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Juliane Sophie Hintzpeter voksede op i Hørs-

holm i slutningen af 1700-tallet. Hun var slots-

forvalter Johan Barthold Hintzpeters datter, 

og hendes dagbog, hvori hun noterede små 

og store begivenheder i sit liv, er bevaret. 

Dagbogen beskriver dagligdagens sysler og 

fornøjelser, højtider, fester og sorger. Den for-

tæller om begivenheder i Hørsholm og i ver-

den. Vi hører om vold i samfundet, om død og 

ulykker og om forholdet mellem rig og fattig. 

Dagbogen giver os mulighed for at forestille 

os hverdagslivet i det lille samfund, som Hørs-

holm dengang var. I denne artikel fortæller 

Om arbejdet med min tipoldemor  
“Julianes  dagbog” fra de 50 år  
hun var til låns i Hirschholm 
AF CHRIST IAN TOM-PETERSEN

forfatteren, der er efterkommer af Juliane, om 

sit store arbejde med at transskribere, analy-

sere og fortolke den spændende dagbog.

Jeg blev af Museum Nordsjællands direktør opfor-

dret til at fortælle om mit arbejde med min tipolde-

mor Juliane Stillings dagbog og om familiens gem-

mer/arkivalier, der knytter sig til hende og faderen, 

slotsforvalter Johan Bartold Hintzpeter, samt søn-

nen, arkitekt Harald Conrad Stilling. Dette er en for-

længelse og uddybning af Ida Rosenstand Klahns 

artikel i årbogen 2018. Rosenstand Klahns artikel 

var skrevet på baggrund af min gave, “Julianes Dag-

bog”, til Hørsholm Lokalarkiv i 2013 og inspireret af 

mit arbejde med denne dagbog.

Gaven var en total scanning af originalens 600 

sider, min transskribering med analyse, fortolkning 

og et omfattende register. Materialet ligger i Hørs-

holm Lokalarkiv til fri afbenyttelse, naturligvis mod 

behørig kreditering. Arbejdet har været vidtfavnen-

de i forsøg på at opklare mange åbne spørgsmål, 

der dukkede op ved læsningen, også spørgsmål til 

slægtens historik. Den originale dagbog er i privat-

eje, nu i femte slægtled. 

I min barndom hørte det sig til, at vi et par gange 

blev, om ikke slæbt så puffet til, for vores tante ville 

gerne, at vi kendte museet i Hørsholm, nok fordi de 

små portrætter af tipolde- og tiptipoldeforældre 

hang fremme dengang sammen med tipoldefars 

Familiens gemmer 

rummer også tegninger 

udført af Julianes søn, 

Harald. Her den ca. 

niårige drengs fantasi 

over dagliglivet hjemme. 

Foto: Christian Tom-Pe-

tersen.
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såkaldte mos-stykke, herom senere. I familiens 

gemmer har jeg været så heldig at have fri adgang 

til at spørge og gennemse og snuse lidt og her fun-

det utrolig meget andet originalt materiale.

Familien kom fra København til Hirschholm, da 

faderen blev slotsforvalter i 1779. Familien fik en 

toetages lejlighed i Kavalerboligerne overfor Hirsch-

holm Slot, og købte senere et hus i Gammel 

Hoved gade. Juliane flyttede til sin søn i Køben-

havn, da hendes søster døde i 1836. Altså opholdt 

hun sig ca. 50 år i Hirschholm. Ved fraflytningen 

holdt Juliane en auktion over det, hun ikke ville 

have med til København. Blandt andet en indlagt 

dragkiste, teborde, stole og et barnebord, desuden 

sengesteder, blåstribede og rødstribede dyner, en 

del damaskduge med tilhørende servietter til 12 

Flisebordet, som Juliane 

tog med sig til Køben-

havn. Fliserne dateres til 

ca. 1772. Foto: Christian 

Tom-Petersen. 

Sønnen tegnede 

flisebordet i stuen, da 

han var ca. 12 år 

gammel. Vindovnen, 

som ses øverst t.h., står 

endnu i lejligheden i 

kavalerboligen i 

Hørsholm. Foto: 

Christian Tom- Petersen. 
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personer, porcelæn og glas rigeligt til flere gange 12 

gæster, 58 alen (ca. 36 meter) nyt grønt betrækpa-

pir med borter, silkebørnetøj og børnehuer – også 

i silke, kobberstik med norske prospekter, malerier 

og pasteller i glas og ramme, temaskiner, en seksar-

met lysekrone, en malkespand, værktøj, søm, blok-

ke med trisser, et seksfløjet skærmbræt, en sofa, 

en vinduesforhøjning og dertil noget så sjovt som 

20 illuminations-harper og rigabalsam. Ganske lidt 

har hun taget med til København, blandt andet et 

flisebord, som nu pynter hos et tipoldebarn.

