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Forord.
Samtidig med nærværende Skrifts Fremkomst føler jeg Trang
til at udtale en hjertelig Tak til H. C. Andersen-Forskeren,

Bibliotekar ved det kgl. Bibliotek II. Topsoe-Jensen, Birkerod,

for den utrættelige og beredvillige Hjælp og Vejledning, han
har ydet mig under Udarbejdelsen, og for de talrige nyttige
Vink og Henvisninger, han til Stadighed har givet mig under
A rhejdets Fremadskriden.

Ogsaa fhv. Bibliotekar ved det kgl. Bibliotek Chr. Behrend,
København, der paa. mangfoldig Vis har været mig behjælpelig,

er jeg megen 'Tak skyldig.
Naar Skriftet overhovedet har set Lyset, skyldes det virksom

Bistand af Silkeborg Byraad, som har bekostet Udgivelsen, og

Driftsbestyrer II. Godske-Nielsen, Silkeborg Papirfabrik, der vel
villigsl har stillet det til Udgivelsen fornødne Papir til Raadighed. Ogsaa i disse Henseender udtaler jeg henæd min Tak.

Udgiveren.
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1. DEL

. . . *den nye By . . . Det er som man seer el Barn
hvis Physionomi interesserer os, og vi lænke paa dets Fremtid, saa
uvis; niaaskee ogsaa denne By om 50 Aar er en Stad.
*

. . .

11. C. Andersen, Silkeborg 1850.

Udsigt til Himmelbjerget 1838 eller 1831). Maten af Dankvart Dreyer.

|
®

de Aarhundreder, der gik forud for Silkeborg Bys Grundlæggelse,
da der ved Gudenaaens Udløb i Langsø kun laa en efterhaanden

mere og mere forfalden gammel Middelalderborg, en gammel Kro og
Vandmølle samt nogle faa Beboelseshuse, og Interesserne rent ma

terielt kun drejede sig om Lenets og senere Hovedgaardens Drift, Sko
vene og Vildtbestanden, var Sansen for den ejendommelige, snart stor-

ladent-vilde, snart idyllisk-smilende Silkeborg-Natur endnu ikke vakt.
Arent Bemtsen skrev ganske vist i 1655 i sin Omtale af Silkeborg
Slot, at det laa »paa it synderligt smuekt oc beleiligt Sted aff Skou oc

Marck saavelsom mange ferske Søer oc Aaer«
)
*

og lagde saaledes en

vis Natursans for Dagen; men det maa nærmest ses som en Und
tagelse, der bekræfter det Hovedsynspunkt, at man til henimod det nit

tende Aarhundredes Begyndelse overvejende rent materielt og pro
saisk betragtede Marker, Skove og Søer som Aktiver og med saagodt-

som fuldstændig Bortseen fra Skønhedsværdierne kun tog i Betragt

ning, hvilke Goder i Retning af Frugter, Vildt og Fisk, disse Herlig*) Dnnmarks og Norges frugtbor Herlighed, 1055, S. K«8.
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heder kunde afkaste. Med faa og sjældne Undtagelser var dette Til
fældet, indtil Romantikken aabnede Folks Øjne paa vid Gab og med
førte en helt anden Indstilling over for Naturen, hvis Poesi og uhaandgribelige Ynde nu aabenbarede sig og blev besunget og gengivet af
Digtere og Malere.
De første sparsomme Røster i Literaturen, som i forrige Aarhundredes Begyndelse fremhævede Midtjyllands landskabelige Skønhed,
lød fra Ejeren af Silkeborg Hovedgaard, Landsdommer H. M. Hoff,
som i 1810 fremhævede, at »Silkeborg, skønt en skarp Egn, har ved
sine Skove og Søer den mest romantiske Beliggenhed«
),
*
og fra For
fatteren Chr. Molbech, som i Sommeren 1829 blev meget overrasket og
betaget af den »sublime danske Bjergnatur«, han der mødte, en »Na
tur, hvis romantiske Karakter hører til det i sin Art fortrinligste af
Naturskønhed, [han] kender i Danmark«. Molbech var imponeret af
Aalefangsten ved Silkeborg Vandmølle og anførte, at det var ham
»en ikke mindre ny Scene, end Synet af den hele i høj Grad romantisk-interessante Egn omkring Silkeborg, som ved sine høje Bakker,
Søer, Vandfaldet, Møllerne og mangen karakteristisk Egenhed, paa en
meget levende Maade genkaldt[e] [ham] fremmede Naturscener i
).
**
Bjergegne«

I Trediverne og Fyrrerne af forrige Aarhundrede var man naaet
frem til en Periode, i hvilken Samkvemmet mellem Landets forskellige
Egne var blevet adskilligt livligere end forhen. Foruden af adskillige
flere Turister og Naturelskere begyndte Silkeborg og Egnen deromkring
nu ogsaa at blive opdaget og dyrket af en Del Malere, af hvilke kan
nævnes Dankvart Dreyer, A. E. Kjeldrup, Carmiencke, G. E. Liebert

og A. Juuel. Senere har V. Kyhn, Godfred Christensen, J. la Cour, Ha
rald Foss, P. Mønsted, Wennerwald og mange flere med Forkærlighed
søgt deres Motiver i den midtjydske Natur, som er uudtømmelig paa
maleriske Emner.
Hvad der ogsaa væsentlig bidrog til at drage Turister, Malere og
Skønaander til Silkeborg, var Byens Grundlæggelse i 1845 efter at
Brødrene Drewsen Aaret forud havde oprettet den store Papirfabrik
som blev en af Handelspladsens økonomiske Grundpiller. Familien
DreWSen Paa Stran^ØHen ved København var en af Datidens kendte
'I Kon Freo.Mill.OK „f „.i,. VIAelred. i D.u.„cm„rll, 1810, S. 10
I Kord.sk Tidsskrill for Hislorie. Lilerelur og Konsl, IH Bind, 1820 S OOS lt
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Patricierfamilier med udstrakte Bekendtskaber i Hovedstadens Bour
geoisikredse, Skuespiller- og Kunstnerkredse, hvilket havde til Følge,
at der Aar efter Aar drog et Antal Sommergæster ligefra Kongehuset
og nedefter fra København til Silkeborg for at nyde godt af Fabrikejer
Michael Drewsens storstilede Gæstfrihed. Egnen og den lille opvoksende
By havde sin ejendommelige Tiltrækning og Ynde, og selv forvænte
Københavnere kunde nu i nogen Grad blive betjent til Tilfredshed af
Silkeborgs hastigt voksende og driftige Haandværker- og Handelsstand.

