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Luise
storhertuginde av Baden.

Edel sei der Mensch,
Hiilfreich und gut,
Das al/ein unterscheidet
Ihn von allen Wesen
Die wir kennen."
Goethe.
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I
Barndommen. — Revolutionen 1848.

Storhertuginde Luise av Baden, Wilhelm den
førstes datter, blev født i Berlin den 3dje de
cember 1838. Hendes forældre hadde dengang
været gift i ni aar; de hadde en eneste søn,
som var Bvv aar ældre end sin søster.
Den lille prinsesse fik navnene «Luise Marie
Elisabeth». Det første arvet hun efter sin far
mor, den navnkundige dronning av Preussen,
som hadde været Napoleon den stores mot
stander, og som blev knust av ham. Hun
arvet ogsaa hendes ynde og mildhet.
Hendes mormor, storhertuginde Marie av
Weimar, som holdt hende over daaben, gav
hende det andet navn. Det tredje fik hun av
den daværende kronprinsesse av Preussen, som
likeledes var hendes gudmor.
Hendes forældre var yderst forskjellige med
hensyn til karakter og opdragelse. Ved hoffet
i Berlin hersket preussisk soldateraand. Weimar
kaldtes «Nordens Athen»; den senere keiser1
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Barndommen

inde Augusta var opvokset under Goethes øine
og havde været den verdensberømte digters elev.
Skjønt Wilhelm og Augusta hver paa sin
maate var udmerkede mennesker, og skjønt
Augusta i mangt og meget øvet indflydeise paa
sin mand, blev der i virkeligheten aldrig lagt
bro over uoverensstemmelsene mellem dem.
Da deres datter var tre aar gammel fore
faldt en episode, som kunde faat skjæbne
svangre følger:
Prinsessen kom en formiddag hjem fra en
kjøretur. Hendes barnepike, som var ny i
tjenesten, var uforsigtig nok til at gaa i for
veien gjennem slottets hal. Den lille trippet
efter, løp bort til et aapentstaaende vindu og
faldt ut. Heldigvis var det i første etage.
Da den vakthavende soldat, som gik frem
og tilbake utenfor, fik se at hun tapte balan
cen, kastet han geværet fra sig og fanget
hende i sine armer.
Selv kunde han ikke forlate sin post; han
bad en forbigaaende om at bære hende ind i
slottet og melde hvad der var hændt. 1
1 Aaret før sin død besøkte storhertuginden av
Baden et sykehus i Konstanz. Blandt patientene traf
hun en gammel kone, som fortalte hende at hun var
datter av den soldat, som hadde reddet hendes liv.
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Barndommen

Slottet Babelsberg.

Luise tok sine forældres bedste egenskaper
i arv: Hun arvet morens interesse for kunst
og literatur, hendes medfølelse med lidelsen,
hendes livlige aand, hendes virkelyst.
Som sin far var hun godheten selv. Hun
arvet hans indtagende væsen og hans store
beskedenhet.
Fra dem begge arvet hun urokkelig pligt
følelse.
Skjønt der selvfølgelig hersket en viss etikette
ved prinseparrets hof, var det daglige liv næsten
tarvelig.
Militærtjenesten holdt prins Wilhelm ofte
borte fra hjemmet. Det ligger i sakens natur
3

Barndommen

at han ikke som Augusta stadig kunde be
skjæftige sig med sine barn.
Skjønt hun samlet forfattere og videnskaps
mænd omkring sig, tok moren sig stedse tid
til at overvaake barnenes opdragelse. Sønnens
lærere satte hende overmaade høit. Saavidt
som mulig var hun tilstede ved sin datters
undervisning; og hun passet nøie paa at ut
dannelsen gik i det spor, som hun ønsket.
Hun pleiet at kalde Louise sin «solstraale».
Varmere var allikevel i barndommen dat
terens forhold til sin far, og det blev ved at
være hjertelig gjennem hele livet.
Et par aar før Luises fødsel hadde prinsen
av Preussen latt bygge det vakre Babelsberg
i nærheten av Potsdam. Familien tilbragte
sommermaanedene i dette slot, hvor man hadde
det hyggeligere end i hovedstaden.
Wilhelm den første foretrak Babelsberg for
andre opholdssteder, og hans datters kjæreste
barndomsminder var knyttet til dette sted.
Luise var imidlertid blit ti aar gammel ; hun
var et friskt, opvakt og elskværdig barn.
Revolutionens stormer bruste over Europa.
Den franske konge blev jaget ut av sit land.
Tronene vaklet ogsaa i Tyskland.
Den 18de mars 1848 var den lille prinsesse
4

Prins Wilhelm av Preussen
storhertuginde Luises far.

Aevoi« i i o n e n

om morgenen kjørt ut i «Thiergarten» med sin
guvernante.
Paa tilbakeveien blev de møtt av en av hof
fets tjenere, som kom ilende for at melde, at
de paa ingen maate maatte kjøre hjem, da
der var opløp «Unter den Linden».
To dage før hadde man merket heftig mis
nøie med regjeringen. Folket hadde forlangt
ministerskifte og fri forfatning. Kongen hadde
gjort indrømmelser. Men to skudd, som faldt
fra ukjendt haand, hadde pludselig bragt mas
sene til raseri. Inden faa timer hadde man
bygget barrikader, og et torkNr^kli^ uivr66ri
var brutt løs.
Soldatene kjæmpet mot folket. Prins Wil
helm blev dstra^tkt som iuilitNrparti6tB leder,
og vreden vendte sig mot ham.
Prinsesse Luise søkte beskyttelse hos fami
lien Ka62i^ill, som var i Bi6Ft med d6Q668 far.
Derfra flygtet hun til onkelen prins Karl. Ef
ter at være blit truet av de revoiutiouVrO
skarer kom hun endelig til det kongelige slot,
hvor ogsaa broren og hans lærer hadde søkt
tiMu^t.
Gjennem et hjørnevindu var barnet vidne
til gatekampene, som varte hele eftermiddagen
og ut over natten. En geværkule 2«i iu6 i
6

Revolutionen

værelset, og forbi prins Wilhelm, som stod
med sin datter ved haanden. Ingen av dem
blev saaret.
Henimot morgenen gav kongen ordre til at
soldatene skulde trække sig tilbake. Dermed
var blodbadet endt; men uroen dlaii6t folket
varte.
Prins Wilhelm red bort i spidsen for sine
soldater. Prinsesse Augusta kom fra konge
slottet tilbake til sit eget hjem.
Man tvang baade kongen og dronningen til
at vise sig paa balkongen da de faldnes lik
blev baaret forbi.
Luise, som endnu stod ved vinduet, blev
med magt trakket væk av tjenerne.
Samme aften blev hun og hendes bror ført
til Potsdam i lukket vogn og under militær
eskorte. Her fik de vite at deres forældre i
hemmelighet hadde forlatt Berlin, at deres
hjem var erklært for folkets eiendom, og at
studenter var trængt ind i den lille prinsesses
værelse og hadde væltet sig i hendes seng.
Fra Potsdam kjørte man de to søskende til
Bpau6au, hvor det var meningen at de fore
wdi^ skulde opdoiHs sig.
Da de kom dit, var fæstningen stængt. Den
vakthavende officer betydet dem at man ikke
7

Revolutionen

turde slippe dem ind; de maatte vende tilbake
til Potsdam.
Ogsaa her var uroligheter brutt ut; men en
av prins Wilhelms adjutanter, som bodde i
byen, gav dem husly.
Deres far var imidlertid flygtet til England.
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Barrikadekamp i Berlin den 18de mars 1849.

2 — Tschudi.

11.
Prins Wilhelms tilbakekomst. — I Koblenz. — Utenlands
reise. — Luises konfirmation.

Under prinsens ophold i England bodde
Augusta med sine barn i stor tilbaketrukken
het i Potsdam.
Hendes nerver var i høi grad svækket;
men hun viste en sjælelig kraft som over
rasket.
Alle hofformer var banlyst. Hendes selskaps
dame og barnenes lærere kom i hverdagsdragt,
naar de dråk te hos hende. Samværet i den
lille kreds var mere fortrolig end det hadde
været paa længe.
«Prinsessen er beundringsværdig,» skrev
hendes søns lærer; «hun taper aldrig motet.»
Tilstandene blev mere rolige.
I begyndelsen av juli kom prins Wilhelm
efter kongens ordre atter til Tyskland.
Hans hustru og barnene møtte ham i Magde
burg.
Den 7de juni flyttet han med sin familie til
10

Tilbakekomsten

Babelsberg. Stemningen hadde vendt sig; man
mottok ham med jubel.
I uNrtieteu av ?otB6am dlev 6er torauBtaltet
6Q t6Bt til tiaQB Wre.

Da den var endt, og man smaapratende gik
hjemover, utbrøt prinsesse Augusta:
«Den store motsætning mellem før og nu er
aldeles ufattelig!» —
Fredrik Wilhelm den fjerdes anskuelser
fjernet sig mer og mer fra brorens. Og heftig
motvilje hersket mellem dronningen og prin
sessen av Preussen. Wilhelm og Augusta var
i denne periode mere fremskridtsvenlige end
kongeparret.
For at faa prinsen bort fra hovedstaden ut
nævnte kongen ham til guvernør over Rhin
provinsen.
Den 17de mars 1850 holdt han og hans hus
tru og deres datter høitidelig indtog i Koblenz.
Den lille prinsesse var nu tolv aar gammel.
Hun bar en stor dukke paa armen, og hun
var ikke at formåa til at skille sig ved den
under hele ceremonien. 1
Slottet, som har en herlig beliggenhet, blev
hyggelig indrettet. Luise fik jevnaldrende
veninder, og hun kunde løpe rundt i saler og
i Se Clara Tschudi: «Keiserinde Augusta».
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/ Koblenz

korridorer sammen med dem. Ganske alene
og u^euert Fik hun omkring i byen og i bu
ti^r. Om vinteren løp hun paa skøiter. Hun
fulgte sin mor, som satte sig i spidsen for et
omfattende velgjørenhetsarbeide. Hun fik lov
til at være tilstede ved ti6t1668 t6B6iB^a^6r og
lyttet til de interessante samtaler, hvor man
diskuterte dagens politiske spørsmål.
I byen kaldte man hende «koblenzernesbarn».
Alle likte hende, alle talte vel om hende. Selv
sa hun senere: «Rhinprovinsen blev i dypeste
betydning mit hjem!»
Broren, prins Fredrik Wilhelm, som studerte
ved universitetet i Bonn, tilbragte sine ferier i
Koblenz.
Han delte ikke sin fars militære interesser;
hans aandsretning stod snarest i samklang
med hans mors. Han vilde gjerne gjøre godt
og stifte fred, var mild av karakter og UNBt6Q
en smule kvindelig.
Mellem ham og hans søster hersket det
bedste forhold. Hun var yngre, men ster
kere. Skjønt hun betragtet den store bror
med stolthet, var det ham som søkte til hende
for at faa trøst og raad. Ogsaa i deres ældre
aar var Luises værelser pan slottet i Berlin et
møtested hvor de omgikkes i fuld forstaaelse,
12
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Slottet i Koblene.

