
EN ORGELBYGGEHS LÆHEAAR 
V ed H o/ger H a n sen 

Peter U fri k Frederik Dem an t var fØdt i Dalum MØlle den / . 
Juni 1802; hans Fader var MØller J oh an Andreas Dem an t, som 
havde været Forvalter hos P . U. F. Benzon paa Tirsbæk ved Vejle 
og senere fik Dalum MØlle i Fæste af samme Benzon, som imid
lertid havde erhvervet ChristiansdaL Demant kØbte senere MØl
len, som gik i Arv til Sønnen P. U. F . Demant. 

Moderen hed Birthe Sophie Schroeter, Datter af By- og Haad
stueskriver i RudkØbing Johan Frederik Schroeter, hvis En l< e 
Dorothea Hensehel dØde i Dalum MØlle 1832. 

P. U. F. Dem an t nedsatte sig i Odense som Orgelbygger ( 1826? ) 
og boede i Rempels Gaard paa Klingenberg; den kaldtes dengang 
Falbes Gaard, nu er Telefonhuset hygget paa en Del af dens 
Grund . En Notits i den lille Bog, som indeholder hans Ungdoms
erindringer, synes at skulle forstaas saaledes, al han i 1826 re
parerede Orgelet i Runde Kirke og 1827 det i Frelsers Kirke i KØ
benhavn. - I 1826 giftede han sig med sin Kusine Laudine Lu
dovica Schroeter, f. 1801, d. 1882, Datter af Gæstgiver i Haders
lev Johan Frederik Schroeter og Ingeborg Gerdes. 

Da Faderen J. A. Demant dØde 1828, overtog Sønnen Møllen og 
flyttede dertil, 1854 solgte han MØllen og flyttede igen til Odense, 
hvor han dØde 1868 den 14. April. 

Blandt hans Arbejder bØr nævnes Orgelet i Dalum Kirke, som 
han efter en Tradition i Familien har skænket til Kirken. 

Ved sin Bortrejse fra Dalum fik Demant i Foræring et Taffelur, 
som endnu er i Slægtens Eje; det er af Porcelæn, med blaa og 
gule Farver og Forgylding; foroven staar to Figurer, en Ridder 
og en Dame. Paa en Metalplade er graveret en Indskrift: "Til 
Orgelbygger Demant fra Dalum taknemlige Menighed." 

I 1854 blev han udnævnt til Dannebrogsmand. 
En SØn af ham var Orgelhygger Johan Andreas Demant i Aar

hus (f. 1830, d. 1878). 
En anden SØn, Købmand Fritz (Frederik Martin Ludvig) De

man t, som dØde i Odense 1911, har givet Meddeleren heraf Bo
gen med Faderens Optegnelser, som nu er overgivet til Lands
arkivet i Odense. 
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Det er aabenbart, at Demant fØrst i en sen Alder har begyndt 
at nedskrive sine Erindringer, og han er ikke naaet langt frem i 

Arbejdet, fØr Pennen er faldet ham af Haanden. Skriften er daar
lig, paa flere Steder ulæselig. I sin Ungdom skrev han korrekt 
med god Haanclskrift; her mangler ofte Bogstaver eller hele Ord, 
og Forsyndelser mod Retskrivningen er hyppige. 

Det er ikke fundet hensigtsmæssigt al bevare disse Mangler 
denne Gengivelse af Demants Erindringer. 

Fodnoterne er af Udgiveren. 

