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Adam Oehlenschläger
i Frederiksborg
I begyndelsen af l8OO-tallet var
Frederiksborg Slot, Christian IV’s
gamle kongeborg, et nationalro
mantisk symbol, og for Adam Oeh
lenschläger,1 Danmarks romantiske
digter par excellence, blev Frederiks
borg et sted, som han vendte tilbage
til flere gange, både i sin digtning

og som gæst på slottet og i byen.
Efter udgivelsen af Digte (l8O3)
og Poetiske Skrifter (I8O5) be
gav Oehlenschläger sig ud på sin
dannelsesrejse ned gennem Europa.
I slutningen af november l8O9 re
turnerede den nu 3O-årige digter til
København, hvor han blev modta-

Eva
Holm-Nielsen

Adam Oehlen
schläger blev af
samtiden betragtet
som en usædvanlig
smuk mand, og
kvinderne forgu
dede ham. Male
riet er tilskrevet
J. L. Lund, 1809.
Frederiksborgmuseet.
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get med åbne arme af hovedstadens
toneangivende kredse med grevinde
Charlotte Schimmelmann i spidsen.
Der blev afholdt selskaber og arran
geret oplæsninger af hans nyeste
værk, kunstnertragedien Correg
gio,2 den 12. december blev han ud
nævnt til titulær professor i æste
tik ved Københavns Universitet, og
den 29* januar 1810 var der premi
ere på sørgespillet Axel og Valborg
på Det kongelige Teater.
For at komme til* kræfter oven
på nogle anstrengende måneder tog
han i marts måned et par uger til
Frederiksborg for at besøge barn
domsvennen Bernt Winkler.3
Oehlenschlägers søster, Sophie,
som i sommeren I8O6 foretog en
rejse i Nordsjælland, lovpriser i et
brev til broderen den naturskønne
og romantiske egn ved Frederiks
borg og skriver med begejstring om
landskabernes helsebringende virk
ning. Ved synet af det ærværdige og
imposante Frederiksborg associerer
hun til et bestemt sted i I. akt af
hans sørgespil Hakon Jarl Hin
Rige:4 »da Frederiksborg pludselig
traadte frem af Skoven, faldt det
Sted mig ind: »En herlig gammel
Helt er Hakon Jarl,/Han kneiser
o.s.v.« Jeg har aldrig havt saamegen
Lyst og Livskraft, som paa den Rei
se; jeg var ret lykkelig og tænkte ofte
paa Dig. Lever jeg, naar Du kom
mer hjem, saa ville vi giøre denne
Tour sammen.«5
Bernt Winkler, der siden drenge
årene havde sværmet for Sophie og
stadig sukkede efter hende, skønt
hun var blevet gift, var nu blevet
4

regimentskirurg ved Frederiksborgs
såkaldte felthospital. Han nød også
de dejlige omgivelser, men brød sig
ikke om selve Hillerød, som han
fandt »abscheulicht.« I et brev til
Oehlenschläger, dateret 30. juni
I8o8, beklager han sig over forhol
dene og ikke mindst sit værtspar.
Han var indlogeret hos apoteker
Knud Winding i Slotsgade, og vært
inden Anna Marie Winding omtaler
han som »en forvorpen bagtalersk
Apothekerkjerling [...] med 6 uop
dragne Unger, som det var bedre, der
var hængt en Möllesteen om Halsen
paa.« Han var derfor kun hjemme,
når han var nødt til at spise, sove el
ler arbejde.6
Så måske var det et held for Oeh
lenschläger, at han på grund af plads
mangel ikke kunne bo hos Winkler,
mens han var i Hillerød. I stedet lejede
han et værelse på posthuset.7
Under sit ophold i Frederiksborg
skrev Oehlenschläger et par breve
til sin forlovede Christiane Heger,8
så derfor er det muligt at få et ind
blik i, hvad han foretog sig, medens
han var her. Det første brev er date
ret tirsdag den 13* marts [l8l0],
og her skriver han bl.a.: »Jeg [...]
bliver hiemme paa mit Kammer om
Dagen til K 2, derpaa gaar jeg til
Winkler, spiser med ham, spadse
rer naar Veiret er godt, og om Afte
nen læser vi noget sammen.«
‘Søndagen forinden, den II.
marts, besøgte de den jævnaldrende
skønånd, forfatteren Balthasar Bang
og hans hustru, som for det »melo
diske« navns skyld havde bosat sig i
Nødebo, og de to venner morede sig