Kendskabet til Silkeborg By og Omegn bredte sig ved Turisternes Be

retninger i stadig større Kredse. Reklame paa forskellig Vis blev fra
Tid til anden gjort, og saaledes blev efterhaanden Silkeborgs Karakter

af Turistby slaaet fast i den offentlige Bevidsthed.
Blandt de mange, som ved forskellige Lejligheder har gjort Brug af

Michael Drewsens overordentlige Gæstfrihed, var Digteren H. C. An
dersen, og det skal forsøges paa nogle af de følgende Blade at give en

saavidt mulig fuldstændig Redegørelse for hans Besøg hos Drewsen og
for hans Tilknytning til ham og til Silkeborg By og Egn samt en Om
tale af de Spor, dette har sat i hans Forfatterskab.
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II C. ANDERSEN OG FAMILIEN DREWSEN
A? L. DREWSENS SILKEBORG-OPHOLD 1850

Inden H. C. Andersen første Gang kom til Silkeborg- og Himmel

bjergegnen, havde han gjort et, ganske vist mislykket, Forsøg paa at
faa et personligt Indtryk af denne Egn, og det allerede saa tidligt som
i Aaret 1830. Den 31. Maj dette Aar sejlede han med Dampskibet »Dania« til Aarhus og rejste derfra til Viborg, Skanderborg, Vejle, Kol
ding og videre til Fyen. Han meddelte saa i et Brev af 15. Juni 1830
til E. Collin
)
*
følgende: ......... >1 Skanderborg, logerte jeg frit hos
Oberst Lieutenant Rosenberg og laa her i 3 Dage for at komme til
Himmelbjerget, men min onde Skjæbne vilde at det skulde regne den
hele Tid, og da vi den sidste Dag alt kjørte derud, blev Vejret saa
slemt at vi maatte vende om, saa den deilige Tour gik Glip«..........
Dette fandt Sted ca. 15 Aar, før Michael Drewsen byggede Papirfabri
ken paa Silkeborg, og Byen deromkring skød op med næsten ameri
kansk Fart.

H. C. Andersens Bekendtskab med Familien Drewsen var en Følge
af hans intime Forbindelse med Familien Collin, idet en Datter af Gehejmekonferensraad Jonas Collin var gift med Adolf Ludvig Drewsen,
Michael Drewsens Farbroder. Det kan anses for givet, at Digteren har

været paa Omgangsfod med vel nok hele Familien Drewsen, ogsaa med Michael Drewsen, allerede inden denne i 1843—1844 drog
til Silkeborg for at bygge sin Fabrik der. Drewsen havde dengang
i sin prægtige Bolig paa Strandvejen ved København efterhaanden
samlet sig en Omgangskreds, der omfattede de fleste af Hoved
talens gode Hoveder, og han sprudlede af ungdomsfrisk MunterDe Besøg, som H. C. Andersen gentagne Gange aflagde hos
Bind I Side 20.
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°Psue Jensen: II. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin.

/*?«• Johanne Amalie Drewsen,

Michael Drewsen,

fodt Kummet.

Michael Drewsen paa Silkeborg, maa derfor naturligt betragtes som en
Fortsættelse eller Videreførelse af det allerede tidligere paa Strand
vejen stiftede Bekendtskab. Adolf Ludvig Drewsen er den første af
denne Slægt, som ved Selvsyn, under et Besøg i Sommeren 1835, over
bevistes om, hvilket Spild af Vandkraft der fandt Sted ved Silkeborg

gamle Vandmølle, som dengang kun var en 2ussel Meelmølle«. Han
skrev i sin Dagbog
),
*
at da han stod paa Broen og saa denne mægtige,
men i saa mange Aarhundreder spildte Vandkraft, fyldtes han med
Smerte over, at ingen af hans Landsmænd endnu havde kunnet finde

paa at benytte denne ypperlige Fabrikkraft. Denne beskæftigede senere
i mange Aar hans Tanker, og han anførte, at det hørte til hans ledige
Øjeblikkes kæreste Luftkasteller at tænke sig som Ejer over Silkeborg,
hvor han vilde bygge Fabriker, anvende Skovene og frugtbargøre de
golde Marker. Fra det anførte kommer man til den ret sikre Antagelse,
') Maskinskrevne Afskrifter i Statsbiblioteket, Aarhus, og Centralbiblioteket, Silkeborg. Om A. L.
Drewsen. se Rigmor Stampe: II. C. Andersen og hans nærmeste Omgang, Kohcnliavn 1918, Side 73-93.
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at Adolf Ludvig Drewsen har været den første, som har henledt sine

Slægtninges Opmærksomhed paa Silkeborg som et velegnet Sted for
Anlæg af en Papirfabrik.
Men det er ogsaa værd at lægge Mærke til, at Adolf Ludvig Drew
sen, som var i Besiddelse af megen Natursans og en vaagen historisk
og topografisk Interesse, er en af de Personer, som tidligst har opfattet

og er blevet betaget af Silkeborg-Egnens særegne Natur. Denne Egn
og dens Befolkning, Sagn og Historie har det været ham i den Grad

magtpaaliggende at lære nøje at kende, at han paa et Sommerbesøg i
1850 omhyggeligt har nedskrevet alt, hvad lian oplevede og erfarede,

og adskilligt af dette har han delagtiggjort H. C. Andersen i, saaledes

at denne i ikke ringe Grad har kunnet øse af dette Stof i senere Skrifter
og Digtninge, f. Eks. Rejseskitsen

»Silkeborg«, jfr.

Folkekalender

for Danmark 1854, Side 100, Noten, og Romanen »At være eller ikke

være«. Da det derfor er af ikke ringe Interesse for en Undersøgelse
af H. C. Andersens Forhold til den midtjydske Natur at klare sig, hvad

hans Pioner og Mentor Adolf Ludvig Drewsen har skrevet herom, skal

Adolf Ludvig Drewsen.

der meddeles lidt nærmere om dennes Sommerbesøg og »Arbejdsmaade« i 1850.

Johan Christian Drewsen, Fader til Silkeborg Papirfabriks og dermed
til Silkeborg Bys Grundlægger, Michael Drewsen.
I Aaret 1850 foretog A. L. Drewsen en Rejse til Silkeborg for at

Ved Gave fra nu afdøde Kammerherreinde A. Stampe Feddersen,
Adolf Ludvig Drewsens Datterdatter, kom Udgiveren af nærværende
Skrift i 1921 i Besiddelse af A. L. Drewsens Dagbøger og Optegnelser,
der udgør et interessant Materiale til Belysning af Silkeborg By og

jævnaldrende Brodersøn Michael Drewsen. Fra først til sidst under

bruge en Kur og boede under hele sit Ophold dér hos sin omtrent

Egns ældre Historie, Sagn og Folkeminder. Disse Dagbøger har hidtil

saavidt vides kun ganske brudstykkevis været Offentligheden be
kendt til Trods for deres betydelige Værdi for enhver, der sysler med
denne By og Egns Historie og Folkeminder, og der skal derfor gives

en Redegørelse for Dagbøgernes og Optegnelsernes Tilblivelse og
Indhold.
Bøgernes Forfatter, Konferensraad, Justitiarius i Københavns Kriminal- og Politiret, Adolf Ludvig Drewsen (1803—1885), var Søn af
Papirmager Chr. Drewsen og dennes 3. Hustru, Christine, født Lassen.
En ældre Halvbroder til A. L. Drewsen var Ejeren af Strandmøllen,
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dette Ophold førte han Dagbog og nedskrev i denne meget omhygge
ligt og udførligt Beretninger om de Ture, han foretog i Byen og Eg

nen, samt om sine forskellige Oplevelser, Iagttagelser og Samtaler med

Folk af forskellige Lag og Samfundsstillinger. Han havde ikke fore
taget mange Udflugter i Egnen, inden han fattede Interesse for og gav

sig i Lag med at samle og nedskrive de Folkesagn og Historier, som

endnu var bevaret hos Landalmuen i Silkeborgs Omegn, og Dagbogen
indeholder en Mængde saadanne Sagn og Historier.
Dagbogen er i Oktavformat og nedskrevet med Blæk med en sir
lig gotisk Haandskrift. Selve Dagbogsindholdet spænder over 196 Sider.