* * 
* 

Fra min tidligste Barndom af har jeg haft stor Lyst til Musik, 
som meget blev næret ved, at min sl. Fader (uden at være nogen 
Virtuos dog) 1 ) selY havde megen Sans for Musik og spillede for 
mig om Aftenen paa en gammel Sclbas; disse faa Akkorder, som 
dette indskræ nkede sig til, glædede mig usigelig og gav mig det 
fØrste Begreb om Mu~ik; som 7 Aar gammel kom der her i Da
lum Kirke et lidet Orgel fra Lybæk, saa vidt jeg ved i Anledning 
af Frk. Bz's Formæling med afd. Bardenlleth 2 ) ; dette Orgel var 
bestemt at skulle spilles af min Lærer Christensen, som siden 
blev Kantor i Odense ; men trGr jeg, at det blot blev brugt l Gang. 
Lyden af dette Orgel gjorde et saa dybt Indtryk paa mig, at jeg 
forud aldrig havde fØlt lignende, og mit største Ønsl{e var at 
kunne forfærdige et lignende ; uden at have set det inelen i be
gyndte jeg straks at arbejde løs paa et Orgel, men hele Resulta
tet blev en gammel Skuffe med mange Huller, hvori jeg satte 
smaa Hyldepinde, og som Barn blev jeg snart ked af den Fabri
kation, og det gik mig saa i flere Aar r ent af Glemme. - I den 
Tid - mellem 7 og 10 - befattede jeg mig udelukkende med at 
forfærdige smaa Vand- og VindmØller, uden at tage Del i de 
Lege, som ellers beskæftiger Børn. 1810 kom jeg i Skole i Odense 
og begyndte at faa Information hos Kantor Heimeran 3 ) paa 
FlØjte, som ogsaa gav Næring for Musikken; men da jeg uden 
Undtagelse hver LØrdag Aften kom hjem til Dalum MØlle, ! Mil 
fra Odense, saa fik jeg aldrig noget Orgel at hØre, fØr jeg 1812 
om Efteraaret kom i latinsk Skole og efter Tur hver anclen SØn-

J) Ordene i ( - ) er atter udstregede. 2) Christiane Benzon, D. af P. U. F. B. til 
Christjansdal, blev 1808 g. m. P. C. D. Barqenfleth til Harridslcvgaard. 3) J ohan 
Jacob Heimeran, 1\ an tor vPd LatinskoiPn. 
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dag maattc gaa i St. Knuds Kirke; den ellers for mig saa store 
Tvang blev rigeligen erstattet ved at hØre dette store Orgel, som 
igen opvakte den gamle FØlelse hos mig, og naar jeg efter endt 
Gudstj enes te gik hjem, var al min Tanke henvendt paa Orgelet, 
og om mulig at kunne forfærdige noget lignende, var min eneste 
Tanke; men da der endnu henrandt 2 Aar, inden jeg havde saa 
megen Fæ rdighed i at kunne hØvle, save o. s . v., maatte jeg blot i 
Fantasien arbejde. - Min Fader havde et lille Positiv til at lære 
Fugle at flØjte efter, dette maatte nu tjene mig til en Begyndelse 
i Kunsten, da jeg ej vovede at gøre noget ganske nyt paa egen 
Haand; dette indrettede jeg saaledes med sine 9 Toner, at jeg 
spillede dem med Tangenterne og traadte den lille Bælg med Fo
den , og at disse Par Toner glædede mig og min gamle Fader, var 
jo naturligt, men da han havde faaet den Ide, at jeg maatte og 
skulde studere, da det dengang var den eneste Vej, naar Folk 
nogenlunde havde Formue, som Børnene skulde gaa, og bad han 
mig oftere ej at forsømme Skolen for Musiken og Orgelet; men 
den Formaning hjalp ikke. 1813 begyndte jeg at blæse Kla rinet 
og paa den .Maade fik Lov til som Dreng undertiden at assistere 
i det da begyndte Musikalske Forening 1 ); dette hjalp ogsaa til at 
danne mit Øre for Musik. 1815 begyndte jeg for Alvor at tænke 
paa at bygge et lidet Orgel ganske for igen af (dette var omtrent 
1815 ) 2 ); i Juleferien begyndte jeg paa at forfærdige en Bælg 
eller rettere 2de, m en da jeg fik dem færdige og sat paa et Stillads 
og begge henfØrt til en Vindkanal, vilde den ene røve Vinden fra 
den m1den; thi da vidste jeg endnu ej af Kanalventiler at sige 
og var det mig umuligt at faa dem til at give egal Vind, (da den 
ene røvede Vinden fra den anden) 3 ); dette ·satte mig i Forlegen
hed, da jeg uden Vind ikke kunde udrette noget, og forfæ rdigede 
derfor en dobbelt Bælg af dem begge og paa den Maade fik Vind . 
Nu maatte jeg tænke paa det vidtlØftigste af hele Orgelet, nemlig 
Vindladen; enhver, som kender dens Konstruktion, vil vel tænke 
sig, hvad Umage jeg havde med Forfærdigelsen af denne; jeg 
t ror vist, jeg forfærdigede 7 eller 8, fØr det vilde lykkes mig at 
faa en, jeg kunde bruge. (Min Fader bad mig ofte at lade det hele 
fare, da det dog ikke vilde blive til noget). Først gruede ( ?) jeg 

l) Det mu sikalske Selskab st iftedes først 1818; men der har maaske fØr d en Tid 
været en lignende Sammenslutning af :\lusil<clsl<ere. 2) Ti lfØjet nedenunder. S) Atte r 
uc!streget. 
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Kancellerne ud, men da jeg ej kunde gøre meget Spatium imel
lem dem 1