ligefrem over det unge ægtepars
»Lyksalighed.«9
Videre fortæller Oehlenschläger,
at Winkler introducerede ham for
stutmesteren for Det Kongelige Frederiksborgske Stutteri, E C. Niel
sen og hans familie, som boede på
Stutgården.10 Også her slugte man
med begejstring Oehlenschlägers
værker, som cirkulerede i afskrift, og
dengang kunne ingen vide, at stut
mesterens søn, Nicolai Peter Nielsen
- som de i øvrigt ikke traf hjemme nogle år senere som berømt skue
spiller kom til at bidrage til Oeh
lenschlägers tragediers store succes
på nationalscenen.11
Hos stutmester Nielsen mødte
Oehlenschläger udenrigsminister
Christian Bernstorff og frue, som
han kort forinden havde været sam
men med, men endnu ikke var ble
vet inviteret til at besøge, »men«,
skriver han til Christiane, »ganske
uden Omgang med disse Folk kan
man ikke godt undgaae at være«, og
med tiden fandt han i Bernstorff en
af sine mest hengivne velyndere.12
Oehlenschläger fik også forevist
stutteriet, og i sine erindringer skri
ver han: »Det fornøiede mig meget
at see alle de vælige Hingster kom
me frem og giøre Kaprioler; een af
de smukkeste og stærkeste var op
kaldt efter Palnatoke.«13
En frøken von Munthe af Mor
genstierne - antagelig en datter af
konferensråd Otto Christopher von
Munthe af Morgenstierne fra »Annaborg« - havde inviteret ham til bal
om onsdagen, den 14» marts. Oeh
lenschläger hverken dansede eller

havde passende sko. Alligevel syn
tes han, at han for høfligheds skyld
var nødt til at gå derhen en times
tid.14
Han følte sig også forpligtet til
at besøge sin gamle bekendt, kap
tajn Johan Petersen. Og, skriver han,
da »han har et smukt musikalsk
Talent, vil det maaske endogsaa un
dertiden more mig at see ham.«15
Det andet brev, han skrev til
Christiane Heger, er dateret den 19»
marts. Med brevet fulgte et såkaldt
»Hundebrev«, som efter gennem
læsning skulle videresendes til hen
des søster, Kamma Rahbek, i Bakke
huset. Brevet indgår i den korre
spondance, som de spøgende kaldte
»Hundeposten«, og slutter med en
lille »Musepost«, inspireret af de
mus, der løb rundt i hans »Losi«,
medens han skrev det.16
I stedet for at fortælle om sit væ
relse beskriver han, hvordan han sad
i sit kammer på »Pesthuset«,17 dvs.
posthuset, og betragtede en lille
mus, der kom løbende på panelet
ved hans seng, men forsvandt igen.
Og han fortsætter: »Siden kom den
ud af et Huf ved Kakkelovnen, og
begyndte at rekognoscere om der var
noget at æde; men mine Støvler som
stod der fandt den det dog for lang
somt med at begnave. Nu kastede
jeg smaa Smørrebrøder paa Gulvet
ved Indgangen til Musens Hule; og
havde den Fornøielse at see den
komme, og slæbe det bort med
Munden; men saa tænker jeg: det
er den eneste Muus der existerer;
og saa kommer der et andet stort
forbandet Beest i Dag og hielper
5

»Selvportrættet«,
der viser ham på
hans værelse i
Hillerød marts
1810. Mens han
sidder og læser
Schiller, løber
musene rundt

ham at slæbe bort. Derover har nu
Musen tabt min hele Agtelse, og i
Morgen skal den have Rottekrudt*«
På et medfølgende »Extra-Blad«
har han tegnet sig selv og tilføjet:
»Her sidder jeg og rider paa to Stole
læsende Schillers Geschichte des
dreizigjahrigen Krieges; foran mig
paa Kakkelovnen staae de tre Gudin
der Lykken, Freden og Retfærdig
heden: den ene Muus tager et Styk
ke Smørrebrød i Flaben; den anden
vil effen op af Hullet for at hente
eet af de andre*«18 Og han afslutter
den lille episode som en fiktion med
dialog i rimet form mellem digter
jeget, musene og de tre gudinder.
Oehlenschläger refererede også
historien i sine erindringer, som han
skrev en del år senere: »ogsaa min
dre Dyr [end Stutmester Nielsens
Heste] morede mig i Frederiksborg:
jeg havde leiet et Værelse, da Wink
ler intet havde tilovers; her vare
Muus, og jeg vænte en af disse til
at krybe op paa mit Been og spise
lidt Brød, som jeg lagde hen til den
der, medens jeg sad ved Ovnen og
læste. Ved den mindste Bevægelse
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smuttede det lille Dyr igien i sit
Hul* Jeg kom derved til at tænke paa
Norkross og mange andre stakkels
Fanger, der i saadant Selskab havde
fundet deres eneste Trøst og Tids
fordriv.«19
I Bernt Winklers barndomshjem
havde der hængt et kobberstik, som
viste den langskæggede kastelsfange
John Norcross, der legede med sine
mus, et billede, som altid havde fa
scineret Oehlenschläger*
Mandag den 26. marts 1810
vendte han tilbage til København.

