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GENERALLØJTNANT SUNDT, EN ARISTOKRAT I 1800-TALLETS 
MIDDELFART

En aristokrat i en provinsby
1800-tallets Middelfart var i forhold til nutiden en meget lille by. Selvom der var fremgang at spore, 
var indbyggertallet kun steget fra lidt over tusind i 1801 til 1402 i 1834. Tallene omfatter 
selvfølgelig hele befolkningen. En ret stor del var altså børn og gamle, som ikke var erhvervsaktive. 
Fattigdommen var ret stor, og i 1801 var hele 46 familier modtagere af fattighjælp i en eller anden 
form. Ellers ernærede man sig ved forefaldende arbejde, som håndværkere og småhandlende. Kun 
en ringe andel drev større virksomhed, og en egentlig overklasse havde byen ikke haft siden 1600-
tallet.1 I denne lille og halvfattige provinsby boede i 1830-erne og -40erne mærkeligt nok en 
aristokratisk verdensmand, som havde haft sin gang i den enevældige kongens nærhed, som havde 
tjent fremmede fyrste og havde berejst store dele af Europa. Hans navn var Christian Ulrich Sundt. 
Denne mærkelige skikkelse kom til at sætte sit præg på Middelfart kirke. Han tilførte herved byen 
en del af den lille smule guldalder, som endnu kan ses. Om guldalderkunsten, hans gave, hans 
usædvanlige liv og hans ophold i Middelfart skal der berettes i det følgende.

Om guldalderen
Første halvdel af 1800-tallet anses normalt for en opblomstringstid for dansk kunst og kultur på en 
lang række områder. Man kalder derfor sædvanligvis perioden for ”Guldalderen”. Guldalderen er 
imidlertid især et københavnsk fænomen. Kun kongehuset, det københavnske borgerskab og en 
række godsejere havde penge nok til at opretholde en produktion af kunst. Det er derfor også småt, 
hvad der findes af guldalderkunst i provinsen. Forbavsende nok findes der imidlertid et par 
storslåede eksempler på dansk guldalderkunst i Middelfart, der som sagt stort set savnede en 
købedygtig overklasse. Begge de kunstværker, som skal omtales her, findes i Middelfart kirke, 
nemlig alterbilledet eller rettere -billederne og døbefonden, og de er typisk nok skænket af 
velstående personer udefra, den ene af Kongen, den anden af Generalløjtnant Christian Ulrich 
Sundt. 

Kongens gave til kirken i Middelfart
Først om Kongens gave. Altertavlen i Middelfart kirke er skåret i imponerende bruskbarok omkring 
1650 af Hans Nielsen Bang, som uden tvivl har boet i Middelfart.2 Indtil 1800-tallet var der to 
malerier på tavlen, formentlig i barokstil, en kunstretning, som man på den tid havde ringe 
forståelse for. 
Den senere Christian VIII var fra 1815 til 1839 statholder på Fyn3. Han var i denne periode mæcen 
for en række altermalerier til fynske kirker, f.eks. Nyborg Kirke og Vor Frue Kirke i Svendborg, 
begge med C.W.Eckersberg som kunstner4, men Middelfart Kirke havde han ikke nået. Det undrer 
nok de færreste, at Christian VIII, som almindeligvis tillægges en betydelig kulturel horisont, 

1 Dragsbo og Hansen: Middelfart fra færgeby til broby (1996) s. 153-54, 164-68, 187-91.
2 Herman Madsen: Kirkekunst i Danmark (Odense u.å.) s. 124.
3 Navne i Danmarkshistorien (2005) s. 73.
4 Peter M. Horning og Kasper Monrad: C.W.Eckersberg (2005) s. 311. 
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fungerede som mæcen. Mere overraskende er det, at det blev hans søn, den ustabile Frederik, hans 
efterfølger som guvernør på Fyn5, der skaffede Middelfart Kirke et eller egentlig to nye 
altermalerier. I efteråret 1840 skrev han nemlig til stiftsøvrigheden, at ”da jeg afvigte Foraar 
inspicerede Middelfart, fandt jeg ved at besøge Kirken, at den derværende Altertavle er til stor 
Vanzir, og jeg indstiller derfor til Hans Majestæt, at der må vises Middelfart samme kongelige 
Naade, som er blevet andre Kirker her i Stiftet til Del, nemlig at faa skænket en ny Altertavle.” 
Kongen havde allerede under sit ophold i Middelfart i juli samme år givet sit tilsagn. Nu manglede 
kun indsendelse af de nødvendige mål fra de lokale myndigheder.6