), og Vindladen var af Fyrretræ, saa blev der slemme 
Durksprækker, og kunde jeg ej Yed at udgyde der.i Lim faa dem 
tætte; jeg borede dem da, og det lykkedes bedre; og efter lang 
Tid (l Aars Tid) fik jeg ende
lig en Vindlade færdig, som blev 
sat i Forbindelse med Bælgen, 
og, nu var den største Vanske
lighed hævet; men hele Bygnin
gen gik langsomt, da jeg blot 
om Søndagen og i Ferierne kun 
de arbejde. Men nu fandt jeg 
paa Raad, da jeg begyndte paa 
Træpiberne 2

) ; disse forfærdi
gede jeg virkeligen uden nogen 
Tanke om ?\'Iensur, 4 a 5 Stk . i · 
een Længde og af en Størrelse, 
ved med en NothØvl fØrst at 
udhule et Bncdt paa Kanten, 
derved var de 3 Sider færdige, 
og blev 0Yerbladet siden efter 
paalimet ; n a ar Piberne saale-

Oq!<' lbygger P. U . F. Demani 

des i det store var færdige hjemme, tog jeg dem med mig til 
Odense og i alle Fritimer og i Skolen uneler Bordet, naar samme 
lod sig gøre, blev de gjort helt færdig ti l Indsætning og da afstemt 
efter Angivelse paa en FlØjte og saa indsat paa Vindfladen. At 
den Fabrikati on tit gik i Staa, er naturligt; thi i Skolen kunde jeg 
ej bare mig for at hØre, om den kunde give Tone an, og paa den 
Maade blev jeg ofte af vor latinske Lærer, Boie 3 ), fanget som 
sagde mig rent ud, at jeg aldrig lærte Latin men vist bleY en 
,. Liren drejer". 

Nu blev da endelig efter 2 Aars ForlØb 1817 Orgelet færdig 
paa 2! Octav og 2 Stemmer af Træ, saaledes at jeg kunde spille 
smaa Stykker paa samme, og min gamle Fader og Moder samt 
jeg selv græd af Glæde over dette heldige Resultat; men endnu 
vilde min Fader ej tillade, at jeg maatte blive Orgelbygger; han 
kendte Oppenhagen, som dengang [var den ] mest bekendte Or-

