
"Lykkens tempel". Kaminskærm malet af Abildgaard til Bülows arbejdsværelse på Christiansborg. Moti-
vet baserer sig på Johs. Ewalds fortælling "Lykkens Tempel". Da Bülow rejser til Fyn i 1793 efterlader han 
skærmen i København, formodentlig hos sin kones familie. I alle tilfælde ikke på Christiansborg, der jo 
brænder i 1794. Skærmen står i dag på Frederiksborg Slot. Kilde: Foto af maleri, Odense Bys Museer.
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Fra København til Sanderumgaard 7

I sommeren 1793 bosatte den nys afske-
digede hofmarskal Johan Bülow (1751-
1828) sig på Sanderumgaard, som han 
havde købt året forinden. Herfra skulle 
han i de næste mange år engagere sig i 
godsdriften, yde gavmild støtte til viden-
skabelige foretagender, opretholde om-
fattende korrespondance med mange af 
tidens personligheder og – ikke mindst 
til senere historikeres store glæde – 
skrive udførlige dagbøger og erindrings-
materiale. Bülow var født i Nyborg og 
voksede op på Hvidkilde Gods og senere 
i Odense, inden turen gik til Sorø Aka-
demi. Så det var vel næppe underligt, at 
Bülow skulle vende tilbage til det fynske, 
da han fik lejlighed til det. Faktisk hav-
de han tidligere nævnt, at han siden sin 
barndom havde haft et brændende ønske 
om at få sig en gård i området. ”Nu har 
jeg fået mere”, bemærkede han i en re-
trospektiv betragtning.1

 Bülows betydning for Sanderum-
gaard og omgivelserne kan næppe un-
dervurderes. Det var Bülow da heller 
ikke selv i tvivl om. I sin selvbiografi til 
Ordenskapitlet skrev han således: ”I den 
Tid jeg har beboet dette Sted, har jeg 

gjort Alt, hvad der stod i min Magt for 
at giøre Godsets Bønder lykkelige. Hele 
Godset har jeg paa min Bekostning ud-
skiftet, Gaarde og Huse har jeg udflyttet 
og opbygget – Skovene har jeg fredet, 
mange 1000 Træer plantet og opelsket i 
samme, mange 100 Favne Steengjærder 
og flere 1000 Favne Jordvolde sat og be-
plantet, nye Veie anlagt o.s.v.”.2 Egentlig 
er Bülows egen beskrivelse temmelig 
beskeden i forhold til de faktiske tiltag, 
han stod for. Det lokale engagement var 
enormt, og Bülow har sat sig mange va-
rige spor.
 Kort efter sin ankomst til det noget 
forsømte Sanderumgaard havde Bülow 
påbegyndt arbejdet med anlæggelse af 
en have, der skulle blive en af rigets mest 
kendte. Måske kan det ihærdige arbejde 
med haven og dens åndelige, frimure-
riske dimensioner ses som et nærmest 
terapeutisk forehavende for den tidli-
gere hofmarskal. For godt nok lyder alt 

Ulrik Langen beskriver i 
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dette meget idyllisk, men det var det i 
udgangspunktet ikke. Selvom Bülow og 
hans tilbagestående, men meget velha-
vende kone havde købt Sanderumgaard 
som et sted, hvor parret kunne trække 
sig tilbage, når tiden var dertil, var det 
temmelig ufrivilligt, at det skulle blive al-
lerede i 1793. 
 Blandt de af Johan Bülows opteg-
nelser, der findes i Rigsarkivet, ligger et 
læg med titlen ”Noget [om] min Afgang 
fra Hoffet 1793 vedkommende”. Heri 
fortæller Bülow om de intriger ved hof-
fet, der endte med, at kronprins Frede-
rik afskedigede ham. Især kronprinsens 
livkirurg, Bodendick, skulle ifølge Bülow 
have været en drivende kraft i anslaget 
mod ham. Bodendick havde nogle år 
tidligere følt sig tilsidesat af Bülow i for-
bindelse med placeringen ved et taffel. 
Livkirurgen havde siden udviklet et had 
til hofmarskallen, der fik ham til at mod-
arbejde Bülow på enhver tænkelig måde.
Bodendick kom i besiddelse af nogle pa-
pirer, som han mente ville sætte hofmar-
skallen i et dårligt lys. Han gik straks til 
kronprinsen med dem i håb om, at det 
kunne underminere Bülows position. 
Faktisk blev det tilfældet. Kronprinsen 
konfronterede Bülow med papirerne, 
der afviste, at der var noget kompromit-
terende i dem. Men ikke længe efter blev 
Bülow afskediget i unåde. I sine opteg-
nelser kommer han ikke ind på, hvad 
hele baggrunden for de kompromitte-
rende papirer var. I denne artikel afdæk-
kes forløbet, der førte til afskedigelsen.

En fynsk jurist
Som barn havde kronprins Frederik væ-
ret udsat for moderen dronning Caroline 
Mathilde og hoflægen J.F. Struensees 
opdragelseseksperimenter, hvilket kom 