Bogen begynder med en ret pudsig Skildring af Udrejsen fra Post
huset i København den 15. Juni 1850, hvilken Rejse foregik med Dili

gencen til Kalundborg og videre derfra med Dampskib til Aarhus. Der
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gives dernæst som en Slags Indledning en kort Fremstilling af de
Gange, A. L. Drewsen tidligere havde opholdt sig paa Silkeborg (1835,

1844 og en Gang et Par Aar senere), samt den livfulde Skildring af et
Marked i Silkeborg, som findes citeret i Birkedommer, Kammerjunker

Drechsels Bog om Silkeborg
).
*
Dagbogen slutter med at fortælle, at der paa Toldboden i Køben

havn, hvortil Drewsen rejste over Aarhus med Dampskibet »Skirner«,

stod Menneskegrupper for at vente paa et Dampskib, der skulde bringe

Efterretninger om Udfaldet af Slaget ved Isted. »Man vidste kun, at
vor tapre Armé havde kæmpet i to Dage med Oprørerne, og at Kampen
var blodig; fra Kl. 6 til Kl. 9 varede denne spændende Uvished, saa

kom Budskabet om vor afgørende Sejr.«

I Slutningen af Dagbogen har Drewsen nedskrevet en Mængde
Citater fra historiske og topografiske Værker om Silkeborgegnen og
andre jydske Egne, og et omhyggeligt udarbejdet Realregister udgør

de sidste Sider. Bogens Titel er: »Fra og om Silkeborg«, med Under
titel: »A. Drewsens Dagbog under hans Ophold der fra 16. Juni til 25.
Juli 1850 samt nogle Uddrag af Efterretninger om Silkeborg«.

Paa en senere kortere Rejse til Silkeborg, paabegyndt 21. August
1854, har A. L. Drewsen atter ført Dagbog, som er mere kortfattet (48

Sider) end den fra Rejsen i 1850. Dagbogen fra 1854, der ogsaa er i

Udgiverens Besiddelse, mangler desværre nogle Blade; men saa vidt
skønnes er den bortset herfra langt fra af den Interesse og Værdi for

Silkeborg By og Egns Historie som den store Dagbog fra 1850. Det

var i det lange Ophold i Silkeborg i dette Aar, at Drewsen med megen

Flid og Sporsans samlede sit Stof og gjorde sine fint opfattede og vel
gengivne Iagttagelser.
Efter at være vendt tilbage til København fra sit Ophold i Silkeborg

i 1850 er A. L. Drewsen hurtigt gaaet i Gang med at bearbejde det

Silkeborg Vandmølle 1868.

32 Underafsnit Sagn og Beretninger med Overskrifter: »Silkeborg«,
»Pigen i Pigtønden«, »Snekholt og Rytterholt«, »Sinnesbjerg og Staubjerg«, »Kæmpegraven i Borkesdal« og mange flere.
Som disse Titler lader formode, er det et righoldigt, romantisk og

fængslende Stof, som findes nedlagt i Optegnelserne, og meget vilde
utvivlsomt være gaaet i Glemme, saafremt A. L. Drewsen ikke med

stor Flid og Omhu havde nedskrevet, hvad der kom til hans Kundskab
fra hele Omegnen om Silkeborg.
Optegnelserne ender temmelig brat uden nogen Afslutning, og efter
den Plan for Udarbejdelsen, som angives i Slutningen af Indledningen,
ses det, at Værket er ufuldendt.

Det maa antages, at det oprindelig

Materiale, han der havde indsamlet, og allerede i Februar Maaned 1851

har været Forfatterens Hensigt at nedskrive sin Beretning i 4 Hoved

har han begyndt at nedskrive en ordnet og planmæssig Fremstilling i
en Bog i Kvartformat, ligeledes med Titelen: »Fra og om Silkeborg«.

afsnit, nemlig Folkesagn, Beretning fra den nyere Tid, saasom om
Krigen i 1848—50, for saa vidt den naaede Silkeborg-Kanten, Beret

Den begynder med den nedenfor gengivne udførlige og oplysende Ind

ning om Fabrikernes Anlæg og »maaske« et Afsnit om Silkeborgs Hi

ledning, og dernæst følger under Afsnittet »Folkesagn« og fordelt paa

storie. Den foreliggende Fremstilling er imidlertid, uvis af hvilken
Grund, ikke naaet ud over det første Hovedafsnit, »Folkesagn«, hvilket

•) Silkeborg 1840—1880. København 1880. S. 31.
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stærkt maa

henses til den Grundighed og Kærlighed
Drewsen har udarbejdet det nævnte

e »ages,

til Emnet, med hvilken

a.

•

Afsnit.
de to Bøger, A. L. Drewsen har efterladt sig, anSom omtalt maa
ta,M i det store og hele at være Offentligheden ubekendte. Derimod
e! det at Birkedommer Drechsel under Udarbejdelsen af sin Bog

om Silkeborgs Tilblivelse har haft Materialet til Laans uden dog efter
sin Plan at have kunnet gøre videre Brug af det, se Indledningen til
hans Værk, 3. Stykke, og de i det foregaaende omtalte Citater, som
han har gjort fra Drewsens Dagbog af 1850.
Indledningen til sin Bog med de optegnede Folkesagn begynder
A. L. Drewsen, som for at dokumentere, at han har stillet sig paa hi
storisk Grundlag, med et Citat fra Arent Berntsen: »Silckeborg er it

velbygt, anseeligt oc offvermaade lystigt Slot, liggende 4 Mile Westen
op udi Landet fra Aarhus, paa it synderligt smuckt oc beleiligt Sted aff

Skou oc Marck saavelsom mange ferske Søer oc Aaer: Saa at Kongl.
Mayt. derfor der omkring sig en egen Frihed oc Wildbane hafver for
beholdet.« Selve Indledningen er saalydende: »Fra 16. Juni til 25. Juli
1850 var jeg paa Silkeborg i min Brodersøn, Michael Drewsens gæstfri
Hus. Jeg havde valgt dette Sted til at bruge en mig foreskrevet Brønd
kur, og jeg kunde ikke have valgt bedre. Til denne Kur hørte megen
Bevægelse i fri Luft; især om Morgenen skulde jeg gaa i det mindste
3 Timer, de to første medens jeg drak Brøndvandet i bestemte Mellem
rum. Jeg fandt snart paa at tage Brøndvandsflaskerne i min Rejsetaske
for at tømme dem i Skoven i Stedet for i Michaels Hus, derved kunde
jeg lægge et Par Timer til min Skovvandring, som jeg ellers først
kunde faa begyndt, naar Vandet var drukket, og jeg kunde saaledes
vælge mig et meget fjernere Maal for min Gang; Kl. 6 om Morgenen
begyndte jeg den, og sjældent kom jeg hjem før Kl. 10—11 om For
middagen. Saaledes gennemstrejfede jeg Silkeborgs mageløse Omegn
til alle Sider uden at bryde mig om Vej eller Sti, og saa afvekslende
ei denne Danmarks i sit Slags eneste Egn, at jeg med Undtagelse af
faa Dage, da Regn nødte mig til at søge en med tæt Skovvækst be
skyttet Vej (forbi Dronningstolen og Ulvehovedet til Nylykke), hver
g i den lange Tid søgte og fandt et forskelligt Maal at gaa til. Det
var i e faldet mig ind, at jeg derved kunde hente andet Udbytte
oilystelse og Lægedom, det var mig ret at gennemstrejfe fri
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som Fuglen disse af Kulturen endnu ikke undertvungne, ja, saa lidt
berørte Skove og Heder med de mægtige Aase, talrige Indsøer og rige
Vandløb, at det meste af denne Egn endnu kan synes at være i sin
Urtilstand. Dog, da jeg i nogen Tid havde svælget i Nydelsen af denne
Natur, maatte Tanken vende sig til den Historie, som denne Jyllands
Højderyg nødvendigvis maatte have. For saa vidt denne er optegnet
i ældre eller nyere Skrifter, manglede jeg ethvert saadant der paa
Stedet, ja, end ikke i Gaardens Arkiv fandtes ældre Dokumenter, og
jeg maatte derfor fortrøste mig til min Hjemkomst til København. Men

