
Erindringer fra Svendborg og omegn 
af generalmajor Poul Martin von Biilow 
(1795-1877) 

Ved Regitze Rohde 

Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden, 
Der er en Ø saa skjøn som Nogen vel paa Jorden; 
Der er en venlig By, omkrandst af Skov og Lund 
Omslynget af et naturskjønt, deiligt Sund. 

Dette Land er Danmark, Øen Fyen, Byen Svendborg, og der er jeg født 
i det Herrens Aar 1795, den 11 te December, og det er der, hvor jeg har 
tilbragt min Barndoms lykkelige uforglemmelige Dage, paa hvilke jeg 
endnu i min høie Alderdom skuer tilbage med mange glade Minder. 

Min salig Fader, 1 der i en høi Alder afgik ved Døden i Aaret 1834, 
som afskediget Oberst, garnisonerede som Officeer i Arveprinds Fre
deriks Regiment i ~ø benhavn i Aaret 1794, til samme Tid som Christi
ansborg Slot brændte, men maa snart derefter være bleven forflyttet til 
Svendborg, hvor mine Forældre først havde Bolig i Brogade,2 og der
næst i den saakaldte Klostergaard,3 som min Morfader,4 der tilmed var 
Medeier af Godset Søbo5 ca. 2 Miil fra Faaborg, havde tilkjøbt sig, og 
hvormed var forbunden en ikke ubetydelig Landbedrift, som blev 
underlagt Bestyrelse af min Fader, der i Slutningen af forrige Aar
hundrede tog sin Msked af Krigs~enesten. 

Det var navnlig til denne Klostergaard, hvor foruden de betydelige 
Vaanings- og Driftsbygninger endnu var bevaret den oprindelige Klo
sterbygning med sine Gjæsteværelser og den store Havesal med sine 
bibelske Vægmalerier - den Sal, i hvilken, som jeg mindes, min sal. 
Mormoder6 efter sin Død var udstillet i en gulmalet Kiste med for
sølvede Lister -, at der knytter sig mine kjæreste Barndomserindrin
ger. 

Dens Beliggenhed umiddelbart ved Svendborg Sund var naturskjøn; 
dens store og med mange skjønne, maaske tildeels endnu fra Munketi
den hidrørende Frugttræer forsynede Have, grændsede lige til Stran
den. Den øvre Deel af Haven var flankeret af Klosterkirken, der kun 
benyttedes ved Julehøitid til Froprædiken, og af den gamle Kannike
bygning, der tildeels var indrettet til Degnebolig. Som sagt disse Om-
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Indledning til Poul Ma,-tin von Biilows erind1inger. 
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Genemtmajor Poul Martin von 
Biilow. Han blev jødl i 
Svendborg i 1795, og da han 
siden skrev sine erindringer, 
gav han indledningsvis en 
skildring af jødel!yen. 

giveiser vare i min Barndom, Vinter og Sommer, med samt de flere 
tilhørende Marker og Vænger, i Vaar som i Høst, Tumleplads for min 
Drengefærd. 

Regelmæssigt engang hver Sommer aflagde min salig Moder7 et 
Besøg paa Søbo hos sin Fader, sædvanlig iJordbærtiden, og den Jubel, 
der opstod hos mig og (mine) Sødskende, naar vi fra et Høidepunkt 
paa Veien, reisende os op i den store Holstensvogn, 8 fik Øie paa det i en 
Dal beliggende skjønne Søbo med sine hvide Skorstene, ved sin store , 
malerisk med Skov og Lund omgivne Indsø, var ubeskrivelig. 

Ved Søbo var flere Haver, saaledes den saakaldte store Have, hvori 
blandt andet var opført et Monument til Minde om den forrige Ei
erinde, en Frue Cramer,9 der havde anordnet sit Hvilested paa en 
smukt beliggende Høi tætved en Vei, der gik langs med Søens nordlige 
Side. Der var endvidere den saakaldte Glashave, 10 der omgav en del af 
Gam·dens Bygninger, og hvori (var) en Pavillon med en foranværende 
Balustrade, hvorfra kunde medes i den omgivende Sø, og som jeg 
jevnlig benyttede. 

Mine Forældres Vaaning i Klostre t, et etstoks Bindingsværkshuus, der 
var bygget i Vinkel m ed den oprindelige gamle Klosterbygning, var 
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høist beskeden indrettet og bestod af en Dagligstue, udstyret med et 
sandsynlig tilarvet ældre Amøblement,11 deriblandt min Moders høist 
simple Lænestol, foran hvilken i Almindelighed den Spinderok, fra 
hvilken der var udgaaet en Mangfoldighed af Linned, der fyldte Kister 
og Skabe, vel ogsaa hidrørende fra hendes Moder, foruden hvad der 
medgik til eget Huusbrug samt Uldent til Sengebrug og til Hvergarn,l2 

der gente til Klædningsstykker for mig og mine Sødskende. Til Daglig
stuen stødte ud til Haven min Moders Sovekammer og ud til Gaardsi
den min Faders. Jeg mindes kun 2 simple Skilderier i min Moders 
Sovekammer, nemlig et lille Billede, der skulde forestille Kong Frederik 
Wilhelm den 3die af Preussen tilhest, og et tilsvarende af Feltmarschal 
Souwarow; 13 i min Faders befandt sig nogle Blomstermalerier paa Speil
glas. 

