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Som saamange Andre, mindes jeg med Taknemlighed, fra min Tid, dette Steds Hygge og den hjertelige
Giestmildhed, som jeg deelte med næsten alle dem, jeg der mødte; men jeg har hverken villet skrive Stedet
eller Personerne en Lovtale, — kun simpelt og sandfærdigt fortælle, hvad jeg der har oplevet, Paa Grund af
dette mit tidligere Forhold til Bakkehuset, blev jeg, til forskjellige Tider og fra forskjellige Sider, opfordret til,
for mit Vedkommende, at tage Ordet, og derfor har jeg nu — uden Hensyn til det Meget, der af Andre er
samlet og skrevet, holdt mig til, hvad der i mit »Livs Aarbog« allerede for længere Tid siden ligger optegnet
for mig og Mine. Af de optagne Breve, som altsaa følge i det, maaskee endogsaa for fyldige, Tillæg, vil man
tilstrækkeligt blive bekjendt med — især Fru Rahbeks særegne Brevstil og hendes Sprogs
Eiendommeligheder, og neppe vil man have Behov, at læse mange af dem, for rigtigt at kunne vurdere hendes
Maneers Overdrivelser i Udtrykket, hvilke henhøre under den Kategori, hun, ganske eiendommeligt, kaldte:
»Spænd«. Foruden disse Breve følger i Tillæg nogle Bilag, som her turde være paa deres Plads.
QVISTGAARD. Christoffer Wilhelm Eckersberg blev født den 2. Information med symbolet hentes fra
Wikidata. Information med symbolet hentes fra Wikidata. QUISTGAARD Erik.
og 17. QVISTGAARD Berthe.

Faldt Dannebrog ned fra himlen i 1219. En vandretur langs med den gamle, bugtede landevej fra før
1770´erne. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. En vandretur langs med den gamle, bugtede
landevej fra før 1770´erne. På Gehejmearkivet sysselsatte Troels-Lund seg hovedsakelig med adelsbrev fra det
16. og 17.
QVISTGAARD. QVISTGAARD E J C. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. Mange af
Selskabets bøger kan stadig købes. QUISTGAARD Jens. og udvikling: Erik Rosekamp. Faldt Dannebrog
ned fra himlen i 1219. Liv og gerning.

