og næsten upassende ge
nert. Og ensom. Hun elskede som tidligere nævnt sin
mors gamle plejemor, den gamle fru van der Brügge,
hvem de havde efterladt i villa Ange i Hellerup. Hun
var nu den eneste, der stod Stella nær, og hendes sid
ste ord, da de grædende sagde hinanden farvel, var
disse: Du skriver, Stella. Ikke sandt? Du skriver.
Og Stella skrev. Brev efter brev men hun fik al
drig svar. Hun græd sig i søvn af ensomhed og læng
sel efter »Bedste«. En dag blev hun kaldt til side af
en af kostskolens lærerinder. Stella, sagde denne, jeg
ved, der kommer breve til dig fra Danmark. Jeg ved
tillige, at de alle går uåbnede videre til din mor...
Lærerinden sluttede: Jeg ser, hvor ringe du har det,
og jeg kan ikke stiltiende være vidné hertil...
Nu kunne datteren have rejst sig i oprør. Hun kunne
være gået til sin mama, som hun altid kaldte hende,
og krævet sine breve. Men hun var blevet kuet for
længe. Al evne til oprør var længst visnet. Hun turde
ikke.
Hvorfor handlede grevinde Sponneck sådan mod
datteren?
Selv mener Stella, at dette lille træk blot var et led
i hendes mors almene ønske om helt at gøre op med
fortiden. Havde hun ikke følt sig til fulde respekteret i
sit hjemland? Skortede det på social tilslutning fra eks.
klusive danske kredse? Eller fandt hun det omsonst at
kæmpe for en beskeden plet på landkortet, når hele
—

—

—
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den store verden kunne høre hende
til? Og betød denne plan, at fortiden måtte bringes til tavshed,
såvel for datteren som for hende
selv? Har en sådan antagelse sin
rigtighed, må det siges, at Angeli
ca Sponneck også ved denne lej
lighed med ubarmhjertig hånd
gennemførte, hvad hun ønskede.

:

Og som tiden gik, købte rigs
grevinden sig for millionerne en
plads i det eksklusive engelske
highlife. Det blev ikke ved Eng
En lille frysende,
land alene. Snart begav hun sig pa
bleg og ængstelig
pige der hedder
kostbare rejser med stort følge.
Stella.
Man fandt hende ved rouletten i
skønt nogen spillernatur var hun
Monte Carlo
ikke. Hun indtog Rio. Hun besejlede Middelhavet
i luksusyacht. Hun drog sin bane gennem Østens
fagre riger, hun førte hus i New York, i Florida, i
Montevideo. Engang inviterede hun hundrede gæster
på weekend. På et luksusfartøj. Med Hamburg som
udgangspunkt. Denne weekend stod grevinde Spon
neck i tredive tusind kroner. Hun var berejst i dette
begrebs mest grådige og ødsle forstand. Men hun el
skede at rejse, og hun forstod med lune og talent at
berette om det liv, hun i disse år gjorde til sit. Der var
--
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altid format over hendes bevægelser. Hun kendte ikke
globetrotterens ulyksalige trang til at klæbe nye hotelplakater på kufferterne.
Ind imellem førte hun stort hus i London, hvor hun
var en vittig, slagfærdig og strålende værtinde. Det er
blevet hævdet af mennesker, der næppe kender stort
til livet, at den, der har en formue at øse af, med
største lethed kan spille rollen som udsøgt værtinde.
Der kræves dog andet og mere af den fuldendte vært
inde end millionerne. Og evnen til at skabe fest om
kring sig havde Angelica som få. Et middagsbord, dæk
ket hos grevinde Sponneck i London, var alene en
åbenbaring af skønhed og smag. Hendes påfund kunne
være excentriske, og man må i vor nøgterne tid finde
dem en smule tåbelige. Hun elskede dyr og omgav sig
altid med hunde og katte af de mest udsøgte racer.
Hendes pudelhunde gik i håndsyet fodtøj, gjort af
hvidt handskeskind. Og inden gæsterne tog plads ved
bordet i »Manor House«, det, der altid var dækket
med gamle fornemme glas, blomsterdekorationer og
sølv af klassiske mestre, stillede hun sin store perser
kat op på bordet. Den spankulerede langs glas, sølv
og blomster hele bordet rundt uden at bringe mindste
forvirring i den elegante opdækning. Da først tog gæ
sterne plads.
Et menneske er mange sider, mange farver.
Et enkelt træk viser grevinde Sponneck fra hendes
fattigste side, hvad sindet angår.
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Stella deltog en dag i et af de store middagsselska
ber i »Manor House«. Kjolen, hun bar, var hvid med
rosa kniplinger. Længe havde hun stået foran spejlet,
inden hun gik ind. Hun var tretten år, mager, kantet,
med ranglede arme og ben. Hun havde aldrig i sit liv
været smukkere klædt. Hun iagttog sit eget ansigt i
spejlet, øjnene var blå, næsten gennemsigtigt blå som
moderens, men munden var smal og alt for forsigtig og
kinderne tynde. Med hænderne gned hun blodets rød
me op i sine træk, hvorefter hun gik, langsomt, forsig
tigt og som altid en smule beklemt, ind til middagen,
hvor man havde dækket til hende ved et mindre bord
i hjørnet af salen.
Alt forløb festligt, som det plejede. Ingen ænsede
hende. Men pludselig pegede grevinden mod hjørnet,
hvor hun sad, og sagde højt, så alle måtte høre det:
Er det da ikke besynderligt, at jeg har fået så grimt
etbarn...?
Stella glemte aldrig stilheden, der indtraf efter mo
derens ord. Endnu den dag i dag kan hun føle erin
dringen om den som et mareridt. Hun mærkede den
salte smag af gråd mellem sine læber.
Da rejste en af gæsterne sig. En dansker.
Hun hørte hans stemme, som kom den langt borte

—

fra, ordene ville hun altid huske.
Tilgiv, sagde den fremmede, at jeg forlader bor
det. Men det forekommer mig, at jeg har været her
længe nok!!
—
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Han hilste rundt. Og gik.
Den fremmede var: Politikens chefredaktør Henrik
Cavling.
Stella husker, at hun løb fra bordet og ind på sit
værelse, hvor hun kastede sig på sengen og græd sin
fortvivlelse og smerte ud.
Ingen kom for at trøste hende.
Under de store officielle festligheder i London var
grevinden selvfølgelig altid til stede. For enorme pen
gesummer købte hun en hel tribune til sig og sine ven
ner. Stella har i syvårs alderen oplevet de strålende
festtog gennem London, da dronning Victoria fejrede
sit 6o-års regeringsjubilæum. Det har været i året
1897. Da lejede grevinden en anselig balkon på byens
bedste strøg med tilstødende suite, hvor tjenere bar
udsøgte retter om og champagnepropperne knaldede.
Rækværket var for højt for den syvårige Stella, men
det bestod af slanke søjler, og gennem mellemrumme
ne kunne hun iagttage hele festtoget. Araberne i deres
farverige dragter, de hævede lanser, de sprængende
heste. Og en lille tyk dame, der ikke smilte. Det var
dronningen.
Grevinden af Bagsværd var altid levende interesse
ret i tidens tekniske fremskridt. At hun som en af de
første herhjemme lod indlægge eget elektricitetsværk
(på Aldershvile) fortæller en del herom. Det var netop
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i disse London-dage i begyndelsen af århundredskiftet,
at den hele verden opfyldtes af tanker og planer om
flyvning. En dag traf grevinden en engelsk opfinder,
som inderligt søgte at være med i tidens tekniske kap
løb. Men han stod uden midler, hvorpå grevinden lej
ede et areal uden for London med tilhørende kæmpelade, hvis sider blev pillet ned, så kun taget var tilbage.
Og her fortsatte opfinderen stædigt sine forsøg med
det motordrevne luftfartøj.
En sommerdag i 1903 Stella var dengang tretten
år og tilbragte ferien hos moderen i London invite
rede Angelica en kreds af sine venner ud til opfinderens arbejdsmark uden for London. Et sandt vogntog
af kareter drog af sted, for nu mente opfinderen, øje
blikket var kommet, hvor hans maskine var i stand til
at hæve sig fra jorden. Stella erindrer tydeligt dagens
hektiske stemning. Fem tjenere ledsagede gæsterne
medbringende lunch og drikkevarer.
På marken stod det mærkelige fartøj, hvorom det
hed sig, at det kunne hæve sig fra jorden. Opfinderen
var synligt nervøs. Stella erindrer ham som en mager
mand med tidens overskæg, en stemme med korte svar
og tydelig uvilje, der rimeligt nok skyldtes hårdtspænd
te nerver.
To kurve med champagne var blandt drikkevarerne.
I det øjeblik, maskinen hæver sig fra jorden, går
champagnepropperne! kundgjorde grevinden.
Efter at fartøjet var blevet grundigt demonstreret
—

—

—
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på jorden indtog man en festlig lunch. I hvert fald
festlig for deltagerne. Hvorpå man stillede sig op i en
gruppe i passende afstand. Tjenerne med hænderne på
champagneflaskerne.
Opfinderen klatrede op i maskinen, der ifølge Stellas hukommelse havde to planer, og mellem disse var et
sæde, der kunne minde om en af vore dages rullestole.
Spændingen var kolossal. Der lød en brummen i mo
så indtraf dyb stil
toren, tjenerne stod på spring
hed. Maskinen rørte sig ikke af stedet.
Grevinden kunne ikke helt skjule sin skuffelse.
Jamen, hvorfor flyver De dog ikke, råbte hun gen
nem stilheden til opfinderen.
Han svarede ikke. igen gik motoren i gang... igen
—
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tav den.
Tjenerne var mindst lige så nervøse som opfinderen,
da én af de mandlige gæster foreslog, at propperne
skulle ryge: for denne udflugt, b han, har været
uforlignelig. Maskinen vil næppe nogen sinde hæve sig
fra jorden hvordan skulle den? men lov os at arran
gere udflugter hertil, hver gang man tror, fartøjet kan
—

—

—

flyve!
Så røg propperne af champagnen!
Stella erindrer ikke flere ture til opfinderens arbejds
mark. Moderen havde gennem halvandet år støttet
hans forsøg. Men interessant nok gennemførtes den
første flyvning med motordrevet luftfartøj tungere end
luften samme år den 17. december 1903. Da lykkedes
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det for de to brødre Orville og Wilbur Wright at gen
nemflyve en strækning på 260 meter ved Kitty Hawk
i Nordamerika.
I en ramme af ødselhed sejrede Grevinden af Bag
sværd i disse år, hvor hun kom frem. Tilsyneladende
blev intet hende nægtet i retning af ydre brillans. Men
barpigen fra toddykælderen i Blaagaardsgade skulle
nå endnu højere. Bryllupsklokkerne skulle på ny sætte
i. Og Angelica møde den mand, hvormed hun skulle
ægteskab!
dog ikke sidste
indgå i sit fjerde
—

—

—
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6. KAPITEL
Kjolen har et slæb på to og tyve alen!!
Dens bundfarve er blå, gennemsigtig lys som Ange
licas øjne. Kostelige håndbroderier dækker den, i stin
gene er fæstet juveler. Den er højhalset, som etiketten
foreskriver, over skuldrene poser ærmerne i over
dådig silke sløret af brüsselerkniplinger. Om det ene
håndled bærer hun et ur, forsænket i en sø af ægte
perler. En aflang markisring, oversået med brillanter,
smykker den hånd, som i dette øjeblik løfter en smule
op i kjolen, der repræsenterer en formue. Det er blevet
hævdet, at den stod Grevinden af Bagsværd i den nette
sum af hundrede tusinde kroner!
Om halsen bærer hun et smykke en dronning vær
dig. Kæden er sammensat af en række af brillanter,
hvori er hængt en oval medaljon, en lyre, hvis ophæ
vede tegning markeres af rubiner, safirer og brillanter.
Angelica von Sponneck ses aldrig med ørenringe.
Men på det højt knejsende hoved sidder et krone
diadem, som ellers kun bæres af fyrster. Og dog...
68

diademet i dag er kun en imitation, omend en kostbar
en fint forarbejdet kopi af det diadem, som uden for
de store festlige lejligheder ligger under lås og slå i en
box i Bank of England. For dagen i dag er en prøve.
Madame la Comtesse... en stemme dirigerer
grevinden fra den modsatte ende af salen... Deres
Nåde bør erindre sig, at så fuldendt kostume og så ud
søgte juveler.., forpligter!! Tag den dybe bøjning
endnu en gang... gå på ny gennem salen og husk,
Deres Nåde, glem det ikke et eneste øjeblik, at slæbet
—

—

—

er Deres!!!