I en i Flugt med Klosterbygningen tilbygget 2-Etages Bygning befandt 
sig, ved at passere en temmelig lang Corridor i selve Klosterbygningen, 
alle Oeconomilocaler, Kjøkken, Bryghuus, Meikestue m.m. samt Borg
stue til Samlingssted for Tjensttyende ved given Anledning. I Etagen 
ovenover var Bedstefaders Kammer, som han benyttede engang om 
Aaret, naar han var tilstede for at inspicere den hele ham tilhørende 
Eiendom, og ved hvilken Leilighed han da i Reglen medbragte mange 
deilige Ferskener, hidrørende fra Espalietræer paa Ko lademuren 14 i 
den store Have paa Søbo og fremkomne ved Hans Urtemands15 Omhu. 
Bedstefader blev af sine Datterbørn altid betragtet med en i vor Tids
alder ukjendt Respect og Høiagtelse. I samme 2. Etage befandt sig 
endvidere et større Fadebur samt flere mindre Rum og en større 
Skolestue, der og afgav Bolig for en Huuslærer, hvilken Plads i længere 
Tid var besat med en dygtig og høist respectabel Cand.Theol. Knud
sen,16 der i høi Alder endte sine Dage som Sognepræst ved Nordborg 
paa Als. Statsminister, Geheimeraad Chr. A. Bluhme, hvis Fader17 som 
Søindrulleringschef havde Bolig i Svendborg, freqventerede Skolen i 
vort Huus under Knudsens Veiledning og udgik fra denne til Her
lufsholm .. . 

I Aaret 1870 fandtjeg mig tilskyndet, efter 23 Aars Forløb, til endnu 
engang at gjensee min Fødeby, somjeg gienfandt i høi Grad udvidet og 
i mange Retninger meget forandret. Jeg havde tilmed til Hensigt at 
besøge min sal. Forældres Hvilested paa Byens Assiste(n)tskirkegaard, 
hvor min Moder hvilede siden Mai 1832 og min Fader siden Udgang 
1834. 

Klostergaarden med alle dens Tilbygninger, tilkjøbt af Communen 
efter den sidste Eiers, Justitsraad Theils18 dødelige Mgang, fandt jeg til 
min store Fortrydelse aldeles forsvunden frajordens Overflade; der var 
ikke det mindste Fragment af den tilstede. Haven, tildeels indskrænket, 
var aldeles forsømt og havde ganske Udseende af et Vildnis. Et anseligt 
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Morbærtræ henstod endnu i den tidligere Forgaard, hvilket den yngre 
Generation troede at maatte hensætte til Munketiden; det existerede 
imidlertid ikke til min Tid, men var plantet af den forrige Eier. Klo
sterkirken med tilstødende gamle Bygninger var forlængst nedbrudt 
for at give Plads for en større communal Skole, der blev opført og 
grundet under ivrig Paavirkning og Tilskyndelse af den siden 1815 
værende Gouverneur og commanderende General over Fyen og Lange
land, Prinds Christian Frederik til Danmark, 19 der altid bevarede en 
særlig Interesse for Svendborg By og Commune i mangen Retning og 
gjerne var der tilstede. Ligesom overalt baade Fyen og Langeland med 
Tilliggende skylder denne ophøiede, sjelden begavede oplyste Fyrste 
overordentlig Meget, saavel i communale Retninger som i lettere, bed
re og mere hensigtssvarende Communikationsmidler ved Veianlæg 
m.m., for hvilket Alt han utrættelig med sit klare og sunde Blik for det 
Nyttige og Gode virkede, indtil Prindsen i Dcbr. 1839 besteg Thronen 
som Kong Christian den 8de. Jeg har havt den Lykke at staae denne 
Fyrste nær som Prinds og hans Efterfølger som Kronprinds og Konge i 
en Række af Aar og er saaledes istand til at kunne træffe en Sammen
ligning, som min svage og simple Pen imidlertid ikke formaaer nøiere 
at udvikle, men det har ofte dybt smertet mig, at den ophøiede dygtige 
Regent Christian den 8de, dertil saa fortjent, ikke endnu har opnaaet at 
blive paaskjønnet ved at mindes og hædres ved et offentlig synligt 
Minde ved Siden af de mange, der siden 1848 indtil vor Tid ere bleven 
reiste i Danmark, det amputerede Danmark!. .. 

Efter at have i Korthed berørt det Foregaaende fortsætter jeg nu med 
at opfriske min Barndoms Minder om min Fødeby og de sociale For
hold og Tilstande i samme i den gode gamle patriarkalske Tidsperiode. 
For at begynde med Embedsstanden vil jeg først nævne Geistligheden; 
saaledes var Sognepræsten til Frue Kirkes Menighed en Pastor Knud
sen,20 der- somjeg dengang ikke kunde bedømme, men først senere 
erfarede- skal have været en temmelig maadelig Prædikant. Han havde 
for Skik at bestige Prædikestolen iført en hvid saakaldet Messeskjorte. 
Ved Begravelses-Ceremonier, hvor der i Sørgehuset blev serveret med 
Viin og Kage, havde han for Skik at fYlde Lommerne med Kager at 
hjembringe til sin meget ældre Hustru,21 som var et høist eiendomme
ligt Exemplar af en Præstekone i flere Retninger. Naar hun t.E. en 
sjelden Gang deeltog i Theeselskab i mine Forældres Huus, var hun 
iført en fra det forrige Aarhundrede saakaldet Adriene22 og dertil, 
omgivende et gammelt Ansigt, et høit i en Spids endende saakaldet 
Sæt23 af hvide Kniplinger og andre hvide lette Stoffer, udstyret med 
forskjellige Zirater af Folie24 m.m., korte Ærmer i Adrienen og sorte 
Halvhansker a jour. 25 Det hørte til god Opdragelse for os Børn at skulle 
kysse slige Madarner paa Haanden. Efter hendes Død giftede Pastor 
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Knudsen sig anden Gang med en Jfr. Hofman,26 der havde været 
Husjomfru (Lærerinde) i mine Forældres Huus, og som efter Knudsens 
Død levede sammen med en Logerende og Kostgænger ved Navn 
Werkmeister. 27 

Den anden Sognepræst eller maaskee endnu kun CapeHan til Nicolai 
Kirkes Menighed var den meget agtede og afholdte Pastor J;..indgren,28 