til at præge ham for livet. Inspireret af 
Jean-Jacques Rousseaus idéer blev det 
bestemt, at alt omkring drengen skulle 
være simpelt. Kronprins Frederik var 
en svagelig dreng, og han skulle ef-
ter Struensees mening hærdes, så han 
kunne aflægge sin pivede opførsel. Han 
måtte kun få frugt, brød, kartofler, ris 
og mælk at spise – og kun koldt. Han 
skulle gå barfodet hele året, kun iklædes 
tynde gevandter og sove i et uopvarmet 
værelse. Også fjerdynerne blev fjernet og 
erstattet med tynde tæpper. Som en hær-
dende foranstaltning skulle han jævnligt 
have kolde bade – både sommer og vin-
ter. Al særbehandling var bandlyst. For-
kælelse var skadelig. Struensee mente, 
at den simple og hårde opdragelse ikke 
alene var godt for legemet, men ville 
have positiv indflydelse ”på kronprin-
sens kommende tænkemåde”, som han 
udtrykte det. 
 Sideløbende med den fysiske hær-
delse skulle kronprinsen også hærdes 
socialt. I stedet for barnepiger og hof-
damer fik han tildelt en jævnaldrende 
legekammerat, en forældreløs dreng. 
Tjenere og hofansatte fik at vide, at der 
ikke måtte gøres forskel på de to drenge. 
Sammen skulle de opdage og erfare til-
værelsens sammenhænge uden hjælp fra 
de voksne. Hvis de to små drenge kom 
op at slås, måtte tjenerne ikke skille dem 
ad. De skulle selv løse problemerne i fæl-
lesskab. Til at stimulere deres indbyrdes 
leg fik drengene tinsoldater, en gynge-
hest, et par hunde, en papegøje og en 
legetrappe, som de skulle lære at gå på 
uden at falde ned og slå sig. Det var et 
problem især for Frederik, der gik dår-
ligt. Frederiks mad blev derfor stillet på 
toppen af trappen. Så hvis han ville have 
noget at spise, måtte han selv kravle op 
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efter det. Ingen måtte hjælpe ham, hvis 
han faldt ned. I oplysningens navn blev 
barnet mishandlet både fysisk og psy-
kisk. Struensee fortalte selv, at han med 
kronprinsen ville afprøve sine teorier om 
opdragelse og pleje af småbørn i praksis. 
Tager man kronprinsens svage fysik og 
tidens typiske sygdomme i betragtning, 
er det lidt af et under, at Frederik ikke 
døde som barn under Struensees opdra-
gelseseksperiment.
 Struensee blev væltet af en håndfuld 
kupmagere med enkedronning Julie 
Marie og arveprins Frederik – kongens 
stedmoder og halvbror – i spidsen. På 
det praktiske plan betød magtskiftet 
en forandring til det bedre for den lille 
kronprins. Opdragelseseksperimentet 
blev lagt på hylden, og drengen kunne nu 
nyde noget af den magelighed, der fulgte 
med kronprinseværdigheden.
 Tiden under den rousseauske tugt 

havde ikke hærdet kronprinsen, men 
tværtimod gjort ham til lidt af en skræl-
ling. Som 4-årig var han svagelig og ube-
hjælpsom. Han gik stadig usikkert på 
benene og faldt hele tiden. Han havde 
svært ved at gå på trapper og op ad bak-
ke. Derfor blev han af sin kammerjunker 
trænet på trinene på Fredensborgs ter-
rasser. Kammerjunkeren hed Johan Bü-
low og havde kort efter Struensees fald 
fået det daglige tilsyn med kronprinsen. 
Mens den nu 5-årige kronprins enten 
slog eller bortjog de adelige drenge, der 
blev sendt ind for at lege med ham, lod 
han til at affinde sig med den 22-årige 
kammerjunker. 
 Bülow og kronprinsen var sammen 
dag og nat. Bülow sov i kronprinsens væ-
relse, vågede over ham og trøstede ham, 
når han havde sine tilbagevendende 
mareridt. Langsomt knyttedes et bånd 
mellem de to. Under Bülows opsyn blev 

Johan Bülow (1751 - 1828), gift med Else Marie 
Hoppe. Maleri af Jens Juel. Foto: Privateje.

Else Marie Hoppe (1767 - 1834), gift med Johan 
Bülow. Maleri af Jens Juel. Foto: Privateje.
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Frederik mere omgængelig og venligere 
stemt, men aflagde ikke den hårdhed, 
der var plantet i ham i de tidligste år. Da 
kronprinsen som 16-årig tog magten ved 
et kup i 1784, var Bülow på kupmager-
nes side og fortsatte efter kuppet med at 
være tæt knyttet til kronprisen som hof-
marskal. Men forholdet var under foran-
dring. Hofmarskallen kom i et modsæt-
ningsforhold til reformfløjen ved hoffet, 
som kronprinsen lænede sig op ad. Frem 
mod 1790’erne blev afstanden mellem 
prinsen og hans hofmarskal større. Så 
stor, at det endte med et brud.3

 Årsagen til hele miseren var en fyn-
bo. Kancelliråd Hans Holm var jurist, 
opvokset i Odense, hvor hans far var 
borgmester (Wolrath Holm, borgmester 
1755-65). Hans Holm havde i en periode 
arbejdet som advokat på Langeland, men 
slog sig senere ned i København og blev 
i 1783 udnævnt til kancelliråd. Det var 
geheimestatsminister Ove Høegh-Guld-
berg, der havde skaffet ham titlen. Der 

var i princippet tale om en tom ærestitel, 
men den gav ham en række fordele, fordi 
han med titlen fik plads i enevældens 
rangsystem. Desuden fulgte der en årlig 
pension med titlen, hvilket gjorde Holm i 
stand til at hellige sig sine juridiske skri-
verier. I 1786 kom han i myndighedernes 
søgelys efter at have udsendt et skrift, 
hvori han kritiserede embedsvæsenet og 
domstolene og gav anvisninger til, hvor-
dan man kunne forbedre retssikkerhe-
den i landet. Han gjorde sig også tanker 
om opdragelse og pligten til at sørge for 
sine børns fremtid.4 Det lyder tilforla-
deligt, men nidkært vogtende embeds-
mænd mente, at de kritiske passager var 
lige på kanten af lovgivningen.
 Holm var kendt for at være en mand, 
der talte de forurettedes sag. Flere gange 
havde han hjulpet folk med deres kon-
flikter med myndighederne, hvis han 
mente, at de var blevet uretfærdigt be-
handlet. I starten i 1790’erne flyttede 
Holm ind i en gård på Gammel Mønt i 
København. Gården tilhørte en te- og 
porcelænshandler ved navn Michael Bra-
brand, der også havde butik i bygningen. 
Holm flyttede ind, efter at en kancelliråd 
Bilsted havde anbefalet Brabrand som 
god husvært, der var ”behjælpelig med 
lån og henstand på husleje”.
 Te- og porcelænshandler Michael 
Brabrand var et temperamentsfuldt og 
ærekært gemyt, der kom i konflikt dels 
med andre handelsfolk i byen, dels med 
jurister og dommere, der var knyttet til 
de retstvister, Brabrand havde del i. Det 
endte med, at han udsendte flere kriti-
ske skrifter, der indirekte kritiserede det 
enevældige retssystem. Regeringen så 
meget alvorligt på det, og man beslut-
tede at fængsle Brabrand. Under og ef-
ter arrestationen kom det til omfattende 