l) l Marginen : For ikke at optage ror megen Plads. 2) I ~I arginen: h Y e r med 
Tva' rpibebl. (?) S) ,Johannes P eter Roje, Adjnnl<l fra 1815, d Ød 1827. 
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gelbygger; men da hans Omstændigheder kuns var maadetige, 
saa troede han, at det vilde kuns blive en slet Levevej og bad mig, 
naar jeg endelig ej kunde studere, jeg da vilde lægge mig efter 
Musik og blive en god Clarinettist, da vilde han sende mig til Kø
benhavn og faa mig til Elev af Kapellet; ihvorvel dette jo var 
bedre end at læse, saa var Orgelbyggeriet mest efter mit Hoved, 
og kom der nu en Lejlighed, som hjalp mig betydelig. Opp. fik 
nemlig det Arbejde at give St. Knuds Orgel en Hovedreparation . 
Op p. havde været i Lære hos den i sin Tid berøm te og for sin 
Retskaffenhed velbekendte Orgelb. Amelie Worm i Engum ved 
Vejle nær ved Tirsbæk, hvor min Fader den Tid tjente som For
Yalter hos K h. Benzon; de Y ar derfor gamle Venner, og glædede 
det Oppenh. dengang, at hans gamle Ven havde en Søn, der saa
ledes uden Vejledning havde dannet sig til Orgelbygger . Adgan
gen til Opp. i Kirken Yar nu aaben for mig, og nu fØrst fik jeg 
Øjnene op for, hvad et Orgel egentlig var, jeg kunde ej efter at 
have set samme sove den hele Nat for lutter Spekulationer, jeg 
saa nu mit eget ufuldkomne Værk i sin hele Ringhed . .Jeg sad nu . 
saa ofte det var mig muligt paa Orgelbænken og flyttede Blylod
der ved Stemningen for Oppenhagen, og i de % Aar at Repara
tionen varede, var jeg der hver Tid, jeg fra Skolen kun var fri. 
Nu tænkte jeg igen at blive Orgelbygger, men Oppeuhagen kunde 
ikke antage mig, da han intet Arbejde havde videre, og min Fa
der vilde ej heller tillade mig at lære den "brØdlØse Kunst", som 
han kaldte den, da Oppeuhagen immer var i Pengeforlegenhed 
og min Fader som gammel Ven immer maatte hjælpe; dette hid
rørte rigtignok af andre Grunde end af den slette Fortjeneste. 
nemlig af Oppeuhagens Dovenskab og hans Kones slette Hushold
ning; men alt dette, som jeg forestillede min Fader, hjalp dog 
ikke, jeg n1aatte ikke blive Orgelbygger, men skulde Yære Clari
nettist, og kom jeg i Efteraaret 1818 ud af Skolen, for til For
aaret 1819 at rejse til København for at danne mig til Clarinel
tist. Om Foraaret 1819 rejste Oppeuhagen til KØbenhavn for om 
muligt at faa Frue Kirkes Orgel at bygge, og efter først at have 
bygget det i katolsk Kirke, sluttede han Kontrakt om Frues Or
gel. - Nu kunde min Fader ej mere modstaa min Attraa efter al 
komme i Orgelbyggerlære og tilskrev Oppeuhagen desangaaende 
og fil< han det Gensvar, at han med Fornøjelse vilde modtage mig 
og seJy i Efteraaret 1819 afhente mig til KØbenhavn. I September 
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kom ogsaa Oppenhagen til Fyen med al den Glands, der var mu
lig, saa at man her vel troede, at han allerede havde gjort for
trinlige Affæ rer, men det var lmns Skin, som bedrog, og alt var 
kuns en Komedie. Oppenhagen havde nu ogsaa aflagt sin jævne 
jydske Simpelhed og havde paataget sig den kØbenhavnske Ma
neer. Min gamle Fader blev saaledes bestukket med al den ydre 
Glands, at han ansaa Orgelbygning som en Guldmine, og han ej 
troede det var nØdvendigt m ellem gamle Venner og en saa habil 
lVIand at skrive nogen Kontrakt imellem dem angaaende min 
Læretid o. s . v., saa det blev ved den lØse Aftale, at jeg skulde 
være 4 Aar i Lære og i den Tid nyde alt .frit hos Oppenhagen, og 
skulde han lade mig lære Orgelspil samt lade mig frekventere 
Kunstakademiet. Med denne rimelige Ordning, hvad der siden 
efter var Aarsag i mange Ubehageligheder, samt min egen Fa
ders gode Formaninger samt lidt Skillinger rejste jeg den l. Ok
tober med Oppenhagen til København, efler at have gjort en lille 
Tur med h a m til Trolleborg, Arreskov, Hindsholm for at efterse 
de derværende Orgeler. 

Straks ved Ankomsten til KØbenhavn bleY der begyndt paa at 
indrette Værksted i Brolæggerstræde Nr. 83 1 ), og da Oppenhagen 
var blottet for alt VærktØj, maatte samme først gøres; med dettes 
Forfærdigelse hengik et Par Maaneders Tid; i den Tid begyndte 
jeg ret fra Grunden at lære Snedkermaaden, da jeg var svine
heldig, at Oppenhagen holdt gode Snedkersvende, og begynder 
jeg ligeledes at spille lidt Orgel hos den daværende Organist 
Y ed katolsk Kirke, senere H r. Fischer, tillige med Oppenhagens 
ældste SØn Ole. Dette tror jeg, gjorde den fØrste Begyndelse til 
Oppeuhagens Had til mig, som siden gjorde mig mit 4 Aars Op
hold saa surt. Fischer havde vist til Oppeuhagen gjort en Yttring 
til Fordel for mig i Musiks Henseende, og nu var Storm brudt 
over mit Hoved; alt, hvad j eg foretog mig, var galt; talte Pro
fessor Weyse eller andre til mig, som kom paa Værkstedet, saa 
var deri 8 Dage efter alle mulige Ting i Vejen, ihvorvel jeg gjorde 
alt muligt for at rette mig efter min Mester. Blot med Tanken 
henvendt paa den mig saa kær blevue Orgelbyggerkunst, som jeg 
nu ret fØrst begreb og, skattede i sin hele Storhed, opholdt mit 
Haab og frelste mig fra at rejse hjem igen. Videre at opregne 
alt, hvad jeg i de fØrste 2 Aar gik igennem, vilde være for vidt-