Broder til den i sin Tid berømte geniale Skuespiller.29 Lindgren efter
fulgte, saavidt jeg mindes, en Provst Ramus,30 hvis Sønnesøn er den 
nuværende Generaldirecteur for Skattevæsenet Kammerherre Ra
mus.31 Byens Toldkasserer, i daglig Tale kaldet Tolderen, hed Laur
berg.32 Han havde flere Sønner, deriblandt den ældste Hans Laur
berg,33 som var en lille forvoxet klog og dannet Person, og somjeg efter 
endeelAars Forløb i Tyverne traf sammen med i Landsbyen Hedensted 
mellem Veile og Horsens, hvor han var Sognepræst og udviste i For
ening med sin vakkre Hustru en høi Grad af Gæstfrihed mod os 
Officerer ved lte Eskadron Fyenske Regiment lette Dragoner, naar vi 
dersteds havde Rastdag ... Toldinspecteuren i Svendborg i min Barndom 
hed Boie,34 som, efter jeg var bleven Kadet, afgik ved Døden paa 
Frederiks Hospital i ~øbenhavn og efterlod en Enke med flere Døttre, 
af hvilke den yngste Caroline mange Aar efter indtraadte i andet 
Ægteskab med en af Svendborgs Matadorer, ~øbmand, Agent H.I. 
Baagø.35 Moderen levede i mange Aar i værdig Enkestand i Svendborg. 
Byfogden i Svendborg hed Uldahl, 36 om hvem jeg ikke ve ed stort at 
sige; han blev, saavidt jeg mindes, nok i 1806 efterfulgt af Byfoged, 
Justitsraad N ellemann, 37 forflyttet fra Kolding til Svendborg, hvortil han 
med Familie: Kone, Søn og 2 Døttre samt Gods søværts ankom med en 
Jagt, og hvor ogsaajeg og min Fader, der havde aflagt et Besøg hos sin 
Broder Thomas38 i Kolding, som Passagerer medfulgte. Sønnen Mo
gens Nellemann39 er, om jeg ikke feiler, Faderen til den i vor Tid saa 
bekjendte dygtige Jurist, Høiesteretsadvocat Nellemann.40 

Der var til den Tid i Svendborg en Embedsmand, nemlig en Veierme
ster ved Navn Closter,41 der var en storskaaren Skikkelse, altid klædt i 
Graat og iført gulkravede Støvler. Han hørte til mine Forældres Om
gangskreds42 og iboede et smukt, høit beliggende Eiendomssted med 
Udsigt til det deilige Svendborg Sund. 

Postmesteren i min Fødeby hed Bekker;43 han havde 2 Sønner og 
flere smukke Døttre, af hvilke en blev gift med Stadsfysicus i Flensborg, 
senere den bekjendte fremragende dramatiske Kunstner Ryge,44 der 
exileret af Faderen i ~ø benhavn nedsatte sig i Svendborg og i en hø is t 
beskeden Bolig hos en gammel J fr. Trælund45 i Gaasestræde etablerede 
en Pugeskole (Pogeskole), indtil han altid, som en Reminiscents fra 
Revolutionstiden, udstyret som en veritabel Muscadin,46 efter at have 
ægtetJfr. Bekker overflyttede til Flensborg. En anden af Bekkers Døt-
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tre47 ægtede en Baron Juel, der eiede et Gods i Jylland - jeg troer 
Lund bæk, og som jeg en del Aar senere paa en af mine flere Reiser med 
Kong Frederik d. 7de dersteds besøgte. Den ene af Postmester Bekkers 
Sønner, Hans B.,48 blev fra et Generaltoldcontoir i Kbhvn. befordret til 
Amtsforvalter i Odense Amt med Embedsbolig i Odense, hvor han 
førte et Gjæstfrit Hus og overalt nødendel Anseelse samt var velanset af 
Stiftets Gouverneur, Prinds Christian til Danmark. 

Med Byens Underviisningsvæsen var det, efter hvad jeg, da jeg blev 
ældre, kunde skjønne, nok daarligt bevendt. For Sønnerne af den 
bedre Klasse af den velstaaende Deel af Borgerstanden var der en 
Drengeskole i Strædet Kyseborg hos en gammel Lærer ved Navn Hans 
Manuelsen, der hovedsagelig underviste i Læsning, Skrivning og Reg
ning. En anden Skole, oprettet af en Lærer Simo(n)sen i Brogade, 
existerede kun i kort Tid. Jeg selv lærte at læse hos Degnen Sevel49 ved 
Frue Kirke. 

Svendborg var til den Tid en velstaaende Handelsby og florerede ved 
sin Skibsfart og betydelige Udførsel af Korn, Smør og Fedevarer. Den 
havde sine Matadorer i Iqøbmandsstanden, som man til de bedre 
Aarstider kunde see om Mtenen sidde udenfor Indgangen til deres 
Boliger i fremstaaende Trætilbygninger, de saakaldte Bislage, rygende 
deres lange Kridtpibe og havende til Hovedbedækning en grøn Fløiels
kalot med Guldkvast. Det var overalt den gode, fordums patriarkalske 
Tid, i hvilken selv i den bedre Borgerstand Husbond og Madmoder 
stod i et helt andet Forhold til deres Tjensttyende og Underordnede 
end nutildags. Hvad Navne i Iqøbmandsstanden angik, saa vare Famili
erne Brandt og Krøier de stærkest repræsenterede, Famlien Graae50 

den nok mest fremragende til min Tid. Lægestanden var repræsenteret 
afDr. Bøiesen,51 der senere som Stiftsphysicus tog Ophold i Odense, og 
af Distriktslæge Miirer,52 Faderen til den for kort Tid siden afdøde 
Distriktslæge Th. Murer i Lyngby. 