Dette er en lektion i hofetikette i London. I året
1905.

Angelica von Sponneck er indgået i sit fjerde ægte
skab!
Barpigen fra toddykælderen i Blaagaardsgade står
på tinden af sin magt. Hun skal præsenteres ved det
engelske hof!
Bevidst har hun stræbt efter en dag at sætte foden
på det øverste trin af den selskabelige rangstige.
Hun har nået den!
Hvem var så den mand, hvormed hun indgik i sit
fjerde ægteskab?
Vi går nogle måneder tilbage. Sommeren ‘904. Vi
befinder os på Aldershvile slot i Bagsværd. Datteren
Stella, der har tilbragt hele sin barndom på skiftende
kostskoler i England, Frankrig, Tyskland, var på dette
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tidspunkt atter elev på frk. Mørks kostskole i Hillerød.
En sommerdag kaldtes hun til Aldershvile. Hun sad på
sit værelse, hvor alle møbler var afpasset efter et barns
størrelse, da døren gik op, og moderen trådte ind. Hun
var ledsaget af en mand, Stella aldrig før havde set.
Elegant af skikkelse som af påklædning, kultiveret i
stemme og af optræden.
Moderen præsenterede:
Dette er din nye papa, Stella.
Hun så op på den fremmede. Hun kom aldrig til at
synes om ham, og uviljen var gensidig.
Spiller du? spurgte han og nikkede i retning af
instrumentet.
Hun hviskede et forsigtigt ja frem, hvorefter han
bad moderen, om denne ikke ville synge sangen, hun
havde sunget første gang, de mødtes. En gammel folkemelodi, hvis sentimentale ord lød: Jeg har et lille yn
digt hjem, hvor jeg kan bo og bygge...
Angelicas stemme var ikke stor, men af uforlignelig
musikalitet.
Stella fulgte sin mama på klaveret, mens denne sang.
Hun elskede at høre hende synge, men denne dag sad
hun og fandt tangenterne som i trance. Bag sangen
stod en eneste sætning: Du har fået en ny papa...
du har fået en ny papa...
Den fremmede var: den velstående og højt ansete
kunsthandler Gustav Mayer fra London!
—

—
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Gustav Mayer og Angelica var jævnaldrende, om
krng de fem og tredive. For hans vedkommende blev
det en betingelsesløs kærlighed. Han giftede sig aldrig,
efter at hun havde forladt ham.
Mayer kom af hovedrige omgivelser. Hans far var
millionær. Han var søn af den tidligere redaktør af
»Puck« i Amerika. Forældrene var nu bosiddende i
Freiburg am Schwarzwald på en fornem landejen
dom, hvor Stella tilbragte to sommerferier. Hun el
skede sin mors ny svigerforældre, mens de til gengæld
ikke omfattede svigerdatteren med nogen form for
sympati.
Parret blev viet i London den io. november 1905.
Stella har endnu det trykte kort, som fortæller om vid
sen. Man bemærker heraf, at Angelica, der, som tid
ligere nævnt, nu kalder sig Ange, ikke har bortkastet
grevindetitlen trods ægteskabet med Mayer. Man læ
ser: Ange, Countess of Sponneck Mayer, og man iagt
tager tillige på foden af kortet de to fremtidige adres
ser:
Aldershvile Castle, Denmark, og
Prince Consort Road, London.
Angelica solgte sit palæ i James Wood-parken i
London, »Manor House«, og sammen med Mayer
flyttede hun ind i Consort Road.
Det var en stor og komfortabel lejlighed på tolv væ
relser, bibliotek, arbejdsværelser, saloner, spisesal, gæ
sterum. Ægteparret havde hver sit soveværelse, mens
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tjenerskabet og det var talrigt blev installeret i en
etage for sig.
Hvad Angelica ikke havde evnet indtil denne stund
at tilegne sig i retning af smag og luksus, nåede hun
gennem kunstkenderen Gustav Mayer. I New Bondstreet i London havde han en ejendom, hvor han af
holdt sine udstillinger af kunstgenstandc og malerier.
Kun ét billede ophængt på hver væg. Et katalog viser,
hvad Gustav Mayer bød sit publikum. Vi citerer en
kelte af klassikerne: Claude le Lorrain (i 6oo—i 682),
Girolamo del Pacchia (i 447—I 535), Bonifazio di Pi
tati (1487—1553), Jan Victoors (1620—1672) og så
fremdeles.
—

—

I ægteskabet med Mayer var det, at Grevinden af
Bagsværd virkelig vandt indpas i det fornemme engel
ske society. Porte til slotte og herregårde sprang op på
vid gab for Ange, Countess of Sponneck, og den kulti
verede kunsthandler. Ange forstod at føre sig, tillige
var hun sprudlende af liv og foretagsomhed, en mor
som og passende kontrast til den reserverede, stilfær
dige Mayer. Det var i denne periode, hun præsentere
des ved det engelske hof, juvelsmykket og kosteligt

klædt.
Hver vinter rejste parret til Sankt Moritz i Schweiz,
hvor Mayer dyrkede sport. Han var mester i skøjteløb
og en meget fin tennisspiller.
Angelica brød sig ikke om sport, og det blev papa
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Kunst handleren
Gustav Mayer som
elegant skøjteløber i
Sankt Moritz.

flhi Ii
ii i 4

Mayer, der lærte Stella at spille tennis, og en bedre
lærer kunne man ikke ønske sig. Det skete på ægtepar
rets landejendom Staines ved Themsen, hvor man
tillige dyrkede en rosport, der kaldtes punting. Den
foregik i fladbundede både, hvor man skulle stage sig
frem ved hjælp aflange årer. Man dansede faktisk un
der sejladsen i bådens agterstævn som en gondoliere i
Venedig. Let var det ingenlunde, og det krævede me
gen træning at stå fast. En dag var Stella på punting
med Mayer. Det var under en periode, hvor Angelica
var på kort besøg i Danmark. Mayer elegant som
altid var klædt i snehvidt sportsdress. Stella, der var
ung og flinkere til denne sport end han, ville hjælpe,
—

—
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men blev vist tilbage. Kunsthandleren satte af men
da han skulle drage åren til sig, sad den fast, og Mayer
fulgte med åren. Resultatet blev selvfølgelig, at han
hældtes i vandet med Stella og tjenerskabet som til
skuere. Han bar en stråhat, han havde klemt forsvar
ligt om tindingen. Under vandgangen beholdt han hat
ten på hovedet, hvad der umiddelbart forstærkede det
komiske indtryk. Stella b, som hun aldrig mindedes,
—

—

hun havde leet i hele sin barndom. Og tjenerskabet
fulgte hende i latteren. Mayer forstod ikke at bære
situationen og det lille uskyldige nederlag. Stella fik

stuearrest og i to dage intet at spise udover vand og
brød.
Omkring Mayers og Angelicas bord i London mød
tes navne af kunst og videnskab, og husets frue forstod
at gøre sig gældende. Om det var i denne periode,
at Drachmann og Herman Bang hørte til blandt gæ
sterne, eller det var inden ægteskabet med Mayer, er
vanskeligt at afgøre. Men de to danske navne søgte
Grevinden af Bagsværd og nød hendes humor og slagfærdighed.
Et afbieget fotografi ledsager denne skildring. En
gengivelse af en mand med tunge, fyldige træk. En
stor, flad butterfly hviler på det flade kravebryst. Han
bærer kraftigt overskæg. Håret er storlokket, panden
forekommer bred, klog, et hvilende landskab over et
par milde øjne. Fotografiet er tilegnet Grevinden af
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r
S. L. Clemens
verdensberømt under
pseudonymet Mark
hørte tit grev
Twain
indens vennekreds i
London.
-

—

4
Bagsværd. Dediceret: sincerely yours 5. L. Clemens.
Denne mand stod en dag foran Stella i moderens
hjem i London.
Du kommer, min ven, sagde han og drejede hen
des ansigt mod sig, fra et land, jeg har lært at elske
gennem bogen.
Navnet Clemens yder i sig selv ingen oplysning til
•den danske læser.
Det gør derimod Mark Twain, pseudonymet for den
verdensberømte amerikanske humorist, forfatteren til
bl. a. »The innocents abroad«. Ham var det.
—
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Et smukt træk hos Gustav Mayer bør drages frem,
omend det retfærdigt må nævnes, at dets gennemfø
relse ikke afstedkom nogen absolut succes.
Vi går tilbage i tiden og henter frem beretningen
om Angelicas rigtige mor, den Johanne Caroline Petersen, som uanfægtet forærede sine to børn bort på
sin mands begravelsesdag for derefter at indgå nyt
ægteskab med ledvogter Nissen på Fyn.
Det skulle ikke gå hr. Nissen helt vel på Fyn. Han
tømte for mange flasker og glemte sine pligter. Han
mente vel under rusen, at han var nået frem til den af?
mange mennesker så eftertragtede livsstilling: at være
ledvogter et sted, hvor ingen tog passerer.
En dag mistede han sin stilling, hvorefter parret
emigrerede til Amerika, hvor de endelig fik fodfæste i
den lille by Arlington i New Jersey. En købmandshan
del blev resultatet, og alt var såre vel.
Nu var det, Mayers ønske om at vise sig venlig mod
Angelicas fjerne mor trængte sig på. Og han inviterede
Johanne til et besøg i det fornemme hjem på Consort
Road i London. Han sendte hende billet til rejsen
og den bedstemor, som Stella aldrig før havde set an
kom til verdensbyen, hun afhentedes i karet med for
spand af fuldblod og installeredes i et af de smagfulde
og luksuøst udstyrede gæsteværelser.
Her har man på ny en side af Angelicas væsen. Hun
måtte digte, gøre tingene større, forsyne dem med unø
dig forgyldning. Til dette formål fortalte hun Gustav
—

—
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Mayer om moderens oprindelse, fabulerede en skrøne,
der lød: uægte barn af en højadelig familie!
Mayer gennemskuede øjeblikkelig situationen, men
kultiveret som han var, behandlede han den gamle
1dame med al respekt. For bedstemor Johanne var be
søget nærmest en ulykke. Hun kom fra nok så van
skelige forhold i Arlington, kuet af den herskesyge hr. Nissen, og selv om man vel kunne dømme
hende for den ansvarsløse aflevering i sin tid af de to
børn, så havde Bedste Johanne gennem mange byrdefulde år bevaret et ubesmittet sindelag, som tog Stella
om hjertet.
Nu placeredes hun ved det elegante bord med de
udsøgte retter, de velplejede vine. I det ydre var hun
dekorativ. En lille, lidt for korpulent dame med et
endnu kønt ansigt, indrammet af et smukt hår, snehvidt og glansfuldt. Hun var stadig dansk af gemyt,
og nu sad hun ved
ville gerne le og suge hygge til sig
sin fornemme datters og svigersøns bord og tabte to
talt mælet og appetitten. Hun havde aldrig før i sit
liv oplevet bestik til hummer; en skylleskåls tilsyne
komst fyldte hende med bange anelser. En østers var
gift for hendes gane, og konversationens indhold kine
sisk for hendes øre.
Hun forsøgte at redde sig igennem de pinefulde mid
dage med sit smukke og skrøbelige, varme smil men
hun spiste sig aldrig mæt ved bordet! Hun græd med
sine arme om halsen på Stella, når hun kom ind til sig
—

—

—
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selv og Stella græd med. For når Bedste Johanne var
ulykkelig, måtte det hele være uendelig sørgeligt. En
stund efter listede Bedste ned i køkkenregionerne, hvor
mennesker b, som hun var vant til at le, og hvor hun
kunne spise fisk med kniv og drikke kaffe af underkop
pen med en sukkergnalling mellem gummerne.
Bedste Johanne rejste tilbage til Amerika og køb
mandsboden i Arlington tidligere end planlagt.
—

Stella bevægede sig gennem hele sin barndom og
første ungdom oftest i karet. Har man i dag den op
fattelse, at det var et attråværdigt befordringsmiddel,
tager man grundigt fejl. Stella har frosset i karet i Dan
mark som aldrig senere i sit liv.
Men i London indførte Grevinden af Bagsværd
varme i kareten. En elektrisk anordning, som på de ti
der vakte berettiget sensation. Utvivlsomt den eneste
karet i verden med indlagt fodvarme.
En begivenhed fra hine tider springer frem i Stellas
erindring.
En dag promenerede hun moderens hunde
på
dette tidspunkt fire i Hyde Park i London. Hun førte
dem i en fælles kæde. Blandt hundene var moderens
yndlingsdyr, den franske buldog Peter. Da hun nåede
uden for parken, krængede Peter sig pludselig løs af
sin sele. I det samme passerede en af de store engelske
busser, og i næste nu gjorde Peter et spring, landede vel
på trinbrættet og fortsatte som passager på bussen.
—

—
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Den franske buldog
Peter, af ufortignetig
fornem herkomst.
En dag kørte den som
blind passager i bus i
London.