l) Nuværende Nr. 14. 
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lØftigt, enhnr der Yed, hvorledes det hele Husvæsen gik hos Op
penhagen, kan bedst bedømme, hvad jeg gik igennem. I den Tid 
begyndte vi foruden paa Frue Orgel et nyt Orgel til Aller Kirke 
ved Hadersleben. Den Ligegyldighed, som der paa samme Ar
bejde bleY anvendt, overbeviste mig om Oppenhagens Ufuldkom
menhed, naar jeg sammenlignede det Arbejde med andres og 
især med et Positiv, som dengang ejedes af Blach & SØn ( ?) , der 
i England var forfærdiget og udmærkede sig i det hele saavel 
Tone, Intervaller o. s. v. 

;vren der var jo intet for mig at gøre, jeg var Dreng som saa 
ofte blev repeteret for mig, og naar jeg blot tilbØrlig bankede min 
Mesters Kjol e og pudsede hans StØvler rigtig godt, var det nok, 
men om jeg kunde arbejde noget ordentlig, var der aldrig Talen 
om, jeg var opmærksom paa alt og gjorde saa selv mine Betænk
ninger over det forefaldende. 

Saaledes gik Tiden til Jul 1822, da, uden jeg bad derom, 
spurgte Oppenhagen mig, om jeg ej havde Lyst at rejse hjem og 
besøge mine Forældre og blive der i 14 Dage. Uden at ane det 
allermindste tog jeg med Glæde mod dette Tilbud og paa en Dili
gence med et Livjæger-Kyrads paa ·Ryggen rejste jeg til en 
Gaard ved Slagelse og fortsatte den anden Vej til Fods hjem und
tagen over Bæ ltet, hvor det var en saadan Storm, at jeg aldrig 
har været ude i lignende Vejr; men godt gik det, og til stor Glæde 
for mine gode Forældre vendte jeg Juleaften hj em til den for mig 
saa kæ re Dalum Mølle. 

Den Beskrivelse, jeg der gjorde min Fader om Oppenhagens 
Hænker , vilde han ej tro, men sagde immer, at jeg vist selv havde 
noget Skyld i hans Utilfredshed. Men Nytaarsdag fik han Øjnene 
op, da ankom der et Brev fra Oppenhagen, hvori han blandt an
det skrev, at da jeg nu var hjemme, kunde vi bedst aftale, hvor
dan vi egentlig for Fremtiden skulde have det sammen, da han 
ansaa de 2 Aar, jeg havde været der, for Prøvetid o. s. v . ; men 
dersom min Fader vild e give ham 200 Rdl. samt betale visse 
Viktualier om Aaret, omtrent saa meget som min Kost udgjorde, 
kunde jeg komme igen og sta'l mine 4 Aar ud som Dreng og der
efter skulde jeg faa mit Lærebrev som Svend i Orgelbyggerkun
sten. Til Erstatning for den Summa vilde han, da han af Bl. , 
dengang MusikdirektØr for Borgerlig Infanteris Musikkorps, var 
blevet anmodet derom, tillade, at jeg som Oboist ved Brandkorp-
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set gjorde Tj eneste og for samme kunde erholde en LØnning af 
80 Rdl. aarlig, og endelig, dersom vi ikke vilde indgaa paa noget 
a f dette, ventede han mig ikke mere, og skulde han til Foraaret 
h jemsende mit TØj. 

Hvad var nu dermed at gØre? Intet andet end at bide i det 
sure Æble ; min Mening var, hellere at gaa til Tyskland og der 
søge for de Penge at komme i Lære hos en eller anden duelig 
~f ester; men min Fader og and re gode Venner, naYnlig Organist 
Foersom 1 ), raadede heller at blive hos Oppenhagen, og blev da 
Resultatet, at jeg rejste til København igen med en Skipper 
Lamm ( ?) , og fik vi Kontrakt i Stand, hvori alt blev indsat som 
forudsat undtagen Friheden til at indgaa under Musikkorpset, 
det sagde Oppenhagen, behøves ikke, "for naar du engang er der
ude, saa bliver du der"; det Øvrige skulde han ordne ved mit 
Lærebrevs Overlevering l. November 1824, og kunde vi nu alle 
slutte Fred. J eg kom da ind i dette dengang ganske godt alTan
gerede Musikkor; og var det min eneste Glæde i et Aar hver 
Lørdag Eftermiddag at deltage i l\IusikØYelserne. 