Familiens hus i Gammel Hovedgade blev købt af 

malermester Chr. Ferdinand Kanitz, som Julianes 

søn måtte rykke et par gange for afbetalingsaftaler-

ne. 

Juliane døde i København 1849 og blev ført til-

bage til Hørsholm for at blive begravet på kirkegår-

den under den såkaldte kakkelovn – hendes foræl-

dres gravminde, som sønnen designede. Det er en 

pendant til et lignende gravminde i København. 

Sønnen nævner gravstedet i et brev til sin fætter i 

1850: “Min Moders Grav ønsker jeg ikke der skal 

gøres videre ved end hvad jeg med Degnen har 

aftalt. Det er ret nogle Røvere i Hirschholm. Selv 

Kanitz har jo taget det dobbelte for at male Monu-

mentet, af hvad jeg har givet for at lade det sam-

me Monument male på Assistens Kirkegaard for 

Jetzmark, af een af de første Malermestre i Kjø-

benhavn. Det maa du gjerne sige til ham, det ska-

der ikke han faar det at vide.”

Den pokkers gotiske skriveskrift 

Jeg har kendt til dagbogens eksistens det meste af 

mit liv, men først sent fik jeg appetit på at læse i 

den. Det viste sig noget sværere end som så, da 

skriften ikke alene er gotisk skriveskrift, men også 

gnidret og meget uensartet med svært forståelige 

Sønnen tegnede sin 

moder på dødslejet i 

1849. Senere fortsatte 

han denne tradition, idet 

han tegnede og således 

tog afsked med sine 

mange børn på 

dødslejet. Ud af ni børn 

opnåede kun min 

mormor og hendes bror, 

Carl, voksenalderen. 

Onkel Carl passede og 

plejede samlingen, som 

efterslægten nu tager 

vare på. 

Familien Hintzpeters 

gravsted på Hørsholm 

kirkegård. En gren af 

Julianes efterslægt er 

begravet tæt derved, og 

lidt til siden findes en 

halvkusines gravsted 

(Julianes mand havde 

en søster og tre brødre). 

Foto: Christian 

 Tom-Petersen.
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ord og navne. Jeg fik lov til at have bogen hjemme 

ved computeren – og dermed fik jeg et gammelt 

ønske opfyldt, nemlig at lære at læse gotisk skrive-

skrift fra perioden. Dagbogen er en lille tyk sag på 

600 tæt beskrevne sider. Stort set hver eneste dag 

i disse 20 år har et kort nøgternt notat. Så der gik 

en rum tid med stor tålmodighed, før jeg blev for-

trolig med skrift og indhold. Jeg måtte bare trække 

vejret dybt ind – gå til kilderne, tænke mig om – og 

pludselig gik pråsen for det meste op for mig. For-

håbentlig uden at fejltolke, og i hvert fald ikke som 

novice lade mig forvirre af lighederne mellem for 

eksempel bogstaverne h og s, men blot memorere 

alfabetet.

I sidemargenen stod ofte nævnt et beløb, som 

man kun kan gætte på betydningen af; måske en 

indtægt af en art, måske rundvisning på slottet, salg 

af grøntsager, eller salg af de utrolig mange slagte-

de høns, som familien umuligt selv kunne fortære. 

Ofte var der et notat om, hvem af de to søstre der 

havde ugens pligter, noget jeg kan nikke genken-

dende til fra mine brødre. Dagbogen er skrevet i et 

nærmest Holbergsk, charmerende sprog – man 

skrev, som man talte. Formuleringerne gav tit ho-

vedbrud med de mange forskellige stavemåder, 

mest gjaldt det sted- og personnavne. Hen ad ve-

jen fik jeg en sikker fornemmelse af den gamle 

dame

Opslag fra 1794: ”Far er 

58 Aar, Rydes (batalje-

maler Anton C. Ryde) og 

Provstens (Fr. C. Gutfeld) 

og kancelierådens 

(amtsforvalter J.S. 