Stella vil aldrig glemme rædslen, der gennemfo’r
hende. Jeg må begå selvmord, sagde hun til sig selv.
Jeg må løbe ned og kaste mig i floden eller foran en
bus, for jeg tør aldrig komme hjem til mama uden
Peter. Hun stod med tårerne løbende ned ad sit ansigt
og stive lemmer af angst. Da så hun Peter komme
springende hen ad fortovet imod sig, og da græd hun
endnu mere, men det var af glæde.
Nej. Stella lignede ikke sin mor.
Mens datteren afskyede at påkalde sig opmærksom
hed, forekom det hos moderen at være en sand. nydelse
altid at være midtpunkt, og man må sige, at Grev
inden af Bagsværd fik tilfredsstillet alle ambitioner i
retning af at påkalde sig et stort publikums opmærk
somhed.
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Man kunne den gang i teatret for en anselig pengesum leje hele den kongelige loge med tilstødende sa
loner. Dog var betingelsen selvfølgelig den, at der ikke
fra hofmarskallatet samme dag var tilgået teatret med
delelse om, at de kongelige ville komme til stede.
Når grevinde Ange von Sponneck Mayer søgte tea
tret, afventede hun altid den dag, hvor kongelogen
kunne erhverves. Stella ledsagede sin mor på disse
teaterbesøg i majestæternes loge. I victoriakaret med
kusk og tjener i livré gjorde man holdt ud for den kon
gelige indgang. Stella var paralyseret af angst. Det er
kan hænde et typisk træk, at hun aldrig erindrer, hvad
hun har set opført på scenen. Fra det øjeblik, hvor de
trådte ind i logen og alle kikkerter rettedes imod dem,
har Stella følt sig som den dødsdømte foran gevær
mundingerne. Men for grevinden har det været en hel
og ublandet nydelse.
—

—

Sådan levede Ange, Countess of Sponneck, i sit ægte
skab med kunsthandleren Gustav Mayer.
Millionformuen, hun havde arvet efter diamant
mineejeren Goertz, var beskåret, men vedblivende
overmåde stor. Hun havde en mand ved sin side, der
opfyldte ethvert af hendes ønsker. Mennesker søgte
hende med smiger, men tillige med beundring, og selv
stod hun midt i en verden af luksus, kultur, ekstra
vagance. Alt havde hun nået i retning af en såkaldt
jordisk attråværdig placering. Tilværelsen havde be
8o

gunstiget hende. Hun var virkelig den, hvem guderne
elskede.
Kun ét var hidtil blevet hende nægtet: at fyldes af
én stor og altbeherskende følelse for et andet menneske.
Ægte og uselvisk kærlighed var blevet rakt hende.
Hun havde altid stået som den modtagende, men al
drig som den, der ydede stort igen af sind og af hjerte.
Nu bankede skæbnen på hendes dør, og denne gang
skulle hun alene blive den ydende.
Hun trak sit kort og stod med en spar knægt i hån
den!
—

7. KAPITEL
Det er en sommerdag i året 1907.
Vi befinder os på en væddeløbsbane, verdens for
nemste. Det engelske Derby ved Epsom uden for Lon
don.
Alt af engelsk forfinelse og elegance har på denne
dag sat hinanden stævne. Et farvestrålende billede fol
der sig ud, hvor et pompøst festklædt publikum præ
senterer de sidste moder.
Man møder formelig baiklædt til Derby i disse
tider.
Forestil Dem en mondæn dame til væddeløb: kjolen
er af hvid, tynd uld-macramé eller i liberty-silke med
taft-raslende underlag. En boa er uundværlig. Kjolen
er ganske dækket af kniplingsflæser eller med såkaldt
inkrusterede ægte kniplingsarbejder fra Bruxelles. Den
er højhalset, kortærmet med glacéhandsker til albuen,
Over kjolen bærer hun et slag i atlask, fløjl eller bro
kade, rigt dekoreret med flæser af knipling eller silke
tyll. Hun har talje som et timeglas, stærkt snøret, hvad
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der forlener hende med en let bøjning, svaneagtig.
Stoffets stramhed fremhæver hofterne, hvorefter den
hellange kjole fortoner sig i anselig vidde, der kun lige
lader ane de meget spidse sko med franske hæle og
næppe tillader strømperne at komme til syne, de, der
er gennembrudte og à-jour-vævede.
Øverst på frisuren svæver hatten, forankret ved
lange nåle til den kunstige valk med små forkrøller. Er
man meget ung, dekorerer man hatten med enorme
buketter af farvéstrålende roser i gennemsigtig silke,
hvorfra strømmer stålglinsende fasanfjer. Er man der
imod i den herskabelige alder, forsyner man sin derbyhat med en strudsfjer så rig i sin art, at halvdelen af
fjeren svøber sig ned om halsen som på en Robin Hood.
Sætter vejret ind med blæst, lægger man et slør af
kniplinger over hattens overdådighed. Hendes taske
er lille, i fløjl, silke eller broderi i petits point.
At en virkelig dames undertøj var lige så udsøgt bør
nævnes for fuidstændighedens skyld. På Nationalmu
seet i København har man fra perioden omkring år
hundredskiftet et komplet sæt undertøj, der har tilhørt
en dame af rang i de tider, bosat i Danmark. Det er et
fuldkomment under i florlet rosa silke. På trusserne er
broderet våbenskjold og navnetræk i fineste arbejde,
mens bittesmå plisseer følger sømmene. Denne dame
sendte alt sit undertøj til fransk vask og strygning i
Bruxelles!!
—
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Befinder man sig på denne sommerdag i en af til
skuerpladsernes bedste loger, ser man ned over en
let duvende skov af små parasoller, i fin silke med
broderier eller helst ganske gjort af ægte kniplinger.
Var en sådan parasol eller paraply slået sammen,
skulle den være så stramt snøret, at det kun lod sig
gøre i forretningen, hvor den var købt. Hver gang den
havde været i brug i opslået tilstand, sendtes den der
efter til butikken, hvor fagfolk omhyggeligt snørede
den, indtil den næste gang skulle i anvendelse.
Herrerne er iført høje grå derbyhatte, diplomatsæt
med stramme grå benklæder, hvide gamacher over
lakstøvler, handsker, spadserestok og kikkert i rem om
—

halsen.
I en sådan loge sidder på denne dag The Countess
Ange of Sponneck Mayer i selskab med sin mand,
den ansete og velstående kunsthandler Gustav Mayer,
en mand af de bedste forbindelser. De er omgivet af
venner, der ligesom de selv nyder tilværelsen og har
—

råd til at gøre det.
Grevinden af Bagsværd har selv heste med i løbet.
Det er på de tider, hvor mennesker i vort århun
drede opdager sporten. Det er overmåde mondænt at
løbe på skøjter, at spille tennis i fodlange kjoler og en
gelsk stråhat og med moderat vildskab at kaste sig i
havvand i flæsebehængt badedragt med en badehætte
som en omvendt sypose eller helst forsynet med en
skygge at man endelig ikke skulle blive solbrændt.
—

—
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Grevinden af Bagsværds femte mand, gentlemanrytteren Ewans,
tit hest foran Atdershvite. Pd trappen Angetica.

Aktivt interesseret i sport var grevinden aldrig. Men
et væddeløb iagttaget fra loge og i raffineret påklæd
ning og med et følge, hvis navne var af betydning i
engelsk selskabsliv, behagede hende, som det muligt
nok ville behage de fleste.
Det er i øvrigt tillige på de tider, at Europa indfører
»cake-walk«, negerdansen fra Sydstaterne. I »Illustre
ret Tidende« fra 1906 betegnes »Kagedansen« som en
samling akrobatiske øvelser, hvor de dansende minder
om små hunde, der går på bagbenene. Som en mod
vægt mod den truende galskab, skriver bladet endvi
dere, har hr. solodanser Berthelsen fra vor egen kgl.
ballet nu komponeret en »Prinsesse Alexandrine Kva
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drille«, som den dannede danske ungdom har kastet
sig over med kærlighed og taknemlighed.
Dette tidsbillede var grevindens og den kreds’, hvor
med hun omgav sig. Havde man midler, sprang man ud
i luksus og ekstravagance. Og dette at være tone
angivende forekom at værc uafviselig nødvendigt.
—

Nu går det eksklusive Derby af stabelen!
En af rytterne følges af grevinden med usædvanlig
interesse. Hun drager ham til sig gennem kikkertens
linse. Han er ung, smuk. Hun iagttager en sportstrænet
fuldendt skikkelse. Rytter og dyr danner tilsammen et
billede af skønhed og elegance.
men derimod Angelicas
Løbet vinder han ikke
udelte interesse. Hun kan ikke efter løbet undgå at be
mærke, at kvinderne flokkes om denne rytter, der har
en sikkr, arrogant optræden bg tilsyneladende er vant
til at vække opmærksomhed.
Da hun med sin mand ved sin side går til staldene
for at tilse sine dyr, kommer rytteren dem i møde. Dc
prsenteres for hinanden, og i det øjeblik, hvor hun
lægger sin hånd i rytterens, sker den kortslutning, som
bliver skæbnesvanger, og som bliver optakten til den
sidste fase af hendes dramatiske tilværelse.
Sådan forløb mødet mellem den fordums Angelica
fra Blaagaardsgade og William Ewans, yngste søn af
Lord Ewans til grevskabet Davenhill i Skotland og som
sådan uden titel og uden mulighed for arv.
—
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Grevinden var syv og tredive.
Ewans fem og tyve.
En dygtighed på væddeløbsbanen, hestetræner
men en chancerytter uden for grønsværen. En hjerteløs forkælet knægt uden skrupler.
-

—

Ange har indtil dette øjeblik været gennem tre ægte
skaber og befinder sig som nævnt nu i det fjerde med
kunsthandleren Mayer. Alle var de mænd af menne
skelige værdier, og for de to gælder, at de var af abso
lut kultur. Men først nu vækkes hendes sind for alvor.
Hun taber betingelsesløst sit hjerte og senere sin ellers
altid vågne sans fQr realiteter.
Uvilkårlig rejser spørgsmålet sig: Havde Angelica
ingen rigtige venner? Fandtes der ikke en eneste, som
kunne have bremset hende, standset løbet, mens der
endnu var tid? Og bragt hende en happy-ending med
alderens harmoni. Lært hende den kostelige viden, at
ikke alt kan et menneske gribe om. Eller var besættel
sen, da den endelig meldte sig, lig stormfloden, der ikke
lader sig standse?
Muligt var venner af rådgivende art aldrig blevet
tåh af Angelica. Årene havde vel givet hende den smer
telige vane, hvori hun havde vokset sig stærk: at hun
kunne få alt, hun ønskede sig.
Denne sommer tilbragte Stella sin ferie i London
hos moderen og Gustav Mayer.
87

—i--’