Alteret i Middelfart Kirke

I foråret 1841 kunne arbejdet på altermalerierne påbegyndes. Det var som før, når Christian VIII 
fungerede som mæcen, C.W. Eckersberg, der fik opgaven. Eckersberg havde siden 1820-erne været 
den dominerende skikkelse i dansk malerkunst, og hans tilnavn ”den danske malerkunst fader”, som 
stadig anvendes, siger noget om hans placering i den danske kunsthistorie.7 Eckersberg løste 
opgaven i løbet af et år, fra foråret 1841 til foråret 1842.  Motivet til det store maleri er hentet fra en 
lignelse i Lukasevangeliets kapitel 9, som fortæller om en strid, opstået blandt Jesu disciple om, 
hvem der var den største. Jesus brugte derfor et barn som eksempel, idet han sagde, at ”den der er 
den mindste blandt jer, er den største”. Øverst i altrets lille felt anbragte Eckersberg til sidst ”en 
Gruppe Genier efter Thorvaldsen”, som han udtrykte det. Det drejer sig om tre englelignende 
figurer, som skal fremstille tro, håb og kærlighed.8 Den nye udsmykning af alteret udløste 
formentlig den næste donation.

5 Navne i Danmarkshistorien (2005) s. 128.
6 Chr. Behrendt: Fra det gamle Middelfart II, Kirken. (1941) s. 50.
7 Peter M. Horning og Kasper Monrad: C.W.Eckersberg (2005) s. 8-9.
8 Peter M. Horning og Kasper Monrad: C.W.Eckersberg (2005) s. 316.
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Eckersbergs alternavle

Generalløjtnantens dåbsengel 
Kort tid efter fik Middelfart Kirke nemlig også en skulptur af betydelig kvalitet. Det drejer sig om 
en dåbsengel, udfærdiget af H.W. Bissen. Det var denne gang Generalløjtnant Christian Ulrich 
Sundt, som vi skal komme grundigere tilbage til, der i 1843 besluttede, at han ville udsmykke 
kirken med en døbefond som erindring om de år, han havde tilbragt i byen, såvel som ”til Guds 
Lovprisning”. Det var Sundts ønske, at Thorvaldsen, tidens største billedhugger, skulle påtage sig 
udførelsen, men af en eller anden grund lykkedes det ikke at få hans tilsagn. I stedet henvendte han 
sig til H.W. Bissen9, der også havde en særdeles solid position i kunstverdenen. Han havde opholdt 
sig sammen med Thorvaldsen i Rom og havde hjemme udført en række store arbejder bl.a. på 
Christiansborg.10 Bissen var villig til at løse opgaven mod en betaling på 1100 rigsbankdaler. Sundt 
ønskede en døbefond, ”bestående af en skjøn venlig Engel med sin Vand Kumme af skjøn hvid 
marmor; og et til Kummen passende Sølv Fad” forsynet med en indskrift, forfærdiget af 
generalløjtnanten selv. Han tænkte sig ”En halv voxen Dreng med et smukt kastet Draperie og 
Vinger, skulle staae paa en hvelvet Iord Bund eller Forhøining, paa hvilken der ligger en Bog, der 
omgives af en Rosenkrands, og Englen med den venligste Miine, ser op imod det Hoie.” 
Inspirationen var uden tvivl den dåbsengel, som Thorvaldsen nogle år forud havde skabt til 
Københavns Domkirke. Sundt tænkte sin engel anbragt ved korets nordvæg, hvor han lod indrette et 
såkaldt fontelukke med mahognigelænder og et panel på bagvæggen.11 Placeringen skyldtes, må 
man tro, at han som fyrstetjener ikke ønskede at fordunkle kongens gave ved at placere den foran 
altertavlen. I 1845 var dåbsengelen klar til indvielse. Der medfulgte et gavebrev, hvor Sundt 

9 Haavard Rostrup: H.W. Bissen Bd. 1. (1945) s. 232.
10 Dansk Kunsthistorie 3. (1972) s. 380-87.
11 Haavard Rostrup: H.W. Bissen Bd. 1. (1945) s. 232-34.
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beskrev sine motiver og gavens karakter og pålagde ”Byens Indvaanere omhyggeligen at paasee, at 
det Hele staar til evindelig Tid ubeskadiget og i sine Deele uforvansket.” Ibrugtagningen skete den 

Bissens dåbsengel i Middelfart Kirke

1. maj 1845 med dåben af en lille pige, købmand Hans Hansens datter. Sundt gav en værdifuld 
faddergave til pigen og til de to næste døbte, som begge blev opkaldt efter ham. Den glade givers 
ønsker om at gaven skulle være ”i sine Deele uforvansket” blev dog kun respekteret indtil 1927, 
hvor engelen blev flyttet til sin nuværende plads.12 Eftertiden forstod næppe giverens hensigt med 
den oprindelige placering.