i disse Aaserækker — gerne kunde jeg sige Bjergkæder — maatte
Bjergfolket have hersket, i disse vidtstrakte dunkle Skove maatte
Røvere have drevet deres Væsen, de talløse Søer og Aaløb maatte have
gemt meget i deres Skød, Slotsruinen i Haven maatte kunne fortælle om
Munke eller Nonner. Dette blev mig med hver Dag tydeligere. Men
hvor skulde jeg finde noget bevaret derom? Hos Thiele
)
*
havde jeg
kun set et Par fattige Sagn om Silkeborg og hos Fabrikens og Byens
Beboere, som nyligt var indvandrede, kunde intet være at hente.
Min Omflakken bragte mig snart i Berøring med Bønderne i Smaa* I. M. Thiele: Dnnninrks Folkesagn, Kobcnlmvn 1843 (Udg. Anm.|.
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bnvdP ieg fundet den Bog, der bebyerne udenfor Skovene, og og snart lærte jeg
varede, hvad Forfæd™e
dclsen havde jeg nok Vansken^qaa rt læse dens dunkle bhriiv« i aj'-sj
lighed med at faa Bønderne til at fortælle, men jo flere af deres Sagn
og Fortællinger jeg hørte, desto bedre kunde jeg faa Bugt med deres
Tilbageholdenhed, ved selv at bringe paa Bane, hvad jeg vidste^ hv ket
jeg da oftest fik berigtiget og fuldstændiggjort, og vidste de ikke, vad
jeg spurgte dem om, henviste de mig stundom til »husksomme« gamle
Folk Da Bønderne først havde lært mig at kende
jeg tror ogsaa
faaet Velvilje for mig, vel endnu paa Grund af Smaagaver, saasom af
de paa min Vandring tømte ejendommelige Flasker, der tiltrækker
dem meget — tabte deres Tilbageholdenhed sig lidt efter lidt, og jeg
oplevede flere Gange at høre Fortællinger om nedgravede Skatte,
Troldfolk, Genfærd o. a. d. af Folk, der selv troede paa alt dette. Mangt
et Sted fremstod et Sagn nu smykket, fik nu en Sjæl; tidligere havde
det ligget upaaagtet paa min Vej, nu traadte det mig i Møde, iført en

jeg kunde bruge min Blyant, og derefter nedskrev jeg hjemme som of
test samme Dag alt fuldstændigt i en Dagbog, jeg holdt. I denne findes
derfor Bidrag til de mere udbredte Sagn, spredte paa flere Steder;
hvad jeg anser egnet til at bevares af de meget forskellige Sagn, denne
Dagbog indeholder, vil jeg nu samle og ordne i denne Bog, som vel
ogsaa kommer til at indeholde adskilligt fra den nyere Tid, som om
Krigen i 1848—50, for saa vidt den naaede til Silkeborg-Kanten, end
videre om Fabrikens Anlæg, og maaske kommer der ogsaa noget om
Silkeborgs Historie, hvorom der paa selve Stedet hersker megen
Uklarhed.
Ved min Afrejse fra Silkeborg gjorde jeg mig megen Umage for at
interessere flere for at fortsætte mine Efterforskninger hos Bønderne
og for at bevare de mulige Fund. Maatte det være lykkedes mig, og
maatte der komme mange Bidrag til disse Blade!«

Personlighed.
Jeg mærkede, at den ogsaa her indbrydende Oplysning i Følge med
Politik, Rigsdagsvalg osv. var i Begreb med at tage Bønderne i Be
siddelse og at udviske deres gamle Minder, dem de allerede nu kom
mer lidt forlegne frem med til en Fremmed udenfor deres Stand af
Frygt for, at han skal lade haant om disse i deres Tanker ubetydelige
Almue-Historier; ja flere af dem drejede stedse Samtalen hen til det,

de havde læst i historiske Skrifter, som havde forvildet sig hen til
dem, eller til det, de vidste om Dagens Begivenheder, medens jeg
stedse maatte passe paa at bringe dem tilbage til det, Forfædrene
mundtligt havde overleveret dem, hvis Værd for mig de næppe begreb,
saa at de endog var lidt undseelige ved at byde mig saadan Husmandskost. - Min Frygt for, at den Arv fra Forfædrene, der endnu lever i
Folkemunde, snart vil tabes, gjorde mig det saa meget vigtigere at be
vare deraf saa meget, det var mig muligt; men skønt de følgende Blade
vil vise, at mit Udbytte ikke var ringe, har jeg naturligvis ikke kunnet
faa fat paa alt, hvilket ret blev mig klart, da jeg paa min sidste Ud
flugt, den 25. Juli, første Gang hørte et af de smukkeste Sagn (om den
forsvundne Sten i Dybdal), og saaledes er der endnu en vid Mark for
andre at arbejde paa. - Hvad jeg hørte, noterede jeg straks, enten
paa selve Stedet, hvis det lod sig gøre, eller paa det første Sted, hvor
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temmelig fast Form i første Tiaar af forrige Aarhundrede uden dog
at blive ført ud i Livet. I Tiden indtil 1840 kan man med Sikkerhed

forudsætte, at Planer om Køb
staden og Gudenaaens Sejlbargørelse til Stadighed har forelig
ge! i bunden Skikkelse, men Lan
dets store Forarmelse har været

en afgørende Hindring for Virke
liggørelsen. Alt stod i Stampe, og
om Fremskridt var der saa godt
som ikke Tale. Egnen omkring
Silkeborg sov sin Tornerosesøvn.

Christian den Oliendt'.
Efter Litografi.

SPREDTE TRÆK AF SILKEBORGS HISTORIE
FRA CA. 1800
BYENS GRUNDLÆGGELSE 1 1840ÆRNE
I Tiden til henimod Midten af Fyrrerne i forrige Aarhundrede var
Tilstandene paa Silkeborg og deromkring en ensom, landlig og afsides
liggende Idyl, der var saagodtsom ukendt af Befolkningen i dette Land.
Ved den brede, vandrige Gudenaa laa den gamle forfaldne Silkeborg
Hovedgaard med dens sandede, tildels lyngklædte, ufrugtbare Mar
ker, hvorpaa Silkeborg By nu er opført; desuden en Smedie, en Vand
mølle, »Meelmøllen«, med et godt Aalefiskeri, en gammel Kro samt
nogle Smaahuse, der hovedsagelig tjente til Boliger for de Folk,
der havde deres Arbejde paa Hovedgaarden. Det samlede Antal Men
nesker paa Silkeborg var meget ringe, da Stedet der kun frembød Livs
betingelser for meget faa Familier. Allerede Landsdommer Hoff havde
dog, da han ejede Silkeborg Hovedgaard, næret Planer om at faa
Gudenaaen gjort prambar og faa anlagt en lille Købstad eller Lade
plads paa Silkeborg
),
*
og Kanaliseringsplaner af forskellig Art med
Hensyn til Gudenaaen og andre Vandveje i Midtjylland antog en
Julius '{«■:Sn°kX^ir,‘P| I,f ,ni" ™ckl’cthlI Onnncmork. Kobenhavn 1810. Side H-P
°8 Gu<lc"nnC"'
l-«o-k.topogrnflsl£ Skilse i Dansk MinnedJkrifMS^

