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FORFATTEREN til de her meddelte Erindringer om Livet i en 
mindre dansk Provinsby for 70 til 80 Aar siden, er 

Elfride Fibiger. Hun var født i København 1832, Datter af 
en Embedsmand i Generaltoldkamret, senere Overtoldinspec-
teur i Aarhus J. A. Måner. Ved Faderens Forflyttelse fra Ho-
vedstaden kom hun til at leve sin Barndom og første Ung-
domsaar først i Flensborg, derefter i Aarhus. I en Bog „Kul-
turelle og historiske Tidsbilleder" har hun bl. a. fortalt om 
sine Indtryk fra Treaarskrigen. I Aarhus møder hun nu sin 
Skæbne i den unge Militærlæge Chr. Fibigers Skikkelse. Hun 
beretter kort og livfuldt om sin Forlovelse. Men Erindrin-
gerne tager først Fart, da hun som ung nygift Distriktslæge-
frue i 1856 sætter Foden under eget Bord i Silkeborg. 

Elfride Fibiger var en udpræget Personlighed, fuld af Liv 
og Foretagsomhed. Hun kom ind i en dansk Provinsbys Ny-
byggertid, hvor Brydningerne gik stærkt og baade Lys- og 
Skyggesiderne i et lille Samfund fortonede sig nok saa grelt. 
Hendes Øje var skarpt, hendes Sym- og Antipatier ikke til 
at tage fejl af. Men midt under alskens provinsielt Snobberi 
og Farisæisme bevarede hun en Fordomsfrihed og et Livs-
humør, der ikke fornægter sig i hendes Mindebog. 

I tolv Aar blev Silkeborg hendes Hjem. 1868 lod Dr. Fibi-
ger sig forflytte som Distriktslæge til Kolding, men døde faa 
Aar efter, og hans Hustru sad tilbage som yngre Enke med to 
smaa Børn. Men at give op var et Ord Elfride Fibiger ikke 
kendte. Hendes Skrivefærdighed kom hende til Nytte, og de 
følgende Aar udsendte hun en Række Smaaromaner og For-
tællinger, tildels bygget over jydske Motiver („Hedens Hem- 
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melighed" — „Sorte Stefan" — „En Magdalenehistorie" -
„Præst og Læge" m. fl.). Men et langt mere betydende Felt 
fandt hun, da hun med en ukuelig Idealisme kastede sig ind i 
sociale Spørgsmaal. Hun, som allerede i Silkeborg havde 
organiseret en Slags Vinterhjælp for fattige Børn, stiftede 
1882 „Københavns Kogeskole", under hvilket Navn hun til-
sigtede en Fagskole og Uddannelseskursus for Tjenestepiger 
og vordende Husmødre. Hendes Ideer gik dog langt videre 
end de praktisk-materielle Hensyn. Hvad Elfride Fibiger 
vilde, var en Form for praktisk Højskole med Hævelse af 
den kvindelige Underklasses Dannelse. Saa vidt naaede hun 
ikke, men i flere Pjecer („Vore Tjenestefolk" — „Nutidens 
Ansvar og Forpligtelse overfor Døtrene af Arbejderklassen") 
slog hun til Lyd for sine etisk-sociale Krav : Tjenestepige-
spørgsmaalet en Samfundssag— Hjemmet Samfundets Kerne. 
En trofast og utrættelig Forkæmper for sine Ideer var Elfride 
Fibiger. 

I sin Enkestands senere Aar fandt hun Fornøjelse i at 
nedskrive disse Erindringer fra lyse Ungdomsdage. Hendes 
Energi, hendes Lune og Sarkasme afspejler sig i dem. I deres 
Begrænsning giver de gode Bidrag til dansk Kultur- og Per-
sonhistorie. 

Elfride Fibiger døde i 1911. Af hendes Manuscript er alt 
hvad kun har Familieinteresse ligesom en Del ligegyldige 
Enkeltheder udeladt. 

Udg. 

• 

I. 

/ Begyndelsen af Marts 1852 erfarede man i Aarhus, at 
1 Christian Emanuel August Fibiger, født 31. Marts 1819, 
var bleven ansat som Underlæge ved 3' Dragonregiment. Der-
næst, at den hidtil ved Regimentet fungerende Underlæge 
Glæsel sammen med Fibigers Udnævnelse havde faaet sin 
Afsked fra Militæretaten, men forblev i Aarhus, hvor han 
forud for Krigen 1848-49 og 50 havde praktiseret. Ihvorvel 
disse Krige burde have kunnet bidrage deres til at slaa en 
Streg over den ofte saa fremtrædende Tilbøjelighed hos de 
til Hest siddende Militære at tro sig mere hæderkronede 
end de, i hvis Lod det var faldet at gøre Tjeneste blandt Fod-
folket, florerede denne gamle Kultus ligesom hidtil blandt det 
i Aarhus garnisonerende 3' Dragonregiment, ogsaa kaldet 
Prins Frederik Ferdinands lette Dragoner. Den nye Under-
læge havde det Held at kunne tiltræde sin Plads i en vis For-
stand endnu siddende højt til Hest, idet han under Krigen 
havde gjort Tjeneste i Hæren saavel som Underlæge som i 
Egenskab af Overlæge ved Batterierne Tillisch og Dinesen. 
Tilmed var han paa Grund af sin Bravour under Slaget ved 
Isted hædret med Ridderkorset af Dannebroge, den Gang 
en virkelig Udmærkelse, hvilket selvfølgelig gjorde ham til en 
endnu mere bemærkelsesværdig Personlighed, ugift og ufor-
lovet som han var. 

Det rygtedes snart, foruden meget andet, at Læge Fibiger 
desuden var en Brodersøn af de tvende allerede forud for 
Krigene højt ansete Officerer, hvoraf den ældste Johan Adolf 
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Fibiger, bekendt som Militærforfatter og senere Chef for 
den militære Højskole, var død fornylig. Den anden, men 
den Gang endnu levende Farbroder, var Jacob Scavenius Fi-
biger, som i 1848 blev Oberst og Kommandør for Hærens 
Artilleri. Fra Juli 1851 og indtil det samme Aar havde han 
beklædt Posten som Krigsminister i Juliministeriet og var nu 
fornylig udnævnt til Generalmajor. De var, som alt sagt, 
Brødre til Underlæge Fibigers Fader, den for sine æstheti-
ske Interesser bekendte og dygtige Skolemand Peder Grib 
Fibiger, død 1833 som Rektor i Kolding. 

De her nævnte militære Forbindelser vilde dog næppe i 
selve Byen have kastet en mere end forbigaaende Lysrefleks 
ud over den nye Underlæge, om han ikke næsten samtidig 
var bleven Amanuensis hos Distriktslæge Christian Weis'), 
der sammen med sin Broder, cand. polyt Andreas Weis, 
Ejer af Aarhus Mølle, nød en ubegrænset Tillid og Agtelse 
hos Alle. De to Brødre var Sønner af den i mange Aar i 
Aarhus bosatte dygtige og energiske Distriktslæge Ernst Peter 
Weis, død 1845. Jeg husker saa tydeligt den Formiddag, da 
Doktor Weis kom ind til os, der hørte til hans nærmeste 
Naboer, for i sin Egenskab af vor Huslæge at meddele, at 
Underlæge Fibiger herefter var Amanuensis hos ham, da 
Læge Glæsel havde ønsket at trække sig tilbage for paa mere 
selvstændig Maade at kunne varetage sine egne Interesser. 

Moder kunde ikke dy sig og udtalte, idet hun rystede paa 
Hovedet, sin Beklagelse over det trufne Arrangement, idet 
hun forklarede, at hun havde altid haft en ubetinget Tillid til 
Glæsel og vilde komme til at savne ham. „Men Fibiger er 
en absolut dygtig og meget intelligent Mand, som jeg sætter 
meget højt," svarede Weis. 

Moder trak paa Skuldrene og sukkede. „Lov mig, kære 
Doktor Weis, at saafremt det blot er Dem.  muligt, saa kom-mer De selv og sender ikke Læge Fibiger." 

1

) Dr. med. H. C. Weis (1811--82) praktiserede Størstedelen af sit Liv i Aarhus. 

r, 

 

Underlæge Chr. Fibiger. 
Efter Daguerreotypi. 
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„Maa jeg udbede mig en Forklaring hvorfor," svarede Weis 
kort og rynkede Panden. 

„Jeg kan ikke lide ham," svarede Moder og saa højst ulyk-
kelig ud. 

„Lide? Hvad mener De dermed? Kender De ham ?" 
„Nej," skyndte Moder sig at svare. 

„Ja saa. Det kunde imidlertid interessere mig at høre lidt 
om Grunden til Deres Mishag. De plejer ikke at udtale Dem 
saa selvsikkert." 

„Ja! ... jo ! 	naar jeg skal være ærlig," svarede Moder 
lidt genert, „saa er det mere en Smags- end en Følelsessag 
fra min Side, men jeg syntes ikke rigtig om denne „evige 
Katzenjammer", som der gaar saa meget Ry af." 

Weis rystede paa Hovedet. „Undskyld, jeg forstaar aldeles 
ikke, hvad De egentlig sigter til. Katzenjammer, det er, hvad 
fulde Folk plejer at blive straffede med efter vilde Udskejel-
ser, men Fibiger er ikke Drukkenboldt." 

„Nej, nej. Men jeg kan ikke lide al den Talen frem og til-
bage om hans „Gaaen paa Tagene". 

„Nej, ved De hvad, kære Frue .. ." 

„Jeg mener," faldt Moder ham skyndsomst i Talen, „jeg 
mener kun de mange Fortællinger om hans ulykkelige Kær-
lighed til sin Moders Søsters Plejedatter og hans Fortvivlelse 
i den Anledning, og Gud ved hvad. Og saa kommer dertil, 
at man siger om ham, at han er i høj Grad distræt. — Jeg 
synes nu, det vilde være mere i sin Orden, om han var dis-
kret." 

„Herregud," sagde Dr. Weis, rejste sig og tog sin Hat. 
„Dette her forbavser mig i højeste Grad ; det havde jeg ikke 
ventet at høre af Dem, Fru Miiller. Hvad De her har sagt, 
kender jeg intet til, men derimod kender jeg Aarhus, og Gud 
naade den eller dem, som Byens Sladdersøstre og andre 
Godtfolk faar Tag i. Men om Nogen paany og i Deres Nær-
værelse kommer frem med den Slags Antydninger, saa svar, 
at det passer ikke. Fortæl, at Fibiger i et helt Aar har rejst 
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den om Aftenen i Regelen mennesketomme Gade. Dr. Weis 
spillede altid Violoncel og hans Broder Violinl). 

Et Par Dage efter Moders og Dr. Weis' Samtale afleverede 
Læge Fibiger sit Kort hos os, en Dag da hele Familien var 
kørt til Kalø, og siden saa vi intet til ham. 

Moder havde uden al Tvivl faaet sit Indtryk af Under-
lægens Personlighed i det Brodersenske Hus, thi her beskæf-
tigede man sig ivrigt med enhver ny Fremtoning, og dette 
kom af, at Herredsfoged, Justitsraad Brodersens Hus uom-
tvistelig var det mest gæstfri Hjem i hele Aarhus, hvor enhver 
befandt sig saa saare vel, at man lod Munden løbe som det 
kunde falde sig. At Underlæge Fibiger blev et særligt Objekt 
med Hensyn til Velvilje fra Brodersens Side, laa vistnok i, 
at Fru Brodersens forældreløse Søsterdatter Frederikke Erick-
son, som var der i Huset, stadig og fra først af præciserede, 
at Underlæge Fibiger fra Studenteraarene var en udmærket 
god Ven af hendes Broder Vilhelm, der praktiserede i Ros-
kilde, og ligesom hun var født paa St. Croix. - 

Vinteren 1852 var ikke blid ; trods evindelig Kulde og 
Storm, morede man sig efter bedste Evne inden for hver især 
af de Kredse, hvor man paa Grund af det stærkt i Byen gras-
serende Kastevæsen kun plejede at mødes med hinanden ved 
store offentlige Sammenkomster. Det vakte derfor en ikke 
ringe Opmærksomhed, da det viste sig, at Underlæge Fibiger 
med Hensyn til sin Omgang i Retning af Selskabelighed var 
besjælet af et hidtil i Byen ukendt Frisind og glat væk gav 
Møde, naar han blev indbudt, hvad enten Kredsen hørte til 
den højere stillede Embedsklasse eller tilhørte den jævne Bor-
gerstand. Ganske vist var hertil intet at sige, særligt da det 
ofte skyldtes Ønsket om at vise ham, der lidt efter lidt saa 
godt som altid maatte besørge Distriktslæge Doktor Weis' 
Praxis, da denne ofte var syg, en særlig Opmærksomhed. 

') Broderen Andreas Weis var ogsaa kendt som en udmærket Violin-
bygger og har udgivet et Skrift om Violinbygning. 
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sammen med den unge Hagen til Høvdingsgaard, der som 
bekendt var sindssyg, men stadigt fartede rundt i alle Evro-
pas Storbyer. Sine Ideer vilde han have respekteret, og Mod-
sigelse kunde han ikke taale, skønt han næppe selv vidste, 
hvad han vilde eller ej. Om Fibiger ikke i saa høj Grad havde 
været diskret i Stedet for distræt, som der siges, vilde han 
ikke have kunnet løse den svære Opgave, saaledes som han 
bevisligt løste den, til Held for Patienten." Dermed gik Weis 
ud af Døren. 

„Aa !" udbrød Moder skyndsomst henvendt til mig, der sad 
henne ved det andet Vindue, „løb efter Dr. Weis og bed ham 
endelig komme tilbage. Sig, jeg maa tale med ham." 

Allerede i næste Stue mødte jeg ham i Døren. „Her kom-
mer jeg," sagde han, inden jeg fik sagt et Ord. „Jeg gik for 
hurtigt min Vej," tilføjede han. Jeg aabnede Døren for ham 
ind til Moder, men gik selv ind i Faders Værelse og overlod 
de to til i al Venskabelighed at fortsætte Samtalen. 

Jeg holdt meget af Doktor Weis. Han var sig altid selv lig 
i Retning af Omsorg for sine Patienter ; maaske til Tider lidt 
for alvorlig i sin Fremtræden, men fintmærkende og korrekt ; 
paa sin Vis en stille Mand, der levede et lykkeligt Familieliv. 
Det var sjældent, at man traf Dr. Weis og hans Hustru, født 
Baronesse Rosenkrone, i Selskabslivet, endsige at de deltog i 
offentlige Forlystelser. Det var en noksom bekendt Sag, at der 
indenfor Familiekredsen blev dyrket Musik efter en større 
Maalestok. Mangen Vinteraften, naar en eller anden kom hjem 
til os og fortalte, hvorledes der musiceredes inde hos Dr. Weis, 
har jeg, saa snart jeg kunde se mit Snit, kastet et Tørklæde 
om Hoved og Hals og skyndt mig hen til den knapt tyve 
Alen længere nede i Gaden liggende Ejendom, hvor Familien 
boede, for at blive staaende udenfor, lyttende til den skønne, 
klassiske Musik, som foredroges med en Forstaaelse, saa ikke 
en eneste af Musikkens Ejendommeligheder gik tabt. Her for-
blev jeg saa, indtil der viste sig en eller anden Skikkelse paa 
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Saaledes havde Læge Glæsel ikke baaret sig ad, tværtimod 
havde han altid holdt sig paa den rette Side af Fortovet i 
Overensstemmelse med Regimentets og hans egen ophøjede 
Værdighed. Fibigers mere plebejiske Tilbøjeligheder — thi 
som saadanne betragtedes nærmest hans Mangel paa Hen-
syntagen til gammel Skik og Vedtægt — gav derfor Anled-
ning til megen Omtale, der, naar den kom ham for Øre, dog 
ikke lod til at anfægte ham, som forøvrigt vandt Behag hos 
alle med hvem han kom i Berøring. 

Det hændte mig aldrig, mærkværdigt nok, at jeg traf sam-
men med ham, det være sig paa Bal, Koncert, endsige i Sel-
skab ; og dog syntes han, som alt sagt, at være jævnt selska-
beligt anlagt. 

Hjemme hos os gik Vinteren sin rolige Gang med Und-
tagelse af, at der sommetider blev udstedt Indbydelser til et 
l'Hombreparti, hvis Deltagere længe havde siddet fast i Sad-
len i saa Henseende. 

Den 1. Juli ankom Kong Frederik, kaldet den Folkekære, 
med sin Gemalinde til Aarhus, men da denne Begivenhed 
var vel overstaaet, gik alt sin vanlige Gang hjemme hos 
os, med Undtagelse af Faders Deltagelse i det politiske 
Livs Kalamiteter. 

Aaret 1853 valgtes Fader den 28. Maj til Rigsdagsmand for 
Randers Amts 4de Valgkreds. Efter allerhøjeste Paabud 
skulde Rigsdagen aabnes den 15. Juni, hvorfor jeg, da Fader 
havde taget den Bestemmelse, at jeg skulde følge med ham 
for at holde Hus for ham, rejste med til København. 

Allerede forinden Rigsdagens Aabning havde Koleraen 
holdt sit Indtog i København, og den 19. Juli hjemsendtes 
Rigsdagsmændene paa Grund af Farsotens mere og mere om 
sig gribende Hærgen. Da Fader og jeg kom tilbage til Aar-
hus, havde der allerede vist sig et Koleratilfælde her, som 
hurtigt efterfulgtes af flere, indtil Epidemien ogsaa der maatte 
anses for at være en Kendsgerning. Samtidig hermed ryg-
tedes det, at Underlæge Fibiger var rejst til København for  
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paa Grund af Distriktslæge Weis' Sygdom og paa hans Vegne 
at træffe de fornødne Foranstaltninger efter Samraad med 
Sundhedskollegiet. Desværre blev han selv paa Tilbagerejsen 
i Roskilde angreben af Sygdommen og maatte lade sig ind-
lægge paa Sygehuset, hvor hans Kollega og tidligere Kontu-
bernal, Vilhelm Erickson ydede ham den omhyggeligste Pleje. 
Da han tilsyneladende kom sig hurtigt, vendte han, om end 
svag og afkræftet, øjeblikkelig tilbage til Aarhus, hvor Savnet 
af Lægetilsyn blev mere og mere føleligt, alt som Epidemien 
bredte sig, endog ude paa Landet i enkelte af de Aarhus nær-
mest liggende Landsbyer. 

I Mangel af en mere officiel Anerkendelse af Fibigers utræt-
telige Virksomhed udstedte og tilsendte Stiftsfysikus Jesper-
sen i Aarhus ham efter Epidemiens Ophør følgende Erklæring : 

„Da Kolera herskede her i Byen forrige Sommer, tilbød 
Herr Underlæge Fibiger, Ridder af Dannebroge, sin Tjene-
ste, og han fungerede som Epidemilæge fra Begyndelsen af 
August til Epidemiens Ophør i October, i hvilken Tid han 
udviste megen Dygtighed samt Iver og Nidkærhed for det 
Offentliges Tarv og opofrende Omhyggelighed for sine Pa-
tienter, hvilket Vidnesbyrd det er mig en Fornøjelse hermed 
at meddele ham. 

Aarhus 18. Marts 1854. 	 Jespersen 
Stiftsfysikus. 

Hvor vidt Underlæge Fibigers Helbred i Længden vilde 
have kunnet taale den stadige saavel legemlige som sjælelige 
Overanstrængelse, er et Spørgsmaal, hvis Besvarelse heldig-
vis ikke kom til at foreligge, idet en ved Friskolen som Lærer 
ansat Seminarist, Johan Michaelsen, paa Grund af at Skolen 
var bleven lukket i Anledning af Koleraen, havde taget sig 
af ham paa en saare praktisk Maade. Denne bestod i, at han 
anskaffede sig nogle Flasker udmærket gammel Portvin, og 
med en af disse i Baglommen sammen med et lille Bæger 
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fulgte han Fibiger i Hælene, hvor han gik og stod, og tvang 
ham til nu og da at drikke af Portvinen, medens han selv paa 
det kraftigste vægrede sig ved blot at nyde en Draabe. Over-
hovedet slap Michaelsen næsten aldrig Fibiger af Syne, og 
trods dennes energiske Protest og Paalæg om selv at vare sig 
for Smitte, tog han ofte Vagt udenfor Døren til den Lejlig-
hed, som Fibiger beboede paa det militære Sygehus, for at 
forhindre, at han blev vækket uden paaviselig Anledning, naar 
han endelig var kommen til Ro. 

Man havde hurtigt i Officersmessen fundet det morsomt 
at udnævne Michaelsen til Fibigers „Adjutant" og sammen 
dermed at tillægge denne Navnet „Mikkel Dynevaar". — Jo-
han Michaelsen var en illegitim Søn af en i Norge højere stil-
let Embedsmand og en ung adelig fransk Dame. Hun blev 
senere gift ind i en anset norsk Familie, da et Ægteskab med 
hendes Barns Fader var en Umulighed, eftersom denne alt 
var gift. Den lille Dreng blev bragt til Danmark og sat i Hu-
set hos en Skolelærer Visby i Ågerup ved Fredensborg. Denne 
Skolelærer Visby var Fader til Pastor Visby ved Frelsers-
kirke paa Christianshavn. Fibiger glemte ingen Sinde og hel-
ler ikke jeg — hans Hustru — den venskabelige og utrætte-
lige Omsorg, som Johan Michaelsen havde ydet ham. 

En Dag under Kolera-Epidemien indfandt Underlæge Fi-
biger sig ogsaa hos os, sendt af Doktor Weis. Det var første 
Gang, jeg saa og talte med ham, der siden 1852 havde levet 
i Aarhus. 

Det var Nytaarsdag, 1855, ud paa Eftermiddagen, at Mo-
der opfordrede mig til at gaa op til Justitsraad Brodersens og 
ønske glædeligt Nytaar og takke for de mange gæstmilde Dage 
i det gamle Aar. Hjemme var hele Formiddagen gaaet med 
at tage imod Visitter, og det var Tilfældet ogsaa hos Broder-
sens, hvorfor hele Familien med Undtagelse af Justitsraaden, 
der var i Selskab, sad klumpede sammen i Halvmørke inde i 
Dagligstuen og mod Sædvane tause, trætte af den megen 
Talen den ganske Dag. Ikke saa snart var jeg kommen til  
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Sæde, før der blev ringet paa Entr&løren. „Hvem mon der 
nu kommer ?" sagde Justitsraadinden og tilføjede henvendt til 
sin Søster, gamle Frøken Klaumann, som var der i Huset : 
„Gaa Du, Magdalene, og luk op ; sæt det er en Tigger — kede-
ligt at vi ikke har faaet tændt Lys." Den gamle Frøken rejste 
sig og gik ind i Salen, der stødte op til den lille Entree. 

„Hvem er det, der ringer ?" spurgte hun høfligt, men lav-
mælt. 

„Det er mig, von Brechwoldt af Husarerne." Han snurrede 
stærkt paa „r" 1 ). 

„Aa, er det virkelig Dem, kære Major," og vi hørte Døren 
blive aabnet og hans klirrende Sporer. 

„De kender mig altsaa ?" spurgte Brechwoldt, „har ikke 
glemt den smukke von Brechwoldt af Husarerne ; hvor det 
glæder mig! Men her er saa mørkt, jeg kan ikke skimte et 
eneste Træk ; sig mig derfor, hvem taler jeg med ?" 

„Herregud, det er mig, Magdalene Klaumann." 
„Bevares, hvilken Glæde ! Hvor De har holdt Dem su-

perbt, aldeles uforandret, siden vi sværmede med hinanden," 
erklærede Major v. Brechwoldt til usigelig Fornøjelse særlig 
for os unge ; Frederikke Erickson kneb mig i Armen, saa 
jeg var nær ved at skrige. 

„Giv mig Deres Haand, Hr. Major, saa skal jeg lede Dem 
ind i Dagligstuen." 

Op gik Døren, der hele Tiden havde staaet paa Klem, og 
i det endnu lidt usikre Skær fra Bordlampen, som Fru Bro-
dersen havde skyndt sig at faa tændt, traadte Majoren i fuld 
Uniform med klirrende Sporer og holdende sin gamle Flamme 
ved Haanden ind over Tærskelen. 

„Det var min Agt at være kommen før for at ønske et glæ-
deligt Nytaar og takke for det gamle, men Tiden, Tiden, 
denne utroligt hastende Tid er løben fra mig, skønt jeg er 
kørt fra Dør til Dør" ! forklarede han. „Aa!" vedblev han, 

') Siden 1854, da Major Johan v. Brechwoldt (1794-1879) havde faaet 
sin Afsked, fungerede han som Postmester i Aarhus. 
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da han flk Øje paa mig, og snoede sin Knebelsbart, „De og 
jeg, min Frøken, har allerede mødtes en Gang i Dag." Og 
henvendt til Fru Brodersen, holdende sin Haand op til Mun-
den, tilføjede han dæmpet : „Jeg sagde til Justitsraad Muller, 
da han fulgte mig ud : „Hr. Justitsraad! om jeg endnu var 
den smukke von Brechwoldt ved Husarerne, forsikrer jeg 
Dem paa min Ære, jeg forlovede mig med Deres skønne 
Datter." 

„Du kan sagtens være glad," hviskede Vilhelmine Broder-
sen til mig og tilføjede: „Se paa Tante Magdalene." 

Den kære gamle Tante Magdalene stod med et saligt Smil 
om Munden og stirrede frem for sig, medens hendes fordums 
Tilbeder resolut spændte Sablen fra Lænd og satte sig velbe-
hageligt tilrette. 

„Saa nu ringer det paany; gaa Magdalene og luk op," 
sagde Justitsraadinden. — „God Dag, Underlæge Fibiger ; vi 
har ventet Dem den hele Dag, nu havde jeg næsten opgivet 
at se Dem." Med denne Velkomsttale modtoges han af Fruen, 
hvorefter han forebragte sine gode Ønsker og forklarede, at 
han nylig var kommen hjem fra Landet. Selv om jeg havde 
haft Lyst til at faa et Ord indført, vilde det have været umu-
ligt, thi den arme Mand holdtes uafbrudt i Aande; han slap 
dog undertiden for at svare direkte, fordi alle talte i Munden 
paa hinanden, en for det Brodersenske Hus' Vedkommende 
næsten aldrig svigtende Særegenhed. 

„Syng en lille Sang for os, Elfride, De sidder saa tavs," 
sagde Fru Brodersen, da der blev et Minuts Stilhed. 

„Aa, jeg kan ikke synge i Aften." 
„Men synge skal De, De vil da ikke sige Nej den første 

Dag i Aaret? Syng saa en, der er lidt mere lystig ;  syng den 
De ved nok om „Gamle Jacob Muus"," vedblev Justitsraad-
inden paastaaelig. Jeg kunde ikke godt undslaa mig længere 
og greb med Begærlighed det givne Fingerpeg, fordi denne 
Vise, som min Mormor i min Barndom havde lært mig, hver-
ken var Fugl eller Fisk. Og saa begyndte jeg at kvæde : 
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Jacob, Jacob, gamle Jacob Muus, 
Hvem for Dig skal holde Hus? 
Hvorfor gaar Du her saa længe 
Og til andres Hjælp maa trænge? 
Hvorfor gifter Du Dig ej ? 
Kan Du derpaa svare mig? 

Jeg vil først læg' Mærke paa, 
Hvordan det med andre gaar. 
Saa vil Tiden selv det give, 
Og jeg ej bedragen blive. 
Bedre er at være løs, 
End at bindes til en Tøs. 

Jacob, gamle Jacob Muus, 
Du er dog en Nar. 
Naar Du bli'r en gammel Knar, 
Hvo, som ser Dig, da vil vredes, 
Og i hver en Vraa du kedes, 
Hvor Du sidder eller gaar: 
Se Du Dig en Kone faar. - 

„Bravo ! Bravo !" raabte Majoren. „Vel er jeg velmeriteret 
Enkemand og har en Datter, men saa sandt jeg hedder von 
Brechwoldt, skal jeg paa Ære skrive mig denne Sang bag 
Øret." Og dermed rejste han sig og begyndte at byde Farvel, 
idet han meddelte, at han havde Extrapost holdende udenfor 
paa Gaden og overhovedet havde kørt den hele Dag fra Dør 
til Dør i en saadan Befordring. 

„De vil maaske med?" spurgte han Fibiger, der ogsaa var 
i fuld Uniform, men dog ikke med Sporer paa. 

„Nej," faldt Fru Brodersen ham i Talen. „Jeg stoler paa, 
at Underlæge Fibiger vil blive og tage tiltakke med os Damer, 
hvilket jeg ikke tør bede Majoren om, da min Mand er til 
l'Hombre hos Borgmesteren." 

„Guds Død !" raabte Brechwoldt og slog sig for Panden. 
„Der er jeg jo ogsaa buden. Hvordan Satan har jeg kunnet 
glemme det? Anelse, Anelse !" vedblev han, idet han tog 

Fra Provinsen 
2 
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Tante Magdalenes Haand og trykkede den galant til sine 

Læber. 
Endelig kom han af Sted. 
Nu kom Turen til Fibiger at tage Afsked, idet han forkla- 

rede, at det var ganske nødvendigt, da han havde Aftenbesøg 
hos Patienter, der længtes efter hans Komme. 

„Vi ser Dem vel snart! De ved, at hos os er De altid hjer-
telig velkommen," sagde Fru Brodersen og rakte ham Haan- 
den. 

„Skal De ogsaa af Sted, Elfride ?" spurgte Tante Magda- 
lene kort efter, da jeg rejste mig: „det har vel næppe saa 
stor en Hast." 

Men jeg gik trods alle Overtalelser. - 
Det havde længst været bestemt, at der skulde afholdes 

Koncert og Dans i Musikforeningen, hvorfor der blandt Kund-
gørelser i Stiftstidende fandtes Anmeldelse om, at denne Fest- 
lighed skulde finde Sted Søndag den 25. Februar Kl. 7 om 
Aftenen i Hotel Royal. 

Det regnede, da Madam Michaelsen — Lærer Michaelsens 
Hustru — og jeg, der begge sang i Musikforeningen om Lør-
dagen, kom ud paa Torvet efter den hurtigt forløbne General-
prøve, hvorfor hun venligt indbød mig til hellere at gaa med 
hende til hendes tæt ved — paa Skolegade — liggende Hjem i 
Stedet for til mit eget nede paa Meilgade. 

Allerede ude paa Trappen hørte vi hendes Søster, Jomfru 
Laura Meyer, 

en ældre, højt anset Lærerinde og tilmed meget 
musikalsk Dame, spille paa Klaveret, og da vi traadte ind i 
Dagligstuen, saa vi Underlæge Fibiger sidde der, øjensynligt 
meget optaget af Jomfru Meyers Foredrag. Lidt efter kom 
Hr. Michaelsen, og med ham fulgte en ung Knægt bærende 
forskellige Herligheder, som Michaelsen havde været ude at 
købe i Anledning af Doktor Fibigers Komme. Michaelsens 
Ansigt straalede i et eneste Smil, og efter at have været ude 
i Køkkenet for at gøre sin Hustru Rede for sine Gerninger, 
kom han tilbage for at melde, at nu havde han ladet det unge 
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Menneske løbe hjem til os for at sige, at man maatte ikke 
vente mig før senere hen paa Aftenen. Men det gaar som be-
kendt ikke altid, som Præsten prædiker, og derfor vakte det 
ikke ringe Misstemning, at Budet kom tilbage med den Be-
sked, at jeg maatte straks komme hjem — der var Fremmede. 
At være et saadant Budskab overhørig kunde der ikke være 
Tale om, hvorfor jeg lod det vel besatte Aftensbord i Stikken 
og skyndte mig hjem. 

Jeg traf Fader i Slobrok med den grønne pragtfuldt guldbro-
derede Fez paa Hovedet, hvilken han altid bar med en vis pa-
triarkalsk Aplomb, saa snart han agerede i sin egen snævre 
Kreds inden Døre. Denne Fez havde jeg forøvrigt selv bro-
deret til ham. Han sad i Sofaen ved Siden af Moder; de spil-
lede begge lige ivrigt Rambus, medens den næstyngste og 
eneste nu hjemmeværende Broder Osvald, sammen med vor 
13-aarige Søster Gyrithe med udelt Interesse fulgte Spillets 
Gang. Der var ikke Spor af Fremmede. 

„Men hvad betyder det, at jeg bliver kaldet hjem?" 
Moder saa op og blinkede til mig. 
„Jeg er saa sulten," fortsatte jeg. 
„Din Sult kan Du stille ude i Spisekammeret; vi har spist 

til Aften," svarede hun affejende. 
„Der maa være Ugler i Mosen," tænkte jeg og gjorde Tegn 

til Osvald om at følge med. „Hvad er der hændet ?" spurgte 
jeg ham. „Spørg mig ikke, jeg ved absolut intet," svarede han 
og skyndte sig tilbage. 

Medens jeg stod og spiste i Fadeburet, kom jeg til at tænke 
paa, at Dr. Fibiger formodentlig for at trøste mig, der maatte 
forlade det festligt dækkede Bord og al den dejlige Mad, 
havde udbedt sig Æren af i Morgen at maatte være min Bord-
kavaller efter Koncerten. 

Koncerten gik fortræffeligt, og da Salen var bleven rydde-
lig, opdagede jeg Fibiger, der stod midt i Døren til næste 
Værelse og kiggede i den lille enkelte Lorgnet, han plejede 
at bære i Vestelommen i Modsætning til andre, der bærer 

2* 
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deres Monocle siddende fast i Øjet. Han var i fuld Uniform,  

endog de 
reglementerede hvide Vaskeskindshandsker havde 

han paa, og Ridderkors skinnede paa Brystet. 
Endelig opdagede han mig og styrede sine Fjed henimod, 

hvor jeg stod. „Jeg er som altid ogsaa i Aften meget ilde stedt," begyndte 
han. Jeg har lige indtil for et Kvarter siden haabet, at det 
dog endelig en Gang skulde lykkes mig at faa en Samtale 
med Dem under fire Øjne. De trækker paa Smilebaandet?" 

spurgte han, „og hvorfor?" 
„Kun fordi De brugte det Udtryk „at tale under fire Øjne". 

Det vilde dog vist være lidt haabløst her paa Stedet." 
Han betænkte sig et Øjeblik og spurgte saa dæmpet: „Vil 

De tillade mig at skrive til Dem? Jeg beder Dem svare mig 
uforbeholdent. Tilgiv mig min Paatraengenhed, min Tid er 
som altid knapt tilmaalt, jeg skal atter en lang Tur paa Lan-
det og kommer først hjem henad Kl. 3 i Nat. „Maa jeg 

skrive?" gentog han. 
„Ja," svarede ogsaa jeg dæmpet, men vendte mig bort, for 

at han ikke skulde se, at jeg sagdeans Anstrængelse for at 
faa sin ene Handske af og bymig den ubehandskede 

Haand. 
Endelig kom Handsken af, og idet han strakte mig sin 

Haand i Møde, tilføjede han blødt: „Lov mig, ihvad De saa 
svarer, at De ikke holder mig for længe i Uvished." Han 
bukkede dybt, vendte sig bort og forlod Salen. 

Jeg gik ind i det længst bortliggende Værelse, hvor der 
sad et Par ældre Damer, ivrigt afhandlende med hinanden 
hvordan man bedst syltede Lageagurker, og stillede mig ved 
et af de duggede Vinduer, seende ud paa den mennesketomme 
Gade. Kun en slunken Kat listede sig langs Muren af det 
paa den modsatte Side liggende Hus og klemte sig ind under 
Porten. Et øjeblik efter hørtes en forfærdelig Kattejamren

,  

der begyndte i Dur, men endte i Moll. I det samme slog 
Taarnuret paa Domkirken 11 Slag, og jeg syntes, det var 

langt fornuftigere, om Moder og jeg tog hjem og lod Fader 
forlyste sig med en Passiar inde i Rygeværelset. Moder var 
meget villig til at gaa ind paa mit Forslag, og lidt efter meldtes 
det, at Vognen holdt for Døren. Kort efter befandt vi os 

hjemme. 
Den næste Dag hen paa Eftermiddagen bankede Osvald 

paa Døren til mit Værelse. „Her var en Soldat med denne 
Pakke til Dig, Dit Navn staar paa," sagde han og rakte den 

ind til mig. 
Jeg aabnede den forseglede Pakke, som indeholdt en lille 

nydelig Papæske, og i denne laa Brevet fra Fibiger. Jeg be-
tænkte mig ikke længe efter at have læst det, men kaldte 

paa Osvald. 
„Du maa ikke sige noget til Moder, men løb ind til Weis's 

og spørg, om Dr. Fibiger er der, eller om han kommer, og 
bed i saa Fald, om der maa blive sagt til ham om at komme 

herind." 
Osvald var en stor Skælm, han dukkede med Hovedet for 

at skjule et Smil, og jeg hørte ham fare ned ad Trapperne. 
Et Øjeblik efter var han tilbage. „De svarede," forklarede 
han hæsblæsende, „at han var der ikke, men havde givet 
den Besked, at saafremt det var nødvendigt, kunde han træf-
fes hjemme indtil Kl. 7, efter denne Tid vistnok hos Michael-
sens." Jeg kyssede min egen kære Broder, om ikke af Glæde, 
saa fordi han saae saa kærligt paa mig. 

Det mørknede allerede stærkt, da jeg gik ind til Moder og 
bad hende følge med mig hen til Michaelsens. 

„Til Michaelsens? Det var da et underligt Indfald. Ganske 
vist kommer Fader jo ikke hjem, han er ovre hos Leths til 
L'hombre, men jeg synes alligevel ..." 

Saa forklarede jeg Moder, hvorfor jeg vilde derhen og det 
lige nu. „Skriver jeg til ham, lille Moder, saa er han maaske 
ikke hjemme, naar Brevet kommer, og faar han det endelig, 
er det slet ikke vist, at han er i Stand til at komme herhen. 
Du ser jo selv," tilføjede jeg, „hvor vanskeligt det har stillet 
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sig for ham at faa Brevet skrevet, ellers vilde jeg dog have 

faaet det tidligere." 
„Ja, Du har ganske Ret," svarede Moder, „nu gaar jeg ind 

og tager en anden Kappe paa og følger saa med Dig." 
Hun kom hurtigt tilbage. „Du kender jo Fader, Du ved, 

hvor pirrelig han er med Hensyn til alt, hvad der angaar 
Dig. Jeg har saa tidt sagt til ham, at det gik ikke an, at Fi-
biger aldrig var bleven indbudt hos os, men jeg fik kun det 
Svar: „Det skal ikke hedde sig, at jeg anstrænger mig for at 
faa min Datter forlovet og gift." Du saa, hvordan det gik i 
Forgaars. Ikke saa snart hørte han af Drengen, Michaelsens 
sendte, at Fibiger var der, før han sendte ham tilbage med 
den Besked, Du fik. Jeg turde ikke sige noget om, hvad der 
var i Vejen, da Du spurgte. Nu bliver Fader glad, han kan 
i Virkeligheden godt lide Fibiger. Men tror Du egentlig ikke, 
det alligevel var klogest, om vi sendte Osvald over til Leths 
og bad Fader komme hjem et Øjeblik ?" 

„Nej! Gaa Du blot med mig, lille Moder, og lad saa Fi-
biger og mig om Resten, det er det ene rette." 

Madam Michaelsen blev synlig overrasket ved Moders 
Komme, da saadant sjældent hændte. Hun fortalte, at Mi-
chaelsen var fulgt med Underlæge Fibiger, der var kommen 
og havde indbudt ham til at gaa med i Teatret, hvor der for 
første Gang blev spillet „Giftermaal ved Trommen". 

„Det var da en underlig Ik" bemærkede Moder ; jeg syn-
tes, at hun nærmest saa forarget ud. 

„Hvorfor det? Men det er kun kedeligt, at i alt Fald faar 
Doktor Fibiger næppe Lov til at blive, til Stykket er ude ! 
Her var i dette Øjeblik et Bud fra Dr. Weis, at han skulde 
paa Landet. Jeg sendte Budet over i Teatret." 

Moder skævede til mig. I det samme hørte vi de to Her- 
rers Stemmer ude i Forstuen. Hurtigt rejste jeg mig og gik 
derud. 

„Hva! Hva'behager?" udbrød Michaelsen og gjorde store 
Øjne, da han saa mig.  
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„Moder er inde i Dagligstuen hos Deres Kone ; gaa ind og 
hils paa hende." 

„Nu har jeg oplevet det mest vidunderlige af alt," udbrød 
han og foer af Sted. 

Lidt efter kom Fibiger og jeg ind, og han gik lige hen og 
kyssede Moder, hvem dette kom ganske uforberedt, medens 
Michaelsen som en besat dansede rundt paa Gulvet holdende 
mig fast. „Frels mig dog! han er bleven gal !" raabte jeg. 

Ogsaa hans Hustru blev stærkt betaget og uendelig glad 
over, at der dog endelig kom en Afslutning paa den i saa 
lange Tider i Byen omdebatterede Sag, om hvis Udfald Me-
ningerne havde været delte. 

„Nu skal vi have Champagne og det straks," forsikrede 
Michaelsen, „og saa løber jeg hen til Doctor Schmiegelow og 
siger, at Underlæge Fibiger har faaet Forfald, og at han der-
for maa tage af Sted i Stedet for ham." 

„Ikke paa nogen Maade. Jeg skynder mig at komme af Sted 
for hurtigst at komme hjem, og ikke sandt," tilføjede Fibiger 
henvendt til Moder, „jeg faar Lov, naar jeg kommer tilbage, 
at holde paa Meilgade, ikke udenfor Weis's Ejendom, men 
ved den henne ved Siden af Snævringen?" 

Moder svarede beredvilligt Ja, men tilføjede : „Sig mig dog, 
hvor i Alverden kunde det falde Dem ind, kære Fibiger, at 
gaa hen og se „Giftermaal ved Trommen" ?" 

Fibiger saa uendelig forbavset ud. „Naar har jeg gjort 
det?" spurgte han. 

„I Aften, Doktor," svarede Michaelsen. 
„Det er slet ikke faldet mig ind, at det just var det Stykke, 

der blev spillet. Jeg gik blot for at faa Tiden slaaet ihjel." 
Der blev almindelig Latter, men saa opdagedes det, at 

Klokken var bleven saa mange, at der ikke kunde være Tale 
om, at Fibiger kunde komme tilbage førend ud paa Natten, 
hvorfor Moder foreslog, at han skulde opsætte sit Komme til 
næste Dags Formiddag. 

,Ja," svarede han og saa meget ulykkelig ud ; „men jeg har 

I 
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ikke Formiddagen til min Raadighed. Det vil De nok være 
saa god at forklare Justitsraaden, kære Fru MUller." 

„Det skal jeg. Men hvordan det end forholder sig, saa 
foreslaar jeg, at De til Gengæld spiser med os til Middag, og 
om det lader sig ordne, saa bestem selv Tiden." Og saaledes 
blev det; men Moder og jeg skyndte os hjem, og da hun syn-
tes, at der skete Fader højligen Uret, skrev hun et Par Ord 
til ham for at melde, hvad sket var, og lod Osvald bringe det 
tværs over Gaden til Købmand Leths, hvor Fader var. Men 
baade hun og jeg blev siddende oppe for at vente paa hans 
Komme. 

I den stille Nat hørtes tydeligt, at Selskabet ovre hos Gen-
boerne var kommet ud paa Gaden, og i Færd med at sige 
hinanden det sidste Farvel. Pludselig rystedes Luften af væl-
dige Hurraraab, som lod til ikke at ville tage Ende. Det kom 
sig af, at Fader alligevel til syvende og sidst ikke havde kun-
net holde tæt med Nyheden. — 

De mange Visitter, som det paahvilede Christian og mig 
at gengælde i Anledning af Forlovelsen, i lige Maade Breve 
fra Slægt og Venner, foruden Deltagelse i de forskellige 
Selskaber, der afholdtes til Ære for os, medførte saa 
mange Rastløshedens Tilstande, at det var alt andet end mor- 
somt. 

Jeg havde indtil Dato altid holdt meget af Aarhus, ikke 
heller havde jeg følt mig generet af det for alle, selv større, 
Provinsbyer karakteristiske Snæversyn, hvormed man der 
beskæftiger sig med Hverdagslivets daglige og intimere For-
hold hos Naboer og Genboer. Dette var en Følge af, at det 
laa saa ganske udenfor, hvad der interesserede Fader eller 
Moder. 

Det forbavsede mig derfor stadigt, at der siden min For-
lovelse blev rettet saa mange ganske vist godlidende, men dog 
nærgaaende Spørgsmaal til mig om Fibigers og mine Frem-
tidsplaner, især naar han ikke var nærværende, hvilket jeg  
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sagde mig selv vel kom af, at han var en Mand paa 36 Aar, 
medens jeg var 13 Aar yngre. 