Indskriften på dåbsengelens basis

En generalløjtnant, bosat i Middelfart

12 Chr. Behrendt: Fra det gamle Middelfart II, Kirken. (1941) s. 57-59.
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Hvem var så denne generalløjtnant Christian Ulrich Sundt, der, bosat i Middelfart, var i stand til at 
optræde som mæcen på lige fod med den enevældige Christian VIII? I Middelfart var han uden tvivl 
en fremmed fugl, en mand af stort internationalt format og udsyn og en sjældenhed i så lille en by. 
Sundt var født 1766 i Rendsburg i en officersfamilie. På grund af ulykkelige forhold i hjemmet blev 
han allerede fra syvårsalderen opdraget og uddannet på Landkadetakademiet. Herved var hans 
officerskarriere fastlagt, og som syttenårig blev han udnævnt til sekondlieutenant i Falsterske 
Regiment. Et par år efter blev han forflyttet til Kronprinsens Regiment. Her havde han en 
forbindelse, der anbefalede ham til Kronprinsen, den senere Frederik VI, som udtog ham til sin 
adjudant og sluttede en slags venskab med ham. I tyveårsalderen var det altså lykkedes for den unge 
officer at finde ind i det enevældige monarkis inderste cirkler. I 1788 drog Sundt til Rusland, som 
på den tid lå i krig med Gustav III`s Sverige. Han deltog her i krigen, sikkert for at få nyttige 
erfaringer som officer, og blev hårdt såret. Samtidig avancerede han til kaptajn. Sundt vendte nu 
hjem til Danmark, hvor han genindtrådte i den danske hær og efterhånden avancerede til højere 
grader. En tid var han kommandant i Tønning i Sydslesvig, og under Englandskrigene havde han en 
række forskellige kommandoer, til sidst som kommandant på Lolland, dog uden at deltage i 
egentlige krigshandlinger. I 1828 blev han generalmajor og fik i 1833 sin afsked som 
generalløjtnant. Måske på grund af uvenskab med sin svigersøn, ønskede han at komme bort fra 
København13 og flyttede derfor til Middelfart14, hvor han bosatte sig i Søndergade.15 Sundt havde 
været en af de kendte skikkelser i København16. Han blev opfattet som et typisk eksempel på den 
ældre tids militær, stolt og ærgerrig, men i besiddelse af en forfængelighed, der ikke harmonerede 
med, hvad man opfattede som hans mandige, smukke ydre. Sundt var en gennemført sparsommelig 
mand, som blev forholdsvis velhavende, men som på den anden side ikke var påholdende i større 

Generalløjtnant Christian Ulrich Sundt
sager. Ud over det store beløb til dåbsengelen stiftede han således et par legater17. Forfængeligheden 
viste sig måske ved det imponerende maleri, som han i 1830 lod male af sig selv til hest fulgt af 

13 Våbenhistorisk Tidsskrift 1984 Bd. 17. Nr. 4. s. 113.
14 Brika: Dansk Biografisk Leksikon (1887-1905) Bd. 16. s. 583-84 og samme (1932-44) Bd. 23. s. 140-41.
15 Chr. Behrendt: Fra det gamle Middelfart II, Kirken. (1941) s. 191.
16 Haavard Rostrup: H.W. Bissen Bd. 1. (1945) s. 232.
17 Brika: Dansk Biografisk Leksikon (1887-1905) Bd. 16. s. 583-84 og samme (1932-44) Bd. 23. s. 140-41
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lange rækker af soldater, og som nu findes på Frederiksborg Slot.18I Middelfart må Sundt på alle 
måder have forekommet som en fremmed, spraglet fugl. Hvor meget man der har vidst om hans 
fortid, er ikke til at sige. Men selve den kendsgerning, at han rådede over vogn med to hvide heste 
foran og kusk i liberi, må have vakt opsigt.19 Tilsyneladende var man også imponeret af at have en 
så fremtrædende person i byen, for i 1838 blev han udnævnt til æresborger.20

Det, der gjorde Sundt til en usædvanlig herre, var imidlertid ikke blot hans karriereforløb og 
formue, men den mærkelige omstændighed, at han som ældre foretog en Europarejse til fods og 
udgav sin dagbog om det!

Officeren planlægger Europarejse
I 1824 var Sundt oberst ved infanteriet og uden tvivl allerede højt anset. Han havde det imidlertid 
ikke godt. I efteråret 1823 var han blevet syg af noget, som: ”jeg troede, efter at have følt Smerter i 
flere år, at hidrøre fra en Forhærdelse i den venstre Side, der anledigede en vanskelig Blod-
Cirkulation, og grundede sig i et Kugleskud, jeg havde faaet i Underlivet i Krigen i 1789, da jeg 
havde den Ære, som dansk Voluntør at tjene Ruslands store Monarkinde Catharine den 2den.”  
Erfaringen havde imidlertid lært ham, at man ikke skal bukke under for den slags, og at bevægelse, 
især det at gå meget i fri luft, kunne helbrede. Samtidig sagde rygtet også, at det mineralske vand i 
Karlsbad kunne have en velgørende indflydelse. Han besluttede derfor at gøre en rejse til de 
mineralske kilder og i denne forbindelse gå til fods gennem det sydlige Tyskland for at se dets 
hovedstæder og på den måde ikke blot helbrede sig, men også ”høste Kundskab, og skjænke mig 
Fornøielse, som tilveiebringes ved Adspredelse, nye og forskjellige Gjenstandes Beskuelse, og ved 
at bemærke andre Folkefærds Sæder og Vedtægter”.21