Johan Bülow, ukendt maler. 
Kilde: Ulriksholm Slot.
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uroligheder i byen, fordi mange mente, 
at pågribelsen af Brabrand var uretfær-
dig. Urolighederne blev slået ned af po-
liti og militær. Regeringen så med stor 
bekymring på begivenhederne, der i de 
mest bekymredes øjne lignede noget, 
man kendte fra det revolutionære Fran-
krig. Gud forbyde, at den slags var på vej 
til Danmark. Kronprins Frederik og poli-
timesteren i København udsendte erklæ-
ringer, hvori befolkning blev truet til at 
forholde sig i ro.5

Et oprørsskrift
Dagen efter tehandler Brabrands ar-
restation skrev den offentlige anklager 
Bradt til Johan Bülow. Han mente, at 
gårsdagens opløb ville få ”de farligste og 
betydeligste følger”, ikke blot for ham, 
men også for ”langt højere personer”. 
Hvis ikke der blev taget drakoniske for-
holdsregler, ”kan hverken jeg eller noget 

menneske mere være sikker på liv og 
ejendom, når pøblen således ustraffet 
kan opsætte sig mod kongens befalin-
ger”. Selv turde han ikke vise sig på ga-
den efter aftenens uroligheder, i hvert 
fald ikke så længe, der ”fra alle kanter 
endnu er så mange tilløb af mennesker 
i den gade, hvor jeg bor”, som han æng-
steligt forklarede. Anklageren bad derfor 
hofmarskallen sørge for, at der blev gjort 
hastige foranstaltninger til at ”oprethol-
de orden og rolighed her i byen, så vel 
om dagen som om natten”.6

 Det er tankevækkende, at den offent-
lige anklager således gik uden om poli-
ti- og domsmyndigheder for at bede om 
hjælp til at nedkæmpe opløb og uro, som 
kun fandtes i hans forestilling. Bülow 
havde absolut intet med opretholdelse 
af ro og orden i byen at gøre. Men han 
var kronprinsens hofmarskal og – i hvert 
fald tidligere – fortrolige, så anklagerens 

Skriftet Fornemmelig 
Embeds-Forvaltningen  og 
Opdragelsen betræffende 
udgav Hans Holm i 1786. 
Heri kritiserer han blandt 
andet embedsvæsenet og 
kommer med anvisninger 
på forbedringer. Det kritiske 
skrift bragte Holm i myndig-
hedernes søgelys og blev en 
brik i Bülows fald.
Foto: Anders Boye.

Fynske Årbøger 2013



Ulrik Langen12

motiv kan næppe have været andet end 
at få Bülow til at gå til kronprinsen. Når 
anklageren skrev, at uroen var farlig for 
”langt højere personer” end ham selv, 
kan det kun være kongefamilien og lan-
dets øverste ledere, han talte om. At han 
samtidig ville gøre sig fortrolig med hof-
marskallen, er påfaldende. Han forsøgte 
at presse hofmarskal Bülow.
 Samtidig med politimesterens og 
kronprinsens omtalte formaninger send-
tes en intern skrivelse fra Danske Kancelli 
(datidens indenrigs-, justits- og kulturmi-
nisterium) til politimesteren. Dagen efter 
Brabrands arrestation var et skrift med 
titlen Til Publikum fra Louise Brabrand 
nemlig udkommet. I den lille pamflet for-
talte Brabrands hustru, Louise, blandt an-
det, at ”seks linjer fra kancelliet i kongens 
navn rev ham (Brabrand) fra mig og fra 
seks skrigende børn”. Det fortælles, hvor-
dan soldater slæbte af sted med hendes 
mand og ”stoppede munden på ham, så 
han ikke skulle opvække medlidenhed”. 
Men det værste var, at Louise ikke fik lov 
til at tage afsked med sin Michael. Nu var 
hun magtesløs, især fordi hun var syg og 
sengeliggende, ”ellers havde hun slænget 
sig ned for prinsens fødder for at bede om 
tilladelse til at trøste ham”.
 Louise appellerede til sine medmen-
nesker som en ynkværdig hustru: ”Føl 
min nød og bed for en borger hos den 
milde regering. Mine børn overskråler 
mig. Mit hjerte er sønderslidt. Ak, jeg så 
ham ikke, da de tog ham fra mig”. Louise 
henvendte sig direkte til den ikke klart 
definerede gruppe af borgere med denne 
afsluttende passus: ”Borgere! Se ind i 
dette af smerter – tredobbelte smerter – 
forpinte hjerte. Borgere! Jeg er utrøstelig! 
Borgere! Borgere! Borgere!!” Ordet bor-
ger optræder mange gange i forskellige 

former på de små tre sider, som skriftet 
fylder.
 Regeringen læste skriftet med et 
topmål af ond vilje og erklærede, at det 
havde ”oprørske hensigter”. Det er me-
get svært at se, hvori det oprørske skulle 
bestå. Måske var det den folkelige reak-
tion, man var bange for. Medlidenheden 
med Louise var til at tage og føle på. En 
læser sagde, at han blev sat ”i en med-
lidende sindsbevægelse indtil tårer” ved 
at læse skriftet. En anden læser mente, 
at der måtte gøres noget for at afhjælpe 
”den jammerlige forfatning”, Louise og 
børnene var sat i efter Brabrands arre-
station.7