Kroningerne i Slotskirken
Den 31* juli l8l5 blev Frederik VI
og hans dronning, Marie Sophie Fre
derikke, salvet i Frederiksborg Slots
kirke. Til denne fædrelandske fest
havde Oehlenschläger skrevet et digt
og en sang. I digtet beskriver han bl.a.
scenen for kroningsfesten med disse
ord:

»Høitidelige Borg,
hvis Mure meer sig hærde/
I sivbekrandste Sø
ved Maaneskin og ved Sol!/
Du dunkle Bøgeskov,
hvor Christian den Fierde/
Sad som en Fader tidt
i steenudhugne Stol!/
Mærk vel dit Held i Dag.
Den vante Taushed viger;/
En Vrimmel sværmer nu,
jivor eensom Vandrer gik,/
Og paa det stolte Taarn,
som rankt fra Vandet stiger,/
Med Taarer kasted hen
et rørt Tilbageblik.«20

I en audiens bad Oehlenschläger

om lov til at foredrage digtet for
kongen, og dets indhold gjorde så
stort indtryk på majestæten, at han
fik tårer i øjnene?1
Sangen »Hvi samler sig om gam
le Slot« var skrevet for studenterne*
I dens første to strofer forsikrer dig
teren kongen om folkets troskab*
Herefter ser Oehlenschläger som i
et syn Christian IV i en kerubs skik
kelse svæve ned fra toppen af Fre
deriksborg Slots »Gyldenspir« og
opfordre sin efterkommer til at ud
øve sin kongegerning med kraft og
beskærme den gamle borg og dens
kirke*22
Han dristede sig til at foreslå
kongen, at den blev afsunget i slots
gården i forbindelse med kronings
festlighederne* Kongen gav sin til
ladelse, men overhofmarskal A* W*
Hauch, som havde udarbejdet cere
moniellet til kroningsfesten, med
delte Oehlenschläger, at der sim
pelthen ikke var plads til studen
terne i gården* Efter nogen diskus
sion frem og tilbage endte det der
for med, at de i stedet nogle dage
efter kroningen fik lov til at komme
ud til Frederiksberg Slot og synge
sangen for majestæterne* Det fore
gik på pladsen ved stentrappen lige
over terrasserne, og mange var mødt
op for at overvære det*23
På kroningsdagen myldrede det
med fremmede i Hillerød, først og
fremmest selvfølgelig de mange kro
ningsgæster og de, der ved denne
lejlighed blev benådet med ordner
og andre hæderstegn* Men også
mange nysgerrige - heriblandt en del
københavnere - var kommet til byen

for at deltage i festlighederne* Oeh
lenschläger havde sikret sig ad
gangskort til kirken og overværede
selve salvingsakten* Bagefter spiste
han middag sammen med forfatte
ren Thomas Thaarup, der både
havde skrevet kroningsfestens sal
mer og kantaten, som skulle frem
føres ved det efterfølgende taffel*24
Thaarup var fornærmet over ikke at
være inviteret til at skulle sidde med
til højbords, men var henvist til at
deltage i det måltid, der blev givet
for sangerne og kapellets medlem
mer* I stedet havde han lånt en lille
bondestue i byen og selv medbragt
skinke, steg, kage og vin* Og her,
ikke langt fra hofsværmen, sad så
de to, den gamle og den unge dig
ter, og drak kongeparrets skål* »Den
kraftige Gubbe rørte mig med den
ædle Stolthed«, skriver Oehlen
schläger i sine erindringer, »de Dig
te, han havde skrevet til Festen, vare
temmelig matte, men her følte jeg
endnu Siælen blomstre i sin fulde
Kraft*«25
På grund af digtene blev Oeh
lenschläger benådet med et ridder
kors*26
Anderledes gik det for sig ved
Christian VIII og dronning Caro
line Amalies salving 25 år senere,
den 28* juni I84O* Efter kongens
ønske skrev Oehlenschläger taffel
kantaten, som blev sat i musik af
Det Kongelige Teaters syngemester,
J* F* Frøhlich* »Men«, skriver
Oehlenschläger, »det Mylder af
Mennesker, der kom og gik for at
se Majestæterne blive opvartet af
Statsministrene, brød sig kun lidet
7

Scene af kroningen
i Frederiksborg
Slotskirke 1840
med kongen og
dronningen i
tronstolene.
Oehlenschläger ses
i venstre side,
nastyderst i
anden rakke.
J. Vilhelm Gertner.
Rosenborg.

om Musikken: Herskabet sad i den
anden Ende af Riddersalen; Taller
kenerne raslede, Sværmen støjede,
og jeg tror ikke, der var nogen, som
hørte Kantaten uden de Spillende
og Syngende: Jeg var i Salen, men
hørte den ikke.«27
Til middag var Oehlenschläger
i våbenhallen i stueetagen, dvs. Ro
sen, hvor de fleste af gæsterne in
gen mad fik, efter sigende fordi op
varterne tog den selv. Så for at råde
bod på det højst mangelfulde
8

kroningsmåltid sluttede han sig til
sin datter og svigersøn, som spiste
på Abels Hotel, det senere Hotel
Leidersdorff.28