En afskediget milit. Læge Finck53 gav sig ogsaa af med at agere 
Æskulap i Svendborg, men han var kun lidet søgt. Han var en uund
gaaelig Gæst ved Begravelser fra de bedre Huse ogsaa uindbuden, som 
det sagdes, for Traktementets Skyld, som det til den Tid var Skik og 
Brug. En Personlighed, som næsten daglig viste sig paa Svendborg 
Gader i Begyndelsen af dette Aarhundrede, mindes jeg tydelig. Det var 
en gammel respectabel Uhrmager Smede by, 54 der boede ved Stranden, 
og som efter endt Dagværk, iført en Paaklædning med Tricorne55 paa 
Hovedet og en lang Spanskrørsstok i Haanden, i hvilken han aldeles 
correct kunde været optraadt som en HolbergskJeronimus. Han pas
serede i Reglen vor Bopæl paa Veien til Apotheket, beliggende i Mølle
gade paa det saakaldte >>Tollebrinke«- steil Bakke- hvor Apothekeren 
Lacoppidan56 holdt en Slags Mtenklub for flere af Byens Borgere 
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inclus. Smede by, og hvor de samledes for ved en lang Pibe Tobak og en 
Pægel gammel Viin at discutere navnlig om politiske Begivenheder til 
en Tid, hvor alene den Berlingske Tidende i et meget lidet Format 
indtraf nogle Gange om Ugen, og hvor der i hele Provindsen kun blev 
udgivet i Odense l - siger een - høist maadelig redigeret Avis foruden 
»lversens«.57 Samtalen dreiede sig i denne Klub om Dagens Helt Bona
parte, for hvem Smedeby sværmede i høi Grad og høilig beundrede ... 

I min Barndom existerede endnu den vist flere Aarhundreder gamle 
Raadstuebygning med dens Forside til Torvet og Bagside mod den 
høitliggende Frue Kirkegaard. Det var en 2 Etages suffisant58 rød Bin
dingsværks Bygning, opført i gammeldags Stil, hvis underste Etage 
optoges af Veierboden, Arrestlocaler, Vagtstue og en Skole, medens 
2de Etage optoges af Magistratens ForhandlingsLocaler og en lang 
yderst simpel udstyret Sal, der undertiden benyttedes som Skueplads 
for reisende Skuespillerselskaber, iblandt andet af det Steinerske,59 og 
hvor den gamle Directrice undertiden optraadte i Ridderroller klædt i 
Tricot. Denne store Sal blev ogsaa benyttet til Baller, i Reglen kun eet 
om Aaret, den 29de Januar paa Christian d.7des Fødselsdag, ved hvil
ken Leilighed da Honoratiores, Embedsmænd og den bedre Del af 
Borgerklassen med deres Fruer, Madarner og mere voxne Døttre, disse 
paa det bedste Balklædte, indfandt sig, og hvor Balfesten blev indledet 
med en Menuet, der efterfulgtes af den uundgaaelige Skotsk60 og til 
Afvexling adstadig Vals. Dandse som Cotillon, Francaise,61 Wienervalse 
og Polka m.fl. vare til den Tid ukjendte i Svendborg. Til disse Baller 
indfandt sig ogsaa i Reglen, som de kaldtes, et Par af Junkerne fra 
Valdemars Slot paa Taasinge, Sønner af General Juel.62 De ældre og 
mere adstadige Mandspersoner havde imidlertid i Sideværelserne de
res Kortenspil, Polskpas, Trekort og dygtig Tobaksrygning af Piber; ikke 
af Cigarer, som til den Tid ikke brugtes. Musikken til disse Balfester 
udførtes fra et lille simpelt Orkester af Stadsmusikanten Simonsen63 og 
hans Medhjelpere og bestod i Reglen af 2 Violiner, l Klarinet, Wald
horn og l Tromme. Madlugt fra et tilstødende Anretningsværelse af 
varm Skinke og Gaasesteg med Tilbehør saavelsom Punschelugt mang
lede ikke. Alle Vinduer i anden Etage af Bygningens Forside havde 
blyindfattede smaa Ruder, næsten alle malede med forskjellige, sand
synlig Bibelske Billeder, og som, maaske tildels værdifulde, burde have 
været opbevarede, da dette gamle Minde om en svunden Tid blev 
nedbrudt og en ny i moderne Stil opført Raadstue, til hvilken Prinds 
Gouvernøren lagde Grundstenen, givet Plads paa et andet Sted paa 
Torvet. 

Jeg kan ikke forbigaa at mindes det i Svendborg aarlig stedfindende 
Sommermar ked, der var en sand Festdag for os Børn ved Beskuelsen af 
de paa Torvet opslaaede Rækker af Kramboder med alskens Sager og 
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overalt ved det Liv og den Færdsel, der fandt Sted ved fra Landet 
tilstrømmende glade Mennesker. Der vankede selvfølgelig en Markeds
gave, ikke at tale om de deilige Honningkager m.m. Slikkerier. Paa det 
saakaldte Vibelte64 udenfor Byen afholdtes i Reglen, med Undtagelse af 
i Fasten, de stedfindende Heste- og Kreaturmarkeder. Der befandtes 
sammesteds, som vel endnu, et større Værtshus, Vibensdal, der i for
dums Tid, vistnok i langt mindre Dimensioner, bar Navn af Rakkeriet, 55 

vel hidrørende fra, at dersteds var Bolig for Bødelen og hans Svende. 
Med nogle Pennestrøg maajeg ogsaa mindes min Fødebys nærmeste 