»

og hvor de dannet en hyggelig llre6B sammen
med gamle venner.
«Aldrig,» sier en av prinsens lærere, «har
to søskende været nærmere og mere trofast
knyttet til hinanden end disse to!» —
Faa inaauk^si- 6tt6r at prins Wilhelm og
hans familie var flyttet til Koblenz, reiste
Augusta til Baden-Baden for sin helbreds
skyld. Ogsaa efter at hun var blit dronning
og K6iB6riu66, besøkte hun r6^6ilUNBBi^ det
berømte badested.
Paa denne Naaw kom prinsesse I^uiB6 første
gang til Karlsruhe, hvor de fyrstelige damer
sluttet venskap med enke-storhertuginde Ste
phanie og hendes døtre.
13

Utenlandsreise

Naar de var hjemme,
paasaa prinsessen av
Preussen strengt at
K6u668 datter læste og
arbeidet. For den unge
pike blev derfor som
merukene ved badeste
det til en ferie og en
fest. Hun lærte allerede
dengang at elske det
land hvor hun skulde
komme til at leve og
virke.
Under sin landflyg
Prins Fritz
(den senere keiser Friedrich III).
tighet hadde hendes far
været en hædret gjest
ved dronning Victorias hof. 1851 reiste han
atter dit, og han tok denne gang sin hustru
og begge barnene med sig.
Den første verdensutstilling, som netop var
aapnet i London, vakte den preussiske fyrste
families levende interesse.
Samværet mellem Victoria og Albert paa
den ene side og Wilhelm og Augusta paa
den anden var harmonisk og hjertelig. I det
daglige talte man tysk ved det engelske hof.
Og prinsesse Luise sluttet sig varmt til sin
14

Luises konfirmation

senere svigerinde, men
især til hendes yngre,
høit begavede søster
Alice. '
Hendes bror var blit
konfirmert i rsvoiu
tionsaaret 1848. Moren
hadde paa dette tids
punkt været fuld av
uro og bitterhet; og
hendes far hadde væ
ret bekymret paa grund
av forholdene i Tysk
land og den uvisse
Prinsesse Luise
(senere storhertuginde av Baden)
skjæbne, som sønnen
gik imøte.
Paa konfirmationsdagen hadde han sagt til
den unge prins:
«Naar den tid kommer at du hverken vet ut
eller md, saa hold dig til din Gud, som du idag
bekj ender!»
Hans datters konfirmation fandt sted i en
mere fredfuld om end ikke lykkeligere tid.
Vinteren 1854—55 blev hun av FaruiBoUB1 Dette venskap varte for livet. Alice blev faa aar
efter gift med hertugen av Hessen-Darmstadt. Hun blev
mor til den ulykkelige, sidste keiserinne i Rusland.
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presten i Koblenz forberedt til den høitidelige
handling. Hun var dypt religiøs; op til sin
høie alderdom holdt hun regelmæssig hver
morgen andagt for sine husfæller.
Hun og hendes forældre hadde ønsket at
konfirmationen skulde flnde sted i deres hjem
ved Rhinen. Men kongen og dronningen for
langte at den skulde foregaa i Charlottenburgs
slotskapel ved Berlin.
Det var den 19de mai 1855. Som motto for
sit liv skrev prinsessen denne morgen:
«Vær tro indtil døden, saa vil jeg gi dig
livets krone!»
Biskoppen la hende varmt paa hjerte at bli
ved at være from og god.
Mor og datter var sterkt bevæget. Prinsesse
Augusta bad ksit for sig og sit barn. Hun
sa faa dage efter til en veninde, at i en tid,
da saa meget var ondt og pinlig, hadde hendes
datters tillid til Gud skjænket hende trøst
og ro.
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111.
Sommer i Baden-Baden. — Luises forlovelse med stor
hertug Fredrik. — Brylluppet. — Indtog i Karlsruhe. — Hvetebrødsdager paa øen Mainau.

Efter konfirmationen drog mor og datter til
Baden-Baden.
I slottet, som ligger paa en høide ovenfor
byen, bodde Gustav den fjerde av Sveriges
datter, enkehertuginde Sophie. Hendes ældste
søn var sindssyk. Den næstældste, Fredrik,
førte regjeringen i hans sted.
De preussiske prinsesser var daglig sammen
med storhertuginden. Regenten besøkte dem
ofte. De gjorde kjøreturer og spadserturer
sammen i omegnen; og naar mor og datter
opholdt sig i badeparken pleiet den unge fyrste
at ride frem og tilbake i alleen.
Luise var ikke regelmæssig vakker. Skik
kelsen var ikke imponerende. Men hun var
yndig og tiltalende, frisk og naturlig. Uskyld
og godhet lyste ut av K6U668 træk saavelsom
av hendes handlinger.
17
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Luises forlovelse

Det var tydelig at regenten sværmet for
hende og at hun paa sin side næret tillid til
ham; hun fortalte ham sine tanker og de ut
vekslet meninger om naesten alt mellem himmel
og jord.
Sommeren var vakker. Den 27de juli, da
de to unge sammen gik op over den nærlig
gende Cecilia-høide, talte prinsen til hende om
sin kjærlighet.
Luise blev taus og forlegen. Uten at gi et
bestemt svar skyndte hun sig til hotellet, hvor
hun bodde, og fortalte sin mor om hans
frieri.
Paa staaende fot avbrøt prinsessen av
Preussen sin badekur; hun tok datteren med
til Koblenz.
Prins Wilhelm var i Rusland. Før hans
tilbakekomst kunde intet avgjøres.
Han kom hjem i begyndelsen av august.
«Her er nok hændt noget siden vi var samM6n 8i68t,» 8a lian til 6att6reu.

«Ja —, her er hændt meget,» svarte den
unge pike.
«Vil du si nei, naar prinsen kommer?»
spurte han.
«Nei, far! Jeg vil svare ja!»
Verm66 var Bai!6Q avkort.
18
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Prinsesse Luise.

Brylluppet

Aftenen før hendes mors firtiende fødselsdag
— den 29de september — blev forlovelsen of
fentliggjort. 1
Vinterdagene i Koblenz blev benyttet til at
studere Badens historie og meget andet som
det for Luises fremtidige stilling var ønskelig
at kjende.
Hun og hendes forældre gjorde atter besøk
ved det engelske hof. Derfra drog familien til
Babelsberg. Hendes bryllup stod for døren.
Skjønt hans aandssvake bror levet, hadde
Fredrik nu tat titelen «storhertug av Baden».
Egtepakten blev undertegnet den 19de sep
tember 1856.
Under stor høitidelighet foregik vielsen i
slotskirken i Berlin den følgende dag.
Dronningen av Preussen fæstet kronen paa
brudens hoved.
Lotpr6Bt6n talte over ordet:
«<^ vil velBiFne 6iF, 03 (in Bkal dli til velBi^nelBe!»

Reisen gjennem de skjønne Rhin-egne lig
net et triumftog. Folkeskarene hilste sin stor
hertug og hans hustru med sydtysk varme.
Hvor man kom frem var der æresporter og
1 Samme dag lOire^sL i Skotland hendes brors for
lovelse med dronning Victorias ældste datter.
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jubel; gjennem La66UB tru^tdar6 marker og
viutiaver kjørte man i et hav av blomster og
flag.
Den nye storhertuginde hadde været med
ved en UINU^66 fester. Men om en saa over
vældende hjertelighet, som den som møtte
hende i hendes fremtidsland, hadde hun aldrig
drømt.
Gamle folk i Karlsruhe kunde for faa aar
siden fortælle hvilket vakkert syn det var, da
det unge par i aap6u vogn, der var torBpNn6t
med seks hester, en solfyldt høstdag kjørte
gjennem byens hovedgater og til slottet.
Efter dem fulgte fyrstefamilien, fremmede
kongelige gjester og hoffolkene, alle i galla
vogner og med tirBpan6.
Storhertugen bar sine livdragoners lyseblaa
uniform; han var en type paa mandig kraft.
Hans attenaarige brud var klædt i lyseblaa
silke av samme farve som hendes mands uni
form. Hun straalte av lykke, mens hun med
hjertevindende elskværdighet hilste til alle
sider.
Atter og atter maatte de unge vise sig paa
slottets balkong.
Da de begeistrede skarer omsider drog bort,
gik de sammen fra sal til sal i sin nye bolig.
21
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ver var kommet fra alle deler av landet.
Herlige malerier prydet væggene. Og kj endte
og kjære gjenstande fra brudens torNl6re
hjem var sendt til Karlsruhe. —
I længst forsvundne dager hadde de gamle
riddere paa Mainau i Bodensjøen bygget en
kirke og en borg med høie taarn, og de
hadde beskyttet den med murer og tk6Btuiu^B
verker.
Øen hadde siden gaat gjennem mange
hænder. Befæstningene var sløifet. Men et
par taarn stod igjen som minder om den
gamle krigertid.
Storhertugen av Baden hadde kjøpt sen i
1853.
Han hadde forvandlet den til en sommerbo
lig, som var saa vakker at ingen fyrste i Tysk
land kunde opviB6 maken.
Potetakrer og kornmarker var blit omdannet
til pragtfulde haveanlæg. Efeu og villvin
slynget sig langs murene. Hist og her saa
man cypresser. Blomsterbed, buskvekster og
planter fra sydligere egne laa mellem grupper
av eketrær og gran.
Efter en rundreise i landet førte han sin
hustru dit.
De ønsket begge Btilnet og fred. Borger2

Hv etebr ø ds dag er

mesteren og presten fra det nærmest liggende
kirkesogn var de eneste som møtte frem ved
deres ankomst.
Solen skinte over den ældgamle slotsbyg
ning, som var blit nyindredet for den unge
storhertuginde. Arm i arm og lykkelige gik
de om i de skjønne haveanlæg.
Luise elsket øen fra første stund, og den
blev ved at være hendes kjæreste opholdssted
til hendes alderdom. Hun likte at man kaldte
hende «slotsfruen paa Mainau».
Sjøen laa speilblank de seks uker, som de
nygifte opkol6t sig der. Fredrik læste høit
for sin hustru. De gjorde baatturer sammen.
I fællesskap gjorde de slottet for hver dag
hyggeligere og vakrere.
Storhertugen bestemte at der avvekslende
skulde holdes katolsk, avvekslende protestan
tisk gudstjeneste i den gamle kirkebygning.
Alle som hørte til menighetene rundt Boden
sjøen blev opfordret til at komme hver søndag
og reisen blev for de mindre bemidlede be
kostet av hans private kasse.
De nygifte fik besøk av kongen og dron
ningen av Wurtemberg, som bodde i nærheten.
Og I^uiB6B tante, keiserinden av Rusland, over
rasket dem en dag. Sluttelig kom prins Wil23

Hvetebrø ds dag er

heim av Preussen, som længtet efter sin
datter og svigersøn.
Hvetebrødsdagene gik omsider til ende; nye
pligter kaldte paa dem. Efter det første sne
fald forlot de den fredfulde ø, og midt i no
vember vendte de tilbake til Karlsruhe.
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IV.
Pligter og ansvar. — Storhertugindens personlighet. — Den
sydtyske aand. — Krigen 1866.