Hun var nu seksten år. En hændelse fra disse som
merdage trænger sig på. Den har ingen betydning til
belysning af den begyndende ægteskabelige trekant
men den giver et morsomt billede af tid og menne
sker!
Blandt Angelicas veninder var den svenske skuespil
lerinde Harriet Bosse. Strindbergs sidste hustru i et
meget kortvarigt ægteskab. De mødtes, da Harriet
Bosse skulle spille hovedrollen som Eleonora i Strind
bergs »Påske«. Strindberg friede omgående og på
usædvanlig og kontant vis, idet han spurgte skuespiller
inden: Kunne De tænke Dem at få et barn med mig?
I denne sommer, hvor mødet med Ewans fandt sted,
var Harriet Bosse i nogle uger gæst i det Mayerske
hjem i London. Stella var daglig sammen med hende.
Hun mindes skuespillerinden som en slank, nydelig og
mørkeblond dame, ivrigt talende og gestikulerende.
En dag ville moderen, Stella og fru Bosse aflægge et
besøg i madame Tussauds vokskabinet i London. En
af kabinettets opsynsmænd det sker tillige den dag i
dag havde stillet sig ved siden af en voksfigur, hvor
han stod urørlig som figuren dekoreret med et impo
nerende overskæg. Det var fru Bosses første besøg hos
madame Tussaud, og ukendt med den traditionelle
spøg udbrød hun spontant: Nej dog... sikken et dej
ligt overskæg. Og impulsiv, som hun var, trak hun
opsynsmanden i skægget. Havde hun nøjedes med at
lægge hånden på hans arm, var manden utvivlsomt for—

—

—

—
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Datteren Stella, meget
ung, med tynde,
ængstefige træk.
Seksten dr gammel.

blevet urørlig. Men det at blive befolt midt i ansigtet
krævede en beherskelse, ingen med rette kunne for
vente ham i besiddelse af. Og leende trak han hovedet
til sig.
Af rædsel gik Harriet Bosse i gulvet med et brag!
Det var ingen teaterdånen, men en regulær besvi
melse!
Man bar damen hen til en bænk, hvor postevand og
kamferdråber fik kaldt hende tilbage til livet, og hvor
Stellas mor handlekraftigt knappede Harriets tætsnø
rede kjole op for at skaffe hende luft.
Stella glemmer aldrig scenen, da de tre nåede hjem,
$9

moderens åbenlyse forargelse og skuespillerindens
gråd.
Jeg skammer mig til de grader, sagde grevinden,
over din påklædning. Dit underskørt var sat sammen
med sikkerhedsnåle! for slet ikke at tale om dit bluseliv! Har du endnu ikke lært, Harriet, at en kvinde skal
være om muligt mere delikat i sit undertøj end i det
ydre!!
Og det var grevinden. Hun indprentede altid datte
ren: En dame kender man på tøjet, hun bærer under
kjolen.
På fotografier af Grevinden af Bagsværd, taget på
Aldershvile, ser man hende oftest i disse tiders hjem
medragt, som den blev båret af mondæne damer. En
løsthængende silkekjortel overhængt med kniplinger.
Det har været modens behage]ige housecoat, den tilsnørede kvindes evige ønske udtalt med ordene: put
me into something comfortable! For heavens sake!
—

—

På dette tidspunkt havde Gustav Mayer, der var en
kyndig forretningsmand, gang på gang foreholdt Ange
lica, at hun burde begynde en udstykning af de store og
ubenyttede landområder omkring parken på Alders
hvile. En nyttig spekulation, som med tiden ville gIve
renters rente.
Mr. Ewans var imidlertid blevet en kær husgæst i
hvert fald for fruen. Han indførte tillige endnu en ven,
englænderen, arkitekten Mr. Anger.
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Grevinden iført disse tiders hjemmedragt, som den blev bdret aj
mondæne damer, en tøsthængende sitkekjortet overhængt med knip
linger. Denne dragt har været modens behagetige housecoat, den
ellers altid titsnørede kvindes evige ønske udtatt med ordene: Put
me into something comfortabte! For heaven’s sake!!

Ud på sommeren besluttede ægteparret at gøre en
rejse til Aldershvile. Og nu var det, at Ange fore
slog, at både Mr. Ewans og Anger skulle gøre rejsen
med. Ewans havde ofte udtrykt ønske om at se Dan
mark og Aldershvile, som han havde hørt så megen
tale om. Og når Ange foreslog følgeskab tillige af Mr.
Anger, har det rimeligvis bundet i forestillingen om,
at denne ekstra ven i nogen grad ville bortiede op
mærksomheden fra Mr. Ewans.
Uden mistanke har Gustav Mayer næppe været,
men han elskede Ange og har med den modne mands
overbærenhed sikkert betragtet sin hustrus interesse
for den fem og tyve-årige hestetræner som et forbigående og harmløst indfald.
Rejsen blev fastlagt, og en sommerdag drog man da
til Danmark: Gustav Mayer med hustru, datteren
Stella, Mr. Anger samt gentlemanrytteren Ewans.
Selskabet sejlede over Nordsøen, og alt forekom at
være såre vel.
Stella havde i Mr.- Anger fået en opvartende kava
ler. Hun, en sekstenårig pige, oplevede for første gang,
at en mand beskæftigede sig med hende, viste hende
udsøgt høflighed, hentede puder til flugtstolen om bord
og konverserede hende, som var hun en voksen dame.
Alt dette indgik nydeligt i hendes mors planer. Mens
Gustav Mayer var optaget aflæsning og datteren af
den unge arkitekt, kunne Ange og Mr. Ewans i ube
mærkethed hengive sig til hinandens selskab.
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Grevin dens soveværelse pd Aldershvite. Hun selv plastisk henslængt, bestandig uden at smile.

På dette tidspunkt stod slottet Aldershvile i Bag
sværd lukket, kun under tilsyn af forvalteren, der boede
i en sidebygning. En del møbler og kostbarheder var
længst transporteret til hjemmet i London, og man
havde derfor, så længe planerne om udstykningen gik
for sig, besluttet at tage ind på Bagsværd kro, hvor
værten havde stillet hele sin lejlighed til disposition for
selskabet.
Stemningen forekom, for en overfladisk betragtning,
at være den bedste. Man besøgte København, man tog
på udflugter i omegnen, og man souperede til udsøgte
vine, hentet fra grevindens vinkælder på Aldershvile
slot.
Da indtraf den begivenhed, som skulle sætte den
idylliske Bagsværd kro på gloende pæle.
Den er senere blevet stående i denne lilleverdens lo
kale historie under betegnelsen: Slaget på Bagsværd
kro, sådan som episoden fortolkedes af en af kroens
tjenende ånder.
Begivenheden opstod med eksplosiv voldsomhed.
Den kunne have haft et regulært mord til følge, om
ikke Stella havde været til stede.
Sådan gik det til!

8. KAPITEL

Dagen havde været varm. Umærkeligt havde den
lagt ved til det bål, der i nattens timer skulle flamme
omkring den dramatiske begivenhed, som drejede
Grevinden af Bagsværds skæbnehjul endnu en gang.
De udlejede værelser lå alle på samme etage. En
lang gang mundede ud i en salon, som stødte op til det
soveværelse, der var forbeholdt grevinden. Langs gan
gen lå de øvrige soveværelser, hvor hver gæst havde
sit. En ikke unødvendig orientering til det følgende.
På denne dag hvorom her skal berettes havde
man indtaget frokosten på kroen. En hestevogn skulle
føre selskabet ud til de vidtstrakte jorder omkring par
ken, hvor opmålinger skulle foretages til den allerede
planlagte udstykning.
Grevinden klagede på dette tidspunkt over en vold
som migræne, den klassiske lidelse, som syntes ganske
at tage overhånd, da man nåede ud i marken. Hun or
kede simpelt hen ikke yderligere ophold i solen og be
sluttede at vende tilbage til kroen. Den galante og be
—

—
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tænksomme Mr. Ewans ville absolut ledsage hende,
men dette afværgedes bestemt af Gustav Mayer med
ordene: Du har jo Stella, Ange!
Så kørte mor og datter tilbage, hvor Stella tog plads
ved moderens seng. Dog ikke ret længe for kort efter
trådte Mr. Ewans ind ad døren, hvorefter det henstil
ledes til Stella at trække sig tilbage.
Stella blev på sit værelse til ud på eftermiddagen, da
døren pludselig blev åbnet. Det var Gustav Mayer,
ude af sig selv af ophidselse.
Har Mr. Ewans været inde hos din mor? spurgte
—

—

han.
Stella var ganske uforberedt. Hun havde ikke gjort
sig større tanker om tingene, der foregik omkring
hende. Dog tilsagde et instinkt hende, at her burde
hun nægte Ewans besøg.
Hun rystede på hovedet og stammede et nej frem,
men i næste nu sad Mayers hånd mod hendes kind.
Du lyver, sagde han, idet han drejede om og gik.
Stella så ikke sin mor før middagen klokken syv. Hun
har intet glemt fra denne aften, hver enkelt detalje stål
vedblivende skarpt i hendes erindring: Mr. Anger, der
gjorde sit bedste for at bidrage til en utvungen konver
sation, og hans bestræbelser, der blot yderligere under
stregede den pinlige atmosfære. Gustav Mayers stive
træk, Ewans’ tilkæmpede ro. En vibrerende og farlig
stemning, hvorunder hvert ord syntes at rumme en
—

mangetydig hensigt.
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Klokken halv ti bød Angelica godnat.
Migrænens anfald var på fly uudholdeligt, og hun
følte sig frygtelig træt.
Kort efter åndede alt fred på kroen i Bagsværd.
Gæsterne var gået hver til sit, og natten lagde sig
over den fredelige landsby, hvis landevej snoede sig
forbi kroen, og hvor de første bønder langvejs fra alle
rede rumlede af sted på deres hestevogne, fyldt med
varer til Grønttorvet i København.
Stella kunne ikke sove.
Hun stillede sig ved det åbne vindue i sit kammer,
hensunken i sine egne unge drømme. Hun mindes, at
natten var usædvanlig smuk. At himlen havde en lys,
gylden stribe over Hareskoven mod nordvest. Gustav
Mayers opførsel mod hende berørte hende ikke næv
neværdigt, opfyldt som hun var af den unge arkitekts
opmærksomhed. Hun husker den dag i dag, at hun så
fire unge mænd komme trækkende med seks og tyve
heste. Hun talte mændene, og hun talte hestene...
mændene var tavse, kun lyden af hestenes hove vedblev
længe at vende tilbage...
Hun hørte ikke, at en dør fra et af værelserne ud til
den lange gang stille blev lirket op.
Ud trådte en herre i natdragt. Med listende forsig
tige trin bevægede han sig mod grevindens sove
værelse.
Det var ægtemanden Gustav Mayer, der så sande
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lig var i sin fulde ret, men som havde sine absolutte
grunde til en stilfærdig optræden. Hans anelse blev be
kræftet, for Mayer nåede ikke længere end salonen,
der førte ind til fruens gemak, før han stod ansigt til
ansigt med Mr. Ewans, der ligeledes befandt sig i nat
ligt antræk!
Meget kan bortforklares dog aldrig en situation
som denne!
i lighed med
Selvfølgelig burde Gustav Mayer
denne scenes mange klassiske anekdoter have udtalt
og derefter trukket sig
et: god aften, fru Ewans
livet noget ganske
tilbage. Men anekdoter er ét
andet. Opgøret mellem elskeren og ægtemanden var
—

—

—

—

—

—
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uundgåeligt.
Salonen var udstyret med en fløjisbetrukket chaise
longue, det traditionelle skuden af stille skovsø søndag
eftermiddag, et bord med drikkevarer og glas samt en
anselig standerlampe. Ewans var ung, sportsmand.
Mayer derimod var ingen kæmpe, men han var sportstrænet, stærk og brutal, når ophidselsen greb ham.
Forbitrelse og jalousi gav ham yderligere kræfter, han
løftede ganske simpelt standerlampen med bunden i
vejret og sendte den i hovedet på Mr. Ewans. I dette
øjeblik sprang grevinden mellem de kæmpende, det
blev hende, som fik lampen i tindingen. Blødende faldt
hun om på chaiselonguen, mens skilderi, glas og flasker
—

gik i gulvet.
Stella stod vedblivende ved det åbne vindue, da bra
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Dagligstuen pd Atdershvite Slot med kik ind i havesalen.