Omgivelser. Der var saaledes under Præstegaarden St. Jørgensgaard et 
Tilliggende kaldet Lunden, som i Foraaret mest ved Pintsetidens Hel
ligdage, var Tumleplads for Byens Ungdom, repræsenteret af begge 
~øn, og hvor den mandlige Ungdom forlystede sig med Boldtspil, 
hvilket ligeledes var Tilfældet i et lignende lige overfor, adskilt ved 
Veien, Baroniet Lehn 66 tilhørende Skovparti kaldet >>Høiebøge<<, hvor 
en skovomkranst Dal blev benyttet paa samme Maade. I umiddelbar 
Nærhed af Svendborg mod Nord fandtes et smukt bakket Skovparti 
bevoxet med Eg og Bøg, kaldet >>Rottefælden«,67 som hørte til Klo
stergaardens Eiendomme, giennemstrømmet af en rislende Bæk og 
forsynet med et Skovfogedhus, og som af Byens Indvaanere paa de 
bedre Aarstider blev benyttet til Landlige Udflugter. Denne smukke 
Skov blev, efter at Prinds Christian Frederik var bleven Gouverneur 
over Fyen, til Ære for hans Gemalinde, tillagt Navnet >>Caroline Amalie 
Lund<<. Lige overfor Byen, grændsende til en Sidegren af det skjønne 
Sund, var beliggende en stor Bymark kaldet »Øxnebjerg<<, og paa 
dennes Skrænt ned mod Sundet lige overfor Taasinge var i min Barn
dom et Vildnis af Bøgepurrer, Torne og Brombærbuske, kaldet »Ter
meriet<<,68 der senere af Commurren blev cultiveret og omdannet til et 
skjønt Skovanlæg forsynet med en smuk Beværtningspavillon og ud
styret med Springvand. Dette Skovanlæg langs Kysten, der fik Navn 
efter Gouverneuren af »Christiansminde<<,69 blev, tilgængeligt ogsaa fra 
Søsiden, benyttet til Udflugter og landlige Fester og besøgtes altid af 
Prinds-Gouverneuren ved dennes aarlige Nærværelse i hans Favoritby 
Svendborg. 

Byen havde selvfølgelig ogsaa sin Væbning, først en saakaldetJæger
afdeling, som imidlertid af Mangel paa Tilgang blev inddraget; dernæst 
den almindelige, adstadige Borgervæbning, under Anførsel af Stads
musikant Simonsen, der tidligere havde været Stabstrompeter i Liv
garden tilhest, og endelig en saakaldet anden Mdeling, bestaaende af 
de saakaldte unge Karle, med særlig Uniform og anførte af ~øbmand 
David Meyer/0 en i Svendborg i de bedre Kredse i nogen Anseelse 
staaende, intelligent Isralit, der efter Prinds-Gouverneurens Thronbe
stigelse erholdt Prædicat af Agent. Over denne Væbning blev der aarlig 
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om Sommeren holdtRevue af General J u el fra Taasing paa en fri Plads i 
nogen Mstand fra Byen i en til Baroniet Lehn hørende Skov »Græs
holmene•• kaldet, hvilket var en Festdag for mange af Byens Indvaa
nere, der strømmede ud til dette Skuespil. 

Ved at nævne Baroniet Lehn kommer jeg i Tanker om, at en Baro
nesse Rikke Lehn71 var min Gudmoder og til denne Daabsfest indfandt 
sig i Svendborg i firespandt gammeldags Kareth med Løber og 2 
Livreklædte Dornestiker bag paa Vognen, alt i gammel aristokratisk Stil, 
somjeg senere lod mig det fortælle. Forinden mit 12. Aar har jeg med 
mine indbudne Forældre været et Par Gange til Middagsgilde paa det 
l / 2 Milsvei fra Svendborg beliggende Herresæde Hvidkilde. Hoved
sædet for Besidderen af Baroniet, til den Tid den gamle Kammerherre 
Poul Lehn, 72 Søn af den hovedrige Abraham Lehn, 73 der var Stifter af 2 
Baronier og et Stamhus, der senere ogsaa blev erigeret som Baroni. 
Stifteren, der blev optaget i Adelsstanden, var en Samtidig med Torden
skjold. Kammerherre Poul Lehn, der levede i aristokratisk Storhed og 
Opulence paa det deilige Hvidkilde, var en Personlighed af den for
dums Type, ogsaa i Paaklædning tildeels a la Louis XV: chokolade 
couleurs Kjole med Staalknapper, hvid atlaskes, broderet Lang Vest, 
sorte Fløiels korte Beenklæder, høiskaftede Støvler, Paryk med Bukler. 

Hans ældste Datter,74 Arving til Baroniet, en Ungdomsbekjendt af 
min sal. Moder, blev gift med en holstensk Baron Rantzau,75 der ikke 
var synderlig yndet paa Baroniet. Han havde, som det til den Tid var 
Tilfældet med Flere, Prædicat af Generaladjutant. 

Da Landeværnet,76 jeg troer i 1805, blev oprettet, indtraadte min 
Fader paany i Militairtjenesten og blev Chef for den 5te Bataillon 
fyenske Landeværn, med hvilken han blev beordret til Kystvagt paa det 
sydlige Fyen, havende Kvarter i Gundestrup Mølle ved Aaby mellem 
Faaborg og Svendborg hos det gode Møllerpar Trolle,77 og hvor jeg i 
1807 aflagde ham Besøg, ridende paa min lille Hest. 

I samme Aar blev endel af Armeen overført fra Holsten til Sjælland 
og eantannerede tildels i Omegnen af Svendborg, medens Stabene 
havde Kvarter i Byen. Med min Tilbøilighed for alt Militair og Soldater
væsen var dette mig til stor Fornøielse, og jeg forsømte ingen Leilighed, 
hvor jeg kunde have det for Øie. I mine Forældres Hus i Klostergaarden 
var i nogen Tid i Kvarter Commandeuren for det holstenske Infanteri 
Regiment, Oberst Ladehof/8 hos hvem daglig indfandt (sig) forskjel
lige Officerer af Regimentet. Blandt disse daværende Prinds, senere 
Landgreve Wilhelm af Hessen, der var Major i Regimentet. 