Jeg husker saa tydeligt en lille Begivenhed, hvor jeg en 
Eftermiddag skulde besørge et Indkøb i Emil Sechers Butik 
paa store Torv; da jeg kom derind, saa jeg straks, at der 
henne ved den ene Disk stod en Klynge Damer, 7-8 i 
Tallet, som saa ivrigt talte i Munden paa hverandre, at de slet 
ikke lagde Mærke til mig. Den, der nærmest førte Ordet, var 
Frederikke Erikson, som forfægtede, at jeg næppe brød mig 
stort om Fibiger, da jeg ellers ikke vilde kunne vise mig saa 
koldsindig eller lige glad, som Tilfældet var. Jeg blev staaende 
et Øjeblik, det morede mig alligevel at paahøre deres Diskus-
sion, der saa uventet viste mig, i hvor høj Grad man beskæf-
tigede sig med mig. Jeg glemmer aldrig den maalløse Stirren, 
der paafulgte, da jeg resolut, for dog at faa en Ende paa Sam-
talen, gik lige midt ind i Klyngen og, idet jeg saa fra den 
ene til den anden, leende bemærkede : „Saa, lad det nu være 
godt for denne Gang !" Skyndsomst forsvandt de fleste ud af 
Døren, medens min kære Frederikke, der hurtigt fandt sig 
tilrette i Situationen, udbrød : „Hvis Du har været længe her 
inde og hørt, hvad der blev sagt, kan Du umuligt være vred 
derover, thi vi holder jo alle meget af Eder begge." — „Jeg 
skal ikke glemme at hilse Fibiger fra Dig," svarede jeg, „thi 
han holder, saa vidt jeg ved, ogsaa meget af Dig." 

Den 13. Marts 1856 „entledigedes ifølge kongl. Resolution 
Herr Underlæge Christian Emanuel August Fibiger, R. af D., 
fra sin Stilling i Landetaten". Hvorefter han den 27. Marts 
beskikkedes til Distriktslæge paa Handelspladsen Silkeborg 
med tilhørende Landdistrikt. 
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II. 

Vore Ønskers Maal, med Hensyn til vort fremtidige Op-
holdssted, var naaet ; hvorvidt Virkeligheden vilde svare til 
Forventningen, tænkte vi slet ikke paa. Hver Mand eller 
Kvinde er den Chance givet, siger det gamle Ord, at være 
sin egen Lykkes Smed, og vi vilde tilmed paa dette Om-
raade være to om Budet, i alt Fald inden for Hjemmets 

Ramme. 
Menneskelig Kløgt og Snille havde ude paa den jydske 

Halvø endnu ikke faaet ret Greb paa at gøre sig dens saa 
ejendommeligt udseende Naturs skjulte Kræfter underdanig. 
Dertil kom, at selve Befolkningen stod ikke saa lidt tilbage 
i Retning af Begreb om, hvad den Frihedssol, der var op-
runden i 1848, brugt med Indsigt evnede at bringe frem for 
Dagens Lys, hvor der kunde være Tale om den nye Tids 
Fremskridt og dens Krav i Modsætning til gamle Tiders 
Luntetrav. 

Kun paa Silkeborg, dette af de store Statsskove og blin-
kende Søer omgivne Midtpunkt ude paa den vidtstrakte, ube-
boede Hede, &r  pulserede den kulturelle Udvikling, ikke be-
grænset, men stærkt og kraftigt, i Ly af den Intelligens og 
Viljestyrke, som Johan Michael Drewsen, født 1804, sad inde 
med. Han var Broder til Johan Christian Drewsen, Ejer af 
„Strandmøllen", Nord for København. Begge var de Sønner 
af den bekendte dygtige Statsøkonom, Kammerraad Johan 
Chr. Drewsen, som fra 1834 var Medlem af Roskilde Stæn-
derforsamling, senere Medlem af Københavns Amtsraad og 
dernæst, i 1848, Medlem af den grundlovgivende Rigsdag, 
indtil han efter at være genvalgt i 1849, paa Grund af sin 
høje Alder trak sig tilbage fra al offentlig Virksomhed. Han 
døde 1851. 

I Aaret 1844 anlagde hans to Sønner Papirf abriken paa 
Silkeborg, og Aaret efter begyndte allerede Handelspladsen  
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at rejse sig. Den ovennævnte ældste Søn Johan Christian slog 
sig imidlertid til Ro paa Strandmøllen, medens den yngste, 
Michael, forblev paa Silkeborg, hvor han i 1847 opførte et 
stort Vaaningshus til Beboelse for sig og sin Familie 1 ) . Ogsaa 
han var en Mand af stor Intelligens, der fremfor alt var sig 
selv og sine Principper tro, som og sin Konge, Frederik den 
VII, en paalidelig Ven, hvor det for Danmarks Vedkommende 
gjaldt den nationale Udvikling i Retning af selvstændig 
Frihed. 

Michael Drewsens ideale Formaal var derfor altid, i hans 
Egenskab af Formand, senere hen Medlem af Silkeborg Kom-
munalbestyrelse, forud for alt at fremme Silkeborgs merkan-
tile Udvikling og sammen dermed at naa et større dermed i 
Forbindelse staaende kulturelt Udviklingstrin. Til Tider be-
sad han maaske næppe den fornødne Resignation, der maatte 
til, alt som selve Udviklingen paa Silkeborg skred frem og 
dens Befolkning voksede, idet han ikke altid uhildet magtede 
at vurdere Hindringerne for Silkeborgs Udvikling, som uund-
gaaeligt begrænsedes af Landets Lovgivning og ej heller kunde 
ignoreres af den Embedsmand, hvis Pligt det var at haand-
hæve Loven. 

Om end fordums Tiders Ejendommeligheder plejede at 
interessere mig, var der ingen Anledning for mig til at for-
dybe mig i de sporadiske Antydninger, som havdes til Raa-
dighed i Retning af, hvem der i det 15de Aarhundrede havde 
været Ejer f. Eks. af det til Silkeborg hørende Gods i Linaa 
Sogn osv. Mig forekom det at være tilstrækkeligt at vide, at 
selve Silkeborg Gaard og Gods omtrent 1660 skænkedes af 
Frederik den III til hans Mundskænk Christian de Fisker. 

Familien de Fisker ejede Gaarden fra nævnte Aar indtil 
1719, da Frederik den IV indløste den. Fra 1719 til 1767 be- 

l) Michael Drewsen ægtede 1830 Amalie Kiimmel (1808-63), Datter 
af en Vognmand i Kbhvn. Deres Børn var: Johanne D. (1831-92) g. m. 
Generalmajor Johan Cornelius Krieger (1818-94), og Fabrikant Joh. Chri-
stian D. (1834-96) g. m. Olivia Ffirst. 
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tegnedes Silkeborg som værende Ryttergods, hvorfor der an-
tageligt i et halvt Aarhundrede ikke har eksisteret nogen 
Hovedbygning. I 1767 købte Ritmester Hoff Silkeborg med 
Tilliggende, men solgte det hele til Ritmester Hans Peter Hal-
ling og Overkrigskommissionær Hans Peter Ingerslev til Ru-
gaard, som i 1805 blev Eneejer indtil 28. Juli 1823, da Silke-
borg ved tvungen Auktion for Skatter m. m. blev tilslaaet den 
kongelige Kasse for 143.000 Rigsdaler. Det er Ingerslev, der 
har Fortjenesten at have gjort Gudenaa farbar for Pramme 
mellem Bjerringbro og Silkeborg '). 

Michael Drewsen naaede dog altid det Maal, han havde i 
Sigte, men aldrig med lyssky Midler ; det gjaldt i saa Tilfælde 
kun om, at han fik Lov til selv at sidde paa Kuskesædet og 
styre sit Forspand, hvad enten han kørte med Stude eller med 
fnysende Racehingste. Dette hans Standpunkt havde straks 
ført til en Kamp, ikke i det skjulte, men til Tider endog 
i bengalsk Belysning, der satte Silkeborgs Indvaaneres 
Tankegang i svingende Bevægelse, efter at Kammerjunker 
V. Drechsel, en overordentlig dygtig Mand, der havde be-
gyndt sin Karriere som Assistent i Generaltoldkammeret og 
i 1848 udnævnt til Toldinspektør i Nakskov, i 1854 blev 
Silkeborgs Borgmester. 

Sandt nok var Drechsel ligesom de fleste af Datidens Em-
bedsmænd Bureaukrat i høj Grad, men han var ogsaa sam-
tidig en Mand, der ikke i nogen Henseende, hvad Hæderlig-
hed og Energi angik, stod tilbage for Michael Drewsen, Kon-
gen paa Silkeborg, som han kaldtes. 

Imidlertid forlod Fibiger Aarhus den 3. April, og allerede 
den 5. modtog jeg et Brev fra ham, dateret Silkeborg 4. April 
1856. Efter at have omtalt sin Rejse, fortalte han, at han 
samme Dags Formiddag havde gjort Visit hos Drewsens, men 

') Se „Silkeborg 1840-80" af V. Drechsel, Birkedommer i Silkeborg 
fra 1854 til 1880. Drechsel skrev ogsaa et Par Smaaskrifter: „Om Op- 
rettelse af nye Købstæder, med særligt Hensyn til Silkeborg" (1854) og 
„Om Silkeborg Handelsplads" (1861). 
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hverken truffen Michael Drewsen, hans Frue eller Sønnen, 
Christian ; de var alle 3 rejste til København. 

„Jeg traf derimod Frøken Olivia Fiirst, skrev han end-
videre, „der, som Du ved, er forlovet med den unge Drew-
sen') og snart skal have Bryllup. Jeg maatte blive og spise 
Frokost sammen med hende, og hun bad mig flytte fra „Hotel 
Silkeborg" og derned og blive indtil i alt Fald hendes Sviger-
fader kom hjem, hvilket vilde ske en af de første Dage, saa-
snart der forelaa Sanktion paa et Gasværks Oprettelse i 
Silkeborg. Jeg afslog Indbydelsen og bad om at have Gæst-
friheden tilgode til næste Gang. Derefter begav jeg mig til 
Kammerjunker Drechsel, men han var ogsaa i København. 
Jeg mødte Læge Jørgensen), som inviterede mig til Aften. 
Derefter begav jeg mig hen til Hostrup, hvem jeg traf hjem-
me. Han tog varmt og hjerteligt imod mig, og jeg blev en hel 
Time hos ham. Man synes ikke rigtig om ham her paa Plad-
sen og paastaar, at han er i høj Grad orthodox3 ). Hans Kone 
syntes jeg ikke om") ; jeg fik det Indtryk, at det vist forholdt 
sig, som mig fortalt, at Misstemningen imod ham skyldes 
hende. Derimod gjorde Jørgensens Kone et meget fordelagtigt 
Indtryk paa mig, og hun vil vist kunne blive Dig en behage-
lig Omgang. Imorgen Formiddag, inden jeg kjører videre til 
Them, vil jeg hilse paa Forstraad Kliiwers 5), der bor paa 
en Gaard, som hedder Marienlund og ligger 10 Min. Gang 
fra Silkeborg tæt ved Chausseen, der fører til Them. Post-
routen til Aarhus gaar, som Du veed, saavel over Skander-
borg som over Silkeborg, men siges at lade en Del tilbage at 
ønske." 

') Johan Christian Drewsen, født 1834, Fabrikmester ved Papirfabriken. 
Fabrikslæge Jacob Hendrik Jørgensen (1816-69) g. m. Jacobine Hoff. 

8
) Digteren Jens Christian Hostrup, udnævnt til Sognepræst i Silkeborg 

og Linaa 19/82 1855. Den noget overraskende Ytring om Hostrups „Ortho-

doxi" motiveres senere hen. 
4) Elisabeth Hostrup, Digterens anden Hustru (1832-1903), gift den 29. 

Juni 1855, var Datter af Digteren Hauch. 
5) Forstraad, senere Jægermester Carl Chr. Kliiver (1809-82). 
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Søde Frieden ! 	 Them, 10 — 4 — 56. 

Mange Tak for Dine to smukke og interessante Breve, jeg 
fik dem imorges og naturligvis begge paa eengang. Jeg kom-
mer i dette Øjeblik hjem fra en Køretour og har nu læst dem 
for tredie Gang til en lang Pibe Tobak. Jeg har siden min 
Ankomst, altsaa i 5 Dage, havt 20 Patienter og gjort 4 Rejser, 
hvilket maa ansees for en meget god Begyndelse. Huha! 
sikket Terrain jeg praktiserer i ! Dybe Huulveje mellem høie 
kulsorte Lyngbanker, rivende Bække, som drive susende 
Møllehjul, tætte milslange Skove af Gran, Eg, Birk og Bøg, 
Panoramaer og Udsigter, som ikke staa tilbage for Beskrivel-
serne i W. Scotts Romaner, endskøndt Skoven endnu ikke 
er udsprungen ; speilklare Indsøer, indfattede i en Ramme af 
uoverskuelige Skove eller af Tvillingbrødre til Himmelbjerget, 
og Kørsel i Spiral ned ad Bjergene, medens Hjeilen klynker 
mellem Steppens Lyng, og Kudsken forsikrer, at Seletøiet er 
stærkt. Men en Distriktslæge skal til Patienterne, om han saa 
skal svømme, kongl. Tjeneste, træd an ! Jeg var igaar i Rye 
— Guds Blod, hvor der var deiligt ! Overalt, hvor jeg viser 
mig, bliver jeg modtagen saa hjerteligt, som jeg kan ønske 
mig, og maa strax tømme Giftbægeret, thi Dr. Ryges uhyre, 
næsten exempelløse Popularitet smitter af paa mig. Jeg boer 
her i Them hos en Bonde, hvor jeg har et stort, meget ele-
gant Værelse med fine, hvide Gardiner for Vinduerne og et 
lille Sovecabinet ved Siden af. Apothekeren 1) var her, da jeg 
kom, og alle mine Meubler vare udpakkede og opstillede, min 
Seng ligeledes. Han inviterede mig til The om Aftenen og til 
Middag næste Dag. Middagsmad er naturligvis uhyre vanske-
lig at skaffe, og Kromanden i en griset Kro vil have 15 Rdl., 
hvorfor Præsten har tilbudt mig at spise hos sig for en billig 
Penge, som skal afdrages paa et senere Lægehonorar. Apo-
thekeren vil give 20 Rdl. Imorgen rejser jeg til Skanderborg 

1) I Besiddelse af et personligt Privilegium havde Cand. pharm. C. F. 
Nielsen i 1845 erholdt Tilladelse til at oprette et Apothek i Them. 
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for at tale med Amtmanden 1), og paa Løverdag til Silkeborg 
for at tale med Drewsen ; Du skal da faa Brev igen. Gas-
belysningen i Silkeborg er bevilget ; den Drewsen er nok al-
mægtig, og Skanderborgerne fnyse af Misundelse. 

Forresten er jeg slet ikke glad ved det Silkeborg-Flytteri, 
den sydlige Deel af Distriktet er den bedste og den, hvori 
Ryge har huseret ; en lille By gør store Pretentioner og me-
gen Ulejlighed, men indbringer kun lidt, og jeg troer, at 
Bredstrup bliver det bedste Distrikt. 

Them d. 12 April 1856. 

Deres (Høi-?) Velbaarenhed !') 
Jeg har idag modtaget de mig tiltænkte Østers, som ere 

ankomne i meget god Stand, og jeg takker paa det f orbindt-
ligste for dem. Jeg betragtede derhos Cigarkassen med et 
højst velbehageligt Smil, da jeg ikke ansaa den for at være 
lig de kalkede Grave, men blev høiligen skuffet ved at opdage 
de væmmelige røgede Sild, som den indeholdt. Med Forsen-
delsen fulgte et Brev paa rosenrødt Papir, hvorpaa Udskrif-
ten var næsten ganske den samme Haand som Elfrides, og 
jeg blev derfor paany overrasket ved at læse følgende : 
„Birkedommer Drechsel paa Silkeborg udbeder sig Distrikts-
læge Fibigers behagelige Selskab til Middag, Mandag d. 14de 
Kl. 4. S. u." — Igaar gjorde jeg en Reise til Skanderborg for 
at tale med Amtmanden ; han modtog mig meget elskværdigt 
og gjorde mange Undskyldninger, at han ikke havde Tid til 
at tale med mig, da der var stort Præsteconvent hos ham, 
og skjøndt jeg vred mig derved, fordi jeg gjerne vilde strax 
hjem igen, blev jeg saaledes nødt til at modtage hans ind-
trængende Invitation til Middag. Ved Bordet var jeg sammen 
med 5 Præster og Amtmandens Fuldmægtig, Zilian, som skal 

') Baron J. C. Bille-Brahe (1819-99). Amtmand f. Skanderborg Amt 
1855-67. Stiftamtmand f. Sjællands Stift 1873. 

2) Brevet er til Fibigers Svigerfader, Overtoldinspecteur 
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Mich. Drewsens i 1847 opførte Villa. 

1) Prokurator Rud. Zillian (1820-75). 
2) For at besøge Fibigers Moder og hans Svoger, Rektor S. Thrige. 
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være Prokurator paa Silkeborg 1). Med Forundring omtalte 
Amtmanden, at Gasbelysningen var bevilget, og sagde, at han 
i denne Anledning befandt sig i en ubehagelig Situation, thi i 
Skanderborg vilde man slaa ham ihjel, fordi man troede, at 
han havde skaffet Silkeborg Gasbelysning, og i Silkeborg vilde 
man ogsaa slaa ham ihjel, fordi han i dens Kommunalraad 
havde modsat sig Entreprisen. — Een af Præsterne gjorde 
senere den Bemærkning, at Biskop Monrad forekom ham en 
heel anden Person som Skoleinspecteur end man skulde slutte 
af hans Optræden i Rigsdagen; hvortil Amtmanden svarede, 
at det kom deraf, at man saa Sagerne i et helt andet Lys, 
naar man skulde bringe dem i Orden, end naar man skulde 
afstedkomme Uorden. Da jeg hørte denne klassiske Be-
mærkning, som opvakte almindelig Latter, tænkte jeg ved 
mig selv : „Det skal skrives til Inspecteuren." 

Naar Elfride har været i Haderslev, hvor hun ventes med 
Længsel') og snart maa refise hen for at kunne komme til-
bage til den 31. Mai, min høje Fødselsdag, saa har jeg en an-
den Invitation til hende, da baade Præsten og Præstinden her 
i Byen have bedet mig hilse, at hun vil være velkommen hos 
dem i Sommer. 

Deres hengivne Fibiger. 

Fibiger og jeg fastholdt, at vort Bryllup først skulde finde 
Sted, efter at han var bosat paa Silkeborg, men Fader paa-
stod, at det skulde fejres i Begyndelsen af August, og Dagen 
for Brylluppet blev definitivt afgjort at skulle være den 
12. August. 

Min egen Frieden ! 
Jeg var igaar 2 Mil Vest paa 

Mil til Nørre-Snede, og da jeg 
jeg Dit Brev, dateret d. 14de. 

Them, 17 — 4 — 56. 

i den sorte Hede, og idag 3 
kom hjem i Eftermiddag, fik 
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Min nye Frakke har jeg ligeledes faaet, saa at jeg kan mode 
uimodstaaelig hos Drewsens. 

Hos Drechsel morede jeg mig ypperligt og var med hele 
Selskabet ude at bese min Byggeplads. Drewsen var endnu 
ikke kommen hjem, men ventes idag. Jeg reiser vist nok til 
Silkeborg imorgen eller overmorgen, for at hilse paa ham. 
Angaaende Bygningsvæsenet skal jeg senere udvikle mig i et 
vidtløftigt Brev. Apotheket begynder allerede at faa Mure. 
Naar man kommer til Silkeborg, kan man slet ikke kende 
gamle Danmark, thi Vindskibeligheden kender ingen Grænd-
ser, og den Tanke, som undfanges idag, gaar over til Hand-
ling imorgen. 

Them, 8 — 5 — 56. 
Min egen Friden! 

... „Dine to Brev fik jeg igaar, da jeg stod paa Nippet til 
selv at begynde at hyle, fordi jeg syntes, at det varede mig 
for længe, inden der kom Brev fra Dig. 

Jeg har døjet meget ondt i den sidste Tid og hver Morgen 
kikker jeg efter Fløiet paa Them Kirke, som med Haardnak-
kethed vedbliver at fortælle, at Vinden er Nord-Ost. Til Bryl-
luppet i Silkeborg') kom jeg naturligvis ikke, da jeg var for-
svunden om Morgenen Kl. 5 til langt ud paa Eftermiddagen, 
i Rye-Mølle, Bredstrup etc., og nød hele Dagen et fygende 
Sneveir. Jeg skrev derfor et galant Undskyldningsbrev til 
Drewsen og var der igaar sammen med Apothekeren i Silke-
borg for at gratulere. Jeg var meget pyntet, og Bruden var 
saa styrtende himmelsk, at jeg maatte have Chocolade, Port-
vin og Cigarer til 12 Sk. Stykket, for ikke at besvime, hen-
rykt over hendes Deilighed. Jeg var ligeledes hos Kjobmand 
Jones paa Torvet og besaa mine Værelser ; det er en Pragt, 
som imponerer, og ingen Aarhuus-Matador vil kunne hamle 
op med os, hvad Boligen angaaer. Der er saa hoft til Loftet 

') Den unge Chr. Drewsens Bryllup med Olivia Fikst. 

Fra Provinsen 
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som i Aarhuus Domkirke, og i en almindeligen paa Silkeborg 
beundret Hjørnestue har man Udsigt til Rundetaarn paa den 
ene Side og Liverpool paa den anden. Forresten har Stuernes 
Beliggenhed den Inconvenients, at der ingen rigtig separat 
Værelser kan blive til mig og Patienter, og de ville blive van-
skelige at opvarme til Vinter ; men hele Silkeborg og Them 
gratulerer til den smukke Leilighed og tilmed for saa godt 
Køb. Du kan nu selv see paa den, naar Du kommer, og give 
skarpsindige Bemærkninger til Bedste betræffende Arrange-
mentet. Jeg besøgte ligeledes Architect Zeltner '), som sad og 
tegnede paa mit tilkommende Hus, men han vilde ikke lade 
mig faa Grundridset, førend det var færdigt. Det bliver, saa-
vidt jeg kunde see, omtrent som Weis's og altsaa en mindre 
Lejlighed end den, vi have lejet. Kjøbmand Jones har tilbudt 
sig at overtage hele Foretagendet, og efter hans Mening 
skulde der begyndes tidligt næste Foraar og flyttes ind til 
Efteraaret 57, ligesom Apothekeren, der allerede bygger fær-
dig til Septbr. Heste kan der naturligvis ikke være Tale om 
for det første, Fortepiano desværre ikke heller, og det sel-
skabelige Samliv med de andre maa Du ikke gøre Dig store 
Forhaabninger om, da alt dette vilde blive en Menage paa 
4000 Rdl. om Aaret og ende med vor Indlæggelse paa Var-
tou-Loft. Sognefogden her i Byen spænder for, saasnart jeg 
fløjter, og paa samme Maade kan jeg arrangere mig i Silke-
borg ; Patienterne eller Amtet betale Vognleien." 

Them, 22 — 5 — 56. 

,Jeg takker paa det fineste for Dit sidste kære Brev. Igaar 
var jeg paa Farten fra Kl. 7 om Morgenen til 11 om Afte-
nen og er derfor bange, at jeg ikke skal være meget hjemme, 
naar Du kommer. Min Praxis begynder næsten at voxe mig 
over Hovedet, og jeg har tænkt paa, ifald Weis tager sin 
Afsked, som han oftere har talt om, da at tage ham til Ama- 

') Ejer af Silkeborg Jernstøberi. 

nuensis. For Guds Skyld bring ikke denne Vittighed videre, 
da jeg selv bliver bange for dens Kaadhed. 

Jeg venter nu en definitiv Bestemmelse angaaende Dag og 
Time, jeg skal møde eller sende Vogn til Skanderborg eller 
Silkeborg for at hente Dig. 	

Din hengivne Christian." 

I Skanderborg holdt en Vogn, som Fibiger havde sendt for 
at befordre mig videre til Them Præstegaard. Selv var han 
paa Landet. 

I Præstegaarden blev jeg modtaget paa det venligste, og 
man forsikrede mig, at man vilde glæde sig .af Hjerte, om jeg 
vilde forblive der saa længe som muligt. 

Præsten talte højt og buldrende og med megen Humor om 
forskellige Forhold i den ham omgivende Verden, hvis Be-
folkning holdt af ham, deres trofaste mangeaarige Sjælesør-
ger '). Han bar en sirlig sort Paryk og var, om end tilaars, 
en endnu høj og rank Mand, næsten altid iført lange Ride-
støvler og med en Ridepisk i Haanden. Han forklarede mig 
det hensigtsmæssige i denne sin Udhaling, idet han ikke saa 
sjældent kom i Berøring med de mange Hugorme, der fand-
tes skjult i Lyngen og paa Steder, hvor man mindst skulde 
vente at træffe dem. 

Der var meget hyggeligt i Præstegaarden, og det samme 
var ogsaa Tilfældet hos Apothekerens, hvor der var to Smaa-
piger og en lille Dreng. Apothekeren forstod godt at vare-
tage sit Apothek og den dermed i Forbindelse staaende lukra-
tive Forretning, som omfattede Kolonialvarer, Vin osv. 
Denne Forretning skulde imidlertid forblive i Them under 
en Bestyrers Tilsyn, naar Apotheket blev flyttet til Silkeborg. 

Jeg havde faaet et Gæsteværelse anvist i Præstegaardens 
Gavl, der vendte ud mod Kirkegaarden, medens dets eneste 
Vindu vendte ud til Gaarden. Fra denne førte der en Laage 

1) Peter Christian Asmussen (1790-1864), Sognepræst i Them fra 1835. 
Broder til Regimentskirurg Asmussen i Aarhus. 

3• 
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ind til Kirkegaarden, og denne Laage var anbragt i det høje 
Kampestensgærde og var prydet ovenpaa med en af Træ ud-
skaaren Rundbue, der hævede sig over Laagen. Præstefruen, 
som selv ledsagede mig ind i Værelset, forklarede mig, at jeg 
kunde sove trygt; der kom aldrig nogen, og skete saadant, 
saa skulde „Tyras", den gamle Lænkehund, som blev sluppet 
løs om Natten, nok holde Vedkommende Stangen, indtil en 
af Karlene kom til Stede. 

Hele Værelset laa overstraalet af Maaneskin, da der intet 
Rullegardin fandtes foran det eneste Vindu, der som sagt 
vendte ud til Gaardspladsen. Næppe var jeg kommen i Seng, 
før der begyndte en Rumsteren, som jeg aldrig før havde 
hørt Magen til, men da man forud havde sagt mig, at saadant 
vilde ske og at det var Rotter, som morede sig paa Loft og 
under Gulv, tog jeg det med nogenlunde Ro i Haab om, at 
det maatte dog vel faa Ende en Gang. Imidlertid laa jeg med 
aabne Øjne, og derved opdagede jeg paa Væggen nede ved 
Fodenden af Sengen Skyggen af noget uden for Vinduet, 
som sad og rokkede frem og tilbage ; hvad det var, kunde jeg 
ikke forklare mig, hvorfor jeg stod op og saa ud af Vin-
duet. Øverst oppe paa Rundbuen over Laagen ind til Kirke-
gaarden sad der en vældig stor Slørugle. Det dejlige Dyr ! 
Jeg kunde ikke modstaa, men lukkede forsigtigt mit Vindu 
op, kiggede paa den og lokkede dæmpet for den. Den blev 
siddende stille, kun rejste den sin Fjederham paa sit Hoved 
og saa paa mig med store runde Øjne. Hvor lydløst jeg 
end havde faaet Vinduet op, saa havde „Tyras" dog hørt dette 
og kom springende, men uden at gø, og satte sig paa sin 
Hale uden for Vinduet, seende afvekslende paa mig og paa 
Uglen. Tilsidst blev jeg ked af denne Forestilling, krøb i 
Seng og faldt snart i Søvn. 

Men det aller morsomste var, at ikke saa snart dagedes det, 
før Gaardhanen tog paa Veje uden for mit Vindu, og da jeg 
saa ud af dette, var den fløjet til Vejrs og sad nu og galede 
der, hvor Uglen havde siddet. Og saaledes skete det frem- 
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deles i de syv Dage og Nætter, jeg var i Them Præste-
gaard. 

Da jeg ved Lejlighed omtalte det passerede, svarede 
Præsten, at der sad Uglen hver eneste Aften saavel Sommer 
som Vinter. Han tilføjede, at han troede, den Ugle var paa 
Alder med ham, om ikke? ældre ; han havde i alt Fald kendt 
den saa længe, han havde været Præst i Them, og hans 
Formand før ham. 

Den ottende Dag kørte Præstens, Fibiger og jeg over 
Silkeborg til Aarhus. Jeg blev selvfølgelig i Aarhus, medens 
de andre rejste videre over Kallundborg til København. For 
Fibigers Vedkommende gjaldt det om at faa en Ordning i 
Stand med Hensyn til Prioritet i hans allerede under Arbejde 
værende Distriktslægebolig. 

Moder var vel tilfreds med at faa mig hjem, idet hun og 
med Rette bemærkede, at det virkelig var paa Tiden, at jeg 
vendte tilbage, da der paahvilede mig adskilligt, der skulde 
udføres forinden Brylluppet. 

Fibiger kom imidlertid hurtigere tilbage fra København 
end først bestemt, idet Apothekeren i . Them var bleven syg 
og laa af Gigtfeber. Da jeg intet vidste derom, og han ufor-
tøvet fortsatte sin Hjemrejse, fik jeg ham ikke at se, endsige 
talt med ham. 

Under min Fraværelse havde Fader uventet solgt sin paa 
Mejlgade liggende Gaard, endda paa fordelagtig Maade, men 
havde maattet give Løfte om hurtig Fraflytning. Da der ingen 
større Lejlighed var ledig i Byen før til Oktober, blev der 
lejet et lille Hus, kaldet „Trøjborg", lige tæt ved Riis Skov. 
Det laa ganske henrivende, fra Vinduerne havde man den 
skønneste Udsigt ud over Aarhus Bugt og helt over til Mols-
land. Der fandtes mange, men smaa Værelser, og der var 
lavt til Loftet og kun daarlig Plads til vore mange Møbler, 
hvorfor største Delen af disse indtil videre var blevet anbragt 
oppe paa et Loft ude paa Toldboden. 

Med stor Elskværdighed havde Fader og Moder inviteret 
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dem af Fibigers nærmeste Slægtninge, hvem Forholdene til-
lod at give Møde til Brylluppet den 12. August, om at bo hos 

dem ude paa Trøjborg. 
Mandag den 11. August hen paa Eftermiddagen ankom 

med Dampskibet fra Aarøsund min Svigermoder, min Svoger 
Johannes, hans Hustru og min Svoger Thrigel). Fader og jeg 
modtog dem ude paa Havnemolen, hvorefter vi alle kørte 

ud til Trøjborg. 
Tirsdag den 12. August Kl. 3 om Eftermiddagen fandt 

Vielsen Sted i Domkirken. Selvfølgelig forrettedes den af 
min Svoger, Præsten. 

Bryllupsgæsternes Antal var ikke stort. Da der desuagtet 
ikke var Plads nok ude paa Trøjborg, var det bleven bestemt, 
at Middagen skulde afholdes oppe i Købmand Agerups ledig-
staaende Lejlighed paa Hjørnet af Skolegade, hvor Justits-
raad Brodersens havde boet. Efterat Kaffen var drukken, 
kørte Selskabet ud til Trøjborg, hvor der senere hen blev 
serveret The. 

Fader havde lejet to Værelser til Fibiger og mig paa Hotel 
Royal; men inden vi forlod Trøjborg, afbrændtes der uden-
for paa Marken et Fyrværkeri paa Foranstaltning af Byens 
Handlende. 

Den næste Formiddag indfandt Fibiger og jeg os til Fro-
kost paa Trøjborg, og medens hele Familien bagefter kørte til 
Riis- og Marselisborg Skov, modtog han og jeg de mange 
Gratulanter og glædede os over vore smukke Brudegaver. 

Næste Morgen den 14. August skulde Afrejsen finde Sted, 
og sammen med os vilde min Svigermoder, Johannes, hans 
Hustru og Thrige forlade Aarhus for at rejse tilbage over 
Silkeborg, Them, Salten og Skanderborg til Haderslev. Chri-
stian og jeg fik imidlertid et lille Forspring, hvilket Moder 
havde faaet arrangeret, idet hun betænksomt sagde, samtidig 

1) Digterpræsten Johannes Fibiger (1821-97), kendt for sine tankevæg-
lige religiøsfilosofiske Dramer, g. m. Amalie Waage. — Rektor for Haders-
lev Skole Søren Thrige (1820-1901). 
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med at hun overgav mig en Kurv med forskellige Levneds-
midler : „Det er absolut nødvendigt, at I kommer til Them 
forud for de andre, da Du skal sørge for Middagsmaden og 
tilmed lave den selv." 

Jeg havde været saa stor paa det, at jeg havde erklæret, at 
jeg ikke vilde fæste Pige før til den 1. September, da jeg 
vidste mig at være i Stand til at kunne hjælpe mig selv indtil 
da. Dertil kom, at den Pige, der var fæstet, nogle Dage før 
vort Bryllup havde faaet Lungebetændelse. Det kneb forfær-
deligt for mig, og jeg var vel tilfreds med, at vi havde faaet 
om end kun nogle Timers Forspring. Jeg glemmer aldrig 
den Madlavningshistorie ; men det lykkedes mig virkelig at 
faa den Lammekølle, Moder havde bestemt, der skulde koges 
Suppe paa, mør i rette Tid, Blomkaalen stuvet som og de 
grønne Ærter, der skulde serveres sammen med den fede 
røgede Laks. 

Ud paa Eftermiddagen forlod de kære Gæster vort lille 
interimistiske Hjem, ledsaget af Fibiger, der skulde til en Pa- 
tient i Rye. Ene stod jeg tilbage og saa efter de bortdragne, 
men gik saa trøstigt ind og ordnede mit „Husstel". Da Fibiger 
hen ad Aften kom hjem, stod Bordet dækket og Thekedlen 
snurrede ude paa Ildgryden. 

Hvor tydeligt mindes jeg, skønt det ligger over 54 Aar til-
bage, at da der den næste Dag, ud paa Eftermiddagen, atter 
kom Vogn, der skulde hente „Dauter" til den samme Pa-
tient som i Gaar, besluttede jeg at benytte det smukke Vejr og 
gaa en Tur ad Chausseen over Salten, der førte ad Horsens 
til. 

Inden man naaede Salten Bro, snoede Vejen sig en Stræk-
ning op eller nedadgaaende imellem høje Lyngbakker, hvis 
Udseende mindede om de kendte Dyrearter fra den for-
historiske Periode, nærmest uhyggelige at se til paa Grund 
af deres groteske for ethvert Spor af ideel Skønhed blot-
tede Særpræg. I Juni Maaned, da jeg var i Besøg i Them 
i-ræstegaard, havde jeg, naar jeg kørende passerede ad 
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Salten til, lagt Mærke til de nævnte Fremtoninger, hvoraf 
ikke faa havde vist sig at være Kæmpehøje fra Hedenold. 
Imellem to af disse lyngbevoksede Formationer havde jeg 
som sagt lagt Mærke til en 4-5 Egepurre, som trivedes og 
skød op af Lyngen som en sidste Hilsen fra hin Tid, hvor 
Jyllands Højderyg var bevokset med tætte Bøge- og Ege- 
træsskove. 

For at tage disse, en svunden Tids Efterslæt, i nærmere 
Øjesyn forlod jeg Chausseen og gik ind paa den smalle Sti, 
som gennem Lyngen førte til Stedet. Jeg havde saavel hørt 
som læst saa meget om Beskaffenheden af de Rullestensfor-
mationer, der forklaredes at stamme fra en Naturomvæltning 
og som nu dækkede over det underliggende Lag Mergel og 
Ler, dækket af goldt Sand, almindelig kaldet „Ahl", og kun 
havde Evne til at give Lyngen den Livskraft, der maatte til, 
for at den i August og September kunde iklæde sig sine sir-
lige, violetrøde Klokkeblomster. Paa dette Tidspunkt for-
andrede Heden tit Udseende, saa at den nærmest mindede 
om et Blomstertæppe, mellem hvilket de nu modne højrøde 
Tyttebær her og der bredte sig i store Klynger, siddende paa 
den lavstammede, men altid grønne Plante. 

En smal Sti gennem Lyngen førte hen til Stedet, hvor de 
lave Egepurre fremtonede og tydede paa, at der her paa 
Stedet maatte være Fugtighed i Jordsmonnet. Jeg satte mig 
paa en stor Sten, der laa i Nærheden, og iagttog to stakkels 
smudsighvide magre Hedefaar, som staaende tæt ved var nær 
ved at kvæle hinanden i Tøjret af Skræk for, hvad der nu 
ventede dem paa Grund af min Nærværelse. Højt oppe i 
Luften svirrede nogle forskræmte Hedelærker, holdt i Ave 
af en Glente, der næsten ubevægeligt hvilede paa sit Vinge-
fang, spejdende efter hvor de stakkels Fugle vilde ende med 
at søge Tilhold, for saa at slaa ned og tage sit Bytte. Ude i 
Vest trak der Skyer op paa den Del af Horizonten, jeg kunde 
skimte mellem Lyngbakkerne. 

Saa hørte jeg Stemmer og Lyden af prustende Heste, og  
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i det samme kom to prægtige rødbrune engelske Gordonset-
tere til Syne, der, da de fik Øje paa mig, syntes at betænke 
sig paa at fortsætte deres Løb uden først at aflægge mig et 
Besøg, hvilket de ogsaa gjorde. Næsten samtidigt viste der 
sig en Landauer, forspændt med to ogsaa rødbrune engelske 
Fux'er. Paa Bukken sad ved Siden af Kusken den unge 
Drewsen og inde i Vognen en Dame og en Herre, alle tre i 
ivrig Samtale. Med højt hævede Hoveder, som var de sig 
deres ædle Afstamning bevidst, trak de smukke Dyr Vognen 
op ad den næste Bakke. Jeg havde uvilkaarligt trukket mig 
lidt tilbage, idet jeg lyttede efter, om Vognen ikke vilde vende 
paa Stedet neden for Broen, hvor Vejen var bred og ikke 
indesluttet af Lyngbakker. Og saaledes skete det ogsaa. Jeg 
var glad ved heller ikke nu at blive opdaget, og begav mig 
hjemad, saa snart Ekvipagen var ude af Sigte. Hjemkommen 
erfarede jeg, at Fabrikejer Drewsen og Frue havde været der 
og forhørt, om vi var hjemme. Inde paa Bordet laa en dejlig 
Buket af de skønneste Drivhusblomster, og ved Siden af et 
sirligt indpakket Etui indeholdende 6 massive Sølvgafler. 

Vi havde bestemt at køre til Silkeborg den næste Dag for 
at tage vor tilkommende Lejlighed i Øjesyn og træffe for-
skellige Foranstaltninger, som var paatrængende nødvendige. 
Nu mente Fibiger, at vi ogsaa burde hilse paa Drewsens i 
Stedet for, som Bestemmelsen var, at opsætte med at gøre 
Visit hos dem, indtil vi var flyttede til Byen. Jeg havde gan-
ske flygtig set, men ikke talt med Drewsen i 1854, da han 
aflagde Fader et kort Besøg efter at være valgt i hans Sted 
til Rigsdagsmand for Randers Amts 4de Valgkreds. Hans 
Hustru kendte jeg kun af den Beskrivelse, som Fibiger havde 
givet af hende som en yderst sympatisk Personlighed. I Slut-
ningen af Februar 1854 havde jeg derimod stiftet Bekendtskab 
med Ægteparrets eneste Datter Johanne, der var et Aar 
ældre end jeg og som nu var gift med Kaptajn i Livgarden 
Kammerjunker Cornelius Krieger. Hun og hendes Broder 
Christian var komne fra København over Kalundborg sent 
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paa Eftermiddagen. Overrejsen havde været besværlig ; trætte 
og medtagne slog de sig til Ro paa Hotel Royal, hvor Drew-
sens lukkede Vogn forud var indtruffen for at køre dem til 
Silkeborg. Det kom dem imidlertid for Øre, at der skulde 
være Koncert i Musikforeningen samme Aften, og da Musik-
foreningen som tidligere omtalt holdt sine Festiviteter paa 
Hotel Royal, enedes de om forinden Afrejsen at overvære 
Koncerten og den paafølgende Dans. Knap var Koncerten 
forbi, før Johanne Drewsen kom hen til mig og præsenterede 
sig selv : „Jeg ved, hvem De er," sagde hun og saa paa mig 
med sine smukke blaa Øjne, ,Deres Fader og min Fader er 
gode Venner, og jeg kan saa godt lide Deres Ansigt," ved-
blev hun og tilføjede : „Kom, lad os sætte os der hen i Krogen 
og tale sammen." 

Jeg ser hende saa tydeligt, en i enhver Henseende ynde- 
fuld, høj, slank om end lidt fyldig ung Dame paa min Alder, 
iført en sort smagfuld Silkekjole. Vi tog Plads og var snart 
inde i en livlig Samtale, nærmest om alt og dog om ingenting, 
men fuldstændig enige om at lade dem danse, som danse 
vilde. Til disse hørte den unge Drewsen, der dansede, som 
om det gjaldt Livet. 

Til sidst syntes Lysten dog at være forgaaet den unge 
Mand; han kom slentrende hen til os, tørrende sin sved-
dryppende Pande, og sagde endnu pustende af Anstræn-
gelse : „Nu giver jeg Ordre til, at Vognen skal være forspændt 
om en Time, og saa tager vi straks af Sted. Her er ikke 
morsomt, sikken en Belysning, og saa stænkes Gulvet med 
Krusemyntevand. Hu ha !" 

Johanne Drewsen tog den Aften det Løfte af mig, at jeg 
til Sommer vilde komme til Silkeborg og blive saa længe som 
muligt, hvorfor hun, inden hun forlod Salen, gik hen til 
Moder og paa elskværdigste Maade gentog sin Indbydelse. 
Moder, der, som Skik var, sad Side om S;d° langs Væggen 
med de andre Fruer og Madamme, d.; 	-)Idt 1.1 Tip med 

) deres respektive Døtre, bebrejdede mig senere, at jeg ikke  
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havde iagttaget Formen, straks var kommen til hende og 
havde præsenteret den indtagende unge Pige. 

Kort Tid efter bredte det Rygte sig, at der fra det Drew-
senske Hjem var udstedt Indbydelser til et stort Bal, som 
skulde afholdes paa „Hotel Silkeborg" i den af Michael Drew-
sen nystiftede Klub „Rekreationen", hvorimod de Indbudne 
skulde bo hos selve Drewsens. Der fortaltes endvidere at være 
udgaaet lignende Indbydelser til de i Randers og i Viborg 
garnisonerende saavel ældre som yngre ugifte Officerer. Der 
gik et stort Ry i Aarhus af den storartede Fest og lige saa 
storartede Gæstfrihed, som samtidig ogsaa udvistes mod de 
Indbudne i de paafølgende Dage inden Døre hos Drewsens. 

Selve Silkeborg ligger 51/2  Mil fra Aarhus, og den i 1853 
paabegyndte Chaussee mellem Aarhus og Silkeborg-Herning 
var endnu ikke naaet længere end til Galthen Skæl. Ikke 
bedre stod det til med Silkeborg-Viborg Landevej, hvor Vej-
længden ogsaa var 51/., Mil, medens der var 7'/2  Mil til 

Randers. 
Michael Drewsen skrev senere til Fader og indbød mig i sin 

Hustrus og i sit eget Navn til et længere Besøg, men saadant 
lod sig ikke ordne. Ikke desto mindre kom der en Indby-
delse til mig om at komme til Silkeborg og overvære hans 
Datters Bryllup den 6. Juni med Kapitain i Livgarden Kam-
merjunker Krieger. Jeg var selv bleven forlovet den 26. Fe-
bruar, men flere sammenstødende Tilfældigheder traadte og-
saa denne Gang hindrende i Vejen. 

Det laa derfor saa nær, at jeg nu i 1856 med Glæde, ihu-
kommende den mig viste Elskværdighed, gerne fulgtes med 
Fibiger, for sammen med ham at hilse paa Herr Michael 
Drewsen og hans Hustru. 

Fibiger og jeg blev modtagne med den mest udsøgte Gæst-
frihed, og der var ikke Tale om at faa Lov at gaa, før Mid-
dagen var forbi. 

Ved Bordets nederste Ende, lige over for sin Hustru, sad 
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Michael Drewsen. Fru Drewsen og jeg, som sad ved Siden af 
hende, var de eneste tilstedeværende Damer, medens der 
ikke var saa faa Herrer fra selve Silkeborg og Omegn til 

Stede. 
Med stor Opmærksomhed havde jeg ved Bordet lyttet til Mi-

chael Drewsens ualmindelig smukke, sonore Stemme og lige-
ledes iagttaget den blide Ynde, hvormed hans Hustru forstod 
at dirigere Samtalen i det gæstfri og overdaadige Hjem. 