»Til Jagtherren
paa Frederiksborg Slot«
I det daglige blev Frederiksborg Slot
stort set kun taget i anvendelse af
de kongelige, når der blev afholdt
jagt i Nordsjælland. Til prins Chri
stian Frederiks jagt på Frederiksborg
Slot i januar l8?9 skrev Oehlen-

schlager visen »Bag mægtige Skove
der stander en Borg«»29
Her beskriver Oehlenschläger
Frederiksborg som en herlig og stolt
borg, der med drømmende sorg spej
ler sig i søen, mens den står forladt
dag og nat» Men indenfor sidder kon
ger og helte - og deres kvinder - som
portrætmalerne har foreviget» Og
kongeborgen huser ikke kun Chri
stian IV’s portræt, også hans ånd
drages hertil, når hans navnebroder
og ætling prins Christian træder ind
på slottet. Oehlenschläger slutter
med at påkalde Christian IV, som
skal kaste glæde og velsignelse over
jagtselskabets herre:
Velsign ham, du Skytsaand
for Danemarks Borg!/
Han ofte besøger dit Sæde»/
Bortjag med din Vinge hver
truende Sorg,/
Og hidfhjvist hver kongelig
Glæde»/
Hvor ofte du sad efter Jagt
med din Ven,/
Der lyder et Hurra
for Christian igien.«

Hyldest og hæder
Med årene fik Oehlenschläger et
nært forhold til etatsråd Jørgen
Hansen Koch og hans familie» Koch,
der var kgl. hofbygmester, førte til
syn med Frederiksborg og havde
derfor fået stillet nogle værelser til
rådighed på slottet, et privilegium,
der blev inddraget i 1848, da Fre
derik VII flyttede ind»30 Her besøgte
Oehlenschläger ham et par dage i
august 1847 efter netop at have af

sluttet et sandt triumftog gennem
Sverige, hvor han bl.a. var blevet
hædret af Det svenske Akademi.
Samtidig var han blevet udnævnt til
storkorsridder af den norske Sanct
Olafs orden.
Da det forlød, at han kom til
Hillerød, besluttede medlemmer af
Frederiksborg Sangforening, som i
øvrigt havde øvelokale på slottet, at
give ham en festlig modtagelse. Han
ankom med diligence lørdag den 21.
august kl. 8 om aftenen. Ved ind
gangen til slottet stod sangforenin
gen og råbte hurra, og senere sam
ledes man i slotsforvalter Gyllichs
have bag Kancellibygningen, hvor
Oehlenschläger opholdt sig. Over
lærer J. A» Ostermann fra Frederiks
borg lærde Skole havde i dagens an
ledning forfattet en hyldestsang på
H» E. Krøyers melodi til Oehlenschlägers egen »Der er et yndigt
Land«, og i aftenstilheden lød det
ud over Slotssøen:

»Din stærke Harpe klang,
Da gik en selsom Tone,
Henover danske Vang:
Da reiste sig fra Kjæmpedød
De Folk i Brynier blanke,
Og Danmarks Taare flød.«
Da sangens fire strofer var sun
get, blev der udbragt et leve for dig
teren, som takkede, hvorefter koret
sang nogle danske og svenske san
ge»31
I et rimbrev til datteren Marie
Konow, dateret 3» september 1847,
fortæller han om besøget hos Koch
på slottet med Christian IV’s gamle
sale og samlingen af ridderskjolde,
9

hvor han blandt malerierne så et
godt gemt portræt:

»Nylig jeg en Ven besøgte,
herlig Vært, han selv er Kok;/
Fredriksborg Etatseraaden
favner med sin Ridderblok,/
der jeg var i tvende Dage;
jeg besaae de gamle Sale;/
Hvor med Guldknop paa
sit Spanskrør Christian førte
fyndig Tale»/