Senere, da Staben af det smukke Husar Regiment blev forlagt til 
Svendborg, havde vi i Kvarter Regimentsqvartermesteren ved dette 
Regiment ~ølstrup79 med Hustru, fra hvilken Tid der udspandt sig en 
mangeaarig, venskabelig Forbindelse imellem min og denne Familie. 
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Under et Sommerophold i Svendborg afgik Kjølstrup, der senere havde 
havt Ansættelse i Civiletaten og havde erholdt Titel af Justitsraad, ved 
Døden i mine Forældres Hus og fandt efter sit Ønske sit Hvilested paa 
den nyetablerede smukke Assistentskirkegaard. 

Medens Husarregimentet ... under sin gamle værdige Regimentschef, 
General BergerM0 eantannerede i Omegnen af Svendborg, indtraf den 
tragiske Begivenhed, at en Eskadronschef, Ritmester Rode,81 der havde 
Kvarter paa Hvidkilde, omkom dersteds ved et Vaadeskud og blev med 
al militair Honneur stedet til Hvile paa Sørup Kirkegaard. Jeg maatte 
naturligvis være tilstede ved denne Sørgeparade, der blev udført af en 
Eskadron Husarer tilhest, commanderet af Ritmester, Grev Schack ... 82 

Jeg mindes endnu fra min Barndom, at jeg i Fasten har seet indfinde 
sig fra de omliggende Landsbyer Optog bestaaende af yngre Bønder
karle tilhest, i phantastisk Paaklædning, med Musik i Spidsen, Hestene 
urlpyntede med Couleurte Baand og med smaa Speil paa Hovedet; 
hvilke Optog bevægede sig giennem Byens Gader og formodentlig vare 
en Reminiscents af lignende Camevalsstog, der havde fundet sted i de 
katolske Tider før Reformationens Indførelse, og som til Begyndelsen 
af (det) 19de Aarhundrede havde vedligeholdt sig. 

Som tidligere dertil indskreven blev jeg i Efteraaret 1807 ved Med
delelse af Commandeuren for Landcadetcorpset,dav. Oberstlieutenant 
Lorentz83 indkaldt til at indfinde mig paa Landcadetacademiet i Januar 
1808 for at optages som Landcadet Der blev nu tænkt paa at udstyre 
mig paa det Bedste til at forlade det kjære Fædrenehjem, og da alt i saa 
Henseende var forberedt, forlodjeg i Januar 1808 mit Barndomshjem, 
for, ledsaget af min Fader og min ældre Broder Hartvig,84 ved streng 
Vintertid at begive mig til Kjøbenhavn. Det var med dyb Ve em od, at jeg 
maatte forlade min gode, kjærlige, omhyggelige Moder og mine flere 
Sødskende, af hvilke det især gik mig nær at forlade min fromme, 
kjærlige yngre Broder Eiler,85 som endnu var iklædt en Art Sløikjole,86 

og somjeg holdt saa meget af. Befordringsmidlerne87 til den Tid vare 
høist maadelige, og den første Dag efter Mreise fra Svendborg naaede 
vi efter et kort Ophold i Slagelse hos min statelige Farbroder. .. 88 og 
efter at have udstaaet megen Kulde om Mtenen Sorø, hvor der blev 
taget Natteophold hos min Faders Svoger. .. 89 Dagen derpaa blev Reisen 
med en leiet Bondebefordring fortsat til Iqøbenhavn, som først naae
des om Mtenen, og hvor vi efter forgæves flere Steder at have søgt 
Logis, omsider havnede i Tre~orte ... 

* 

Hermed slutter P.M.Biilows optegnelser om barndomstiden i Svend
borg. De efterfølgende afsnit af hans optegnelser handler næsten ude-
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lukkende om hans tid som adjudant hos Frederik VII. Han beskriver 
forholdet mellem kronprins Frederik, Louise Rasmussen og Carl Ber
ling samt hele kredsen ved hoffet, fortæller om brylluppet, hvor han var 
en af forloverne, samt om kongens og grevindens rejser rundt i landet. 
Han er meget åbenhjertig. Han afskyede grevinden af et godt hjerte, 
men holdt meget af Frederik VII. 

Perioden fra 1808 til ca. 1844 omtales ikke i optegnelserne, men ved 
hjælp af dagsbefalinger, breve og aviser kan den gengives i korte træk. 
Efter tre år som kostkadet på Landkadetakademiet fik han fra nytår 
1812 anciennitet som secondløjtnant a la suite og udnævntes til page 
med ~eneste ved hoffet i året 1812, før han afgik til ~eneste ved 
Fyenske Regiment lette Dragoner. Den 28. december 1812 nævnes han 
her for første gang i månedslisten som hørende til l.escadron, der til 
chef havde oberstløjtnant P.Bibow. I marts nævnes han som »Second
lieutenant paa yngste Gage<<, og som sådan deltog han i felttoget i 1813 
til Lauenborg ved det Danske Auxiliærkorps, der fra september til midt 
i november holdt stillingen Lybeck-Lauenborg, hvorefter det måtte 
trække sig tilbage til Rendsbarg i december. 

Foruden ~eneste ved regimentet- i 1816 blev han forfremmet til 
premierløjtnant og i 1832 til ritmester- fik han 1820 overdraget ledel
sen af det Fyenske Militair Bibliothek Provinsial, der var stiftet i 1818. Af 
en oversigt over Odenses biblioteker ved Chr. H. Kaikar fra 1836 
fremgår det, at biblioteket havde en bogbestand på 8.500 bind, at 
kammerjunker von Biilow fortsat var bibliotekar, og at udlånet stedse 
havde været betydeligt. 

I 1832 blev Biilow udnævnt til adjudant ved General-Commandoet på 
Fyn, der stod direkte under guvernøren, prins Christian Frederik, indtil 
han i 1839 besteg tronen som Christian VIII. 

Som adjudant kom han i nær forbindelse med prins Christian Fre
derik, og denne synes at have været tilfreds med hans orden og på
passelighed og hans strenge økonomi på kontoret. Han var interesseret 
i hans virksomhed som bibliotekar og fandt det udmærket, at han 
sammen med guvernementssekretær Carl Holten deltog i oprettelsen 
og bestyrelsen af en højere realskole i Odense i 1836. Som årene gik, 
påskønnede prinsguvernøren ham mere og mere, og det hændte, at 
han bad ham om fortrolige oplysninger om både tjenstlige og mere 
private sager. 