get af knuste glas nåede hende, og hun styrtede mod
salonen, hvor hun et øjeblik blev stående som lamslået.
Moderen blødende og bevidstløs over chaiselonguen og
de to rivaler på gulvet mellem splintret bohave og knu
ste glas. Ewans siddende over Gustav Mayer med
begge hænder i kvælertag om ægtemandens hals. Hun
hørte Mayers rallen og så hans øjne, som de trådte
frem i hans ansigt. Stella har aldrig haft let ved at
skrige men i dette øjeblik skreg hun. Skriget »væk
kede« Mr. Ewans, han drejede sig, så hende og sprang
op, hvorefter Mayer langsomt kom på benene. Var
Stella ikke kommet til stede, er der næppe nogen tvivl
om, hvilket udfald rivalernes opgør havde fået.
De to gik hver til sit, Angelica kom til bevidsthed,
og Stella fik sin mor bragt til ro og forbandt hende, så
godt hun kunne. Mr. Anger, arkitekten, var den ene
ste, der ikke viste sig.
Stella blev hos moderen natten igennem. Ingen af
dem sov, men Angelica berørte ikke episoden med et
eneste ord over for datteren.
Den følgende morgen stod grevinden op og gjorde
sig i stand, hvorefter hun gav ordre om morgenmad.
Man mødtes i spisestuen. Et besynderligt selskab
med tydelige spor af nattens stormende begivenhed.
Under dødlignende tavshed indtog man morgenmål
tidet. I denne stilhed var det, at man hørte en karak
teristik af nattens optrin. Den kom fra en af kroens
stuepiger, der ude på gangen med resigneret røst sagde
—
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ordene: Dette kan man vel nok kalde slaget på Bag
sværd kro!
I to hyrevogne kørte selskabet ind til København,
hvor Gustav Mayer tog ophold på Hotel d’Angleterre,
de øvrige: Angelica, Mr. Ewans, Anger og Stella drog
derimod ind på Hotel Phønix i Bredgade.
Her indtræffer en lille begivenhed, grotesk og unø
dig ond. Spidsfindig og oprørende.
Efter ankomsten til Hotel Phønix gik grevinden om
gående til ro, mens Mr. Ewans foreslog Stella en tur
gennem byen. Sammen spadserede de ad Bredgade
over Kongens Nytorv og nåede Østergade, hvor han
gjorde holdt foran butikken, som den dag i dag hand
ler med dukker.
Hvilken af dukkerne synes du bedst om, Stella?
spurgte Mr. Ewans.
Stella var seksten år, og hun holdt stadig af dukker.
Skønt hendes mor var ejer af millioner, huskede hun
aldrig nogen sinde at have stået foran et legetøjsvin
due og fået lov til at vælge den dukke, hun syntes aller
bedst om. Øjeblikket var for Stella intet mindre end
betagende. Hun valgte et vidunderligt eksemplar i fin
håndsyet nationaldragt.
Godt, sagde Mr. Ewans, hvorefter han gik ind og
købte dukken, der blev lagt i æske og pakket ind. Gan
ske vist tog Ewans selv pakken under armen, men det
var blot for at være høflig. At hun ikke skulle bære den.
—

--
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Sammen gik de tilbage til Hotel Phønix. Stella var
pludselig meget glad. For dukken og for hele livet.
Men allermest for dukken. Da de nåede hotellet, gik
de sammen ind til hendes mor, der vedblivende lå til
sengs.
Her lukkede Ewans æsken op.
Og han rakte Angelica dukken med ordene:
Værs’go’, Ange!! Her er vort første barn!!!
Stella stod som forstenet og så ham bøje sig over
moderen. Så gik hun hen til vinduet med ryggen til
de to.
Som var det i dag mindes hun den dybe skuffel
sens gråd over sit ansigt. Hun havde ikke magt til at
holde den tilbage. Og hun lænede sig ind til ruden,
som var der pludselig så meget, hun måtte se.
Skyldtes sorgen smerten over dukken, som slet ikke
havde været tiltænkt hende? Eller var det ordene,
hvormed han rakte den til moderen: dette, Ange, er
vort første barn!
Stella kan heller ikke i dag afgøre det.
Men fra dette øjeblik fyldtes hun af et had til Mr.
Ewans, som hun aldrig nogen sinde kom over.
Endnu en ting står tydeligt for hende.
Som hun stod der i moderens soveværelse, bragte en
af hotellets tjenere Angelica et brev, sendt hende med
bud fra Hotel d’Angleterre.
Hun hørte sin mor læse det højt.
Brevet var fra Gustav Mayer, og det lød:
—
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Trixie, pekingeseren,
der døde af sorg,
da Angetica ikke vendte
tilbage.

——i
»Ange, kom tilbage til mig. Alt skal være
glemt og tilgivet. Og det sluttede: I love you as
I always did.., and always will.. «
.

Stella hørte moderen le sin lille smukke og varme
latter, den ingen kunne modstå. Så tog hun brevet
mellem hænderne og rev det i mange små stumper.
Stella husker, at hun blot sagde det ene ord: finished!
Terningerne var kastet.
Angelica Grevinden af Bagsværd havde valgt!
Næste dag rejste Mayer tilbage til London. Det
samme gjorde Mr. Anger, hvis opgave i det ejendom
melige spil har været overmåde tvivisom.
—

—
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Mayer søgte vedblivcnde at formå sin hustru til at
vende tilbage. Han gjorde det blandt andet gennem
hunden Trixie, den lille pekingeser, der var grev
indens yndlingsdyr
Hunden nægtede at tage næring til sig af længsel
efter Angelica. I brevene fra London lød det igen og
igen: Trixie dør, hvis du ikke kommer tilbage.
Stella fik senere bekræftet, at dette ikke beroede på
nogen overdrivelse.
Angelica, der elskede sine dyr, nævnte det en dag
for Ewans. Stella husker stadig hans svar: Man kan
ikke sælge sit liv for en hunds skyld.
Trixie døde af sorg.

9. KAPITEL
Angelica var nu syv og tredive!
Elskeren Mr. Ewans fem og tyve!
Og datteren var seksten!!
Denne forskel i alder har muligt generet Grevinden
af Bagsværd. Det ville være mest passende og tillige af
absolut behagelighed, om hun kunne opleve sit femte
ægteskab, det, der for hendes vedkommende hvilede
på en betingelsesløs kærlighed, alene med den hun
holdt af. Altså: Stella måtte af sted på en rejse. Om
dette ønske i lige så høj grad om end af andre grun
de tillige har været Ewans’, er nok muligt. I hvert
fald, grevinden lagde sine planer. Og hun standsede
ved sin mors familie i Staterne, »Bedste«, der i sin
tid af Gustav Mayer inviteredes til London, og som
nu sad med sin mand og familie i en købmandsbod i
New Jersey i Amerika. Bedste havde altid, sagde An
gelica, længtes efter et besøg af Stella. Og kunne hun
ikke nu, spurgte hun Stella, tænke sig en rejse til Sta
terne?
—

-
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Stellas svar var et omgående ja.
Alt syntes hende at være at foretrække fremfor at
leve i atmosfæren omkring det lykkelige par: Mode
ren og Mr. Ewans. Og mens grevinden på ny herska
beligt istandsatte Aldershvile slot til beboelse, indgik
hun sit femte ægteskab. Denne gang blev hun Mrs.
Ewans. Brylluppet gik for sig i al hemmelighed. På fly
transporteredes møbler og kostbarheder over Nord
søen, denne gang fra London og til slottet Aldershvile
i Bagsværd.
Men inden dette fandt sted, foretoges endnu en
transport: Datteren Stellas bortrejse til Amerika. Be
retningen om denne rejse er ganske vist et løsrevet af
snit af grevindens historie, men den er et overmåde
smukt kapitel i datterens tilværelse, en skildring om
enkle menneskers enkle og ægte følelser. Tildragelsen
står for den, der skriver dette, som en mærkelig mod
sætning til det livsmønster, Stella havde haft lejlighed
til at iagttage under sin opvækst.
Afrejsen skete efter de bedste forskrifter med stor
afsked. Champagne i skibets luksuskabine med til
stødende salon, der var forbeholdt Stella. Blomster og
gaver. Grevinden og Mr. Ewans. Serpentiner, tårer
og viften, da amerikabåden Oscar II gik fra bolvær
ket og satte kursen mod Staterne.
Skibets fører, den elskelige kaptajn Holst, tog Stella
i sin varetægt. Der befandt sig endnu en skikkelse
i
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om bord, nemlig skibslægen, en personlighed, der
skulle få sin meget store betydning for Stella: den
trediveårige dr. Christensen, af alle kaldet Chris.
Endelig var Stella alene.
Eventyret lå foran hende, og hun gik det i møde
med en sekstenårig piges hele livsglæde og spænding.
Ved frokosten umiddelbart efter skibets afgang bar
hun en ny hat med tætprikket slør.
Hvor gammel er De egentlig? spurgte skibslægen.
Hvad tror De?
Jeg ville mene, lød den unge læges svar, at De er
omkring de tredive.
Stella var meget lykkelig, at han virkelig troede,
—

—
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hun var tredive!
Da båden lagde til i Oslo dengang Kristiania
inviterede dr. Christensen Stella ud at se byen, og
Stella oplevede sin første og alvorlige forelskelse. Byen
fik altid senere hen for Stella et skær af ungdom, for
jættelse, og Karl Johan blev den smukkeste gade, hun
kendte. I dag kan hun indrømme, at der findes byer
af større skønhed end just Oslo, og dog genkalder hun
sig bestandig den stemning af vældigt lys, af fin og
tindrende uro, som blev til i timerne i Oslo i selskab
med Chris. Et indtryk, som hun aldrig vil miste.
I Kristiania fik båden endnu en passager, en norsk
skibskaptajn, hvem vi kan benævne hr. X. Den snart
syttenårige Stella havde en smuk sangstemme, hun
—

—

—
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sang og spillede klaver, og hurtigt blev hun det ombej
lede midtpunkt om bord.
En dag spurgte nordmanden, om hun ikke den
samme aften ville komme ned i hans kahyt, hvor han
ønskede at vise hende en udsøgt samling af kinesisk
porcelæn. Stella så ingen skygge over denne invita
men under middagen
tion og sagde øjeblikkelig ja
forinden fortalte hun glædestrålende alle gæsterne om
hr. X’ invitation.
Kaptajn Holst studsede og henvendte sig med det
samme til nordmanden.
Jeg anede virkelig ikke, sagde han, at De havde
en sådan samling om bord. Må jeg foreslå, at De brin
ger den op i salonen, hvor det utvivlsomt ville interes
sere samtlige passagerer at se den.
Hr. X fremviste aldrig noget porcelæn!
Ved denne lejlighed forstod den unge dr. Christen
sen, at pigebarnet var ganske blottet for viden om til
værelsen, hun stod foran, og i samråd med kaptajn
Holst bad han hende om en samtale. Den foregik i dok
torens konsultationsværelse om bord, og sagligt og
skånsomt tillige fortalte han Stella om liv mellem men
nesker.
Den unge sekstenårige pige var på dette tidspunkt
virkelig fuldkommen uvidende. Stella havde en mor,
der så sandelig kendte livet, men denne mor havde al
drig tænkt sig at give sin datter den naturlige viden,
der kunne være hende en beskyttelse. Ungdom af i dag
—

—
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Da Stetta forelskede sig
i skibslægen Chris
om bord på
»Oscar II«.
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vil finde dette latterligt, men den dag Stella dybt al
vorlig forlod lægens konsultationsværelse om bord på
Oscar II, følte hun, at hun i sit sind var blevet voksen.
Så gik turen da til Staterne. Undervejs opstod en
frygtelig orkan, hvorunder Stella rædselslagen ville
løbe for at iføre sig regnfrakke og galocher for det
tilfælde, at båden skulle gå under.
Hvis De ta’r galocher på, b kaptajn Holst, så går
—

De i hvert fald til bunds.
Orkanen lagde sig men ikke forelskelsen mellem
Chris og Stella. Han friede til hende, og hun sagde ja.
Forlovelsen blev deklareret om bord, to dage inden
—
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ankomsten til New York. Kaptajnen arrangerede en
fest, hvor han sprang op på et bord og løsnede to
ringe fra gardinstangen og satte dem på de nyforlove
des hænder.
Stella nåede frem til Arlington og sin mors familie.
Nogen lang afsked med Chris blev det ikke. To gange
senere gjorde han rejsen som skibslæge til Amerika,
og hver gang tog han til Arlington for at være sam
men med Stella. Under sit sidste besøg inviterede han
hende på en flere dages tur til Niagaravandfaldene
men familien, som Stella boede hos, nægtede det.
Honnette mennesker foretog ikke den slags rejsel
uden at være lovformelig gift med hinanden. Der lig
ger en fin, naiv og enkel tone over den hele scene,
fremmed for vor tilværelses håndfaste ramme. Chris
bøjede sig for familiens argumenter. Til Stella sagde
han: For mig behøver du aldrig at være ængstelig. Jeg
rører dig ikke, før vi er gift.
I dag smiler Stella: Andre tider, andre skikke.
Men hun var meget, meget lykkelig. Hendes eneste
bekymring var moderen. Hvad tror du, mama vil sige,
Chris. Igen og igen kunne ængstelsen komme over
hende. Hans svar lød altid: Hun får intet med vor til
værelse at gøre. Du kan være ganske rolig, for nu er
det os to, det gælder...
—