Adam Oehlen
schläger malet af
C. A. Jensen
1842 til kongens
historiske portrætsamling. Om
halsen Danne
brogordenens og
Nordstjerne
ordenens komman
dørkors, og pa
reverset sølvkorset
og Dannebrog
ordenens brystkors
og Nordstjerne
ordenens bryst
stjerne for
kommandører.
Frederiksborgmuseet.
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I et eensomt Kammer viste man
mig Struensees Portræt,/
Smuk og blond
- det forekom mig, som jeg havde
seet hans Æt»«32
Den 20» januar 1848 døde Chri
stian VIII, og første gang Oehlen
schläger gjorde hans efterfølger Fre
derik VII sin opvartning efter den
nes tronbestigelse, var i august
1849, hvor han var inviteret til at

spise på Frederiksborg sammen med
vennen Bernhard Beskow/3
Den 14* november samme år
fyldte Oehlenschläger 70 år, og kon
gen hædrede ham ved at gøre ham
til Storkors af Dannebrog* »Jeg
nægter ikke, det glædte mig, ogsaa
at faae af mit eget Land, hvad
S verrig og Norge havde skienket
mig«, skriver Oehlenschläger til
Beskow den 20* november 1849*
»Nu skal mit Vaaben hænges op i
Frederiksborgs Kirke, mellem de
andre Storkors, og jeg har bestemt
det saaledes: øverst 3 Hierter paa
himmelblaa Grund, underneden en
gylden Harpe paa rød Grund, og i
Midten mellem Tværstregerne af
Sølv, en hvid Oval, med et Par Hæn
der som trykke hinanden.«
Våbenskjoldet kom imidlertid
aldrig op at hænge* Det blev slet
ikke fremstillet. I december blev han
syg, og en måned efter, den 20. ja

nuar I85O, døde han*34
Oehlenschläger var dog sikret en
plads på Frederiksborg, for C* A* Jen
sen havde i 1842 malet ham til kon
gens historiske portrætsamling på
slottet* Han spøgte ligefrem med
det: »idag skal jeg hen til Maler Jen
sen som maler mig igen til Frederiksborgslot, hvor jeg skal hanges efter
min Død«, skrev han til datteren*35
Senere kommenterede han portræt
tet i forbindelse med udstillingen på
Charlottenborg* »Jeg hænger in Ef
figie 3 Gange; de to af Gertner; den
tredie af Jensen til evig Spot Skam
o [g] Skiændsel* Kunstneren har ta
get mig i det heldige Moment, da
jeg forelæser Jens Olsen i Barselstuen,
Fuldskaben er meget god i
Øinene*«36
Portrættet blev reddet ved bran
den i I859 og ført til Rosenborg,
men kom tilbage til Frederiksborg i
I88O*

Hvor intet andet er anført, er brevene citeret fra H. A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup,
Breve fra og til Adam Oehlenschläger I-XIII, Kbh. 1945-1990.
A

1 Adam Gottlob Oehlenschläger (1779-1850).
2 Charlotte Schimmelmann, f. Schubart (1757-1816) var gift med finansminister Ernst
Schimmelmann (1747-1831). Correggio var skrevet på tysk og udkom på dansk 1811.
’ Bernt Otto Winkler (1780-1845) blev overlæge ved felthospitalet i Frederiksborg I808.
4 Sophie havde fået tilsendt digtet i manuskriptform. Trykt i Nordiske Digte I8O75 Brev til Oehlenschläger, 2. august I8o6, jf. Oehlenschlägers Erindringer II, Kbh. 1850, s.
87. Citatet lyder: »En herlig gammel Helt er Hakon Jarl,/Han kneiser vældigt, som en knudret
Eg/Blandt alt det andet Smaakrat.« Sophie Ørsted (1782-1818), som i I8O2 blev gift med
A. S. Ørsted, var neurotisk og præget af tungsind.
6 Knud Winding (I76I-I809) hk den 7. september 1792 som den første bevilling til at drive
apotek i Hillerød. Han ægtede i 1793 Anna Marie, født Mandix, der giftede sig 2. gang 1810
med sin mands efterfølger, apoteker J. A. Schumacher. Hun døde 1842, 76 år gi. Børnene der
omtales i brevet er Bertel Hans Winding, f. 1797, Johannes Henrik Winding, f. 1798, Anne
Birgitte Winding, f. I8OO, Henriette Sophie Wilhelmine Winding, f. I804, Hans Henrik Mandix
Winding, f. I8O5 og Haagen Christian Winding, f. I807.
7 Posthuset eller postkontoret lå midt i Slotsgade over for det gamle Hillerød Hospital, som var
beliggende nuværende Slotsgade 23-25.
8 Christiane Heger (1782-1841). De blev gift den 17. maj 1810 i Gentofte Kirke.