Men den Glæ de varede ej længe, allerede en l\Iaaned efte r at 
jeg var kommen tilbage, var der Spektakkel, hver Gang jeg 
skulde til omtalte Prøve, ihvorvel jeg, for at gøre disse to Timer, 
ofte havde SØndag Formiddag Arbejde. 

Hvad Orgelbyggeriet angik, da gik det med Frues Orgel sin 
sejge Gang, og da vi ingen Væ rksted havde hjemme, maatte vi 
hele Vinteren igennem arbejde i den vaade, raa Kirke, som jo 
endnu ej Yar færdig ; vi limede ofte saaledes, at det om Morgenen 
var sammenfrosset o. d. l. og led vi meget af Kulde. 

Om Aftenen gik jeg paa Akademiet, hvor jeg af Prof. ... (ulæ
seligt) nØd Undervisning, og som ofte, da han saa, jeg havde 
Lyst, opmuntrede mig til at være flittig, ligeledes opmuntrede 
Professor Weyse mig, naar han under 4 Øjne kunde komme til 
a l tale med mig, og denne Opmuntring i Forbindel se med min 
Lyst, kan jeg mest takke for mit Indblik i Kunsten. 

Vi havde en tysk Snedkersvend, som tillige med mig maatte 
fryse i Kirken, han havde sagt ofte til mig : Reisse doch ja heraus, 
komme bei ihren Fatter, di e Musik Iasse fahren, ist bloss die 
gantze Orgelbauerei - - -, m en det hjalp ikke, jeg lod mig ej 
afs krække. FØlgen af den Kuld e var, at jeg fik en svær For·kØ-

t) P. Foersom, Organist Y. St. I\nud s J{irke. 
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lelse, som samlede sig paa de indre Dele og fo1:aarsagede saa
dan Sygdom, at jeg maatte paa Frederiks Hospital, hvor jeg laa 
i 4 Uger og kæmpede mig da endelig igennem. Da jeg nu kom 
hjem for første Gang som rask, savnede jeg straks alle mine Mi
litær-Prydelser og spurgte straks Oppeuhagens ældste SØn (som 
var den eneste, jeg havde Fortrolighed til, da han foruden var el 
godt Menneske - i hØjeste Grad med et ædelt Hjerte, og vort 
Venskab varede ogsaa, ihvorvel der fra Oppeuhagens Side bleY 
gjort alt for at forstyrre det, t.il han dØde), hvor de var; 
dem har Fader ladet bringe til B. med Besked, at din Tid ej til
lod dig mere at deltage i MusikØvelserne. Borte var nu al min 
Musik-Glæde, og jeg var for bange for Oppeuhagen til at turde 
yttre noget derimod, og maatte nØjes med, at min Fader maattc 
erstatte mig det Tab, jeg led i mine Indkomster. 

Sagen g.ik siden sin jævne Gang til Sommeren 1823. 

* * 
* 

Længerenaaede P. U. F. Demant ikke med Nedskrivning af sine Erin

dringer. 
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TILLÆG 
Om Orgelbygger Hans Frederik Oppenlwgen 

Om Demants Læremester Oppeuhagen er det lykkedes at finde 
flere Oplysninger, som viser, at Demant har haft Ret i sit triste 
Syn paa denne og hans Forhold. 

Vilh. Lorenzen skriver i sin Bog om Frue Kirke 1927 S. 142: 
"Selve Orgelet maatte man tænke paa i Tide, og da der ikke var 
Raad til at indlade sig med en fremmed Kapacitet paa dette Om
raade, fandt man en københavnsk Orgelbygger H. F. Oppenhagen, 
med hvem man sluttede Kontrakt 1819. Kirkens Organist \Veyse 
fØrte Tilsyn med Arbejdet, der var færdigt 1828. Da Orgelet var 
afleveret, vakte det dog ikke udelt Beundring og maatte 1835- 36 
underkastes en Hovedistandsættelse. I Aaret 1902 fik Kirken et 
nyt Orgel." 