Cortsen) var her.” Der er 

også anført eventuelle 

indtægter og nogle af de 

mange forkortede gåder, 

som stadig er uløste. 

Andre sider er skrevet 

klokkeklart og tydeligt. 

Foto: Christian 

 Tom-Petersen.

110



Kilderne på internettet er en gave 

Derefter fulgte det sjove arbejde med at finde de 

uendelig mange omtalte mennesker. I Hørsholm 

Lokalarkiv var ikke så meget at finde om Hørsholm-

borgerne og deres matrikler omkring år 1800. Hi-

storikeren H.C. Rosted havde gjort nogle noter fra 

dagbogen, og min mormors bror havde forsøgt sig 

lidt frem – med mange fejltolkninger. Han opgav til 

sidst og kaldte dagbogen uinteressant. Så jeg måtte 

starte helt forfra i primærkilderne, kirkebøger, folke-

tællinger, brandtaksationer osv. Her ligger det me-

ste jo på internettet, men almindelig “googling” 

betragter jeg kritisk kun som inspirerende øjenåb-

ner til at fortsætte med eksakt søgning i blandt an-

det personalhistoriske opslagsværker og leksika. Alt 

hjalp til at opbygge et forenklet, righoldigt person-

galleri med præster, smede, læger, bagere, office-

rer, skomagere, vægtere og alverdens godt- og fat-

tigfolk i den lille købstad. Naboer og gæster fra nær 

og fjern. Store og små begivenheder i den lille by. 

Det var til tider som at holde styr på en myretue, 

men ordnet blev de i pæn alfabetisk rækkefølge, så 

jeg nærmest følte mig i familie med hele Hir-

schholm Bye. Jeg valgte ved siden af det almindeli-

ge navneregister at tilføje emneregistre opdelt i 

forskellige grupper: omkring familien, hjemmet, 

kongehuset, slottet og slotshaven, kirken og nedriv-

ningsperioden. Desuden alt det løse som fester og 

komedier, ildebrande, postvognen, præster og læ-

ger og militæret, ja endog “vejrudsigten” for perio-

den, som dog mest var om snevejr og storm. Dertil 

et meget omfattende erhvervsregister. Disse regi-

Opslag i Julianes 

dagbog, februar 1815: 

”Jeg fødte en Dreng 

klokken 4 om Eftermid-

dag, blev taget med 

tænger. Jeg ligger i Røde 

Stue”. Foto: Christian 

 Tom-Petersen.
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stre er nok de sjoveste og mest oplysende og, hå-

ber jeg, nemme at finde rundt i, så det skulle nok 

være muligt at finde lidt hist og her for de læsere, 

som har mange generationers tilknytning til byen. 

Ikke kun oplysninger om lokalbefolkningen, men 

også de enkelte medlemmer af kongehuset, hoffet, 

københavnere og præster fra nabosogne, militære 

og andre på embeds- eller privatvisitter i by, på slot 

eller i hjemmet. Der er ikke så megen eksakt viden 

om de nævnte, Juliane løber (desværre) ikke med 

sladder – men nu ved vi, hvornår de har været der.

Tydning af forkortelser bragte kælenavne frem i 

lyset: Søsteren Frederikke kaldtes Rikke og kusinen 

Anne Chatrine blot Trine, senere kom i kærestebre-

vene til Juliane kælenavnet Julle – naturligvis! Dag-

bogen omtalte også både hendes bedstemor, hen-

des moster med kæreste og andre nære bekendte. 

Mange af dem var tjenestegørende ved hoffet på 

Christiansborg Slot, som for eksempel vaskepiger 

eller opsyn ved enkedronningens sølvkammer. Så-

ledes er hver lille brik en oplysning til at komme 

tættere på menneskene – de gamle slægtled ryk-

kede nærmere. 

Naboer og andre bekendtskaber

Lad mig starte med et par naboer og hirschholm-

borgere. I gemmerne dukkede et par små portræt-

ter op, uden navn. Det ene må være et nært be-

kendtskab, en ukendt køn, blåøjet ung mand – gid 

nogen kunne genkende ham. Det andet viser en 

dejlig ungersvend – måske en kærestegave. Heller 

intet navn på dette, som er lavet i Paris. Kunstneren 

er Gilles-Louis Chrétien, en meget populær frem-

stiller af vellignende medaljonportrætter. 

