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1912 til sin Død var Kammerherre Krag
Bestyrelse, i hvis Kreds han var skattet
og afholdt, og fra hvis Møder og Drøftelser han kun nødtvungent
udeblev. I vanskelige Tilfælde var hans Taktfølelse og Forhandlings¬
venlighed af Betydning, ligesom der var Brug for hans vidtudstrakte,
af en stærk og sikker Hukommelse støttede Kendskab til fremtrædende
Slægters geneaologiske Forbindelser i Nutiden. Han formidlede, at
Hds. Maj. Enkedronning Louise overtog Protektoratet for Samfundet,
og at det blev betænkt i hendes Testamente. Ved Festlighederne i
Anledning af Samfundets 50-aarige Jubilæum ydede han ved sine
repræsentative Evner en uundværlig Bistand.
De Aar, Kammerherre Krag fungerede som opvartende Kammer¬
herre hos Enkedronningen, gav ham Præg af Hofmand i Fremtræden,
Skrift og Tale, men naar de ceremonielle Krav var opfyldte, banede
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hans smittende Sans for Humor

sig Vej. Som Lysseer af Naturen
Frejdighed og Opmuntring en velgørende Ind¬
flydelse paa dem, der trængte til at rankes og vinde nyt Livsmod.
Kammerherre Krag var en god dansk Mand af ren Vilje og
Overbevisning i Ordets fulde Forstand, inden dette Begreb under
den seneste Tids Indflydelse kun altfor ofte er gaaet over til at blive
udøvede han ved sin

letkøbt Varemærke. Han

Menneskeven i

gammeldags Betyd¬
ning. Sine Evner og Kræfter viede han uselvisk og pligttro de vel¬
gørende Institutioner, til hvilke han var knyttet, ikke af Navn, men
af Gavn. Dette gælder fremfor alt Kædeordenen, i hvilken han be¬
klædte Værdigheden som Stormester, og hvis Hovedformaal, Blinde¬
sagen, han gav sit medfølende Hjerte og sin utrættelige Arbejdskraft.
Kammerherre Krag var Naturven til alle Aarets Tider, en
passioneret Fodgænger, modtagelig og agtpaagivende overfor land¬
skabelig Skønhed i dens mest beskedne Foreteelser. Til det sidste
bevarede han Livsbekræftelsen, Spænstigheden og Sundhedsrødmen,
forskaanet for det Affældighedens Præg, der aandeligt og legemligt
som Regel følger med en saa høj Alder som den, han opnaaede.
I dette uformørkede Billede vil Kammerherre Krag leve videre
i Erindringen hos alle dem, der stod ham nær, agtede og ærede ham.
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Louis Bobé.