Da storhertugen forestillet sin hustru for be
folkningen i Karlsruhe, kunde han med føie si:
«Jeg er overbevist om at denne forbindelse,
som lover mig selv 83a 1N6A61l lykke, ogsaa
vil bli til velsignelse for mit land!»
Hans forventninger skulde i fuldeste maal
bli opfyldt.
Han hadde seks og tyve aar gammel over
tat regjeringen under vanskelige forhold.
Kort før hans fars død var der brutt ut re
volution i Rhinpfalz og Baden. Oprøret var
blit slaat ned ved hjælp av preussiske tropper.
Prins Wilhelm, som hadde været anfører for
denne hær, hadde været utsat for et mordfor
søk av en badenser.
Sydtyskerne nærer nedarvet motvilje mot
preusserne, som er saa helt forskjellige fra
dem. Og revolutionen og dens utgang var
ikke glemt i Baden.
26

Pligter og ansvar

Btordertuginde I.uiBe kar tortalt:

«Da jeg kom til Baden, sa storhertugen til
mig: Det folk du nu tilhører, har sin egen
historie og Bin egen kirke. Tænk dig iud i
dette, og glem det aldrig! Man bør undgaa
at gripe ind i tilvante forhold; og man bør
ikke søke at paatvinge menneskene hvad der
ikke falder dem naturlig!»
Den preussiske frpstinde fandt sikkert ikke
altid de sydtyske former efter sin smak; hun
var vant til mere livsvisdom og større arbeids glæde.
Badenserne var friere og muntrere end be
folkningen i hendes hjemland. Men fra første
stund saa hun deres imøtekommenhet og varme
hjertelag, og hun lærte snart at føle sig
hjemme.]
Da hun blev gift, hadde Karlsruhe 25 000
indbyggere. Ved verdenskrigens utbrudd bodde
op mot 150 000 mennesker i den lille hoved
stad. Aaret 1805 hadde hele landet kun 450000
indbyggere. 1914 var tallet vokset til 2 045 000.
vet Btore og imponerende r6Bi6enBBiot var
dvenB osntrum. ?ra BiotBpla6B6n, Bom danner
en dalvoirkel, gaar tvergater ut til alle kanter.
2uBene rundt plao^en var i torrige aardun
drede i enBartet Btil.
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Den sy dty ske aand

Storhertugen ønsket at forskjønne Karlsruhe.
Da han regjerte i over et halvt aarhundrede,
893 han sig iBtau6 til at uaa sit luaal: Han
gjorde sin hovedstad til en blandt de vakreste
i det tyske rike.
Takket være hans foretagsomhet og smak,
fremstod i hans tid nye regjeringsbygninger
og skoler, museer for kunst og vi66UBkap og
pragtfulde mindesmerker. Utenfor de gamle
stadsporter vokste rike bydeler frem.
Teatret i Karlsruhe var brændt ned i hans
fars sidste leveaar. Et nyt og større blev
bygget. Den unge storhertug ofret betydelige
summer for at det ogsaa i kunstnerisk hen
seende skulde gjenopstaa med glans.
Under den berømte skuespiller og teater
historiker Eduard Devrients ledelse tok den
dramatiske kunst et umaatelig opsving. Karls
ruhe hævdet sin smukke plads inden Tysk
lands teaterverden indtil 1870, da Devrient
trak sig tilbake.
Fredrik av Baden elsket literatur og kunst;
digtere og vi66QB^apBiuNu6, malere og musi
kere møttes paa slottet. Hverken han «Iler
hans hustru ønsket t^tllVNQsr og ros av de
kunstnere, som de samlet om sig. Ved deres
hof hersket den sande dannelse, triBiu6 og for28

Frederik
storhertug av Baden

Storhertugindens personlighet

dragelighet; og ingen sladder eller intriger
fandt blivende rum.
De fleste, som kom i berøring med den unge
storhertuginde, blev opfyldt av beundring og
hengivenhet for hende.
I sin personlighet hadde hun vigtige hjælpe
kilder til at sprede glæde omkring sig og
vinde tillit. Hun var fri for hovmod og luner.
Men man blev hurtig klar over at hendes
hjertegodhet var forenet med vNrHi^dkt og
kraft.
Hun var gudfrygtig, men langtfra sne
ver. Hun indbød frisindede tænkere til sit
slot, og hun hørte gjerne deres foredrag.
(3^j6ilii6N storme og motstand var hun en
uforfærdet forsvarer for mange av dem,
som |hendes omgivelser misforstod og klan
dret.
Hun var ung og hun hadde endnu meget at
lære. Naar ministrene møtte op hos storher
tugen, pleiet hun at sitte ved vinduet med sit
Kaau6ard6i66 og høre efter hvad man raadslog
om.
Hendes svigermor overlot i hendes yngre
hænder de stiftelser, som den ældre dame
hittil hadde ledet.
Vi V6t at priuB6BB6

6a K6u668 6atter
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Storhertuginde Luise.

Stor hertug in dens personlighet

endnu var barn, hadde ført hende ind i sit
eget velgjørenhetsarbeide.
Som storhertuginde i Baden la Luise fri
villig paa sine skuldre den ene byrde efter den
anden.
Hun hadde stor virketrang. Ved siden av
de mange nye pligter fandt hun tid til at
fortsætte studier paa malerkunstens omraade,
som hun hadde begyndt i sit forældrehjem.
Og hun fik undervisning i musik av operaens
kapelmester.
Sommeren 1857 nedkom hun med en søn,
prins Fredrik. Fem aar efter ' fik fyrsteparret
sin eneste datter, den senere dronning Victoria
av Sverige.
Den 12te juni 1865 fødtes i Baden-Baden
atter en søn, prins Ludvig.
Ved Fredrik Wilhelm den fjerdes død (1861)
blev hendes far konge. Han var en aldrende
mand; de fleste mente at det vilde være rime
lig om han frasa sig kronen til fordel for sin
søn.
Hans hustru var vedblivende sykelig. «De
vet,» skrev Augusta til sin søns lærer, «at
jeg 6r blottet for illusioner med hensyn til
jordisk storhet. De V6t ogsaa med hvilket al1 27de august 1862.

32

Krigen 1866

vor jeg betragter de opgaver, som stilles, og
hvor liten tiltrækning de nye forhold kan ha
for mig, som er saa elendig og svak.»
Baade kongen og dronningen skulde imid
lertid i forbausende grad vise verden hvor
meget de kunde utrette.
Den skjæbnesvangre styrkeprøve mellem
Østerrike og Preussen nærmet sig.
Befolkningen i Baden stod fremdeles fiendt
lig like overfor Preussen.
En universitetsprofessor i Karlsruhe, som
privat talte Preussens sak, blev utvist av det
gode selskap.
Uviljen fik utslag i et mordforsøk paa den
nye konge, som besøkte sin datter og sviger
son i Baden-Baden.
Den 18de juni 1866 brøt krigen løs. Til
8i68t6 stund hadde man forsøkt at dæmpe
stridens bølger.
Til trods for slegtskapet til det preussiske
kongehus maatte Fredrik av Baden stille sig ved
siden av Østerrike. Storhertugen selv maatte
gaa i spidsen for sine tropper.
Da hans soldater steg i jernbanetoget for
at reise til Kauii>pla6B6i!, sang 66 smædeviser
om Bismarck.
N6Q in66 i Biott6t

Btork6rtu^iii66ii ditr6

3

Ifgfnk fpikft&oKsanntuig

Krigen 1866

taarer. Hun sa senere, naar hun talte om
denne tid:
«Vore lidelser var forfærdelige!»
De badensiske troppers medvirkning var übe
tydelig. Slaget ved Koniggråtz bragte krigen
til avslutning. Og da Preussen seiret, slog
stemningen om.
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Det røde kors" i krig og fred. — Aarene 1870—71.

Under «Krimkrigen» hadde man allerede
været vidne til kvinders selvforglemmende ar
beide: Florence Nightingale, BtorkvrBtind6 He
lene og diakonisser fra Kaiserswerth hadde
med rette vakt verdens beundring.
Det var dog først en senere krig og schwei
zeren Henri Dunantfs erindringer fra slaget
ved Solferino, som hadde sat fart i arbeidet
for de saarede. 1
Storhertuginden av Badens mor var blit be
væget ved læsningen av hans skildringer. Hun
hadde støttet ham da foreningen «Det røde
kors» blev grundlagt. Den første centralkomité
til pleie av saarede traadte sammen i Berlin;
og dronningen var sjælen i dette foretagende.
Hun fandt forstaaelse hos sin datter, som
hjalp hende og førte hendes verk videre. Litt
efter litt brøt ogsaa interessen sig vei til tol• Se Clara Tschudi: Keiserinde Augusta.
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Det røde kors* i krig og fred

kets brede lag, hvor man i begyndelsen hadde
sta at likegyldig.
Med aldrig svigtende taalmodighet arbeidet
storhertuginde Luise for «Det røde kors». Hun
var i besiddelse av fremragende evner til at orga
nisere og administrere. Og elsket og æret som
hun var, faldt det hende i det lange løp ikke van
skelig at samle hjælpere til sine foretagender.
«Vanskelighetene er til for at overvindes,»
sa hun.
I an erkjendelse av de offere som hun bragte
under krigen mellem Østerrike og Preussen,
besluttet overledelsen for «Det røde kors» at
sende hende sin store guldmedalje.
Hun ønsket at unddra sig denne utmer
kelse; i sin beskedenhet erklærte hun at hun
ikke vilde motta den for sit personlige arbeide,
men utelukkende som repræsentant for dem,
som hun hadde arbeidet sammen med. —
Da freden var sluttet, opkor6r6t hun kvinde
foreningene i Baden til at virke for utdannelse
av sykepleiersker og til ogsaa i fredstid at
skride md med hjælp naar det trængtes.
«Storhertuginden har ikke ro hverken dag
eller nat,» sa en gammel kone, som hadde ar
beide paa slottet. «Hun stræver mere end
mangen fattig kone!»
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Det røde kors» i krig og fred

Paa flere omraader var hun banebryter for
hele Tyskland. Hun traadte gjerne i forbin
delse med læger, baade med de berømte og med
dem, som virket i en mindre kreds. Paa sine
reiser grep hun alle anledninger til at vise
sin interesse for folket. Hun var like elsk
værdig mot unge og gamle, mot bønder og
borgere. Hendes jevnhet og den deltagende
kjærlighet som strømmet ut fra hendes væsen,
mildnet skarpe motsætninger mellem de for
skjellige samf undslag. Socialistene kaldte hende
«den flinkeste ald6i6Bkviu66 i landet.»
Ved siden av sykepleien ofret hun sig navn
lig for barneopdragelsen, for unge kvinders
utdannelse til selvstændige 6rQV6rv og for op
rettelse av tuberkulosesanatorier. —
Sammen med sin mor tilbragte hun for
sommeren 1870 i Koblenz.
En formiddag da damene sat sammen, kom
den franske gesandt Benedetti uventet paa visit;
han var paa vei til Ems, hvor han Kaad6t at
træffe kong Wilhelm.
Augusta, som elsket det franske sprog, ind
bød ham til at tilbringe aftenen paa slottet.
Han reiste videre næste dag. Faa ante hvor
skjæbnesvanger denne reise skulde bli.
Btorti6rtUFiu66ii V6n6t6 tildak6 til XariBruii6.
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Åarene, 1870-71

Umiddelbart etter drog hun til St. Moritz i
Schweiz; hendes mand hadde lovet at møte
hende der.
Istedetfor ham kom et telegram, som op
fordret hende til snarest at vende tilbake til
Baden. Straks efter fik hun et nyt telegram,
som meldte at krigen stod for døren.
Forbindelsen var yderst mangelfuld mellem
St. Moritz og den nærmest liggende landsby i
dalen. Det var søndag. Paa hotellet, hvor
hun bodde, var næsten alle ute i det deilige
veir. Ingen vogn var at faa.
Sent paa eftermiddagen kom endelig et kjøre
tøi opover. Hertugindens tjenere skyndte sig
ut og leiet det siebiikl^sli^, skjønt hesten og
den skrøpelige vogn syntes uskikket til at
passere det trange fjeldpas.
Kjøreturen gik dog bedre end man hadde
turdet haape. Umiddelbart før togets avgang
naadde man den lille jernbanestation. Stor
hertuginden kastet sig i toget til Rorschach,
hvorfra hun tok dampskibet til |;Friedrichs
liateu.
Hun Baa llri^BtordsreH6iB6r overalt.