 Den offentlige anklager var ikke rørt 
til tårer. Så snart han fik Til Publikum 
i hænderne, satte han sig ned og skrev 
til hofmarskal Bülow og vedlagde en 
kopi af Louises skrift. Tonen var næ-
sten hysterisk: ”Jeg tager mig herved 
den underdanigste frihed at sende De-
res Excellence en invitation fra Madame 
Brabrand til det forfærdeligste oprør 
mod regeringen, som kan tænkes, og 
hvilket med sikkerhed vil blive iværksat, 
i fald ikke de hastigste foranstaltnin-
ger og midler føjes til straks at standse 
samme. For himlens skyld! Sørg derfor 
på bedste måde for den almindelige sik-
kerhed”.8 Louises lille pamflet var et 
farligt oprørsskrift, der havde til hensigt 
at omstyrte samfundet. Alle var i fare. 
Der måtte gøres noget, inden det var for 
sent.
 Kunne det virkelig være Louise selv, 
der havde forfattet skriftet? Det var der 
ikke mange, der troede på. Spørgsmå-
let var så, hvem den egentlige forfatter 
var. Brabrand kunne det jo ikke være. 
Politimesteren blev beordret til at finde 
ud af sagens rette sammenhæng – ikke 
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Stik af Bülow. Kilde: Odense Bys Museer.
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mindst skulle det undersøges, hvordan 
det har været muligt at sprede Louises 
skrift, selvom der var blevet nedlagt for-
bud mod det, straks det udkom. Sam-
tidig skulle politimesteren opstøve og 
beslaglægge alle resterende eksemplarer 
og tage affære over for bogtrykkeren, 
der havde trykt skriftet.9

 Hvad myndighederne ikke vidste, 
var, at skriftet blev distribueret på en 
snedig måde. Når man i dagene efter 
Brabrands arrestation kom ind i hans 
forretning for at købe tobak, fik man to-
bakken pakket ind i et eksemplar af Til 
Publikum. På den måde var en hel del 
kopier blevet spredt over hele byen på 
trods af politiets ihærdige indsats for at 
stoppe cirkulationen.10 Forbuddet mod 
Louises skrift styrkede blot efterspørgs-
len, hvilket tidsskriftet Minerva da hel-
ler ikke undlod at nævne. I tidsskriftet 
blev skriftet kaldt ”en lumsk og skam-
melig, men forresten aldeles ubetydelig 
og hjertelig ussel pjece”. Men nu da den 
var blevet konfiskeret, havde den fået en 
værdi, som den oprindelig ikke besad; 
den var blevet sjælden og eftertragtet. 
Hvem forfatteren var, vides ikke, men 
man kunne fortælle læserne, at myndig-
hederne arbejdede ihærdigt på at finde 
ud af det.11

 Politiet arbejdede på højtryk. Oven 
på urolighederne efter Brabrands ar-
restation og de efterfølgende ordrer fra 
regeringen skulle man finde ophavs-
manden. Mistanken faldt hurtigt på 
kancelliråd Hans Holm, der boede i Bra-
brands gård. Havde han ikke tætte for-
bindelser til Brabrand? Havde han ikke 
for år tilbage skrevet en pamflet, der kri-
tiserede enevældens embedsværk? Efter 
en række afhøringer blev politiet yderli-
gere styrket i mistanken.12

Den kolde skulder
Hans Holm og Johan Bülow kendte hin-
anden svagt, fordi de begge var konfir-
meret hos den samme præst i Odense. 
Holm var som nævnt fra Odense, mens 
Bülow var vokset op hos en onkel på 
Hvidkilde Gods. Omkring 1785 hen-
vendte Holm sig første gang til Bülow 
med forskellige ”ting og forbedringer”, 
der ifølge Bülow røbede ”megen kund-
skab, uegennyttig og god hensigt”. Holm 
havde gennem de seneste år ved flere 
lejligheder mødt Bülow, som han havde 
haft samtaler med. Holm havde altid talt 
”med henrykkelse” om kronprisen, erin-
drede Bülow. Men Holm var samtidig 
ærgerlig over, at kronprinsen ikke var 
tilstrækkeligt elsket af borgerne. Bülow 
mente at kunne bruge Holm til at gøre 
reklame for kronprinsen i de borgerlige 
kredse og selskaber, som Holm var til-
knyttet. 
 I 1789 skrev Holm et brev til Bülow 
om den utilfredshed, der tilsyneladende 
herskede blandt befolkningen i Norge. 
Bülow forelagde brevet for kronprinsen. 
Der er ikke noget, der tyder på, at han 
tog Holms bekymringer til efterretning. 
Senere fulgte andre breve. Blandt andet 
skrev Holm til Bülow, fordi hans søn var 
blevet kylet ud som kadet for at have so-
vet over sig. Det var meget uretfærdigt, 
mente Holm.
 Som nævnt tog Holm sig ofte af de 
svages sag, hvilket Bülow satte pris på. 
Ved flere lejligheder havde Holm hjul-
pet og forsvaret mennesker, der var ble-
vet klemt i retssystemet, eller som ikke 
havde midler til at føre deres sag. Holm 
sendte mange skrivelser og projekter til 
Bülow, som til en begyndelse var interes-
seret, men snart begyndte at fodre kak-
kelovnen med dem. Efterhånden syntes 
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Bülow også, at Holm var blevet lidt for 
radikal i sin tænkemåde, og begyndte at 
behandle ham mere afmålt.13

 Med den mistanke, der nu var ret-
tet mod ham, mente Holm, at bekendt-
skabet med Bülow måske kunne hjælpe 
ham. Holm var nemlig blevet angrebet i 
en anonym pamflet på grund af sin til-
knytning til Brabrand. Holm havde an-
modet politimesteren om at undersøge 
sagen og foranstalte et forhør, så man 
kunne få opklaret, hvem forfatteren var. 
Holm mente, at mistanken mod ham 
byggede på rygter, der var fremført i 
det anonyme skrift. Politimesteren ville 
ikke gøre noget ved sagen. Forgæves bad 
Holm derfor kancelliet om at lave en 

undersøgelse. Når nu man gjorde sig så 
store anstrengelser for at finde forfatte-
ren til Til Publikum, var det vel ikke for 
meget forlangt, at man gjorde en tilsva-
rende indsats for at finde den anonyme 
forfatter, der svinede Holm til. Kancel-
liet mente, at det måtte være Holms egen 
sag at gå rettens vej, hvis han ville finde 
forfatteren.14