Sundt planlagde rejsen med militærisk præcision. Han søgte 180 dages orlov og besluttede at gå 338 
mil, ( 2535 km), til fods, at opholde sig 23 dage i badet og besøge de vigtigste tyske hovedstæder. 
Han indså selvfølgelig, at den stramme planlægning ville betyde, at han måtte lade sig nøje med, 
hvad han kunne nå i den knapt afmålte tid hvert sted, men det kunne ikke være anderledes.22 Sundt 
forberedte sig desuden grundigt ved læsning af rejsehåndbøger og fastlagde dagsrejserne ved hjælp 
af kort. Endelig anskaffede han de fornødne pas23. Det var nødvendigt, fordi Tyskland dengang var 
opdelt i en lang række selvstændige stater med egne grænser og fyrstehuse. Rejsen skulle gå 
gennem bl.a. Preussen, Sachsen, Østrig, Bayern, Württemberg, Hessen og Hannover og føre ham til 
Berlin, Dresden, Wien, München, Stuttgart og Frankfurt foruden, viste det sig, til Marienbad i 
Böhmen. Sundt rejste ikke alene. Han tog sin tjener med sig. Det var en velmeriteret soldat fra hans 
regiment, som havde tjent i den engelske hær under krigen mod bl.a. Sicilien og var indfødt dansk. 
Desuden havde hans fader tjent og var død ved regimentet, som Sundt siger. 

En aristokrat til fods
Det blev en anstrengende rejse. Værst var i virkeligheden sejlturen til Kiel. Sundt var på ingen måde 
søstærk: ”saa maatte jeg strax, efter at være passeret Dragør, da Skibet med Fart gjennemskar  
Havets Bølger, yde ham (Neptun) mit Offer og søge til en Afkrog af Dækket, for vedvarende, til 
Ynk for mit Bryst, at kalde paa mit eget navn U l r i k”24. Søsygen varede til hans misfornøjelse de 
38 timer, som sejlturen varede. Selve marchen af de tyske landeveje og stier blev heller ikke let 

18 Mogens Brøndsted: Oehlenschlägers Fynsrejse (1969) s. 89.
19 Chr. Behrendt: Fra det gamle Middelfart I. (1938) s. 116.
20  Våbenhistorisk Tidsskrift 1984 Bd. 17 Nr. 4. s. 114.
21 Sundt: Dagbog. (1827) s. 1
22 Sundt: Dagbog. (1827), indledningen.
23 Sundt: Dagbog. (1827) s. 2
24 Sundt: Dagbog. (1827) s. 3
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Det tyske Forbund på Sundts tid

for den 58-årige officer. Ved stejle bakker fik han ondt i knæene. Han klager ofte over gigt i benene 
og især i den ene fod, som generedes af brolægning og gjorde gangen besværlig, også på grund af 
vabler. Han lovpriser en kro, fordi han fik en sofa til sin syge fod. Også maven generede ham i 
perioder, så han måtte tage et brækmiddel. Tørsten var ind imellem uudslukkelig.  Efterhånden som 
det blev sommer generedes han stærkt af varmen. En nutidig læser undrer sig over, at det 
tilsyneladende aldrig, selv i den værste varme, faldt ham ind at bade i de søer og floder, han 
passerede. Ofte blev han dog gennemblødt til skindet af tordenregn. Alligevel er klagerne over 
helbredet hyppigst på den første del af rejsen. På en måde var det værre med tjeneren. Begge de to 
militære herrer var udrustet med en ransel, men tjeneren var tiltænkt en byrde, som svarede til 
landsoldatens normale, fordi han også skulle bære en del af sin overordnedes byrder. Det viste sig 
hurtigt, at det var for meget. Noget af bagagen måtte derfor sendes forud med postvognen. 
Forholdet mellem de to synes ellers at have været godt. Sundt omtaler sig selv i tilsyneladende 
behagelig samtale med sin ledsager, som også overalt sørgede for det fornødne og dukkede op med 
en paraply, når Sundt havde været i teateret, og det uventet var blevet regnvejr. 
Kroer og hoteller undervejs var af stor betydning for de rejsendes velbefindende, men desværre var 
de af vekslende kvalitet. Hvor det lod sig gøre lejede Sundt er par smukke møblerede værelser til 
sig selv og et mindre til tjeneren. Han ville bo herskabeligt. ”Jeg tilstaar, det hører til en Fod-Reises 
Behagelighed, at faa et smukt og probert Værelse, naar man har endt sin Dagsmarch; thi det muntrer 
Sindet og gjør Hvilen fuldstændigere –”.25 Desværre lod sig ikke altid gøre. Et sted kunne han ikke 
være for væggelus, et andet sted var væggen overspyttet af skråtobak. Ved en lejlighed måtte han 
25 Sundt: Dagbog. (1827) s. 197
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sove på nogle stole, fordi han kasserede sengen, ved en anden var de såkaldt rene lagener så 
forfærdelige, at han anede, at sengen var fuld af mus eller andet utøj, og ”en hellig Gysen kom over 
min Krop. Jeg – kaldte på min Tjener og bad ham skaffe mig strax 2de gode Knipper Halm; da 
Værten bragte mig dem, lod jeg dem sprede i det andet Hjørne af Værelset, langt fra Sengen; og her 
var, med min Randsel under Hovedet, mit Natteleje – ”26