Hendes mand og hendes søn reiste hende i
møte. Snart kom ogsaa hendes bror til Karls
ruke; han skulde føre den sydtyske hær.
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Aarene 1870—71

Før han drog bort med troppene gik han til
alters sammen med sin søster og svoger.
Baden, som ligger 833 nær den franske
grænse, var særlig truet da krigen brøt ut.
Der blev dannet et frivillig landvern til be
skyttelse for hovedstaden.
Seiren ved Weissenburg avverget imidlertid
det ventede angrep.
Menneskemasser samlet sig paa slotpladsen
i XariBrutis, da 6tt6rr6tuiuA6ii kom.
Luise gik ned til dem. Telegrammet om
seiren blev læst op, og alle istemte fædre
landssangen.
Da jubelen var endt, bad storhertuginden at
man skulde synge:
«Nu takker alle Gud!»
Ved hendes energiske hjælp hadde syke
pleierskerne i fredstiden taat en saa utmerket
utdannelse at man paa dette omraade stod fuldt
rustet, da krigen kom. Faa dage efter krigs
erklæringen var kvindeforeningene under «Det
røde kors» i virksomhet. Slottene blev om
formet til hospitaler og systuer. Private laza
retter blev iii6r666t. Matvarer, beklædnings
gjenstande og millioner av penger blev samlet.
Mænd og kvinder reiste frivillig avsted for
at pleie de saarede. Og hjemme i Baden var
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Aarene 1870—71

Kamp og Seier.
Maleri av Anton Werner.

voksne og barn efter evne beskjæftiget med
at lindre og hjælpe. Den syvaarige prinsesse
Victoria arbeidet sammen med flere hundrede
andre smaapiker, som strikket og plukket
charpie.
Det blodige slag ved Gravelotte og begiven
hetene ved Sedan bragte forøket arbeide.
Badensiske tropper beleiret Btr3BBdar^.
Da fæstningen faldt, reiste storhertuginden
4 — Tschudi.
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Aarene 1870-71

ogsaa dit. Hun besøkte de derværende 1323
retter og forbedret dem.
Den iver hvormed hun virket, den kjærlig
het hvormed hun gav sin omtanke, sin kraft
og sine midler, blev med rette meget beundret.
En officer, som blev krøpling 1870, sa til
mig mange aar efter i Berlin:
«Jeg blev ødelagt i krigen. Ingen dag har
mine såar ophørt at volde mig lidelser! Og
dog er det mit livs vakreste minde, da jeg
blev pleiet av storhertuginden i Karlsruhe.»
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VI.
Storhertugens 25-aars jubilæum. — Storhertuginde Luises
virksomhet. — Mordforsøk paa den gamle keiser.

Wilhelm den første hadde sat keiserkronen
paa sit hode.
Da Fredrik av Baden 1877 feiret sit 25-aars
jubilæum som regent, kom han til Karlsruhe.
I den tale hvori storhertugen ved festmid
dagen takket sin svigerfar, uttalte han:
«Deres majestæt har i fuld tillid git mig
det kjæreste som De eier: Deres barn! De
har gjennem hende skjænket mig hjemmets
lykke. Hun har gjort mit liv rikt, skjønt og
mildt. Deres datter, min dyrebare hustru, har
ved den trofasthet og kjærlighet, som hun
kar vist mig daa6e i tunge og i gode dage,
git mig kraft og været min trøst og velsig
nelse!» —
Folket hadde vanskelig for at tNnks sig at
1.ui868 ina^t hadde FrNQB6r. «Skriv til stor
hertuginden! Hun hjælper sikkert,» sa man
til dem, som var i forlegenhet eller nød. «Hun
43

Sforhertuginde Luises virksomhet.

har hjulpet saa mange, — hvorfor skulde hun
ikke ogsaa hjælpe dig?»
Der fandtes neppe et barn i landet, som ikke
visste hvordan hun Baa ut, neppe en familie,
som ikke paa sin væg hadde et portræt av
hende og storhertugen.
Jeg husker en dag paa Rhinen: Storher
tuFin66ii var ombord paa 6ampBkid6t; hun gik
rundt og underholdt sig med de reisende. Det
var vakkert at se den likefremme hjertelighet
hvormed badenserne talte med sin «Frau
Grossherzogin».
Det hele iuiu66t om en elskværdig gods
eierfrues venlige omgang med sine forpaktere.
Fuld av tillid gik man op til det store slot
i Karlsruhe. Bondekoner fik uhindret fore
træde, uaar de paa sit brede, sydtyske lands
maal sa til tjenerne:
«Jeg har noget, som jeg skal snakke med vor
mor om!»
En kvinde fra en fjerntliggende landsby bad
en veninde i hovedstaden om at skaffe hende
anledning til at se storhertuginden.
Luise fik vite dette, og hun indbød hende
til at komme til slottet.
De talte længe sammen. Gjesten reiste sig
endelig.
4
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St or hertug in de Luises virksomhet

«En gammel kones velsignelse har ikke
meget at betv,» sa hun. «Men Gud vil høre
min bøn: Gud velsigne Dem, fru storhertug
inde!»
Storhertuginden trykket hendes haand.
«Deres velsignelse er det vakreste jeg har
oplevet idag,» svarte hun.
Hver uke gav hun audienser; det hændte at
hun mottok 40—50 mennesker paa en dag.
Hendes hukommelse var enestaaende; hadde
hun lagt merke til et ansigt, saa kj endte hun
vedkommende igjen efter mangfoldige aars
forløp.
Hver samtale med hende fik et personlig
præg. Ved forespørsler skaffet hun sig ind
blik i de forskjelligste forhold; hun lærte at
iu6B6 hvor ti^Nip og forbedringer trængtes
mest. Man kunde frit tale med hende; man
merket aldrig at hun blev træt av at høre paa
hvad den audienssøkende hadde at forebringe.
Naar formiddagens arbeide var slut, sa hun
ofte til sin hofdame:
«Hvilke interessante timer jeg har hat idag!
Og hvor meget jeg har lært!»
En ulykkelig pike, som hadde stjaalet en
übetydelighet, og som hadde lidt en forsmæde
lig straf, gik til hende.
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Luise
storhertuginde ay Baden.
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St or hertug in de Luises virksomhet

4

Keiser Wilhelm den første.

Storhertuginden rakte hende venlig og op
muntrende haanden. Hun sørget for at hun
lærte barnepleie, og hun skaffet hende plads i
en agtværdig familie. Med mellemrum erkyn
6i^bt hun sig om Q6N668 optsrB6i. Da den var
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UtlN6rk6t, tik 66N UN

Vili6 86N616 6N UaVNNN-

gig stilling. Hun tapte hende aldrig av syne. —
Klokken halv seks pleiet storhertugen at
drikke te i sin hustrus dagligstue. Ikke sjel
den kom ogsaa kunstnere og forfattere til
hendes eftermiddags-te.
Indbød hun sykepleiersker saa bar hun selv
kaffe og kaker rundt.
«Kjære barn,» sa hun til en av søstrene,
«De tjener de lidende mennesker dag efter
dag, ofte nat tzkter nat. Idag maa jeg faa
lov til at VNI-6 1)61-08 t^61161-!»

Naar det var blit stille om aftenen, lot hun
tor6lNB6 bønskrifter og indberetninger fra de
institutioner, som hun stod i spidsen for.
I)6r6tt6r 6ikt6rt6 tiun drsv.
86lv om 66tt6 ard6i66 vart 6til over mi6uat,

stod hun op klokken halv otte næste morgen.
Saasandt det var mulig for hende var hun
personlig tilstede ved kvindeforeningenes større
sammenkomster. Om somrene kom hun tidlig
om morgenen fra Baden-Baden til Karlsruhe
for ikke at forsømme et møte. Hun tok del i
raadslagningene, men hun fordypet sig ikke i
smaaligheter, og hun taalte motsigelser bedre
en666 ti6Bt6.
I trON6NB

var kun naturlig 03 VB6r6i^;
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Storhertuginde Luises virksomhet

Keiserinde Augusta.

hun var i ordets bedste betydning «la grande
dame». Ved festlige mottagelser hadde hun
et forbindtlig og passende ord til hver enkelt.
Men skjønt hun opfyldte repræsentationens
pligter med ynde og takt, foretrak hun uende
lig hjemlivets hygge for de store fester.
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En herre, som takket hende for at hun
hadde været saa naadig at indby ham til
Mainau, svarte hun:
«Jeg liker ikke ordet «naadig»! Det minder
for meget om kotkorm og troQBal.»
Hun og hendes familie tilbragte næsten al
tid juledagene hos hendes forældre. Mot slut
ningen av mars — ved tiden for keiserens
fødselsdag — gjorde hun 668ut6Q et la3u^6rs
besøk i den tyske rikshovedstad.
Vaaren 1878 var keiserinde Augusta i BadenBaden som vanlig. For at holde den gamle
keiser med selskap reiste storhertuginden til
Berlin. H611668 bror og Bvi^6rwH6 var i Eng
land. Men hun og hendes far savnet intet
selskap: De indtok sine maaltider sammen,
gik i teatret sammen, gjorde smaaturer sam
men. Næsten hver aften kom keiseren md til
et hyggelig samvær med datteren ved en
kop te.
Den Ilte mai om formiddagen kjørte de ut
som de pleiet.
Da de kom tilbake fra «Itii6r^art6ii» og
passerte «Unter den Linden», traadte en yngre
mand frem mellem trærne. Han skyndte sig
mot vognen, men den kjørte saa hurtig at
han ikke kunde naa den.
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Mordforsøk paa den gamle keiser

Luise Baa ham; hun formodet at han vilde
kaste et bønskrift til dem.
I næste øieblik faldt et skudd. Keiseren, som
talte ivrig med sin datter, hadde øiensynlig
intet opfattet; storhertuginden hadde bøiet sig
frem for at dække ham.
Skuddet hadde ikke truffet nogen. For at
hendes far ikke skulde bli urolig fortsatte hun
samtalen som om intet var hændt.
Men hun var dypt rystet.
Kommet ut av vognen fortalte hun tjenerne
om mordforsøket. Og i sine egne værelser gav
hun efter for sin sindsbevægelse; hun kastet
sig paa knæ og takket Gud for keiserens red
ning.
Da hun kom tilbake til sit land, da hun var
vidne til befolkningens glæde over gjensynet,
gik det først helt op for hende, at ogsaa hen
des liv hadde været i fare.
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VII.
Et nyt attentat. — Prinsesse Victorias bryllup med kron
prins Gustav. — Keiserens nittiaarsdag. — Kronprins Fredrik
av Preussens sygdom. — Prins Ludvig av Baden dør.

Keiserens datter var likesaa avholdt i Berlin
som i Baden. H6U668 popularitet iu66Q be
folkningen i den tyske rikshovedstad uaa666
sit nsi66punkt ktwr mordforsøket «Ilnwr den
Linden».
Det første attentat var mislykket. Men to
uker efter blev oldingen farlig saaret ved et
nyt attentat. 1
Denne gang var han alene.
Hans hustru og datter ilte til ham fra Baden.
De fandt ham liggende med høire side helt
forbundet. Han rakte sin venstre haand mot
dem; ingen klage, intet bittert ord undslap
ham.
NlaaneHer BVNvet lian inellein liv og 656.

Naar han kjørte ut, pleiet han at bære mili
tærlue. Paa ulykkesdagen hadde han mot
l Se Clara Tschudi: Keiserinde Augusta.
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Prinsesse Victorias bryllup

sedvane hat en hjelm paa hodet. Denne til
fældighet reddet hans liv.
Men de ti aar, som han endnu levet, saa
man dype merker etter saarene, baade paa
hans isse og paa hans høire haand.
Luise blev hos ham for at pleie ham. Da
han blev bedre fulgte hun og hans katter
datter med ham til Babelsberg og senere til
Teplitz.
Sent paa høsten kom damene tilbake til
Karlsruhe. Iste december samme aar blev
den unge prinsesse Victoria konfirmert.
Ved hoffester i Berlin hadde hun truffet
kronprins Gustav. Forbindelser var allerede
knyttet mellem Hohenzollerne og Bernadotter
nes hus. 1
Det vakte glæde i begge slegter, da man
fik visshet for at et nyt og sterkere baand
skulde forene dem.
Forlovelsen mellem prinsesse Victoria og kron
prins Gustav blev offentliggjort den 12te mars
1881. Vielsen fandt sted samme høst i Karls
rude paa BtoriiertliFparretB Bslvdr^lilipB(la^.
1 Karl den femtendes dronning var keiser Wilhelms
søsterdatter. Storhertuginde Luises svigerinde var dronning Josephines brordatter. Og dronning Boplii6 og
storhertuginden av Baden var venner fra ungdommen.
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Ved brylluppet i Karlsruhe.
I midten kong Oscar og dronning Sophie, til venstre storhertug Friederich,.
til ksll-e storhertuginde Lovise, kronprins Gustaf
og kronprinsesse Victoria.)