Forinden vi fik taget Afsked og dernæst var bleven færdige 
med Ordningen af Forskelligt ude i Byen, var Solen gaaet til 
Hvile, og Maanens blege Skær laa nu, da vi kørte hjem, over 
den Egn, som vi ved Middagstide havde passeret i Dagens 
straalende Sollys. Fibiger og jeg sad og frydede os i stille 
Andagt over Naturens fredelige og sansebetagende Sym-
bolik. 

Bagefter morede vi os med at udmale os Forholdene i Pa-
radisets Have. 

Langsomt og støt bevægede den smalsporede Vogn sig 
fremad paa den brede Kørevej, indhegnet paa begge Sider 
af Løv- og Naaletræer, hvis Uddunstninger fyldte Luften 
med forventningsfuld og usigelig betagende Aroma. Til ven-
stre, oppe paa Kanten af Bakken, hvis bratte Skraaninger 
gik nedad mod Bras Sø, saas hist og her dens Vandspejl 
mellem Træernes Løvhæng. Paa højre Side af Vejen saas 
pludselig en skovkranset Vig af Almind-Sø, hvis Smaabølger 
kærtegnende nærmede sig den smalle Strimmel af Jordsmon-
net, hvis Træer alt var faldne som et Offer for Fortsættelsen 
af den af Skanderborg Amt allerede 1847 paabegyndte Chaus-
see fra Horsens til Bræstrup. 

Pludseligt trak den fjærmer Hest Vognen med et saa vold-
somt Ryk til venstre, at den anden Hest faldt. I samme Nu var 
Kusken, en Karl, som tjente hos Kromand Warthou i Salten, 
af Vognen : „Naa, jeg tænkte det jo nok, at det kunde ikke 
være nogen anden end dit Bæst, der lavede Skandale. Se til, 
du kommer paa Benene, Sippel Heide, og af Sted, ellers faar  
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du Pisken at smage." Den Tiltalte, et velkendt vagabonde-
rende Individ, som havde lagt sig til at sove ved Vejgrøften, 
rejste sig, tog sine Træsko af og satte over Grøften ind i 
Skoven, efterladende sin Hue og sin Kæp. 

„Hov ! hov ! Du smører jo af, som om der var Ild i æ Røv 
paa dig. Se nu til, du faar dit Pak og Pik med dig, ellers kan 
du bande paa, a skal melde dig." 

„Var han fuld ?" spurgte Fibiger. 
„Næh om han var, men han er en ren Sovetryne ! Han 

hytter sig nok," forsikrede Kusken. 
I de 14 Dage, der var tilbage, inden vi skulde flytte til 

Silkeborg, var Vejret henrivende, og vi benyttede os deraf 
saavel tidlig som sildig paa Dagen, og mange var de smukke 
Køreture, som paa dette Tidspunkt faldt i min Lod, thi Bøn- 
derne kunde øjensynlig lide saavel Fibiger som mig og kunde 
forstaa, at det morede os at age tilsammen viden om. Jeg fik 
Lov til at sidde i Doktorstolen, medens Fibiger tog Plads hos 
Kusken. 

Hvor Befolkningen i det hele og store var elskværdig, uden 
Pretentioner og godlidende i al dens Færd. „Den Dougter, 
den Dougter, han er en knøv Mand, der er ingen smalle Ste- 
der hos ham, sikken han kan gøre Rede for det, han har op- 
levet i Krigen, og hvorfor Kongen da ogsaa har givet ham det 
Kors, han bærer paa Brystet," hed det sig paa Egnen. Snakke 
med Bønderne om hine svundne Dages Bedrifter, det var Fi-
biger Mand for. 

Inden vi skulde flytte fra Them, havde Kromand Warthou lo-
vet mig, at han selv vilde køre mig til den efter hans Sigende 
skønneste Udsigt i Omegnen. Han kørte i den Anledning over 
Salten Bro til den højt liggende Vinding-Skov, hvor der saa 
drejedes til venstre gennem Addit-Skoven, indtil man kom til 
en dyb og sandet Hulvej, hvor Sporet var saa smalt, at ikke 
en Gang to af de sædvanlige smalsporede Bøndervogne kunde 
passere hinanden. Inden man kørte ned i Hulvejen, maatte 
man da undersøge, om der var Fare for at mødes med et 
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andet Køretøj, da man i saa Tilfælde vilde komme til at be-
finde sig som i en Rottefælde. Men hvor var det et storartet 
Skue, naar man slap ud af Hulvejen og befandt sig paa den 
aabne Højslette, hvorfra man kunde se Eistrup- og Nørre 
Snede Kirker, der laa i næsten to Mils Afstand. I klart Vejr 
saaes ogsaa den 4 Mil borte liggende Fruering Kirke ved 
Skanderborg, for ikke at tale om den Tydelighed, hvormed 
Himmelbjerget og de omliggende Skove og Søer tonede frem. 

Vi færdedes viden om og tilbragte vore Hvedebrødsdage i 
Guds fri Natur. Fik vi noget at spise, var det godt, og skete 
det ikke, var vi lige glade. Det eneste, der af og til havde 
voldt mig lidt Uro, var hvordan jeg skulde faa fat i en Tjene-
stepige. Den af mig fæstede Pige vedblev at være syg. Til-
sidst meldte Moder mig, at nu havde hun taget sig af den 
Affære og fæstet en halvgammel Bondepige. Senere hen til-
stod hun rigtignok, at hun alligevel ikke havde været saa 
lidt betænkelig ved Sagen, thi vel var „Juliane", som hun 
hed, godt kendt i Familien, idet hun f. Eks. to Gange havde 
tjent som Amme hos Moders yngste Søster, der var Præste-
kone i Gjærn ; men hvor vidt hun duede til at være Enepige, 
var en anden Sag. Fibiger rystede paa Hovedet og forhørte 
sig hos Moder om, hvor mange uægte Børn hun troede, 
Juliane havde beriget By og Land med, og det viste sig, at 
Tallet var saa antageligt, at det slet ikke var værd at røre ved 
den Side af Julianes Eksistens. Forøvrigt undskyldte Fibiger 
hende med, at det var ikke til at tage Fejl af, at hun havde 
Taterblod i sine Aarer, saa man maatte bære lidt over med 
hendes Skavanker i Retning af Elskovseventyr. Det mest lo-
vende var, at Juliane, medens hun tjente hos Moders Søster, 
havde forelsket sig i mig og af den Grund selv søgt om at 
komme til at tjene hos os. Men hun var ikke til at faa vænnet 
af med at sige „Han" og „Hun", saavel naar hun talte til os, 
som naar hun talte om os. Da vi den 1. September kom 
kørende fra Them og holdt uden for vor Bolig i Silkeborg, 
fandtes Juliane allerede ankommen.  
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Jeg glemmer aldrig vor Afrejse fra Them, som foregik, 
efter at vi for sidste Gang havde spist til Middag hos Pastor 
Asmussens og sagt Farvel til Apothekerens. Da vi — Fibiger 
og jeg — endelig var komne til Vogns, — vort Habengut var 
allerede afsendt forud —, befandt der sig desuden i Vognen 
en Faarekrop, en stor Gedde, et Lispund tykke, fede Aal, 
en Pose med Krebs, diverse Oste, forskelligt Smør samt Æg 
foruden en stor Svane, der havde maattet lade sit Liv for et 
dræbende Skud. De nævnte Sager var Foræringer og derfor 
saa uendelig vanskelige at disponere over paa en Maade, som 
ikke saarede Giverne. 

Jeg ser endnu de næsten stive Blikke, hvormed vor Vært, 
Købmand Robert Jones af Firmaet James Petersen i Køben-
havn, iagttog Aflæsningen. Derimod kan jeg ikke huske, 
hvordan der blev disponeret over de mange Herligheder, som 
vi selvfølgelig ikke selv kunde fortære. Svanen, det husker 
jeg, blev sendt til den paa Silkeborg boende Bundtmager, som 
var Jøde og hed Jacoby, og han sendte mig nogen Tid efter 
den dejlige Svaneham forvandlet til en Muffe. 

III 

Mellem Faders efterladte Breve fra 1856 har jeg ogsaa 
fundet mange skrevne saavel af Fibiger som af mig, og blandt 
disse et dateret den 3. Sept., hvori jeg anmelder, at vi var 
flyttede til Silkeborg og glædede os til Faders Besøg i nær-
meste Fremtid. 

Byens Indvaanerantal var paa dette Tidspunkt 1200, men 
Gadernes Antal kun 5. Den længste af dem og ogsaa den mest 
bebyggede, fordi Postruten fra Aarhus pr. Deligence og vi-
dere ad Herning til passerede den, var af Vejvæsenet i den 
Anledning bleven brolagt. De andre 4 Gader maatte tildels 
lade sig nøje med en brolagt Rendesten eller et eller andet 
primitivt Arrangement med Hensyn til Spildevand m. m. Den 
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omtalte Gade bar Navnet „Vestergade", men kaldtes ogsaa af 
nogle for „Chausseegade". Saa var der „Lillegade", sædvan-
ligt kaldet „Søndergade", fordi den førte ud til Landevejen, 
der gik over Virkelund, Them, Salten og Bræstrup til Hor-
sens, — Tværgade, Nygade og Søgade ; desuden et stort 
Torv, som strakte sig uden for, hvor vi nu boede (Hjørnet 
af Vester- og Søndergade) hen til Hotel „Dania", der ejedes 
af Gæstgiver Heegaard. Til højre for „Dania" var der ud-
lagt Plads til Raad- og Tinghuset, som i en nær Fremtid 
tænktes paabegyndt. 

Lægeforholdene i Silkeborg havde hidtil ogsaa været af 
en temmelig primitiv Natur. Om end den ved Fabriken i 1851 
ansatte Læge Jørgensen i de mellemliggende Aar havde sam-
let sig en Del Praksis, laa det dog nær, at nu, hvor han fik 
en Kollega klods op ad sig, vilde dette medføre, at han mere 
end nogensinde vilde blive distanceret, et Forhold, der næppe 
lod sig forhindre, ihvor ubehageligt det efter al Rimelighed 
vilde stille sig for Fibigers Vedkommende. Vel havde Jør-
gensen til Stadighed maattet finde sig i, at man saavel i Byen 
som paa Landet i sidste Instans enten hentede Distriktslæge 
Ryge i Them eller Læge Ditzel i Hammel ved Frijsenborg. 
Begge de nævnte Læger havde hver især absolveret en yp-
perlig Examen, noget som ikke lod sig sige om Jørgensen, 
hvad der ikke var nogen Hemmelighed. 

Som Menneske betragtet nød Jørgensen et godt Omdømme 
og ansaas for at være en fornøjelig Svend, der tilsyneladende 
var i Besiddelse af et uopslideligt Humør, hvilket satte ham 
i Stand til med Lethed altid at kunne rede sig ud af de for-
skellige Genvordigheder, som han paa Grund af Mangel paa 
Rygrad og sin løse Tunge stadig indviklede sig i. Fibiger haa-
bede dog, at han ved at tage alt fornødent Hensyn til Jørgen-
sen kunde bevare et nogenlunde godt kollegialt Forhold. 

Hos Birkedommer, Kammerjunker Drechsel traf vi kun 
Fruen hjemme. Hun var en statelig Dame, og om end be-
hagelig at tale med, saa dog lidt reserveret i sin Optræden. I 



49 

Samtalens Løb oplystes det, at hun var 8 Aar ældre end jeg, 
født i Randers og Datter af Oberstløjtnant Posselt. 

Hos Arkitekt Zeltner var saavel Fruen som han hjemme; 
derimod var der ingen hjemme hos Doktor Jørgensens med 
Undtagelse af hans gamle Moder, som var der i Huset og 
som med stor Kærlighed udbredte sig om Svigerdatterens 
utrættelige Omsorg for at gøre hendes sidste Leveaar saa 
sorgfri og lyse som muligt. Doktor Jørgensens boede et Par 
Huse fra, hvor vi foreløbig havde opslaaet vort Hjem. 

Bestemmelsen var om muligt ogsaa at aflægge Besøg hos 
Forstraad Kliiwers, som boede en halv Fjerdingvej uden for 
Silkeborg. Skovridergaarden hed Marienlund og havde tid-
ligere været Godsforvalterbolig til Silkeborg Gods. 

Fru Kli.iwer var Søster til den bekendte Bondeven, Agita-
tor og Rigsdagsmand Balthazar Christensen; hun var en 
køn, meget talende og livlig Dame, og Moder til 6 smukke 
Døtre, hvoraf de to ældste, Frederikke og Caroline, nylig var 
konfirmerede. 

Efter at have aflagt nogle enkelte Visitter uden for den os 
nærmest staaende Kreds, naaede vi akkurat tidsnok hjem til 
at faa lidt Middagsmad, hvorefter „Distriktslægen" havde at 
begive sig paa Rejse med den af Sognefogden i Ikast paa Fat-
tigvæsenets Regning afsendte Vogn. 

Den næste Dag aflagde vi Besøg hos Kammerraad Bindes-

bølls.1 ) I sin Egenskab af Postmester og Godsforvalter havde 
han Fribolig i den gamle Slotsbygning. Ved Siden af Bindes-
bølls Bolig fandtes det saakaldte „Kapel", en stor Sal, hvor 
der, da Silkeborg ikke havde nogen Kirke, afholdtes Guds- 
tjeneste m m.2) 

1) Johan Henrik Bindesbøll (1819-66) var foruden Postexpeditør og 
Telegrafbestyrer nogle Aar Silkeborgs Politiinspektør og Formand for Kom-
munalbestyrelsen. Desuden Skovkasserer og Godsforvalter ved Silkeborg 

Godsdomæne. 
2) Kapellet var af Købmand Holtzermann, som var den første, der aab- 

nede en større Forretning paa Silkeborg, bleven forsynet med Alter, Stole-

stader og Prædikestol. 
Fra Provinsen 	

4 
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Kammerraad Bindesbøll var en Mand paa Fibigers Alder, 
livlig, morsom og meget musikalsk. Han spillede med For-
kærlighed Violoncel og havde stor Glæde af, at hans to Børn, 
en Søn og en Datter, øjensynligt havde arvet hans Anlæg for 
Musik. 

Fru Bindesbøll var Datter af en Pastor Biitzow, der havde 
været Præst i Linaa og Dallerup. Den gamle Præsteenke 
boede nu i Huset hos sin Datter og Svigersøn. 

Da det traf sig, at vi kom, netop som Familien spiste Fro-
kost, blev vi med den største Gæstfrihed anmodede om at 
blive og tage tiltakke. Fru Bindesbøll var en elskværdig Vært-
inde, og skønt det var første Gang, at vi sad sammen i for-
trolig Klynge, kom der flere af de for Byens Vedkommende 
ret ejendommelige Forhold paa Tale. Det gik mig atter saa-
ledes som flere Gange før, at da jeg ogsaa her hørte Læge 
Jørgensen blive nævnt som den, der var Fader til de smaa 
Pikanterier, som trods deres manglende attiske Salt alligevel 
syntes at blive betragtet som god Latin, tænkte jeg uvilkaarligt 
ved mig selv: „Den Jørgensen maa dog være et mærkeligt 
Menneske og ikke til at holde ud at være sammen med i 
Længden." Jeg beholdt viseligt mine Tanker hos mig selv, 
særligt da jeg vidste, at Jørgensen var saavel Læge som Hus-
ven hos Familien. 

Gamle Fru Biltzow, som overhovedet ikke gjorde Indtryk 
af at være særligt veltalende, blandede sig imidlertid pludse-
lig ind i Samtalen, idet hun med dyb Stemme og stærkt Efter-
tryk erklærede : „Fru Hostrup duer ikke til at være Præste-
kone. Hun er for velviis og paastaaelig." Vi brast alle i Lat-
ter. Jeg havde endnu ikke talt med Hostrups, kun set dem 
Arm i Arm spadsere forbi ned ad Gaden. 

„Saafremt, Doktor Fibiger, det er Deres og Frues Mening 
i Dag at ville hilse paa Christian Drewsens, maa De helst be-
give Dem derned med det samme," sagde Kammerraad Bin-
desbøll og tilføjede leende : „Jeg skal sige Dem, jeg hørte 
allerede i Aftes, ovre hos de Gamle, Skumlerier over, at De 
var gaaet Hus forbi og havde været hos Drechsels."  
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„Hør sig mig 	" begyndte Fibiger. 
„Intet udover hvad jeg nu har sagt," afbrød Bindesbøll 

ham smaaleende. „Jeg kender mine Pappenhejmere, men saa-
vidt er De ikke kommen endnu." 

„Og kommer heller aldrig," svarede Fibiger. 
Vi traf saavel Christian Drewsen, hans unge Frue som 

hendes Søster, Frøken Mathilde Fiirst hjemme og fik en 
overordentlig elskværdig Modtagelse. 

Ud paa Eftermiddagen gik vi til Hostrups, som sidst i Ja-
nuar var ankomne til Silkeborg og boede skraas over for os 
i et Hus, der laa nede ved Silkeborg Langsø. Vi traf dem 
begge hjemme. Allerede i Maj Maaned havde de faaet en lille 
Søn, der altsaa kun var godt og vel 4 Maaneder gammel. De 
var begge umaadeligt glade over Barnet, og Moderen under-
holdt Fibiger paa det ivrigste om „lille Svends Bedrifter". 

„Ikke sandt, Doktor," bemærkede den unge Moder, „der 
maa passes nøje paa, saafremt han skal trives og vokse sig 
stor og stærk. Nu kender han jo ikke engang sin egen Ble." 

„Fuldstændig rigtigt," svarede Fibiger samstemmende, 
men vovede hverken at se paa Hostrup eller mig, idet Ho-
strup var saa fuldstændig optaget af sin Hustrus Bemærk-
ninger, at man fristedes til at tro, at hvert Ord, hun sagde, 
var rene Guldkorn. Pludselig vendte hun sig til mig og 
spurgte : „De har vel nok hørt, hvad man siger om mig i 
Silkeborg?" 

„Hvad siger man?" spurgte jeg. 
„Man siger, at jeg er indskrænket og nærgaaende, men 

det bryder jeg mig ikke en Smule om. Jeg mener, at det ved-
kommer ingen, hvordan jeg er, blot Hostrup er tilfreds med 
mig. Synes De ikke, at jeg har Ret?" 

Deri gav jeg hende Medhold. Overhovedet var der saare 
meget hos hende, som uvilkaarligt tiltalte mig, og ikke mindst 
hendes ogsaa efter min Mening berettigede Stolhed over at 
have naaet det Maal at blive Jens Christian Hostrups Hustru, 
et Ønske, som hun efter Sigende havde været opfyldt af fra 
sin fagreste Ungdom og ingensinde havde lagt Skjul paa. 

4• 
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Da jeg senere hen lærte Fru Hostrup at kende, forbav-
sedes jeg mere og mere over hendes ofte umotiverede Paa-
staaelighed. Uvilkaarligt studsede man over den kølige, af 
visende Maade, paa hvilken hun pludseligt kunde finde paå 
at tilkendegive sin Mening, selv om hun derved saarede 
mange, som hun ellers satte Pris paa.1) 

„Nej Friden, det bliver mig for indviklet med alle disse 
Visitter," erklærede Fibiger den næste Dag. „Det behøves da 
heller ikke, at vi farer rundt fra den ene til den anden. Jeg 
er lige glad, hvad der siges om os, blot man tager høfligt 
imod os." 

Henad Mørkningen nogle Dage efter bankede det paa Dø-
ren. Jeg sad i Fibigers Studereværelse, da han var paa Lan-
det, parat til at tage imod dem, der kom for at tale med ham. 

„Det er kun mig," sagde en Dame, idet hun traadte over 
Tærskelen, „men jeg maa dog vist for en Sikkerheds Skyld 
præsentere mig selv, da vi endnu ikke har staaet Ansigt til 
Ansigt. Jeg er Jacobine Jørgensen, Doktor Jørgensens Hu-
stru." 

Jeg skyndte mig at hjælpe hende Hat og Mantille af. Snart 
sad vi Side om Side i Sofaen, og hun fortalte mig, at da hun 
vidste, at vore Mænd var paa Landet, havde hun besluttet at 
gaa lidt ind til mig, tilmed da hun ogsaa vidste, at vi vilde 
mødes hos gamle Drewsens til Middag den paafølgende Søn-
dag, og at der næppe vilde blive Anledning til stort mere 
end at blive præsenterede for hinanden. 

') Carl Ploug, Hostrups og Fibigers Ven fra Ungdomsaarene, udtalte 
ved en given Lejlighed, hvor ogsaa jeg var til Stede, at det var Elisabeth 
Hauchs Umiddelbarhed, som i saa høj Grad havde paavirket Jens Chri-
stian Hostrup, saaledes at han i hende kun saa den ideale Sandheds For-
kæmperinde. 

Jeg har mange Gange senere tænkt, om der alligevel ikke havde ligget 
en endnu mere solbeskinnet Tilværelse tilrede saavel for ham som for 
hende, saafremt han overhovedet ikke var bleven Præst og navnlig ikke 
paa Silkeborg, hvis Beboere han selv karakteriserer i sine Livserindringer 
ved at betegne dem som en lysegrøn Befolkning og dog manglende det 
fælles Præg, som Ungdom giver. (Forf. Anm.) 
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Jeg saa med en særlig Interesse paa hende, hvis Ydre ikke 
syntes mig at svare til den gængse Mening, at hun var en 
smuk Dame ; dertil var hendes Ansigts Udtryk efter min Me-
ning for stillestaaende ; men hele hendes Ydre var sirligt til 
det yderste, og man fik straks det Indtryk, at hun maatte 
være i Besiddelse af megen Ordenssans og Akkuratesse. 

Under vor ret livlige Samtale kan jeg ikke nægte, at jeg 
sad og studerede hende. Fibiger havde jo forud skrevet til 
mig, at han kunde godt lide hende, og havde heller ikke siden 
da skiftet Mening. Flere Gange under vor Samtale tænkte jeg 
ved mig selv : „Mon Fru Jørgensen dog ikke til Tider er lidt 
mindre vel fornøjet med Sagerne, som de nu staar til her paa 
Pladsen ?" Forholdene var dog væsentlig forandrede, siden 
hun som ung Kone, i 1852, kom til Silkeborg, hvor hendes 
Mand fra 1851 havde fungeret som Læge ved Papirfabriken 
og tilmed var den eneste Læge paa Pladsen. 

Denne Fru Jørgensens og min Sammenkomst førte allige-
vel ikke til noget mere indgaaende Bekendtskab imellem os. 

Antageligt skyldtes det Doktor Jørgensens Lyst til at more 
sig, at han var kommen i Gang med at fordrive Tiden med 
at fortælle løs Snak og sige Vittigheder m. m., hvorfor han 
til Stadighed drev denne Sport, hvor Lejlighed fandtes, endog 
hos selve Drewsens. Det syntes kun sjældent at gaa op for 
ham, at derved foranledigedes, at mangen lille ulmende Glød 
i Anledning af Misforstaaelser o. s. v., som ellers vilde være 
gaaet ud af sig selv, blussede op og udviklede sig til en mere 
og mere om sig gribende Brand, som det næsten var umu-
ligt at faa slukket, før det var for silde. 

Det vilde imidlertid være en stor Uret ikke samtidigt at 
gøre opmærksom paa, at Silkeborgs Udvikling i aandelig 
Henseende ikke ernæredes ved Sladder ; Sladderen var paa 
ingen Maade mere fremherskende der end paa alle andre 
Steder, hvor Mennesker lever og virker. 

Derimod viste det sig, at Byens unge Husmødre i For-
ening med deres Mænd i høj Grad alle var besjælede af Øn- 
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sket om paa hæderlig og udholdende Maade at skaffe Hjem-
met saa gode Forhold som blot muligt, hvorfor man heller 
intet kendte til lovløs Erotik og den dermed forbundne My-
stik, kort sagt „Skandale". - 

I Følge gamle Forordninger skulde der en Dag i Marts, 
Juni, September og Oktober afholdes Marked i Silkeborg, 
desuden Torvedag hver Lørdag. I Anledning af de fire Mar-
keder var der bagved Nygade udlagt et Kvægtorv, hvor der 
kun handledes med Heste, Kvæg o. s. v. 

Det morede mig om Lørdagen at sidde ved Vinduet i Dag-
ligstuen og se ned paa Torvet, hvor der altid paa denne Dag 
var en efter Forholdene livlig Færdsel af Landboere fra fjærn 
og nær. 

Lige uden for vore Vinduer, men paa den anden Side af 
Gaden, stod de noksom bekendte sorte Jydepotter opstillede 
i Række og Geled til behageligt Udvalg, medens Vogne, i 
Reglen forspændte med Stude, holdt bag ved belæssede med 
samme skrøbelige Varer, indpakket i Lyng, bastet og bundet 
af de saakaldte „Simer", snoede af Halm. 

I Nærheden af Jydepotterne stod ligeledes opstillede større 
og mindre røde eller hvide glasserede Mælkefade af forskel-
lig Størrelse foruden andre nyttige Husholdningsgenstande, 
endog af meget intim Art. Alt var prydet med klodsede Efter-
ligninger af Blomster, eller med Zirater, udførte af Potte-
magernes Fingre. Fabrikationen af disse Varer foregik rundt 
om i Skanderborg Amt, særligt Gjærn Herred, Linaa- og 
Dallerup-Pastorat. Der holdt ogsaa Vogne med Tyttebær — 
Blaabær var længst forbi — andre med Tørv, kaldet Klyner, 
og Koste, lavede af Birkeris og Lyng, kaldet „Limer". Af 
Træsko sammenbundne med de nævnte Simer var der nok ; 
i umiddelbar Nærhed var der oftest et Udvalg af Læderskaf-
ter, bestemte til at forvandle Træskoene til Træskostøvler. 
Fabrikationen af Træsko og Træskostøvler var forøvrigt frit 
Haandværk, hvorfor det kunde drives af enhver, der havde 
lidt Penge paa Lommen til Indkøb af Træ. Særligt i Them  
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og Ry Sogne blev der paa Grund af de omliggende store 
Skovstrækninger drevet en storartet Træskofabrikation. 

Sjældent manglede man paa en Torvedag Synet af en Uld-
handler, som forhandlede strikkede Nattrøjer, Benklæder, 
Huer, Sokker og lange Strømper, forarbejdede af Hedefaa-
rets Uld. Det var mest i Ringkøbing Amt, Hammerum Her-
red, at disse „Uldhandlere" hørte hjemme. Saavel Mænd som 
Kvinder strikkede der, hvad enten de var ude eller hjemme, 
og der ikke paa anden Maade var Brug for deres Hænders 
Arbejde. 

Den jydske Befolkning paa de omliggende og udyrkede 
Hedestrækninger var rørende stræbsom i Retning af at for-
skaffe sig Livserhverv ved Hjælp af de for dens Vedkom-
mende tilgængelige Midler. Dette gjaldt navnlig om Beboerne 
af de jordløse Huse og andre saakaldte „Smaamænd", hvem 
Fattigdommen ikke tillod at gøre noget Udvalg af Erhvervs-
midler. 

Paa Torvet falbødes i Reglen større og mindre Maatter og 
Skamler, flettede af Siv, af hvilket Materiale der ogsaa lave-
des de saakaldte Sivsko, store og fladbundede, men meget 
brugbare, naar man led af kolde Fødder. 

Særligt morsomt var det paa en Markedsdag at se paa 
det i Silkeborg pulserende Liv, der stak saa stærkt af mod 
Byens sædvanlige Stilhed. Bondemændenes Dragt bestod 
altid af lange Benklæder, der saavel som Frakken var syet af 
tykt mørkeblaat eller graat hjemmelavet Vadmel. De saa saa 
mærkelig uformelige ud, hvilket Fibiger forklarede mig laa 
i, at de foruden tykke uldne Underbenklæder til Tider bar 
2 å 3 uldne Nattrøjer foruden 1 å 2 Veste under Frakken ; 
dertil kom mindst 2 tykke Halstørklæder og et tredie, det 
saakaldte „Mundklæde", bestemt til at trækkes op foran 
Munden i køligt Vejr. Paa Hovedet bar de en Kasket eller 
Hue, undertiden en gammel Bulehat. Som Regel i den ene 
Mundvig en lille „Snadde", der nu og da toges ud for at 
spytte langt. 
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Kvinderne kunde man se maatte være lige saa stærkt ind-
pakkede, men de bar enten et uldent Tørklæde løseligt knyt-
tet om Hovedet eller en af blegrødt blomstret Sirts syet 
Kappe — en saakaldt „Lue", omgivet af stive, strittende Pi-
ber af Tøjet. Undertiden saa man en ældre Kone med en 
sort Hat, imedens andre bar Kyser. 

Alt, hvad der kunde opsættes til selve Torvedagen, blev 
opsat, hvorfor der paa denne Dag var et stadigt Rykind hos 
,Distriktslægen". De Landboere, der saaledes var komne til 
Byen for at tale med „Daavteren" samtidig med, at de f. Eks. 
solgte et Dusin „Limer", var meget kede af at faa det Svar, 
at Fibiger var paa Landet i Sygebesøg. 

Det var morsomt at overse det Mylr af Agende og Gaaende 
fra nær og fjærn, som Markedsdagen den 28. Oktbr. 1856 
færdedes paa Torvet. Alle saavel unge som gamle var iførte 
deres bedste Puds, men fremfor alt opsatte paa enten at 
sælge, købe eller more sig. I Løbet af Natten var der paa-
begyndt Rejsning af Boder, Telte og Stader, tilhørende de 
forskellige Forhandlere, saavel fra Aarhus, Viborg, Randers, 
Skanderborg som ogsaa langvejs Vester fra. Alle disse sto-
lede paa i Dagens Løb at kunne komme til at gøre Forret-
ning paa Silkeborg. Endog de to bekendte Kagemadammer 
fra Christiansfeldt ankom med deres Honning- og Peber-
kager, deres Sukkergrise og Sirupsh jerter prydede med et 
trykt og paaklistret Vers om evig Kærlighed. Der var ogsaa at 
se den ligesaa godt kendte Bissekræmmer, der hørte hjem-
me i Egnen omkring Tønder, og som Aar ud og Aar ind 
drog viden om, udelukkende forhandlende haandkniplede 
Blonder, Kraver m. m. af sin hvide af Hør spundne Traad. 

Paaklædningen for Bøndernes Vedkommende var ikke i 
nogen paafaldende Grad afvigende fra deres dagligdags Paa-
klædning med Undtagelse af, at en eller anden Velhaver viste 
sig at være i Besiddelse af en sølvbeslagen „Merskumer", 
der saasnart den var udrøget, omhyggeligt forvaredes dybt 
nede i en Lomme for ikke at blive „forkølet", forinden den  
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paany skulde stoppes. De mere velhavende Bønder fra Eg-
nen ved Randers var let kendelige ved de store brune, fir-
kantede Silkehalsklæder, som de bar med et vist Selvbehag, 
i Stedet for de nylig omtalte lange uldne Halsklæder. 

Havde en ung Karl Uhr paa Lommen, fandt han snart Ud-
veje til at faa det stillet til Skue paa en eller anden Maade. 
Bønderkonerne satte deres Stolthed i at have Silkeforklæde 
paa, og bar Korsklæde med Lin. 

I Række — 5-6 ad Gangen — spadserede Ungpigerne 
om med hinanden under Armen, næsten altid bærende det 
almindelige Hovedklæde, der som Regel i Dagens Anledning 
var forfærdiget af et finere Stof og besat med Blonder. Det 
hørte øjensynligt med til Kurmageriet, at en Karl pludselig 
fandt for godt at fare hen, bryde Kæden og tage en af de 
unge Piger om Livet. Kort sagt, de unge Karle kunde finde 
paa saa mange kaade Spilopper, uden dermed at overskride 
Grænsen for det tilgivelige, saafremt de unge Piger ikke vare 
altfor knipske. Dog som Regel fo'r de fra hinanden under 
Skrig og Latter lig en Flok skræmte Høns. Selv om der frem- 
kom endog iøjnefaldende Antydninger af Drukkenskab, var 
den almindelige Godmodighed saa karakteristisk, at den ene 
i saa Tilfælde hjalp den anden tilrette. Jeg saa godt henad 
Aften et og andet Køretøi forsvinde, naar dets Køresvend 
havde kigget lidt for dybt i Glasset og i den Anledning smæl-
dede lovlig meget med Pisken ; men sligt kan som bekendt 

• hændes den bedste. 
Dagen efter Markedet kom Stiftsfysikus, Justitsraad Jesper-

sen kørende til Silkeborg med sin egen Befordring, nærmest 
som han forklarede for at inspicere Apotheket, men sam-
tidigt ogsaa for at efterse de Fibiger den 4. April 1856 af 
Læge Jørgensen tilstillede Protokoller, som denne under Va-
kancen, efter at Distriktslæge Ryge havde modtaget sin Ud-
nævnelse til Roskilde, havde ført. Der var nemlig bleven lagt 
Mærke til, at de Indberetninger, Jørgensen indsendte i den 
Tid, han var konstitueret, var saare overfladisk affattede, og 
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at der samtidig viste sig at være forefaldet et stort Antal kun-
stige Fødsler, hvilket Fænomen der nu ønskedes Forklaring 
over. Der var selvfølgelig intet andet at gøre end først at 
afæske Jørgensen Forklaring og dernæst Jordemoderen, hvor-
for vor Tjenestepige Juliane blev sendt ind til Jørgensen med 
Anmodning om at komme til Distriktslægen. Da jeg selvføl-
gelig ikke overværede Konferencen, kan jeg kun gengive Fi-
bigers morsomme Referat af, hvorledes Jørgensen gav Jorde-
moderen Skylden, hvorfor det blev nødvendigt ogsaa at sende 
Bud efter hende, for at hun kunde faa sig en passende Røffel 
tildelt. 

Saasnart Jørgensen havde sagt Farvel, maatte Juliane af 
Sted efter Madammen, som heldigvis var hjemme. Hun gav 
øjeblikkelig hæsblæsende Møde med Hatten paa 3 Haar og 
et sammenrullet rent Forklæde i Haanden. Selvfølgelig gav 
hun Jørgensen Skylden, da hun hørte, hvorom Sagen drejede 
sig. 

„Jeg skal sige Deres Stiftshøjhed," sagde hun fortroligt, 
idet hun satte sig ned. 

„Stop lidt, min gode Madam, bliv staaende," sagde Jesper-
sen barsk. — Hun rejste sig og saa sig forvildet om, hun var 
saa vant til, at der blev gjort al mulig Stads af hende og til 
kun at blive tiltalt i blideste Toneart. 

,.Saa, skynd Dem saa, fortæl!" — Hun havde lystret Or-
dre og stod nu ret op og ned. — „Herregud, hvad skal jeg 
fortælle?" — „Sammenhængen ved de Fejlgreb, som er ble-
ven begaaet af Dem. Naa, sæt Dem saa ned og lad os høre," 
tilføjede Jespersen mildere. 

Hun satte sig. ,Ja, ser De, Herr Stiftshøjhed." 
„Lad mig være fri for det Vrøvl og kald mig Hr. Justits-

mad." 

ser De, Hr. Justitsraad. det var nødvendigt at lade 
Doktoren kalde den første Gang ...." 

„Og den and en Gang 
”Den kom ganske af sig selv, for Doktoren havde selv for- 
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talt om Forretningen, og saa vilde den næste, der stod for 
Tur, ogsaa have, at han skulde hjælpe hende, for Jørgensen 
er saa blød af sig, og derfor kom det øvrige saa ganske af 
sig selv. Den ene hørte lidt her, og den anden lidt der, og 
der var ingen Ende paa Tryglen og Bønner, og saa tænkte 
jeg, og det samme tænkte de andre med mig, at det kunde 
da ikke gøre nogen Skade, om Jørgensen blev hentet. Han 
var jo den eneste Læge i mange Miles Omkreds og tilmed 
konstitueret Distriktslæge, saa ham maatte der da kaldes 
paa, om Storken ..." 

„Tak, Madam, Tak, nu kan De gaa, men jeg vil dog lade 
Dem vide, at herefter bliver der holdt skarpt Udkig med 
Dem, min Gode. Farvel!" 

„Ak, Deres Højvelærværdighed, der kan da vel intet ondt 
times mig, jeg er jo kun praktiserende Jordemoder. Jeg kan 
forsikre Deres Stiftsfysikus om, at det er saare vanskelige 
Forhold her paa Silkeborg, og det gik aldrig saa godt som 
det gaar, om jeg ikke var saa hurtig i Vendingen, som 
jeg er." 

„Hvad mener De nu dermed?" spurgte Jespersen. 
„Jeg mener, at naar Lysten er der .... jeg mener, naar 

den saadan kommer over dem ...." 
„Over hvem? Hvad er det for en Lyst, De staar og vrøv-

ler om? Taler De nu atter om Doktor Jørgensen?" 
„Vorherre bevare min Mund. Nej! Jeg mener .... De for-

staar nok ...." Madam Christensen standsede og slog und-
seligt Øjnene ned. 

,Saa for Satan, saa tal dog, saa man kan forstaa Dem." 

„Bal?" 

„Ja ja, Hr. Justitsraad, jeg mener, at det altid sker, at 
naar her har været Bal ...." 

”Ja, Herregud man morer sig, men bagefter naar Tiden 
kommer,  maa jeg piske rundt fra den ene til den anden, for 
saa er det galt fat baade her og der." 

 

„Tak, mange Tak for god Underretning, Madam. Nu kan 
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De gaa, men husk paa, at jeg har advaret Dem, hvad enten 
Lysten kommer over Dem eller ej." 

Jeg hørte Jespersens og Fibigers ustandselige Latter, og det 
var ikke første Gang, jeg hørte dem le med hinanden. Som 
sædvanligt kunde Dr. Jørgensen ikke holde tæt og satte der-
ved forskellige af Fruernes Fantasi i Bevægelse, og ikke 
mindst Fru Hostrups, der paa det bestemteste erklærede, at 
om hun ikke havde været gift med Hostrup, vilde hun have 
været Jordemoder. Hun var i Virkeligheden meget indta-
gende paa sin ret ejendommelige Maade. 

Jeg mindes saa tydeligt en Aften, da der var Selskab hos 
Kammerraad Bindesbølls, at hun, efter længe at have siddet 
og hørt paa Jørgensens vovede Vittigheder, bøjede sig frem 
over Bordkanten henimod ham, idet hun spurgte : 

„Hvorfor sidder De nu der og fortæller saadan noget, som 
jo dog er saa ganske ligegyldigt? Sig mig, hvorfor gør De 
det?" 

Jørgensen vidste selvfølgelig intet at svare. 
„Ja, ja," fortsatte hun og bankede med sin ene Pegefinger 

eftertrykkeligt i Bordet, „saa lad være med at svare. Men 
jeg synes, De skulde lade det være, De gør jo ingen Gavn 
dermed, tværtimod volder det kun Fortræd." 

„Fortræd?" gentog Jørgensen, som endelig havde fundet 
sit eget, egentlige Jeg efter den uventede Overrumpling. „Der 
kan dog virkelig ikke være noget ondt i, at jeg siger, hvad 
der kun kan tjene til at give Stof til Samtale. Her paa Silke-
borg er kedeligt nok i Forvejen," tilføjede han smilende, 
samtidigt med at han kælede for sine Favoritkrøller, en paa 
hver Side af den brede Pande. 

Fru Hostrup fik ikke Tid til at svare, idet der fra en af de 
Tilstedeværende blev henvendt et Spørgsmaal til hende, og 
samtidig nærmede ogsaa Hostrup sig. Med stor Spænding 
havde han fulgt Replikskiftet, og saa nu med et kærligt straa-
lende Blik paa sin Hustru, der altsaa ikke lod til at ville være 
bange for, om fornødent, at tage „et Rusk i Menigheden". —  

61 

I sin Bog om Silkeborg kalder Drechsel Linaa Sogn for 
„Moder-Sognet", og han har ogsaa god Grund til det, idet 
det fra først af var fastslaaet, at Silkeborg skulde høre under 
Linaa Sogn, dog med Undtagelse af, at den egentlige Guds-
tjeneste paa Søn- og Helligdage skulde afholdes paa Pladsen. 

Ved Michael Drewsens Indflydelse og i god Samstemning 
med hans længe nærede Ønske om at se Silkeborg anerkendt 
som Købstad blev Forholdet dog snart, at Linaa-Sogn blev 
Anneks til Silkeborg-Sogn og ikke omvendt. Samtidig be-
stemtes det, at Præsten skulde bo i Hovedsognet : Silkeborg. 
Som en Slags Erstatning til Linaa-Sogn blev det dog fastsat, 
at Præsten om Vinteren skulde læse med sine derværende 
Konfirmander i Linaa, hvorfor Præsten i Silkeborg to Gange 
om Ugen kørte den over 1 Mil lange og bakkede Vej til sit 
Anneks. Da der paa disse Dage, hvor man vidste, at han 
vilde være at træffe i Linaa, sædvanligvis ophobede sig en 
Mængde andre Forretninger, var det et ret besværligt Liv, 
Hostrup førte. Vi saa ham ofte køre hjemme fra i den aarle 
Morgenstund og undertiden først vende hjem i den bælmørke 
Aften, til Trods for, at Chausseen fra Aarhus til Silkeborg 
nu var færdig og kunde benyttes direkte til Linaa. 

Det havde Hævd i Silkeborg at fejre Frederik den VII.s 
Fødselsdag den 6. Oktober ved en festlig Sammenkomst. 
Selvfølgelig undlod vi ikke at indfinde os. Denne Gang sam-
ledes man paa „Hotel Dania" og ikke som sædvanligt paa 
„Hotel Silkeborg", hvorfor husker jeg ikke. Derimod min-
des jeg saa tydeligt, at Forstraad Kliiwer, der havde givet 
Møde i Gala Uniform, var en meget søgt og ivrig Danser 
og derfor ikke af Gulvet. Der var imidlertid den Fare ved 
ham, at han dansede med Rytterstøvler paahæftet Sporer, 
hvorfor hans nydelige Frue med en vis Ængstelighed fulgte 
sin Gemals Færd, især naar han dansede baglæns! 

Den 15. Oktbr. var det Michael Drewsens 51-aarige Fød-
selsdag, i hvilken Anledning Fader var bleven indbudt til at 
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komme til Silkeborg og opslaa sit Paulun i selve Fødselsdags-
barnets Hjem. Let forstaaeligt indfandt han sig, men slog sig 
ned hos Distriktslægens. 

Jeg husker godt den Tale, der førtes Mand og Mand imel-
lem, fordi Christian Drewsen overmodigt tillod sig den Spøg 
at tage en Hundredrigsdalerseddel ud af sin velspækkede 
Brevtaske og antænde den ved et Gasblus, hvorpaa han først 
tændte sin egen Cigar og dernæst tilbød de Omstaaende Bru-
gen af den kostbare Fidibus. Det var første Gang, Gassen 
var tændt paa Silkeborg, og til Ære for Michael Drewsen 
havde man just valgt Dagen den 15. Oktbr., hans Fødsels-
dag. 

Michael Drewsens Svaghed lige overfor Sønnen var paa 
sin Vis ejendommelig storslaaet i al dens fine Følsomhed. 
Selv om han i sit stille Sind og endog til Tider lige overfor 
Fibiger, som i høj Grad fra Begyndelsen af besad hans udelte 
Tillid, indrømmede, at hans Søn var forkælet, holdt han dog 
ikke af at blive mindet derom. Christian Drewsens Passion 
var at sidde paa Bukken og køre med Hatten paa Snur og 
et lunt Smil om Munden jagende gennem Byen, mens „de 
Indfødte" rystede paa Hovedet. 

Det fortaltes, at den egentlige Grund til, at Michael Drew-
sen og Drechsel saa hurtigt var komne paa Kant med hin-
anden, var den, at sidstnævnte havde fundet sig beføjet til at 
udtale, at den unge Drewsen burde være i Besiddelse af et 
bedre Begreb om, hvad man kunde tillade sig at byde Birke-
dommeren paa Silkeborg. Da „Gamle Drewsen" aldrig tillod 
sig at blande sig i andres Familieforhold, blev han vred, no-
get de fleste uden Tvivl ogsaa vilde være bleven. 

Med stor Glæde havde vi hilst Apotheker Nielsen og hans 
Families Komme til Byen. Vi tilbragte mange fornøjelige Ti-
mer hos disse fortræffelige Mennesker, som til næste Aar, 
naar vor Bolig var færdig, vilde blive vore nærmeste Na-
boer. 

Straks efter vort Komme til Silkeborg havde Drewsens  
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været saa elskværdige at indbyde os til at spise hos dem om 
Søndagen sammen med Christian Drewsens og Jørgensens ; 
men vi bad om at maatte have Lov til at komme som uind-
budne Gæster, naar det passede os bedst, hvorfor jeg man-
gen Aften benyttede mig af dette og gik derned, naar Fibiger 
var paa Landet i Praxis. Jeg holdt saa meget af dem alle og 
ikke mindst af Fru Amalie Drewsen. 