Der forekom dog Tid efter an
den umiskendelige Varsler om, at
noget nyt var i Frembrud. Saaledes
berejste Kong Frederik den Sjette
i 1826 Jylland, og denne Rejse syn
tes at skulle komme til at bære
Frugter for denne Landsdels in
Michael Lange.
Efter Maleri af zl. Huniritst.
dustrielle Udvikling. Den gav nem
lig Anledning til, at Det kgl. danske Landhusholdningsselskab lod Kalk

gruberne i Daugbjerg undersøge og til, hvad der navnlig har Inter
esse for nærværende Fremstilling, at Spørgsmaalet om en Jern
udvinding af den jydske Myremalm blev optaget til Prøvelse. Den 3.
September 1837 sendte den daværende Inspektør ved Silkeborg Gods,
Justitsraad I. H. Bindesbøll
),
*
et Stykke Myremalm, som var fundet
der et Kvarter under Jorden, til det kgl. Rentekammer med Fore
spørgsel, om man ikke formente, at der kunde være Grundlag for at
oprette et Jernværk ved Silkeborg. En Autoritet som Geologen og
Mineralogen I. G. Forchhammer fik Malmen til Undersøgelse og kon
staterede, at Stykket indeholdt 46V2 pCt. Jern. Det var betydeligt, og
han udtalte sig med Varme om Sagen og fandt særlig, at Silkeborg
var som af Naturen bestemt til at blive Sædet for et dansk Jernværks
anlæg, eftersom der paa denne Plads fandtes Træ, Tørv, Malm, en
hidtil ubenyttet Vandkraft og en sejlbar Flod. Efter Forchhammers
•J 1 1836 vnrZr Planer oppe oin en Hnndclsplnds paa Silkeborg, fremsat nf Bindcsboll der sammen
med Jobs. I. Bruun til Brunshanb havde tænkt paa nt forpogtc \ andkraften ved Silkeborg til

Anlægct nf en Klædefabrik.
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Goil[red Garlieb.

k'cr Johan Unsgaard.

Mening vilde et med Tørvekul drevet Jernværk i Silkeborg være af
stor Betydning for Landet. Han blev derefter af Regeringen sendt til
Silkeborg for at anstille Undersøgelser paa Stedet, og efter Afslutnin
gen af disse afgav han i 1839 en længere gunstig Betænkning over det
hele Projekt, som nu fandt i den Grad Bevaagenhed hos Regeringen,
at man besluttede at ville ofre de til Forsøg nødvendige Pengemidler.
Planen var oprindelig, at man vilde opføre en Ovn til Udsmeltning af
Jernet ved Silkeborg; men man foretrak senere af Sparsommelighedshensyn at anstille Prøverne paa Jernværket Carlshiitte ved Rendsborg.
Forsøgene blev foretaget i 1842, men de faldt ikke ubetinget heldigt ud,
og dermed blev Planen om Anlæg af et Jernværk ved Silkeborg op
givet. De af Regeringen bekostede Forsøg standsedes og er aldrig si
den blevet genoptagne. Forchhammer havde udtalt, at et dansk Jern
værks Fremtid var knyttet til Silkeborg; men dette Sted blev nu Sæde
for en helt anden Industri, nemlig Brødrene Christian og Michael
Drewsens Papirindustri
).
*
Haand i Haand med Brødrene Drewsens Bestræbelser for i Midten
af 1840’erne at faa deres Papirfabrik i Gang paa Silkeborg gik nu Re
geringens Bestræbelser for at faa anlagt en lille Købstad eller Han
delspladser. Motiverne dertil var forskellige. For det første fandt
’) C. Nyrop: Donsk- Jern. I Historisk Tidsskrift 4. Række, 0. Bind, Side 153-158.
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Silkeborg1 Vandmølle 1869.

man rent geografisk, at det for den midtjydske Befolkning vilde af
hjælpe et i mange Retninger meget føleligt Savn, om der i Jyllands

Midte kunde opstaa og trives en By, hvad der vilde være til største

Gavn for Omsætningen af denne Befolknings Produkter. Disse midt
jydske Bønder havde hidtil haft en altfor lang Vej at drage, naar Varer
skulde afhændes eller indkøbes. Planerne om et Købstadanlæg paa
Silkeborg stod dernæst ogsaa i Forbindelse med de Forventninger,
man nærede til samtidige Planer om Gudenaaens Sejlbargørelse fra
Rye Mølle over Silkeborg til Randers. Endelig og ikke mindst ansaa
man med Rette Opførelsen af den efter Datidens Forhold store Papir
fabrik for velegnet til at danne den faste og sunde Kærne, hvorom et
Bysamfund forholdsvis hurtigt vilde danne sig. Forskellige Vejplaner
spillede ogsaa en Rolle.
Et betydningsfuldt Skridt fremad blev gjort ved Kong Christian
den Ottendes Besøg paa Silkeborg i 1840, og det maa bestemt antages,
at det skyldtes hans Initiativ, at Planerne nu blev tagne op igen og
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ført til en endelig og heldig Afslutning. Den 31. Marts 1840 indgav
Godsinspektør Bindesbøll en Indstilling, der formenes at støtte sig til

en Samtale med Kongen, hvilken Indstilling blev den egentlige Anled
ning til og Grundlaget for de Foranstaltninger, der senere blev truffet.
Paa dette Tidspunkt fik Gehejmekonferensraad Jonas Collin, H. C.
Andersens »faderlige Ven«, dette Anliggende til Behandling, saaledes
som han i sit lange, virksomme Liv havde maattet befatte sig med
utallige andre mere eller mindre vigtige Sager. Han skrev derom i sine
Erindringer: »I Foraaret 1840 indgav Godsinspekteur Bindesbøll, eftei

foregaaende Correspondance med mig, sit Forslag til Rentekammeret
om Domainen Silkeborgs hensigtsmæssigere Afbenyttelse til FabrikAnlæg, til Kjøbstad-Anlæg, Gudenaaens Sejlbargørelsc, alt til det omgrænsende Oplands Fremkomst. Det sindige langsomme Rentekammer
yndede ikke nye og store Ideer. Den sædvanlige Vei, at indhente »Am
tets Betænkning« indsloges da ogsaa her; thi saa havde man dog ikke
ladet Sagen ligge. Amtmanden, Grev Ahlefeldt, en lærd Jurist og me
get retskaffen Mand, men uden Livlighed og praktisk Blik, erklærede
sig derimod; de fleste Underøvrigheder ligesaa. Tiden gik, for ikke at
sige spildtes. Imidlertid udtraadte jeg af Rentekammeret og kunde da
ikke videre virke paa Sagen. Siden traadte Papiirfabrikanterne Drew
sen op som Lysthavende. En stor Papiirfabrik anlagdes, og et Kjøbstadanlæg kom i Stand. Den, som havde med Miskjendelse givet det
første Stød, glemtes« (Bindesbøll).*)
Sagen kom altsaa tilsidst i den lovformelige Gænge.