II

9 Balthasar Bang (1779-1856), forfatter og landmand, gift I8O3 med Birgitte Sophie Hornemann (I78I-I863). Parret boede på den landejendom, der senere blev indrettet til præstegård.
- Jf. Balthasar Bang’s Selvbiografi, Kbh. 1867, s. II4.
10 Frederik Carl Nielsen (1769-I851), stutmester og veterinær, boede i hovedbygningen til det,
der i dag benævnes Stutgården, Stutterivænget 2. - Jf. Asger Berg og Eva Holm-Nielsen, »P. C.
Abildgaards mindesten i Indelukket«, Lokalhistorisk Forening i Hillerød Kommune,
1999-2, s. 5.
11 Nicolai Peter Nielsen (1795-1860) debuterede den 12. september 1820 som Axel i Axel og
Valborg. Han fik i 1829 titel af instruktør, senere professor.
12 Christian Günther Bernstorff (1769-1835), greve, Danmarks udenrigsminister 1797-1810,
og grevinde Elisabeth Bernstorff, f. von der Nath (I789-I867).
B Erindringer III, s. 28. Hentydning til sørgespillet Palnatoke, som han skrev i I8O7 i Paris, og
som blev udgivet og opført 18O9.
14 Konferensråd Otto Christopher von Munthe af Morgenstierne (173 5-1809) købte Annaborg i
1796 og havde i 1810 to ugifte døtre, Helene Elisabeth von Munthe af Morgenstierne (17651853) og Bolette Marie von Munthe af Morgenstierne (1771-1823). Det er snarere en af dem,
der refereres til end - som udgiverne mener - døtre af broderen, stiftamtmand over LollandFalster, Casper Wilhelm von Munthe af Morgenstierne. Breve I8O9-I829 IV,I, S. 18. - Jf.
Danmarks Adels Årbog, J9I5, s. 321 og s. 329-330.
15 Johan Jørgen Jordan Petersen (I776-I831), kaptajn à la suite i nordre sjællandske Landevæmsregiment.
16 Christiane Hegers søster Kamma Rahbek (1775-1829) var gift med forfatteren Knud Lyhne
Rahbek (176O-I83O). »Hundeposten« er en satirisk form for Bakkehusavis, fyldt med jargon
og ordspil. Det formelle forlæg havde Oehlenschläger fundet i Jean Pauls Hesperus oder 45
Hundsposttage, der udkom i 1795171 betydningen dårekiste, et udtryk, der i andre sammenhænge spøgende blev brugt om Bakke
huset. Jf. Peter Braams Valore, Hundeposten, Kbh. 1999, s. 124, note 152.
18 Ny kgl. Samling, 2752,4°, III. Dette »Extra-Blad« er efter det oplyste gået tabt. Her gengivet
efter Breve I809-I829 I, s. 19.
19 Erindringer I, s. 29 og III, s. 28-29- John Norcross (1688-1758), engelsk kaperkaptajn, blev
fanget I718 af Tordenskjold, men undveg. Senere indsat i Kastellet, og efter et par mislykkede
flugtforsøg, hensad han i 15 år i et træbur, hvor folk kunne bese ham og hans tamme mus. Jf.
Marie Konow, Nogle Barndoms- og Ungdomserindringer, Kbh. 1902, s. 60.
20 »Da første Gang en Flod med sine Blomsterstrande«, »Kong Frederik den Siettes Kronings
fest«, Oehlenschlägers Poetiske Skrifter, udgivet af F. L. Liebenberg, XX, i860, s. 145-146.
21 Erindringer III, s. 90.
22 Oehlenschlägers Poetiske Skrifter XX, s. 323-324.
2Î Erindringer III, s. 92-93.
24 Thomas Thaarup (1749-1821), forfatter. F. L. Æ. Kunzen havde komponeret musikken til
begge dele.
25 Erindringer III, s. 92.
26 Erindringer III, s. 96.
27 Erindringer IV, Kbh. 1851, s. 159.
28 Marie Louise og Wollert Konow. - Jf. Mathilde Reinhardt, Familie-Erindringer I83I-I856,
Kbh. 1889, s. 69.
29 Oehlenschlägers Poetiske Skrifter XXII, 1861, s. 226-227.
Titlen »Til Jagtherren paa Frederiksborg Slot« er ikke Oehlenschlägers ide, men kabinetssekre
tær J. G. Adlers. Brev fra Oehlenschläger til J. G. Adler, I. januar 1839.
î0 Jørgen Hansen Koch (I787-I850), arkitekt, hofbygmester.
n Frederiksborg Amtstidende, 22. august 1846 og 28. august 184752 Brev fra Oehlenschläger til Marie Konow, dateret 3. september 1847, Ny kgl. Samling, 3694,
4°. Portrættet kan være det, som Erik Pauelsen malede i 1771. Nu på Frederiksborgmuseet.
Hentydning til dronning Caroline Mathilde og J. F. Struensees efterkommere, datteren Louise
Augusta (I77I-I843), gift med hertug Frederik Christian af Augustenborg (176 5-1814), samt
deres søn, den næste hertug, Christian August (1798-1869).
n Bernhard v. Beskow (1796-1868), svensk hofembedsmand og forfatter, sekretær i Det svenske
Akademi.
î4 Ifølge nuværende ridderkapelforvalter N. C. Eigtved bestyrkes denne antagelse af, at
Oehlenschlägers våben ikke findes i Ordenskapitlets våbenbog.
35 Brev til Marie Konow den 22. december 1842. C. A. Jensen malede Oehlenschläger første gang
i 1834. - Jf Povl Eller, Adam Oehlenschläger Portrætter, Kbh. 1958, s. 76-78.
36 Brev til Marie Konow, den 23. april 1843. Marie Konow fortæller i sine erindringer, at hun ofte
hørte faderen sige som Jens Olsen i Barselstuen: »Du har Ret, Svoger, og jeg har Uret, for jeg
er fuld!« - Povl Eller, s. 97.
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Rundt om en morder
i Hillerød (9)
Jomfru Juliane Marie Jensen
* Ole Kollerødsførste elskerinde
Sin seksuelle debut havde Ole
Kollerød i 16-årsalderen, hvis man
skal tro hans levnedsbeskrivelse.
Det foregik i Jørlunde Præstegård,
hvor han fra november 1817 havde
været tjenestedreng, I april I818
havde pastor Peter Sølling byttet
embede med den aldrende slots
præst, provst Johannes Jensen, der
kom til Jørlunde fra Frederiksborg
Slotssogn, og Ole Kollerød fort
satte da i tjenesten i Jørlunde hos
provst Jensen indtil november
I82O,1
Provst Jensen var født i 1751 og
var blevet enkemand den 26, januar
I813, da hans hustru Abigael Ma
rie, født Ussing, døde i Hillerød,2
Til hans husstand hørte også to
voksne døtre, der begge var i
30’erne, og som Ole Kollerød be
nævner »fru Fangel« og »Jomfru
Julianne«,
Susanne Marie Fangel var enke
frue, tilmed efter to ægteskaber.
Hun var født den 26. marts 1782 i
Karlebo, hvor hendes fader dengang
var præst. Det første ægteskab blev
indgået den 20, marts 1798 med
Joachim Henrik Cars tin Brammer,
hører ved Frederiksborg lærde Skole,
men han døde allerede den 20, no
vember I8OI, Fra dette ægteskab
stammede to sønner, hvoraf den ene