Aaret 1857 begyndte med at volde Fibiger en Del Bekym-
ringer i Retning af pekuniære Vanskeligheder, foranlediget 
ved at han i Lighed med de andre Nybyggere skulde lade 
opføre en Bolig paa den ham tilstaaede Byggegrund. Skete 
saadant ikke inden en vis Frist, vilde han miste sin Ejen-
domsret til Grunden. 

Med stor Beredvillighed havde imidlertid Kammerjunker 
Drechsel tilbudt Fibiger at tage sig af ham i Retning af de 
dermed i Forbindelse staaende pekuniære Forhold, Priori-
tetskrav o. s. v., thi nægtes kunde det ikke, at Fibiger ikke 
forstod sig stort paa slige Forholds Ordning. 

Hostrup fortæller i sine Erindringer om Silkeborg, at han 
fik det ordnet saaledes, at han kunde holde Altergang hver 
Søndag. 

Fibiger og jeg sympatiserede i høj Grad med denne Ord-
ning af den Grund, at Altergangen ikke tiltrak sig den van-
lige Opmærksomhed, som naar Menigheden paa bestemte 
Dage om Aaret fulgtes ad til Herrens Bord. 

Det mirakuløse Element i den kristelige Lære havde kun 
liden Betydning for Fibiger, da han saa godt som daglig stod 
Ansigt til Ansigt med endnu større og vidunderlig skønne Mi-
rakler, haandgribelige særligt for den, der har Evne og Mod 
til at lægge sine egne aandelige Kræfter med i Vægtskaalen 
i Kampen mod Døden. 

En Dag, da Fibiger efter et Sygebesøg hos Hostrups lille 
Barn sad ganske modfalden og talte om, at efter hans Mening 
var den lille Dreng syg til Døden, og hvor ondt det gjorde 
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ham for de stakkels Forældre, stillede jeg ham det Spørgsmaal, 
ham, der saa troligt dyrkede sin Videnskab og havde sit 
Hjerte hos enhver, der var syg og sorgfuld, om ikke ogsaa 
vi den kommende Søndag skulde gaa til Alters. Han saa med 
et mildt Blik paa mig og svarede, idet han strøg sin Haand 
hen over mit Haar : „Som du vil, min egen Friden." Og der-
med var den Sag afgjort. 

Da Lørdag kom, skrev Fibiger et Par Ord til Hostrup, 
som nu boede skraas over for os paa Søndergade, og sendte 
Juliane over med Brevet. Det varede længe, inden hun kom 
tilbage, men dog inden Fibiger, der skulde paa Landet, var 
parat til at køre. Til min Forbavselse fandt jeg ham staaende 
foran sin Pult med Armen hvilende paa denne og Ansigtet 
skjult i sine Hænder. 

„Læs," sagde han og rakte mig et Brev. Det var fra Ho-
strup, som med korte og fyndige Ord meddelte, at han saa 
sig ikke i Stand til at tage Fibiger til Alters. Jeg kaldte paa 
Juliane : „Hvem gav dig dette Brev," spurgte jeg. 

„Præsten selv." 
„Gaa over til ham," foreslog jeg Fibiger, „og tal med ham, 

der maa jo foreligge en Misforstaaelse." 
„Nej," svarede Fibiger, „det maa du besørge ; jeg maa og 

skal af Sted, Vognen har ventet længe nok." 
„Men sæt han er syg?" 
„Syg — Hostrup? I alt Fald ikke legemligt, gaa du kun 

derover. Og sig, at jeg kommer, saa snart jeg er kommen 
hjem, men det kan maaske blive silde." 

Jeg vidste ikke, hvad jeg skulde svare, saa betagen følte 
jeg mig og fulgte tavs med ned til Vognen. 

Idet Hestene satte sig i Bevægelse, bøjede Fibiger sig ned 
til mig og sagde : „Skriv til Moder, medens jeg er borte, og 
fortæl hende, hvad der er hændt hendes Dreng." 

Jeg saa efter den bortkørende Vogn og gik saa over til Ho-
strups og lige ind i hans Studereværelse. 

„Hr. Pastor, hvad betyder det Brev, De har sendt Fibi-
ger?" spurgte jeg kort.  
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„Det staar der jo i Brevet," svarede han i samme Tone. 
„Ja saa! Men dermed lader jeg mig ikke nøje." 
„Jeg har ikke det ringeste imod at tage Dem til Alters." 
„Alene?" faldt jeg ham i Talen. 
Jeg var saa opbragt, at jeg sagde mere, end jeg burde have 

sagt, men Hostrup blev mig ikke Svar skyldig. 
„Godt, Hr. Pastor ! Vil De have den Godhed at give mig 

en positiv og ingen negativ Forklaring, som jeg kan støtte 
mig til, thi jeg gaar nu hjem og skriver til Biskop Brammer." 

„Jeg bryder mig ikke om, hvad Biskoppen mener eller 
ikke, jeg nedlægger før mit Embede, end jeg opgiver min 
tagne Beslutning" — svarede han hidsig, — „det vil da sige, 
saafremt Fibiger og jeg ikke forinden kommer overens." 

„Hvorom?" 
„Med Hensyn til hans Tro. Jeg handler, som jeg handler, 

fordi jeg holder af Fibiger." 
„Det var en underlig Forklaring," svarede jeg. „Hvor tør 

De overhovedet tillade Dem at forlange, at han skal staa 
Skoleret lige overfor Dem, som tillader sig at gøre Skel mel-
lem Mand og Hustru?" 

„Skel?" gentog han langsomt og studsede. 
Jeg mindes ikke, hvad jeg svarede, men jeg husker, det 

endte med, at jeg resolut erklærede, at jeg gik ikke, førend 
han med rene Ord havde udtalt sig om, hvori Fibigers For-
seelse bestod. 

„Han har været meget uforsigtig," erklærede Hostrup ; 
„han har udtalt, at han ikke troede paa, at Jonas havde væ-
ret i Hvalfiskens Bug, og sligt bør ikke ske her paa Stedet, 
hvor der forud vitterligt hersker saa mange Vildfarelser paa 
det religiøse Omraade." 

Han saae saa nervøs ophidset for ikke at sige forpint ud, 
at jeg tænkte ved mig selv : „Det er vist paa høje Tid, du 
gaar." Men alligevel spurgte jeg : 

„Sig mig, har De selv hørt Fibiger sige dette om Hval-
fisken?" 

Fra Provinsen 	 5 
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„Nej, det har Elisabeth hørt ham sige !" Jeg tav forbløffet. 
„Jeg skulde sige fra Fibiger, at han kom over og saa til 

lille Svend, naar han kom hjem," sagde jeg dæmpet og gik 
saa min Vej uden at sige Farvel, i Virkeligheden aldeles bragt 
ud af Ligevægt. 

Jeg gik dog ikke hjem, men ned i Lunden og op til Fruens 
Bænk. Himlen var soloverstraalet og Silkeborg Langsøs 
Overflade blank som et Spejl. Det var en Vederkvægelse 
efter mit skarpe Sammenstød med Hostrup at sidde saa 
fredelig under Træernes Løv. 

Saa gik jeg hjem og skrev vistnok et temmelig bedrøveligt 
Brev til min Svigermoder, dernæst et til Fader og til Biskop 
Brammer. Jeg var kommen hos Brammers siden mit 14de 
Aar og sammen med Fibiger, efter at vi var blevne forlovede. 
Efter at Brevene var komne af Sted og mit Sind var faldet 
mere til Ro, mindedes jeg pludselig en Aften paa Apotheket 
kort forinden, hvor ogsaa mange af Hostrups Tilhængere var 
indbudte. Fibiger og jeg sad lidt afsides og morede os ærligt 
talt saa smaat over den Ihærdighed, hvormed Miraklerne blev 
drøftede, medens Hostrup, der stod omgivet af sine tilstede-
værende Veninder, saa lidt genert ud paa Grund af den ind-
gaaende Venlighed, der vistes ham og som tvang ham til at 
blive staaende midt i Klyngen. Pludselig bøjede Fibiger sig 
hen imod mig og spurgte halvhøjt og leende : „Friden, tror 
du paa, at Jonas har været i Hvalfiskens Bug?" 

Jeg, som straks var med og vidste, at hans Spørgsmaal 
stod i Forbindelse med, at man i den Fibigerske Familie 
plejede at drille hans Broder Johannes (kaldet „Jonas") med 
det Spørgsmaal, hvordan han egentlig havde haft det i Hval-
fiskens Bug, svarede derfor ufortøvet : „Hvor kan du spør-
ge ? Du kan da nok begribe, at jeg er sikker paa, at Jonas 
har været i Hvalfiskens Bug." 

Jeg var næsten skamfuld paa Hostrups Vegne, da jeg, 
inden Fibiger gik over til det syge Barn, mindede ham om 
det passerede; men han rystede kun paa Hovedet og  
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svarede træt : „Her bliver snart ikke til at være i Silke-
borg." Det endte med, at Fibiger lovede Hostrup at glemme 
Sagen. Vi gentog ingensinde vor Anmodning og overværede 
aldrig senere hen nogen Gudstjeneste, hvor Hostrup præ-
kede. 

Hostrup skriver i sine Livserindringer : „Min bedste Trøst 
den Gang som altid var imidlertid min Hustru ; hun sagde 
mig bestandig uforbeholdent, hvad hun syntes om, og hvad 
hun ikke var fornøjet med i mine Prædikener, og jeg var 
sikker paa hendes sunde Sans og hendes usvigelige Sand-
hedskærlighed, saa jeg er overbevist om, at jeg uden hende 
ved min Side var bleven en langt daarligere Præst, end jeg 
blev." 

Han havde fuldgyldig Grund til at benytte det Udtryk, han 
bruger om sin Hustrus ufravigelige Sandhedskærlighed. Dog 
var hun ikke saa højt begavet, at det ikke kunde glippe for 
hende at vælge og vrage mellem den Sandhed, der bør siges, 
og den der bør ties med. 

„Hver Ting til sin Tid" er jeg ikke utilbøjelig til at tro var 
hendes Valgsprog i sit Forhold lige overfor Hostrup. Digter 
var han, og som saadan vil ogsaa han, der saa kvikt og saa 
indgaaende har skrevet og sunget om Studentens ungdoms-
friske Modtagelighed for Tilværelsens Solskin, mindes gen 
nem Slægtled. Nu var han bleven Præst, og nu vilde hans 
Hustru — tror jeg —, at han ogsaa i denne sin Stilling skul-
de staa paa Bjergets Tinde, og hans Forkyndelse af Ordet 
maatte efter hendes Mening hvile paa Bibellærdommens Ord-
lyd. Særligt nu, da Naturalismen og den fritænkeriske Ret- 
ning stadig fik mere og mere Mod til at lade sit tveæggede 
Sværd blinke i Solen, var hun maaske sig selv ubevidst ja-
loux paa enhver, hvem hun ansaa i Stand til at drage hans 
Digtersjæl ind under en Paavirkning, som gik hendes Ide 
imod. 

Hans Hustrus Ildtilbedelse rørte Hostrup paa det dybeste ; 
han forstod godt, at han bar et Ansvar, der stod i Forbin- 

5. 
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delse med hendes Sjælefred. Derfor blev han ved mange Lej- 
ligheder lettere et Offer for hendes Teorier, der for  ham  
havde det tiltrækkende ved sig, at de laa midt imellem Idea- 
listens Naivetet og Fanatikerens Umedgørlighed ; men  han 
vidste det blot ikke selv. 

Faa Dage efter det til Fader skrevne og afsendte Brev' 
hvori jeg meddelte ham det mellem Hostrup og os passerede, 
fik jeg gennem Moder Svar paa mit Brev. Hun havde altid 
staaet paa en meget venskabelig Fod med Bispinde Bram-
mer; hun skrev, at hun var bleven meget indigneret over det 
skete og for at lette sit Hjerte havde villet aflægge Fru 
Brammer et Besøg, men havde været saa heldig ogsaa at faa 
en lang Samtale med Biskoppen, der var højligen forbavset 
over, hvad der var hændet. Han havde bedt hende om paa 
det hjerteligste at hilse saavel Fibiger som mig. Han tilføjede, 
at han kom til Silkeborg først i September paa Visitats og 
haabede mundtligt at høre, at den kedelige Misforstaaelse 
længst havde klaret sig. Fibiger skrev i den Anledning selv 
til Biskoppen og fortalte ham, at Hostrup og han straks var 
blevne enige om at slaa en Streg over det passerede, der 
udelukkende beroede paa Misforstaaelsen af en Samtale. Til 
Undskyldning for Hostrups Adfærd henviste Fibiger til den 
til Stadighed paa Silkeborg-Egnen herskende babyloniske For-
virring i religiøs Retning, der gjorde Fordring paa en bestemt 
Optræden fra Hostrups Side. Vist og sandt er det, at Mormo-
ner, Baptister, saavel som Atheister og Pantheister fangede 
Sjæle til deres Troesbekendelse til Trods for de i Silkeborg 
og Omegn værende Grundtvigianeres Udholdenhed og højt-
lydende Sange. 

Biskop Brammer kom som bebudet til Silkeborg i Septem-

ber, kort efter at Hostrups den 3. Septbr. havde mistet deres 
lille Søn Svend, født i Maj 1856. Hverken Fibiger eller jeg 
fik Biskop Brammer at se, idet vi desværre ikke var hjemme, 
da han aflagde os Besøg. 

Lige saa hurtigt, som det paa Grund af Postgangen lod sig  
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udføre, var der kommen Svar fra min Svigermoder paa mit 

Brev, hvori hun meldte, at hun straks efter Modtagelsen af 

dette havde besluttet at rejse over Aarhus til Silkeborg for 
dog med egne Øjne at overbevise sig om, hvordan det hang 
sammen med den Historie, og bad om, at Fibiger vilde hente 
hende med Vogn i Aarhus. Det lod sig desværre ikke ordne; 
men en Vogn blev sendt betids af Sted, og vor flinke Vogn-
mand Jacob Petersen fik et Brev med til Fader foruden at 
han selv fik et alvorligt Paalæg om paa det omhyggeligste at 
tage sig af den gamle Dame. 

Gud velsigne den trofaste, gamle Moder for hendes Kom-
me. Hun kendte sin Søns dybe og til Tider stærkt grublende 
Sind og havde, fra han var en lille Dreng, evnet paa sin 
kloge Maade at fredlyse hans Tanker ; thi nægtes kan det 
ikke, at han trods det nu mellem ham og Hostrup paany ind-
traadte gode Forhold tog sig denne Sag nær. 

Det var et frydefuldt Syn at se Moder og Søn færdes sam-
men. Nu var det hende og ikke mig, der kom med paa Lan- 
det. Men saa snart Vejret tillod det og Fibiger kunde faa Tid, 
spadserede vi tre lange Ture i Omegnen og nød i fulde Drag 
dens ejendommelige og fortryllende Skønhed. 

At rejse i Udlandet var i Midten af det 19. Aarhundrede 
en altid Epokegørende Begivenhed for manges Vedkommen-
de. At rejse kortere eller længere inden for vort eget Land-
territorium en dyr Fornøjelse paa Grund af Kommunika-
tionsforholdenes primitive Modsætning til Nutidens Prisbil-
lighed og Komfort. At rejse til Silkeborg og nyde dens 
skønne Naturomgivelser sammen med Drewsens storartede 
Gæstfrihed var i de senere Aar bleven en Modesag i stigende 
Skala. At komme hos Drewsens, medens Huset var fuldt af 
fremmede, havde intet tiltrækkende hverken for Fibiger eller 
mig. Nu, hvor vort Hjem ikke husede Gæster, droges jeg 
derhen. Jeg havde ogsaa stor Glæde af mit Komme og ven-
tede at se min Glæde vokse end yderligere, da Fru Krieger 



70 

meddelte mig, at hun agtede at blive sin Faders Fødselsdag 
over. Denne Beslutning faldt til Jorden ved, at Kongen an-
meldte sit og Grevindens Besøg paa Silkeborg til i Midten af 
September. De Silkeborgske Forhold var af den Beskaffen-
hed, at der ikke kunde være Tale om andet, end at Kongen 
og Gemalinde maatte bo hos Drewsens, og sammen med dem 
saa mange som muligt af Følget. Af den Grund foretrak Fru 
Krieger at rejse hjem i Stedet for at blive og optage Plads. 
Den 20. Septbr. om Morgenen havde Kongen og Grevinden 
med Følge forladt Skodsborg for pr. Dampskib at begive sig 
til Fredericia og derfra videre over Horsens til Silkeborg, 
hvor Herskaberne ankom den 24. Septbr. henad Kl. 2. 

Det var lykkedes at formaa Hostrup til at skrive en Sang 
og desuden nogle Strofer, bestemte til at sættes over den 
Æresport, som var rejst tæt uden for Byen. De lød : 

,Vi gør det kun smaat 
men mener det godt. — 
Gudsfred og Goddag, vor kære Drot." 

Jeg ser saa tydeligt for mig Begivenhedernes Gang ved 
Indtoget. Foran Vognen, hvori Kongen og Grevinden sad, 
red Forstraad Kiemer paa en meget smuk sort Hest. Selv-
følgelig var han i Galauniform med sorte vajende Hanefjer 
i den trekantede Hat, medens de ham ledsagende Undergivne 
ogsaa var i Uniform, om end langt tarveligere udstyrede. 
Det var for øvrigt første Gang, at Kongen kom til Silkeborg, 
efter at han i 1840 som Kronprins sammen med sin Fader 
Kong Christian den VIII og hans Gemalinde havde været 
der. 

Hele Stadsen, som jeg overværede staaende oppe ved et 
Vindu i vor Spisestue, mindede mig grangiveligt om, hvad 
jeg havde set, da Kongen og Gemalinde i 1852 gæstede Aar-
hus. Hostrup vakte Forargelse mellem de loyaleste af de 
loyale Beboere i Silkeborg ved at tale om „Hofsnoge, Hofge- 
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sinde og Tros". Al denne Udenomssnak skyldtes vel nær-
mest hans stadige Svingning fra Højre- til Venstrepartiet og 
hans Vaklen mellem den grundtvigianske og den national-
liberale Retning, der hver især slog Kreds om ham. 

Fader, der paa Drewsens Opfordring var kommen til 
Stede for at udbringe Kongens Skaal ved den Fest, som 
Silkeborg agtede at afholde den næste Dag til Ære for Hans 
Majestæt og Gemalinde, forbavsede eller rettere sagt for-
skrækkede de Tilstedeværende ved gentagende i sin Skaaltale 
at sige „Du" til Kongen i Stedet for „Deres Majestæt". Hvad 
mig angaar, husker jeg saa godt som intet af de Dages Be-
givenheder, da jeg med fuldt Overlæg og med Fibigers Bil-
ligelse havde besluttet at blive hjemme fra Gildet den næste 
Dag, hvilket let lod sig gøre, da ingen af Byens Fruer blev 
tilsagte til Audiens hos Grevinden. 

Den 27. September om Morgenen Kl. 71/2  forlod Kongen 
Silkeborg og drog til det 1172  Mil borte liggende Ringkø-
bing. 

Jeg maa ikke glemme at fortælle, at der ovenfor Funder 
Bakke paa det Sted, hvor Grænseskellet mellem Viborg og 
Ringkøbing Amt laa, var rejst en Æresport, paa hvis ene, 
den mod Silkeborg vendende, Side var paahæftet et „Vel-
kommen", malet med sort paa hvid Bund. Paa den modsatte 
Side af samme Æresport stod „Farvel". Det var forøvrigt 
her, at den ofte omtalte Begivenhed fandt Sted, nemlig at 
Kongen, der sad i sin Vogn og paahørte en Tale, som en 
Skolelærer holdt, pludselig, da en Ko begyndte at brøle, rej-
ste sig og slog ud med Haanden, idet han udbrød : „Stille, 
stille, en ad Gangen." 

Den 1. November var vi i Orden i vort nye Hjem, dog 
var Afbenyttelsen af Dagligstuen og Kabinettet os forment, 
fordi derinde skulde Væggene oliemales, men maatte først 
tilgavns være tørre. 

Den 23. December fik Fru Hostrup sin anden Søn, en stor 
og prægtig Dreng, som hun, der nu var i god Forstaaelse 
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med Fibiger, fortalte ham, at hun vilde have været endnu 
mere glad for, om han var bleven født selve Juleaften. 

„Tænk Dem, Fibiger, hvilken usigelig Fryd for Hostrup 
og mig," sagde hun. 

„Hvad mener De ?" spurgte han. 
„Jeg tænker paa Joseph og Marie," svarede hun og saa 

paa Fibiger med sit til Tider saa betagende rolige Smil og 
milde Blik. - 

Inden Aarets Udgang havde Drewsen ved Grundlæggelsen 
af en Aktiekapital faaet det ordnet, at Silkeborg fik telegra-
fisk Forbindelse med Aarhus. Ogsaa Ting- og Arresthuset 
blev i sin Helhed fuldført i Aaret 1858, men dette bidrog 
ikke til at hjælpe paa Begrebet om, at „Med Lov skal man 
Land bygge". Man var nu en Gang kommen i Vane med 
hensynsløst at kritisere alt, hvad Birkedommeren foretog 
sig; selv om det kun var en Landstryger, der blev arresteret, 
tog det bredere Lag sig som Regel Forlov til at snakke med, 
medens Eliten af Borgerskabet — og den er jo aldrig stor i 
en fabriksmæssig Nybyggerby — morede sig med at sætte 
smaa kommunale Drillerier i Scene, ganske som i de større 
Byer. 

Alt hvad der hændte og blev talt om i Retning af Kammer-
junker, Birkedommer Drechsels Embedsførelse og hvad der-
med stod i Forbindelse, kunde man paa Forhaand være sik-
ker paa var overdreven eller løs Snak, som altid kom ham 
selv for Øre i Overensstemmelse med den gængse, paa 
Silkeborg opelskede Snakkesalighed, og gjorde ham, der i 
enhver Retning ubetinget kun arbejdede paa at fremhjælpe 
Handelspladsens materielle Udvikling, til Tider i saa høj 
Grad nervøs, at han i Stedet for at vinde Terræn tabte Ter-
ræn. Silkeborgs Forhold var til Tider af den Beskaffenhed, 
at Byen uden at fornærme nogen af dens hæderlige Borgere 
og andre Bestillingsmænd, kunde sammenlignes med en 
Hvepserede. 

En i 1857 paabegyndt Udgivelse af en Avis fik ingen Frem- 
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gang. Overhovedet dreves der i disse Aar ingen Politik paa 
Silkeborg med Undtagelse af de smaa Tilløb, som Hostrup, 
vel nærmest af Vanvare, kom ind paa, thi han havde i alt 
Fald nok foruden at varetage i sit Embeds Medfør. 

Allerede længe forud for Handelskrisen i 1857 havde 
Drechsel Blik for Betydningen af, at Silkeborg fik en Spare-
kasse oprettet, der kunde komme i Betragtning, naar det 
gjaldt om at forskaffe de derværende Nybyggere Prioritets-
laan af offentlige Midler i de af dem opførte Ejendomme. 

Selvfølgelig føltes ogsaa i Silkeborg Efterdønningerne af 
Handelskrisen, men det skal siges til Ære for Handelsplad-
sens Beboere, at de ved energisk Virksomhed ærligt søgte at 
afparere Katastrofens Følger. 

Hvad der i høj Grad under de nævnte vanskelige Forhold 
blev til Held for Handelspladsen var, at dens Beboere kun 
i ringe Grad søgte Adspredelser. Der fandtes paa hint Tids-
punkt foruden de førnævnte Klubber kun 2 Dansesaloner, 
hvor Tjenestefolk og Haandværkssvende fordrev Tiden, dog 
uden at man med Sandhed kunde sige, at de var Tumleplad-
ser for Svir og Sværm. Om Sommeren var der hver Søndag 
ude ved Skovløberhuset paa „Naaege" Dans for det samme 
Publikum. 

Det, Byen til Stadighed led særdeles meget under, var den 
store Mængde Haandværkssvende, som ankom til Silkeborg 
i Haab om at finde Arbejde paa Fabrikken, eller trak gen-
nem Byen for at finde noget bedre andetsteds. Det var der-
for saa fuldstændigt i sin Orden, at Birkedommeren holdt et 
vaagent Øje med dette vagabonderende Folkefærd. 

Foruden den alt existerende Fattigkasse blev der ogsaa 
paa Silkeborg oprettet et Fond, kaldet ,De Fattiges Kasse", 
hvilket Fond holdtes vedlige ved frivillige Tilskud, saasom 
Tavlepenge i Kirken og en Afgift paa tingfæste Dokumen-
ter. Denne Kasse var bestemt til at understøtte Folk, der 
pludselig kom i Nød. Ogsaa Fabriksarbejderne havde ved 
Sammenskud faaet dannet en særskilt Sygekasse ; en lignende 
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Sammenslutning foretoges ogsaa af Haandværkssvendene. 
Desuden existerede der en Sygekasse, i hvilken enhver kunde 
indtegne sig. 

Jeg mindes i dette Øjeblik et lille ret morsomt Træk, be-
tegnende for Hostrups Rundhaandethed og for hans til Tider 
manglende Omtanke i givne Øjeblik. 

En Aften, jeg sad og syede inde i Dagligstuen, medens 
Regnen slog mod Ruderne, hørte jeg, der blev taget i Entr& 
døren, hvorefter Fibiger kom til Stede, og i samme Øjeblik 
hørtes Fru Hostrups lidt læspende Stemme, der var et Sær-
kende for hendes Ivrighed, thi i Almindelighed læspede hun 
ikke. 

Jeg rejste mig og aabnede Dagligstuedøren, bange for at 
der var hændt et eller andet ovre i Præstegaarden. 

Men nej, det var ikke det, der var i Vejen. 
„Synes De ikke, at det er for galt?" spurgte hun ivrigt 

henvendt til mig. 
„Hvilket?" 
„Hvilket!" gentog hun og tilføjede : „Nu ejer Hostrup 

ikke mere end det Par Benklæder, han har paa. Kan De for-
staa, hvor ubehageligt det er?" 

„Jo — ja," svarede jeg, „men hvad har Fibiger at gøre 
dermed ?" 

„Kan De ikke forstaa det?" 
„Nej, absolut ikke," svarede jeg bestemt. 
„Naa—aa, ja, saa ved De maaske ikke, hvordan han har 

baaret sig ad?" 
Jeg saa spørgende paa Fibiger, hvis Øjne formelig gni-

strede af Fornøjelse. 
„Fibiger har givet en Haandværkssvend, der tiggede, sine 

Støvler." 
Nu først saa jeg, at Fibiger havde Morgensko paa. 
Jeg aabnede Døren til Venteværelset, hvor der altid plejede 

at være henstillet diverse Par Støvler, for at Fibiger kunde 
have et Par ved Haanden til at skifte med. Der var nok af 
dem. 
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„Der kan De se, Fru Hostrup, at det var ikke Fibigers 
eneste Par," bemærkede jeg. 

„Og saa finder en saadan Dagdriver for godt at komme 
over i Præstegaarden med Fibigers Støvler i Haanden og 
bede Hostrup om Benklæder. Det er dog for galt — men det 
er naturligvis Dem, Fibiger, der har sendt ham over i Præ-
stegaarden." 

„Nej, Frue, De gør mig Uret, jeg har ikke givet ham An-
visning paa Hostrup, endskønt Manden bad mig om et Par, 
men jeg havde ingen at undvære." 

„Er det ikke græsseligt!" udbrød Fru Hostrup. „De ken-
der jo Hostrup; endskønt han vidste, at han kun havde et 
eneste Par hængende, saa gav han ham dem. Hvad skal jeg 
dog gribe til?" 

„Købe Præsten et Par nye," foreslog jeg. 
„Ak," sagde hun pludselig og sukkede, „blot Fibiger havde 

givet ham Penge i Stedet for Støvlerne, saa havde han maa-
ske slaaet sig til Taals. Men," tilføjede hun eftertænksomt, 
„De havde maaske ingen, for vi har slet ingen. Hostrup ved, 
at han har en 10 Rigsdaler Seddel liggende et eller andet 
Sted, men han kan ikke huske hvor." — Det var umuligt 
ikke at holde af hende, som hun — sin Vane tro — talte 
Sandhed. 

I samme Nu bankede det paa Entr&løren, og ind traadte 
Værtshusholder Paul Vengs Karl med Fibigers Støvler. 

„Jeg skulde hilse saa flittigt fra vor Husbond og spørge, 
om det er Distriktslægens Støvler." 

Fibiger kiggede paa Støvlerne. „Jo vist er det mine, men 
han har ikke stjaalet dem," svarede han gesvindt. 

„Jeg skal sige os," sagde Karlen, „han den Gavtyv har 
pantsat dem for 2 Rigsmark, og de er meget mere værd." 

„De har vel ikke været ovre i Præstegaarden med Præ-
stens Benklæder," spurgte Fru Hostrup ivrigt. 

„Præstens? Var det Præstens? Næh ! dem trak Fyren paa 
uden paa sine egne gamle. Det var saamænd en god Ger- 
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ning, for han havde med Respekt at sige ingen Ende i sine 

egne. saa Skjorten, den Las, hang uden paa," svarede Kar-
len, satte sin Kasket paa og traskede af Sted i sine lange  
Træskostøvler. 

„Hvor det vil fornøje Hostrup at høre," udbrød Fru Ho-
strup ganske rørt, thi god var hun, altfor god til Tider, hvor-
for hun mangen Gang ikke blot voldte sig selv, 

o  

men ogsaa 
andre stort Besvær, og fik selvfølgelig kun liden Tak derfor. 
Men det fik saa være, for Sandheden var kun 	det vidste 
hun saa saare vel. 

„Nu løber jeg hjem," sagde hun, der ikke havde været til 
at formaa at forlade Entreen; men idet hun rakte Fibiger 
Haanden, kunde hun ikke dy sig, men sagde : „Lad mig nu 
se, Fibiger, at det, der er hændet, maa blive Dem en god 
Lære." 

Naar man først er naaet forbi Jul og Nytaar, mærkes det 
alligevel, at det lakker mod Foraar, til Trods for de Over-
raskelser, vort Klima stadigt byder paa i Retning af Kulde, 
Sne, ja endog stræng Frost. Paa Silkeborg kendtes det af 
gammel Erfaring, at den saa hyppigt skiftende Temperatur 
nærmest var afhængig af, hvorlænge den skarpe Vestenvind 
vilde blive ved at blæse. Den kom ude fra Nordsøen og satte 
ind over Land mættet med saltagtige Bestanddele, der sved 
i Huden og smagtes paa Tungen. 

Det karakteristiske Skuespil, som en Hedebrand frembød, 
naar dens Flammehav lyste op i den mørke Nat, var paa sin 
Vis lige saa storslaaet som de vidunderlige Luftspejlinger ude 
paa Horizonten i Dagslysets Skær. Knugende tungt var der 
med det uigennemsigtige Taageslør — Havgusen —, der 
pludselig isnende klamt kom snigende, uden at nogen vidste 
hvorfra. Vesterhavets lange, højtlydende og drønende Bølge-
slag, naar det brølende og skumklædt satte ind mod Land, 
havde jeg ofte hørt, og dog var der mange Mile mellem Ste-
derne, hvor vi færdedes, og Vestervovvov, som det store og 
mægtige Hav kaldes ad den Kant.  
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Jeg havde baade set og hørt saavel de vilde Svaners, Graa-
gaasens som Vildændernes Fugletræk, hørt Urfuglene skogre 
og Hjejlen klynkende pibe ude paa de vildsomme Hede-
strækninger, thi det var ikke alene om Dagen, men ogsaa 
naar Natten var inde, at Fibiger til Tider havde taget mig 
med. Nu glædede jeg mig til, at der vilde være Plads til flere 
foruden os selv i den lille Baad, Fibiger havde købt for at 
kunne ligge og fiske i den skraas overfor vor Bolig værende 
Silkeborg Langsø. 

Det gjorde Fibiger ondt, da han erfarede, at Dyrlæge Lo-
rentzens Familie tænkte paa at flytte til Viborg, om ikke saa 
meget for sin egen Skyld som for Hostrups, hvem det altid 
var til Glæde og Opmuntring, at Lorentzen og hans Hustru 
hyppigt kom i Præstegaarden. Fibiger var ikke altid saa gan-
ske tilfreds med Hostrups Helbredstilstand og førte til Tider 
en ret alvorlig Kamp med Fru Elisabeth, der havde faaet den 
Ide, at det eneste Hostrup trængte til, var god og nærende 
Mad. Den samme Ide holdt hun fast ved med Hensyn til sin 
lille Drengs Ernæring, som allerede nu paa det kraftigste pro-
sterede mod at faa 3 Æg i Stedet for det ene, som Fibiger 
havde ordineret, hvorfor Drengen altid led af en daarlig 
Mave. 

En tidlig Morgenstund holdt der uden for vor Port en med 
smaa og store Jydepotter vel belæsset lav Vogn, forspændt med 
en gammel mager Hest. Ved Siden af Kusken paa en smal 
Agestol sad den mig hidtil ubekendte „Tante Dine", en De-
scendent af Per Grib, Tordenskjolds bekendte Næstkomman-
derende, som i sin Tid havde faaet Snoghøj forærende af 
Frederik den IV. Per Grib havde kun haft en Datter, der 
blev gift med en Lindam, med hvem hun blev Moder til to 
Døttre og flere Sønner. 

Den ældste af hendes Døttre, Ane Sophie Lindam, født 
1754, blev gift med Gotfred Fibiger, født 1742 i Aalborg. 
Han var Prokurator ved alle Over- og Underretter i Dan-
mark foruden at være Transportforvalter og Gæstgiver paa 
Snoghøj. Efter Ane Sophies Død giftede Prokurator Fibiger 
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sig med hendes yngre Søster, Christiane Lindam, som blev 
Moder til min afdøde Svigerfader, Rektor Fibiger i Kolding, 
og hans 3 Brødre. 

Gotfredine Lindam, født 1799, kom for at besøge os. 
Tante Dines Fader havde været Amtsforvalter i Ringkø-

bing og havde efterladt sig to Døttre, hvoraf Gotfredine var 
den yngste og Hedvig Lindam den ældste. I sine unge Dage 
havde ,Dine" været i Huset hos sin Fætter, Rektor Peder 
Grib Fibiger, i Kolding, men levede nu i sin Fødeby, hvor 
hun læste med Smaapiger, broderede, filerede og strikkede 
for at forøge sine egne og sin Søsters Indtægter, men dog 
særligt for af og til at kunne foretage Rejser til Familien, saa-
vel i København, Haderslev, som nu til Silkeborg. Hun var 
paa Grund af sine smaa, beskedne Fordringer og sit ejegode 
Hjerte altid en velkommen Gæst. 

Endnu lever der saavel Yngre som Ældre paa Silkeborg, 
der husker „Tante Dine" og kan mindes hendes Udseende, 
naar hun trippede ned ad Gaden, iført en gammeldags grøn 
Silkekjole, et gult fransk Schawl og en Hat besat med en 
utrolig Masse røde Roser. 

Dagen før hendes Komme var min Svigermoders yngste 
Broder, Politisekretær Henrik Tauber, ankommen ; da han 
havde en stor Passion for at spille paa Fløjte, havde han 
forud for sit Komme med Fibigers Tilladelse paataget sig at 
købe et Klaver til mig i det Haab, at han og jeg skulde spille 
sammen ; men i dette Haab blev han skuffet, hvilket dog ikke 
forhindrede, at vore Naboer og Genboer, selv om Vinduerne 
ikke stod aabne, ret ofte plagedes af hans Fløjtetriller. 

Politisekretæren i København mente, at man i en saa lille 
By som Silkeborg kunde gøre, hvad man havde Lyst til uden 
Hensyn til Næstens Fred og Ro. 

Jeg husker en Aften, hvor jeg fik Lyst til at gaa Fibiger i 
Møde og køre tilbage med ham, der var hentet vester paa, 
og listede mig bort, idet jeg overlod Tante Dine og Onkel 
Henrik til hinandens Selskab. —  
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Uden for vor Port blev jeg staaende og saa mig om. Gaden 
og den Del af Torvet, jeg kunde overse, var øde, intet le- 
vende Væsen at opdage, men fra alle Skorstene steg Røgen 
op, bleg og spinkel at se til. Paa hele den synlige Strækning 
af Chausseen var heller intet at øjne. Jeg skyndte mig ned i 
Lunden. Ikke et Blad rørte sig, ikke den svageste Luftning 
satte Søens Vande i Bevægelse ; det syntes mig nærmest, 
som om hele Naturen alt var gaaet til Hvile. Snart naaede 
jeg den uden for Lunden liggende sandede Strækning, hvor 
Terrænet skraaede ned mod Søen. Herfra foregik Indskib-
ningen af de mange Favne Bøge- og Birkebrænde, som ad 
Gudenaa blev prammede til Randers. Oppe paa Højdedraget, 
hvor der stod nogle anseelige Bøgetræer lig Vedetter for de 
bagved liggende Skove, satte jeg mig paa Bænken, som til 
Ære for den ældre Fru Drewsen blev kaldt for „Fruens 
Bænk". Hvor bedaarende skønt at sidde og se over til Gjød-
vad- og Balle-Kirker og se et sidste Glimt af Aftensolens 
Glød, der forgyldte Træernes Toppe ovre paa Odden, efter 
at have spejlet sig i de nærliggende Smaahuses Ruder. 

Saa afbrødes Stilheden, idet en Ugles „Puha—Puha" lød 
inde fra Skoven. 

Jeg blev halvvejs bange, da der i det samme lød et gen-
nemtrængende ,Krikki—Krikki" nede fra Lunden, og jeg 
saa en Ugle lydløst flyve henad Skoven til, hvor dens kal-
dende Mage formodentlig afventede dens Komme. Da hørte 
jeg, at der nærmede sig en Vogn ude paa Chausseen vester 
fra, og jeg rejste mig skyndsomst for at naa Landevejen i rette 
Tid. I samme Nu kom Vognen til Syne, og Kusken standsede 
Hestene paa mit Tilraab. 

„Hvorledes! Er det Dig?" udbrød Fibiger og rejste sig 
halvt søvndrukken op i sin Doktorstol, „og det saa silde, saa 
langt fra Byen og alene," vedblev han og lavede sig til at stige 
ned af Vognen. Det endte med, at jeg fik Plads i Agestolen 
ved Siden af Bonden, medens hans Karl fik en Plads bag i 
Vognen. 
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Der var altid to Mænd med, naar Fibiger sent paa Efter-
middagen eller om Natten blev hentet paa Landet. Der existe-
rer navnlig ude paa Heden lange Strækninger, hvor der mile-
vidt næppe fandtes Spor af menneskelig Tilværelse, og hvor 
kun Vinden farer hen over de lyngklædte Sletter. 

Det stod mig derfor ikke altid ganske klart, om der ikke 
ved Siden af en naturlig Ængstelighed for at noget Uheld 
skulde indtræffe undervejs, naar de kørte med Lægen, ogsaa 
faa lidt Overtro bagved. Jeg havde selv set Lygtemænd danse 
paa Kanten af Tørvemoserne og lange Skygger glide forbi, 
som det ikke var til at blive klog paa, hvorfra de kom, og 
meget andet. Fibiger sagde det samme, ihvorvel han var alt 
andet end overtroisk, om end til Tider synsk — jeg mener 
kun med Hensyn til Dødens nærforstaaende Komme. 

Hvor ofte talte Fibiger ikke om Hostrups Helbred og var 
overbevist om, at han i Længden ikke vilde kunne taale de 
mange Rejser, han maatte foretage til sit Anneks, hvordan 
saa Vejret var. Det gik ham selv ikke stort bedre ; og jeg kan 
næsten ikke tro, der lever mange af Datidens Distriktslæger, 
som ganske har glemt deres Embedes mangfoldige Besværlig-
heder og det ringe Vederlag, de fik for deres Rejser i Em-
beds Medfør, idet de kun fik 1 Rigsdaler for hver løbende 
Mil frem og tilbage og altid paa aaben Vogn, i hvordan saa 
Vejrliget var. 

Mange af Hostrups Venner og Samtidige var ogsaa Fibi-
gers; Hostrup var født 20. Maj 1820, Fibiger 31. Maj 1819, 
og de var begge Studenter fra 1837. Det viste sig til Tider 
tydeligt nok, at de fælles Bekendte, som først kom og ban-
kede paa Døren til Præstegaarden, kun undtagelsesvis bag-
efter bankede paa hos Distriktslægen, især da Fibiger ofte 
var vanskelig at træffe, maaske ogsaa fordi Tiden var for 
kort. 

Dette skræmmede dog ikke Chr. Richardt, som paa læn-
gere Tid var i Besøg i Præstegaarden og ikke saa sjældent 
kom over til os og satte sig til mit Klaver og gav sig til at 
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spille. Det blev en Aftale, at han maatte komme og gaa, som 
han vilde, og finde sig i, at der overhovedet tilsyneladende 
ikke blev taget Notits af ham. 

En Formiddag, jeg opholdt mig i Kabinettet ved Siden af, 
hørte jeg, at der pludselig blev talt inde i Dagligstuen ; det 
var Hostrup, der talte. Da Spillet standsede, kunde jeg ikke 
styre min Nysgerrighed, men aabnede Døren i samme Øje- 
blik, som Hostrup satte sig ved Klaveret og gav sig til at 
synge af fuld Hals: 

„Og Niels Johansen, den væne Gutten, 
Han kyssed' Jomfruen midt paa Trutten. 
Han kyssed' en Gang, han kyssed' to, 
Og dog blev Jomfruen lige go'." 

Han fortsatte ufortrødent indtil henad Slutningen paa 3die 
Vers, hvor han ved at se ud af Vinduet fik Øje paa sin Hu-
stru, der kom tilbage fra Byen. 

„Aa!" raabte han leende og sprang op, „min Kone ringer, 
jeg maa af Sted," greb sin Hat og løb uden at sige Farvel ud 
af Døren, efterfulgt af Chr. Richardt. 

Jeg mindes saa tydeligt, at Mantziusi) til Tider formelig stjal 
sig til under sit Besøg hos Hostrup at aflægge Besøg hos 
Fibiger i hans Værelse, idet Hostrup, naar han var hjemme, 
ikke kunde lide, at Mantzius overhovedet aflagde Besøg. 

Adskillige i Nærheden af Præstegaarden Boende havde i 
lang Tid undret sig over at se den af Hostrup i sine Erin-
dringer omtalte Sadelmager Dam komme gaaende i Skjorte-
ærmer med Slæbetøfler paa og forsvinde ind i Præsteboligen 
og først efter en rum Tid vende tilbage, som Regel dampende 
paa en lang Pibe af Hostrups. Sadelmageren forklarede, at 
det højligen interesserede saavel Præsten som Præstekonen 
at paahøre, hvad han saadan sad og talte om, for han om-
gikkes ikke saa faa af dem, der ogsaa havde en Mening om 

1) Skuespiller Kristian Mantzius, hvis Søster havde været Hostrups 
første Hustru. 

Fra Provinsen 
	 6 
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et og andet, men som Præstens ikke vidste Besked med. Det 
endte dog med, at nogle besindige Mænd fik Hostrups til at 
indse, at den, der sidder i et Glashus, maa være forsigtig 
med, hvad han foretager sig, hvorfor ogsaa Hostrup herefter 
renoncerede paa den Morskab og den dermed vistnok i For-
bindelse staaende ham ubevidste RM senere hen ved given 
Lejlighed at bruge Sadelmageren til Model. 

En Morgenstund kom Fibiger tilbage fra Præstegaarden. 
„Friden !" kaldte han, næppe kommen indenfor Entr&løren, 
„du kan ikke tænke dig, hvad jeg har oplevet." Og saa for-
talte han, at han havde mødt Fru Hostrups Moderl), der 
Dagen i Forvejen var ankommen ; hun havde Træsko paa, en 
højt opkiltret Kjole, et gammelt Tørklæde bunden om Hove-
det, en Skurespand i den ene Haand, en Gulvklud og Gulv-
skruppe i den anden, værende paa Vej ind til Hostrups Stu-
dereværelse, hvor hun mente der trængte højligen til at blive 
gjort rent. 

Jeg mindes forøvrigt en lille uendelig komisk Hændelse. 
Fru Hostrup havde oplevet den samme Skuffelse, som saa 
mange Husmødre allerede den Gang oplevede, at en Pige, 
hun havde, tilstod, at hun ventede sin Nedkomst, en Begiven-
hed, som i usædvanlig høj Grad altererede Fru Hostrup, som 
fandt, det var en Skam, der faldt tilbage paa Præstegaarden. 
Efter at Pigen havde faaet Barnet, mente Fru Hostrup dog, 
at det var saavel Præstens som hendes Pligt at tage sig af 
Barnet som og af Pigen. Som Følge deraf fik hun Ho-
strup til at underskrive et Andragende — jeg husker ikke, 
om det var til Amtet eller til Fysikatet — og paa det mest 
indtrængende anbefale Pigen til en Understøttelse. Dette 
kunde nu være, hvad det var, men Ansøgningen skulde og-
saa paategnes af Fibiger, en Villighed, som Hostrup, der 
mødte ham paa Gaden, havde bedt ham om, og hvortil Fibi-
ger svarede Ja. Ansøgningen bragtes i den Anledning over til 

') Den for sit originale Væsen vidt bekendte Professorinde Rinna 
Hauch, d. 1898. 

ham, men han vedblev at le ustandseligt, da han havde læst 
den. 