Sundts vanskeligheder med at skaffe passende overnatning skal, som han også selv var klar over, 
ses i relation til tidens normer. Det var absolut ikke almindeligt, at standspersoner rejste til fods. 
Selv den fattige H.C. Andersen kørte med postvogn og gik kun til fods på en lille del af sin første 
udlandsrejse i 1831.27 Følgen var, at man generelt undervurderede Sundt på kroerne. Et sted blev 
han f. eks. afvist og henvist til et ringere logi. ”Sandeligen, det vare kun ringe, saasom Huset 
formaaede ubetydeligt, og var ikke indrettet til Reisende af mit Slags; men Soldaten fandt sig heri; - 
dog kunne jeg ikke lade være, i mit mørke Værelse at philosofere over dette Tilfælde, som 
uimodsigeligen havde til Aarsag den beskedne Reisemåde med Apostlenes Heste, hvilket letteligen 
opvækker den Formeening, at man ikke evner at betale meget, og saaledes intet at fortjene;”28

Trods besværligheder af den ene og den anden art gik turen dog som helhed planmæssigt. Herre og 
tjener startede som oftest meget tidligt om morgenen, undertiden før det blev lyst. Dagsmarchen var 
vekslende, men ofte 3-5 mil pr. dag, en enkelt 6½, dvs. mellem 25 og 50 km pr. dag. Venlige tilbud 
om kørelejlighed afslog han af principielle grunde. Det er begrænset, hvad Sundt fortæller fra de 
enkelte dagsmarcher. De mange landsbyer interesserede ham ikke meget. Småbyerne fandt han 
kedsommelige. Naturen, forstået som den vilde natur, han passerede igennem f.eks. i Erzgebirge 
eller over Lüneburg Heide forekom han nærmest besværlig. Tyrols bjerge iagttog han på afstand, - 
man fornemmer med en vis gysen. Sundt var helt tydeligt et barn af oplysningstiden. Romantikkens 
natursyn var ikke nået til ham. Når han steg op på et bjerg glædede han sig over at finde enge og 
dyrkede marker på toppen. Nær Elben siger han, at ”smaa landsbyer, der see ud som smaa 
Kjøbstæder, Herregaarde, Skove, Enge, i frodig Vækst staaende Agre, fryde Hjertet og Øiet.”29 Det 
var den dyrkede, nyttiggjorte natur, resultatet af menneskenes virksomhed, der glædede ham på 
hans vandring.

Verdensmand i passende selskab
For v. Sundt var rejsens mål hele tiden byerne. Vel omklædt opsøgte han i byerne altid de 
mennesker, han sin rang taget i betragtning mente at skylde sin opvartning. Efter sin ankomst til 
Berlin skriver han f.eks., at han gik ”til H.M.Kongens Gesandt, Hans Excellence Geheime-
Conferentsraad, Grev Reventlov, for at overlevere ham det udenlandske Departements Anbefaling 
og aflægge Greven mit Besøg; Hans Excellence modtog mig særdeles høfligt.”30 Det samme gentog 
sig i Wien, hvor han omgikkes gesandten privat, og fulgtes med ham i operaen. Han kom også 
højere op. I Berlin opsøgte han den preussiske statsminister, grev Bernstoff, som han havde en halv 
times behagelig samtale med. Selv det øverste regerende lag kom han i direkte eller indirekte 
kontakt med. Det viser sig, at han var personligt bekendt med hertug Wilhelm af Würtemberg, som 
han dog desværre ikke traf hjemme. Kongen af Bayern havde han det held at møde i teateret i 
München, uden at de dog talte sammen. Højdepunktet indtraf dog i Marienbad, hvor den østrigske 
kejserkronprins tilfældigvis kom på besøg og kunne træffes af de tilstedeværende standspersoner, 
som Sundt siger. ”Iblandt dem, som havde den ære at gjøre deres Opvartning, var ogsaa jeg, og 
Hans Kejserlige Højhed behagede det at spørge, hvorledes min Konge befandt Sig”31, et spørgsmål 