Da prins Christian Frederik i 1839 overtog tronen, udnævntes kron
prins Frederik til kommanderende general over NørreJylland og Fyens 
Stift. Fyens Adresse Avis meldte om sammensætningen af kronprinsens 
stab: >> ••• Ritmester v.Biilow af det Fyenske Regiment lette Dragoner, 
som hidtil har forrettet Adjutant-Tjenesten hos Hs. M. vor nuværende 
Konge, ansættes i samme Egenskab hos Hs. K Høihed, men beholder 
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som hidtil sit Qvarter i Odense«. -I 1858 fik han afsked fra militæret 
>>under eiendommelige Forhold« og fik >>i Betragtning af lang og god 
Tjeneste anbetroet Commandantskabet« i Kastellet i København. 

Han var gift med Anna Christine Amalie, f.Døcker, men hvem han 
havde indgået ægteskab i 1816. 

Noter 
Teksten er gengivet med original retskrivning, men af hensyn til læsbarheden med 
normaliseret tegnsætning. Enkelte kortere passager er udeladt (markeret: ... ), idet de 
ikke refererer til lokale forhold. En række forkortelser er normaliseret eller skrevet 
fuldtud: er.: ca. - gl.: gammel - Pr.: Par - Regt.: Regiment - K.herre: Kammerherre. 
Anførselstegn omkring personnavne er udeladt. - Erindringerne er i privateje. 

l. Oberst Adam Gottlieb Josua von Biilow til Bjørnemose (1751- 1834). 
2. 1798 averteredes i fYnske blade: »No.47 Brogade-beboet af Hr. Capitain Biilow

formedelst min sal. Kones Dødsfald bortsolgt. R. Eilersen. Svendborg den 19de April 
1798«. 

3. Graabrødre Kloster, stiftet ca. 1740. Klosterkirken blev nedrevet i 1828. De sidste 
rester af anlægget forsvandt 1875. 

4. Rasmus Eilersen (1742-1811). 
5. Sø bo Hovedgård, Salling herred. Hovedbygning fra slutningen af det 16.årh. Rasmus 

Eilersen var medejer af godset 1795-1811 og havde her fast bopæl fra ca. 1800 til sin 
død den 7. august 1811. 

6. Ma1ie Paulsdatter, f.Hansen (1731-98). 
7. Anna Margarethe, f. Eilersen (1772-1832). 
8. Åben vogn med kul\lefadding og som regel 4 agestole ophængt i læderstropper. 
9. Margrethe Marie Cramer, f.de Falsen på Søbo 1738, død samme sted 1795. Gift l. g. 

1759 med kaptajn, senere landsdommer Carl Leopold Scherev.~en, 2.g. 1781 med 
hofpræst Johan Andreas Cramer. 

10. Ukendt begreb, muligvis forvanskning af glacis. Det ældste Sø bo var omgivet af grave 
og volde, så haven er anlagt på Glaciet. - Professor Sven-Ingvar Andersson, Kunst
akademiet, har venligst gjort mig opmærksom på denne tolkning. 

11. Gammel form for møblement. 
12. Blanding af hørgarn med islæt af uld. 
13. Russisk feltherre (1729-1800). 
14. Gammelt fYnsk udtryk for større kostald. 
15. Hans Lundborg, f.ca. 1741, ifølge folketællinger 1787 og 1801 gartner på Søbo og 

husmand med jord. 
16. Jørgen Knudsen (1772-1862), sognepræst i Nordborg på Als 1818-61. 
17. Hans Emilius Bluhme (1758-1826) var fra 1800 indrulleringschef og overlods i Fyns 

stift med bopæl i Svendborg. 
18. Carl Adolph Thejll (1781-1868), landinspektør og branddirektør i Svendborg. 
19. Den senere kong Christian VUI (1786-1848). 
20. Knud Knudsen (1739-1824), sognepræst ved Frue Kirke 1794-1818. 
21. Sidsel Kirstine Knudsen, f. Hofman (1738-1810). 
22. Adriane eller andrienne: løstsiddende damekjole med slæb. 
23. Hovedpynt bestående af kniplingsbesætning, sløjfer m.v. 
24. Udhamret metalplade. 
25. Gennemsigtige, gennembrudte. 
26. Anna Margrethe Knudsen, f.Hofman, g.l810. 
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27. Ifølge folketællingslisten 1834 boede i Møllegade: »Anna Margrethe Hoffmann, 62 
Aar, Enke. Lever af sin Formue. - Mathias Werkmeister, 72 Aar, ugift, Logerende. 
Landmaaler«. 

28. Frederik Christian Lindgreen (1767-1805), residerende kapellan ved Nicolai kirke 
og Thurø 1800-1805. 

29. Ferdinand Ludvig Vilhelm Lindgreen (1746--1842). 
30. Frederik Rarnus (1746--1808), sognepræst ved Nicolai kirke og Thurø. 
31. Frederik Emanuel Rarnus (1823-74). 
32. Lauritz Laurberg (1745-1817), told- og konsumkasserer. 
33. Hans Hatting Laurberg (1781-1827), sognepræst i Hedensted og Dalby 1817, g.m. 

Sophie, f. Petersen (1794-1869). 
34. Jens Peter Boye ( 1754-1809), g.m. Karin, f.Smith, f.1762. 
35. Hans Jørgen Baagøe (1783-1867), g.m. Caroline Sophie, f.Boye (1796--1871). 
36. Johannes Uldall (1745-1806). 
37. Johannes Mogens Nellemann (1764-1833), byfoged i Svendborg fra 1806. G.m. 