„Hvad er der dog i Vejen ?" spurgte jeg, der betagen af 
hans smittende Latter, lo med. Han svarede ikke, men da han 
i det samme saa Hostrup gaa forbi, rev han Vinduet op og 
kaldte paa ham. 

„Tag den Ansøgning og lad den blive skreven om ; jeg hver-
ken kan eller vil skrive mit Navn paa den," sagde han og 
rakte Hostrup Ansøgningen. Denne saa lidt forundret ud. - 
„Hvorfor dog ikke ? Elisabeth sagde, at De har lovet hende 
at staa os bi." 

„Det har jeg," svarede Fibiger uendelig fornøjet og leende. 
„Tag den nu med og giv hende den, saa opdager hun nok, 
hvad der er i Vejen, for jeg kan nok se, at De har skreven 
den efter Diktat." 

„Ja, men mit Navn staar jo under ..." 
„Det er just det farlige ved Sagen ; men sig mig hellere : 

hvem er Mester for den Skrivelse ?" 
„Hvem — hvem ? Vist Købmand Knap eller A. K. Rasmus-

sen, jeg husker ikke hvem, men det ved Elisabeth." 
„Sagen er altsaa, at da der har været flere om Budet, har 

De, Hostrup, ladet fem være lige." 
„Kan De da ikke forklare mig, hvad der er i Vejen ?" 

spurgte Hostrup. 

„De skal selv læse den, men med behørig Andagt, saa op-
dager De nok, hvad der staar mellem Linierne," svarede Fi- 
biger straalende glad og saa efter Hostrup, der mellemfor-
nøjet gik langsomt ned ad Gaden. 

Som altid, naar der fandtes noget, der ikke var efter hen-
des Hoved, kom Fru Hostrup lidt efter over til mig og 
spurgte, naar Fibiger var at træffe hjemme. Hun var yderst 
fornærmet. 

„Det er en meget ubehagelig og kilden Sag," begyndte hun, 
men i samme Øjeblik kom Fibiger ind ad Døren. 

s• 
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„Naa, saa slemt er det da ikke," svarede Fibiger, der havde 
hørt hendes Bemærkning. 

„Ja, det kan jeg nok begribe, at det finder De ikke, men 
det finder saavel Hostrup som jeg. Det er os ikke behageligt 
at skulle meddele de Mænd, som sammen med Hostrup har 
paaskrevet Ansøgningen, at De forkaster den og nægter at 
underskrive," svarede hun og tilføjede strengt : „Men det for-
undrer mig for Resten ikke, saadan en som Dem, der spiller 
i Lotteriet." 

„Hvad behager ?" udbrød Fibiger, men satte sig ned ved 
Siden af hende og tog Ansøgningen ud af hendes Haand. 
„Behag at læse." 

„Jeg kan ikke se, at der staar skrevet noget, som støder an 
mod Sandheden," svarede hun overlegent. 

„Saa læs om igen." 
Der stod tydeligt nok at læse mellem Linierne, at Hostrup 

var Fader til det omtalte Barn. 
„Jamænd, det staar der jo," udbrød Fru Hostrup græde-

færdig, da hun endelig fik Ansøgningen læst og tænkt sig om. 
„Men," tilføjede hun sønderknust, „det er mig, som har lavet 
det hele. Jeg har villet forbedre i Stilen ; der kan De selv se, 
Fibiger, det hele kommer af, at jeg har forandret to smaa 
Ord i Kladden. Der kunde nemt være bleven tilføjet Hostrup 
en ufortjent Krænkelse. Tak, Doktor Fibiger, fordi De har 
handlet i Tide ; det skal jeg aldrig glemme Dem. Aldrig. De 
er dog en virkelig brav og ædel Mand og alt andet end en 
Dumrian." 

Fibiger bed sig i Læben og var saa skikkelig at følge med 
hende over til Hostrup, der blev saa overrasket ved den uven-
tede Meddelelse, at han tavs saa fra sin Hustru og hen til 
Fibiger ; dernæst fik han travlt med at stoppe en af sine lange 
Piber, som han bød Fibiger, der saa lidt nøje paa det ham 
leverede Eksemplar, idet han tænkte, om denne „Fredspibe" 
var den, som Sadelmageren plejede at ryge paa. Det var vir-
kelig sandt, at det var den første Gang i de Aar han og Ho- 
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strup havde levet paa Silkeborg, at de sad godt og hyggeligt 
sammen. Det havde imidlertid sit Forblivende ved denne ene 
Gang — hvorfor ved jeg ikke. 

Ihvorvel jeg nu var kommen i Besiddelse af et ganske yp-
perligt Klaver, benyttede jeg det ikke meget, men saadant 
hændes vist ikke saa sjældent dem, der har faaet andet at 
varetage. Ikke desto mindre fandt jeg en Dag Anledning til 
at nedskrive en Melodi, som jeg i Begyndelsen af Foraaret 
1857 havde hørt en gammel Bondekone synge. Det hændte 
mig nemlig paa en længere Rejse forbi Them over Salten 
henad Glarbohede ; vi kom til et Udsigtspunkt, hvor Fibiger, 
der skulde længere bort, foreslog mig at stige af Vognen og 
vente der, til han kom tilbage. Medens jeg ventede, blev Tiden 
mig lang, hvorfor jeg begav mig ud paa egen Haand. Plud-
selig opdagede jeg i Nærheden en lille faldefærdig lav Hytte, 
tækket med Lyng. Dens Vægge var afstivede med Enebær-
ris, og den laa tæt ved et Tørveskær, paa hvis Vandspejl den 
gule Nøkkerose svømmede. Saa langt jeg kunde se, var der 
ellers ingen menneskelig Bolig at øjne. Hvor jeg stod, kunde 
jeg derimod skimte Toppen af Himmelbjerget og en Strimmel 
Vand ad den Kant, hvor Gudenaa fortsætter sit Løb igennem 
Borresø i Nærheden ad Svejbæk til. 

Pludselig lød der inde fra Hytten en ensformig sunget 
Sang, og jeg hørte tydeligt Sangens Ord tiltrods for den jyd-
ske Dialekt : 

„I Ribe ligger Dronning Dagmar syg, 
til Ringsted de hende mon vente, 
alle de Fruer, som i Danmark ere, 
dem lader hun til sig hente. 
Udi Ringsted hviler Dronning Dagmar." 

Stemmen lød svag og rystende. Det hele Sceneri, jeg havde 
for Øje, stod alligevel ikke paa Højde med Sangens ubeskri-
veligt gribende Melodi. Tøvende nærmede jeg mig den lille, 
halvt aabenstaaende Dør, men da Fibiger intet Steds var at 
opdage, tog jeg Mod til mig og stødte lydløst Døren op. 
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Inde i den lavloftede og med et stampet Lergulv udstyrede 
Stue, der kun havde et lille Vindu med fire Ruder, sad en 
gammel Morlil og sang, medens hun kartede noget strid Uld. 
Hun havde ikke kunnet se mig, thi Vinduet vendte ikke ud 
til Tørvemosen ; men nu saa hun pludseligt op og stirrede paa 
mig med et Par halvt udslukte Øjne, for hvilke hun skær-
mede med sin Haand. 

„God Aften i Kveld og Guds Fred med os alle," udbrød 
jeg, overvældet af hele Sceneriets Ejendommelighed. 

Den Gamle holdt op med at karte, saa paa mig og spurgte 
saa langsomt : „Hvo er det, der staar hisset? Jens er et hjem- 
me, han er gauet til Nørresnede med Krebs og en Gedde til 
Præsten." 

Jeg gik hen til hende og sagde, hvem jeg var. 
„Se, se ! Naa saadan ! Herre Gud, er æ Daugter her ud ad 

vor Kant? Det kunde næsten gøres Behov, han fik mej Ben 
at se, for det staar sig kun ringe til med mæ." I det samme 
hørte jeg Fibiger kalde, og jeg overtalte ham til at gaa med 
til den gamle Kone, thi Klokken var bleven mange ; men jeg 
fik hende dog til at synge sin Sang for os, for hvilket Fibiger 
belønnede hende med at stikke hende en Specie i Haanden 
med det Raad, at naar hun lagde den paa sit daarlige Ben, 
saa vilde den nok hjælpe. 

Underligt nok har det senere hen aldrig kunnet lykkes, 
skøndt det virkelig interesserede mig, at komme paa det rene 
med, hvor det omtrent var, at Huset laa, endsige hvem den 
gamle Bondekone var, ihvorvel jeg ejer alle Fibigers Journa-
ler og Protokoller. - 

Den 5. August var det den ældre Fru Drewsens Fødsels-
dag, og Hostrup blev af Sønnen anmodet om at skrive en 
Sang. Hostrup svarede, at han ikke kunde skrive Sange, 
uden at han selv følte sig greben af en umiddelbar og stærk 
personlig Trang dertil. Desuagtet skrev han nedenstaaende 
Digt, som synes mig et af de skønneste Lejlighedsdigte, Ho-
strup nogen Sinde har skrevet. 

»TIL DE FØRSTE SILKEBORGERE". 

Som Menuetten af Elverhøj. 

I Dødens Fred laa Silkeborg, 
uhyggelig og øde, 
den hele Dal var klædt i Sorg, 
og ingen Stemmer løde, 
kun Stormen tog i Lyngen Tag 
og sang med Toner skarpe, 
og Nøkken laa den lange Dag 
og slog sin gyldne Harpe. 

Naar Natten kom i sorten Flor, 
da saa man Syner fæle, 
da hæved Højen sig fra Jord 
paa fire røde Pæle. 
Som Gæst til Slottet Uglen kom 
og sad og skreg i Karmen, 
imens der gik et Genfærd om 
med Ho'det under Armen. 

Men over Dalen Lys oprandt 
saa klart og uformodet, 
det slemme Genfærd brat forsvandt, 
han tabte sagtens Ho'det. 
Ej Nøkken ligge tør i Skjul 
nu paa sit grønne Øre, 
han drejer alle Drewsens Hjul, 
der fik han nok at gøre. 

Vor Adam kom med faste Trin 
og rejste sine Telte, 
og Eva kom med Smil paa Kind 
og Rosen i sit Bælte. 
Han lokked skjulte Kræfter frem 
og brød dem slagne Veje, 
hun skabte her det første Hjem 
og gav det Moderpleje. 
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Og Ørknens Gru og Nattens Frygt 
de maatte brat forsvinde, 
da lunt og lyst og blomstersmykt 
det Hjem blev rejst af hende. 
Og alle, som paa rette Plads 
her inde Ho'det bære, 
vil derfor højt ved dette Glas 
vor Moder Eva ære. 

Det var i Begyndelsen af September 1860, at vi fik et Be-
søg af daværende Professor J. E. F. Bock, Medlem af det 
medicinske Selskab og i 1853 udnævnt til Hofmedikus. Han 
var kommen over Aarhus, havde aflagt Visit hjemme, havde 
lige spist til Middag hos Drewsens og kom nu for at tilbringe 
Aftenen hos os. 

Professor Bock var født 1813, havde først studeret Teologi 
og hentet sig et Laud til sin Eksamen ; men blev desuagtet 
medicinsk Kandidat med Laud i 1843. Han var i Besiddelse 
af et ikke ringe Talent i Retning af Billedskærerkunst og 
havde paa Grundlag af dette forstaaet i høj Grad at tilvende 
sig Christian den VIII's Bevaagenhed, hvad der havde ført 
til, at han modtog en Understøttelse, der tillod ham et to-
aarigt Ophold i Udlandet. Under dette var han i et halvt Aar 
Ammanuensis hos Dieffenbach i Berlin, der som bekendt var 
Datidens genialeste Operatør. Det var paa dette Tidspunkt, 
at han stiftede Bekendtskab med Fibiger og traadte i venska-
beligt Forhold til ham. 

Kort efter Bocks Tilbagekomst oprettede han i København 
et orthopædisk Institut i Lighed med det af Godsejer, senere 
Etatsraad Langgaard ved Tuborg oprettede Institut.') 

Saavel i 1855 som i 1856, da Fibiger og jeg var i Køben-
havn, blev vi modtaget med en overordentlig Elskværdighed 
i det Bockske elegante Hjem i Ny Kongensgade, i samme 
Ejendom hvor hans orthopædiske Institut var installeret. 

1) Siden gik Dr. Bock over i Industrien og grundede en omfattende 
Stearinlysproduktion (Firmaet Asp). 
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Fibiger blev meget glad, om end overrasket over Bocks 
uventede Komme, men endnu mere overrasket, da denne 
uden mange Omsvøb spurgte han, om han vilde gaa ind 
paa at overtage Stillingen som Livlæge hos Kongen. Bock 
fortalte, at han havde talt til Fader og nu til Drewsen om 
denne Sag, og at han havde Hilsen fra sidstnævnte, at han 
haabede at se saavel Fibiger som Bock til Middag næste Dag. 

Bock forklarede, at Kongens nuværende Livlæge, Etats-
raad Lund, ønskede at trække sig tilbage fra sin Stilling, som 
han havde beklædt fra 1841, altsaa mens Kongen endnu var 
Kronprins. Lund var født den 10. Januar 1801 og var altsaa 
nu 60 Aar gammel og kunde daarligt taale det urolige og om-
flakkende Liv, som Frederik VII førte, da han naturligvis var 
forpligtet til at ledsage ham.') 

„Hvilken Rolle spiller Grevinden her ?" spurgte Fibiger, 
der vidste, at Etatsraad Lund ikke havde undladt at gøre, 
hvad der stod i hans Magt, for at forhindre Kongens Ægte-
skab med denne. 

„Grevinden afventer med Resignation, hvad Tiden vil brin-
ge," svarede Bock. „Selvfølgelig ser hun hellere, at Lund 
bliver paa sin Plads, end at der kommer en ny Mand i hans 
Sted, som hun intet kender til ...." 

„Da kender hun sgu intet til mig," udbrød Fibiger, men til-
føjede : „Jeg forstaar alligevel ikke, hvem der har udklækket 
den hele Plan. Forklar mig, hvorfor kommer Du til mig." 

„Det ligger da egentlig saa nær," svarede Bock. 
„Det indser jeg ikke ! Hvorfor overtager Du ikke selv Plad-

sen ? Det laa dog nærmest." 
„Fordi jeg ikke kan være borte fra København. Jeg har, 

som Du ved, saa mange Jern i Ilden. Og hvor kan det undre 
Dig, der har en saa ypperlig Position, at jeg henvender mig 
til Dig i Anledning af denne ansvarsfulde Post," svarede 
Bock, hvortil Fibiger bemærkede : „Men alligevel ønsker Du, 

') Johan J. G. Lund (1801-84), Livlæge hos Frederik VII, senere hos 
Christian IX. Geheimekonferensraad. 
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saa vidt jeg forstaar Dig, at staa uden Ansvar, hvis jeg ind-
lod mig paa Sagen." 

„Jeg forstaar Dig ikke," svarede Bock. 
„Hvorfor har Du ellers forud henvendt Dig til min Sviger-

fader og til Drewsen ? Jeg er selv i Stand til at kunne be-
stemme mig uden at faa andre blandet ind i Affæren." 

,,Ja, maaske ! Men som Du ved, er vi jo Frimurere .. .." 
„Frimurere mig her og Frimurere mig der. Det er en Klike, 

som jeg staar udenfor og i hvis Hænder jeg ikke ønsker at 
lægge min Fremtid. Sig mig hellere ligefrem, om Grevinden 
har sin Finger med i Spillet." 

„Grevinden har absolut intet med Sagen at gøre. Det er 
ikke hende, der ønsker Lund fjernet, og ikke hende, der gen-
nem andre har faaet Lund indbildt, at han er syg osv." 

„Hun er altsaa ikke længere bange for ham?" spurgte Fi-
higer. 

„Bange ! Hun bange ! Nej, det eneste, hun er bange for, 
det er Kongens Helbred," svarede Bock og tilføjede, at skøndt 
man nu var saa ondsindet mod Grevinden, vilde der komme 
den Dag, da der vilde blive ydet hende mere Retfærdighed, 
idet hun fra det Øjeblik, hun var bleven Kongens Hustru, 
havde først og fremmest tænkt paa ham og sidst paa sig 
selv. 

Ihvorvel Fibiger gjorde sig Umage for at lade alt, hvad 
der stod i Forbindelse med det Bockske Spørgsmaal, gaa ind 
ad det ene og ud ad det andet Øre, blev Følgen dog den, at 
det adskillige Gange kom til Rivninger, ikke alene mellem 
Drewsen og Fibiger, men ogsaa mellem ham og Fader, hvem 
jeg efter Fibigers Ønske havde tilskrevet med en Anmodning 
om at komme en lille Sviptur til Silkeborg i Anledning af den 
Mission, som Bock havde paataget sig. Han kom ogsaa og 
viste sig som altid stærkt paavirkelig i Retning af enhver Sag, 
som interesserede ham. At se sin kære Svigersøn som Kon-
gens Livlæge tillod hans Ærgerrighed ham ikke at slaa en 
Streg over, ihvorvel han intet havde imod Lund, som han 
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havde kendt i mange Aar, men tværtimod ønskede ham alt 
godt. 

Fibigers Paastand om først at ville være i Besiddelse af en 
mere positiv Viden, end han nu sad inde med, forinden han 
tog nogen definitiv Beslutning, knipsede han ad og paastod, 
at Fibiger ikke saadan uden videre kunde stille sig fornem 
overfor Bocks Forespørgsel, uden at saadant maatte blive til 
en Fornærmelse lige over for denne. 

„Positiv Viden ?" gentog Drewsen, der tavs havde paahørt 
et Replikskifte mellem Fader og Fibiger. „Hvad Fanden me-
ner De, Fibiger, med den Bemærkning?" 

„Hvorfor skal jeg vedblivende staa Skoleret?" spurgte Fi-
biger kort. Samtalen foregik hos Drewsens ved Frokostbor-
det, hvor kun Fru Drewsen og jeg foruden de 3 Herrer var 
til Stede. 

„For at bevise, at Du overhovedet er den Mand, som duer 
til at beklæde Posten som Kongens Livlæge," svarede Fader 
drillende. „Du mangler aabenbart Begreb om, at det under 
alle Forhold gælder om at have Mod til at tage Tyren ved 
Hornene." 

„Han er Fanden ta' mig godt paa Vej til at blive lige saa 
rustificeret som alle, der kommer til Silkeborg," indskød 
Drewsen for dog at sige noget. 

„Hallo !" raabte han, da Fibiger uden at svare rejste sig, 
greb sin Hat og forsvandt ud af Døren, „De glemmer El-
f ride . " 

Fibiger gik støt videre, uden at se hverken til højre eller 
venstre. 

Drewsen og Fader lod som ingen Ting og gav sig øjeblikke-
lig til at tale Politik ; dog lidt efter gik ogsaa Fader. Ogsaa 
han glemte mig, der nu sad inde hos Fru Drewsen. 

„Gaa ind og tal med Michael," sagde hun dæmpet, ,nu han 
er ene." 

„Det tør jeg ikke. Jeg tør overhovedet ikke blande mig ind 
i den Sag." 
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„Er De og Fibiger da ikke enige?" spurgte hun overrasket. 
„Fuldkomment." 
Hun gentog sin Opfordring; men jeg blev ved mit. Efter 

at jeg havde sagt Farvel og var kommen paa Vej, betænkte 
jeg mig alligevel, vendte tilbage og gik lige ind til Drewsen. 

Han sad grublende lænet tilbage i Stolen foran sit Arbejds-
bord, dampende paa en Cigar. 

„Naa, er De her endnu?" spurgte han venligt og saa lidt 
forundret paa mig. 

„De faar tilgive mig mit Komme, men Sagen er, at saavel 
Fibiger som Fader er forsvundne og har glemt mig. Derfor 
har jeg kun Dem, Hr. Drewsen, at holde mig til, og De vil 
nok tale lidt med mig? 

Jeg husker ikke, hvordan Ordene faldt ; kun ved jeg, at jeg 
gav mig god Tid. Jeg indsaa, hvor meget der stod paa Spil, 
saafremt Fibiger kom paa Kant med Drewsen i Anledning af 
det passerede, thi Fibiger holdt saa meget af ham. 

Jeg var i alt, hvad der angik Fibigers Lykke og Velfærd 
en skarp Iagttager, og Fader havde tilmed, fra jeg var ganske 
ung, vænnet mig til først at tænke, inden jeg talte, og saa vidt 
muligt forholde mig passiv. Derfor nærede jeg stor Tillid til 
Michael Drewsen og havde hurtigt opdaget, at han hørte til 
gien Mandstype, enhver Kvinde, der har Respekt for sig selv, 
kan være tjent med at have Tillid til. 

„Fibiger vil gaa til Grunde, om han, sig selv til liden Gavn, 
vedblivende spilder sit Krudt her paa Silkeborg. Desuden lider 
hans Helbred. Det er et besværligt Embede, han har, og der-
for skal og maa han snarest bort herfra," indskød Drewsen. 

Vi blev dog enige om, at det absolut var det eneste fornuf-
tige at vente og se, hvordan Sagen vilde stille sig, hvilket jo 
ogsaa var Fibigers Mening. 

„Nu skal jeg følge Dem hjem og sige Fibiger et Par gode 
Ord, da det er Dem saa meget om at gøre ; han er jo en 
aandsoverlegen Person, saa jeg kan ikke tro, han for Alvor er 
bleven vred paa mig," erklærede Drewsen.  
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„Mange Tak ! Det behøves virkelig ikke," svarede jeg, der 
forudsaa, at det vilde ende med, at alle Vinduerne paa de re-
spektive Huse, Gaden lang, vilde blive slaaede op paa vid 
Gab, om vi to, Drewsen og jeg, kom spadserende, han med 
sin Arm under min, hvilket jeg kunde mærke, han havde til 
Hensigt. 

Drewsen var som alt sagt en stor Skælm, og jeg kunde tyde-
ligt se, at han selv tænkte det samme som jeg og forud god-
tede sig ved Tanken om, hvad der vilde eller kunde hænde. 

Heldigvis mødte vi tæt uden for „Hotel Silkeborg" en 
Bondevogn, paa hvilken Fibiger sad og sindigt arbejdede med 
Fyrstaal og Fyrsvamp for at faa sin korte Pibe tændt. Skøndt 
Tændstikker allerede længe havde faaet Indpas, var en Flinte-
sten med Tilbehør ikke gaaet aldeles af Mode ovre i Jyl-
land. 

„Hvorfor styrtede De saadan af Sted?" spurgte Drewsen, 
da Fibiger lod Vognen holde. „Ved De, hvor jeg kan finde 
Deres Svigerfader ? Han sagde, at han vilde rejse i Aften 
med Deligencen, men det faar han ikke Lov til. Vi skal have 
os en L'hombre i Aften, og jeg skal saa køre ham hjem i 
Morgen op ad Formiddagen," vedblev han. 

„Han er gaaet over til Drechsel," svarede Fibiger. 
„von Drechsel, om jeg maa bede," bemærkede Drewsen 

med en Grimace. „Nu er det vist bedst, jeg vender om. Saa, 
der kommer min Sjæl og Salighed Præsten agende hjem — og 
se, der bisser Kammerjunkeren med guldtresset Kasket paa. 
Det bliver mig for varmt, hele Menageriet er jo sluppet ud." 
Han sagde ilfærdigt Farvel og forsvandt. 

Da heldigvis ikke et eneste Menneske paa Silkeborg ud over 
Drewsen og hans Hustru vidste noget om Affæren „Livlæge 
eller ej", fik Sladderen paa Silkeborg ingen Anledning til Ind-
blanding. 

Det varede heller ikke længe, før Etatsraad Lund atter var 
rask og absolut ikke tænkte paa at forlade sin Stilling. Og 
hvilket Held var dette dog ikke for Fibigers Vedkommende ; 
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thi knapt 2 Aar efter laa Kong Frederik den VII paa Baare, og 
hvem havde saa den offentlige Mening taget fat paa? Vel nær-
mest paa den nye Livlæge, efter at hans gamle Læge i saa 
lang en Aarrække trofast, saa vidt det stod til ham, havde 
vaaget over sin Konges Helbred, og nu enten havde taget eller 
faaet sin Afsked. Det laa ikke saa langt tilbage, at der endnu 
levede dem, der kun mindes, hvor tilbøjelig man var til at 
tale nedsættende om Christian den VIII's Livlæge, Etatsraad 
Dahlerup, efter at Kongen var død. 

Paafaldende var det, at der tvende Gange i Vinterens Løb 
telegrafisk sendtes Anmodning til Fibiger om at telegrafere en 
Recept til Brug for Hs. Majestæt Kongen. Hvem der stod bag 
ved dette Arrangement, var ikke godt at vide. Meningen var 
vel dermed at antyde, at for „Tilfældets Skyld" kunde Fibiger 
være sikker paa at være i Besiddelse af Kongens særlige Be-
vaagenhed. - 

Foranlediget ved en af Hostrup foranstaltet Indbydelse til 
Studenter-Sangforeningen om ogsaa paa dens jydske Rejse at 
gæste Silkeborg i Pinsen, dannede der sig den 8' Juni en af 
Bindesbøll, Drechsel, Fibiger, Hostrup, foruden den unge, 
velansete Provisor paa Apoteket Cand. pharm. Lauritzen be-
staaende Komit. Hostrup skrev i den Anledning en Sang. 

Studenterforeningen tilbragte mange fornøjelige Timer i 
Silkeborg, idet alle kappedes, og ikke mindst Drewsen, om at 
hædre de kærkomne Gæster. Glemt var alle de indbyrdes 
Misforstaaelser. 

Den 17ende Juni 1859 — Dagen efter Studenternes Af-
rejse — fødtes vort første Barn, en lille Pige. 

Den private Godgørenhed var et Særkende for alle Indbyg-
gere i Silkeborg, skøndt mange af dem selv ikke havde stort 
mere end fra Haanden og i Munden. Der fandtes af nævnte 
Grund i alle de Aar, vi boede paa Silkeborg, saa godt som 
aldrig noget Fattiglem paa Sognet. 

Tanken om en større Bespisning af Skolebørn et Par Gange 
om Ugen i de værste Vintermaaneder, som Fibiger under et  
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Ophold i Paris havde faaet en levende Interesse for, laa ham 
stærkt paa Sinde. 

I den Anledning tilskrev Fibiger sin Ven Professor Panum, 
grundet paa dennes epokegørende Opdagelse af det i Blodet 
af Slagtekvæg indeholdte Æggehvidestof som værende et sundt 
og prisbilligt Næringsmiddel, medens der samtidigt gjordes 
Forsøg i vort Køkken i Retning af Blodets særegne Behand-
ling. Endvidere tilstilledes Kordegn og Skolelærer Børge Møl-
ler Billetter til Uddeling med Anmodning om to Gange om 
Ugen at finde 3 å 4 Skolebørn, som efter hans Formening 
særligt trængte til at faa god og nærende Mad. Selvfølgelig fik 
Børnene ogsaa anden veltillavet Mad, men det var morsomt 
at se Børnene sidde bænkede i vort Køkken og tage for sig af 
Retterne. 

Disse Forsøg i vort Hjem kunde ikke skjules, hvad heller 
ikke var Meningen. 

Der blev dog først næste Aar for Alvor taget fat paa denne 
Sag. 

Fibiger var glad over, at jeg prøvede paa at slaa til Lyd for 
Ideen, men det viste sig straks, at den vilde strande om ikke 
paa andet saa paa Vanskeligheden af at faa en saadan „Røver-
bande" organiseret — en Benævnelse, som Doktor Jørgensen 
straks havde tilladt sig at sætte i Cirkulation. 

Ideen var lige ved at gaa i sig selv igen, men saa gik jeg 
med Fibigers Vidende til Maskinmester Ellerups. Saavel han 
som hans Hustru var ganske fortræffelige Mennesker, som 
levede stille, passede sig selv og deres eneste Barn, en ung 
Datter. Ellerup havde været hos Drewsen fra den Gang, Fa-
brikken startedes, og var fremdeles en af hans bedste Mænd. 
Jeg forklarede Ellerup, hvad det gik ud paa, og bad ham til-
lade, at hans Kone og jeg den kommende Dag i al Stilhed 
paabegyndte en Indsamling. Han gav øjeblikkelig sit Sam-
tykke, hvorefter hun og jeg enedes om, at vi vilde først gaa 
til Birkedommeren, før vi gik til Drewsen, men gemme Ho-
strup til sidst. 
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Den næste Dag tidligt paa Formiddagen satte Fru Ellerup -
Madam Ellerup, som hun kaldtes — og jeg os i Bevægelse, 
idet vi, som Aftalen var, aabnede Felttoget ovre hos vor 
Genbo, Birkedommeren. Vi fik, hvad vi bad om, men havde 
ventet et lidt større Bidrag. For vor Veltalenhed i Retning af 
Forklaringer fik vi ingen Anvendelse. Doktor Jørgensen havde 
forud været saa venlig at meddele det fornødne ; saaledes gik 
det os næsten overalt ; kun forstod vi ikke, hvor det kunde 
more Jørgensen at agere Trompeter ; det, vi havde for og 
ønskede gennemført, var ikke Markedsgøgl. Vi kunde ikke 
blive færdige paa b Dag og enedes derfor om at fortsætte 
den næste Dag, 15. Januar, hos Drewsen og Hostrup. Jeg 
husker saa tydeligt, at, da vi talte vore Penge, havde vi faaet 
30 Rdl. 1 Mark og 4 Sk. indsamlet. 

Om Aftenen indfandt Kammerraad Bindesbøll sig og for-
talte, at gamle Drewsen var saa opbragt over, at vi to Damer 
havde tilladt os først at gaa til Drechsel, i hvilken Anledning 
han ikke vilde yde noget som helst Bidrag til Øjemedet. „Jeg 
raader Dem, Frue, til ikke at gaa ned til ham." 

Da jeg op ad Formiddagen efter Aftale kom for at hente 
Fru Ellerup, fik jeg den Besked, at hun var gaaet ned til Fru 
Drewsen, af hvilken Grund ogsaa jeg skyndte mig derned. 
Inde i sit Kabinet sad Fru Drewsen og Fru Ellerup ; begge 
saa de meget betænkelige ud, efter at jeg havde faaet den 
samme Meddelelse af Fru Drewsen ikke at henvende mig til 
Drewsen i hans nuværende Sindsstemning. Vilde jeg risikere 
dette, maatte det blive min egen Sag ; thi hvad Fru Ellerup 
angik, kunde der slet ikke være Tale om andet, end at hun 
maatte trække sig tilbage paa Grund af sin Mands Stilling. 

Jeg kan ikke nægte, at jeg blev lidt underlig tilmode. Saa 
erklærede jeg alligevel, at det vilde være en Fejl, om jeg ikke 
gik, da det dog var mig, der var Ophavsmanden. Og saa gik 
jeg lige med det samme. 

„Kom ind," tordnede Drewsen og blev staaende med Ryg-
gen vendt mod mig, stoppende en Pibe. 

  



97 

„Jeg forstaar Dem ikke, Frue," forklarede han, „ej heller 
Deres Hr. Mand, at han vil tillade Dem at forbigaa mig, især 
hvor det gælder mine Fabrikarbejderes Børn ; dem er jeg 
Mand for selv at sørge for. Var De kommen først til mig, 
havde De straks faaet de fornødne Penge." 

Det endte alligevel med, at han pludselig slog om og er-
klærede, at det var fuldstændig klogt og rigtigt handlet først 
at gaa til Drechsel. Hvor det kneb for mig ikke at le ham lige 
op i Ansigtet, kan man tænke sig, især da han hurtig gik hen, 
aabnede sit Pengeskab og tog en 100 Rigsdalerseddel og stak 
mig den i Haanden, idet han bemærkede : „Sig til Madam 
Ellerup, at der kan faas flere Penge hos mig, om fornø-
dent." 

Da jeg kom tilbage med Pengene og den nævnte Besked, 
stirrede saavel Fru Drewsen som Madam Ellerup paa mig. 

„Hvordan er dette gaaet til? Hvad sagde De til Michael?" 
spurgte Fru Drewsen. 

„Saa godt som ingen Ting ; det var ham og ikke mig, der 
talte." 

Tilsidst gik vi til Hostrups. Da vi forlod Præstegaarden, 
kunde vi disponere over 132 Rdl. 

Imidlertid viste det sig hurtigt, at der vilde blive Brug for 
flere Penge, om Bespisningen ikke skulde gaa i Staa. Dertil 
kom, at mange af de stakkels Børn kom traskende i Træsko 
uden Bund, med isnende kolde, vaade Fødder, hvorfor det 
blev en Nødvendighed ogsaa at hjælpe paa dette Punkt, men 
vi slap dog med kun at købe 18 Par. Pludselig fik Dr. Jørgen-
sen det glimrende Indfald, at der skulde spilles privat Ko- 
medie, og de derved indkomne Penge anvendes til videre-
rækkende Velgørenhed. Han og Christian Drewsen, der altid 
var parat, naar det gjaldt om „Sjov i Gaden", enedes om, at 
ogsaa Hostrup skulde være med i Spidsen, hvorfor de høj-
tideligt gik ud til ham, meddelte ham, hvordan Sagerne stod, 
og udbad sig hans Medvirken, da de havde tænkt sig, at 
„Gjenboerne" skulde opføres. De haabede sikkert paa, at han 

7 Fra Provinsen 
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vilde komme tilstede ved Prøverne for at retlede de Age-
rende o. s. v. 

Selv om Hostrup hellere vilde have været fri, kunde han 
dog ikke være bekendt paa Grund af Øjemedet at tage Af-
stand fra Sagen. Dette gjorde han heller ikke, men de nævnte 
to Herrer gned sig i Hænderne og pralede højlydt med, at det 
endelig var lykkedes dem at faa Præsten med „paa Noderne". 

Det var ligefrem bedaarende at se Hostrup sidde foran 
Rampen og med en smittende Lattermildhed iagttage, hvor-
ledes de af ham selv komponerede Figurer gik lyslevende over 
Brædderne, skønt det jo ikke var første Gang han oplevede 
det. 

Vandkæmmet og korrekt paaklædt lige ud til Fingerspid-
serne lignede han for Øjeblikket alt andet end den altid over-
anstrængt udseende Mand, med det vildt flagrende Haar og 
de skarptskaarne Furer om Munden. Side om Side med sin 
Hustru sad han og lænede sig op til hendes Skulder, af og til 
seende paa hende med straalende Blikke. Glemt var i Øje-
blikket Mormoner, Grundtvigianere o. s. v., og han, Herren 
i Aandernes Rige, morede sig kongeligt, fri og frank, men 
uden Brask og Bram. Hans milde og straalende Blikke op-
ildnede de Spillende, saa at de gik paa med Dødsforagt uden 
Hensyn til de kritiske Sidebemærkninger, Fru Hostrup af og 
til fandt Anledning til at indskyde og godt kunde have gemt, 
til hun kom hjem. 

Torsdag og Fredag den 7. og 8. Februar spilledes „Gjen-
boerne" ; den 1. Marts gentoges Forestillingen. Alle tre Gange 
betaltes Billetterne med 4 Mk. for første Plads og med 2 Mk. 
for anden. Det mærkelige var, at der alligevel kun kom 
55 Rdlr. ind i Overskud. 

De indkomne Penge i Forening med Indsamlingen den 14. 
og 15. Januar udgjorde nu tilsammen 192 Rdlr. Summen 
anvendtes til 706 Portioner Mad, som uddeltes i Løbet af 
7 Uger, og til Indkøb af 122 Brød til 13 Familier i Løbet af 
6 Uger. 

99 

Man skulde have troet, at den fælles Enighed skulde have 
avlet en bedre Stemning mellem Eliten af Byens Borgerskab 
og det bredere Lag, men Nej ! Drechsel forivrede sig som altid 
og fandt for godt midt under Forberedelserne til Velgøren-
hedens Fremme at indvarsle til et Møde den 2. Februar i 
Raadhussalen for der at holde et Foredrag over Silkeborg 
Kommune og Omegns Fortid og Fremtidsudsigter. De tilstede-
værende paahørte med øjensynlig Interesse hans forskellige 
Udtalelser, om hvis Paalidelighed der i Følge hans Embeds-
stilling ikke kunde rejses Tvivl. Følgen blev imidlertid, at der 
indrykkedes flere skarpe Modsigelser i Silkeborg Avis, hvor-
for han, for end yderligere at forfægte sit Standpunkt, udgav 
en Brochure ; og da Drewsen den 16. Februar indvarslede til 
en Generalforsamling i Aktieselskabet for Etablering af en 
Dampskibsfart paa Silkeborg Søer, greb han Lejligheden til 
at nedlægge Protest mod Drewsens Fremgangsmaade paa dette 
Omraade og forlod dernæst Generalforsamlingen. 

Dette medførte, at Drewsen øjeblikkelig paa eget An- og 
Tilsvar bestilte Dampbaaden „Hjejlen" hos Burmeister & 
Wain. Den skulde koste 10.000 Rdlr., men han skaffede sam-
tidigt et Statslaan paa 5000 Rdlr., Resten skulde indvindes ved 
Aktietegningen. Baaden skulde leveres færdig til et af Kongen 
bebudet Besøg henad Juni. 

Drewsen var selv ret ofte baade led og ked af den sig idelig 
gentagende Opposition fra Drechsels Side og gjorde flere Til- 
løb til at fremme gensidig og god Forstaaelse mellem dem. 
Men saadan uden videre at falde til Føje, dette var dog vel 
meget forlangt af en Mand som Drewsen, der allerede i 1845 
af Christian den VIII fik Fortjenstmedaillen i Guld og af Fre-
derik den VII i 1855 Kommandørkorset af Dannebrog. En 
Mand, som til Stadighed vedblivende forstod sin Tid og dens 
Krav, ihvorvel han, som han selv sagde, var begyndt som 
Pramstikker og ikke sad inde med megen Lærdom udover de 
praktiske Kundskaber, han havde erhvervet sig. 

Michael Drewsen følte sig tilmed, som han selv sagde, i 
7* 
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Aaret 1861 som en saare lykkelig Mand. Og dog var det tvivl-
somt, om det desuagtet ikke til Tider randt den verdenskloge 
Mand i Hu, at den ene Generation grundlægger Formuen, den 
anden forøger, og den tredje spreder den. 

I Henseende til solbeskinnede og varme Dage lod Maj Maa-
ned intet tilbage at ønske, heller ikke Begyndelsen af Juni, 
men saa begyndte det at regne efter en større Maalestok. 

Da rygtedes det pludselig, at Dampskibet „Hjejlen" var 
ankommet til Randers og var under Opsejling til Silkeborg ad 
Gudenaa. Næsten samtidigt erfarede man, at Kongen med 
Gemalinde og Følge vilde ankomme den 20. Juni for at for-
blive en 14 Dage i Silkeborg, tagende Ophold i det i 1847 af 
Michael Drewsen opførte store Vaaningshus i Villastil. 

Man forstod, at det ene skyldtes Drewsens resolute Op-
træden paa den i Februar afholdte Generalforsamling, at 
Dampskibet var blevet saa betids færdigt, at det kunde tages 
i Brug til Kongens Komme. 

Kongen og hans Gemalinde havde efter over Korsør at være 
ankomne til Aarhus den 8. Juni turet omkring og blandt andet 
ogsaa besøgt Ebeltoft og Grenaa for tilsidst at ende i Skander-
borg den 19. Juni. Herfra gik saa Rejsen til Silkeborg. 

Modtagelsen foregik paa lignende Maade, som da Kongen 
i 1857 gæstede Silkeborg, kun at Kongen denne Gang kom ad 
Chausseen fra Aarhus og kørte direkte ned til den ham af 
Drewsen og Frue til Disposition stillede Bolig, som i den An-
ledning sammen med sin Hustru flyttede over til Sønnen. 

Foruden Hs. Majestæt og Gemalinde samt de hende led-
sagende Damer, Frøken Dreier og Arntz, blev Hofmarskal 
Kammerherre Løvenskjold, Kammerherre Haxthausen, Etats-
raad Livlæge Lund og Adjutant Kaptajn Moltke indkvarterede 
sammesteds. 

Derimod indkvarteredes hos Kammerjunker Drechsel Kon-
gens Generaladjutant for Søetaten, Kammerherre In-Ilinger, 
hos Hostrup Konferensraad Wegener, hos Apoteker Nielsen 
Kabinetssekretær, Gehejme-Etatsraad Trap, og Adjutant, Kap- 
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tajn Malling hos os. Hvor Generaladjutant for Landetaten 
Kammerherre Fensmark, tjenstgørende Kammerherre Bjerre- 
gaard og Kammerjunker Krag, der alle hørte med til Kongens 
Følge, fandt Husly, mindes jeg ikke, og det interesserede mig 
ikke heller. 

Den næste Dag Kl. 411, var der Audiens for Borgerrepræ-
sentanterne i Silkeborg, der alle blev tilsagte til Taflet. 

Tidligt om Morgenen den 21. meldte en af Pigerne mig, at 
der inde i Dagligstuen befandt sig en Herre, der gerne vilde 
hilse paa mig, da han hørte, at Distriktslægen var paa Landet. 
Det var Etatsraad Lund, der bad mig undskylde, at han kom 
saa tidligt, men han kunde kun daarligt slippe bort senere paa 
Dagen. Saa greb han pludselig min Haand, og med Taarer i 
Øjnene takkede han for den viste Hensynsfuldhed lige over 
for ham, hvorved han var bleven skaanet for at maatte trække 
sig tilbage fra en Stilling, som han vilde have taget sig nær at 
forlade. Men han indrømmede, at han i saa Fald kun vilde 
have haft sig selv at takke derfor, idet han gentagende Gange 
havde udtalt sig paa den Maade, som det var bleven Fibiger 
refereret. 

Inden Etatsraad Lund gik, fortalte han mig, at da han Afte-
nen forud havde siddet og talt med Fru Drewsen om, hvor 
nær han havde været ved at maatte opgive sin Stilling, havde 
hun betroet ham, at naar dette ikke var hændet ham, havde 
han nærmest mig at takke derfor. Jeg havde i et afgørende 
Øjeblik hævdet Fibigers Standpunkt som værende det eneste 
hæderlige, at han ikke kunde tage Notits af de muligt sam-
menstødende Tilfældigheder, med mindre han fik tilstillet et 
egenhændigt Brev fra sin Kollega, Etatsraad Lund. 

Den paafølgende Dag, 22 Juni, sejlede Kongen og hans Ge-
malinde med „Hjejlen" til Himmelbjerget og tilbage. Søndag 
den 23. Kl. 83/4  kørte Hs. Majestæt med Gemalinde til Kapel-
let, ledsaget af deres hele Følge. Hostrup prædikede over Da-
gens Evangelium : „Været- barmhjertige". Senere gav Kongen 
Audiens. Om Aftenen holdt Professor Worsaae — der efter 
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Kongens Befaling var kaldt til Silkeborg — Foredrag, og 
Kl. 101/2  gik derefter enhver til sit. 

At vi hos os vidste saa god Besked med, hvad der foregik, 
havde sin Grund i, at Kaptajn Malling, naar han kom hjem, 
aldrig forsømte at aflægge os Besøg for at sige God Nat og 
samtidigt fortælle lidt om Dagens Begivenheder. 

Ret forstaaeligt blev ingen af de paa Silkeborg bosatte 
Fruer tilsagt til Kur hos Grevinden, da Kongens Besøg ikke 
var en officiel Begivenhed, og hvad Herrerne angik, ved jeg 
ikke rigtig Besked ; men jeg tror ikke, at der forundtes andre 
den Ære at blive modtaget til Audiens og tilsagt til Taffels end 
de alt nævnte Borgerrepræsentanter, og til dem hørte hver-
ken Hostrup eller Fibiger. 

Kongens og hans Gemalindes Besøg i Silkeborg fra 20. Juni 
til 5. Juli maatte — som alt bemærket — betragtes som et 
privat Ophold inden Døre hos en god Ven. Noget lignende 
kan vist ogsaa siges med Hensyn til de Besøg, der paa denne 
Rejse aflagdes paa Moesgaard, Rosenholm, Rugaard, Katholm 
og paa Benzon. 