Keiserens nittiaarsdag

Da kronprinsessen det følgende aar ventet
sin nedkomst reiste storhertuginden av Baden
til Stockholm for at være hos hende i den
vanskelige tid. Hun likte Norden, vandt mange
hjerter i Sverige og vendte ofte i sorg og
glæde tilbake til dette land.
Tiden gik. Keiser Wilhelm nærmet sig nitti
aar. I betragtning av den høie alder, var han
frisk baade legemlig og aandelig. Hans om
givelser søkte selvfølgelig paa alle maater at
skaane ham. Men med Bismarck ved sin side
kunde han endnu opfylde sin regjerings
pligter.
Over hundrede keiserlige, kongelige og fyrste
lige gjester kom til rikshovedstaden for at
hædre ham paa hans uittiaarB69F. Men det
kastet dype skygger over festen at hans søn
var blit angrepet av en ondartet halslidelse og
at tronarvingen i Baden paa grund av bryst
sygdom uiaatw OMOI6S sig i sydlige egne.
Storhertuginde Luise kaldte 1888 for «sor
genes aar».'
Hendes angstfulde tanker vandret frem og
tilbake mellem den nittiaarige olding, som hun
elsket Baa høit, mellem hendes bror, som for
gjæves søkte lindring i San Remo, og hendes
1 Das Jahr der Tranen.
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Keiser Frederik 111.

5 — Tschudi.

GtoVtk folkeboksamling

Kronprins Fredriks sygdom

søn, som opholdt sig i Cannes med sin hustru.
Hun graat saa ustanselig at hendes syn blev
svækket; de berømteste øienlæger blev raad
spurt, men ingen syntes at kunne hjælpe
hende.
I begyndelsen av 1888 feiret storhertugens
bror og svigerinde sit sølvbryllup.
Under festen fik Luise et urovækkende tele
gram fra San Remo.
Hun og hendes mand besluttet øieblikkelig
at reise dit. De vilde samtidig besøke sin søn
i Cannes.
Deres yngste søn, Ludvig, studerte ved uni
versitetet i Freiburg; han hadde altid været
bedstefarens yndling, og han var sine for
ælres fremtidshaab.
Da toget stanset i universitetsbyen stod
han ventende paa stationen; han var sterkt
forkjølet, men elskværdig og munter som han
pleiet.
Paa reisen maatte fyrsteparret opholde sig
et døgn i Luzern; Gotthardtunellen var spærret
paa grund av snefald. Inden de drog videre
mottok de telegram om at prins Ludvig var
blit angrepet av lungebetændelse.
Til trods for denne bekymring var egtefæl
lene enige om at fortsætte reisen; de var fuldt
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Prins Ludvig av Baden dør

Siegessåule" paa Konigsplatz i Berlin.
Indviet i 1873 til minde om seirene over Danmark (1864), Østerrike (186fi)
og Frankrike (1870).

paa det rene med hvilken umaatelig skuffelse
det vilde være for den gamle keiser i Berlin,
hvis de nu vendte om.
Gjensynet med broren var hjerteskjærende;
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Pr ins Ludvig av Baden dør

han var stum, og han Baa ut som en død
ning.
Under opholdet hos ham mottok de bero
ligende etterretninger fra prins Ludvigs læge.
Efter sin første bestemmelse drog de derfor til
Cannes.
Paa tilbakeveien overnattet de atter i San
Remo. Med tortNr^k^O tanHt de her et tele
gram som meldte at deres yngste søn laa i
høi feber, og at tilstanden var urovækkende.
De gjorde nattereisen gjennem Gotthardtun
nellen under bange anelser. I Basel fik de
meddelelse om at Ludvig var død.
Moren knælte ved hans lik og utbrøt under
hulken :
«Herren gav, Herren tok! Herrens navn
være lovet !«
«Gud ske tak for at vi kan bære sorgen
sammen,» sa hun til sin mand.
Men hun overvandt aldrig det frygtelige
slag.

/
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VIII.
Wilhelm den førstes bortgang. — De hundrede dages keiser.
— Storhertuginde Luise og hendes mor. — Paa Mainau.

Neppe en uke efter prins Ludvigs bisættelse
kaldte et telegram storhertugen og hans hustru
til Berlin. Keiser Wilhelm var døende.
Sammen med forældrene reiste kronprinsesse
Victoria, som var kommet fra Stockholm i an
ledning av sin brors død, og som endnu op
holdt sig i Karlsruhe.
Ingen hadde meddelt den gamle keiser at
storhertugen og hans familie var underveis,
men han ante det.
«Sæt en stol hen til min seng,» sa han til
kammertjeneren. «Min datter er kommet!»
I øieblikke var han ved bevissthet. Men av
og til talte han. usammenhængende og meget
ivrig.
Luise søkte at berolige ham.
«Papa, træt dig ikke ut med at tale saa
meget,» sa hun.
«Jeg har ikke tid til at være træt,» svarte
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De hundrede dages keiser

han; «jeg har virkelig ikke tid til at være
t^Nt!»
Morgenen den 9de mars 1888 døde den
gamle keiser.
Hans datter sa under bitre taarer:
«Thronen schutzen nicht vor Tranen!»
«Aber sie verbergen sie,» svarte keiserinde
Augusta. 1
To dage senere kom hans etterfølger med
sin hustru og sine døtre til Charlottenburg
ved Berlin.
Hans søster og svoger og hans ældste søn
møtte ham P33 jernbanestationen. Ingen offi
ciel mottagelse fandt sted.
Storhertugen reiste tilbake til Baden. Luise
blev hos sin mor. Hun delte sin tid mellem
hende og den dødssyke keiser.
Da det blev vaar fulgte hun og hendes
mand enkekeiserinden til Baden-Baden.
De to søskende tok avsked under graat.
«Paa gjensyn!» sa Luise.
Broren saa paa hende med sine milde
blaa øine; han viste med haanden op mot
himlen.
Hundrede dage varte den nye keisers mari «Troner beskytter ikke mot taarer!» — «Men de
skjuler dem.»
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De hundrede dages keiser

Folk som stirrer over til den gamle keisers vindu.

tyrium. Folk og fyrstehus følte det som en
lettelse, da han fik gaa bort.
Det eneste sterke baand, som knyttet den
gamle keiserinde til livet, var nu hendes dat63

Storhertuginde Luise og hendes mor

ters kjærlighet Forholdet mellem dem var i
aarenes løp blit end mere varmt og forstaael
sesfuldt.
Augustas sjælelige kraft var ikke knækket;
hendes aand var klar som i tidligere tid. Men
legemlig var hun yderst svak.
Den BiclBw del av sit liv devN^et hun sig
langsomt, støttet til stok, og de sidste aar var
hun bundet til en rullestol.
Som enke tilbragte hun baade vaar og høst
hos sin datter og svigerson i Baden-Baden, Karls
ruke og paa Mainau.
Likesom Luise elsket hun den skjønne plet
i Bodensjøen.
Hendes datter, hvis sterke helbred var blit
svækket i det sidste sørgelige aar, følte liv og
kræfter vende tilbake, da hun med sin mor
og sin egtefælle flyttet til 66U.
Hendes øiensygdom hadde flere maaneder
tvunget hende til at opholde sig i et mørkt
værelse. Hun fik ikke helt sit syn igjen;
men hun blev bedre og kunde uv66 blomster
pragten og naturens B^'suli6t. Timevis Fik
hun frem og tilbake i de skyggefulde allser.
Mange av de trær, som storhertugen hadde
plantet, var nu kjæmpestore. Med forkjærlig
het førte hun sine gjester til et mægtig linde64

Storhertuginde Lovise.

/'«»

træ, som var blit plantet da hendes datter
blev født.
Ved alteret i den gamle kirke stod en tavle
med de tre merkedager i «sorgenes aar»:
«23de februar
9de mars
15de juni
1888.»

Det var hendes søns, hendes fars og hendes
brors dødsdag.
Under disse tal stod skrevet:
«Din vilje ske!»
Hun hadde latt reise et kors paa sen med
indskriften:
«Vi vet at alle ting tjener dem til bedste,
som i sandhet elsker Gud!»
Paa en sten, hvor bølgene slaar høit op mot
stranden, hadde hun latt innridse:
«O, Gott! Wenn einBt die Ilter weichen,
Sei gnådig du dem Steuermann!»

6

IX.
Keiserinde Augustas død. — Det nye aarkun6rec!e gaar
|ndi _ storhertugen ældes. — Guldbryllup. — Fredrik den
første av Baden dør.

Keiserinde Augusta opliol6t sig i BadenBaden til utover vinteren 1889. Mellem jul
og nytaar vendte hun tilbake til Berlin fulgt
av sin datter og svigersøn.
Nytaarsdag indbød hun den gamle keisers
generaler til middag. Hun var altfor svak til
at præsidere ved taffelet, men mottok dem i
dagligværelset sittende i en lNU6Btol.
Hun ønsket dem et godt nyt aar og bad
dem være tro mot den unge keiser.
«Deres majestæt, — vi lover det!» svarte
den aldrende tsltiiiar^aik Noltkft, som gik i
BMB6U for gjestene.
Influensa raste denne vinter over hele Eu
ropa. Storhertugen og storhertuginden av Baden
blev angrepet av sygdommen, da de kom til
Berlin.
Faa dage etwr uvtaar fik o^Baa K6iB6rin66
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K eiserinde Auguntas død

Kronprinsesse Victoria av Sverige.