26 Sundt: Dagbog. (1827) s. 81
27 Jens Andersen: Andersen. En biografi. 1. (2003) s. 208.
28 Sundt: Dagbog. (1827) s. 16.
29 Sundt: Dagbog. (1827) s. 57.
30 Sundt: Dagbog. (1827) s.36.
31  Sundt: Dagbog. (1827) s. 88
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det glædede Sundt at kunne svare på. I øvrigt åbnede der sig brede selskabelige kredse for ham, 
hver gang han kom til en ny by. Man får indtryk af, at der før de nationale skillelinjer uddybedes 
hen mod 1800-tallets midte, eksisterede en slags netværk af adelige officerer og embedsmænd i det 
dansk-tyske område, som var baseret på en betydelig fællesfølelse og i et vist omfang på personlige 
bekendtskaber. Derfor savnede v. Sundt aldrig ledsagere, og han blev ofte inviteret ind i byernes 
selskabelige klubber.

Kunstelsker og oplysningsmand
I byerne var Sundt først og fremmet officer. Han registrerede systematisk kaserner og regimenter og 
interesserede sig for uniformer og udrustning. Han glædede sig, når han kunne se en parade, hvor 
soldaterne var ”skønt munderede og dresserede”.32Han gik også gerne en omvej, hvis det er muligt 
at se en slagmark fra de nyligt overståede napoleonskrige. Men i almindelighed så han alle 
seværdigheder, han kom fordi. Han besøgte alle større kirker på sin vej og optegnede systematisk, 
hvad han så. Han besøgte også de kongelige og hertugelige slotte, han kom fordi. De viste sig 
mærkeligt nok at være åbne, så Sundt kunne beskrive og karakterisere selv de mere private 
gemakker. 
Noget stod dog hans hjerte nærmere end andet. F. eks. var han en flittig teatergænger. Han kom 
ikke til en by med teater uden at trække i sit bedste tøj og købe billet. På den måde fik han set og 
karakteriseret en lang række teaterstykker, som vist er glemt nu. Han gik imidlertid også gerne i 
operaen. Det lykkedes ham at se en række operaer af både Mozart og Rossini. Flere af dem kendte 
han hjemmefra. Operaen i Berlin roser han: ”Orchestret i Berlin er fortrinligt til Opera, og udførte 
Musikken til ommeldte Stykke med en herlig Precision. I Sandhed! Jeg tilbragte de trende Timer 
under denne Operas Opførelse, med usigelig Fornøielse, og havde endnu været noget at ønske, saa 
havde det visselig været, at se de to forreste Rækker af de 2de underste Rader Loger optagne af 
Damer, istedetfor de den Aften for det Meste vare besatte med Cavalierer.”33Jo, man mærker, at 
Sundt havde sans for kvindeligt selskab.
Sundt betragtede sig selv som ”en Elsker af Kunsten og den gode Smag”34uden dog at være kender. 
Han opsøgte derfor alle de kunstsamlinger, han kunne komme i nærheden af og omtaler med 
beundring, hvad han så. Tilsyneladende var han ret godt kendt med de store malere fra de 
foregående århundreder og nævner deres navne. Også sin samtids kunst vidste han noget om. Han 
nævner således både David og Tischbein, den sidste flere gange. Det var dog især 
billedhuggerkunst, der interesserede ham, noget som jo peger frem mod hans rolle som mæcen i 
Middelfart. Han gik aldrig en statue eller et monument forbi og beskriver og lovpriser mange af 
dem. Det var derfor en stor oplevelse for ham, da han i Stuttgart kunne besøge den i samtiden 
berømte billedhugger Danneckers værksted. Her henrykkedes han stærkt over en marmorskulptur af 
Psyke: ”Noget skjønnere Quindeligt kan man ikke tænke sig – ikke see; -- ikke alene nød jeg i dette 
Kunstværksted den Fornøielse at beundre, hvad Meiselen kan frembringe i en fuldkommen Mesters 
Haand, men saa ogsaa, hvorledes den raa Steen gaves Figur, dannedes lidet efter lidet til sin 
Bestemmelse;”35Også andre steder fortæller han om sin betagelse af billedhuggerværker.