Den 24. Juni havde Drewsen indbudt Kongen med Gemal-
inde og Suite til en Frokost paa Himmelbjerget, hvor han i 
den Anledning havde ladet rejse et stort Telt og pr. Telegram 
hidkaldt 3. Dragonregiments Musikkorps fra Aarhus. Til 
denne Fest var kun indbudt Mænd fra Silkeborg for derved 
at afskære al Misfornøjelse og andre Trivialiteter fra deres 
Side, som mente at burde have været indbudne. En Und-
tagelse var selvfølgelig bleven gjort med Baron Bille-Brahe, 
Amtmanden i Skanderborg Amt, hvis Nærværelse Drewsen 
erklærede for at være en paatrængende Nødvendighed for 
ikke at faa Kævlerier med Birkedommer, Kammerjunker 
Drechsel. Drewsen kaldte i den Anledning spøgende Amtman- 
den for „Fandens Overmand", en Spøg, som Amtmanden i 
god Forstaaelse gik ind paa. 

Henad Aften den foregaaende Dag havde Fru Zilian, Fru 
Jørgensen og Fru Hostrup været hjemme og bedt mig om at 
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tage med dem næste Morgen til Himmelbjerget for i Frastand 
at se paa Stadsen. De erklærede i den Anledning at have lejet 
en Wienervogn. 

Fru Jørgensen medbragte en speciel Opfordring til mig fra 
Fru Krieger om endelig at komme. Som sin Faders Datter 
skulde Fru Krieger agere Værtinde ved Frokosten i Stedet for 
sin Moder, der saavidt muligt maatte skaanes for al legemlig 
Overanstrængelse. Mit Svar lød, at saafremt det regnede, 
vilde jeg ikke være med. 

Det regnede i stride Strømme, da Fibiger sammen med Zi-
lian, Zeltner og Købmand Arntzen kørte af Sted den næste 
Morgen, i hvilken Anledning jeg besluttede at lade fem være 
lige og tage mig en god Morgensøvn. Men d 'er havde jeg for-
regnet mig; et Øjeblik efter stod de nævnte Fruer inde i Sove-
kammeret, parate til om fornødent med Magt at faa mig ud af 
Sengen. Der hjalp ingen kære Mor, af Sted kom vi ! 

Vi kørte alt hvad Remmer og Tøj kunde holde og naaede 
endelig op paa Himmelbjerget. Regnen var imidlertid hørt op 
og Solen kommen frem. Skyndsomst fik vi de Madkurve frem, 
som Damerne havde taget med, og en Dug bredt paa et Bord 
et Stykke nedenfor Teltet. Jeg var saa sulten som ingen Sinde 
før, da jeg kun havde faaet en Mundfuld The med en Tvebak 
til. Saa kom en af Kongens Lakajer ilsomt til Syne, banende 
sig Vej mellem den tætte Klynge af Omegnens Beboere, som 
var komne for at se deres Konge og hans Gemalinde. „Jeg 
skulde hilse fra Hr. Fabrikejeren og bede Damerne komme 
op i Teltet," meldte han og forsvandt. Et Øjeblik efter kom en 
af Kongens Kavalerer med det Budskab, „at Kongen ønskede 
at se Damerne". 

„Naa," tænkte jeg, da jeg samtidigt opdagede Fru Krieger 
komme til Syne, ledsaget af Etatsraad Lund. „Nun kneift es." 

„Det kan ikke gaa an !" udbrød Fru Krieger, „her gælder 
ingen Undskyldning," og hun greb Fru Jørgensen i Armen, 
da denne gjorde Mine til at flygte. „Du er saa god at lystre," 
tilføjede hun. „Kom nu blot !" 
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Af Sted maatte vi. Vi blev alle fire placerede paa Rad lige 
over for Kongen og Grevinden, der omtrent sad alene ved 
Bordet. Kongen — iført opknappet Uniform og rød Fez paa 
Hovedet — var aabenbart i Færd med lig Guden Thor at 
tømme det ene Bæger efter det andet, thi selve Frokosten var 
forbi, og Bordet afdækket. 

„Jeg kendte Dem straks, da Etatsraad Lund gjorde mig op-
mærksom paa, hvor De sad," bemærkede Grevinden henvendt 
til mig, idet hun rakte mig Haanden over Bordet, og hun til-
føjede elskværdigt : „Det er jo heller ikke første Gang, vi ses, 
og som jeg haaber heller ikke sidste Gang." 

„Er Damerne ikke sultne?" spurgte Kongen. „Kom med 
Glas," vedblev han, og da en Lakaj i det samme kom med 
nogle vældige Rødvinsglas, rakte Kongen ham en af de Fla-
sker, der stod foran ham og Grevinden. Vi var nødte til at 
tømme vore Glas, idet Kongen vedblev at drikke os til, saa 
længe der fandtes en Draabe i hans eget store Glas. Jeg saa 
mig hjælpeløst om efter Fibiger, men alle Herrerne var for-
svundne, tilbage var kun Kongen, Grevinden og hendes 
Damer. „Det gaar aldrig godt," hviskede jeg til Fru Jør- 
gensen, der sad ved Siden af mig, „jeg er saa sulten som en 
Ulv." 

I det samme kom Fru Krieger bærende paa et Fad med Lev- 
ningerne af en Wienertærte. „Spis," sagde hun og lo, idet hun 
satte Fadet foran os. 

Pludselig rejste Kongen sig. „Lad Dem ikke forstyrre, mine 
Damer," sagde han, „spis bare væk, Damerne burde være 
komne lidt før." 

Det gik først op for mig, da saavel Fru Jørgensen som Fru 
Zilian var forsvundne, at de gode Husmødre havde forføjet 
sig hen til de respektive Madkurve, vi saa skyndsomt havde 
maattet forlade, for der at redde hvad reddes kunde. Da 
dette var besørget, enedes de om at lade Fru Hostrup og mig 
sejle vor egen Sø og selv køre tilbage. 

Men forinden jeg gaar videre, maa jeg aabenbare en lille  
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Hemmelighed, som, da den senere hen meddeltes Fibiger og 
mig, samtidigt forklarede, hvorfor jeg absolut skulde tvinges 
til at tage med Damerne til Himmelbjerget. Sagen var, at da, 
som allerede forklaret, Fru Drewsen ikke kunde taale at være 
Værtinde, og hendes Svigerdatter, der var meget korpulent, 
alene af denne Grund var uskikket til at være Bjergbestiger og 
desuden i sidste Øjeblik blev forhindret paa Grund af, at hen-
des lille Pige blev syg, saa vilde der foruden hendes Søster, 
Frøken Mathilde Fikst, og Fru Krieger, ikke være flere Da-
mer til Stede. Saa fik unge Fru Drewsen, som kunde være 
meget morsom, den IU, at Fru Jørgensen skulde lade som 
ingen Ting, kun foreslaa Fru Hostrup, Fru Zilian, hvis Mand 
var Formand for Kommunalbestyrelsen, og mig at køre til 
Himmelbjerget, og var vi først ankomne der, kunde det med 
Lethed ordnes, at vi kom med til Frokosten. Der var ingen, 
der anede noget om denne Intrige. At Hostrup og hans Hustru 
hverken den Gang eller nogen Sinde senere fik det fjerneste 
Nys om Sagen, bevises bedst ved at læse hans Erindringer fra 
Silkeborg S. 71. Nu, da den Historie ligger saa mange Aar til-
bage, kan jeg ikke lade være med at bryde mit givne Løfte om 
Taushed. 

Endelig naaede vi ned ad Bjerget, heldigvis i Tørvejr. Da 
vi kom om Bord, begyndte det igen saa smaat at regne. Henne 
i Forstavnen sad Hans Majestæt med en Rytterkappe løst 
hængende over Skuldrene og med en Færøerhue paa Hovedet 
og den ham uundværlige lille Pibe i Munden, snakkende løs, 
snart med den ene, snart med den anden. Grevinden sad i 
Nærheden af Maskinen konverseret af Fru Hostrup, der var 
meget veltalende i Retning af at drøfte sine Yndlingsteorier 
med Hensyn til Børn og Tilbehør. Af og til hørtes Grev-
inden anerkendende sige „Ja," eller beundrende „Ja saa!" 
Fru Krieger havde faaet Tilladelse til at trække sig tilbage til 
Kahytten og sammen med hende de øvrige Damer. Jeg havde 
placeret mig paa Dækket og havde faaet Adjutanten, Kaptajn 
Mallings lette Overfrakke lagt over Skuldrene, medens Adju- 
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tant Kaptajn Moltke elskværdigt havde forskaffet mig en 
Paraply. Af og til samtalede vi alle tre, medens Kaptajn 
Holten 1), der var ankommen ganske fornylig for at afløse 
Kaptajn Malling, rastløst gik frem og tilbage. Pludseligt 
standsede han og holdende sin Haand ved Siden af Munden 
udbrød han højt, idet han sendte Grevinden og Fru Hostrup 
et halvt spottende Blik : „Navlebind." Jeg havde aldrig før 
set Kaptajn Holten, men ikke saa sjældent hørt ham omtale, 
dog altid som en alt andet end ondsindet Mand, tværtimod 
beredt til at række en hjælpende Haand, dog ikke før han 
havde tilladt sig at give sin Mening tilkende, paa en ikke 
altid absolut fin og respektfuld Maade. Jeg kæmpede for ikke 
at briste i Latter, og det gik ikke de to Herrer ved Siden af 
mig bedre. 

Kort forinden ,Hjejlen" naaede Land, kom Fibiger for at 
meddele, at vi og Hostrups var tilsagte til Taflet. Kaptajn 
Malling benyttede Lejligheden til at sige os Farvel, idet han, 
der havde erholdt Permission, agtede om Af tenen at rejse til 
København. 

Saa snart vi var komne fra Borde, ilede saavel Hostrups 
som vi hjem, det bedste vi kunde. 

Det tog ikke lang Tid for os at blive færdige, vi mente 
ikke at kunne være bekendt at lade Hostrups i Stikken, især 
da Vognen holdt for Døren. Denne var en gammel tosædet 
Holstenskvogn, det eneste Køretøj, som var disponibelt i Øje-
blikket. Langt om længe kom Hostrups til Syne og maatte 
nødtvungent tage til Takke med Befordringsmidlet. 

Saaledes kørte Præsten og Distriktslægen med deres re-
spektive Fruer til Hove den 24 Juni 1861. 

„Enten maatte jeg have sørget for en Trillebør til Damerne 
eller tage til Takke med, hvad der tilbød sig," bemærkede 

') Christian Frederik Holten (1817-98), fra 1858 Adjutant hos Frede-
rik VII, 1880-82 Chef for Christian IX's Adjutantskab. Generalmajor. 
Forf. til de efter hans Død udg. Livserindringer, som vakte megen Opsigt 
ved dens frimodige Omtale af Frederik VII og hans Hof. 
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Fibiger, der morede sig over Fru Hostrup, der saa meget 
stormægtig ud og ikke værdigede ham hverken et Blik eller 
Svar, medens Hostrup, hvem Dagens vekslende Begiven- 
heder havde taget paa, besvarede Fibigers Spøg med et lille 
venligt om end adspredt Smil. 

Vor Kusk var beordret til at holde ved Kørevejen ned til 
Drewsens Bolig, hvorfra vi til Fods ilede videre, men vi kom 
selvfølgelig alt for silde. Kongen og Grevinden var længst 
komne, og der ventedes kun paa os. Grevinden skyndte sig 
med at forsikre, at hun straks havde gjort Kongen opmærk- 
som paa, at vi havde Smaabørn, der forud for alt lagde Be-
slag paa vor Tid. 

Saa sloges Fløjdørene op ind til Spisesalen. Kongen tog 
Plads midt foran Bordet med Grevinden paa sin venstre 
Side, hvorefter Hans Majestæt med en Haandbevægelse ind-
bød mig til at sætte mig ved hans højre Side. Hofmarskal 
Løvenskjold anviste Fru Hostrup Plads ved Siden af Grev-
inden. 

Næppe var alle komne tilsæde, før Kongen vinkede ad en 
Lakaj : „Bring Fruen et Schawl," befalede han, og Lakajen 
kom virkelig med mit hvide Krepschawl, som jeg ikke selv 
anede, hvor jeg havde lagt. Kongen fik travlt med at hjælpe 
mig det paa. 

„Se saa, naadige Frue ! Jeg haaber, at Deres Gemal er- 
kender, jeg sørger for Dem saa godt det staar til mig," be-
mærkede han. 

„Er det virkelig sandt, at De har været saa sulten under-
vejs, naadige Frue ?" spurgte han videre. 

„Overordentlig, Deres Majestæt," svarede jeg og tænkte : 
Hvor har han nu denne Viden fra ? 

„Blot Grevinden eller jeg i rette Tid havde faaet Nys der-
om. Det er forfærdeligt at lide Nød, det kan jeg tale med 
om," fortsatte Kongen. Og saa begyndte han med stor Vel-
talenhed at udbrede sig over, hvor ofte han selv havde været 
sulten. Jeg saa hen til Kaptajn Holten, der sad og saa ud, 
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som om der kunde være Anledning til at give ham Mundkurv 
paa „for Tilfældets Skyld". 

„Min naadige Frue," udbrød Kongen, „Fru Lensgrevinden 
ønsker at hilse paa Dem." 

Jeg rejste mig hurtigt og saa paa Grevinden, der sad med 
sit Glas hævet og sendte mig et venligt Nik. Jeg nejede dybt, 
greb mit Glas, nippede til dets Indhold, nejede atter og satte 
mig ned. 

„Ikke saa galt," hørte jeg Holten bemærke. 
Næsten i samme Øjeblik, vi rejste os fra Taflet, kom flere 

af Kongens Kavalerer og spurgte paa det ivrigste, om jeg 
havde lagt Mærke til, at Hans Majestæt gentagende havde 
sagt til mig „Naadige Frue" eller „Naadigste Frue", og for-
klarede samtidigt, hvorledes denne Titulatur givet i Vidners 
Overværelse senere hen kunde blive af stor Betydning for 
mig, da jeg paa Grund af Kongens Ord var bleven tildelt 
samme Rang som den mest ædelbaarne Frue i Hans Maje-
stæts Riger og Lande, idet Kongens Ord var uomstødelige. 

Jeg lo og spurgte : „Behøver jeg at lade mig skille fra min 
Mand? Jeg kan forsikre, at det er ham, der er Peer i Huset 
og ikke mig." 

„Her trækker afskyeligt ! luk den Dør," hørte jeg Grev-
inden sige, efter at vi var komne ind i det til Spisesalen stø-
dende Værelse. 

Kaptajn Holten stod forrest i Klyngen af flere Herrer af 
Kongens Følge, men rørte sig ikke. 

„Hendes Naade Fru Lensgrevinden behager at bemærke, 
at her trækker," sagde han. 

Døren blev ikke lukket. 
„Her trækker," gentog Grevinden og saa paa Holten. 
Atter faldt Holten til Slag, blev staaende og gentog som før : 

„Hendes Naade Lensgrevinden o. s. v." 
Mig syntes det, at hans Optræden i Øjeblikket var util-

ladelig tarvelig. Han var øjensynligt til Sinds at benytte sig 
af Situationen, vel vidende, at Grevinden stod værgeløs, pris- 
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givet hans Ideers Rækkevidde med Hensyn til at lære hende, 
at han ikke lod sig kommandere efter hendes Forgodtbefin-
dende. Hun skulde tvinges til, om hun vilde have Døren luk-
ket, at henvende sig til en Lakaj. 

Jeg gik roligt hen og lukkede Døren. 
„Det havde Du godt af, Holten," hørte jeg tjenstgørende 

Kammerherre, Oberstløjtnant Bjerregaard sige. 
I de paafølgende Dage morede Kongen sig med at sejle, 

fiske eller sammen med Grevinden og ledsaget af en hel Ka-
valkade at ride omkring i Skoven paa smaa islandske Heste, 
som til dette Øjemed var sendte fra Frederiksborg. 

Om Søndagen den 30. Juni kom Konsejlspræsidenten, Ex-
cellencen Hall og Krigsministeren, Thestrup, ud paa Aftenen 
til Silkeborg og blev gæstmildt modtagne, Ministeren Hall 
hos Drechsels, Krigsministeren, efter eget Ønske, hos os. 
De medbragte begge Hilsener fra Fader, hvem de havde 
truffet ved Dampskibets Ankomst. De havde foreslaaet ham 
at følge med, da de havde god Plads i deres Vogn. Fader 
havde imidlertid ikke været til at overtale, men lod os vide, 
at saa snart Kongen og Grevinden var rejste, kom han og 
Moder til Silkeborg. En Dagstid efter at Hall var kommen 
til at bo hos Drechsel, fik Hostrup Hall til at flytte over i 
Præstegaarden for gammelt Venskab og Bekendtskabs Skyld ; 
men jeg tror, „Excellencen" fortrød det, og han talte gen-
tagende om, naar han trippede over til os, hvilke besynder-
lige Ideer Fru Hostrup havde. Det gik endda saa vidt, at han 
en Formiddag ovre hos os med en uimodstaaelig Humor be-
mærkede : „Mon hun ikke har lært sine Mærkeligheder af 
„Hendes Naade", min Kone 1), den Gang vi boede sammen 
med Hauchs ude paa Frederiksberg Slot?" 

Michael Drewsen havde indbudt Kongen og Gemalinde 
til at sejle til Naaege Sct. Hans Aften, for at drikke The der. 
Dette Arrangement blev der straks af forskellige Grunde 

') C. C. Hall havde 1837 ægtet den meget originale Augusta Brøndsted, 
en Datter af Arkæologen P. 0. Brøndsted. 
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slaaet en Streg over, hvorfor Drewsen greb den Udvej at 
arrangere den omtalte Frokost paa Himmelbjerget i Stedet 
for. Men Kongen var dog ikke tilsinds at lade sig afspise paa 
den Maade og vedblev at drille Drewsen med, at han skyldte 
ham, hvad han kaldte „en Maaneskinstur". Drewsen udbad 
sig nu Kongens Tilkendegivelse af, hvilken Aften det vilde 
behage Hans Majestæt og Fru Grevinden at være hans Gæ-
ster til The paa Naaege. 

„Godt," svarede Kongen, „saa siger vi paa Tirsdag. Men 
det siger jeg Dig, Drewsen, at jeg vil have Fru Fibiger med, 
og Præstekonen, hende med de mange Børn. Hun snakker 
kun alt for meget, og Børnene vil jeg sgu ikke have med, 
dem faar hun lade blive hjemme. For Resten kan hun jo 
være god nok. Saa nu ved jeg da, at Du har faaet ren 
Besked," tilføjede Kongen. 

Drewsen glemte ikke at fortælle Fibiger denne Samtale. 
Det var Tirsdag den 2. Juli Kl. 8 om Aftenen, at „Hjejlen" 

behængt med Flag og Vimpler langsomt dampede ned ad 
Gudenaa og lagde bi ved den ved Naaege byggede Bro. 
Det havde været Bygevejr hele Dagen, nu var Himlen klar, 
medens Solen kastede svage, gyldne Straaler glimtvis ind 
mellem Træernes Stammer. 

Jeg maa tilstag, at noget egentligt samlet Billede af, hvad 
der foregik ude i Naaege, da Solen gik ned, har jeg ikke be-
holdt ; dog mindes jeg, at jeg saa Kongen staa og tale livligt 
med Hostrup, der, som det syntes mig, hele Tiden saa lidt 
betænkelig ud som Følge af de Bemærkninger, Kongen kom 
med. Umiddelbart derefter paafæstede Kongen med impone-
rende Værdighed ham Dannebrogsordenens Ridderkors. 

Var Sejladsen op ad Gudenaa til Naaege overordentlig 
smuk, var Hjemturen ved 11-Tiden næsten sanseberusende. 

Aftenen var stille, den sig nærmende Midnatstime syntes 
at have faaet Ærinde andetsteds. De lyse Nætters Tid var 
inde, og kun en stor, funklende Stjerne, Planeten Mars, var 
synlig. Langsomt gled Drewsens store, hvidmalede Robaad, 

hvis Sæder var belagte med kostbart Drapperi, gennem Gu-
denaas Vande, staget fremad af det Mandskab, der befandt 
sig i en Baad forude. Det syntes mig, som om de lette Smaa-
bølger ærbødigt veg tilside foran den store Baad, hvor Kon-
gen sad i Forstavnen, og det forekom mig næsten, som om de 
hviskede indbyrdes : „Kongen kommer ! Kongen !" Under-
tiden indfangede og gentog Ekkoet Lydbølger af den melo-
diøse og stemningsfulde Musik, som udførtes af Dragonregi-
mentets Musici, der var om Bord i Hjejlen, som langsomt 
kom sejlende agter ude. 

Kongen sad stille og stirrede frem for sig. Hvad mon han 
tænkte paa? Mand dør, men ej dør Mands Daad. „Mon han 
ved dette," tænkte jeg. 

Der tændtes flere og flere Blus. De gyngede paa Vandet, 
de kredsede om Baaden, de lyste inde paa Land som glødende 
Sct. Hansorme. 

En Velkomsthilsen ledsaget af ildnende Hurraraab hyldede 
Kongen, da han steg fra Borde. Det sidste, jeg saa af Kon-
gen, var, at han stod med sin Hustrus Haand i sin og tak-
kede Silkeborgs Mænd og Kvinder for det smukke Fakkeltog, 
de havde arrangeret. Saa skjulte Begfaklernes Røg dem 
begge. Hverken Fibiger eller jeg saa dem mere. 

Den 5. Juli tidligt om Morgenen forlod Kongen og hans 
Gemalinde Silkeborg. 

Grevinden havde paa Naaege talt til mig om den Opgave, 
det var lykkedes mig at skaffe Indgang og derved givet Stø-
det til, at mange fattige Børn var bleven mættede ; hun til-
føjede, at hun kunde ønske, det ogsaa maatte blive hende 
givet at virke til det Godes Fremme. Grevinden afbrød Sam-
talen, efter at hun dæmpet havde gjort den Bemærkning : 
„Kunde vi blot en kort Stund løfte Tagene af Husene, vilde 
vi faa mere at se og mere at høre om, hvordan det egentlig 
staar sig til her paa Jorden blandt os Mennesker." 

Jeg husker ogsaa, da jeg under Sejladsen hjem havde sat 
mig lidt borte fra Grevinden for ikke at synes alt for frem- 
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trædende, kom først Etatsraad Lund og senere min gamle 
Ven Excellencen Thestrup og satte sig hos mig. Pludselig 
raabte Kongen højt dennes Navn, men han lod, som om han 
ikke hørte det, og blev siddende. „Thestrup," raabte Hans 
Majestæt paa ny. Thestrup rejste sig. „Aa, hør lidt, min 
kære Krigsminister," bemærkede Kongen saa højt, at vi alle 
kunde høre det. ,Det kan ikke nytte Dig, at Du tror, Du er 
hyt, naar Du sidder hos den lille Doktorfrue. Det er mit 
Alvor, jeg vil have fat i Dig og det straks." 

Jeg kan endnu se Thestrup balancere hen til Kongen, an-
strængende sig for ikke at falde. De ombordværende lo. „Pas 
paa," hviskede Lund til mig, „om et Øjeblik bliver ogsaa jeg 
beordret hen til Kongen, nu er han opsat paa at drille." Men 
Lund tog dog fejl. Jeg fortalte ham halvt hviskende Scenen 
fra forleden med Holten. „Aa," svarede Lund kort og trak 
paa Skuldrene : „Ein jeder Vogel singt wie ihm der Schnabel 
geschnitten ist. Holten er god nok." 

Hostrup skriver i sine Erindringer, at han følte det som 
en Befrielse, da Kongen forlod Silkeborg, idet han mente 
først nu rigtig at kunne være sig selv og hengive sig til det, 
han levede for. Os havde Kongens lange Besøg ikke i væ-
sentlig Grad bragt ud af Ligevægt. Jeg syntes nærmest, at 
det hele tilsammen havde været meget fornøjeligt. Men des-
uagtet var der al god Grund for os til at spørge, hvordan det 
vilde være gaaet os og vort Hjem, om Fibiger havde indladt 
sig paa at forlade Silkeborg paa den før omtalte Maade. Han 
vilde absolut være kommen fra Asken i Ilden. Han hørte ikke 
hjemme ved Hove. - 

Hvad selve de paa Handelspladsen Silkeborg herskende 
Forhold angik, var der efter Kongens Ophold ingen Anled-
ning til at reflektere ud over den Kendsgerning, at Besøget 
havde været og fremdeles vilde blive et Blad i dens fremad-
skridende kulturelle Udvikling. Der var tilmed kommen Penge 
i Omløb, dens Præst var bleven Ridder af Dannebrog, og 
den ejede altsaa nu foruden Michael Drewsen, to dekorerede 
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Medborgere i sin Midte : ,Præst og Læge", og dens første 
Øvrighed, Birkedommer, Kammerjunker Drechsel havde des-
uden faaet tildelt en Ring med Kongens Navnetræk i Brillan-
ter. 

Endnu var Sommerens bedste Tid inde, de to Hoteller 
overfyldte med Tilrejsende. „Hjejlen" dampede op og ned ad 
Gudenaa, og Aktieselskabet, for hvilket Christian Drewsen 
navngaves som Direktør, forventedes at maatte tjene Penge. 
Aldrig før havde Silkeborg nogen Sommer huset saa mange 
Gæster. 

Hvad os selv angik havde vi foruden Besøg af Far og Mor, 
Søster og Bror, Tante Dine og Onkel Henrik, Besøg af et 
stort Antal Venner og Bekendte, saa mange, at Fibiger en 
Gang kaldte mig afsides efter at være kommen hjem fra 
Landet og hviskede : „Friden, synes Du egentlig ikke, vi 
to skulde liste ned ad Køkkentrappen ?" 

— Noget positivt vedrørende de officielle Silkeborgske For-
hold i Slutningen af Aaret 1862 mindes jeg ikke med Und-
tagelse af, at Hostrup henimod Slutningen af Aaret blev kal-
det til det i Efteraaret vakant opslaaede Embede som Slots-
præst i Frederiksborg og Sognepræst til Hillerød og Herløv. 
Fibiger følte det ligefrem som en Lettelse, idet han med sin 
bedste Vilje og trods al mulig Hensynstagen ikke kunde blive 
fri for stadigt at komme til at staa i Opposition til Fru Ho-
strup. Det kunde kun lidet nytte, at hun altid nok saa vil-
ligt bag efter bad om Forladelse, naar hun først forud havde 
faaet sagt alt det, hun mente fornødent. 

Henad Jul blev Hostrup meget syg og maatte opsætte at 
holde sin Afskedsprædiken til Nytaar var forbi. I sine Erin-
dringer om Silkeborg skildrer Hostrup sit og sin Hustrus 
Afskedsbesøg hos Drewsens. Han skriver, hvorledes Michael 
Drewsen ved denne Lejlighed pludselig kastede sig paa Knæ 
og med rørende Fagter erklærede hende sin Kærlighed. Un- 

Fra Provinsen 
8 
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derligt er det, at Hostrup, medens han nedskrev dette, ikke 
kunde forstaa, at hans Fremstilling af Drewsens farceagtige 
Optræden var en Misforstaaelse. 

Sagen var, at idet Drewsen kom gaaende hurtigt ind i sin 
Hustrus Kabinet, hvor Ægteparret befandt sig, snublede han 
i et paa Gulvet liggende Tæppe og vilde være falden, om han 
ikke havde grebet fat i Divanbordet. Fibiger og jeg, der 
skulde spise hos Drewsens, mødte Hostrups paa Hjemvejen 
fra Besøget, og det nys passerede blev os fortalt som værende 
et stort Held, at den svære Mand slap fra at falde. Det mor-
somste og for de Silkeborgske Forhold ejendommelige var, at 
kort Tid efter spadserede Jørgensen om paa Visit i Byen og 
fortalte den nævnte Begivenhed, og til Belysning af, hvad der 
var hændt, tilføjede han, at de Benklæder, han havde paa, 
var dem, som Drewsen bar, da Hostrups kom for at sige Far-
vel. De revnede nemlig, da Drewsen for ikke at falde maatte 
gribe for sig, hvorfor Jørgensen havde udbedt sig dem og 
ladet dem omsy. 

Imidlertid forlod Hostrup og Hustru Silkeborg uden nogen 
direkte Afskedtagen med os, deres Genboer ; men dette, an-
tog vi, skete som Følge af, at de stadig havde opsat dette 
indtil sidste Øjeblik, hvorfor Tiden var løben fra dem. Selv-
følgelig tog vi os ikke denne Sag nær, der uden vor Skyld 
blev et aktuelt Samtaleemne. 

I Begyndelsen af Juli Maaned blev Fru Amalie Drewsen 
pludselig angrebet af en akut Lungebetændelse og døde den 
28. Juli. Det Drewsenske Hjem var som altid næsten over-
fyldt med Gæster. Heldigvis havde Fru Johanne Krieger 
været hjemme siden tidligt paa Forsommeren og kunde selv 
pleje sin Moder til det sidste. 

Jeg behøver ikke at fæste mit Blik paa det smukke over 
mit Skrivebord hængende Portræt af Fru Drewsen for at 
mindes hende, saaledes som hun saa ud kort før sin Død. 
Den elskelige Kvindetype hun var, glemmer jeg aldrig, hvad 
næppe nogen, der havde kendt og holdt af hende, vilde 
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kunne. Det blev altsaa den nye Præst, der kom til at tale 
ved Fru Drewsens Begravelse. 

Hvor havde saavel Fibiger som jeg ondt af Michael Drew-
sen, der med al den selvbevidste og ærekære Mands beskyt-
tende Omhu havde vaaget over hende, saa svag af Helbred 
som hun var. Hvorledes det nu vilde komme til at gaa ham, 
var et Spørgsmaal, som enhver, der havde kendt Forholdet 
mellem de to Ægtefæller, uvilkaarligt maatte stille sig selv, 
især paa dette Tidspunkt, hvor det i det Hele og Store ikke 
var ganske ubekendt, at hans Søn og Arvtagers ukloge Dispo-
sitioner, fra det Øjeblik af, da han var bleven Medindehaver 
af Firmaet „Drewsen og Sønner", voldte dette mange og sta-
dig stigende Besværligheder. 

Fibiger var langtfra den eneste, der nærede alvorlige Be-
kymringer for Drewsen, ogsaa paa Grund af hans Helbred. 
Han tvivlede om, at han trods sin stærke Vilje kunde finde 
sig til Rette i de Forandringer, der følger med, naar Hus-
fruens vanlige Plads staar tom, medens Andre færdes der, 
hvor kun hun var den, der hidtil førte Sceptret. 

Hver Gang jeg spurgte Fibiger om, hvordan det stod sig 
til hos Drewsens, rystede han paa Hovedet. Han talte gen-
tagende meget alvorligt med Drewsen som overhovedet med 
hvem af hans nærmeste Slægt han kom i Berøring med, for 
ved deres Indflydelse at faa ham overtalt til, i alt Fald i nogen 
Tid, at rejse og blive borte ; men i saa Henseende var der 
intet at udrette. 

Det var Fibiger imidlertid til Beroligelse, at den unge, 
senere hen saa højt ansete Læge, Dr. med. Stage') der under 
Fru Drewsens Sygdom havde været der i Besøg, var saa-
ledes stillet, at han foreløbig kunde forblive paa Silkeborg. 
Michael Drewsen led allerede den Gang af en kronisk Nyre-
lidelse, til hvilken han aldrig havde villet tage noget Hen-
syn. Men da Drewsen holdt meget af den unge vordende Læge, 

') Georg Gottlob Stage (1839-1930), senere særlig kendt som Børne-
læge. 

8* 
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der til Gengæld hang ved sin faderlige Ven med stor sønlig 
Kærlighed, haabede Fibiger, at det muligen skulde lykkes 
ved hans Hjælp at faa Drewsen til at være mere forsigtig med 
sit Helbred end før ; maaske endda faa ham overtalt til at 
rejse til Udlandet og tage sin unge Ven med som Rejselæge. 
Det lykkedes imidlertid ikke. 

„Bliv mig fra Livet, Fibiger, med alt det Sludder om mit 
Helbred, lad mig blot rolig gaa min egen skæve Gang, det 
passer mig bedst. Jeg siger ligesom Tredie Frederik, at jeg vil 
blive og dø i min Rede, og det kan jeg dog for Fanden vel 
faa Lov til? Og kan jeg det ikke, saa vil jeg hurtigst muligt 
forsvinde herfra ; men jeg gaar kun, naar det passer mig 
selv." - 

Den ny Præst, Hans Rudolf Panduro, var født 18. Februar 
1832 i Hverringe Sogn. Han kom agende den 1. Februar 1863 
siddende ved Siden af Kusken, som kørte den Chaise, Pan-
duro havde afkøbt Hostrup. Selv var Præsten iført en splin-
terny Pels samt blank, nystrøgen sort Silkehat ; den var saa 
høj, at han maatte holde fast paa den ved Hjælp af sin ene 
Haand lagt oven paa Pulden, thi det var stærkt Blæsevejr. 
Inden i Vognen sad Præstens Familie. 

„Jeg skal sige Dem," betroede Præstens Søster mig, den 
snart af alle kendte „Tante Marie", „at det kneb jo svært for 
min Bror ; han havde lige nys faaet Hatten ud af Foderalet, 
da vi skulde køre gennem Byen. Han syntes dog, han vilde 
se lidt „astokatisk" ud." — Tante Marie var forøvrigt en 
skikkelig Bondepige, der hjalp sin Broder med at retlede 
Præstekonens økonomiske Sans og styre Præstegaardens An-
liggender. 

„Jeg maa sige Dem, mine Herrer," forklarede Præsten 
den første Gang, han var til Herremiddag hjemme hos os, 
„at min Hanne er noget døv, og foruden at være nærsynet 
er hun tilmed halt ..." - 

Fru Hanne Panduro var en virkelig Dame, velinstrueret 
i alle Maader med Undtagelse af at forstaa sig paa Husvæ- 
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senet. Hun var Datter af den velstaaende Købmand Sidenius 
i Maribo og født i 1830. 

Det blev som sagt altsaa den nye Præst, der kom til at 
tale ved Fru Drewsens Begravelse, og der var ved denne 
Lejlighed næppe en eneste af de Tilstedeværende og ikke 
mindst Michael Drewsen, der ikke af sit ganske Hjerte øn-
skede, at Hostrup havde været den, der forrettede Jordpaa-
kastelsen. Ikke fordi der var noget væsentligt at udsætte paa 
Talen, men der var i det hele et lidt ejendommeligt Særpræg 
over den nye Præsts hele Fremtræden, som æggede til Kri- 

tik. 
Den Gang var det ikke Skik, at vi Kvinder fulgte de Døde 

til Graven, jeg paahørte derfor ikke selv hans Tale. - 
,,Doktor Jørgensen er saa klein i Sokkerne i denne Tid og 

render rundt i Støvlerne fra Morgen til Aften," bemærkede 
Tante Marie en Eftermiddag kort efter Begravelsen, idet hun 
pustende tog Plads lige over for mig, der sad ved Vinduet 
og syede. Trods sine 50 Aar satte hun altid ovre fra Præste-
gaarden i kort Trav ind ad vor Port. Dette skete ikke saa 
sjældent, da hun ofte havde noget paa Hjerte og satte sin Lid 
til, at jeg vilde hjælpe hende, hvilket f. Ex. bestod i, at jeg 
vilde laane hende det, hun havde glemt at forsyne sig med. 
„Lov mig," plejede hun at sige, naar hun havde opnaaet, hvad 
hun vilde, „at De ikke siger noget til min Svigerinde ; hun 
kan nu slet ikke forstaa, at det ikke er saa „aparto", at man 
pludselig kan komme i Forlegenhed. Hun vil desuden ogsaa 
blive vred, om jeg ikke forud havde sørget for, at min Broder 
straks faar Mad, inden han skal paa Prækestolen." 

Jeg lovede det og holdt altid mit Løfte ; jeg vidste godt, hvor 
„Tampen brændte" ; det kneb med Pengene. 

„Er der noget særligt i Vejen med Jørgensen ?" spurgte jeg. 
„Han sørger saa gruelig over, at Fru Drewsen er død, og 

siger, han bliver Dag for Dag mere ensom." 
„Hvorfor dog det?" 
„Men Herre Gud, hans Kone er jo stadig nede hos Drew- 
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sen for at hjælpe Fru Krieger med at faa alt ordnet, inden 
hun skal rejse til sit eget Hjem ovre i København. Tiden 
bliver ham natyrligvis langmodig." 

Jeg trak paa Smilebaandet. Naar jeg sad ved Vinduet og 
saa i Refleksionsspejlet, da kunde jeg tilhøjre se hele Gaden 
lang, endda lidt af Torvet, foruden en kort Strækning af 
Dæmningen, der tværs over Silkeborg Langsø tilvejebragte 
Forbindelsen med Chausseen til Viborg. Saa jeg til venstre, 
kunde jeg se Kirkegaarden og en Strækning af Chausseen, 
der førte til Herning. I de 6 Aar, jeg havde haft min Plads 
ved dette Vindu, var det kun undtagelsesvis, naar jeg ikke i 
Spejlet fik et Glimt af Jørgensen at se, sneglende enten opad 
eller nedad Gaden og ind ad een Dør og ud ad en anden. 
Tiden blev ham som sagt altid lang ; han hørte overhovedet 
ikke til dem, der satte Pris paa at være hjemme hos sig selv. 

,Stakkels Jørgensen," tilføjede Tante Marie og sukkede, 
„han er saa ked af, at Drewsen, lige siden den Historie nede 
paa Posthuset, som De jo nok ved, er saa vred paa ham, at 
han hellere ser hans Hæl end hans Taa." 

„Hvilken Historie?" 
„Den med Expeditten." 
„Expeditten?" 
„Ja, jeg mener Postfuldmægtig Dencker." 1) 
Sagen var, at saavel Jørgensen som Chr. Drewsen i lange 

Tider af Mangel paa bedre Morskab havde fundet paa ved 
Midnatstide, naar Posten kom, at indfinde sig paa Postkon-
toret for at hjælpe med til at aabne Postsækkene og sortere 
Breve og fingerere ved Pakker. Denne Sport syntes Fuld-
mægtig Dencker, da han tiltraadte Pladsen, som rimeligt var, 
ikke om og gjorde Indsigelser, der i Stedet for at blive tagne 
til Følge modtoges med Latter af Chr. Drewsen, medens Jør-
gensen sneg sig bort. Imidlertid tabte Fuldmægtig Dencker 
Taalmodigheden, og da den unge Drewsen vedblivende kom 
som sædvanlig, satte han ham, skønt han selv var en spin- 

') Kaptajn Dencker, senere Postmester i Hillerød. 
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kelt bygget Mand, i en Haandevending ud af Kontoret og 
lukkede Døren. Chr. Drewsen styrtede hjem og forlangte af 
sin Fader, at han straks skulde skaffe ham Oprejsning. Mi-
chael Drewsen gav ogsaa tidligt den næste Dag Møde paa 
Kontoret — Bindesbøll var syg —, men efter at have paahørt 
Fuldmægtigens Forklaring tog han sin Hat af, som han havde 
beholdt paa, gjorde Fuldmægtig Dencker paa sin sædvanlige 
storslaaede Maade en korrekt Undskyldning og gik sin Vej. 

„Naa, nu sidder jeg sandelig og glemmer rent mit Ærinde," 
udbrød Tante Marie og rejste sig. „Jeg skulde hilse saa flittig 
fra min Broder, Præsten, og spørge, om Doktoren og De 
ikke vilde komme over i Præstegaarden efter Aftensmad og 
drikke en Æggepunsch ? Den Punsch er Præstens kæreste 

Drik." 
Jeg kan hverken svare Nej eller Ja, det maa Fibiger selv 

bestemme, naar han kommer hjem." 
„Aa, han kommer nok. Og saa vilde jeg gærne laane en 

halv Snes Æg, vore er slupne op." 
Af Sted skyndte hun sig, og et øjeblik efter saa jeg hende 

ile tilbage til Præstegaarden med hele Forklædet fyldt saa 
vidt jeg kunde se med „Klyner", hvilket vil sige Tørv, fordi 
de, som de havde ovre i Præstegaarden, ikke duede. 

Jeg morede mig over disse smaa Røverier, men Pigerne, 
især Kokkepigen Hanne og min gamle Juliane, der — efter 
at være bleven gift og havde bekommet sig en Søn — boede 
med sin Mand i en Del af vor Kælderetage, ærgrede sig. Sa-
gen var, at naar det kneb for Tante Marie, og hun ikke kunde 
faa fat i mig, saa tog hun sig selv Forlov og bortførte det, 
hun mente at kunne have Brug for, lige for Næsen af 
Pigerne. En Aften, der var Selskab i Præstegaarden, saa jeg 
hende smilende og nikkende til mig ombyde en stor Dunk 
ægte Ansjovis, lig den Fader havde hjembragt fra Christiania. 
Mig gik hun forbi med den Bemærkning. „De bryder Dem 
natyrligt ikke om Ansjosser." 

Da vi skulde gaa, kom hun med Dunken og bad, om jeg 
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ikke selv vilde tage den med hjem. Fru Panduro, der lagde 
Mærke til min Overraskelse, kom tidligt den næste Formid-
dag over til mig og gjorde mange Undskyldninger paa sin 
Svigerindes Vegne. Jeg lo og kyssede hende. Jeg kom mere 
og mere til at holde af hende. Hun var i Besiddelse af saa 
megen personlig Elskværdighed, at det var en sand Veder-
kvægelse at have med hende at gøre. Hun elskede sine Børn 
og underviste dem selv, og i dette sit eget nærmeste Forhold 
taalte hun ingen Indblanden fra „Tante Marie"s Side. 

Jeg mindes min Forbavselse, da Præsten og hans Hustru 
første Gang aflagde Besøg hos os, hvorledes han, der altid 
var yderst soigneret i sin Paaklædning, stillede sig midt paa 
Gulvet med sin venstre Haand, å la Napoleon, stukken inden 
for Vesten, og med megen Patos udbrød : „Jeg hører, at der 
kun er et Barn her i Huset, en lille Pige paa Alder med vor 
Inga, vort ældste Barn. Ved De ikke, min Flue — han sløj-
fede altid „r" og satte „I" i Stedet for — at der staar i Bøger-
nes Bog : „Vorder frugtbare og formerer Eder"." — For-
øvrigt havde Præsten ikke saa faa Genvordigheder at kæmpe 
med, idet en Del af hans Menighed straks løste Sognebaand 
til Pastor Møller ovre i Sejling og Sinding. Men det maa siges 
Pastor Panduro til Hæder, at han lige over for den tilstede-
værende babyloniske Forvirring paa Silkeborg ogsaa paa det 
religiøse Omraade fandt sig i Forholdene med al priselig 
Tolerance. 

Med vore andre Genboer, Kammerjunker Drechsels, havde 
vi kun sjældent Samkvem, og dog var der ingen specifik Grund 
dertil. Forholdet var lidt efter lidt af sig selv løbet ud i Sandet. 
Vi havde faaet Følelsen af, at man fra Drechsels Side helst 
vilde have det saaledes, medens Fibiger og jeg samtidigt skøn-
nede, at saaledes ordnet bevaredes bedst den neutrale Stil-
ling, som er den mest passende for en Læge at indtage, sær-
lig naar han lever i en mindre By. Forøvrigt var som alt 
bemærket Jørgensen Huslæge hos Drechsel. 

For Øjeblikket afgav ogsaa det Drewsenske Hjem en rig  
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Tumleplads for løs Passiar, idet man var meget optaget af, 
hvem af de mange Ansøgerinder til Pladsen som „Dame 
d'honneur" eller Husbestyrerinde, Valget vilde falde paa. 

Fibiger lo ad Drewsen, der til Tider var højst irriteret over, 
at han ikke kunde faa Lov at leve i Fred og ordne sine 
Sager efter sit eget Hoved og i Samraad med sine Børn, 
hvorfor han just ikke altid i de mest velvillige Udtryk om-
talte de unægtelig ret ejendommelige Angreb, han var udsat 
for i ovennævnte Retning. 

Jeg havde kun en eneste Gang sammen med Fibiger været 
nede hos Drewsen siden hans Hustrus Død og følte mig ikke 
særlig oplagt til at gentage mit Besøg, thi jeg savnede Hus-
fruens sympatiske Skikkelse paa den vanlige Plads. Da Ef ter-
aaret begyndte, gjorde det mig usigelig ondt, at jeg flere 
Gange hen paa Aftenen saa Drewsen gaa langsomt og kendelig 
træt forbi vore Vinduer og ind paa Kirkegaarden. Paa den 
Tid var saa godt som al Færdsel paa Gaderne forbi, og i de 
fleste Huse var der allerede tændt Lys, saa han kunde være 
temmelig sikker paa ikke at blive iagttaget, da kun de færreste 
holdt af Skumringstiden. 

Jeg husker saa tydeligt, at jeg en Afstenstund var lige ved at 
gaa over til ham, saa ondt gjorde det mig for ham, men saa 
vidste jeg alligevel ikke, om Fibiger vilde have syntes om 
det, endsige Drewsen, og lod derfor være. 