Augusta feber. Hendes datter stod op fra sit
sykeleie for at pleie hende.
Den 6te januar 1890 lot enkekeiserinden sig
føre rundt paa slottet i sin rullestol; værelsene
syntes hende saa forandrede og tomme.
Trods sin svakhet læste hun samme aften
et kapitel i bibelen. Den følgende eftermiddag
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Keiser inde Augustas død

Kronprins Gustav av Sverige.

døde den gamle keiserinde med sin datters haand
i sin; hendes sidste ord var en tak til hende:
«Du gode barn,» hvisket hun.
Luise kastet sig over sin mor og bad hende
hilse dem som var gaat i forveien.
«Man tar feil naar man mener at tiden læger
alle såar,» 8a hun. «Tiden læger dem ikke!»
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H7eiss^i»tis Augustas død

«Sorger og savn blir ikke mindre med
aarene,» sa hun ved en anden leilighet; «men
man kommer til at se med andre sine baade
paa sin fortid og sin fremtid.»
Hun bevarte usvækket sin interesse for de
velgjørenhetsanstalter, som hendes mor hadde
Btaat i Bpi6B6n for; og hun betragtet det som
en pligt at fortsætte hendes virksomhet baade
i I^odlsii2 og i Berlin.
Den unge keiser tilbød hende at beholde
sine værelser i torNi6r6ii6B Biot, og hun mot
tok tilbudet med tak.
Endnu kom hun ofte til det tyske rikes
hovedstad.
Opholdet i det gamle hjem fyldte hende med
vemod. Vennekredsen fra de svundne dage
var blit mindre. Men de unge elsket og vernet
om hende. Hun og hendes mand stod i et ut
merket forhold til det nye keiserpar. Storher
tugen av Baden blev i almindelighet betragtet
som Wilhelm den andens fortrolige raadgiver.
Keiserens unge sønner svermet for «tante
Baden». De Kapp6<36B om at lede hende op
og ned ad trapper, hvor det faldt hende vanske
lig at flnde frem paa grund av det svake syn.
Hun hadde gjort sig fortrolig med tanken
paa at bli blind.
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Fredrik den første

Det nye aarhundrede gaar md

1897 maatte hun underkaste sig en øien
operation. Den lykkedes langt over hendes
egne forventninger. —
Aarhundredet nærmet sig sin slutning.
Da midnatsklokkene forkyndte at et nyt aar
hundrede gik ind, bad hun inderlig til Gud.
Tanken paa fortiden med dens bekymringer
og dens glæder fyldte hende med ydmyghet
og med tak. Men selv har hun fortalt at en
angstfuld forutfølelse av fremtidens sorger kom
over hende, mens hun knælte.
Under stor høitidelighet feiret man Fredrik
av Badens femtiaars jubilæum 1902. Fire aar
efter fyldte storhertugen otti aar.
Det er en selvfølge at han ikke hadde naadd
denne alder uten at baade han og omverdenen
sporet nedgang. Han iNu^wt etwr Btilii6t og fred.
Den 20de september 1906 holdt han og hans
hustru guldbryllup. Festens vakreste stund
var da guldbrudeparret knælte i slotskirken
og presten talte over det samme ord, som
hadde lydt ved deres bryllup:
«Jeg vil velsigne dig, og du skal bli til vek
signelse!»
Bakenfor slotsparken i Karlsruhe, som var
aap6Q for alle, laa den Baakal6t6 «I'aBan-kav6»,
som kun var tiI^MUF6iiF for tvrBt6tglliili6u.
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Guldbry lLup.

Storhertugen ældes

L6r ua666 Btoru6rtuF6u i Biu
B«kt uvii6 stwr ard6i6Bdvr66U6.

KrattB

6a^6

I den høie alderdom var dette hans kjæreste
tilflugtssted. Paa østsiden av haven hadde han
latt bygge et gravkapel, hvor han ønsket at
han og hans hustru skulde hvile.
Det var merkbart at hans kræfter svandt;
men ingen visste hvori hans sygdom bestod.
Hans hustru pleiet ham med aldrig sviktende
kjærlighet. Hun forutsaa at det næste aar
vil66 bli hans 8i68t6.
Den 9de september 1907 tilbragte de sammen
paa Mainau.
Slegtninger og venner indfandt sig til hans
fødselsdag, og en mængde deputationer kom
med lykønskningsadresser.
I sin takketale betonet storhertugen at han
med glæde vilde arbeide saa længe som det
var Guds vilje at han skulde leve, og at han
regnet med at alle gode kræfter vilde arbeide
sammen med ham og gjøre sin pligt.
«Vore pli^wr er paaia^t os av Gud!» sluttet
han med kraft og varme.
v6
tiiBt666VNr6u66 var tordauB6t ov6r uauB
triBku6t. N6U taa 6aF6 6tt6r tal6t van til
dak6 i Biu Bvaku6tBtiiBtau6, 03 man torBto6 at
6u66N var ua?r.
e — I'BoliuHi.
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Fredrik den førstes død

Hans søn og svigerdatter kom til ham.
Hans datter i Sverige blev budsendt.
26U668 ankomst var hans 8i68t6 glæde: Da
han saa hende, smilte han, strakte armene
mot hende og trykket hende til sit hjerte.
Inden september maaneds utgang var Fredrik
den første av Baden død.

Øen Mainau.
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x
Storhertuginde Luise som enke. — Hendes sidste besøk
i Sverige. — Verdenskrigen.

Luise var enke i seksten aar.
Hun blev boende i Karlsruhe og beholdt
sin eiendom Mainau og sit slot ovenfor BadenBaden. Paa et staffeli ved siden av hendes
arbeidsbord stod altid et stort portræt av hendes
mand; hvem hun end talte med søkte hen
des øine ofte hen til den avdødes billede.
Hun blev ved at elske menneskene og at
arbeide for dem. Hendes vilje mestret baade
hendes legeme og hendes aand. Kvindefor
eningenes traade holdt hun fremdeles i sine
sterke dNQ^r; eu6mi var det hende som gik
i spidsen og hvis planer blev utført.
Til trosB for det svake syn bevarte hun sin
sikre gang. Hendes hørsel var god. End ikke
under verdenskrigen, som stillet de største
krav til hendes arbeidskraft, sporet man over
anstrengelse hos den gamle dame.
Hendes datter, som nu var dronning, fyldte
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Hendes siste besøk i Sverige

femti aar 1912. Skjønt Luise var fire og sytti
aar gammel gjorde hun ved denne leilighet
den lange reise til Sverige. Hun tilbragte
sommeren og en del av høsten paa Ølånd,
hvor dronning Victoria har skapt et stykke
Capri paa svensk jord.
Wilhelm den andens eneste datter blev det
følgende aar i sin gudmors og grandtantes
hjem i Baden forlovet med Ernst August av
Cumberland. Storhertuginden følte det som
en stor glæde at der ved denne leilighet blev
forsoning mellem Hohenzollerne og det gamle
hanoveranske kongehus.
En del av sommeren 1914 tilbragte hun ved
Genfersjøen. Derfra reiste hun til sit elskede
Mainau. Men da hun fik efterretning om
krigen, brøt hun sisdiikktzliF op til Karls
ruhe.
Keiser Wilhelm sendte sine første seirmel
dinger fra Belgien og Nordfrankrig til hende.
Luises arbeide hadde været beundringsvær
dig under tidligere krige. Men virksomheten
maatte fordobles nu, da fædrelandet hadde
fiender paa alle kanter. Hun lot oprette krigs
kjøkkener og hjem for krigsenker og for sol
datenes barn.
Naar sykepleierskene drog avsted, var hun
76

Verdenskrigen

Storhertuginde Louise med sin datter, dronning Victoria av
Sverige og sin dattersøns søn, prins Lennart. (1912)

paa stationen for at opmuntre dem og si dem
farvel.
Snart kom jernbanetogene fulde av saarede.
Utrættelig gik hun fra seng til seng og fra
det ene sykehus til det andet. Hendes fødsels
dag nærmet sig; hun bad om at hvad man
hadde tiltænkt hende maatte gis i form av
liMlp til soldatene. Hun undersøkte deres fa7

Verdenskrigen

milieforhold og sendte penger og gaver til de
res paarørende.
Urokkelig tillid til Gud utstraalte fra alt
hvad hun sa.
Hun sat hos døende krigere med deres
haand i sin. Hun skrev brev for de saarede
og trøstebrev til de faldnes efterlatte; hun lot
sig ikke skræmme av de uhyggeligste syn.
Ingen morgen var hende for tidlig, ingen
aftenstund for sen, hvor det gjaldt om at
hjælpe og trøste.
«Storhertugindens vogn er underveis fra
morgen til aften,» sa man i Karlsruhe. «Gud
vet naar hun faar tid til at sove!»
«Det sted i bibelen, som jeg elsker mest,»
sa hun, «er kapitlet om sedemanden, som gaar
ut for at saa. Han spør ikke hvad hans 866
skal bli til; han vet at om end en del falder
ved veikanten eller paa stengrund, saa er al
likevel ikke det hele spildt!»
«Vi er sat her i verden for at saa,» tilføiet
hun.
En døende soldat uttalte ønsket om endnu
en gang 3t faa tale med storhertuginde Luise.
Det var sent, og hun var gaat tilsengs. Da
man meddelte hende dette ønske stod hun op,
lot straks spænde for og kjørte til lazarettet.
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Ve r dens krig en

Fra krigsskuepladsene fik hun rørende be
viser p33 wkueiuiiAnet.
«Paa mange steder, især ved fronten, tænker
man 833 V6nli^ P33 mig,» skrev hun. «De
som takker mig aner ikke hvor meget jeg har
dem at takke for!»
Naar en ven eller slegtning var forsvundet,
saa man hen til den gamle storhertuginde i
sin nød.
Fra hele Tyskland søkte man oplysninger
og raad hos hende. Ved hjælp av prins Carl
av Sverige lykkedes det hende ogsaa at faa
opBpor6t mange, som sat fængslet i fiendtlige
land.
Dronning Victoria, som var i stor uro for
sin mor, besøkte hende under verdenskrigen.
Sommeren 1916 var hun og storhertuginden
tilstede ved en missionsfest i hovedkirken i
Karlsruhe.
Under gudstjenesten hørtes lyden av aero
planer; fiendtlige flyvere kastet bomber ned
paa kirken.
Menigheten blev sittende. Presten fortsatte
sin præken. Det som forhindret panik, var
den ro hvormed storhertuginden og dronningen
av Sverige tok saken. Heller ikke paa torvet
utenfor merket man angst.
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Verdenskrigen

I anerkj endelse av Luises fortjenester under
verdenskrigen blev hun 1917 av det medicinske
fakultet utnævnt til «æresdoktor» ved univer
sitetet i Freiburg.
Med utnævnelsen fulgte en hædrende skri
velse til «Det røde kors»s høie beskytterinde,
som i over et halvt aarhundrede med utrætte
lig arbeidskraft og aldrig sviktende medfølelse
har øvet tjeneste i sykepleien og for hvem
godgjørenhet er blit til en livsfornødenhet.»
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XI.
Omveltningen i Baden.

Efter at ha været med ved Tysklands sam
liu^, og etter i nærmeste nærhet at ha set
BikFteNB fremgang og held skulde Luise i sin
alderdom være vidne til nederlaget og de
stormer som rystet det tyske rike.
Krigen hadde varet fire aar. Endnu var man
ikke uten haab, skjønt man gjennemgik tunge
tider. Den gamle storhertuginde gik i sit ot
tiende aar.
«Man maa taale lidelsen,» 8a hun. «Grud
hengiven og uten oprør maa man møte det
uundgaalige!
Hun hadde elsket Tyskland i triumfens
dage. Om mulig elsket hun landet og folket
6uciuu bsiere i dets v6mvF6iB6 og nederlag.
Under verdenskrigen hadde hun latt offent
liggjøre brochurer og avhandlinger av religiøst
indhold som hun selv hadde forfattet eller som
hun ialfald havde skrevet forordet til.
va 6en BkMdu68vandre etterBoiniN6r 1918
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Omveltningen

nærmet sig, utgav hun et skrift som bærer
titelen:
«Hvordan stiller jeg mig til de vanskelige
tider? Og hvordan gaar jeg igjennem dem?»
Nuv Bvar6r:

«Vi gaar igjennem dem, idet vi ser op til
Ham, som sender de dype sorger og som
skjænker os kraft til at bære dem!
Vi gaar igjennem dem med urokkelig tillid
til Gud; ti vi nærmer os det maal, hvor alt
hvad der her synes dunkelt, vil bli opklaret,
og hvor vi vil faa svar paa hvorfor vi har
gjort vor møisommelige vandring i denne for
færdelige tid!»
Krigen hadde vendt sig til gunst for de
allierte magter. De tyske hærmasser gik til
bake, ganske visst i orden, men med umis
kjendelige tegn paa at sammenbruddet var
nær.
Bevolutionen løftet sit hoved og bredte sig
tra land til land.
Begivenhetene væltet over hverandre.
Hohenzollerne blev fremstillet som skyld i
krigens ulykker, og man forlangte keiserens
avsættelse.
Hans venner klamret sig til haabet om at det
preussiske monarki kunde reddes; man mente
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at
66U au66UB 80UN68GU vil66 bli
val^t til 6t't6rt6iF6r av BIU de6Bt6tar.