Naboerne i domestikfløjen, overførster C.H. von 

Linstows to unge sønner, havde gjort tjeneste som 

kammerjunkere ved hoffet i København, og i 1801 

var de sammen på dannelsesrejse i Paris. Den yng-

ste, Wilhelm Bernhard, blev kammerherre, forst- og 

jægermester i Lauenburg. Hans portræt fra Paris 

findes i Det Kongelige Biblioteks billedsamling. 

 Juliane nævner hans bryllup i Hirschholm slots-

kapel den 23. december 1808. Portrættet ovenfor 

må være storebror Frederik August. Jeg søgte 

 videre andre steder, og fandt et oliemaleri af ham 

fra lidt senere i livet, men stadig ung. Jeg synes 

bestemt, det er samme mand – se på den fine 

specielle, lidt skarpe og spidse næse. Juliane skriver 

i sin dagbog 29. april 1805: “Den ældste Junger 

Linstow tog afsked, han er bleven Amtmand i 

 Sønderborg.” De unge nabobørn havde megen 

glæde af hinanden, og Juliane var langt op i årene 

veninde med drengenes to søstre, de stod faddere 

til hendes søns dåb i 1815.

I dagbogen vrimler det med visitter af over-

raskende bekendtskaber. Egnen var nok også den-

gang tiltrækkende for mennesker med ønsker om 

Medaljonbillede af 

ukendt. Er jakken lidt 

marineuniformsagtig? 

Ukendt maler. 

Foto: Christian 

 Tom-Petersen.

Den unge Fr. August von Linstow i Paris, 1801, født 

1775. Foto: Christian  Tom-Petersen.

Et senere oliemaleri af 

Fr. August von Linstow 

som amtmand. Malet af 

F.C. Gröger. I privateje. 
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fredelig landliggeridyl langt fra residensstaden, 

blandt andet fru Marie Adrienne Coutonne, skilt fra 

billedhuggeren C.F. Stanley. Hun var sikkert flyttet til 

Hirschholm, fordi hendes søn, Peter Solomon Mar-

tin, af et endnu tidligere ægteskab var blevet post-

mester i Hirschholm. 

Et andet visit-bekendtskab var digteren Thomas 

Thaarup fra Smidstrup, “Hans Tale var hvas som 

Biens Brod – hans Sange var som dens Honning”. 

Han er mest kendt fra skuespillet “Høstgildet”, ad-

skillige prologer og sukkersøde lejlighedsdigte til 

monarkens ære, desuden var han involveret i den 

såkaldte litterære Jødefejde i 1813.

Dagbogen nævner også den rare arkitekt C.F. 

Harsdorff og hans families besøg med gensidig op-

mærksomhed. Han var ved sine slotsinspektions-

ture en kær gæst.

Det er tydeligt, at mange udenbys informationer 

fik familien fra Adresseavisen, mest om de kongeli-

ge begivenheder foruden død og ulykke. Så jeg 

Hintzpeter 1790, tegnet af Paul Ipsen. I privateje. 

Foto: Christian  Tom-Petersen. Huset Gl. Hovedgade 5 – ”Min Moders sted set fra Lysthuset i Haven”, tegnet af H.C. 

Stilling ca. 1836. Foto: Christian Tom-Petersen. 

Huset Gl. Hovedgade 5 i dag. Foto: Christian Tom-Petersen. 
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blev også en grundig læser af tidens aviser på Det 

Kongelige Bibliotek. 

Laurids Engelstoft, senere professor, blev vist 

rundt på slottet 1797 af Hintzpeter. Den unge revo-

lutionsglade flab var på vej til Paris og omtaler, at 

“Hintzpeter foreenede med al udvortes Høflighed 

saa megen Stivhed i Paaklædning og Væsen, som 

han kunde have været en Kammer-Junker eller et 

andet Hof-Huusdyr.” 

Boligen oppe i byen

Mine undersøgelser havde mange sideveje, pri-

mært at finde familiens bopæl i byen efter em-

bedsboligen i kavalerbygningen. Deres hus i Gam-

mel Hovedgade no. 5 har jeg gjort rede for historisk 

med tanke om at fortsætte med andre matrikler i 

Hørsholm.

Sporet dertil kommer fra Julianes søn, arkitekten 

H.C. Stillings bevarede ungdomsbreve til sin mor 

“Til Velædle Jomfru J. S. 

Hintzpeter”. 35 af 

Stillings kærestebreve fra 

1798 til 1813 er bevaret. 