Fibiger skrev til mig, medens jeg sammen med vor lille 
Pige var i Besøg hos Fader og Moder, at nu, da Fru Krieger 
havde maattet rejse hjem, var det bleven afgjort, at Fru Jør-
gensen ialf ald foreløbig sammen med sin ældste Datter Agnes, 
der var 10 Aar, flyttede ned til Drewsen, idet Meningen var 
at afvente, hvad Tiden vilde bringe. Fibiger syntes, at Ar-
rangementet var meget fornuftigt. 

Fru Jørgensen havde fra det Øjeblik, da hun 1853 kom til 
Silkeborg, altid været afholdt saavel af Familien som og af 
Husets Venner og Bekendte. Da tilmed Doktor Jørgensen lod 
saa saare veltilfreds med Arrangementet, var der jo ikke stort 
at bemærke i den Anledning. 
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IV 

Meddelelsen om, at Kong Frederik den VII var død af 
Rosen paa Gliicksborg Slot den 15. Novbr., kom brat til 
Trods for, at man vidste, at Kongen ikke var helt rask. 

Fader og Moder ankom til Silkeborg lille Juleaften for at 
tilbringe Juleaften hos os. 

Ihvorvel General de Meza havde erklæret at være i Stand 
til at holde Dannevirkestillingen i mindst 6 Dage endog mod 
en tredobbelt Overmagt, tillod Fader sig at tvivle om denne 
Paastands Tilforladelighed. Det skrev sig fra den Tid, Aarene 
fra 1838 til 1844, da han beklædte Posten som Overtold-
inspektør for Hertugdømmet Slesvig. Her havde han haft 
rig Lejlighed til at sætte sig ind i de lokale Terrænforhold. 
Disse begunstigede nemlig i høj Grad et vidt forgrenet 
Spionagesystem. 

Ledet ved Dannevirke var af Lave, og vanskeligt om ikke 
umuligt vilde det være at bringe det i Lave. Ulykken skrev 
sig fra hin Nat, da Hertug Abel, Valdemar den 2dens og 
Bengerds Søn lod sin i 1241 til Konge kronede ældre Broder 
Erik kaldet Plovpenning myrde i 1250 og hans Lig sænke i 
Sliens Hængedynd. 

Jeg husker saa tydeligt, at hver Gang jeg som Barn traadte 
ind i Slesvigs dystre Domkirke, ræddedes jeg, fordi det fore-
kom mig, at der hviskedes saa hemmelighedsfuldt derinde om 
hint Brodermord. 

Vi havde bedt Udgiveren af Silkeborg Avis, Redaktør 
Sørensen, og hans unge Hustru, en Datter af en i Varde bo- 
siddende velstaaende Købmand Schmidt, om at tilbringe Jule- 
aften hos os. De havde i Juni fejret deres Bryllup i Varde 
og et Par Dage efter deres Ankomst til Silkeborg aflagt os et 
Besøg. Vi syntes straks godt om den unge Kones Fremtræ-
den, der parret med et Udtryk af Blidhed i de mørke Øjne 
gjorde et behageligt Indtryk. Fader havde allerede forud truf- 
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fen den unge Ægtemand hos Drewsens og med Interesse 
straks lagt Mærke til hans Iagttagelsesevne og den dermed i 
Forbindelse staaende velovervejede Paapasselighed. Det kan 
nemlig ikke nægtes, at han forstod at sikre sig sit Blads Be-
staaen ved Hjælp af alle tilladelige Midler. 

Silkeborg Avis, der paa dette Tidspunkt udkom 3 Gange 
om Ugen, kostede 5 Mk. Kvartalet. Den tilkendegav sit Stand-
punkt ved at meddele, at den redigeredes i folkelig, ejder-
dansk og skandinavisk Retning, samtidig med at den bragte 
de nyeste og vigtigste Efterretninger fra Ind- og Udlandet. 

Det var ikke stort bevendt med Nyheder just paa det Tids-
punkt, da den alt andet end blide Aarstid ofte standsede For-
bindelsen med København ved at hindre den fornødne Sam-
færdsel over Bælterne. Allerede nu fik vi pr. Axe de fleste 
Efterretninger over Hamburg, og disse var ikke altid til at 
stole paa. 

Onsdag d. 3. Februar stadfæstede Silkeborg Avis — Post-
forbindelsen Aarhus-Korsør var standset paa Grund af Is-
forholdene i Bælterne — den forud ved Breve og Telegram-
mer fra Hamburg bragte Efterretning, at Tyskerne den 
1. Febr. havde overskredet Ejderen, og at det første Skud 
var vekslet. 

Samtidigt meddeltes, at alt vort Materiale var bragt i Sik-
kerhed og den danske Arme rykket ind i sin Stilling ved 
Dannevirke. Imidlertid tilføjedes der, at det Dagen i For-
vejen — 2. Februar — under Fjendens Forsøg paa at omgaa 
Dannevirkestillingen var kommen til en Kamp ved Midsunde, 
som varede fra Kl. 10 om Formiddagen til 4 Eftermiddag. 

Saa kom den bedøvende, fast utrolige Efterretning, at vort 
af saa mange for uovervindeligt ansete Dannevirke var bleven 
forladt, efter at et Tilbagetog Fredag Middag den 5te Fe-
bruar var bleven besluttet i et Krigsraad. Beslutningen med-
deltes Krigsministeriet Natten mellem Fredag og Lørdag ; 
dette gav øjeblikkelig Kontraordre, men den kunde ikke tages 
til Følge, da Tilbagetoget allerede var i fuld Gang og foregik 
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i god Orden trods Isslaget og Vejrligets vinterlige Umedgør-
lighed. Dybbølstillingen indtoges i Ro, men Kanonerne og 
Barakkerne vare forblevne ved Dannevirke. 

Kongen var i Sønderborg og udstedte nedenstaaende Pro-
klamation : 

„Soldater! Modtag min Tak for Savn og Anstrengelser. 
Dannevirke er opgivet, og i Fjendevold ere de Kanoner, der 
skulde lamme Hovmod. Men jeg har kun denne Arrn. Eders 
Fører mente, at jeg ingen Arme vilde have mere, hvis ej 
Tilbagetoget fandt Sted. Ingen Bistand i Gjerning — Hjælp 
ude fra — har vist sig. Gud give, at Hævnens Time snart 
vil slaa for al den Uret og Vold, som er vist mod mig og mit 
Folk." 

Hvad der modtoges paa Silkeborg pr. Post af officielt Nyt 
fra Krigsskuepladsen, var lige saa intetsigende som uklart. 
En Mængde Skildringer om Retræten og paafølgende Sam-
menstød parret med forcerede Angreb rettede mod „spræng-
lærde Theoretikere", mod det indbildske Højskolevæsen osv. 
osv. dulmede ikke Smerten over den Kendsgerning, som fore-
laa. 

To Dage før Aarhus blev besat af Fjenden den 13. Marts 
sent om Aftenen, kom Fader pludselig tilsyne hjemme hos os 
og forklarede at være lige ankommen med en privat Befor-
dring, der straks var kørt tilbage. Han meldte, at han rejste 
tilbage samme Aften med Deligencen, saa snart den kom fra 
Ringkøbing; kun ønskede han ikke, at hans Besøg blev om-
talt. Vi respekterede selvfølgelig hans Ønske. Fader paastod 
med Bestemthed, at der paa selve Silkeborg opholdt sig flere 
Personer, som stod i Fjendens Sold. Han ansaa det imidlertid 
for haabløst at skride ind mod disse Individer ved Hjælp af 
Politiet, ihvorvel Drechsel var anerkendt for at være en strix 
Politimester. Fader meddelte interessante Smaatræk fra Fjen-
dens Overgang over Kongeaaen nede ved Ejstrup, endvidere 
om dennes samme Dag med en større Styrke foretagne Ind- 
rykning i Kolding.  
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Imidlertid var Fader stærkt optaget af, hvordan det egent-
lig stod sig til i Horsens. Min ældste Broder Sigvald, ansat 
som Delingsingeniør for Sir Morton Peto, der, som bekendt, 
havde paataget sig at bygge den jydske Længdebane, var efter 
at have fuldført Broen over Langaa ved Randers nu bosat 
i Horsens. Vi havde Fader stærkt mistænkt for, at Grunden, 
hvorfor han vilde forsvinde saa hurtigt, var, at han ogsaa 
agtede sig til Horsens for selv at se, hvordan det forholdt sig 
ar, idet han vidste, at Horsens var bleven besat af Østrigerne 
den foregaaende Dag, d. 8. Marts. 

Han lovede bestemt, at det ikke skulde vare længe, før vi 
skulde faa Underretning om, hvordan det ogsaa stod sig til 
i Haderslev hos Slægt og Venner. 

Straks efter Faders saakaldte „inkognito Besøg" kom der 
et jagende Bud fra Drewsen, om Fibiger ikke havde Lyst at 
komme derhen hurtigst muligt for at spise sammen med nogle 
af vore Officerer, der uventet var ankomne. Fibiger fik det 
ordnet saaledes, at Doktor Jørgensen kom af Sted paa Landet 
i Stedet for ham. Ogsaa jeg glædede mig paa Fibigers Vegne ; 
det smagte dog af Fugl for hans Vedkommende at komme 
sammen med fordums militære Kammerater. 

Den næste Morgen kom Drewsens mangeaarige Husholder-
ske Jacobine med en Anmodning til Fibiger om at se til Fru 
Jørgensen, der laa tilsengs. 

Jeg saa spørgende paa Fibiger, da han kom hjem. „Hun 
havde stærk Hovedpine !" svarede han. „Tænkte jeg det ikke 
nok, at det maatte blive Enden." 

Lidt efter kom Jørgensen slentrende for at aflægge Rapport 
om Rejsen, han havde foretaget i Stedet for Fibiger. Han 
kom ind og satte sig hos os ved Frokostbordet. „Hvordan 
har min Kone det? Hvad fejler hun?" og tilføjede : „De fik 
forbandet god Mad, hører jeg. Jeg vil sgu derned og spise 
Levningerne i Dag." 

„Hvem har for Resten afgivet den Rapport," spurgte Fi-
biger kort. 
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„Klfiwer," svarede Jørgensen. 
„Ja saa." 
„Han sagde i alt Fald, at der var godt Bid," vedblev Jør-

gensen og lo, men gjorde dog en Bevægelse, som om han 
dukkede sig for en velrettet Lussing. 

„Bid?" gentog Fibiger. 
Sagen var, at dette Udtryk „Bid" havde sat sig fast som 

gængs Talebrug siden den Gang, Frederik VII i 1861 laa og 
fiskede paa Gudenaaen, og Klfiwer efter Kongens Ordre som 
Regel skulde følge med for at vise, hvor der efter hans Er-
faring var bedst at faa Bid. Det hændte ved en saadan Lej-
lighed, at Kliiwer, som ikke følte sig rask, bad Kongen om 
hurtigt at maatte blive sat i Land. 

„I Land?" spurgte Kongen. „Hvad Fanden vil De der ?" 
„Jeg kommer straks tilbage, Deres Majestæt." 
„Ja ja da, saa skynd Dem da." 
Ikke saa snart var Forstraaden ude af Syne, før Kongen 

forlangte, at der blev hentet en Sardin — der var altid Fro-
kost med — og derefter Klfiwers Medestang, hvorefter Hans 
Majestæt med egen Haand anbragte Sardinen paa Fiske-
krogen og befalede Medestangen lagt tilbage paa sin Plads. 

„Naa, Forstraad, hvordan gaar det ?" spurgte Kongen, da 
Klfiwer atter sad i Baaden, „men pas dog paa, De har jo Bid, 
Mand." 

„Det tror jeg ikke, Deres Majestæt," svarede Kldwer. 
„Vist har De; træk dog op og se ad," befalede Kongen. 
„Det synes næsten," svarede Klfiwer og halede sin Snøre 

op. Han blev rasende, da han opdagede Sardinen, men turde 
selvfølgelig ikke gøre nogen Bemærkning. Fornærmet for- 
føjede han sig agter ud og lod, som om han baade var døv 
og blind. 

Kongen skottede til ham. „Hør Du, Drewsen," kaldte han, 
„hvad skal jeg nu gøre ved Forstraaden? han er bleven for-
nærmet." 

„Gør ham til Jægermester, Deres Majestæt ! Saa bliver han  
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nok god igen, og saa kan han faa sine Døtre sat i Støvring-
gaard Kloster," svarede Drewsen. 

„Halløj," raabte Kongen sjæleglad, „halløj, kom herhen, 

Men Klfiwer rørte sig ikke af Pletten. 
„Hører De ikke, Hr. Jægermester Kliiwer, at Deres Konge 

kalder." 
Kliiwer spidsede Øren og skævede hen til Kongen. 
Saa gaa dog for Satan," udbrød Drewsen. 

„Jeg haaber, Hr. Jægermester," sagde Kongen og slog ud 
med Haanden, „at se Dem ved Taflet." 

Klfiwer bukkede og bukkede uden at kunne finde paa, hvad 
han skulde svare. 

„De er et Fæ, Klfiwer," sagde Drewsen halvhøjt. „Nu fik 
De da Bid, men sørg nu for, at Kongen faar Bid i Morgen." 

„Jeg har faaet Bid," raabte Klfiwer til Jørgensen, der stod 
nede ved Broen, da Baaden med Kongen ombord lagde bi. 

Om Morgenen den 11. Marts var Fibiger kørt tidligt paa 
Landet og havde undervejs truffet paa vore Dragoner, som 
vare udsendte for at rekognoscere Terrænet. Han havde 
endog truffet Ritmester Moe, der kommanderede 3die Eska-
dron af 3die Dragonregiment 1 ) . Af Moe havde han erfaret, 
at hans Ordre lød paa at gaa til Silkeborg og derfra fortsætte 
Marschen vester paa. 

Ritmester Moe og hans Eskadron kom imidlertid først Kl. 2, 
og sammen med dem kom 3die Eskadron af 5te Dragonregi-
ment, der hørte hjemme i Randers og var under Kommando 
af Ritmester Printzen2). De Herrer Officerer fik Kvarter 
anvist paa „Hotel Dania" ; dog saa snart det lod sig gøre, 
kom Moe ud til os. Efter at have opholdt sig en Times Tid, 
kaldte Pligten ham bort ; men han udbad sig Tilladelse til at 
maatte overbringe Printzen en speciel Indbydelse til at følge 

1) Ritmester Edgar Even Moe (f. 1823). 
') Ritmester Fr. Vilh. Printzen (f. 1835). 
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med ham tilbage for at tilbringe Aftenen hos os. De havde 
begge Ordre til at forlade Silkeborg næste Dag op paa For- 
middagen. 

Ritmester Moe var meget træt og nedtrykt, men frem-
hævede gentagende, at det stod langt værre til med Printzen, 
hvorfor han haabede, at det vilde hjælpe lidt paa ham at 
komme hjem til os. Moe kom imidlertid alene og medbragte 
en Mængde Taksigelser fra Printzen, der havde sat sig til at 
skrive hjem til sin Hustru, hvorefter han vilde gaa tilsengs 
og se om muligt at sove, hvilket han ikke havde kunnet i 
lange Tider. 

Den næste Formiddag mellem 1 og 2 skød Ritmester Print-
zen sig paa Hotellet. — Jeg var ene hjemme, men kunde se 
i Refleksionsspejlet, at Folk stod i Klynger og talte sammen 
paa Gaden. Da Fibiger kom og fortalte om Selvmordet, kom 
Printzens Eskadron, som havde holdt opsadlet, i det samme 
ridende forbi vore Vinduer. Jeg har ingen Sinde glemt dette 
Syn. Par om Par fulgtes Dragonerne med hinanden. I lang-
som Skridtgang gik det fremad. De stakkels Karle sad alle 
med bøjede Hoveder, med Hjælmen trukken dybt ned, iført 
deres lange blaa Kapper. Eskadronen førtes af Premierløjt-
nant Schøller. — Det øsregnede uafbrudt hele Dagen. Først 
om Aftenen Kl. 12 red Moe med sine Folk over Herning til 
Højris. 

Havde det i Februar frosset og sneet saa godt som daglig, 
tegnede det ikke bedre for Marts Vedkommende. Der lod 
ikke til at ville ske Forandring. 

Om Morgenen henad Kl. 5 Fredag den 31. Marts blev vi 
vækkede af en voldsom Kimen paa Klokken. Fibiger kom 
hurtigt op, ogsaa jeg skyndte mig, opskræmt af en tiltagende 
Hestetrampen udenfor paa Gaden. Det viste sig at være 10 
af de mørkeblaa Husarer af det westfalske Regiment, hvoraf 
flere vare saarede. De vare eskorterede af dansk Infanteri og 
tagne tilfange ved Hjortsvang Kro mellem Jellinge og Brande 
af 30 Dragoner, anførte af Premierløjtnant Døcker af 6te  
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Dragonregiments Eskadron') . Nogle af de saarede Preussere 
laa paa Halm i Vognene, andre sad overende og stirrede for-
ventningsfuldt op mod vore nu oplyste Vinduer, thi det var 
bælgmørkt udenfor, og Fibiger havde straks beordret Lys i 
Vinduerne. 

„Er I gale?" hørte jeg pludselig Fibiger tordne, „hvor skal 
I hen?" 

„Ned til Sygehuset." 
„Til Sygehuset, der er jo Tyfus. Vend Vognen og kør ud 

til det gamle Sygehus. Fangerne er vel forbundne ?" 
„Tildels tror jeg nok," svarede en Underofficer, „men det 

er Premierløjtnanten ikke." 
„Hvilken Premierløjtnant? Er der en Officer mellem de 

Saarede ?" 
„Døcker af Dragonerne." 
„Hvor er han da ?" 
„Ham sendte Birkedommeren straks ned paa Sygehuset ; 

han havde Brev med fra sin Eskadronschef, Major Sehested, 
at der skulde sørges særlig godt for ham." 

„Sørg øjeblikkeligt for at bringe ham tilbage, han skal bo 
her, det raader jeg for," raabte Fibiger. 

Det varede ikke længe, før Gaden var øde. 
„Jeg kommer straks," raabte Fibiger, da den sidste Vogn 

sattes i Bevægelse, medens han proppede sine Lommer fulde 
med Instrumenter. Henvendt til mig sagde han : „Du sørger 
nok for Resten. Lad der blive lavet en stor Kedel Kaffe, lagt 
i Kakkelovnen og Gassen tændt overalt. Jeg sender dem af 
vore Folk, der kan undværes, tilbage til Dig ; lad dem faa 
noget varmt at drikke og giv dem at spise." 

„Ja, ja. Det skal altsammen ske. Men hvad skal jeg gøre 
med Løjtnanten?" 

„Lade ham ligge, indtil jeg kommer." 

1) Johan G. E. Dikker (1828-1904). Ved det omtalte vellykkede Over-
fald kommanderede D. over en Styrke paa 25 Dragoner og 25 Fodfolk og 
blev saaret. 1867 Afsked som Ritmester. Opfinder af de D6ekerske Filttelte. 

Fra Provinsen 	 9 
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„Hvor?" 
„I Sengen. Men kæreste Friden, hvor kan Du spørge saa 

dumt." Af Sted løb Fibiger, men lige i Armene paa Jens, 
Julianes Mand, der kom ham i Møde i Porten. 

„Med Forlov, er der inte Nouet, a kan gøre?" spurgte han, 
der altid var lige saa sort som de Kul, han tumlede med ude 
paa Gasværket, hvor han arbejdede som Fyrbøder. 

„Nej Tak skal Du have, Jens ; bare Du vilde vaske Dig." 
„Om Forladelse, a vaskede mig forgangen Dag," svarede 

Jens med Selvfølelse. 
„Græder Du — hvad er der i Vejen med Manden ?" spurgte 

Fibiger Juliane, der ogsaa var kommen paa Benene. 
„Han græder af Glæde, truer a nok." 
„Af Glæde? Over hvad eller over hvem?" 
„Over at de forbandede Tyskere saadant har faaet Stryg. 

Jøs, der kommer de kørendes med Officererne. Hjælp til, 
Jens," raabte Juliane ivrigt. 

Det viste sig, at Premierløjtnant Døckers Saar, et Sabelhug 
i Laaret og et Strejfskud i Armen, begge var af lettere Art. 
Det samme var Tilfældet med flere af Husarernes, hvorfor 
de hurtigst muligt blev sendte Nord paa for derfra at føres til 
København. 

Rygtevis kom det til vor Kundskab, at 4de Division sagdes 
at være i Fremrykning mod Syd. 

Den 7. April blev Fibiger hentet ud til Kalbygaard, hvor 
han var Huslæge, og kom hjem straalende glad. Han havde 
der erfaret, at 4. Division var i Fremrykken, Hovedkvarteret 
paa Frijsenborg, og at dette forventedes i de nærmeste Dage 
forlagt til Kalbygaard. Efterretningen livede ogsaa op paa 
Løjtnant Døcker, der var halvt ødelagt af de Besøg, der ind-
fandt sig, dels for at se til ham, dels for at høre ham selv 
fortælle om den lille Affære. Det gik ogsaa ud over mig, idet 
han, der nu var oven Senge, sad og gav Audiens i Daglig-
stuen, og da de Besøgende næsten alle hørte til vor Om-
gangskres, kunde jeg ikke uden at være uhøflig forsvinde i 

131 

Timevis. Vi havde forøvrigt foreslaaet Døcker at skrive til sin 
Hustru paa Fyn og spørge, om hun ikke havde Lyst at komme 
i et lille Besøg, og da hun ikke havde svaret, antog vi, hun 
var rejst øjeblikkeligt. 

Den 10. April ankom Kronprinsen med sin Adjutant Kap-
tajn v. Lund til Hovedkvarteret og fulgte med dette, da det 
den 16. April forlagdes til Silkeborg. 

Forud for Hovedkvarterets Komme indtraf Batteriet Løn-
borg, men dets Anbringelse og Forplejning havde Drewsen 
øjeblikkelig paataget sig og fik straks sit gæstfri Hjem rigeligt 
besat med Batteriets Officerer. Selvfølgelig blev vi alle mere 
eller mindre velforsynede med Indkvartering. Selv fik vi for-
uden Døcker og hans Oppasser et Antal af mellem 8 og 10 
Menige og 2 Underofficerer. Vor Indkvartering forøgedes 
senere med Intendant Zoylner. General Hegermann-Linden-
crone og hans Stab sammen med Kronprinsen og dennes 
Adjutant indkvarteredes efter egen Begæring paa „Hotel 
Dania". 

Under alt dette viste det sig, at Birkedommer, Kammer-
junker Drechsels Hus holdtes kemisk rent for Indkvartering, 
hvilket vakte stor Harme viden om. Man hverken forstod 
eller anede, at Grunden var, at det ikke var utænkeligt, 
at Kronprinsens Ophold i Silkeborg kunde trække i Lang-
drag, og at Forholdene samtidigt kunde forandre sig saaledes, 
at Kronprinsen kom til at maatte forlade sit nuværende Kvar-
ter. Hvor fandtes der saa et andet passende ? Saadan var 
Sammenhængen. Men det gik som altid ud over Drechsel. 
Den Harme, som blev optændt mod ham, ogsaa ved denne 
Lejlighed, var ikke saa let at komme tillivs, da dens Udgangs-
punkt var den paa Silkeborg i høj Grad manglende normale 
sociale Udvikling. Det regnedes ogsaa Drechsel til Last, at 
han havde nægtet at modtage Premierløjtnant Døcker i sit 
Hus. Der var ingen, der tænkte paa, hvad det betød at faa 
en saaret Mand i Kvarter, tilmed naar Husmoderen ganske 
kort forinden havde faaet en Søn og havde 3 Børn i Forvejen. 

9* 
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Havde vi som alt sagt siden Premierløjtnant Døckers An-
komst stadig haft Visitter, blev disse ikke formindskede efter 
den 16de ; men nu var det de Herrer Militære, som gav Møde, 
og jeg var meget veltilfreds med, at Fru Døcker, som imidler-
tid var kommen til Silkeborg, kunde tage Tten i mit Sted og 
jeg forsvinde. Der hændte forøvrigt ikke noget videre ; til-
syneladende gik alt sin rolige Gang, skøndt den store Ind-
kvartering var en trykkende Byrde for mangt et Hjem. 

En Formiddag kom General Hegermann-Lindencrone med 
flere af sin Stab for at hilse paa Døcker. Denne, der nu til 
Stadighed var oven Senge, var overstadig glad, saa glad, at 
Hs. Ekscellence paa spøgefuld Maade foreslog ham at søge 
andetsteds hen og overlade sit gode Kvarter til en eller anden 
Kammerat, hvoraf saa mange trængte til mere Ro, end det 
saa ud til, at Hr. Premierløjtnanten nu havde Behov. 

„Der kan Du se," sagde Fru Døcker senere hen, „har jeg 
ikke nok sagt Dig, at Du skulde se at komme bort og give 
Plads for andre." - 

Fibiger kom saa jævnlig paa „Hotel Dania" i denne Tid, 
fordi Hotelejerens Søn Niels Heegaard laa syg. Han kom 
der af samme Grund den 18. April hen paa Eftermiddagen 
og mærkede øjeblikkeligt, at der maatte være hændt noget 
særligt. Han spurgte Heegaard og fik det Svar, at der ved 
4-Tiden under Taflet var kommen Telegram om, at Dybbøl 
var falden. Taflet blev øjeblikkelig hævet og nu spillede Tele-
grafen til højre og venstre. Fibiger hviskede til mig, der gik 
ham i Møde, da han kom hjem : „Dybbøl er falden. Tal ikke 
derom. Lad endelig som ingenting; jeg kan ikke holde ud at 
skulle sidde og tale frem og tilbage om denne Ulykke." 

Senere kom der flere ældre og yngre Officerer, men det 
lod til, at de ikke vidste Besked. Da jeg næste Dags Formid-
dag gik ned ad Gaden, forekom det mig, at der var stor 
Gæring i Gemytterne. Udenfor Farver Hammers Butik -
han var Formand for Indkvarteringskommissionen — var der 
etableret et Mundhuggeri imellem Smaaborgerne om Indkvar- 
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teringsforholdene, som han taus paahørte, staaende i sin Bu-
tiksdør. Jeg kunde ikke holde det ud, og idet jeg standsede, 
sagde jeg med høj Stemme : „Skam faa den, der taler paa den 
Maade om Sager og Forhold, han ikke forstaar sig paa. Vær 
saa god, Farver Hammer, i givet Tilfælde at sende de Sol-
dater, der ikke er velkomne i det dem anviste Kvarter, ned 
til os." Men saa hændte det om Aftenen, at der blev ringet 
stærkt paa Entr&løren. Vi sad sammen med vor Indkvar-
tering ved Aftensbordet, og et Sekund efter at Fibiger var 
gaaet ud i Entreen, hørte jeg højrøstet Tale og Vaabenklirren. 
„Kom et Øjeblik, Friden," sagde Fibiger, idet han aabnede 
Døren. „Har Du sagt ude i Byen, at de, der savnedes Kvar-
ter til, skulde sendes ud til os?" 

„Ja, i alt Fald noget lignende, men jeg tænkte paa vore 
Soldater og ikke paa vore Officerer." 

„Saa Fruen tror ikke, at vi er Soldater ?" spurgte forbitret 
den ene af de to Dragonofficerer, en høj Mand. 

„Tværtimod." 
„Saa behager det Dem maaske at sørge for os to. Jeg er 

Ritmester Henrik Castenskjold'), og min Ledsager er min 
Fætter Premierløjtnant Gottlob Castenskjold, indtil i Gaar 
Adjutant hos Førstkommanderende i Dybbølstillingen." 

„Men Friden. Det er jo aldeles umuligt ! Vi er absolut over-
bebyrdede," indskød Fibiger. 

„Bryd Dem endelig ikke derom, Hr. Distriktslæge, Deres 
Frue er aabenbart kapabel nok til selv at ordne Forholdene," 
afbrød Ritmesteren ham i overlegen halv spøgefuld Tone. 

„Ganske rigtigt bemærket," svarede jeg hurtigt, „han er 
hverken Køkkenskriver eller Pladskommandant. Jeg beder de 
Herrer hænge Deres Uniformsfrakker op, følge med ind til 
Af tensbordet og tage tiltakke." 

Dette skete ogsaa. Efter at have nydt et Par Stykker 

') Henrik Castenskiold (1818-1908), Forpostkommandør ved Dybbøl-
Stillingen. 1867 Oberst f. Gardehusarregiment. Havde bl. a. af sine Under-
ordnede faaet Navnet „Jern-Henrik". 
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Smørrebrød rejste Ritmesteren sig hurtigt og erklærede, at 
han havde ladet den Ægtvogn, paa hvilken de var komne, 
blive holdende for saa hurtigt som muligt at kunne indfinde 
sig hos Generalen og afgive Rapport. 

„Paa Gensyn," sagde Fibiger, rejste sig og bukkede for-
melt for de Herrer Officerer. Jeg kunde se, hvor irriteret 
han var. 

Under det Kvarterstid, hvor de nys ankomne havde ladet 
sig Maden smage, havde Premierløjtnant Døcker uafbrudt 
været Genstand for Ritmester Castenskjolds ualmindelig bi-
dende Bemærkninger. Imidlertid var han næppe uden for 
Døren, før Døcker fo'r op som en Raket : „Guds Død, hvad 
kommer han her efter ? Er han sat fra Bestillingen ? Hvem 
kan have afløst ham ?" Hverken Fibiger eller jeg svarede, og 
han gik lige klog i Seng ; men Fibiger og jeg sad længe og 
ventede paa de to Herrers Tilbagekomst, dybt grebne af de 
fortvivlede Forhold og vel forstaaende Castenskjolds næsten 
brutale Hensynsløshed, der udelukkende stod i nær Forbin-
delse med det der var passeret nede ved Dybbøl. 

Det lykkedes mig virkeligt med stort Besvær og ved selv at 
tilbringe Natten paaklædt liggende paa en Sofa at tilveje-
bringe et hyggeligt og respektabelt Nattelogi. Selv om dette 
laa ved Siden af et Loftskammer, overfyldt med Menige, og 
selv om Underlaget kun var noget Halm, var det dog et Senge-
leje, der var at foretrække for en Grøft. 

Allerede tidligt paa Morgenstunden forsvandt de to Offi-
cerer uden at sige Farvel ; men til min Forundring fandt de 
sig dog beføjede til at vende om og lidt efter at komme kø-
rende tilbage paa den Ægtvogn, der havde bragt dem og 
havde holdt forspændt hele Natten i vor Port. En Timestid 
efter var det rygtedes over hele Byen, at Dybbøl var falden 
og Hovedkvarteret beredt til atter at gaa Nord paa. Kron-
prinsen, hed det sig, tog allerede bort næste Dag. 

Den 24. April om Morgenen vidstes det i Silkeborg med 
Sikkerhed, at Hovedkvarteret befandt sig i Viborg, hvilket  
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dog altid var en Beroligelse, da der forelaa Beviser for, at 
Fjenden atter ufortrødent rykkede fremad. Det var os en 
Kval, at Løjtnant Døcker ikke havde været at formaa til at 
forlade Silkeborg, men smilende paastod, at han ikke flyttede 
sig, før Store Bededag (22. April) var overstaaet. Jeg var 
bleven saa forkølet Natten til den 20. April, hvor jeg havde 
indladt mig paa ikke at gaa i Seng, at jeg frygtede for at blive 
alvorlig syg og var meget ængstelig for, at Fibiger skulde op- 
dage, hvor ilde jeg befandt mig. Endog selve den 24. April, 
— ihvorvel det vidstes med Sikkerhed, at Fjenden inden kort 
Tid vilde være i Silkeborg, holdt Døcker Stand ; og da han 
og hans Frue endelig kom af Sted, saa jeg et Øjeblik efter 
paa Marken bag vor Have en preussisk Husar holde til Hest 
i en Afstand af maaske 200 Alen. Fibiger havde jeg ikke set 
noget til fra tidlig Morgen ; han havde haft travlt med at skaffe 
Vogne til de paa Sygehuset liggende syge og saarede fjendt-
lige Husarer, hvilket ikke havde kunnet blive ordnet førend 
i sidste Øjeblik. 

Hvordan var det gaaet til, at Husaren kunde komme til-
syne ad den Kant ? Umuligt var det, om der ikke havde været 
et med de stedlige Forhold i høj Grad kendt Individ paa Spil, 
og som paa forræderisk Maade havde henledt Opmærksom-
heden paa det eneste Vadested, om hvilket det var den almin-
delige Mening, at kun Forstvæsenet kendte det. 

Jeg stillede mig ved Vinduet i Dagligstuen foran Reflek-
tionsspejlet iagttagende, hvad der nu vilde ske. Fra Torvet 
af saas i det klare Sollys de højt til Hest siddende Kyrad-
serers blinkende Brystharnisker og skinnende Hjælme ; de 
rykkede langsomt fremad. Saa kom der Husarer og sammen 
med dem Infanteri med de noksom bekendte Pikkelhuer. 

Uden for vore Vinduer gjordes der Holdt. Infanteriet stil-
lede sine Skydevaaben i Pyramider paa Fortovet og lejrede 
sig langs Grøften uden for Drechsels Have. 

Jeg blev staaende ved Vinduet sammen med min lille Datter 
og vore Piger. Vi kunde se, at der indbyrdes blev talt om os, 



136 

maaske fordi jeg var klædt i dyb Sorg for min Broder. Det 
antoges vel, at jeg havde mistet en af mine Kære i Krigen. 
Lidt efter greb paa given Ordre hver af dem sit Gevær og 
afmarscherede tilbage til Torvet. Kort efter at Soldaterne var 
forsvundne, kom en uniformeret, tysktalende, sortsmudsket 
Person og afleverede Indkvarteringsseddel. „3 Officiere, 3 
Ordonnansen, 18 Pferde, 9 Aufseher" lød den paa. Fibiger 
var ikke kommen hjem, og jeg fandt det formaalstjenligt at 
skynde mig ud til Overbringeren. „Unsinn, mein Herr, Uri-
nen die Verhåltnisse selbst inspizieren, hier ist kein Platz ffir 
Pferde," tillod jeg mig at bemærke. 

I det samme kom en uniformeret Herre op ad Trappen og 
ind i Entr&n. Jeg foretrak nu at henvende mig til ham, som 
øjeblikkelig svarede : „Oberlassen Sie mir, gnådige Frau, die 
Ordnung der Verhåltnisse." Dermed løb han og viste sig ikke 
senere. Ogsaa Hestene og deres Oppassere blev borte, der- 
imod kom der to Herrer af Intendanturen og gjorde forfær-
delig mange Undskyldninger, idet de erklærede, at der ikke 
var Kvarter at skaffe hele Byen over, men at de rejste næste 
Morgen. De blev vist ind i Gæsteværelset og deres Oppassere 
anbragtes ovenpaa. Dermed var det forbi, jeg saa dem ikke 
senere. Den næste Morgen kom Pigerne aldeles maalløse og 
præsenterede hver 2 preussiske Dalere, som de Hrr. Inten-
danter havde givet dem, samtidig med at de havde bedt dem 
hilse og takke „die Herrschaft". 

Saadan stillede Sagerne sig hos os, første Gang Silkeborg 
den 24. April blev besat af 3000 Mand Preussere ; men saa 
fredeligt gik det langtfra til overalt i Byen. Hvis jeg ikke 
selv havde hørt og set tilstrækkeligt i den Retning, vilde jeg 
have været mest tilbøjelig til at mene, at det var Opspind, 
hvad der bagefter fortaltes. Det var skændigt, hvad der f. Eks. 
gik for sig ovre hos Drechsels fra det Øjeblik af, da de fik 
Indkvartering. Vi baade hørte og saa den skamløse Frem-
gangsmaade. Det hed sig nok bag efter, at det var Birkedom-
merens egen Skyld, fordi han havde opirret de militære Auto- 

137 

riteter ved sin Optræden, hvilket var den sorteste Usandhed, 
noget alle var enige om at bekræfte. 

Medens man næste Dag i Byen troede sig befriet fra Fjen-
den og mange i den Anledning stod samlede paa Torvet æng-
stelige ved Tanken om, hvordan det denne Gang vilde gaa 
vor 4. Arm&livision paa dens Retræte mod Nord, kom der i 
flyvende Fart en lille Kommando preussiske Husarer til Syne. 
Befalingsmanden, en øjensynlig højtstillet Officer med en 
yngre Ledsager blev efter nogen Tale frem og tilbage hol-
dende uden for vort Hus. Den yngre Officer sprang af He-
sten og gik ind ad vor Port. Jeg traadte tilbage fra Vinduet, 
ikke saa lidt spændt paa, hvad der nu vilde ske ; men saa 
ringede det stærkt paa Entr&løren, og den unge Husarofficer 
stod uden for. Han blev af Stuepigen vist ind til mig. „Der 
Herr Oberst erlaubt sich dem Herrn Kreisphysikus seinen 
besten Dank zu senden der Umsorge wegen, die er den ver-
wundeten und kranken Husaren des westphalischen Regi-
ments gespendet hat." — Han bukkede og forsvandt, men 
jeg gik hen til Vinduet og kom tidsnok til at se ham bestige 
sin dejlige Hest for sammen med sin Oberst og Husarerne 
at forsvinde op ad Gaden til Torvet. 

Senere erfaredes det, at Preusserne havde tænkt sig Mu-
ligheden af, at de havde kunnet faa Fingre i de af vore Dra-
goner tagne Husarer, som „die dummen Dynen" formodent-
lig havde ladet forblive paa Sygehuset, hvilket forøvrigt let 
kunde være sket, thi den sidste saarede Husar kom først af 
Sted, efter at Preusserne allerede var komne ind i Byen. Der 
var imidlertid en brav dansk Bondekarl, der smældede med 
Pisken, blinkede lunt til Fibiger, som var ilet ud til Syge-
huset, idet han satte Hesten i Galop og sagde : „Dævlen æde 
mig, om det tyske Pak skal faa fat paa denne hersens Kam-
merat." 

Senere hen paa Formiddagen blev Fibiger anmodet om at 
komme over til Drechsel, hvem han fandt liggende tilsengs 
med stærk Feber. Da Efterretningen kom, at vore Tropper 
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den 28. April havde forladt Fredericia, gik dette ham saa nær 
til Hjerte, at Fibiger blev ængstelig for, at det dog skulde 
ende med, at han blev alvorligt syg. Søslaget ved Helgoland 
den 9. Maj satte snart hans Humør noget op. 

Som bekendt blev der udsendt Kundgørelse om, at der vilde 
indtræde en Vaabenhvile fra 12.-14. Maj, hvor hver især, 
saavel vi som vore Fjender, havde at forholde sig rolige. 
Drechsel blev stærkt greben af Harme, da en preussisk Kom-
mando, som var anmeldt at ville komme til Silkeborg, ude-
blev, og først ankom Pinselørdag den 14., antagelig efter 
Vaabenhvilens Indtræden ; da kunde han, der havde givet 
Møde paa Torvet, ikke dy sig, men bebrejdede den preussiske 
Foureerofficer det af Fjenden formentlig begaaede Overgreb 
mod Lov og Ret. Det ene Ord tog det andet, og det endte 
med, at Drechsel i sin Ivrighed sagde : 	haben gestohlen !" 
— „Ich ?" raabte Hauptmanden. — „Ich meine die Preussen ; 
sie haben gestohlen, als sie hier waren am 24. April," for-
klarede Drechsel. Officeren tog paa Vej som en Rasende til 
Forskrækkelse for alle de Omstaaende. 

Jeg, der nede i Køkkenet havde travlt med at bage Kager 
til Pinsen, blev meget overrasket ved at blive kaldt op i Stuen, 
hvor jeg traf Helt Mortensen, som var Skriver paa Birke-
kontoret, snappende efter Vejret, saa stærkt havde han løbet. 

Han modtog mig med de Ord : „Jetzt geht's los !" — 
„Hvadbehager ?" spurgte jeg. — „Hele Torvet er fuldt af 
Preussere," svarede han og tørrede sin sveddryppende 
Pande. „Kammerjunkeren bad mig løbe ned til Fruen og lade 
Dem vide, at han ikke havde kunnet forhindre, at De fik 
Fourerofficeren i Kvarter ; han har selv fordret at ville bo 
her og tilmed have det Værelse, som Løjtnant Døcker har 
beboet. Kammerjunkeren ved jo, at Distriktslægen er paa 
Landet og først kommer sent hjem, og derfor vilde han var- 
sko Fruen." 

„Hils Kammerjunkeren og tak ham mange Gange for hans 
Betænksomhed, men det gaar nok."  
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„Men Officeren er gal, det siger ogsaa hans Folk. Han er 
syg og fortvivlet over at have mistet sin unge Kone for kort 
Tid siden. Farvel, farvel, jeg maa skynde mig tilbage." 

Jeg skyndte mig nu at faa det omtalte Værelse bragt i 
Orden, og kort efter mødte en Preusser med Pikkelhue, Fa-
nen og en Masse „Gepåck", som han bragte ind i det begærede 
Værelse, hvorefter han forføjede sig ud i Byen. Noget efter 
kom Officeren, der uden at nævne sit Navn paabegyndte en 
Række Forklaringer og Undskyldninger, saaledes at jeg til 
sidst hverken vidste ud eller ind hvad jeg skulde tro, idet jeg 
hele Tiden kunde mærke, hvor forunderlig godt han var inde 
i alle vore Forhold og ikke mindst de Silkeborgske. Ende-
lig trak han sig tilbage og gik ud i Byen, men aabenbart med 
det Forsæt at vende tilbage, naar han saa Fibiger komme 
hjem. Det skete ogsaa og endte med, at Fibiger, som var sul-
ten og træt, maatte spørge ,Herr Officieren", om han ikke 
vilde spise sammen med os. Havde det endda faaet Ende der-
med, men indtil Kl. 2 om Natten vidste han at fængsle Fi-
bigers og min Opmærksomhed ved Meddelelser om vore egne 
Forhold, f. Eks. angaaende vort Tilbagetog fra Fredericia, 
som han end yderligere belyste ved Fremlægning af Kort og 
intime preussiske Befalinger. Da han endelig forføjede sig til 
Ro, sagde Fibiger til mig, som højligen interesseret havde 
overværet det hele : „Lov mig, Friden, at Du ingen Sinde, 
ikke en Gang til din Fader, omtaler, hvad her er passeret. 
Jeg tror, det er sandt, at den stakkels Mand ikke er fuldt til-
regnelig, men selv om dette er Tilfældet, er ham Spandau 
sikker for Livstid, om det kommer videre, hvad han har om-
talt her." 

I Silkeborg befandt sig I ste Pinsedag 24 Officerer, 786 
Mand og 16 Heste. Ikke saa snart havde Officererne tidligt 
paa Formiddagen begivet sig, som det hed sig, ud paa Jagt, 
førend der blev Uro i Lejren, og der skete noget lignende 
hos Drechsels som den 24. April, hvor Preusserne tillod sig 
de skamløseste Ekscesser ude i Forhaven foran Drechsels 
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Bolig, ja endog drev det saa vidt, at de hen paa Aftenen ka-
stede Sten ind ad Vinduerne. Det var et Mirakel, at Fru 
Drechsel, der sad med sin lille 1 Maaned gamle Dreng paa 
Skødet, ikke blev ramt. 

Det var mig umuligt den næste Dag, hvor „der Haupt-
mann" meldte sig til Afrejse og i den Anledning kom ned i 
Dagligstuen, at lade være med at sige ham, at det var be-
klageligt, at han havde været fraværende den foregaaende 
Dag, da jeg følte mig overbevist om, at han vilde have sat 
en Stopper for sine Folks Ekscesser. Han svarede mig, idet 
han trak paa Skulderen : „Der Herr v. Drechsel kann ja ver-
suchen sich an Seine kgl. Hochheit den Kronprinzen von 
Dynemark zu wenden, mit der Bitte sich seiner Sache anzu-
nehmen ; er ist doch der Pathe seines jiingsten Sohnes." Dette 
Svar beviste mig frem for noget, hvor livligt Spionagen gik 
for sig paa Silkeborg, thi jeg ved saa sikkert, at ikke nogen 
af selve Byens hæderlige Beboere havde indladt sig paa An-
giveri om slige Forhold, selv om det havde været en officiel 
Viden. 

I Silkeborg Avis No. 53 findes en Oplysning om, at den fra 
forrige Krig som Forræder bekendte danske Officer, Michael-
sen, befandt sig paa Silkeborg i Pinsen blandt de derværende 
Preussere. Jeg spurgte en Gang Redaktør Sørensen, om det 
var rigtigt. Han nikkede bekræftende og svarede lakonisk, 
da jeg endvidere spurgte, hvorfra han vidste det : „Jeg ved 
alt." 

Paa Faders Opfordring til Farver Hammer, om han ikke 
som den, der havde haft med Indkvarteringen at gøre, senere 
hen vilde skaffe ham paalidelige Oplysninger om den tyske 
Indkvartering paa Silkeborg, sendte denne Fader neden-
staaende Oplysninger uddragne af hans Indkvarteringsproto-
koller : „Fra 24. April 1864 indtil Novbr. inclusive havde der 
i kortere eller længere Tid tilsammen været indkvarteret 
11,862 Menige af alle Vaabenarter saavel Preussere som 
Østrigere ; dernæst 306 Officerer, deriblandt en General og 
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en Oberst. Af Heste havde der i nævnte Tidsrum været op-
staldet 799 og 600 Stude." 