Efter en Del Brevveksling og adskillige Overvejelser angaaende
det paatænkte Købstadanlæg indgav Rentekammeret under 29. Juni
1844 sin Forestilling til Kongen om Anlæget af en Handelsplads paa
Silkeborg, hvilken Forestilling den 5. Juli s. A. resulterede i en kon
gelig Resolution angaaende Nedsættelsen af en Kommission
),
**
der
skulde udarbejde Forslag til de Betingelser, paa hvilke et saadant
Anlæg vilde være at tillade og i det hele til Regulering af dette An
liggende. Den 17. September 1844 blev Kommissionen nedsat og kom
til at bestaa af Deputeret i Danske Kancelli Michael Lange, Deputeret
i Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet Gottfred Garlieb samt
Deputeret i Rentekammeret Iver Johan Unsgaard. Kommissionen til•) K Collin. II C. Andersen og del Collinske Hus, 18S2
“) KommiSMoncii blev ved kgl. Bcsolulion nf 7. Mai 15U2 Side 571—572.
hanel og »lens Forrel ningcr licnlngl
IntlcnngAnnnialcricl.
J
under
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Jacob Horneniann ttindcsboll,
kgl. Godsinspektor.

Fru Sophie Amalie ttindcsboll,
f. Frits.

kaldte flere lokalkyndige Mænd, med hvem man 4. og 5. August 1845
holdt Møde paa Silkeborg. Efter en meget udførlig Forestilling fra