var den kendte biskop Gerhard Pe
ter Brammer, født I8OI i Hillerød,
død I884 i Vejle,
Sit andet ægteskab indgik hun
den 9* juli 1804, da hun efter et par
års forlovelse blev viet til lægen, dr,
med, Johan Boetius Fangel, Også
dette ægteskab blev kortvarigt, idet
Fangel døde som fysikus i Stavanger
den 28, oktober l8O5* Herefter tog
den 23-årige fru Fangel ophold i sin
faders præstegård i Hillerød,3
Hendes lillesøster, »Jomfru Juli
anne«, boede ligeledes i faderens
præstegård, så længe han levede.
Hun var ugift, født i Karlebo den
15- maj 1785 og døbt Juliane Ma
rie Jensen,
Ole Kollerød fortæller, at Juliane
var lille af vækst, ikke større end en
pige på 12 år, tillige vanfør, og at
hun derfor ikke var blevet gift. Hun
var meget god ved Ole, mens søste
ren fru Fangel beskrives som smuk
som en engel, men ond som en djæ
vel, Af andre fik Ole Kollerød at
vide, at Juliane holdt af ham, og han
blev drillet med, at han »skulde vere
jomfruens mand«, Ole afviste det
vredt, og hans mor foreholdt ham
også, at han som tjenestetyende ikke
var på lige fod med hende, men at
han måske kunne gøre sig forhåb
ninger, hvis han blev møllersvend,4

Asger Berg
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En dag blev han imidlertid for
ført af jomfru Juliane. Det skete,
da han var kommet til skade ved at
forløfte sig, og jomfruen kom til
ham og tilbød at bade ham. »Da ieg
nu sagt tel jomfruen, at det kond
ikke passe sig for hende og ikke hel
ler for mig, at ieg skulde saaledes
blotte mig for it fruentimmer, da
svart hun: »Det skal du ikke unsee
di for, da ieg ikke unseer mig, og nu
skal du strags lade mig bade di.«
Derpaa tog hun selv sængeklæderne
af mig, og nu var ieg nød tel at lade
hende bade mig. Men da det varde
temlig lenge, da blev ieg utaalmodig
og sagt tel min velgørreinde, at det
var vel snart nok med den kur. Da
saa jomfruen paa mig og sagt: »Du
kan ikke heller forstaa noget, uden
man skal give di det ing med skeer.«
[...] Men da hun nu blev ved at
talle saa ømt tel mig, da var det io