Stilling må siges at have 

været tålmodig og 

vedholdende i sin 

betagelse. Foto: Christian 

 Tom-Petersen. 
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samt hans tidlige tegninger, blandt andet af huset i 

Gammel Hovedgade, hans senere digre rejsedag-

bog, som nu findes på Det Kongelige Bibliotek, og 

hans rejsebreve til sin fætter, da han var på sin fem-

årige legatrejse Europa rundt med et smut ned ad 

Nilen omkring 1850. Både her og i sine livs-noticer 

berører han sine forældre og sin barndom i Hir-

schholm. 

Nuværende Gammel Hovedgade no. 5 havde 

Hintzpeter købt før 1795, i de første mange år ud-

lejet til officersfamilier, blandt andet general Ewald, 

regimentmester Flint, lægen Carl Henrik Klein, klæ-

dehandlerne Chr. D. Gosch og Henrik Lange og fru 

Linstow. Familien flyttede selv ind, da der ikke mere 

var noget slot at forvalte og derfor fraflyttede em-

bedsboligen efter 1817. 

Gaden har skiftet navn frem og tilbage en del 

gange, Bakkegaden og Storgaden og nu Gammel 

Hovedgade. I Dagbogen omtales ofte en del byg-

ningsarbejder i huset. Ved en stor gadebrand, der 

startede hos naboen, guldsmed Reis, i 1806, blev 

huset skånet, fordi vinden bar nordover. Senere 

 lejede murermester Rasmus Ulrichsen værelser i 

huset, da han stod for nedrivningen af slotskapellet 

og bygningen af C.F. Hansens kirke. Han overtalte i 

1820´erne Juliane og hendes søster til at nedrive 

og bygge et større hus, 3½ alen større, så det fik 

indbygget port og ikke en slippe som tidligere. Han 

snød dermed også de to damer for 4-5000 rigsda-

ler ved nybyggeriet – til sønnens senere forargelse. 

Inde på grunden lå to sidebygninger med stald, rul-

lestue, hønsehus og vandhus (med to lokummer), 

mellem gård og have en mur med låge og i haven 

et espalierlysthus.

Juliane og hendes mundskænk 

Julianes mand, Heinrich Conrad Stilling, var i sin be-

Konvolutterne med 

Stillings breve var ofte 

pyntet med et lille 

kunstnerisk indfald. 

Foto: Christian 

 Tom-Petersen.

tagelse af hende overordentlig brevskrivende, vist 

ikke altid i ædruelig tilstand, fra de steder, han som 

lakaj var i tjeneste. Først hos arveprins Frederik, 

derpå Ludwigslust hos den unge kronprins Christi-

an (8.) Frederik og prinsesse Charlotte og ved an-

dre holstenske hoffer. Han blev senere sølvpop og 

mundskænk hos kronprins Christian (8.). Han fulg-

te med prinsen til Norge, og derefter var han ofte 

med sin familie på slottet i Odense og på Sorgenfri, 

hvor han døde i 1821.

Jeg forsøgte mig engang, med at lade en grafo-

log analysere skriften i brevene, i håbet om karak-

tergivende oplysninger, men resultatet var mere 

forvirrende end oplysende. Man kunne måske en-

gang lave en psykologisk analyse af brevene og 

hans underdrejede og nærmest skizofrene tilnær-

melser over de 15 år, indtil de blev gift. Over et par 

år turde han ikke svare på breve fra hende, andre 
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gange har han været i Hirschholm og ikke formået 

at give sig til kende. Sågar på Dyrehavsbakken har 

han set den attråede og ikke turdet nærme sig.

Slotsforvalteren og den forviste 

 dronning

Faderen, slotsforvalter Hintzpeter, havde været, 

som han siger, i majestætens liberi i 13 år, det vil 

sige som lakaj, fra 1766 som 30-årig. Han var født i 

Odense. Hans far var Mecklenburger-rytterkorporal 

og blev senere hollænderi-forpagter på øen Romsø 

og døde i en for tiden meget høj alder, 92 år gam-

mel, i 1801. Han var gift tre gange og fik omkring 15 

børn. Mange af sønnerne blev matroser i flåden, så 

jeg gætter blot på, at Hintzpeter var gået samme 

vej, før han kom i tjeneste ved hoffet. Måske havde 

Heinrich Conrad Stillings mos-stykke, som blev opbevaret i slægten, indtil min mors kusine gav det til Hørsholm Egns Museum. Stilling lavede en del 