 Nu tog Holm skeen i den anden hånd 
og opsøgte Bülow. Han bad hofmarskal-
len gå til kronprinsen og forelægge ham 
sagen, så ”de ugudelige gemytter”, der 
spredte alle mulige rygter om ham, kun-
ne blive sat på plads. Han lod endvidere 
Bülow forstå, at han var mistænkt for 
at være forfatter til Til Publikum, men 

På Hvidkilde Gods tilbragte Johan Bülow en del af sin barndom. Hans forældre døde tidligt, og det blev 
moderens søster Edle Margrethe Løvenhjelm, der tog sig af ham. Hun var gift med Johan Lehn, der 
ejede Hvidkilde. Margrethe og Johan Lehn havde ikke selv børn.
Stik af Hvidkilde. Kilde: Historisk Atlas
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han forsikrede, at han ikke var forfatter 
til noget så ”usammenhængende”, der 
kun bestod af ”deklamationer”. Hvis bare 
kronprinsen ville nedsætte en kommis-
sion, der kunne undersøge sagerne, ville 
alt komme for en dag. Men der var kold 
luft mellem Holm og Bülow ved dette 
sidste møde.15

 Ved midnatstid den 13. april – ti 
dage efter at Til Publikum var udkommet 
– stillede kongens foged, en assistent og 
to betjente hos Holm. Med sig havde de 
en dugfrisk skrivelse fra kancelliet, der 
beordrede Holm arresteret og indsat i 
Kastellet. Dertil skulle alle hans papirer 
undersøges. Fogeden forkyndte resolu-
tionen for Holm, der tog besøget med 
ophøjet ro. Han havde dog nogle kom-
mentarer. 
 For det første ønskede Holm en for-
sikring om, at undersøgelsen af sagen 
ville ske så hurtigt som muligt, fordi hans 
helbred ikke kunne tåle et længere fæng-
selsophold. Desuden ville han også kom-
me til at lide mentalt ”af ufortjent skam 
og mistanke”, som han udtrykte det. For 
det andet udbad han sig, at ingen vidner 
i sagen måtte forhøres, uden han selv fik 
lejlighed til at stille vidnerne spørgsmål. 
Juristen Holm fornægtede sig ikke. For 
det tredje bad han om, at fogeden ville 
starte sin undersøgelse lige dér på ste-
det. En gennemgang af hans papirer ville 
vise, at der ikke var noget at komme ef-
ter. Fogeden kunne ikke imødekomme 
Holms ønsker. Alle Holms papirer blev 
beslaglagt og stoppet i to store sække og 
en kuffert og forseglet, mens Holm var i 
sit soveværelse for at klæde sig på.
 Holm fik lov til at skrive et par linjer 
til sine sønner med en kort besked om 
at tage sig af hans bolig og ting, mens 
han var væk. Fogeden læste omhyggeligt 

brevet igennem for tjekke, at der ikke 
stod noget fordækt. Klokken 2 om nat-
ten blev Holm i karet ført fra Brabrands 
gård gennem Københavns mørke gader 
ud til Kastellet, hvor han blev sat under 
lås og slå. På vejen tilbage fra Kastellet 
kørte fogeden ind til Hof- og Stadsret-
tens bygning i Østergade og deponerede 
sækkene med Holms papirer. I én af dem 
lå nogle undselige kladder, der skulle få 
stor betydning, ikke blot for Holm, men 
også for hofmarskal Bülow.16

 I de følgende dage blev Holms pa-
pirer nøje gransket af et par betroede 
embedsmænd, der var udpeget specielt 
til opgaven. Samtidig undersøgtes hans 
forhold til Brabrand nærmere. Det var 
mest almindeligheder, man fandt ud 
af. Brabrand havde lånt penge til Holm 
og jævnligt forsynet ham med flæsk og 
smør. Af og til havde Brabrand fortalt 
Holm om sine mange retssager og vist 
ham de forskellige skrivelser, han havde 
lavet. Holm havde skimmet nogle af Bra-
brands skriverier, som han dog fandt for 
”vidtløftige”. Han havde endda advaret 
Brabrand om, at det var en farlig kurs, 
han var på vej ind på.17

 Egentlig havde Holm ikke været be-
gejstret for Brabrands konfronterende 
stil. Tværtimod havde han lagt afstand 
til ham. Men efter at myndighederne 
havde set sig gale på Brabrand, skiftede 
Holm sindelag. Brabrand var ofte blevet 
set komme op til Holm i følge med en 
anden jurist. Snakken gik om, at Holm 
blev anset for den egentlige forfatter til 
Brabrands skrifter.18 Holm hørte selv 
disse formodninger fra en bekendt, hvil-
ket han dog slog hen. Men han lagde ikke 
skjul på, at han som jurist mente, at Bra-
brand var blevet uretfærdigt behandlet 
af retssystemet, og flere vidner havde 
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hørt Holm erklære, at han ”offentligt 
ville forsvare Brabrand til det yderste”.19 