Keiserens flugt til Holland forspildte denne
utsigt. Baandet mellem folk og fyrste blev
avbrutt med et ryk.
Prins Max av Baden — den avdøde storher
tugs brorson — blev valgt til Tysklands riks
forstander.
Lørdag den 9de november bekjendtgjorde
han at keiseren hadde frasagt sig tronen, og
at kronprinsen hadde frasagt sig sin arveret.
Holi6rl2oli6l'll6B Ba^a var Ut6.

Fire dage før hadde Luise av Baden ut
talt:
«En Hohenzoller frasier sig aldrig tronen!»
Prins Max hadde ønsket at frelse det keiser
lige hus; ogsaa han maatts træde tilbake. En
anden badenser, Ebert, blev riksforstander. Den
røde fane vaiet over slottet i Berlin.
De fleste tyske fyrster forstod at de vilde
bli revet med i keiserens fald. Da man baade
i Bayern og i Brunsvig avsatte regjeringens
overhode, følte selv de, som hadde sikkerst reg
net med folkets kjærlighet, at grunden vaklet
under dem.
Man visste at ønsket om republik ogsaa i
Baden var vaaknet blandt de arbeidende klasser.
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Prins Maximilian av Baden.

Fredrik den anden var mindre avholdt end
hans far hadde været. Inden de borgerlige
kredse, og inden kunstnerkredsene hadde han
skuffet manges forhaapninger. Han var en
agtværdig, men nøgtern regent, som gjorde
litet for at befordre sit lands og sin hoved
stads fremgang.
Men hans far hadde været æret av alle, og
hans forfædre hadde gjennem aarhundreder
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været gjenstand for folkets kjærlighet. Og
saa han mente derfor at turde regne paa tro
skap.
Illusionen svandt. I byene rev befolkningen
magten til sig. En ny regjering blev dannet
uten hans medvirkning. Man avskediget em
bedsmænd, avsatte offlcerene, la beslag paa
offentlige midler, frigav en mængde fanger
og utstedte befalinger, som stred mot de ned
arvede traditioner. Soldaterraad og arbeider
raad blev oprettet rundt om i landet. Ind
byrdes hadde de ingensomhelst forbindelse, og
forvirring hersket overalt.
Storhertugen samtykket ikke i den nye ord
ning, men han satte sig heller ikke til mot
verge mot den. Utvilsomt haabet han at man
vilde vende tilbake til de gamle forhold, naar
det igjen dl 6v ro i landet.
Det var søndag, en mild høstdag, skjønt
man var i november. Gatene i Karlsruhe var
fulde av mennesker, som bar høirøde sløifer.
En mængde underoffiserer red gjennem byen.
De fleste drog til sine hjem; enkelte drev
rundt som tilskuere.
Prins Max kom samme dag fra Berlin. I
hans følge kom ogsaa keiser Wilhelms datter
og svigersøn, som var jaget fra Brunsvig.
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Dronningen av Sverige opholdt sig som
gjest hos den gamle storhertuginde.
Mandag den Ilte november kaldte den tid
ligere statsminister, baron Bodman, hoved
stadens embedsmænd sammen paa raadhuset
og forestillet dem for de nye ledere.
Møtet fandt sted omtrent under samme former
som ved et normalt ministerskifte. Men før
dets begyndelse hadde han i fortrolighet med
delt at han var underrettet om at man hadde
planlagt et angrep paa slottet.
Den tiltrædende ministerchef, doktor Haas,
betra
det som sin pli gt at beskytte stor
hertugen og hans hus. Han henvendte sig til
prins Max og opfordret gjennem ham den
hele fyrstefamilie til at ta bolig paa residens
slottet. Hvis det kom til uroligheter vilde
man i dette tilfælde kun ha én bygning at
forsvare.
Prins Max lot budet gaa videre til sin fætter.
Selv reiste han med hustru og barn til BadenBaden.
Hertugen og hertuginden av Brunsvig maatte
forlate landet, men statsfunktionærerne fik
ordre til at yde dem hjælp under reisen.
DrouuiuFsu av Bvsri^s dlsv dvB Biu mor.
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Angrep paa slottet. — Flugten fra Karlsruhe.

En marinesoldat, Klumpp, som oprindelig
hørte hjemme i Baden, og som faa aar før
hadde sittet fængslet for bedragerier i sit
fødeland, var i oktober maaned kommet tilbake
til Karlsruhe.
De sidste dage hadde han gjennemstreifet
byen og præket revolution paa gatehjørnene
og paa torvet.
Han foregav at være medlem av det nyop
rettede soldaterraad.
Da han møtte en flok bevæbnede mænd,
kommanderte han dem til at følge sig til
slottet. I spidsen for en ikke übetydelig skare
rykket han ind i parken.
Klokken var halvelleve om aftenen. Ingen
forholdsregler var truffet for at beskytte slot
tets beboere.
Klumpp gjorde holdt og gav soldatene ordre
til at avfyre sine geværer i luften.
«Her kommer soldaterraadet!» ropte han til en
8
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vagtmand, som stod ved indgangen. Han spurte
om storhertugen og uauB mor, «det gamle
hylster» ' var tilstede, men fik et undvikende svar.
Nu begyndte han at dundre paa porten.
«Storhertug Fredrik, Badens største svinehund, kom frem!» skrek han.
En portnerske aapnet paa klem; han satte
foten i dørsprækken og trængte ind i for
hallen, fulgt av to kamerater.
En kammerherre kom dem i møte og spurte
hvad de vilde.
«Vi vil tale med storhertugen! — Vi er
sendt hit av soldaterraadet!«
«Hvad ønsker De at tale med ham om?»
«Han skal følge med os!»
«Hvorhen?»
«Det vil han faa meddelelse om.»
«Vent et øieblik, — jeg vil spørre storher
tugen om han vil motta Dem!»
«Vi gaar ikke til ham, — han skal komme
til os!»
Kammerherren betragtet det hele som ufar
lig; han meddelte det forefaldne til sin herre.
Men portnerkonen, som hadde lukket op for
Klumpp, var ute av sig selv av skræk. Hun
styrtet op i en øvre etage og skrek:
1 «Die alte Schachtel.»
7 — Tschudi.
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«Man vil dræpe storhertugen. — Hjælp,
hjælp!»
Hofchefen kom ut fra sit kontor og fulgte
med hende ned i forhallen.
«Hvorfor 6r De trængt herind?» spurte han.
«Hører De ikke geværsalvene?» svarte Klumpp.
«Selvfølgelig hører jeg dem! — Jeg spør
Dem for anden gang hvorfor De er trængt
ind paa slottet?»
Klumpps mod syntes at fordunste. Efter
nogen intetsigende ytringer vendte han sig
mot døren.
«Helt om, — marsch!» ropte han til sine to
kamerater, og de lusket bort.
Hans hurtige avmarsch lot formode, at han
var gaat for at hente forsterkninger.
Larmen utenfor vokste. Revolutionsmændene
hadde stillet sig op under trærne i parken; de
vendte sine geværer mot slottet og skjøt
ustanselig.
Samme eftermiddag hadde de gamle ministre
hat foretræde hos storhertugen for at si farvel.
Bodman hadde underrettet Fredrik den anden
om de iagttagelser som han hadde gjort, og
om det daarlige indtryk som han hadde faat
av soldaterraadene. Han hadde advaret ham
mot at bli i hovedstaden. Men storhertugen,
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Dronning Victoria av Sverige.

som vilde undgaa skinnet av feighet og flugt,
hadde erklæret at han ikke ønsket at forlate
Karlsruhe.
Fra slottet ilte Bodman til de nye ministre
som 6u6uli holdt møte; han bad dem indtræn
gende om at beskytte slottets beboere.
Den nye ministerchef samlet firti soldater,
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som blev forsynt med skarplatte geværer;
han opfordret dem til at gjøre sin pli^t og
befalte dem at gaa til slotspladsen for at skaffe
orden.
Ingen visste sikkert hvad der var paafærde.
Mange mente at en kontrarevolution var brutt
ut, og at storhertugens tilhængere skjøt paa
byens borgere.
Da de unge fædrelandsforsvarere nærmet sig
slottet, faldt skuddene tættere. Istedetfor at
gaa mot oprsrkruk, 2vFt6t de md i smaahus,
hvor slotsvakten pleiet at holde til; de gjemte
sig under danker og bord. Baa lNu^k skyt
ningen hørtes var ikke én av dem at formåa
til at krype frem fra sit skjulested.
Men fra byen kom en ny avdeling av sol
daterraadet. De skjøt paa sine kamerater i
den tro at det var Btorli6rtu^6UB folk, og de
forberedte sig paa at storme slottet.
Kuglene slog mot de tykke murer, knuste
vinduer og træverk og ødela inde i salene
møbler, malerier og porcelæn.
Btilliu^6ii Bvnt6B tar6tru6u66.

Tjenerskapet løp rundt med skræmte miner
og uten at foreta sig det ringeste. De taa
politi MNU6 utenfor var li^6Baa uvir!lBoiiim6.
55att6Q var drutt tr6m.
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sluttet endelig at flygte. Fulgt av sin hustru,
sin mor og sin søster gik han gjennem en
række bakværelser, over en bro ved slotskirken
og til det fyrstelige bibliotek. Hele familien
krøp herfra gjennem et vindu ut i Fasanparken.
De ilte forbi det lille gravkapel og kastet sig
ind i automobiler, som ventet paa dem i nogen
avstand.
Da de kjørte bort i mulm og mørke, hørtes
allarmklokkene og skuddene fra slotspladsen
sterkere end før.
Uroen varte til næste morgen. Slottet blev
AenneinBslst; det viste sig at seksti kuler var
trængt gjennem murene.
Ogsaa paa torvet faldt skudd, men ingen
blev dræpt.
Den nye regjering var ikke i tvil om at re
publiken maåtte proklameres uopholdelig, hvis
man vilde undgaa borgerkrig.
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Zwingenberg og Langenstein. — Fredrik den anden frasier
sig tronen.