Stella fulgte Chris til toget i Arlington efter hans
sidste besøg. Denne rejse som skibslæge skulle efter
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planen blive hans sidste. Efter hjemkomsten ventede
den afsluttende uddannelse på Blegdamshospitalet, en
stilling han skulle tiltræde omgående.
Det drejer sig kun om seks måneder, sagde han
inden de skiltes, så sender jeg dig billetten til hjem
rejsen. Så kommer du. Og så gifter vi os!
Stella kan endnu se ham for sig, som han stod i
togets kupévindue. Lys, ung og meget lykkelig. Da
toget satte sig i bevægelse, var det, som noget uhjæl
peligt gled fra hende. Som lå der i dette farvel tillige
—

en smertefuld forudsigelse.
Hun så aldrig Chris mere.
Kort tid efter sin tiltræden på Blegdamshospitalet
smittedes han af en skarlagensfeber.
Han døde i løbet af tre dage.
Stella blev i Amerika halvandet år.
Tappert søgte hun at skjule sin smerte over tabet af
Chris gennem hårdt arbejde hos familien i købmands
boden i Arlington. Og den arbejdsvillige pige fik lov
at tage fat. En ny tilværelse af ensomhed lukkede sig
omkring hende. Så ung hun var, følte hun sig desillu
sioneret, fattig på varme og næsten altid alene.
Da de atten måneder var gået, fik hun af moderen
sendt billetten til hjemrejsen.
Igen stod hun i Danmark.
En fremmed over for sin mor og den mand, hvem
denne nu i sit femte ægteskab havde valgt sig.
—

III

io. KAPITEL
Aldershvile slot var på ny blevet beboet. Igen en
tilsyneladende festlig om ikke lykkelig ramme om
liv og mennesker.
Endnu var en anselig formue tilbage af millionerne,
og fortsat blev intet sparet. For Angelica ville på liv
og død holde på den tolv år yngre ægtemand. Hun
opfyldte ethvert af hans ønsker, for første gang i sin
tilværelse gav hun ud over alle grænser. Af sig selv
og af sine midler. Hun indkøbte seks engelske fuld
blodsheste til gemalen. De opstaldedes på Aldershvile,
hvor Ewans trænede dem.
Mennesker flokkedes på ny om Grevinden af Bag
sværds bord uforlignelige og kostbare fester afhold
tes, og ikke alle af de såkaldte venner kunne siges at
være af mådeholden art. Hun lod sig udnytte, det er
vist, men man hørte hende aldrig fremsætte klager
eller bebrejdelser. Og hun tålte ikke sladder omkring
sig. Hendes forfængelighed har været stor, og det er
såre ligetil for en senere bedømmelse at fremhæve
—

—

—

—
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Grevinden af Bagsværd i Atdershvileparken ved Bagsværd sø.

i

men midt i dette
hendes menneskelige mangler
mønster af arrogance og forfængelig trang og vilje til
altid at være det strålende og altid givende centrum
står dog en karakter af format og rejsning.
Med ikke ringe beløb støttede hun mennesker i Bag
sværd. Hun gav meget betydelige summer til vel
gørende formål. Hun afholdt julefester for Bagsværdbørnene, fester som ikke kender noget sidestykke, og
hvor hvert barn fik en hel habit i julegave. Ja ja, sag
de folk, som folk altid gør det, men grevinden har jo
pengene! Det bør på ny understreges, at den art af
handlinger dog ikke iværksættes ved penge alene! For
den, der skriver dette, er små glimt dukket frem kan
hænde de virker som similistene i en pragtrobe
men de giver skikkelsen: Grevinden af Bagsværd en
atmosfære, der retfærdigt bør fremhæves.
En mand, som i dag indtager en ledende stilling i
militæret, fortæller, at han femten år gammel ar
bejdede som piccolodreng på et af byens store hotel
ler, hvor Angelica en overgang boede som gæst. I
regnvejr ledsagede han hende over Kongens Nytorv
til Magasin, løftende en kæmpeparaply over hendes
hoved. Ved indgangen til stormagasinet fik han altid
to kroner for sin ulejlighed.
De dårligst lønnede af hotellets personale elskede
hende. Hun vidste, at drikkepenge på stedet omgåen
derfor gav
de skulle leveres videre til portieren
hun altid de funktionærer, der var på de mindste løn
—

—

—

—

—
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og attid af de
Grevinden af Bagsværd var en stor dyreven. Hun omgav sig altid med en tatrig skare af hunde
bedste racer. Hendes Puddelhunde gik i håndsyet fodtoj, forarbejdet af hvidt handskeskind.
Dette billede er fra Parken tit Aldershyite
—

finger, gaver. Og inden i gaven det kunne være på
bunden af en frugtkurv eller indpakket i et fint lom
lå altid en pengeseddel.
metørklæde
—

—

—

Angelica var trofast mod venner fra barneårene. En
af dem var Wilhelmine 5., et højt begavet og kultive
ret menneske; hun modellerede, var uddannet som
pianist og levede af at give lektioner i musik. Tante
Wilhelmine, som Stella kaldte hende, elskede Ange
lica, og samme Wilhelmine var i øvrigt kræsen med
sin omgang. Hendes smag i påklædning kunne være
ejendommelig, og kunstner og personlighed som hun
var, bar hun sin hat, som hun ønskede det.
Engang var hun inviteret til stor middag på Al
dershvile. Nogle måneder forinden havde hun som
gave af Angelica fået nogle meter brokade, der skulle
anvendes til betræk på Wilhelmines stole, men Wil
helmine fandt stoffet så rigt og så dekorativt, at hun
i stedet gjorde sig en kjole deraf, som hun bar ved
middagen, for at glæde Angelica.
I dag ville man ha’ fundet dette ganske rimeligt. Det
gjorde man ikke i 1907. Alles blikke ramte pianist
inden, da hun trådte ind i salen, og en af gæsterne
en kendt københavnerinde, hovedrig, men af ringe
dannelse udbrød: Åh, De er den, der skal under
holde os!
Wilhelmine stod dybt rødmende i kredsen af gæster.
Mager, lang, i den overdådige brokade.

—

—

ii6

Grevinden på futdhiod i strengt ridekostume med engelsk bowler.
Hun led af panisk skræk for heste, red aldrig. Datteren Stella over
værede, da dette billede blev taget. To tjenere, en rideknægt, Mr.
Ewans samt Stella stod uden for kameraets linse på spring for at
komme tit hjælp, hvis hesten skulle røre sig.

Angelica var øjeblikkelig situationens herre. Hun
sagde højt, så alle kunne høre det, og henvendt til den
uheldige, hovedrige dame:
Nej, Lili, du tager ganske fejl. Skønt vi altid glæ
der os over Wilhelmine 5.’ talent, har jeg udtrykke
lig forbudt hende at sætte sig til flyglet. Hun er nem
lig aftenens hædersgæst.
—

Og hun rakte sin arm til Wilhelmine.
Må jeg ha’ lov at føre dig til bords, min ven?
Wilhelmine 5. glemte aldrig denne aften.

—
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Da er det, man når frem til juninatten i året 1909.
Klokken er mellem fire og fem om morgenen.
Det er sommer omkring Aldershvile slot, en tidlig
morgen, der lover hede i dagens timer. En skyfri
himmel.
Alt er meget stille.
På den modsatte side af søen ligger lystejendommen
Sophienholm, hvor en af parkens gartnere er tidligt
på færde. Da han passerer de vidtstrakte plæner, der
skråner mod søen, standser han og ser mod Aldershvile.
Noget usædvanligt påkalder hans opmærksomhed.
En røgspiral drejer sig mod himlen, bliver stående
som tegnet i morgenens luft, den der er uden bevæ
gelse. Er det nattens tåger, der svøber sig om slottets
tag? Eller fyrer man allerede under kedlerne på Al
dershvile? For da er man i sandhed tidligt på færde.
Han stivner.
Et øjeblik bliver han stående, hvorefter han sætter i
løb op over parkens skråning.
Aldershvile slot brænder!!
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Man blæste forgæves i studehornet, da Aldershvilc
slot stod i flammer.
Det var den 9. juni 1909.
Klokken fem om morgenen.
Da dundrede det hårdt på barbermester Lars Peter
Jacobsens dør i Bagsværd. Det var bagermesterens
datter, og hun skreg:
Jacobsen! Slottet brænder!!
Jacobsen havde et hædershverv. Han skulle blæse
til samling i det gamle studehorn, når der opstod
brand på egnen.
På torvet fandtes et sprøjtehus, hvis remedier altid
var i sølle og mangelfuld stand. Men Jacobsen havde
dog hornet.
Han sprang i tøjet, trak i sin hvide jakke og satte
sin panamahat på hovedet. Så greb han hornet og
sprang på sin cykel for at foretage sin runde. Først
kørte han, som reglen var, op til Bakkegaarden for
—
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der at forkynde branden. Derfra tilbage til den gamle
by og bag den op til udsidderne, for enhver havde
pligt til at møde på brandstedet med brandtønden
fuld af vand. Men tønderne, der til daglig stod
tomme, lækkede, når man fyldte på, og nåede man
virkelig frem til stedet, hvor branden gik for sig, var
sjældent en dråbe vand tilbage.
Barbermesteren kom selv ikke så langt denne mor
gen, for lige på hjørnet ud for nuværende købmand
Glæsels forretning blev han kørt overende af endnu
en cyklist, der tog for snævert et sving, og Jacobsen
slyngedes kraftigt hen adskærvevejen. Han blev hjul
pet på benene og bragt hjem, blødende. Ingen fort
satte hans hverv som kørende brandalarm. Selv så han
ikke noget til branden, men han husker, at han sæbede
sin første kunde ind, og at denne noget uroligt skævede
til kniven: Tror du, den går, Jacobsen, spurgte kun
den.
Næ. Den gik ikke. Jacobsen lagde kniven og krav
lede til køjs med en hjernerystelse.
Men tilbage til Aldershvile.
Slottets betjening havde på dette tidspunkt ferie.
Kun husjomfruen, frk. Gundorf, boede på stedet.
Grevinden, Mr. Ewans samt datteren Stella, der nylig
var vendt tilbage fra Amerika, havde i denne periode
taget ophold på Klampenborg Badehotel for at være
i nærheden af væddeløbsbanen.
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Samme aften, som branden opstod i morgentimerne,
skulle der på badehotellet afholdes en stor og afslut
tende væddeløbsmiddag, hvortil grevinden skulle an
vende en kjole, der befandt sig på Aldershvile. Sammen
med datteren tog hun derfor den foregående aften til
slottet, hvor de agtede at blive natten over. De nåede
hertil ved ni-tiden og gik tidligt til ro.
Klokken har været mellem fire og fem om mor
genen, da Stella vågnede ved moderens råben:
Stella... skynd dig... det brænder...
Hun styrtede ud på gangen, hvor røgen i vældige og
tætte bølger stod op fra slottets stueetage og fyldte
førstesalen som en uigennemtrængelig mur. Husjom
fruen kom til, og de tre kvinder tog hinanden ved hån
den for at finde vej gennem røghavet. Da de nåede
frem til havesalen, stod de omgivet af flammer på
tre sider! Stella flåede desperat et vindue op en ny
træk satte ind
og da de tre nåede ud på haveter
rassen mod søen, var etagen bag dem allerede et bål
af flammer.
Telefoncentralen var på de tider stængt indtil klok
ken otte om morgenen!
I natdragt løb Stella først ned til Hareskov Kur
anstalt, derfra videre mod byen for at tilkalde hjælp.
Bagermesteren forsynede hende med noget overtøj.
Da hun vendte tilbage, var Aldershvile slot omspændt
af flammer.
Intet blev reddet!
—