andre af samme slags, ét forærede han i 1805 til kronprins Christian Frederiks (Christian 8.´s) første gemalinde, Charlotte Frederikke, da han som 

lakaj gjorde tjeneste ved hoffet på Ludwigslust. Mos-stykket må være en gave til Juliane og vil ved nærlæsning nok have en del indkodede kærlig-

hedserklæringer, for eksempel sommerfuglene og indholdet af konkylier og fine sten i den lille grotte. Initialerne JSH på stelen kan kun betyde een 

ting, den skønnes navn. Foto: Museum Nordsjælland.
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han i flåden lært sig engelsk, gavnligt ved en senere 

lejlighed. Der er tilsyneladende ingen kontakt til 

slægten på Romsø – det har nok ikke været fint 

nok. Hintzpeter blev i øvrigt udvalgt til at følge og 

opvarte den afsatte engelskfødte Dronning Caroli-

ne Mathilde på Kronborg før hendes sørgelige ud-

visning til Celle i 1772.

Dronning Caroline Mathilde har længe haft min 

sympati, meget ungt udnyttet i det større politiske 

spil – og så uheldig at finde lidt kærlighed uden for 

det tilladelige. Da jeg til Hofteatrets jubilæum ud-

førte en stor rekonstruktionsmodel af det teater, 

Christian 7. lod indrette i 1767 på Christiansborg 

med N.-H. Jardin som arkitekt, kaldte jeg det (for 

mig selv) Caroline Mathildes teater. Modellen er 

udstillet i Teatermuseet i Hofteatret. Samme arki-

tekt stod også bag et mobilt teater, som havde væ-

ret benyttet forskellige steder, blandt andet i den 

gyldne spisesal på Christiansborg og ved Christian 

7.́ s rejse i Slesvig. Til slut blev det opstillet i Eigt-

veds store smukke havehus i Hirschholm slotspark, 

især til den musiske dronnings store fornøjelse i 

skæbnesommeren 1771. Af samme grund blev 

Have huset også kaldt Operahuset. Teatret blev 

transporteret til Christiansborg i oktober 1781, hvor 

det desværre senere gik op i røg. Christian Elling 

har på allersmukkeste vis beskrevet dette teaters 

tid i Hirschholm i sin bog ’Hofkronik’.

Foruden dagbogen og brevene opbevarer famili-

en en del dokumenter med forbindelse til embe-

det, blandt andet slotsforvalterbestaltningen med 

Christian 7.’s underskrift og segl samt andre skrivel-

ser. Et mere privat dokument er Hintzpeters op-

skrift på en eliksir med alskens godt, blandt andet 

aloe (afføringsmiddel), medicinsk rabarber (for 

mavebesvær), theriak (for fordøjelsen), agaricii al-

bisfemi (let euforiserende svampe), myrra, gurke-

meje og safran (for den gode smags skyld), kamfer 

(opkvikkende konserveringsmiddel) overhældt 

med brændevin. Indtagelse er virksomt 24 timer 

mod alle giftige sygdomme, godt for hjertet og bi-

bringer en god søvn. Der er “Kraft og dyd ved den-

ne eliksir”, som Hintzpeter sluttelig skriver.

Dagbogen giver oplysninger om adskilligt ukendt 

Caroline Mathildes 

kroningsmedalje 1767, 

som hun skænkede 

Hintzpeter før afrejsen 

fra Kronborg. I privateje.

Foto: Christian 

 Tom-Petersen. 
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eller tidligere fejltolkninger. Den væsentligste er 

nok, at kongehuset ikke kom på slottet, “der døde 

af skam” efter Dronningen og Struenses fald. Julia-

ne fortæller derimod om mange visitter, oftest kort-

varige, mest af den senere Christian 8., men også 

af Frederik 6. og hans svenske kollega Gustav 4. 

Adolf. Der blev ovenikøbet gjort forberedelser af 

hofmarskal og en oldfrue til, at Bernadotte, den 

fremtidige svenske konge, skulle bo på slottet un-

der et ugelangt besøg, men man valgte i stedet 

Frederiksberg Slot. 