I rasende fart kjørte automobilene til Zwin
genberg, en gammel, forfalden bygning i
Neckardalen.
Selvfølgelig var intet forberedt til fyrste
familiens ankomst. Gjennem en svakt oplyst
trappegang kom man ind i nødtørftig møblerte
rum.
Tilgangen av levnetsmidler var mangelfuld.
De første dage visste ingen i omegnen at
storhertugen var paa slottet.
Det gjaldt om at overtale ham til formelt at
frasi sig tronen. Den nye regjering søkte
støtte hos den forrige iniuiBwrod6k, og Bod
man og Haas reiste sammen til Zwingenberg.
Skjønt den gamle storhertuginde saavel som
den avsatte fyrste og hans hustru fuldt ut be
varte sin værdighet, hadde sendemændene fø
lelsen av at staa like overfor en familie som
var rammet av en tortNr^eli^ ulykke.
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Zwingenberg ligger ikke langt fra Mann
heim, hvor arbeiderbefolkningen er yderst radi
kal. Veiene var oversvømmet av tropper, som
vendte tilbake fra krigen. Soldatene trængte
ind og forulempet slottets beboere; det var
nødvendig at man søkte et andet tilflugtssted.
Familien besluttet at følge en indbydeise fra
en slegtning, grev Douglas, som tilbød slottet
Langenstein.
Før avreisen blev der holdt gudstjeneste.
Den gamle storhertuginde skrev i et brev:
«Det tunge blir stadig tyngre. Man fordrer
flere og flere offere av os. — Hvad mig selv
angaar saa kan jeg kun si: Min sjæl er stille
i Gud, som hjælper mig! Jeg lider dypt, uut
sigelig! Men den indre fred har ikke forlatt
mig et øieblik.»
Natten mellem den 17de og 18de november
drog man avBte6 i et ekstratog, som den nye
regjering hadde stillet til raadighet. Ogsaa
dronningen av Sverige, som i nødens stund
ugjerne vilde skilles fra sin mor, fulgte med
til det nye opholdssted.
Man maatte bytte tog i Karlsruhe, hvor med
lemmer av republikens regjering møtte frem.
Næste morgen kom man til Langenstein,
en herskabelig bolig, som er omgit av store
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parkanlæg, og som ligger langt fra den poli
tiske skueplads.
To dage senere fraskrev Fredrik den anden
sig alle rettigheter til tronen for sig og sin
slegt.
Ministeren for de indre anliggender uttalte
sin tak for at han i folkets interesse hadde
tat det tunge skridt. En anden av de tilstede
værende ministre erklærte at man var overbe
vist om at han hadde været besjælet av god
vilje. Han tilføiet at man altid i taknem
lighet vilde bevare mindet om hvad storher
tuginde Luise hadde gjort for land og folk.
De nye ledere offentliggjorde en proklama
tion, hvor det heter:
«Fredrik den anden har frasagt sig tronen.
Den badensiske republik tilsikrer ham og hans
hus sin beskyttelse.
Denne forandring av statsform er en følge
av de verdenspolitiske begivenheter og av hele
Tysklands utvikling.
Man anerkj ender den kjærlighet til hjem
landet, som storhertugen de sidste dage har
vist. Folket tænker ogsaa paa enkestorhertug
indens ædle, menneskekj ærlige virksomhet og
paa den fortjeneste som prins Max har ind
lagt sig like overfor Tysklands demokrati.
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(80 aar gammel.)

/Veck^ik II frasier sig tronen

En ny tid er brutt frem! Vi kal der alle
badensere til arbeide for folket, for frihet og
likhet!» —
Den avsatte fyrste og hans familie blev fore
løbig boende P3a I^9U^6QBt6iu.
En uke efter ankomsten fyldte storhertug
inde Luise 80 aar.
Julaften blev hun pludselig syk; man frygtet
for lungebetændelse.
Men da lægen den følgende morgen kom
for at se til hende, tan6t han Wilhelm den
førstes sterke datter paaklædt og beskjæftiget
med at diktere et brev.
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u

Hn66r toran6r666 torkoi6 traa6t6 1.ui86 att6r
ut dlan6t N6NN6B^6N6.

Vaaren 1919 forlot hun Langenstein. Hen
des datter var reist tilbake til Sverige. Hendes
søn og svigerdatter drog bort; hun følte sig
) meget ensom.
Forsynet hadde bestemt at hun ikke alene
skulde opleve sit lands og Hohenzollernes
dype fald, men at hun skulde se ind i den
nye tid og se nære slegtninger dø bort om
kring sig.
Overenskomsten med fiendene forfærdet og
ydmyket hende.
«Naar man falder, bør man ialfald falde med
ære,» sa hun.
Det var en umaatelig skuffelse for hende at
de fleste av de velgjørende verker, som hun
hadde ofret saa meget for, nu gik i stumper
og stykker.
Vlau6t 66 inBtiwtioU6r, 80N kun na666 B^avt,
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hadde hun særlig elsket «Victoria-pensionatet»,
en opdragelsesanstalt for unge piker.
Fra en liten begyndelse var den takket være
firti aars arbeide vokset frem til at bli av
uvurderlig betydning for den yngre slegt.
I Karlsruhe kunde den ikke føres videre.
Men hun lot den overflytte til Baden-Baden,
hvor den blev fortsat ved hjælp av hende.
Fra Langenstein reiste hun først til Mai
nau. Gamle venner mottok hun gjerne. I stil
net øvet hun fremdeles godgjørenhet. End nu
var hun ingen træt tilskuer av livet; hendes
hjerne var virksom som før. Men i det store
og hele levet hun tilbaketrukket.
Hendes aandskraft og legemskraft hadde
længe troset al paakj ending. De Bi6Bte aar
tilstod hun dog for sig selv og for omverde
nen at hun følte sig gammel.
Vi vet at nen6eB Bvn iNn^Bt var BVVkket. o^Baa nen6kB N6rBel tok av. Hnu le 6tortkerdeliF
av reumatiBtne. Nen6eB neldreH Bviktet kor alvor.

Saa længe hun levet tilbragte hun allikevel
hver sommer paa Mainau. Sent om høsten
flyttet hun til Baden-Baden.
Døden slog ned blandt hendes slegt: Det
rystet hende dypt at prins Joachim — Wilhelm
den andens unge søn — tok sig avdage. Hen10

Keiser Wilhelm 11.

Livets aften

des dattersøns hustru, den elskværdige kron
prinsesse Margrethe av Sverige, som døde
vaaren 1920, hadde staat hendes hjerte nær.
Hun sørget ogsaa meget over keiserinde Au
guste Victorias bortgang.
Vi har set at hun holdt inderlig av sin bror,
den ulykkelige keiser Fredrik. Vi har likeledes
set at forholdet M6ii6m hans Bsn og hende var
blit ved at være det bedste. Mens saa mange
sviktet den faldne keiser, blev hans gamle
faster ved at føle like varmt for ham; bedre
end de fleste andre forstod hun at han efter
Auguste VictoriaB død trængte én, som vilde
være hos ham i hans utlændighet.
Wilhelm den andens forbindelse med Her
mine av Schonaich-Carolath vakte motstand
fra mange kanter. Heftige scener fandt sted
mellem ham og hans ældste søn, som hadde
elsket sin mor over alt. Det monarkiske parti
i Tyskland sendte en deputation til Doorn for
at omstemme ham. Men den tidligere keiser
erklærte at hans beslutning var urokkelig.
Han fik hjælp av slegtens ældste: Storher
tuginde Luise sendte hans forlovede en ind
bydelse til Mainau, og hun blev hos hende
helt til brylluppet skulde finde sted. —
BtorksrtuFiu66u opkol6t Bi^ i La66u-
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Baden, ilte 31U6 venner og trængende til
slottet ovenfor byen.
Hver søndag efter kirketj enesten blev hun
opsøkt av fattige, som kom for at takke «die
Frau Grossherzogin Luise», som hun endnu
kaldtes av alle.
Bevæget vandret man forbi hendes bolig.
Mens flertallet av de faldne storheter var gjen
stand for foragt eller likegyldighet, hadde hun
bevaret sin sikre plads i folkets hjerte. Man
hadde kun gode ord og tanker for den gamle
dame, som «bar lidelsens tornekrone med
samme værdighet og ynde som hun i tidligere
dage hadde baaret det kongelige diadem».
Hun tænkte ikke mindre end før paa de
svake og nødlidende. Hun pleiet at si:
«Selv om jeg ikke er i stand til at hjælpe
som jeg gjerne vilde, saa kom allikevel til mig
hvis De vet uo^eii som trænger mig! Den
gamle storhertuginde lever endnu!»
I sine sidste dager beskjæftiget hun sig med
at nedskrive sine minder. Naar dagens larm
var forstummet, dikterte den snart fire og otti
aarige hvad hun erindret om begivenheter fra
fordums dage. Hendes hukommelse var frem
deles beundringsværdig.
104

Ekskronprins Wilhelms sønner.

8

Livets a f ten

Paa sin sidste fødselsdag, den 3dje december
1922, skrev hun:
«Kaster jeg et tilbakeblik paa det aar som
nu gaar til ende, kan jeg med stadig større
ydmyghet og med overvældende taknemlighet
si: Gud, Du har ledet mig! —Du har ført
mig gjennem tunge tider, gjennem sorger for
min elskede søn, som nu er frisk, gjennem
bekymringer for min elskede datter, gjennem
den uendelige sorg over vort fædrelands ulykker
og et voksende savn av alt det vi har mistet i
vort elskede hjem, — gjennem store skuffelser
og omveltninger! Det har i sandhet ikke
manglet paa mørke timer.
Det som kjendetegner avslutningen av dette
aar, er fremfor alt nedgangen i mine kræfter.
Naar jeg sammenligner dette med aaret 1921,
saa taler sammenligningen et særdeles tydelig
ord til mig. Den tiltagende følelse av at jeg
blir svakere er ikke altid let at bære!
Ganske visst flnder de elskværdige menne
sker som jeg omgaaes, at nedgangen ikke er
saa merkbar. Deres velvilje og den uforligne
lige troskap, som mine omgivelser viser mig,
hindrer dem fra at forståa hvad jeg føler ved
mine legems- og aandskræfters tilbakegang.
Men er dette ikke en naturlig følge av den
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ksis alder, som Gud har bestemt for mig? Og
har jeg ikke grund til større tak end til klage,
naar alderen kommer saa mild som hittil: uten
smerter og uten sygdom!» —
Mot slutningen av april maaned 1923 følte
hun et let ildebefindende. Lægen som blev
tilkaldt, fandt imidlertid hendes tilstand ret til
fredsstillende, da han besøkte hende den 23de
april.
Hun hadde sovet utmerket flere timer.
Da hun trykket hans haand til avsked, sa
hun:
«Hvis De kj ender nogen som jeg kan hjælpe,
Baa la mig vite det!»
Efter at ha hvilt et øieblik vilde hun gaa
ind i dagligstuen for at drikke te sammen med
et par gjester. Hendes to kammerfruer fulgte
hende.
Paa tærskelen sviktet ti6u66B lcrNtt6r, og
hun sank i knæ.
Kammerfruene løftet hende op og hjalp
hende tilsæte i en lænestol. Hendes hofdame
skyndte sig hen til hende.
Lægen som ikke hadde forlatt slottet, blev
kaldt tilbake. Han erklærte at storhertuginde
Luise var død.
I 66t lau^6 to^ 80N Btili6 P3886rt6 tordi
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hendes kiste, visste hver enkelt at hun hadde
været høisindet og god.
Alt hvad hun hadde gjort for de fattige,
for de forsvarsløse og for de saarede, hadde
hun gjort fordringsløst og uten forfængelighet.
Som faa hadde hun eiet evnen til at ofre
sig og til at vække kjærlighet. Hendes liv
hadde været til velsignelse.
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Prins Wilhelms tilbakekomst. — I Koblenz. — Utenlands
reise. — Luises konfirmation.
111

Sommer i Baden-Baden. — Luises forlovelse med storhertug
Fredrik. — Brylluppet. - Indtog i Karlsruhe. — Hvedebrøds
dage paa øen Mainau.
IV

Plikter og ansvar. — Storhertugindens personlighed. — Den
sydtyske aand. — Krigen i 1866.
V

uvel røde kors" i krig og fred. — Aarene 1870—71.

VI

Storhertugens femogtyveaarsjubilæum. — Storhertuginde Lui
ses virksomhed. — Mordforsøg paa den gamle keiser.
VII
Et nyt attentat. — Prinsesse Victorias bryllup med kronprins
Gustav. — Keiserens nittiaarsdag. — Kronprins Fredrik af
Preussens sygdom. — Prins Ludvig av Baden dør.

VIII
Wilhelm den førstes bortgang. — De hundrede dages keiser.
— Storhertuginde Luise og hendes mor. — Paa Mainau.
IX

Keiserinde Augustas død. — Det nye aarhundrede gaar md.
— Storhertugen ældes. — Guldbryllup. — Fredrik den første
af Baden dør.
X

Storhertuginde Luise som enke. — Hendes sidste besøk i
Sverige. — Verdenskrigen.
XI
Omveltningen i La6en.

XII
paa Blottet. — slukten lra Kai-181-une.

XIII

Zwingenberg og Langenstein. — Fredrik den anden frasiger
sig tronen.
XIV

Livets aften. — Storhertuginde Luises død.
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