—

—

—
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Der ankom sprøjter fra omegnskommunerne og
sidst fra København. Men alt var for sent.
Heden fra bålet var så stærk, at de høje lygter for
an slottet krøllede sammen som sejlgarn. Grevinden
blev grebet af panik, og flere mænd måtte til for at
holde hende. Hun krævede at komme ind på sin ejen
dom for at redde værdipapirer. Med magt måtte man
bringe hende bort. Hun førtes til Hareskov Kuranstalt, hvor lægerne fik hende til ro med en ind
sprøjtning.
Mens dette stod på, sad Stella på et af trinene til
haveterrassen. I en fuldkommen apatisk tilstand. Hun
hørte menneskers brovtende tale bag sig, folk, der
havde været med til at suge af moderens overflod, da
der endnu var noget at suge af. Nu hørte hun ordene:
Herregud, hvor er det dog synd for grevinden. Tænk,
nu brænder al hendes »solbærvin«. Det var dette sid
ste, Stella navnlig hæftede sig ved. Hun karakteriserer
det i dag selv som en tåbelighed. Men moderen var
en overmåde fin vinkender. Hun førte altid kartotek
ove’r kælderens indhold, plejede den med største om
hu, drejede og vendte vinen, som man nu engang gør
det over for god vin. Og nu hoverede man bag hende.
Hun erindrer det som et lille bittert udsnit af liv mel
lem mennesker.
Brandtomten blev afspærret.
Falck kom for at holde vagt. Måneder igennem sig
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Grevinden af Bagsværd
under sit sidste
ægteskab.
Atdershvite Slot tigger i
ruiner her afhotder
hun vedbtivende sine
fester med de
brandsværtede gavte
som makaber baggrund.
Angelica bevarede hele
livet igennem den
fornemme rejsning.
Hun beklagede sig
aldrig.
—

tede man affaldet, og klumper af værdifulde metaller
blev hentet op. Grevindens toiletgarniture var således
i purt guld. Men kun bagateller blev reddet. Det kost
bare indbo, de uerstattelige tæpper, gobeliner, male
rier... alt gik til grunde.
Brandforhør fulgte.
Stella erindrer i dag disse som tredie grads forhør.
Pinlige og sjæleligt smertefulde. Det hævdedes, at
branden var påsat. Datteren er den dag i dag ikke i
tvivl om, at dette var tilfældet. Hun understreger med
stor bestemthed, at alle vinduer ihavesalen var lukket,
da man aftenen før branden gik til ro. Men da hun
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brandmorgenen rev et vindue op, iagttog hun, at end
nu et ud mod parken stod åbent.
Hun har vedblivende sin ganske bestemte mistanke
til en af stedets folk, en mand, hvem moderen altid
havde bebrejdet, at han mødte for sent på sit arbejde.
Denne morgen så hun ham på vejen, da hun sanseløs
styrtede efter hjælp. Hun mener, at han har været
redskab for endnu en og et rigeligt betalt redskab.
Hun udelukker heller ikke den mulighed, at det var
hensigten, at de tre, der på denne nat befandt sig på
slottet i første række grevinden skulle indebrænde.
Man må erkende, at det ikke var langt fra, at dette
var lykkedes.
Den pågældende person fortrak omgående fra
egnen.
Stella kunne have fremført denne mands navn
under retshandlingen. Hun gjorde det ikke, skønt hun
fra forskellig side blev trængt hårdt. Man må stadig
prøve at forstå hendes baggrund. Under hele sin op
vækst var hun blevet kuet, havde aldrig kendt til den
luksus at have sin egen mening. Det er vanskeligt at
vide, med hvilken grad man skal karakterisere for
hørenes art, men de var i hvert fald sådan, at Stella
paralyseredes af angst. Hun turde simpelt hen ikke
sige hans navn.
I øvrigt startede retssagen med en direkte sigtelse
mod grevinden for brandstiftelse. Denne sigtelse faldt
dog hurtigt totalt til jorden, da det afsløredes, at ejen
—
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dommens assurancesum kort for
inden var nedsat med halvdelen!
Det er fra visse sider blevet hæv
det, at grevinden i assurancesum
fik udbetalt en halv million dan
ske kroner. Datteren mener, belø
bet kun var 165 tusind. I hvert
fald: der var ikke stort tilbage af
formuen på de syv millioner ud
over assurancesummen, da Al
dershvile slot var brændt ned til
grunden. Men hvad enten assu
rancebeløbets størrelse har været
dette eller hint, så var det dog
målt med en almindelig borgerlig
betragtning
en sum, hvormed
man økonomisk kunne lune en
En af Atdershvite
fortsat tilværelse og pa de tider
parkens fine franske
skulpturer, der ind
tillade sig slet ikke så lidt endda.
rammede haveterras
sen mod søen.
Men jævne borgerlige betragtninger blev aldrig hjørnestenen i
Angelicas hverdag. Hendes naturel lod sig ikke føje
ind bag en rolig og fornuftig ramme. Hertil kom det
alvorlige faktum, at den langt yngre og ekstravagante
og dette,
ægtemand på liv og død skulle bindes
mente grevinden, kunne kun ske gennem fortsat luksus,
fortsat ødselhed.
Livets storme, de hektiske, de krævende, begyndte
—

—

—
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at sætte sine uafviselige spor i den fordums skønhed.
Og Ewans tog sig sine friheder ad andre stier end
grevindens. I desperat jalousi satte hun detektiver på
ægtemanden, et edderkoppespind, der jævnligt flæn
gedes af ægteskabelige scener.
Det var på dette tidspunkt, at Stella definitivt forlod
sin mor.
Det gik sådan til:
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Grevinden, Mr. Ewans og Stella tog efter branden
ophold i portnerboligen på slottet, den stråtækte
kampestensbygning, der endnu er at se ved den da
tidige indkørsel til Aldershvile.
I parken foran brandtomten trænede Ewans stadig
sine heste, og det var hans ønske, at datteren skulle
være i stand til at ride dyrene.
Stella havde redet fra sin tidlige barndom, men
Ewans gjorde hende baiige. Han krævede og krævede.
En dag skulle hun tage en forhindring, hesten refusc
rede, og hun slyngedes af. Ewans opfyldtes af vrede,
bøjede sig over hende og sparkede til hende med
foden. Det var ikke noget gement spark men sportsmandens og lærerens krav til eleven om på ny at
springe i sadlen.
Den aften traf Stella sin beslutning. Hun ville bort.
Uset af andre tog hun sin cykel og kørte af sted.
Den første nat boede hun hos en familie i Vanløse,
den næste hos bekendte på Nørrebro, venner af grev
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inden, hvorfor hun ikke turde fortælle om grunden til
sit komme. Den følgende formiddag gik hun træk
kende med cyklen mod dronning Louises bro. Senere,
når hun i radioen hører om en efterlysning, må hun
altid smile. Om end med nogen smerte. Den bortgå
ende er altid i selskab med en cykel man kører den
ikke, man bare går. Alle tanker om tid og sted er stre
get ud af ens bevidsthed.
Sådan gik hun, da hun pludselig hørte sit navn.
Jamen. Det er jo Stella!
Hun standsede som en søvngænger og så lige op i
øjnene på en lærerinde, der havde undervist hende
på frk. Mørks skole i Hillerød, en af de få, der havde
vist hende venlighed. Lærerinden var frk. Frølund
Thomsen, et menneske Stella altid vil bevare i sin
erindring med inderlig varme og den største taknem
lighed.
Hun tog Stella hjem til sig i sin lejlighed ved søer
ne. Stella var nitten år. Frk. Frølund Thomsen omgav
hende med ro og tryghed. Hun spurgte ikke ud, før
Stella selv brød sammen og fortalte. Hun blev den
mor, som Stella aldrig havde haft. Og den dag poli
tiet ringede på lærerindens dør, opsporet af grevinden,
var det til datteren selv at vælge.
Hun valgte moster, som hun altid senere kaldte
hende.
Frk. Frølund Thomsen betalte Stellas uddannelse
på musikkonservatoriet.
—

—
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Mor og datter, højhatsede og med hatte af sidste mode. Anno

1910.

Hun oprettede senere sin egen Kost- og Realskole i
Kastrup, som hun ledede med stor dygtighed. Efter
hendes død arvede Stella hendes hus.
Frk. Frølund Thomsen var en fremragende pæda
gog med udprægede meninger om ret og uret, af et
rent, varmt hjerte og usvigelig i sin trofasthed.
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Men tilbage til grevinden af Bagsværd.
Bruddet med William Ewans nærmede sig. En dag
var det uundgåeligt. Ewans forlod Angelica, og det er
næppe sandsynligt, at denne noble karakter tomhæn
det rejste tilbage til gamle England.
Efter Ewans’ afrejse blev det yderligere magtpålig
gende for Angelica at omgive sig med mennesker.
Tomheden skulle jages på porten, og whiskyflasken
var altid i hendes nærhed. Der gik dybe skår i assu
rancesummen, og fortsat ville hun være den, der gav.
Og gav til overflod.
Hun holdt store og kostbare fester i parken med
ruinerne som makaber baggrund. Endnu fortælles på
egnen om grevindens børnehjælpsdag, da slottet lå i
aske.
Tolv af de bedst ridende bønder fra egnen mødte
på dagen hos grevinden i kampestensboligen ved ind
kørslen til Aldershvile slotspark. I snehvide skjorter
og med røde skærf. Fire kanonskud drønede fra
ruinen, hvorefter rytterne sprængte mod byen, raslen
de med børnehjælpsbøsserne. På hovedgaden stod im
provisator Halberstadt i kjole og hvidt og modtog en
skare københavnske kunstnere, som derefter i blom
stersmykkedc landauere kørtes til festpladsen i Aldershvileparken, hvor grevinden bød velkommen. Her var
en tribune rejst og her spillede et orkester. Her soupe
redes, her udskænkedes champagne. Her var optog og
optræden. Arrangøren Halberstadt havde tillige bedt
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medlemmer af dilettantforeningen »Stjerneskuddet«
om velvilligst at give møde. Og de kom og de sang.
Blandt dem var en splejs af en bagerlærling ved navn
Osvald Pedersen. Han sang en vise fra grevindens tri
bune. Ingen lagde mærke til ham. Den lille bagerlærling var: Osvald Helmuth!
Ved solnedgang kom de tolv ryttere galoperende
gennem skoven og op til slotsruinen, et væddeløb hvor
de to bedste hver fik overrakt et sølvbæger af grev
inden. Skuespillerinden Jutta Lund skænkede bægre
ne fulde af champagne; stående i stigbøjlerne udbragte rytterne et »Grevinden leve«!
Så tændtes illuminationen i Aldershvileparken. Og
så begyndte dansen på estraden foran slotsruinen.
Jo vist. festes skulle der.
Ingen måtte sige om Grevinden af Bagsværd, at til
værelsen socialt var blevet ringere. Ingen havde nødig
udadtil at se, at kapitalen tog til at svinde.
På dette tidspunkt var det, at Gustav Mayer, kunst
handleren i London og Angelicas tidligere mand, på
ny trådte ind i billedet.
En dag traf hun sin beslutning.
Hun begav sig på en rejse til London, opsøgte
Gustav Mayer og solgte til ham den hele herlighed.
De vidtstrakte jorder, der endnu ikke var udstykket
til bebyggelse.
Intet papir blev oprettet!
‘3’

Men Mayer fik skøde på ejendommen. Og han har
vel vidst, hvad han gjorde. At hun ikke har forlangt
noget dokument oprettet, er typisk. Hun kendte livet
og bevarede dog altid en sikker tro på næstens hæderlighed. Selv ville hun aldrig have handlet, som dec
skulle vise sig, at Mayer handlede mod hende. Han
glemte aldrig den smerte, hun havde forvoldt ham.
Nu lagde skæbnen en mulighed for gengældelse i hans
hænder. Fristelsen var for stor. Han benyttede sig
blankt af Angelicas mærkelige naivitet, og det skal
siges, at uden vinding gik han ikke ud af spillet. Sne
digt foreholdt han Angelica hendes nonchalance hvad
penge angik, og han fik hende til at godtage ordnin
gen: månedlig at få tilsendt en klækkelig sum til sine
fornødenheder.
Kort før denne rejse til London havde Stella på ny
opsøgt sin mor. Dette skridt foretog hun udelukkende.
fordi frk. Frølund Thomsen tryglede hende om at gøre
det. Man må aldrig nå dertil, foreholdt hun Stella,
at man ikke har råd til at vise storsind.
Og fra denne rejse til London er det, at Stella mod
tager et kort fra sin mor, skrevet på banegården i
Hamburg. Det er prentet med blyant med moderens
karakteristiske skrift, og det ånder af ensomhed, men
det er uden klage. Det lyder:
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____________

Min egen kære Stella
jeg sidder her på
banegården, ganske alene humøret er godt. Og
jeg er sikker på en ordning af sagen.
—

—

Din egen mama.
Der blev ingen varig ordning!
Gustav Mayer svigtede.
I kort tid indløb de månedlige afdrag, så hørte de
op. Fornyet henvendelse. Atter kom pengene i nogle
måneder, hvorefter den totale tavshed fulgte.