32  Sundt: Dagbog. (1827) s. 250
33  Sundt: Dagbog. (1827) s. 39.
34  Sundt: dagbog.  (1827) s. 185.
35  Sundt: Dagbog. (1827) s. 189.
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Titelsiden af Generalløjtnantens dagbog fra 1827

Tidligere er omtalt Sundts manglende betagelse af den vilde natur. Omkring byer og slotte fandt han 
imidlertid det, han ud fra en 1700-tals opfattelse satte pris på: den ordnede natur. Han var en stor 
elsker af parker og lod aldrig en lejlighed gå fra sig til en spadseretur. De fine plæner og gange og 
de mange skulpturer optog ham som her i München: ”Hvilken Morgen! Hvilken Duft virkede ikke 
på mine Sanser! Fro som en Fugl ilede jeg den lige Vej gennem Havens gange til det chinesiske 
Lysthuus, som ligger på en liden, nydelig Flade, tæt ved skyggefulde Træer, og ved en smuk 
Restauration.”. Senere siger han, at han ”gjennemstrøjfede for sidste Gang denne skjønne Have, 
som, jo oftere man kommer der, lader opdage nye Indretninger, nye Skjønheder.”36 Også på et andet 
felt mærker man 1700-tallets tankegang. Sundt var under sin rejse en ivrig kirkegænger. Han var 
imidlertid også en overraskende tolerant mand, når man tænker på, at han var embedsmand i et 
land, hvor der ikke var religionsfrihed. På turen opsøgte han gudstjenester i såvel lutheranske som 
reformerte og katolske kirker. Ved flere lejligheder gik han direkte fra den ene til den anden.
Kun en ting forekommer at være en fiasko på turen: besøget i Marienbad, som jo ellers var et 
hovedmål på turen. Sundt beskriver grundigt badene, hvor han prøvede både mudderbade og 
vandbade samt den omstændelige indtagelse af koldt mineralvand. Vejret var imidlertid elendigt, og 
han led under træk og kulde. Han tålte også kun dårligt det kolde vand og blev faktisk så syg under 
opholdet, at han for første og eneste gang måtte leje en vogn til at transportere sig til Regensburg. 
Imidlertid kurerede han sig selv ved at vandre, ganske som han havde tænkt sig. Hans beklagelser 
over helbredet ophører på den sidste del af turen, og til slut kunne han konstatere, at han havde 
genvundet sit helbred.

36  Sundt: Dagbog. (1827) s. 160-61.
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Efter hjemkomsten udgav han sin dagbog med en meget lang titel og tilegnelse til Frederik d. 6., 
overbragt af hans ”allerunderdanigste Tjener og Undersaat.”37

Oehlenschläger og Sundt på Hindsgavl
Generalløjtnant Sundt dukker op endnu engang, denne gang i et andet hjørne af den danske 
guldalder og nu i selskab med romantikkens førstemand Adam Oehlenschläger. Oehlenschläger 
havde i begyndelsen af 1800-tallet erobret toppladsen på det danske parnas. I 1805 havde han 
udgivet to bind Poetiske Skrifter, som blandt andet rummede den lille digtcyklus ”Langelands-
reisen”. Dette lille charmerende værk var resultatet af en invitation, som han havde fået fra apoteker 
Ørsted i Rudkøbing, fader til de to berømte brødre Hans Christian og Anders Ørsted. 1830-erne 
blev imidlertid en kritisk tid for Adam Oehlenschläger. Han følte inspirationen forsvinde, smagen 
var skiftet og anmelderne hårde imod ham. Samtidig havde han personlige sorger, idet hans ældste 
datter Charlotte døde i barselsseng i marts 1835. I denne situation greb Kronprinsen, den senere 
kong Christian VIII, ind. Da han skulle på sin årlige inspektionsrejse til Fyn, hvor han som omtalt”.

Adam Oehlenschläger
Maleri fra 1825, udført af C.A. Jensen.

var guvernør, inviterede han efter råd fra en litterært interesseret sekretær Oehlenschläger med på 
sommerrejsen. Kronprinsen medbragte på turen digterens ungdomsværker og har formodentlig 
opfordret ham til at skrive en ny digtcyklus. Resultatet blev ”Fynsrejsen”, som udkom med en 
tilegnelse til Kronprinsen som ”Videnskabernes og Kunstnernes Dyrker, Ven og Forfremmer, 
Digterens Velgjører og Velynder”.38 

37  Sundt: Dagbog. (1827) indledningen.
38 Mogens Brøndsted: Oehlenschlägers Fynsrejse (1969) s. 11-17.
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Værket indeholder en lang række digte, som ligesom i ”Langelandsrejsen” og ofte i samspil med 
denne, skildrer enkeltsituationer og steder på rejsen. Her finder man også digtet ”Eventyret på 
Hindsgavl”. Selskabet med Kronprinsen i spidsen indfandt sig til et aftenselskab hos kammerherre 
Niels Basse Fønss på Hindgavl, hvortil uden tvivl egnens notabiliteter var inviteret. 
Stedet gjorde et godt indtryk på Oehlenschläger:

Hvad Pragt formaar og hvad sielden Smag,
Det skued man her i disse Sale;
Det var den deiligste Sommerdag,
Og Hallerne stode saa svale.
Prinds Christian giested Herr Fønss og hans Viv;
Der var stor Gammen og Tidsfordriv,
Ved Bordet herlige Toner.
Og da nu endelig Nat faldt paa,
Den talrige Sværm man saa
Ved funklende Lysekroner.