Ikke heller den reformerte Kirkes Bestyrelse var tilfreds med 
det Arbejde, som Oppeuhagen udfØrte for Kirken, og nægtede at 
betale en Slutsum, som han havde til Gode, fØr han havde gjort 
visse Forbedringer. Sagen kom for Forligskommissionen; men 
da Oppeuhagen ikke overholdt de Betingelser, man var bleven 
enig om, naaede han ikke at faa Pengene inden sin Død. Demant 
var tilfældig i Byen paa den T.id, da Sagen stod paa, og Oppen
hagen henvendte sig til ham om Hjælp . Demant Yar skikkelig 
nok til at udstede fØlgende Attest: 

Efter Begjering af S. T . Hr. Orgelbygger H. F . Oppeuha
gen kan jeg med Sandhed bevidne, at jeg i Aaret 1821, da 
jeg endnu va r i Lære hos bemeldte Herr Oppenhagen, var 
med at foretage en Hovedreparation ved Orgelet i den Re
formerte Kirke her i Staden, og at Arbejdet, der dengang 
blev foretaget , blev udfØrt saa godt, som det var muligt ved 
et i saa slet Stand værende Orgel. 

Dette bevidnes herved. 

For Tiden i l(,iøbenhavn, d. 4. Oktober 1832. 

Demant, Kongelig privilegeret Orgelbygger. 
(L. S.) 

1823 blev Oppeuhagen skilt fra sin Kone Ulrikke Cathrine, f. 

GrØnlund . Manden forpligtede sig til at udrede 200 Rdl. om Aaret 
til Konens Unelerhold og paatog sig tillige deres 5 Børns frem -
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tidige Forsørgelse og Opdragelse. Konen fik MØbler til et Væ
relse med sig. Naturligvis kneb det for Oppeuhagen at skaffe de 
Penge, som Konen skulde have, hun fik dem kun udbetalt i 
Smaasummer, og ved Konens DØd 1829 krævede Københavns 
Magistrat ham for en Restance paa 98 Rdl. , en Sum, som han dog 
ved Byretten i Rønne (hvor han da opholdt sig) fik nedsat til 48 
H. dl. Ulrikke Cathrin e Oppeuhagen dØde d. 27. Marts 1829 paa Al
mindeligt Hospital; efter hvad Bud Nielsens Enke Lucie i LØn
gangstræde 158, hos hvem hun logerede, erklæ rede, var hun dØd 
i yderlig Fattigdom og ejede aldeles intet; hun skyldte endda 6 
Hdl. for Husl eje. 

Oppenhagen opholdt sig fra 1828 til 1831 paa Bornholm, hvor 
han havde Arbejde i Rønne og NeksØ; han var fattig, Amtman
den i RØnne, som sendte 20 Rdl. til KØbenhavns Magistra t som 
Afdrag paa, hvad Oppenhag~n skulde betale til sin afdØde Hu
strus Bo, meddelte samtidig, at Udpantning hos Oppeuhagen ikke 
kan føre til noget, "da h an intet ejer men har Gæld til flere; 
VærktØjet, han bruger, tilhØrer efter Sigende hans ældste SØn. 
Han h ar desuden en SØn at underholde, som intet kan forrette." 

I Sommeren 1831 vendte Oppeuhagen tilbage til KØbenhavn. 
Hans Omstændigheder h avde aabenbart ikke bedfet sig; det har 
vel snarere væ ret Børnene, som vel nu alle var voksne, der har 
maattet underholde ham, end omvendt. 

En Sommerdag 1833 fandtes Orgelbygger H. F. Oppenhagen 
dØd paa Assistens Kirkegaard; ifØlge Almindeligt Hospitals Ki r
kebog var han dØd den 10. Juni 1833 og blev begravet 12. Juni, 
omtr. 70 Aar gl. Der er intet fundet om, hvorledes han er kom
met af Dage. Han synes aldeles intet af Værdi at have efterlad t 
sig; de Smaagenstande, som fandtes paa den DØde, udbragtes ved 
Auktionen til 2 Mk. 13 Sk., men der var Fordringer i Boet til et 
langt større BelØb. Det lykkedes heller ikke at oplyse, hvor han 
boede; han antoges at bo i Adelgade N r. 290 3d i e Sal; men den 
Kone, af hvem han havde lejet et Værelse, erklærede, at han var 
Hyttet derfra i April ~Iaaned, og at hun ikke vidste, hvor han v a r 
flyttet hen; han skyldte hende 15 Rdl. for Husleje. 

Saaledes endte Oppenhagens i ethvert Fald gennem mange Aar 
saa sørgelige Liv. 
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