.
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Angelica, født Pierri, flyttede efter »salget« af Al
dershvile til en fem-værelsers lejlighed på Vodroffs
vej, hvor guderne fortsat var mange og efter forhol
dene vedblivende ødsle.
Det var Stella en pine at mødes med de mennesker,
hvormed hendes mor nu omgav sig. Gæster der ikke
undså sig for at drage af sted med kasser fulde af
cigarer, når værtindçm var nået til det tidspunkt af
natten, hvor whiskyflasken var tom i hendes hånd og
hjernen svækket. Vedblivende med en ubændig trang
til at vide larm og såkaldt munterhed omkring sig
men tragisk i sin uendelige ensomhed.
—

Grevinden af Bagsværd købte til slut en låneforret
ning på Vesterbros Torv. Og hendes karakter fornæg
tede sig ikke. Over for den fattige, der pantsatte sine
få ejendele, kunne hun udbetale den tredobbelte vær
di. Ikke fordi hun havde mistet vurderingens evne
men simpelt hen fordi hun fortsat måtte give.
—

‘34

Stella Holl bæk i dag, datter af Grevinden af Bagsværd.

Den sidste jul grevinden levede, opsøgte Stella hen
de. På hendes bord stod et ædelt håndskåret skrin.
Hun løftede det i sine hænder, og Stella troede i et
øjebliks tåbelighed, at det var tiltænkt hende. Mode
ren sagde: det er en gave til en af mine venners børn!
Stella husker, at hun i julegave fik en gammel para
ply, som en låner havde efterladt. Moderen gav hende
den med ordene: du er ikke som jeg, Stella. Du bliver

men du har altid opført dig hæder
aldrig som jeg
ligt. Vær lykkelig, min pige, sluttede hun, at vi to al
drig har lignet hinanden!!
—

—

En junidag i, 19i4 kaldtes Stella til Vesterbros
Torv. Hun optrådte dengang som pianistinde på en
provinstourné sammen med brødrene Tognarelli.
Lejligheden på Vodroffsvej var opgivet.
Nu boede Grevinden af Bagsværd i et baglokale til
butikken.
Der var opløb, da hun nåede frem. Politiet havde
sat sit segl på døren. Hun så gennem vinduet ind i
stuen, der var tom med spor af den sidste nats forsøg
på at dulme et livs tragiske endeligt. En seng, et bord,
en stol. Og et tømt glas, hvis indhold havde været
whisky og gift i forening. Grevinden af Bagsværds sid
ste drink!!
Da Stella nåede Sct. Josephs hospital, hvortil mode
ren var blevet ført i ambulance, nægtede man hende
først adgang.
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Stella kom til at fortryde, at hun insisterede på at
komme ind, for hun så af sin mors ansigt, at dødskam
pen havde været svær. Bitter og nådeløs.
Grevinden af Bagsværd gik ud af tilværelsen, fat
tigere end hun trådte ind. Med en gældspost på
tresindstyve tusinde kroner, hvoraf de halvtreds tusind
alene stod i et københavnsk stormagasin!!
Kort inden sin død havde hun søgt sagsanlæg mod
Gustav Mayer. Og da boet skulle gøres op, ville det
have været naturligt, om dette sagsanlæg fra datterens
side var blevet gennemført. Men engelsk lov krævede
af udlændinge en sikkerhedssum af fyrretyve tusind
kroner til retssagens gennemførelse. Højesteretssag
fører Trolle, der var Stella en uvurderlig støtte, ville
gerne stå inde for denne sum ifald man blot havde
haft en eneste skriftlig erklæring at holde sig til fra
Gustav Mayer! Men man havde intet! Mayer betalte
gælden uden at blinke. Også et ejendommeligt led
i denne affære.
I 1917 afhændede Gustav Mayer gennem sin her
værende repræsentant jorderne med brandtomten til
Carl Olesen, som ud til søen lod opforet et nyt omend
moderat Aldershvile, det der i dag anvendes som re
staurant under navnet Aldershvile Slotspavillon.
—

—

Grevinden af Bagsværd. Angelica født Pierri gift
Burchardt, Goertz, Sponneck, Mayer, Ewans begra
—

—
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vedes fra kirken på Rolighedsvej. Forinden var Stella
til et møde hos højesteretssagfører Trolle, hvor detail
lerne vedrørende bisættelsen skulle fastlægges.
Jeg har et eneste ønske, sagde datteren.
Og det er?
At min mor bliver trukket til graven i en ligvogn
forspændt fire heste.
Hvorfor, Stella? spurgte højesteretssagføreren.
Jo, lød datterens svar, det fortjener mama!
—

—

—

—

—

Kun få fulgte kisten til den endelige bisættelse på
Frederiksberg Kirkegård. Nogle gamle fra Bagsværd
sammen med Stella og lærerinden frk. Frølund Thom
sen. »Vennerne« var borte.
Men Grevinden af Bagsværd blev dog ført til gra
ven på en vogn, trukket af fire heste.
*

Stella Holibæk blev pianistinde. Hun giftede sig to
gange, sidst med den kultiverede musiker, cellisten
Hans Holibæk, med hvem hun fortsat lever i et lyk
keligt ægteskab. Sammen med sin mand og den talent
fulde violinist Otto Donvig dannede hun Hollbæk
Trioen. Datidens højest gagerede trio i Skandinavien.
I ti år var den knyttet til Bellevue Strandhotel, der
efter fulgte tourneer over hele Skandinavien. Den op
løstes ved Otto Donvigs alt for tidlige død.
13$

Gutdsmykket, Stella Hottbæk modtog af sin mand, cettisten Hans
Hoilbæk, i morgengave: den første takt af Griegs »Jeg elsker dig<ç
udsat for cettonøgte.

Jeg kunne vel, siger Stella Hoilbæk, uden hovmod
nævne, at der engang virkelig var stof i mig til en kon
certpianist. Min mand er en udsøgt musiker af den for
nemme klassiske skole. Dette var tillige tilfældet med
Otto Donvig. Men jeg manglede aldeles evner for
kunstnerisk og målbevidst stræben. Jeg var uden min
mors storslåede ærgerrighed. Jeg var for at sige det
rent ud en fupmager på et klaver. Jeg husker, at jeg
mens jeg optrådte i trio
engang som ganske ung
med brødrene Tognarelli løb grassat over tangen
terne. Nogle Bel Canto-medlemmer sad blandt tilhø
rerne. En af dem sagde: Nu er den lille Stella ude at
svømme. Hans sidemand svarede: Det skal du ikke
være ked af. Pigen er frisvømmer, og jeg skal love dig
for, at hun når ind til bredden på samme tid som de
andre. Og det gjorde jeg. Altid.
Stella Hoilbæk smiler sit fine tynde smil.
Jeg har stedse betragtet mig selv med ironi men
jeg forstod at sælge mine varer. En aften efter en
optræden i provinsen blev jeg sammen med brødrene
Tognarelli inviteret til en fest af byens honoratiores.
Ud på natten bad man mig om at spille. Jeg satte mig
villigt til klaveret og valgte et af mine helt forfløjne
numre. Det var Liszts Rapsodi, hvor jeg lagde samtlige
kadencer om i C-dur-treklange. Det morede mig ko
lossalt, at ingen nogen sinde lod til at bemærke det. Jeg
gøglede, så det forslog, og nummeret gjorde forrygende
lykke. Da trådte en lille mand hen til mig. Må jeg
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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komplimentere Dem, frk. Stella, sagde han, mens et
skalkagtigt smil lå over hans ansigt. Min kompliment
gælder ikke en trofast fortoikning af komponisten men
Deres utrolige frækhed i kadencerne. Jeg er selv fræk,
smilte han... men De overgår mig. Og må jeg sam
tidig præsentere mig. Mit navn er Fini Henriques!
Jeg spillede aldrig mere Liszts Rapsodi!
—

—

—

Stella Hoilbæks ægteskab med cellisten Hans Hollbæk har, som allerede nævnt, været en ubrudt række af
lykkelige år. Begge har længst sagt musikken farvel.
Hun bærer et guidsmykke om halsen, et smykke, hun
fik af sin mand i morgengave. Det er den første takt
af Griegs: Jeg Elsker Dig, udsat for cello-nøgle.
På hendes bord står et sirligt og fint forarbejdet
smykkeskrin. Det kom aldrig til at slutte om juveler,
som hendes mor bar dem. Ingen tiara med ædle stene.
Ingen smykker i platin. Men det rummer endnu den
lille skriftlige hilsen, som fulgte med denne gave fra
hendes mand og som mødte hende den bryllupsmorgen,
hun åbnede det første gang. Den lyder:
»Lad os hjælpe hinanden til selv at være som Smyk
keskrinet, hvori vi bevarer Livets Juveler: Trofasthed
og Kærlighed
Tilværelsens rigeste Pynt den, der
aldrig forringes.
Din Hans.«
—

—

—
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Man har spurgt mig: Hvordan blev dette stof lagt
i Deres hænder?
Jeg fik brænde hjem fra skoven. Vognmand Thom
sen i Bagsværd kørte og læssede det af ved min dør.
Brændet fugtede mellem mine hænder, da jeg stablede
det op: Tror De, det kommer til at brænde? spurgte
jeg ham.
Han kløede sig i nakken og lænede sig mod min mur.
Det kommer til at brænde, lovede han, lige så godt
som Aldershvile. For jeg så slottet i flammer da jeg
var dreng!
—

—

—

Nu brænder skovens birketræ i min pejs.
Ildens blafren leger under loftets bjælker. Og ud al
mønstret af ild og skygger går en kvindeskikkelse med
hele det store drama i sit følge.
Jeg lukker øjnene og ser for mig den lange, lange vej.
Den snævre sti fra toddykælderen i Blaagaardsgade.
Rækken af dramatiske ægteskaber, grevekrone på ka
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Dèr var engang mit hjem, siger Stella Holl bæk foran den nu tilgroede ruin af stottet Aldershvite.

retdøren, privat salonvogn koblet til toget, reverens i
pragt-robe for majestæterne ved det fornemme engel
ske hof mere end syv millioner kastet i grams til en
eventyrlysten verden og slutscenen: Baglokalet til
pantelånerbutikken på Vesterbros Torv, et tømt glas,
hvis indhold gav udslettelsen.
Grevinden af Bagsværd nåede kun at blive fire og
fyrretyve år gammel!
En karakter, der brændte sig selv op men ud af
hendes tilværelses aske stiger en personlighed, storsla
gen, evnerig, af vidtrækkende muligheder som ikke
blev indløst!
Smertefyldt blev hendes endeligt.
Tab. Fallit.
Og dog fik det nederlag, der ramte hende, tillige
rejsning af hendes karakter, farve af hendes holdning.
Grevinden af Bagsværd var en skikkelse, der aldrig
gik tiggergangen, da det kneb, og aldrig nogen sinde
gav rum for klage.
Et menneske, der i sandhed tabte.
Men tabte stående!
—

—
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Grevinden at Bagsværder beretningen om en person
lighed, der levede et sjældent kontrastfyldt liv fra
ufattelig édselhed til dybeste armod og druk krydret
med dramatiske ægteskaber, selskaber ved hoffet,
privat salonvogn og pantelånere.
Et farverigt portræt af et enestående livsforlob
—

—
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