Kommissionens Side besluttedes derefter ved kgl. Resolutioner af 15.
December 1845 og 8. Januar 1846 Oprettelsen af en Handelsplads ved
Hovedgaarden Silkeborg i Linaa Sogn, Gjern Herred, Skanderborg
).
*
Amt
Alle Betingelser var nu til Stede for Opkomst og Trivsel af et by
mæssigt Samfund, og Resultaterne af de forskellige sideløbende Be
stræbelser udeblev ikke. De første ti Aar af Byens Tilværelse var
ganske vist meget trange for Nybyggerne. Dels bevirkede Treaarskrigen, at Befolkningstilvæksten var forholdsvis ringe, dels havde den
Kommission, der forestod Handelspladsens Administration, ingen Penge
at raade over, saaledes at det var vanskeligt for Beboerne at opnaa
') V. Drcchsel: Silkeborg 1840—18S0. Side 20 ff. Jfr. 1. C. Schyllic: Skanderborg Amt. 1843. Side UOff
og 502—507 og ■Fædrelandet« for 5., 0.. 7. og 9. Pebr. 1840 'Den nye Kjnbslad«. Se tillige V.
Drcclisel: Om Oprettelse fif nve Kjobstædcr med Bærligt Hensyn til Silkeborg, Kobenhnvn 1854. og
samme Forfatter: Om Silkeborg 1 Inndelsplads og dens Tilstand. Et Foredrag 1861. Aarhus (uden
Anr). »Danske Byer og Sogne', G, Bind, Aarhus 1032. Side 141—241. Silkeborg llandclsstatidsforenings FcsUk rifl. Silkeborg 1033. — C. Fibiger: Medicinsk Topogrnphie nf Silkeborg og Omegn.
Kobenhnvn 1803. — A. Fubricius: Silkeborg og Ilimmclbjctgegnen, Aarhus ISSO. — I. K. Jensen:
Silkeborg Skolevæsen, Silkeborg 1910. — Silkeborg By. i Dunske Byer og deres Mænd. Bd. 14.
Aarhus 1917.
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Laan til Opførelse af Bygninger, at faa Kirke, Skole m. m. Tillige spo
redes der mærkværdigvis hos alle Myndigheder ringe Sympati for og
i adskillige Tilfælde ligefrem Modvillie mod det nye Byanlæg. Trods
al Modstand og alle Hæmninger gik Udviklingen dog stadig fremad, og
tilrejsende, der gæstede Stedet, forbavsedes over de betydelige Frem
skridt, som der gjordes fra Aar til Aar. Baade Adolf Ludvig Drewsen
og H. C. Andersen har saaledes i Aaret 1850 givet tydeligt Udtryk for
deres Forbavselse og Undren, og begge har benyttet den Vending, at
Byen skød op med næsten »amerikansk« Fart.
Angaaende Forhold og Tilstande i Silkeborg By og Egn omkring
ved Midten af forrige Aarhundrede kan henvises til de udførlige og
interessante Beskrivelser, som findes i St. Billes og H. C. Andersens
Rejseskitser gengivne i nogle følgende Afsnit.
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MICHAEL DREWSEN
Den Mand, som var H. C. Andersens Vært under hans forskellige
Besøg i Silkeborg, Fabrikejer Michael Drewsen, var i et og alt, legem
lig og sjælelig, en saa diametral Modsætning til Digteren, at man un
dres over, at der har kunnet bestaa noget egentlig sympatisk Forhold
mellem dem, medmindre det skulde være i Kraft af den kendte Sen
tens, at Modsætningerne tiltrækker hinanden. Ligesaa legemlig sund,
kraftig og robust, Drewsen var, ligesaa nervøs, legemlig skrøbelig og
hypokonder var H. C. Andersen. Medens Drewsen paa den ene Side var
den driftige, energiske og initiativrige Forretningsmand, altid travlt
optaget og beskæftiget med Masser af praktiske Gøremaal, en Reali
teternes Mand til Fingerspidserne, en Diktator og Førernatur med
begge Ben plantet solidt paa Jorden, var H. C. Andersen paa den
anden Side den udpræget fantasifulde, drømmende, æteriske og føl
somme Digternatur, upraktisk og ubehjælpsom, stadig trængende til
Støtte, Opmuntring og fornuftig Vejledning. Ifølge sin særegne Psyke
og sin allerede dengang erhvervede europæiske Digterberømmelse hi
gede H. C. Andersen til Stadighed efter Anerkendelse og Ros, »Er
kendelse«, som han selv kaldte det, og Mangel paa tilbørlig Tribut i
denne Henseende kunde gøre ham forstemt og nedtrykt i ikke ringe
Grad. Under slige Forhold er det ikke at undres over, at hans Gæste
ophold hos Michael Drewsen ikke har kunnet hengaa aldeles harmonisk
og gnidningsfrit. Dette fremgaar blandt andet flere Steder af Digterens
Dagbøger, som naturligvis indeholder hans aabenhjertige Bekendelser,
medens hans Silkeborg-Breve udelukkende er præget af Glæde og
Tilfredshed med Ferierne i denne By og af beundrende og venskabe
lige Følelser for Michael Drewsen og Ægtefælle, Fru Amalie Drewsen.
Det maa selvfølgelig ogsaa billigvis tages i Betragtning, at nogen helt
»nem« Gæst har H. C. Andersen neppe til enhver Tid været. Man
skulde gerne i udstrakt Grad være oplagt til at høre paa hans Oplæs
ninger, og i det hele taget har han sikkert selv ment at kunne gøre
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Krav paa ikke ganske ringe Opvartning. Der skulde helst jævnligt
»gøres Stads« af ham. Ikke destomindre har man utvivlsomt Lov til at
betegne Forholdet mellem Digteren og Michael Drewsen som i det
store og hele godt, hvad navnlig ogsaa indlyser deraf, at Besøgene blev
gentaget omend med Aars Mellemrum. Naar Ferieophold i et Privat
hjem udstrækkes til maanedlange Perioder, som f. Eks. H. C. Ander
sens Ophold hos Michael Drewsen i 1853, i hvilken Sommer Digteren
tilmed var særlig deprimeret og nervøst angrebet, kan der, især naar
Talen er om meget uensartede Personligheder, saare let og naturligt
opstaa mindre »Kurrer paa Traaden« selv mellem de bedste Venner,
og andet eller mere har neppe forekommet i Forholdet mellem Dig
teren og Fabrikherren. Med disse indledende Betragtninger skal iøvrigt
om dette Forhold henvises til de efterfølgende Afsnit indeholdende
Digterens Dagbøger og Breve omhandlende hans Silkeborg-Ophold.
Disse Dagbøger og Breve taler for sig selv og giver al fornøden Oplys
ning. Det Drewsenske Hjem er ifølge H. C. Andersens egen Beretning
flere Steder i hans Forfatterskab ikke det eneste Hjem, i hvilket han
har haft visse Smaasorger og Genvordigheder at udstaa eller har været
Skive for mere eller mindre utilsløret Spot, Ironi eller Drilleri; men
som Regel har saadant ikke været særlig ondskabsfuldt ment og derfor
ikke haft dyberegaaende Betydning eller efterladt noget ugunstigt Ind
tryk paa ham. Saaledes var hans Natur ikke indrettet. Han holdt næppe
af at lade Solen gaa ned over sin Vrede og har altid haft let ved, naar
han mødte forsonligt Sindelag, at se bort fra eller tilgive virkelige eller
indbildte Krænkelser. Utvivlsomt har ihvertfald hans Minder om Mi
chael Drewsen og dennes gæstfri Hjem paa Silkeborg, eftersom Aarene
gik og ubehagelige Enkeltheder udviskedes, hørt til hans virkelig lyse
og gode Minder.
Det er ikke Stedet her at fremkomme med en i alle Henseender ud
tømmende Levnedsbeskrivelse af Michael Drewsen; men de vigtigste
ydre Tildragelser i hans Liv i Forbindelse med en Redegørelse for
hans Personlighed og aandelige Støbning skal gives i det følgende
).
*
Han fødtes paa Strandmøllen i Aaret 1804 som Søn af den senere saa
bekendte Fabrikejer og Politiker, Kammerraad I. Chr. Drewsen. Om
hans Barndom, Ungdom og første Manddomstid vides saare lidt ud
over, at han blev oplært i Papirfabrikationsfaget og i 1830 indgik Ægte") Adolf Bnuor: .lydske JTnnndvrrrkerc ntr Fnbi’iknnlcr, Anilins 1803. Miclmel Drewsen, Side 21—30.
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skab med Johanne Amalie Kumme! I Trediverne blev han sammen
med sin Broder Christian Drewsen optaget i den store Virksomhed paa
Strandmøllen, der derefter førtes under Firmaet Drewsen & Sønner.
I Aaret 1843 foretog Kammerraad Drewsen i Selskab med sin ældste
Søn Christian Drewsen en Rejse i Jylland, blandt andet for at anstille
Undersøgelser over, hvorvidt der noget Steds i denne Landsdel fandtes
en Vandkraft af en saadan Styrke, at den med Fordel kunde anvendes
som Drivkraft i en Papirfabrik. En saadan Vandkraft fandt de to Fa
brikanter i Gudenaaen ved Silkeborg gamle Vandmølle. Som tidligere
anført har formentlig Adolf Ludvig Drewsen, Kammerraad Drewsens
Halvbroder, gjort sine Slægtninge opmærksom paa Stedet, men i hvert
Fald havde det danske Kancelli henledet deres Opmærksomhed paa
Silkeborg som et Sted, hvor der fandtes rigelig Vandkraft.
Ifølge A. L. Drewsens Dagbog fra 1850 skal det store Projekt have
udviklet sig paa følgende Maade: »Ideen til Fabrikanlæget paa Silke
borg er oprindelig udgaaet fra Justitsraad, kgl. Godsinspecteur Bin)
*
desbøll
(en Fader til den nærværende Inspecteur Johan B. og nu
Amtsforvalter i Skanderborg). Han havde flere Gange skrevet til min
Broder, Kammerraad Drewsen, for at giøre ham opmærksom paa den
fortrinlige Vandkraft her var ubenyttet. Dette foranledigede, at Mi
chael Drewsen, da han kom tilbage fra Udlandet, anmodede sin Broder,
der med Faderen reiste til den sidste Himmelbjergfest, hvilken holdtes
bmt. Aar [1843], om derfra at tage til Silkeborg for at undersøge denne
Vandkraft; efter at han var kommet hjem og havde afgivet en fordeelagtig Dom derover, reiste Michael selv herover, og derefter indgav
begge Brødrene i September 1843 deres Andragende til Regjeringen
’) .liicob Horncmnnn Bindesboll (1789—1852). Fodl i Bringstrup. Forældre: Sognepræst Jens B. og
Karen Johanne Honæmann. Student 1811 fra Roskilde Kalcdralskolc. Cnnd. jur. 1816. Forvalter ved
Stamhuse! Fusingo. senere ved Frederiksgavc og Flenstoftc Godser i Fyen, Land væsens kommissær
i Assens og Hindsgavl Amler. 1 1830 Inspektor over en Del nf de for Stntsgældskasscns Regning
overingnc Gnnrde og Godser i Jylland og 1834 liiligc Tilsynsforende for de øvrige. I 1850 enllcdigel
fru Stillingen som Inspektor over Bjørnsholm og Silkeborg Godser. Amtsforvalter for Skanderborg
Amtssluedislrikt 1845—1852. Dod i Skanderborg. Kammerraad 1827. Justilsrnnd 1832. B, af Dbg.
1851. Gift med Sophie Amalie Friis (1703—1871). Ifølge Harald Halt: Danmarks Amtsforvaltere 1848—1932.
Bindesboll vnr cn Fæller til A. L. Drewsens Hustru Ingeborg, fodt Collin, og fra sin fynske Tid
en god Bekendt nf II. C. Andersen. Ilnn har været cn personlig Bekendt nf A. L. Drewsen for Silkeborgtiden. (II. Topsoe-Jenaen).
Efternt Edv. Collin, II. C. Andersens bedste Ven, i Foranrcl 1831 havde Ingel juridisk Embeds
eksamen, rejste han til Silkeborg lil Bindesboll for ni srelle sig ind i Godsndministrntion. Der fore
ligger et Brev fra Collin lil II. C. Andersen, dateret Silkeborg den 10. August 1831. Jfr. C. Bclircnd
og H. 1 opsøc-Jenscn: II. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin, Bd. I, Sido 61.
i i ji T™’
Brodl’° vnr Bisbop over Lolland-Fa Isters Stift Severin Clnudius Wilken BinD/OS— ixu) og Arkitekt Michael Gotlicb Birckncr Bindesboll (1800—18501, Thorvnldsens
■Museums Bygmester.
*“f ,Niabcl ?“in: Thc Iife of Hnns Cln,««’inn Andersen. 1895, S. 72, omtales
anden\lS l
77 (kn,5rcrscn8 Manuduktør til Filosofikum, men denne Oplysning hnr ikke pnn
*
anden Maade kunnet bekræftes og er af en tvivlsom Beskaffenhed (H. Topsoe-Jcnsen).