 Holms papirer blev minutiøst gen-
nemgået. Man ledte efter kladder eller 
noter til Til Publikum. Man fandt kopier 
af et brev fra Brabrand. En kladde til en 
ansøgning til kongen om eftergivelse af 
den bøde, Brabrand havde fået for at 
udeblive fra en sag om et økonomisk 
mellemværende. Det lod til, at Holm 
havde hjulpet Brabrand med noget pa-
pirarbejde i forhold til nogle af de sa-
ger, tehandleren var involveret i. Holm 
kunne jo hjælpe med juridiske formalia. 
Der var dog ikke spor af noget, der kunne 
knytte Holm til Louise Brabrands skrift 
eller andre oprørske tryksager. Men man 
fandt noget andet. Blandt Holms breve 
dukkede nogle kopier af breve til hof-
marskal Johan Bülow op. 
 En af de embedsmænd, der under-

søgte Holms papirer, glemte sin tavs-
hedspligt og fortalte venner og bekendte 
om Holms breve til Bülow. Rygterne 
nåede også hoffet, hvor flere af Bülows 
fjender nu slikkede sig om munden. Det 
var noget, der kunne bruges.20 Rygterne 
nåede også Bülows ører. Holm var ved at 
blive en kontroversiel person, og Bülow 
mærkede ubehaget ved at blive sat i for-
bindelse med ham. Derfor sendte han de 
af Holms breve, han lå inde med, til den 
undersøgelsesdommer, der skulle tage 
sig af sagerne mod Brabrand og Holm. 
Bülow forklarede samtidig, at han aldrig 
selv havde skrevet så meget som en linje 
til Holm. Han havde modtaget en række 
breve, hvoraf han havde smidt de fleste 
ud. Brevene blev fremsendt i håb om, at 
de kunne bidrage til oplysning i sagen. I 
de samtaler, Bülow ikke havde kunnet 
undgå at have med Holm, havde han al-

Sanderumgaard set fra havesiden. Maleri af Eckersberg 1806. Kilde: Wikipedia.
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tid lagt afstand til Holms ytringer, hæv-
dede han nu.21

 Bülows fjender ved hoffet underret-
tede kronprinsen om korrespondancen 
og havde fremskaffet kopier af papirer-
ne, som de nu kunne forelægge prinsen. 
Kronprins Frederik konfronterede Bü-
low med dem. Bülow forklarede, at han 
af og til havde modtaget breve fra Holm, 
men ikke havde svaret ham. Det hørte jo 
med til jobbet som hofmarskal at mod-
tage skrivelser fra undersåtterne. Alle 
var bekendt med hans nære tilknytning 
til kronprinsen og sendte ikke sjældent 
deres bønskrivelser til Bülow for at få 
ham til at forelægge sagen for kronprin-
sen. Sådan fungerede systemet, sådan 
havde det altid fungeret. Det måtte kron-
prinsen da vide. Den forklaring prellede 
af på kronprinsen. Han havde pludselig 
fundet et påskud for at skille sig af med 
Bülow. 
 Da prinsen var dreng, havde Bülow 
været ved hans side, når han havde brug 
for det. Nu var han blevet voksen og men-
te ikke længere at have brug for Bülows 
råd og formaninger. Tværtimod irritere-
de Bülow ham i tiltagende grad. Desuden 
havde kronprins Frederik længe været 
pikeret over, at Bülow korresponderede 
med den tidligere geheimestatsmini-
ster Høegh-Guldberg, som prinsen var 
alt andet end begejstret for. Kronprin-
sen kunne nu slå to fluer med ét smæk. 
Han kunne komme de frække skribenter 
som Brabrand og Holm til livs, og han 
kunne skille sig af med Bülow. Brabrand 
og Holm var farlige statsfjender, og hvis 
Bülow havde haft den mindste kontakt 
med nogen af dem, kunne kronprinsen 
da ikke se det som andet end et forsøg 
på at snigløbe kongemagten. Bülow 
blev ved med at hævde sin uskyld, men 

kronprinsen ville ikke høre. Han vidste 
bedst. Kronprinsen opfordrede Bülow 
til at tage sin afsked. Men Bülow næg-
tede. Kronprinsen stampede i jorden og 
sagde: ”Så skal De få den!” Kronprinsens 
faste støtte i mere end tyve år var ude i 
kulden.22

 Men læg mærke til én ting. Holm var 
ikke dømt for noget som helst. Han var 
tilbageholdt på grund af mistanke. Kron-
prinsen afskedigede altså Bülow på bag-
grund af en gisning, en fornemmelse af, 
at Holm var en statsfjende. Det er næppe 
for vidtgående at sige, at afskedigelsen – 
og begrundelsen for den – var helt ude 
af proportioner med den faktiske trussel, 
der mest af alt var et fatamorgana. 
 I byens fineste kredse og blandt folk 
nær hoffet var holdningen, at Bülow 
havde været for tæt knyttet til Holm. 
Opfattelsen var naturligvis mest ud-
bredt blandt hans fjender.23 Sagen blev 
i det hele taget diskuteret indgående. 
Litteraten Knud Lyne Rahbek mente, 
at ”Brabrandisterne” var redskaber for 
”aristokrater og faldne ministre”, der 
søgte hævn. Bagmændene brugte Bra-
brand og Holm til at sætte trykkefrihe-
den i et så dårligt lys i håb om, at den 
til sidst ville blive indskrænket. Et sted 
kaldte han Brabrand og Holm for ”det 
bülowske snogeyngel”. Måske var Bülow 
ligefrem bagmanden? Kan man virkelig 
tro, spurgte Rahbek i et brev, at ”et par 
borgere som Brabrand og Holm skulle 
ved lettres de cachet uden skyld og brøde 
fængsles og fastholdet”, med mindre no-
gen på højt niveau ønsker det? Ville man 
hemmeligholde resultatet af de foran-
staltede undersøgelser, hvis ikke magna 
nomina var indviklet i det hele?24 Speku-
lationerne var mange. Men faktum var, 
at Bülow nu var fjernet.
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At stifte og udbrede mistro mellem
nationen og regeringen
Bülow fik lov til at blive i byen, til han 
havde pakket og afsluttet sine sager. Må-
ske ønskede Bülow at redde noget af sin 
tabte troværdighed. En lille måneds tid 
efter sin afsked præsenterede han i hvert 
fald en lidt besynderlig teori for de le-
dende kræfter i sagen mod Holm. Han 
fortalte, at han havde en fornemmelse af, 
at Holm ville flygte fra Kastellet. Det var 
så godt som umuligt for Holm at flygte, 
påpegede man over for den afskedigede 
hofmarskal. Men Bülow insisterede. 
Hvis Holm havde bestukket nogle vagter 
og allieret sig med folk i byen, ville det 
nok kunne lade sig gøre. 
 Bülows idé om Holms flugt blev 
anset for at være helt hen i vejret. Man 
vægrede sig ved at skulle tale om det med 
kommandanten på Kastellet, hvor Holm 