Susanne Fangel,
den smukke, onde
søster. Gengivelse
fra bogen.
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umugelig for mig som it baren at
modstaa hendes elskov lenger, men
maat underkaste mig hendes kier
lighed, da hun var saa elskverdig
imod mig.« Efter sin egen forkla
ring var Ole tro i alle henseender,
mens han tjente hos provst Jensen
- kun var han »temlig venskabelig
imod jomfru Julianne. Men da hun
var det sam[me] imod mig, vorledes
konde ieg da visse hende kulde [?] «5
Samtidig fik han dog en jævnald
rende kæreste i Jørlunde.
Det billede, som Ole Kollerød
tegner af de to søstre i Jørlunde
Præstegård, kan suppleres med bi
skop Brammers erindringer, idet
han i sine erindringer portrætterer
både sin mor og tante Juliane tem
melig kritisk. Fra sin ungdomstid
husker han moderen som »ungdom
melig fyrig, hæftig og lidenskabe
lig« og som ung, smuk livslysten
enke uegnet til at give ham en god
kristelig opdragelse.6 Også »Tante
Juliane« var lovlig danselysten, idet
hun fx - da forfatteren havde op
nået en vis alder - en sommernat
hjalp ham med ud af et kammer
vindue i præstegården i Hillerød for
at kunne tage ham med som bal
kavaler, hvilket var imod den gamle
provsts vidende og vilje. Lidt kejtet
og forbeholden har den unge mand
nok været, for tante Juliane kaldte
ham »stiv som en Karriolhest.«
»Præstens Ole«, som Ole Kolle
rød hed i Jørlunde, har G. P. Bram
mer nok kun haft et overfladisk kend
skab til. Brammer var ikke - efter
som han skulle studere videre - flyt
tet med sin familie fra Hillerød til

Jørlunde i I8l8, og han kom kun til
Jørlunde på besøg* I erindringerne
nævner han ikke Ole Kollerød*
For Ole Kollerød blev Jørlunde
Præstegård også scene for hans før
ste fatale skridt på forbryderbanen,
idet hans indbrud her i efteråret
I823 førte til hans første konflikt
med politiet*
Juliane Marie Jensen og søste
ren fru Fangel holdt sammen efter
faderens død i maj 182 3. Da de ef
ter »nådsensåret« flyttede fra Jør
lunde Præstegård i maj 1824, tog
de ophold i Slangerup*7 I septem
ber 1834 købte fru Fangel imid
lertid for 888 rigsbankdaler sølv

en delvis afbrændt hustomt i Hil
lerød, stedet nr* 101, hvor en ugift
handlende, Marthe Hanne Salicath, havde boet indtil den store
bybrand samme sommer*8 Her lod
fru Fangel bygge et hus, hvori de
to søstre flyttede ind i september
18 3 5 *9 Huset lå i Mørkegade (nem
lig Østergade 6), og her, tæt ved
præstegården, levede søstrene ind
til Juliane Marie Jensens død den
7. maj I866*10 Den gamle fru Su
sanne Marie Fangel flyttede da til
en sønnedatter i Høve i Sydsjæl
land, hvor hun døde den 27♦ maj

I867»

1 Ole Pedersen Kollerød, Min Historie, udg. Else Margrethe Ransy, 1978, s. 15-24. Herefter
Min Historie. Ifølge noterne skete embedsskiftet formelt pr. 17. 12. I817, men reelt først om
foråret.
2 Kirkebog for Hillerød og Frederiksborg Slotssogn, LA.
’ Oplysninger fra kirkebøgerne er her og i det følgende suppleret med Fr. Brammer, Amtsforvalter
Frederik Christian Brammer og hans agnatiske Efterslægt, 1945.
4 Min Historie, s. 16.
5 Min Historie, s. 18.
6 G. P. Brammer, Ungdomsliv, udgivet af Johannes Kok, 1884, s. 29ff.
7 Jf. folketællingen 18 34, Slangerup.
8 Hillerød Byfoged og Frederiksborg Birk, Skøde og Panteprotokol 1833-34, LA. Jf. folketællingen
I834, Hillerød.
9 Fr. Brammer, Amtsforvalter Frederik Christian Brammer og hans agnatiske Efterslægt,
1945, s. 58.
10 Kirkebog for Hillerød og Frederiksborg Slotssogn, LA.
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Reprise
Torsdag den 26. Oktober kl. 1930 gentages filmforevisning af gamle Hillerød-film.
Billetter kan afhentes på Hillerød Bibliotek fra den 16. Oktober.
Adgang til biblioteket fra kl. 19-15-

Hvem, hvad, hvor?
Gruppebilledet med de 37 herrer - hvoriblandt en sort mand, som også udskiller sig ved sin
centrale placering højt i baggrunden - er optaget af fotograf C. Rathsach, Hillerød. Efter
klædedragten at dømme stammer billedet fra begyndelsen af 1900-tallet, men hvad er det for
en forsamling? Og i hvilken anledning kan fotografiet være blevet taget? Hvis der er læsere,
der kan identificere nogen af personerne eller komme med andre oplysninger om fotografiet,
bedes man henvende sig til Lokalhistorisk Arkiv eller Lokalhistorisk Forening.

HUSK AT BETALE KONTINGENT GIROKORT INDLAGT I SIDSTE NUMMER!