Paa Grund af den forlængede Vaabenhvile gik alt nu sin 
fredelige Gang, især da vi stadig blev fritagne for Indkvar- 
tering. Vi blev dog forud for Vaabenhvilen en Nat i Midten af 
Maj opskræmte ved at blive ringede op af Ejeren af Nørrebro 
Apotek, Hr. Christian Lauritzen, der som forhen omtalt tid- 
ligere havde opholdt sig i Silkeborg, men nu levede i Aarhus. 
Fader, der kendte ham, havde formaaet ham til at snige sig 
ud af Aarhus og videre til Silkeborg samt medgivet ham et 
Par skriftlige Ord til Drechsel og en mundtlig Besked til os. 
Denne gik ud paa at brænde alle Breve, Fader havde sendt 
os, overhovedet være yderligtgaaende forsigtige, da man 
havde angivet og arresteret Fader som Spion. „Tænkte jeg 
ikke nok, det vilde ende saaledes," sagde Fibiger, „nu an-
bringes han selvfølgelig for en Ordens Skyld et eller andet 
Sted i „das grosse Vaterland"." Deri tog Fibiger dog fejl, 
Fader blev straks løsladt, efter at Preusserne havde foretaget 
en Husundersøgelse og intet fundet. Imidlertid blev Fader 
paany arresteret om Af tenen den 22. Maj paa Grund af, at 
han i Embeds Medfør havde nægtet at tilbagebetale 3200 
preussiske Thaler, som var bleven erlagte for nogle toldplig-
tige Varer, af et tysk Handelshus indførte til Preussernes 
Forbrug. Hr. General v. Falkenstein tilstod ham under Ar-
resten 6 Timers Betænkningstid, og da dette ikke frugtede, 
sattes Fader af Generalen paa Vand og Brød i 3 Dage. 

Stiftamtmand Dahlstrøm, der beklædte Stillingen som dansk 
overordentlig Regeringskommissær i Jylland, telegraferede til 
Fader fra Horsens, at han kunde lade Toldkassereren udbetale 
den nævnte Sum indtil videre. Saa snart dette var ordnet, 
blev Fader løsladt. 

Den 13. Sept. forlod de indkvarterede Batailloner af Eli-
sabethgarden Byen, efter Sigende for at afløse det i Skive 
og Viborg garnisonerende østrigske Regiment, som bestod af 
Schlesiere og Bøhmere. I Følge en af Vogel v. Falkenstein i 
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Aarhus den 23. Septbr. given Ordre, skulde Silkeborg mod-
tage en Bataillon i Vinterkvarter. Den ankom den 29., og be-
stod af 2den Bataillon af Elisabethgarden. Efter at have gjort 
en hel Del Ophævelser, deriblandt Paastand om Opførelse af 
et Ride- og Ekscercerhus, faldt de gode Østrigere til Ro, for-
modentlig fordi der forestod en Omflytning af Tropperne. 
Den 5. Oktbr. anmeldtes en Bataillon østrigsk Infanteri 
(Bøhmer-Jægere) bestaaende af 28 Officerer, 920 Mand og 
40 Heste. De laa i Kvarter i Fredericia, men skulde forblive 
i Silkeborg Vinteren over. 

Onsdag, den 12., læstes der i Silkeborg Avis : 
„Da nærværende Blad af det herværende østrigske Kom-

mandantskab er bleven underkastet en partiel Censur, ville 
sandsynligvis Meddelelserne herfra Byen og Egnen i den nær-
meste Fremtid blive mere sparsommelige, men forøvrigt vil 
Bladet udgaa uforandret som hidtil. For idag skulle vi kun 
meddele, at det Løfte, Hans Excellence, General v. Gablenz, 
under sin Nærværelse her gav, om at i det mindste et Kom-
pagni af den herværende Troppestyrke skulde blive forlagt 
til de nærmeste Landsbyer, ikke vil blive holdt. Kommandø-
ren for Bataillonen Hr. Oberstløjtnant v. Siller vil nemlig 
ikke tillade, at nogen af Mandskabet forlægges uden for Byen. 
Som Følge heraf bliver der nu indrettet Kaserne i Hotellerne 
„Silkeborg" og „Dania", paa Raadhuset og flere Steder." 

Lørdag den 15. Oktbr., en altid med en vis Spænding 
imødeset Dag, da det var Michael Drewsens Fødselsdag, væk-
kedes Byens Beboere om Natten Klokken 3, ved at General-
marchen blev slaaet. Det viste sig, at Foranledningen var, at 
Papirfabrikken brændte. Der havde som altid i Dagens An-
ledning været Middagsselskab hos Drewsen, og Fibiger havde 
intet sporet, da han mellem 11 og 12 passerede Fabrikken 
hjemad, og saaledes var det ogsaa gaaet alle, der samtidigt 
var passeret forbi. Med en udmærket og velledet Energi del-
tog Mandskabet af det for Øjeblikket i Silkeborg garnisone-
rende Brandenborgske Jægerkorps i Slukningsarbejdet. Efter 

Alles Sigende skyldtes det kun disses Paapasselighed, at Il-
den ikke greb om sig ; thi var dette sket, vilde hele Fabrik-
ken være nedbrændt. Endnu den 16.-17. brændte det i 
Grunden. Den unge Fru Drewsen, som var i København, 
kom skyndsomst hjem. Den almindelige Mening var, at Il-
den var opstaaet ved Selvantændelse i Kludemøllen. 

Den 2. Novbr. erfaredes i Silkeborg, at Freden var slut-
tet den 30. Oktbr., og at Byen forhaabentlig snart vilde blive 
befriet for sin Indkvartering. Vi blev imidlertid ikke af med 
vort Jægerkorps før den 16. Novbr. Det var forøvrigt med et 
vist Vemod, at saavel Fibiger som jeg tog Afsked med vor 
Indkvartering, lutter skikkelige og for ethvert venligt Ord tak-
nemmelige Mennesker, hvoraf flere led stærkt af Hjemve. 
Der havde i det hele taget, siden vi første Gang den 24. April 
fik fjendtlig Indkvartering, aldrig været givet os Anledning 
til Klage, det være sig enten over Menige eller Officerer, 
hvilket var mere, end der kunde siges om vore egne Soldater, 
nærmest Menige af 2. Regiment. 

Preussernes og Østrigernes Udmarch paabegyndtes den 
16. Novbr. 

Den 18. Novbr. ankom imidlertid 650 Preussere Nordfra. 
De afmarcherede dog næste Morgen, og dermed afsluttedes 
i alt Fald for Silkeborgs Vedkommende de ubudne Gæsters 
Tilsynekomst. - 

Allerede i 1863 var der bleven oprettet en Handelsforening 
i Silkeborg, og i 1864 et Børneasyl. Den 20. Dec. afholdtes 
i Silkeborg efter Drewsens og Kaptajn Dalgas' Indbydelse et 
Møde, hvor ogsaa Etatsraad Westenholz til Mattrup og Fader 
foruden nogle flere var til Stede. Paa dette Møde udarbej-
dedes Programmet for Dannelsen af Hedeselskabet, som blev 
stiftet næste Aar d. 28. Marts paa et Møde i Aarhus. 

Pludselig meddeltes det officielt i „Berlingske Tidende", 
hvorefter det gik over i Silkeborg Avis, at det gamle Firma 
Drewsen & Sønner siden Begyndelsen af Januar 1864 var 
ophævet. Endvidere at Broderen, Christian Drewsen paa 
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Strandmøllen, for egen Regning havde overtaget denne sam-
men med Fabrikken Ørholm og Nymølle. Alle de det ældre 
Firma tilhørende Aktiver og Passiver vilde have sit Forbli-
vende hos det hidtil under Navnet „Drewsen & Sønner" 
kendte Firma. 

Allerede den 15. Maj havde Fabrikken, efter Branden 
d. 15. Oktbr. 1864, kunnet genoptage sin Drift. De store Byg-
ninger tog sig imposant ud, og de nyeste engelske Papir-
maskiner arbejdede fortræffeligt. Til Trods for sin Travlhed 
havde Michael Drewsen dog faaet Tid til at faa sin Yndlings- 

Oprettelsen af et Musikkorps, nærmest bestaaende af 
Fabriksarbejdere, realiseret. Dirigenten for dette Musikkorps 
var den dygtige Musiker Chantelanze, der den 23. Maj af-
holdt sin første Abonnementskoncert i Naaege. Drewsen var 
straalende glad i sin Tro paa, at han ved Oprettelsen af dette 
Musikkorps havde givet Lejlighed til at befæste en større 
aandelig Udvikling i det bredere Lag, hvor saa mangt et 
Smaakaarshjem ikke var i Stand til at forskaffe sig bedre 
Nydelser end de, der tilbød sig paa Værtshus og Keglebane. 
Drewsen var en fuldblods Idealist, Drechsel ligesaa, men 
hver paa sin Vis. 

I Begyndelsen af September 1865 rygtedes det, at Deres 
Majestæter Kong Christian den 9de og Dronning Louise led-
saget af Kronprinsen, Prinsesserne Dagmar og Thyra samt 
Prins Valdemar vilde aflægge et Besøg paa Silkeborg. Der 
dannede sig i den Anledning en Komite af Herrer og Damer, 
der skulde sørge for, at de Foranstaltninger, der maatte 
træffes, ikke kom til at gøre Silkeborg Skam. 

De to Gange, Frederik d. VII med Gemalinde kom til 
Silkeborg, havde Michael Drewsen hver Gang paa given For-
anledning redebon stillet sit Hjem til Disposition for sin 
kongelige Ven og Herre, men den Gang levede hans Hustru. 

I en Haandevending havde Pastor Panduro bemægtiget sig 
Styret og faaet en Damekomite dannet der Kommunalbesty-
relsen sideordnet skulde paatage sig de fornødne Arrange- 

Distriktslæge Fibiger og Hustru. 
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menter. „Det vil jeg sige Dig," sagde Fibiger alvorligt, da 
han havde erfaret, hvad der forestod, „jeg vil ikke have Dig 
draget med ind i nogen Art af aktiv Tjeneste. Det er ganske 
unødvendigt, der er nok i Forvejen, og Du behøver ikke at 
være med til at agere." 

„De har vel hørt," spurgte Pastor Panduro og satte sig 
mageligt til Rette inde i vor Dagligstue, „at min Søster Tante 
Marie har tilbudt sin Tjeneste i Anledning af den Kollation, 
som Silkeborg, Linaa, Them og Rye Sogne vil arrangere 
oppe paa Himmelbjerget for vore høje Gæster? Hun skal 
altsag lave Maden, og hun laver god Mad. Damekomiteen," 
fortsatte han, „agter at indforskrive nogle Varer, f. Eks. 
Mokka osv. fra København, men dette sorterer under Fru 
Frederikke Zilian, hun er storartet. Vi Herrer sørger for Vin 
og Cigarer, det forstaar Damerne sig ikke paa. Zilian skal 
som Formand for Kommunalbestyrelsen byde Kongen og 
Dronningen Velkommen ved Indkørselen til Silkeborg." 

„Hvad skal saa Kammerjunkeren?" 
„Bevares, han skal udbringe Kongens Skaal oppe paa 

Himmelbjerget. Dernæst skal jeg som værende Byens anden 
Embedsmand tale for Dronningen, Zilian for Kronprinsen, 
Fibiger for Prinsesse Dagmar. For Prinsesse Thyra og Prins 
Valdemar skal Gaardejer Mathiesen af Emborg tale. Jeg har 
formaaet Fibiger til at skrive en Sang, som skal synges paa 
Himmelbjerget, forinden vi begiver os ind i Teltet, hvor der 
skal dækkes. Aa, det hele bliver ganske fortræffeligt, det 
skal De faa at se." Han tilføjede med Salvelse : „Jeg har givet 
min Hustru 10 Rdl. til at pynte sig for." 

Lidt efter indfandt Tante Marie sig. „Jeg kommer for at 
spørge, om jeg ikke kan laane lidt syltede Tyttebær hos Dem. 
De siger vel ikke Nej?" 

„Jeg maa sige Hus forbi, jeg har ingen flere og sylter 
aldrig Tyttebær før sidst i Oktober." 

Tante Marie tænkte sig om. „Det havde nu været saa be-
kvemt at faa dem hos Dem." 

Fra Provinsen 	 10 
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„Hvorfor skal det være Tyttebær ?" 
„Fordi der ikke skal være andet paa Bordet end Bær, som 

plukkes paa Heden ; og saa er Tyttebær tilmed billige." 
„Hvad skal der ellers serveres," spurgte jeg nysgerrigt. 
„Slet ikke andet end lidt Gaffelmad, men godt skal det 

være, og dernæst koldt Bord." 
„Det skal vel ikke være Høns i Karry ?" Man var saa vant 

til at se Tante Marie komme traskende paa Torvedagene med 
spillevende Høns eller Haner, som hun bar hjem til Trods 
for en lydelig Protest fra Dyrenes Side, som hun plejede at 
holde i Benene med Hovedet hængende nedad. 

„Bevares nej, jeg har foreslaaet Høns i Karry, men det 
er ikke fint nok, siges der. Nej, der skal steges et Dyr, som 
Kliiwer skaffer, om muligt Moseænder og Agerhøns. Saa skal 
der ogsaa være Aal i Gel. Dem kan vi faa billigt nede i Rye 
Mølle hos Møller Hollesens. Men nu Farvel, Farvel, det var 
da rigtig kedeligt med Tyttebærrene." 

Tante Marie gik, men aabnede atter Døren og stak Hove-
det ind : „Kan De ikke, kære Fru Fibiger, gøre min Sviger-
inde begribeligt, at det er slet ikke til at kimse af, at Fru 
Emma Nielsen har tilbudt at ville laane hende sin nye røde 
Silkehat, som hun aldrig selv har brugt. Min Svigerinde me-
ner, hun kan ikke være bekendt at tage imod Tilbudet, og 
det er jo noget Snak ; der er jo ingen af de Kongelige, som 
tænker paa, at det er Fru Emma Nielsens Hat, hun har paa. 
Tilmed er hun jo en rigtig fin og pæn Dame, Enke efter en 
praktiserende Læge. Havde jeg ikke paataget mig Madlav-
ningen, vilde jeg saa gærne have laant Hatten." 

Den 12. September Kl. 7 om Aftenen ankom fra Aarhus 
den kongelige Familie, eskorteret af ridende Bønder. Ved 
Indkørselen til Byen var der rejst en Æreport, og her var 
Vaabenbrødrene fra Silkeborg og Omegn opstillede, og her 
bød Prokurator Zilian de høje Herskaber velkommen. Hele 
Byen var festligt smykket, og senere hen paa Aftenen tænd-
tes der Begfakler paa Torvet og afbrændtes Blaalys.  
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Onsdag Morgen den 13. Sept. gav Hans Majestæt Audiens 
for Deputationer fra Skanderborg, Horsens og Silkeborg. 
Ved 10 Tiden sejlede den kongelige Familie med Følge om 
Bord i Dampskibet „Hjejlen" til Svejbæk. Her havde Be-
boerne fra Linaa og Them pyntet hver sin Bred med Flag og 
Guirlander langs med det smalle Løb, som forbinder Borre-
og Juul Sø. Ved Stigballe, et nyt indrettet Landgangssted, var 
der af Rye Sogns Beboere opført en pragtfuld Æreport ; her 
holdt Formanden for Rye Sogneforstanderskab, Møller Hol-
lesen, en Velkomsttale. Her saaes Vogne, som skulde køre 
de Kongelige med deres Følge op paa Himmelbjerget. An-
komne der spadserede de ud paa Kollen — som bekendt 
Himmelbjergets højeste Punkt. 

Foruden Komiteens Damer og Embedsmændenes Fruer fra 
Silkeborg var flere af Embedsstandens Damer fra Skander-
borg og nærmeste Omegn til Stede. Det blev os betydet, at 
vi skulde stille os op i to lange Rækker, saaledes at der dan-
nedes et Espalier, mellem hvilket Herskaberne skulde pas-
sere. Det blev ogsaa sagt os, at Damekomiteen fra Silkeborg 
og de derværende Embedsmænds Fruer og Døtre havde at 
stille sig op efter den Rang, som tilkom deres Mænd paa 
Grund af deres Embede. 

Øverst i Rækken saas Fru Kammerjunkerinde Drechsels 
statelige Skikkelse, saa kom Fru Panduro og dernæst min 
Ringhed. 

Men hvad nu ? Jægermesterinde Kliiwer stod ledig paa Tor-
vet. Fru Zilian, der gav Arrangørens Rolle, var aabenbart i 
Vildrede med Hensyn til Fru Klfiwers Plads. 

„Nu kommer de ! Nu kommer de !" blev der raabt, hvor-
efter der opstod en fuldstændig Panik mellem Damerne, der 
forvildede løb rundt mellem hinanden ; glemt var Rang og 
Stilling. De eneste, der var forbleven rolige paa Plads, var 
Kammerjunkerinde Drechsel og Fru Panduro. Jeg havde be-
nyttet Forvirringen, var smuttet over og havde stillet mig ved 
Siden af Fru Klfiwer, der havde funden sig en Plads vis å vis 
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de to nævnte Damer. Paa min anden Side stod Fra: Olivia 

Drewsen- 
Det havde lige fra 	 kctei:gt 

Fru P 	der havde Fru 	N:z:Isens 

var 	 forstgi- -.:i her-  :'ts 
at 	5.3t til Rez:e. 

atter. 
usigelige Forb.-, s.-J:se begyndte 

fornyet Løbe: tern og tilbage, 
- 	legede ..bytte Gaarde-. 

..Aa. - 	Fru Zilian modfalden; ..nu faar det gaa. som 
det bedst kan; jeg kan ikke mere holde Styr paa dem." 

„Der er de:" hviskede med blege Læber en mig ubekendt 
spinkel Dame, der pludselig kom til Syne ved Siden af mig, 
greb mig i Armen og nejede og nejede atter for en af de 
kongelige Lakajer, der kom bærende paa nogle Sjaler. 

Endelig! Kongen med Dronningen ved sin Side gik venligt 
hilsende til begge Sider forbi os, hvorefter de blev staaende 
omgivne af de kongelige Børn, for at paahøre den i Dagens 
Anledning af Fibiger skrevne Velkomstsang. Fru Panduro, 
som havde paataget sig at lede Sangen, saa sig spørgende 
om og paabegyndte dernæst i Følelsen af, at alt bør have en 
Ende, Sangen og satte vældigt i. Den kendte Melodi: „Duf-
tende Enge og kornrige Vange" var benyttet. Hun endte som 
Solosangerinde, efter at vi alle forgæves havde søgt at komme 
til at slaa Følge med hendes velskolede, men ualmindelig høje 
og spidse Sopran. 

„Herre min Gud og Frelser, hvad er dog dette? Kan hun 
dog ikke holde op igen? Det er jo det rene Markedsgøgl," 
hørte jeg Kammerherre, kgl. Jernbanekommissær von Jes-
sen') sige. Han stod bag ved Fru Drewsen og mig. 

„Det er Kammerjunkerens Skyld," svarede Christian 
Drewsen højt og forbitret. 

') Kammerherre, Hofjægermester Nicolai Jac. v. Jessen (1287-1866), Over-
førster for de jydske Statsskove med Bolig i Randers. Landstingsmand 1855-63. 

,:en Side. hvor 	 a:  
fra. fork:arede Christian Dr::-  

Paa den e:skværdigste 	henvendte saavel 
som Dronningen nogle venlige Ord til hver især, efter 
Hofmarskal Løvenskjold forud havde præsenteret og nær::: 
Damernes Navne. 

Pludselig hørte man Jægermester Kliiwer indigneret spørge 
..Hvad Satan er dette her? Det er sgu ikke min Kone, det 
er jo Fru Sabro." 

„Ti stille, Kliiwer," hviskede Fru Kliiwer beroligende. 
„Gu' om jeg vil." 
„Kompromiter Dem ikke. Jægermester," blev der sagt, jeg 

ved ikke af hvem. Ogsaa jeg spidsede øren, da en mig ube-
kendt Dame, der stod ved Siden af Fru Panduro, blev præ-
senteret som Fru Fibiger. Nu forstod jeg Fru Zilians An-
strængelse for at forhindre, at vi brød ud af Flokken. Man 
kan endog forlange for meget af en Hofmarskal. Komisk 
var det imidlertid, da han ved at vende sig om kom til at staa 
Ansigt til Ansigt med mig, hvem han kendte personligt. Han 
stirrede paa mig, og jeg er nær ved at tro, at dette lille Sam-
mentræf forhindrede yderligere Præsentation, thi Kongen og 
Dronningen ledsaget af Kammerjunker Drechsel og flere be-
gav sig nu hen til Teltet, hvor der skulde spises. 

Hvad vi fik at spise, hvad der blev sagt, og hvad der ellers 
foregik, derom husker jeg intet med Undtagelse af, at en 
trivelig, i tyk sort Silke klædt, ganske køn Kone, der sad 
skraas overfor, pludselig trak en Assiet med Tyttebær til sig, 
og idet hun bemærkede : „A er saa tøstig," lavede sig til at 
føre Skeen til Munden fyldt med Syltetøjet. 

Fru Zilian, der sad lidt længere borte, opdagede hende, og 
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idet hun bøjede sig frem, hviskede hun halvhøjt : „Det maa 
De ikke gøre, det passer sig ikke her." 

Et Øjeblik efter trak Konen imidlertid hele Assietten hen 
til sig og sagde med et lunt Sideblik til Fru Zilian : „Skrap 
er hun jo, men a ær tøstig og a spiser alligevel." Og saa spi-
ste hun indtil Assietten var tom. Vi andre lo, og hun lo med. 

Pludselig blev der dødsstille. Tiden var inde, Kammerjun-
ker Drechsel skulde tale for Kongen. Og han talte længe. 

Endelig tav Drechsel. „Leve Kongen ! Leve Hans Majestæt 
Kong Christian IX !" Og et Væld af jublende Hurraraab 
bruste igennem Teltet. Kongen stod rank og saa sig om med 
alvorlig Mine og satte sig saa roligt ned. 

Nu rejste Pastor Panduro sig. 
„Mine Damer og mine Herrer! Herinde blandt os befinder 

der sig en ædelig Flue ;" han saa sig om med et af Glæde 
lysende Blik bag Brillernes Glar, hvorefter de Tilstedevæ-
rende uvilkaarligt saa sig om efter den Flue, han syntes at 
være saa glad for. Der var dog flere til Stede, der vidste, at 
han havde for Skik at sløjfe R'et saaledes, at det lød som et 
L. ,En ædelig Flue, en ophøjet Kvinde !" fortsatte han exalte-
ret, men nedstemte saa Tonen og fortsatte jævnt og uden al 
Lidenskabelighed sin Skaaltale for Hendes Majestæt Dron-
ningen; den hilstes med stærke Leveraab. 

Uden Brask og Bram udbragte Prokurator Zilian Kron-
prinsens Skaal. Derefter var det Fibigers Tur at tale for hen-
des kgl. Højhed Prinsesse Dagmar. 

Det var velgørende at høre Michael Drewsen med sin so-
nore Stemme tale for en Jernbaneforbindelse med den jydske 
Længdebane. Kongen svarede højt og lydeligt, at han inter-
esserede sig for at faa et saa fuldstændigt Jernbanenet som 
muligt for Jyllands Vedkommende. 

Efter endt Maaltid begav de høje Gæster sig til Fods tilbage 
til Dampskibet, som nu laa parat ved den sædvanlige Land-
gangsbro. 

Ved Tindebjerget gik de atter i Land og tog til Caroline  
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Amalies Høj, hvor de dvælede omtrent en halv Time, og sej-
lede derefter til Silkeborg, hvor der holdt Vogne. Herfra 
kørte Dronningen ledsaget af Prinsesse Dagmar samt Hof-
dame Komtesse Reventlow til Asylet. Til det kongelige Taffel 
Kl. 7 var indbudt Festkomiteen med Damer. 

Torsdag Morgen den 18. Septbr. gav Hans Majestæt Kl. 8 
Audiens, hvorefter de høje Gæster forlod Silkeborg, ledsaget 
af Amtmand Baron Bille-Brahe, Birkedommer, Kammerjun-
ker Drechsel og Forstetaten til Hest, Jægermesteren i Spidsen 
med hele Hatten fuld af Hanefjer, til Viborg Amts Grænse-
skel. Prokurator Zilian var bleven udnævnt til Kancelliraad, 
Kammerjunker Drechsel fik atter en kostbar Ring med Kon-
gens Navn i Brillanter. 

Man skulde næsten tro, at alle i Silkeborg paa dette Tids-
punkt var bleven forheksede. Hver kommerciel, hver politisk 
Bevægelse kunde give Anledning til ubehagelig Strid an-
gaaende rene Bagateller. Fibiger passede sig selv og morede 
sig med at sysle med et Mikroskop, han havde forskrevet fra 
London. 

En Aftenstund i Oktober 1865 bankede Madam Schjødt, der 
stadig var Byens eneste Jordemoder, paa Fibigers Dør. 

„Kom ind ! Naa er det Dem, hvad har De nu paa Hjerte ?" 
„Aa, jeg har noget paa Hjerte, som Doktoren maa love 

mig ikke at blive vred for." 
„Jeg maa da først høre, hvorom det drejer sig." 
„Man siger i Byen, at Doktorens skal have Smaafolk, og 

det er saa flovt for mig, at jeg ikke ved Besked og maa svare, 
at det kender jeg ikke noget til." 

„Slaa Dem til Ro, der skal nok gaa Bud til Dem i rette 
Tid." 

„Herre Gud, saa er det altsaa dog sandt alligevel ; og jeg, 
som altid har sagt, at det var ikke muligt, for ellers maatte 
jeg dog vide derom. Herre Gud, hvor det glæder mig. Jeg 
maa vel ikke faa at vide, naar ?" 

„Henad Jul." 
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„Tusind Tak ! Doktoren er altsaa ikke vred paa mig, 
vel?" 

„Hvad skulde jeg vel være vred for ?" 
,Ja ja da, saa haaber vi, at det bliver en Dreng denne 

Gang." 

Men det blev ingen Dreng. Den 27. Novbr. saa en sund 
og velskabt, om end spinkel lille Pige Dagens Lys. 

Den 18. Decbr. afholdtes der i selve Michael Drewsens 
Hjem et stort af ham i Forening med Kaptajn Dalgas indkaldt 
Møde til yderligere Drøftelse af det Aaret forud vedtagne Pro-
gram i Anledning af den jydske Hedes Beplantning. Samme 
Dag indbragtes i Folketingets Møde Lovudkastet til Anlæget 
af en let Sidebane fra Skanderborg til Silkeborg. 

I Begyndelsen af Marts udbetaltes af Staten 12.987 Rdl. i 
Krigserstatning til Silkeborg Kommune. Fibiger vilde over-
hovedet helst have renonceret paa Erstatning, men naar han 
tog imod en saadan, var det for ikke at give Anledning til, at 
andre indirekte følte sig forpligtede til at gøre ligesaa. Det 
var forøvrigt ikke nogen stor Sum, der blev os tilstillet. 
Imidlertid fik Fibiger pludselig den Ide, at den Sum, som alt-
saa tilkom ham, skulde bruges til at afholde et Bal hjemme 
hos os. Om end der maatte og blev gjort Skel med Hensyn til 
Alder mellem dem, vi omgikkes eller kendte, blev det ikke 
faa, der til deres store Forbavselse pludselig blev indbudt til 
Bal hos Distriktslæge Fibigers. Man kendte overhovedet ikke 
til at holde Familiebal, næppe nok hos Drewsens, i alt Fald 
ikke siden Børnene var bleven gifte og hjemfarne. 

Jeg kan saa godt forstaa, at dette vort Bal maatte give ad-
skilligt Stof til Samtale i Byen, da vi næsten aldrig selv gav 
Møde ved offentlige Festiviteter, endsige naar der afholdtes Bal. 
„De har nok betænkt, Fibiger," sagde Pastor Panduro, som 
ikke hørte mellem de Indbudne, „at give en Forestilling under 
Deres eget Tagskæg i Retning af Tilstanden i Paradisets 
Have, hvor Løve og Okse, Faar og Ulv spankede fredeligt 
ved Siden af hverandre." Fibiger lo, Billedet var endda ikke 
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saa ueffent, nu fik vi se, hvordan det Bal vilde arte sig. Og 
nok saa fornøjet fik han lavet en Vise. 

Dansen var længst i fuld Gang — det var som saa ofte 
før bleven min Lod, at jeg maatte agere saavel Vært som 
Værtinde, Fibiger var paa Landet. Uden for faldt Sneen tæt 
og ustandseligt, men han blev stadigt borte. 

Endelig gik Døren op ind til Dagligstuen, og midt i den stod 
Fibiger indhyllet i sin lodne Pels, hvid fra Top til Taa ; ingen 
havde hørt Vognen komme. Lidt efter svingede han sig sjæle-
glad mellem de Dansende, om end han selv var alt andet end 
en Danser. 

Sin Bestemmelse tro rejste Fibiger kort efter Pinse over til 
København, han længtes efter sin Moder og sine andre Slægt-
ninge derovre. Fibiger kom glad og fornøjet hjem, stærkt op-
taget af at have erfaret, at Distriktslægeembedet i Kolding, 
hvor hans Fader havde været Rektor ved den lærde Skole, 
en Gang ad Aare vilde blive ledigt. Han var fast besluttet 
paa ikke at ville forblive i Silkeborg. Det var ham saa temme-
melig ligegyldigt, hvordan det stillede sig med de religiøse 
Forhold i Silkeborg, og hvad vedkom det ham, at Pastor Møl-ler ovre i Sejling Præstegaard nu sad i Højsædet som Grundt-
vigs Ligestillede og opildnede Kvinder og Mænd endog fra 
fjernt liggende Steder igennem Sang til at leve i Minderne fra 
Hedenold.1) Fibiger holdt saavel af Pastor Møller som af hans 
lille Hustru, og han vidste, at ingen af dem havde gjort ham 
Fortræd eller tænkt derpaa. Det maatte frem for alt blive 
Pastor Panduro, hvem det tilkom at stille sig øverst paa Skan-
sen, om det tiltrængtes at imødegaa Vilhelm Beck og Pastor 
Clausen fra Fyn, der begge og i Enighed havde holdt Mis-
sionsmøder i Silkeborg Kapel, i Them og i Bording foruden 
flere Steder. 

Den 23. April 1867 holdt en lille Søn sit Indtog i vort 
Hjem til usigelig Glæde for Fibiger og vor lille nu otteaarige 

1) Fr. Ditl. Møller (1814-92), g. m. Jutta Boisen, 1855 Præst i Sejling. 
Yderliggaaende Grundtvigianer. Stiftede 1888 Sorø Folkehøjskole. 
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Datter og mig. Den Nyfødte blev døbt den 14. Maj. Vor Søn 
blev i Daaben kaldet Johannes Andreas Grib Fibiger og til 
daglig kaldt efter sin Farbroder, Præsten og Digteren Johan-
nes Fibiger2). 

Fibiger rejste kort efter sin Hjemkomst en Sviptur til Kol-
ding for selv at undersøge de derværende Lægeforhold og 
kom veltilfreds hjem, stærkt betaget af den Naturskønhed, 
som gav de 8 Sogne af Nordslesvig et eget Særpræg ganske 
modsat Naturens Skønhed omkring Silkeborg. Disse 8 Sogne 
var tilknyttede Distriktslægeembedet i Kolding, og Distrikts-
lægen betragtedes her som Fysikus. Resultatet af Rejsen blev, 
at Fibiger nu var fast besluttet paa at indsende sin Ansøgning 
om Distriktslæge-Embedet, saa snart det blev opslaaet vakant. 

Der var i denne Sommer udbrudt en hidtil ukendt Rejse-
lyst mellem de gode Silkeborgianere, der ellers plejede at blive 
hjemme for i Forening med tilrejsende Slægtninge, Venner 
og Bekendte at nyde Byens og Omegnens betagende Ejendom-
melighed. Drewsen rejste senere til København, og efter Sam-
raad med Fibiger tog han Fru Jørgensen med. Hun var ikke 
rask, og Fibiger havde tilraadet Luftforandring. 

,Er det dog ikke for galt," sagde Jørgensen hjerteligt 
leende en Dag, han mødtes om Bord paa „Hjejlen" med Fi-
biger og mig, „her gaar jeg nu og driver om for Vind og 
Vove og maa se at bjerge mig Føden hos gode Venner. Synes 
De dog ikke, at det var langt mere i sin Orden, at Drewsen 
nu, Moder er død, ogsaa lod mig flytte ind paa sit Slot ? 
Men nej ! det passer ham ikke, han har ganske ligefrem sagt 
til mig, at der tiltrænges ingen Køkkenskriver." 

Jeg vidste, at naar Fibiger til Tider blev kaldt til Fru Jør-
gensen, som periodisk led af stærke nervøse Smerter, da 
traf han næsten altid Jørgensen siddende veltilpas oppe paa 
sin Kones Værelse, spisende den gode Mad, der stod placeret 

') Den senere Professor og Kræftforsker, Nobelpristager Johannes Fi- biger (1
867-1928). To Aar efter hans Død indmuredes en Mindetavle i 

hans Fødehus. 
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paa et lille rundt Bord, øjensynlig kun bestemt til dette 
Brug. 

Det skal siges her, og jeg tror, at ingen vil føle sig kaldet 
til at modsige den Paastand, at man aldrig havde hørt andet, 
end at Forholdet mellem Jørgensen og hans Hustru var, som 
det burde være ; dette siger ikke saa lidt under saa smaa 
dagligdags Forhold som de Silkeborgske, hvor Pigeskvalder 
og Fruepassiar uundgaaeligt hørte med til Dagens Orden. 

Den 1. August 1867 nedsatte praktiserende Læge Svein-bjørnsen') sig i Silkeborg og overtog fra 1. September i Stedet 
for Jørgensen Gerningen som Læge ved Papirfabrikken. 
Drewsen havde ikke været ledig med Hensyn til om muligt at 
skaffe Jørgensen en betryggende Stilling, da hans Praxis var 
i stadig Tibagegang, men hidtil uden Held. Han havde faaet 
et svagt Haab om, at Jørgensen kunde blive ansat som Læge 
ved Kryolitbrudene i Sydgrønland, men dette var glippet. Han 
talte meget med Fibiger om denne Sag, og de var som altid 
enige om, at det var beklageligt, at Jørgensens pekuniære 
Forhold var i stadig Tilbagegang. Fibiger raadede Drewsen 
til at overlade Sagen til Fru Jørgensens Ordning, saaledes at 
det blev hende, der talte sin Mands Sag hos rette Vedkom-
mende ovre i København, idet der derved forebyggedes even-
tuelle Skuffelser som Følge af en forhastet Afgørelse el. lign. 
Drewsen lejede i den Anledning for en kortere Tid en Lej-
lighed i København til hende og hendes Børn. 

Stakkels Fru Jørgensen havde under sit Ophold i Køben-
havn mange Skuffelser, idet hun idelig fik bekræftet, at hen-
des Mand ikke just nød stor Anseelse som Læge blandt de 
overordnede Kollegaer. Hun tilskrev derfor Kammerjunker-
inde Drechsel og bad sig til Gæst hos hende for et Par Dage. 
Hun trængte nemlig let forstaaeligt til at udtale sig i denne 
Sag over for Mennesker, som hun vidste var hende og hen-
des Mand hengivne. 

„Saa for Satan ! Hvad skal nu den Manøvre betyde," 
1) Født 1841. 
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spurgte Klfiwer og standsede, da han mødte Fibiger. „Hvad 
har nu dette at betyde, og hvad tror De Enden bliver, Dr. Fi-
biger ?" 

„Hvad mener Jægermesteren ?" 
„Jeg mener, Fanden ta' mig, at nu revner det hele paany 

med en lang Flænge ; tror De maaske, at Drewsen vil finde 
sig i, at Fru Jørgensen indlogerer sig hos Drechsels ? Nej, 
gu' gør han ej." 

„Det falder ham vist aldrig ind at tage sig den Sag nær. 
Fru Jørgensen og Fru Drechsel har jo altid staaet i Ven-
skabsforhold." 

„Men ikke siden Fru Drewsen døde og Fru Jørgensen flyt-
tede ned til Drewsen, det ved jeg," svarede Klfiwer og til-
føjede : „Jeg kunde bedre have forstaaet, om hun var taget 
hjem til os, da hun jo godt ved, at min Kone holder meget 
af Jørgensen." 

„Ja, lad dem nu ordne deres Sager selv, kære Jæger-
mester," svarede Fibiger. 

Det ordnede sig alligevel i Overensstemmelse med Fibigers 
stiltiende Ønske, som var at Fru Jørgensen ialfald indtil videre 
forblev hos Drewsen ; og da Drewsen nogle Dage senere kom 
hjem fra København, indtog Fru Jørgensen rolig paany sin 
betroede Stilling i hans Hus som dets Tilsynshavende, hvil-
ken Stilling hun altsaa havde beklædt siden 1863. Dette Ud-
fald havde alligevel de Færreste ventet sig; Jørgensens idelige 
Beklagelser over hele sin Stilling, mente man, burde dog 
tilslut have været det afgørende for hende. 

Fader, der ogsaa i de Aar, hvor Fru Jørgensen som „dame 
d'honneur" var i Huset hos Drewsen, ret ofte kom der, om-
talte flere Gange, at han ærligt talt syntes, at hun optraadte 
lidt for tilbageholdende, idet saadant let kunde foranledige, 
at den, der første Gang kom der i Besøg uden at kende For-
holdene nærmere, uvilkaarligt kom til at spørge sig selv, om 
hun var Fugl eller Fisk, med Hensyn til den Stilling hun 
indtog i det Drewsenske Hjem. 
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Fader holdt meget af Christian Drewsen, hvorfor han altid 
tog ham varmt i Forsvar, naar den offentlige Mening i Silke-
borg alt for ubarmhjertigt kritiserede ham, hvem det altid 
morede at imponere eller drille de „Indfødte". Fader morede 
sig saa smaat over Situationen i saa Henseende, men tillod 
sig ved given Lejlighed at henlede hans Opmærksomhed paa 
Fru Jørgensens for Fremmede mærkelig uklare Stilling i 
hans Faders Hus. 

„Kan sgu gærne være, De har Ret, Hr. Justitsraad," sva-
rede Christian Drewsen beredvilligt, „men hvad er derved 
at gøre ? Naar den Gamle ikke vil have det anderledes, saa 
vil han ikke. Jeg for min Part gør, hvad jeg kan, for at klare 
Situationen ; jeg kører efter Ordre næsten hver eneste For-
middag en Tur med hende gennem Vesterskov, hvad enten 
den Gamle vil med eller ej; sommetider kører ogsaa min 
Kone eller hendes Søster med ; men hvis det er fornødent, 
saa kører jeg gærne ogsaa om Eftermiddagen — her er jo 
saa forbandet kedeligt i Silkeborg." 

„Ja, le I kun," sagde Fader, der selv lo, medens han for- 
talte os det for Christian Drewsen saa karakteristiske Svar. 
„Jeg fastholder, som I ved," fortsatte Fader, „at han er et 
ganske ualmindelig godt og kærligt Menneske, der hverken 
savner Viljestyrke eller Energi, hvilket nok skal vise sig, naar 
det kommer til Stykket." 

Forholdene i Silkeborg i Retning af kommunalt Selvstyre 
m. m. gik imidlertid nu deres skjæve Gang under fredeligere 
Forhold end nogensinde før. Drewsens egne for Øjeblikket 
noget indviklede pekuniære Affærer lagde forud for disse i 
høj Grad Beslag paa hele hans aandelige Habitus, hvorfor 
Fibiger til Tider holdt lange Konferencer med Fru Jørgen- 
sen, der gjorde sig den største Flid for at faa Drewsen til at 
tænke mere paa sig selv og sin legemlige Forplejning, end 
han selv fandt for godt. 

Vi selv havde det altid hyggeligt og godt inden Døre, 
ikke Ufred med nogen. Da Julen kom og vi vidste, at det 
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efter al Sandsynlighed vilde blive det sidste Juletræ, vi tændte 
paa Silkeborg for vore Børn, grebes vi begge af den Alvor, 
der skjuler sig bag Tanken „for sidste Gang" ; tilmed vilde 
det blive den første Juleaften, vi tilbragte alene i vort Hjem 
sammen med vore Børn. 

Om Aaret 1868 er ikke noget særligt at berette. Vi vidste, 
at saafremt alt gik som tænkt, var det efter menneskelig Be-
regning ogsaa den sidste Sommer, vi tilbragte i det dejlige 
Silkeborg og mellem Mange, der dog ogsaa havde lidt til-
overs for os. Undertiden drøftede Fibiger det Spørgsmaal 
med mig, om det ikke var klogere foreløbig at blive i Silke-
borg, et Spørgsmaal, som jeg, ihvor ondt det end gjorde mig, 
maatte besvare med „Nej". De 12 snart forløbne Aar havde 
allerede taget ikke saa lidt paa Fibiger. Hans Helbred var 
ikke altid upaaklageligt, og han mærkede til Tider Følgerne af 
det voldsomme Koleraanfald i 1853, som han ingensinde 
kunde forvinde. Han havde heller ikke gennemgaaet saa lidt i 
sandelig Henseende i disse Aar, om end han hørte til de sunde 
Sjæle, der kæmper med oprejst Pande for Lykken i Tilvæ-
relsen saavel for sig selv som ogsaa for de manges Ved-
kommende, som altid med fuld Tillid havde betroet sig til 
ham baade i hans Egenskab af Menneske og af Læge. I Kol-
ding var ogsaa Forholdene langt mere formaalstjenlige til 
vore Børns Opdragelse, særligt med Hensyn til vor Søn, 
denne Søn, i hvem Fibiger glædede sig til en Gang at se 
sine egne Drømme lyslevende virkeliggjorte, og som han helst 
vilde beholde om sig saa længe som muligt, saaledes at hans 
Søn ikke skulde føle det samme han som Dreng selv havde 
følt, da han kun 11 Aar gammel mistede sin Fader. 

Den 21. Septbr. læstes i Silkeborg Avis : 
„Vor By og Egn vil desværre om kort Tid miste en nid-

kær og dygtig Læge, idet Herr Distriktslæge, R. af D., Fi-
biger under 12. dennes, er beskikket til Distriktslæge i Kol-
ding med tilhørende Landdistrikt." - 

Fibiger rejste straks efter sin Udnævnelse den 12. Septbr.  

159 

paany til Kolding for at leje en Lejlighed. At vi i høj Grad 
vilde savne den Bolig, vi maatte forlade og endda lade staa 
ledig, i alt Fald til den nye Distriktslæge blev udnævnt, var 
en Selvfølge. 

Det var meget vemodigt at maatte sige Farvel til saa mange, 
som vi med Sikkerhed vidste gærne havde beholdt os. Fibi-
ger havde ladet sig forstaa med, at han nødig saa, der blev 
arrangeret nogen Afskedsfest. Men han havde den store Glæde 
at modtage en meget smuk og vægtig Guldkæde med ved-
hængende Signet og en Medaillon, paa hvis Yderside de græ-
ske Bogstaver Alfa og Omega stod paatrykt, medens der in-
den i Medaillonen stod graveret „Af Taknemmelighed". 

En Morgenstund, hvor Septembersolens Glød kærtegnede 
de sitrende Dugdraaber, der hang paa Træer og Buske, kørte 
vi uden om vor Have, for at komme saa ubemærket af Sted 
som muligt, paa Vej til vort nye Hjem i Kolding. 





Fra Provinsen 
ELFRIDE FIBIGER, Nobelpristageren, 
Johannes Fibigers Mor, var født i 

1832, men kom til at leve det meste 
Provinsen. Sine Ungdomsaar tilbragte 

s, og her begynder hendes Erindringer  
nsen" med en kort, men livfuld Skildring 

Forlovelse med den unge Militærlæge Chr. 
om hans Hustru kom hun til at leve 12 Aar 
g, hvor han i 1856 blev Distriktslæge. 

g var netop dengang inde i en voldsom Op-
eriode, takket være den af Michael Drewsen 

e Papirfabrik. Brydningerne gik stærkt i den lille 
nobberiet blomstrede, men netop i dette Milieu 

der megen Menneskekundskab at hente. Elfride 
iger var en udpræget Personlighed, fuld af Liv og 

retagsomhed — det viste ogsaa senere hendes For-
tterskab og hendes Arbejde for Kvindesagen — og 
tn havde en skarp Iagttagelsesevne. Med Fordoms- 

frihed og Livshumør skildrer hun i disse Erindringer 

en Række Mennesker, hvoraf flere bevarer en Plads i 
Historien, og tegner et interessant Billede af Livet i 
en fremadstræbende dansk Provinsby i tio'erne i 
forrige Aarhundrede. 
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