Ulrikke Antoinette, f.Memmert. 
38. Thomas Eugenius Biilow (1757-1835), afsked som ritmester 1802. 
39. Mogens Georg Nellemann (1794-1847), hospitalsforstander i Slagelse fra 1834. 
40. Johannes Mogens Valdemar Nellemann (1831-1906), retslærd og politiker. 
41. Jørgen Nielsen Gloster (d.l818), vejermester i Svendborg. 
42. Han stod således fadder ved Mansine Eline Svendine Biilows dåb i 1804. 
43. Adrian Bekker (1719-1803), herredsfoged, senere postmester i Svendborg. 
44. Johan Christian Ryge (1780-1842), læge og skuespiller. Opholdt sig i Svendborg 

1802-03, blev 1807 gift med Christiane Frederikke Bekker. 
45. Mette Catharine TreHund ( 1746--1807), datter af sognekapellan ved Nicolai kirke og 

Thurø Peder Christensen Trellund. Ifølge folketællingslisterne 1787 og 1801 var hun 
ugift og boede sammen med en yenestepige og en logerende. 

46. Elegant klædt ung mand, udtryk fra den franske revolution. 
47. Ottilia Bekker (1785-1843), g.m. Christian Frederik, baron Juel af Rysensteen til 

Lundbæk og Pandum. 
48. Hans Henrik Vilhelm Bekker (1790-1854), amtsforvalter. 
49. Otto Christian Sevel (1790-1821), kordegn, klokker og skoleholder. 
50. Efterkommere af disse slægter har hørt til Svendborgs fremstående købmænd op til 

nutiden. 
51. Boe Bojesen ( 1769-1822), dr.med., læge i Svendborg fra 1794, stiftsfysikus 1805-22. 
52. Johann Nicolaus Murer (1742-1824), distriktskirurg 1791-1818. 
53. Johan Christian Daniel Finck (1774-1851), underkirurg ved Kongens Regiment 

1800-03, senere praktiserende læge i Svendborg. 
54. Urmager Tolloff Smedebye, f.ca. 1735, boede ifølge folketællingslisterne 1787 og 

1801 i Brogade som logerende. 
55. Hat med tre hjørner. 
56. Cad Adolph Lacoppidan (1764-1843) drev Svendborg Apotek 1792-1831. 
57. Henholdsvis Fyens Stifts Adressetidende (udgivet af Søren Hempel) og Fyens Stifts 

Journal (udgivet af Chr. Iversen). 
58. suffisant: solid. 
59. Gothard Steiner, tysk skuespiller og teaterdirektør, hvis familietrup spillede på tysk 

og dansk i hele landet. 
60. Tidligere almindelig dans, især på landet. 
61. Selskabsdans i seks ture. 
62. Generalløjtnant FrederikJuel til stamhuset Taasinge (1761-1827), der havde søn

nerne Car!Juel (1780-1859) og Hans AdolphJuel (1789-1874). 
63. Gregers Hiort Simonsen (1763-1843), organist ved Frue Kirke og Nicolaj Kirke, 

stadsmusikant. 
64. Vibelte: Viebæltet. 
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65. Rakkeren var dels bødlens håndlanger, dels skraldemand, der bragte dyreådsler 
o.lign. til rakkerkulen, rensede retirader etc. 

66. Oprettet 1781, bestående af Hvidkilde, Nielstrup og Lehnskov. 
67. Fik navnet Karoline Arnalielund 1829. 
68. Navnet stammer muligvis fra munketiden (termebroder: tiggermunk). 
69. Fik navnet Kristiansminde 1829. 
70. På folketællingslisten 1801 er opført: »Brogade No.43: David Meyer, 29 Aar. Kiøb

mand af jødisk Nation«. 
71. Baronesse Erika Christine Friherreinde Lehn (1771-1804), der ifølge kirkebogen 

bar barnet. 
72. Poul Abraham Le h n (1732-1804), baron 1780. 
73. Abraham Lehn (1702-57), adlet 1731. Han havde - selv ganske uskyldig - givet 

anledning til den duel, der kostede Tordenskjold livet, hvilket pinte ham resten af 
hans levetid. 

74. Sophie Arnalie Friherreinde Lehn (1764-1834). 
75. Hans Rantzau Friherre Lehn ( 1764-1808). 
76. Landeværnet oprettedes i 1801 og var særlig indkaldt under krigen 1807. 
77. Niels Nielsen Trolie (f.ca.1745), møller, lægdsmand og brandfoged, g.m. Marie 

Martine, f.Krag. 
78. Detlev Nicolaus Ladehoff, afsked som oberst 1808. 
79. Christian Frederik KJølstrup (d. 1821). 
80. Johan Samuel Valentin Berger (1739-1813), general. 
81. Alexander v. Rohden (f.1769), død ved vådeskud på Hvidkilde den 24. sept. 1807. 
82. Greve Knud Bille Schack til Giesegaard (1773-1821). 
83. Diderik Carl Lorentz (1749-1832). 
84. Rasmus Hartwig Biilow til Skovlyst (1793-1852). 
85. Ejler Friderich Wilhelm Biilow (1802--80), godsforvalter på grevskabet Roepstorff 

1833-73. 
86. Sløjkjole: vid løs kjole til små børn, for drenge, indtil de fik bukser. 
87. Blandt bæltpassagerer var (ifølge Fyens Stiftstidende den 19Jan. 1808) i perioden 

ll.-17Jan. »Landeværnsmajor Biilow og 2 Børn«. 
88. Frederik Wilhelm Biilow til Trollesgave (1754-1825), oberst 1812, g.m. Birgitte v. 

Post (1755-1832) . 
89. Elias de Witte (ca. 1740--1816), staldmester og berider \'ed Sorø Akademi 1785, g.m. 

Nicoline Catharina Biilow (1750-1804). 

KilderMteriale er benyttet i Rigsarkivet, Landsarkivet i Odense, Forsvarets Arkiv, Det 
kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling, Universitetsbibliotekets l. Afdeling. 
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