og Brabrand sad indespærret. Komman-
danten var en vrissen herre, der ville 
betragte det som en fornærmelse, hvis 
nogen antydede muligheden for, at en 
fange kunne flygte fra Kastellet. Kom-
mandanten tog da også efterretningerne 
ilde op. Den tysktalende kommandant 
spurgte, hvorfra Bülow havde sine idéer. 
Man måtte blive ham svar skyldig.25 Om 
kommandanten foranstaltede en øget 
overvågning af Holm, er ikke til at sige.
 Hvad andre ikke vidste, var, at kom-
mandanten selv havde været i forbindel-
se med Bülow fra det øjeblik, Brabrand 
og senere Holm blev fængslet. Adskillige 
gange havde kommandanten sendt nota-
ter og små rapporter til Bülow om Holm 
og Brabrand. Hvorfor underrettede kom-
mandanten Bülow om disse ting? Måske 
var Bülow mere end almindelig opmærk-
som på fængslingen af Holm. Måske vid-

Udsigt i Sanderumgaards Hauge 1803. Eieren Hans Excellence Herr Geheimraad J .... Bülow tilegnet af 
hans Ven I.F. Clemens. Kilde: Odense Bys Museer.
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ste han allerede tidligt, at forbindelsen 
med Holm kunne blive et problem for 
ham i en tid, da kronprinsens kølighed 
mod ham tog til i styrke.
 Mens Bülow drog til Fyn og etable-
rede sig på Sanderumgaard, sad Holm 
isolationsfængslet under kummerlige 
forhold i Kastellet. Først efter flere års 
tovtrækkeri blev en sigtelse stablet på be-
nene. De to første punkter i sigtelsen mod 
Holm tog afsæt i det, man havde fundet 
blandt hans konfiskerede papirer. Han 
sigtedes for gennem sine breve til hof-
marskal Bülow at have søgt ”at stifte og 
udbrede mistro mellem nationen og re-
geringen, og misfornøjelse med regerin-
gens foranstaltninger, samt tillige på en 
formastelig måde at have lastet kongens 
regering til beskæmmelse og beskyldt 
det kongelige danske kancelli for slet og 
skødesløs administration, despotisme og 
indgreb i majestætsrettighederne”. 
 Den 4. januar 1799 afsagde kom-
missionen dom over Holm. Som nævnt 
var han anklaget for gennem sin man-
geårige korrespondance med Johan Bü-
low at have indsendt utallige projekter 
og breve, hvori han havde ”søgt at stifte 
og udbrede mistro”. Desuden havde han 
beskyldt kancelliet for slet og skødesløs 
administration, despotisme og indgreb 
i kongens rettigheder. Holm skulle altså 
dømmes for skriverier, han havde udført 
i privat korrespondance, og som intet 
havde med Brabrand-sagen at gøre. Det 
kunne dog ikke bevises, at Holm havde 
haft de onde hensigter, som var beskre-
vet i anklagen. Kommissionen lod derfor 
denne post falde.
 Dernæst blev Holm anklaget for at 
have hjulpet Brabrand med at skrive bre-
ve, der indeholdt ”skammelige beskyld-
ninger mod regeringen, kancelliet og 

øvrigheden”. Heller ikke det kunne han 
dømmes for, fordi brevene var indgivet i 
Brabrands navn, og det ikke kunne bevi-
ses, at Holm havde forsøgt at påvirke Bra-
brand til at skrive dem. Den tredje post 
var anklagen for at være forfatter til Til 
Publikum og dermed skyldig i at ”opvæk-
ke urolighed, voldsomheder og oprør” – 
selvom der ingen uroligheder fandt sted 
i forbindelse med udsendelsen af det fa-
møse skrift. Efter en lang gennemgang af 
vidneudsagn og erklæringer nåede man 
frem til, at Holm heller ikke kunne straf-
fes for dette. Men han blev alligevel dømt 
til at betale sagens omkostninger, fordi 
der var en stærk formodning om, at han 
var forfatter til ”dette lovstridige skrift”, 
som let kunne have forvoldt uroligheder, 
fordi det udkom på et tidspunkt, da bøl-
gerne gik højt i byen. Altså et hypotetisk 
opløb.
 Holm blev også anklaget for at klage 
over en række foranstaltninger, der var 
foregået, mens han havde siddet inde-
spærret. Det blev set som en forbrydelse, 
at han havde kaldt forskellige resolu-
tioner og kongelige befalinger for ”magt-
sprog” og – endnu værre – ”magtsprog 
uden lige”. Og så kom de fornærmelser 
mod kancelliet og embedsmænd, der 
fandtes i Holms klageskrivelser. Det var 
injurier af groveste slags, mente man. 
Her kendtes Holm skyldig. Holm blev 
dømt efter lovens 6.21.7 for ”ved skam-
melig løgn at sætte øvrigheden skamskik 
på”. Han skulle have ære og boslod for-
brudt og skulle betale sagens omkostnin-
ger.26 