Nu satte ”tvende Frøkener” sig til klaveret og spillede op til dans. Digteren tror, at nu ”gaar det 
snart i Galop, Nu gaar det rask med en Svingen”. Men nej, sådan er det ikke nu til dags. Herrerne er 
gået bort til det fjerne gemak, bort fra damerne og morer sig mere med at ryge tobak end med at 
danse. Frøknerne spiller forgæves. Ungersvendene står, støttet til væggen og drikker te. De rører 
betænkelige i teen med en ske og dypper kagen i teen. Altså stilstand!
I denne situation sker der noget.

Da pludselig staar i Hallen en Mand,
Mens Tonerne lyde mig sært i mit Øre;
Saa rank som en Yngling kneiser han,
Dog synes han Tiden ei at tilhøre,
Thi Aarene deres Furer ind
Har pløiet ham dybt i Panden og Kind.
Men Øiet lyner fra Kraftens Dage,
Hans Been er hurtigt, og Ryggen rank,
Og Panden er høi, men skaldet og blank, 
Thi Haaret vil Afsked tage.

Oehlenschläger, der var opvokset i kongehusets nærhed som søn af forvalteren på Frederiksberg 
Slot føler sig nu pludselig hensat til Christian VII´s tid39:

Jeg troer en Aabenbaring at see
Fra Barndommens Aar (jeg var kun tretten)
Da syvende Christian paa Balparé
Udmærkede sig ved Menuetten.
Vor Ridder en Dame har faaet i Gang,
Menuetten spilles af Don Juan.
Paa Ynglingsmundene Smiil jeg mærker;
Men alt som det længer med Dandsen gaar,
Beundring man for Dandseren faar,

39  Johan Fjord Jensen m.fl.: Dansk litteraturhistorie 4.  (1983) s. 620.
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Thi Gubben giør Underværker.

Til Trods for magelig Ynglingeflok
Da Capo-Dandsen han ei forlader.
Hvo er den Gamle? Jeg kiender ham nok;
Af Bournonville den raske Fader?
”Nei, Nei!” Hvo er da den Ridder blid?
En Aand fra Christian den Syvendes Tid?
”Nei! See, der staar han fornøiet rolig,
Han ei forlader den lystige Sal.”
Hvo er det? ”En gammel General.”
Er Hændelsen ei utrolig?40

”Den gamle general” var Generalløjtnant Sundt, officeren, aristokraten og verdensmanden, der 
hermed trådte ind i den danske litteratur – som danser, ridder og aftenens helt! Som mæcen i 
forbindelse med opstillingen af en skulptur i Middelfart Kirke havde han bevidst søgt en placering i 
forhold til evigheden. Hans indtræden i litteraturen gennem et bal på Hindsgavl forekommer helt 
tilfældig.

Hindsgavl i 1800-tallet

Sundts bortrejse i 1848.
Generalløjtnant Christian Ulrich v. Sundt boede i Middelfart i 1830-erne og 1840-erne. Han var en 
ivrig kirkegænger og på grund af sin gave højt respekteret i det lille samfund. Da bystyret erfarede, 
at han var ved at forberede et gravsted i Fredericia, bad man ham opgive det og tilbød at bekoste et 
gravsted på kirkegården og vedligeholde det i al evighed. Det var et smigrende tilbud, som Sundt 
dog afslog for at blive begravet sammen med andre medlemmer af sin slægt.41 I 1848 udbrød 
imidlertid Treårskrigen og i maj rykkede slesvig-holstenske og tyske tropper op i Jylland, hvor de 
besatte Snoghøj og Fredericia. Middelfart var herved helt bogstaveligt kommet i skudlinjen: byen 
blev bombarderet. Kugler og granater regnede ned over byen, og der udbrød større brande, her 
iblandt flere i nærheden af, hvor Sundt boede. Resultatet var bombardementet var, at borgerne 

40 Mogens Brøndsted: Oehlenschlägers Fynsrejse (1969) s. 90-92.
41 Våbenhistorisk Tidsskrift 1984 Bd. 17 Nr. 4. s. 114-15.
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flygtede ud af byen over hals og hoved.42 Sundt, der før havde deltaget i krigeriske begivenheder, 
havde åbenbart fået nok af den slags i sin ungdom. Også han blev fordrevet af bombardementet og 
flyttede i maj 1848 til København, hvor han døde den 9. februar 1849. Efter krigen blev han 
begravet i Fredericia, hvor han havde indrettet en fornem begravelsesplads.43
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