Prinsen af Würtemberg og hans familie brugte 

slottet som sommerbolig fra marts til september i 

årene 1803-1805. Han var en af Frederik 6.’s ynd-

linge, udnævnt til generalløjtnant og Københavns 

guvernør og med vinterbolig i Prinsens Palæ i Kø-

benhavn. Hofsladderen anså ham for at være både 

dum og krigsliderlig. Julianes familie havde i perio-

den ofte kontakt med prinsens hoffolk på gensidige 

visitter.

Hjertegribende er notaterne om dem, som på 

mere eller mindre sikre fødder faldt i slotsgraven en 

mørk og kold aften. Andre havde fået nok på anden 

vis, nogle blev fundet, selvmord eller igen uheld, 

deserterede soldater og ulykkelige gravide kvinder, 

i åer og grøfter, ja sågar med en løkke om halsen i 

det store havehus (Operahuset). Juliane beretter 

også om den makabre militære afstraffelse, kaldet 

spidsrod, på Ridebanen. Men værst er nok dag-

bogsnotatet om naboen i Gammel Hovedgade, 

murmester Jehring, hans kone og den yngste søn, 

der alle døde med få dages mellemrum i maj 1813. 

Der er ingen opklarende meddelelse i kirkebogen, 

så jeg tænker nu – 200 år efter – at madforgiftning 

kunne være årsagen. 

Naturligvis har denne smukke iver med at gem-

me breve og dokumenter tilbage i slægten været 

en skattekiste, som over for efterslægten sætter 

kød og blod på ikke alene Juliane og hendes nære, 

men også bekendtskaber og folk i byen. Noget vi 

naturligvis deler med adskillige andre, der gerne 

bevarer og passer familiearven. Det er de følgende 

to breve gode eksempler på.

Hirschholm, 24. februar 1818.  

Brev fra Hintzpeter

”Frederikke, Trine og han har været til postmester 

Wirfels datter Emilies fødselsdag. 

Til Kongens geburtsdag havde Madame Wirfel 

et stort 2 dages traktement for Klubselskabet med 

bal og beværtning om aftenen, madammen blev 

heftig syg ovenpå gæstebuddets store opvask. 

Natten derpå brækkede en tyv ind på Wirfels kon-

tor fra gademuren, stjal et skrin med 13 Rdl. kob-

Hintzpeters signet. I 

privateje. 

Foto: Christian 

 Tom-Petersen.
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Hintzpeters eliksir opskrift. Foto: Christian  Tom-Petersen.

berskillinger, heldigvis opdagede tyven ikke klub-

bens lånte sølvtøj fra festen. 

Julianes søns 4-års fødselsdag blev erindret 

med en god brødbudding, og over et glas punch 

blev der skålet for lille Harald.”

Hirschholm, 11. maj 1819.  

Brev fra Hintzpeter

“Her paa Hirschholm har meget forandret sig, her 

er meget stor Pengemangel. Fattige folk og Ar-

bejdsfolk kan ved liden Dagløn ingen Arbejde be-

komme, derfor der skeer saa mange grove Tyveri-

er, her er ved Tinget er 12 á 14 Arrestanter. Det 

Store Tyveri hos hr. Amtsforvalter Selmer er ikke 

blevet opdaget.

Min Hauge har jeg sadt i Stand med Grøvter og 

Gærder, ligeledes tilsaaet og lagt Kartöfler. Mine 

Æbler fra i fjor var slemme til at raadne og især 

Flaskeæblerne, som jeg gør mest af. 

Slots Kirken her skal nedrives, mens til en ny Kir-

ke har de endnu ikke udset en Plads.” 

Undskyld, jeg måske fantaserer og konkluderer lidt 

rigeligt over dagbogen, så til slut vil jeg blot sige, 

som man sagde efter Matador-filmserien: Fem fejl 

kan altid findes, jeg kender dem ikke, da jeg hver-

ken er historiker eller forsker, blot en glad amatør, 

der bare undskylder for eventuelle skævheder. 
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Kilder m.v.

Alt, der er illustreret i artiklen, er i privateje, bortset 

fra et par lån fra Det Kongelige Bibliotek.

Mos-stykket er i Museum Nordsjællands samlinger.

Alle kilder er omtalt i min bearbejdende analyse, 

som opbevares på Lokalhistorisk Arkiv, Hørs-

holm. 

Udsigten tæt ved det det nye hjem i Gl. Hovedgade set med kirken over mod den gamle bolig og Wiedewelts obelisk mellem præstens hus og det 

nuværende museum. Tegning af H.C. Stilling 1832. Foto: Christian Tom-Petersen. 
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