 Holm havde under det meste af sa-
gen været sin egen forsvarer, hjulpet af 
sin ene søn, Jacob. Efter dommen fort-
satte Holm med sine juridiske indven-
dinger.27 En kaskade af udredninger og 
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pamfletter sendtes på gaden. Han gik i 
rette med dommen og dens præmisser, 
han diskuterede juridiske fejltrin og do-
kumenterede sine synspunkter ved at 
indsætte en lang række af sagens doku-
menter og forhør som bilag til sine skrif-
ter. 
 Holm blev ikke løsladt efter dom-
men. Straffen var ikke hård nok, mente 
kronprinsen. Han ville have Holm sat 
helt ud af spillet. Nu skulle der blot findes 
en løsning. Holm blev derfor indstævnet 
for Højesteret med henblik på skærpelse 
af dommen, uden ret til at forlade cellen i 
Kastellet. Efter dommen havde Kongens 
Fogeds folk været ude hos Holm i cellen 
for at høre, hvad han havde af gods, der 
skulle forbrydes. Men han havde ikke an-
det end det tøj, han havde på. Derfor blev 
konfiskationsforretningen sluttet med 
det samme.28 Holm var blevet ruineret i 
fængslet. Den mindre formue, han havde 
været i besiddelse af inden fængslingen, 
var gået op i røg. 
 Holm fortsatte sine udførlige klager 
over embedsmænd og retsmaskineri. 
Kronprinsen var nu så forbitret på Holm, 
at han bad kancelliet finde en løsning, der 
kunne hindre Holms forehavende. Hvis 
ikke Holm blev stoppet nu, kunne sager-
ne blive ved i det uendelige.29 Der måtte 
sættes en stopper for ham én gang for 
alle. Det skete, da han den 18. december 
1799 blev dømt i Højesteret. Han skulle 
miste ære og gods og landsforvises. Og 
han skulle betale alle sagens omkostnin-
ger, fordi han selv ”ved lovtrækkerier og 
udflugter” havde forvoldt sagens langva-
righed. Han blev fundet skyldig i at have 
skrevet Til Publikum, skyldig i ”forbry-
delser mod regeringen” og i injurier mod 
kancelliet og dommerne. Egentlig skulle 
han være dødsdømt for sin opsætsighed 

mod regeringen, men dommerne havde 
valgt at bruge en paragraf i trykkefri-
hedsforordningen, der formildede døds-
straffen til landsforvisning. Det blev ham 
ikke tilladt at modtage dommen i egen 
person. I stedet måtte sønnen, Jacob, 
gøre det på faderens vegne.
 Da Holm blev transporteret fra Ka-
stellet til Toldboden, hvor der ventede 
en båd, havde han siddet indespærret i 
syv år og 17 dage. Efter kongelig ordre 
blev han sejlet til Lübeck. Ikke længe 
efter drog Holm videre til Berlin, hvor 
han slog sig ned permanent. Holms søn, 
Jacob, havde siden faderens fængsling i 
1793 hjulpet til med sagen. Sammen med 
sin bror havde han repræsenteret Holm i 
retten, når faderen var for syg til at møde 
op. I de seneste år havde Jacob forfattet 
en del skrifter til forsvar for faderen. Nu 
skulle han lige som faderen dømmes for 
sine frækheder. Den 3. marts 1800 blev 
han dømt til landsforvisning. Fra Berlin 
skrev Holm flere gange til myndigheder-
ne og kongen for at bede om nåde for sin 
søn, der blot havde ønsket at redde sin 
far.30 Det hjalp ikke.
 Holm skrev også til Johan Bülow på 
Sanderumgaard, til hvem han berettede 
om sagen. Selv havde han fra starten for-
sikret alle anklagere og dommere om, at 
han ikke havde stået i korrespondance 
med Bülow, og han fortalte om de uret-
færdigheder, han havde været udsat for. 
”Jeg har sundhed, men fattes klæder, 
varme og føde”, skrev han. Engang var 
det ham, der hjalp andre, nu havde han 
selv brug for hjælp og bad Bülow sende 
ham lidt penge. 
 Få dage efter skrev han et nyt brev, 
da han var bange for, at Bülow ikke 
havde modtaget det forrige på grund af 
uregelmæssigheder i postgangen. Han 
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beklagede sig over den uretfærdige sag 
og beskrev sønnens forespørgsler og ind-
sigelser, der som nævnt førte til, at også 
sønnen blev smidt ud af landet. Om sin 
fysiske tilstand, der var præget af det 
lange fængselsophold, skrev Holm: ”Min 
gigt og min apoplektiske tilstand er gud 
være lovet overstået, kun syn, hørelse 
og hukommelse fattes mig endnu i den 
grad, jeg har haft den”. Denne gang bad 
han ikke om penge af den rige Bülow. Et 
par måneder senere skrev han et mere af-
dæmpet brev, hvori han forsikrede, hvor 
højt han satte Bülow. Om Holm fik svar 
på sine breve til Bülow, ved vi ikke.31

 I de kommende år levede Holm i Ber-
lin og skrev en mindre bog om sit liv. Han 
blev ved med at fastholde, at han ikke var 
forfatter til Til Publikum – det skrift, der 
havde ført til hans fængsling, gennem-
trawlingen af hans papirer og siden til Jo-
han Bülows afsked.
 Bülow forvandt aldrig ærgrelsen over 
at være blevet afskediget. Dagene på San-
derumgaard gik med de mange projek-
ter, han havde igangsat på stedet. Dertil 
kom det ihærdige skrivearbejde, den af-
skedigede hofmarskal syslede med. Der 
var dels de mange korrespondancer med 
alskens personer fra nær og fjern, dels 
hans personlige optegnelser om livet ved 
hoffet. Begge dele har som nævnt vist sig 
som uvurderlige kilder til vores viden om 
forholdene i residensstaden i de sidste år-
tier af 1700-tallet. Men det er tydeligt, at 
både breve og optegnelser er skrevet at en 
mand, der godt nok var glad for sit fynske 
eksil på Sanderumgaard, men samtidig 
var forbitret over sin skæbne. Selv om 
Bülow formelt blev taget til nåde af Fre-
derik 6. i forbindelse med tildelingen af 
ærestitler og pensioner, forblev forholdet 
mellem dem køligt. Varme fandtes der 

derimod i Bülows lokale engagement og 
ikke mindst i den omfattende mæcenvirk-
somhed, som han dyrkede efter sin afske-
digelse. Mange af den følgende tids store 
ånder kunne takke Bülow for stipendier, 
rejsepenge og støtte til videnskabelige 
udgivelser. Men Hans Holm nede i Berlin 
havde ikke rigtig noget at takke Bülow for.
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