om at faae denne Vandkraft med det fornødne Terrain afstaaet; i Fe
bruar Maaned 1844 fik de Regjeringens Resolution; 1ste Mai samme
Aar begyndtes paa Anlæget og 1. Januar 1845 var Papirfabriken i
Gang. — Saaledes har Michael selv i disse Dage fortalt mig det, men
jeg erindrer at have for flere Aar siden hørt ham ytre, at hans Faders
Disposition over Strandmøllen væsentlig havde bidraget til, at de saa

dristigt fattede og rask udførte denne Plan. Den gik nemlig ud paa, at
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begge Brødrene i Fællig skulde have Strandmøllcn efter Faderens Død,
men døde en af dem før Faderen, skulde den anden af dem alene have
den, døde han ogsaa forinden, skulde Strandmøllen gaae til Døltreno,
jeg troer i følgende Orden: Fru Beutner, Fru Pingel, Fru David. Heraf vilde Følgen blive, at Sønnernes Familier vare udsatte for at
komme i trange Omstændigheder, enten begge eller en af dem, forsaavidt begge Sønner eller en af dem skulde dø før Faderen, hvilket
foruroligede dem meget. Da det var afgjort, at de vilde bygge Silke
borg, vilde Faderen deltage deri ved at laane dem, jeg troer 20,000

Rbd. mod at hans Kone, deres Stifmoder, skulde nyde en Livrente
deraf. Men Michael, der havde havt mange Collisioner med Faderen,
deels ang. dennes Kone, deels som Medbestyrer af Strandmøllen, vilde
paa ingen Maade indlade sig deri, og da Faderen havde faaet den æld
ste Søn til at samtykke deri, erklærede M., som just havde faaet Til
bud om Pengelaan af den rige Etatsraad Suhr, at han i saa Tilfælde
alene vilde bygge Silkeborg, og han gjorde Faderen og Broderen op
mærksom paa, at naar Silkeborg, som arbeidede med Vandkraft, først
var reist, vilde Strandmøllen, som for en stor Deel arbeider med Damp,
snart gaa i Stykker. Da Broderen siden forsøgte at mægle, foreslog M.,
dog denne Gang uden synderligt Haab om at kunne sætte det igjennem,
at Faderen skulde forpagte dem Strandmøllen, og at Brødrene i For
ening skulde drive den og Silkeborg. Saaledes skete det ogsaa, og Fa
deren frafaldt al Andel i Silkeborg, hvorimod han forpagtede dem
Strandmøllen for 12,000 Rbd. aarligt, foruden en Mængde Ydelser, som
Foder til et Par Heste og andet deslige, da han flyttede til Kjøbenhavn. Denne Forpagtningscontract er nu nedsat til 6000 Rbd.«

Efter at Bestemmelsen var taget, besluttede som anført Brødrene
Christian og Michael Drewsen straks at indsende en Ansøgning til
Regeringen, idet Silkeborg var Domæne, og efter en Del Korrespon
dance om Sagen blev Rentekammeret ved kgl. Resolution af 16. Fe
bruar 1844 bemyndiget til at slutte Overenskomst med dem om Vand
kraftens Benyttelse samt om Overladelse af et Jordareal til Anlæg af
en Papirfabrik. Samme Aar havde de to Brødre som Kompagnon’er
overtaget Driften af Strandmøllen for egen Regning. Medens Christian
nu tog sig af Strandmøllens Drift, drog Michael til Silkeborg, hvor han
med en beundringsværdig, ukuelig Energi ledede Piloteringen og Op
førelsen af den nye Fabrik, der trods de største Vanskeligheder i den
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afsides og næsten folketomme Egn rejste sig saa hurtigt, at Papir
fabrikationen kom i Gang fra 1. Januar 1845. I de nærmest paaføl
gende Aar rejste der sig flere Fabrikbygninger, saaledes at der henimod
Aaret 1850 var opstaaet den anselige Industrivirksomhed, som i meget
væsentlig Grad bidrog til at danne Grundlaget for den lille ny
stiftede By.

Af ikke ringe Interesse er det i Enkeltheder at følge Fabrikplanens
Gennemførelse Aar for Aar. Ogsaa i denne Henseende giver A. L.
Drewsens Dagbog af 1850 god Besked: »Da Brødrene begyndte deres
Anlæg her, fandtes følgende Bygninger: Slottet med 3 Længer, og den
lille Arrestbygning, alt paa høire Side Aaen; — paa denne Aaleværket,
et Huus, hvor nu Maskinmester Ellerup boer, og Meelmøllen, paa denne
Side af Aaen et Teglværk, hvor nu Hovedbygningen ligger.
Michael har bygget:
1 8 4 4. — indrettet 14 Folkeboliger i Længen nærmest Aaen, bygget
den første Papirfabrik nærmest Vaaningshuset, paa hvilken staser:
»bygget af Brødrene C. og M. Drewsen i 1844«, endvidere Blegeriet
mellem denne og Aaen, Mesterens Huus ved Foden af Frydensberg,
Smedien, som nu ligger et Stykke inde i Haven, den første Længe, i
Flugt med denne ved Aarhuusveien, endnu tækket med Lyng, ind
rettet til 6 Familier.
1 8 4 5. Teglværket flyttet til sit nærv. Sted, Filtret bygget.
18 4 6. bygget Gjestgiveriet i Silkeborg By. [Det nuværende Ho
tel »Silkeborg«].
18 4 7. bygget den anden Papirfabrik og de sidste to Længer langs
Aarhuusveien, indrettet til 10 Familier (4 og 6), endvidere indrettet
Boliger til 4 Familier i Hovedgaardens Længer, og bygget sit eget
Vaaningshus, samt Bageriet og Bryggeriet ved Siden af Gjestgiveriet,
sat nyt Grundværk ind i det gamle Aaleværk.
1 8 4 8. fuldendt den anden Papirfabrik og Vaaningshuset, ombygget
Maskinmester Ellerups Hus, bygget Vadskehuset mellem Teglbrænde
riet og Vaaningshuset.
1 8 4 9. bygget Straamøllen ved Siden af Meelmøllen.
1 8 5 0. bygget Snedkerværkstedet mellem Blegeriet og Aaen og
indrettet Beboelsesleilighed til 4 Familier i Længerne paa Hovedgaarden; den nye Smedie sydvest for Fabrikmesterens Huus er nu næsten
bygget færdig, og der bygges et nyt Grundværk til Meelmøllen. —«
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I Aaret 1865 ophævede Brødrene Drewsen Kompagniskabet, der si
den 1854 omfattede Papirfabrikerne Strandmøllen og Ørholm med Ny

mølle og Silkeborg Papirfabrik, saaledes at Michael Drewsen som Ene
ejer overtog Silkeborg Papirfabrik, der var blevet genopført efter en
Brand i 1864, og han benyttede derefter Firmaet M. Drewsen & Søn,
idet Broderen bibeholdt det gamle Firma Drewsen & Sønner. Nogle
faa Aar efter, i 1870, solgte han Fabriken til cand. pharm. N. C. Strøyberg og Papirhandler Julius Hoffensberg, af hvilke Strøyberg kort efter
blev Eneejer
).
*
Som foran anført opførte Michael Drewsen i Aarene 1847—48 i Silke
borg gamle Slotshave en meget stor og herskabelig Villa — ifølge
A. L. Drewsen »rimeligvis den smukkeste moderne Bygning i Jylland«
paa den Tid. Denne Villa, som stadig har været og er Silkeborgs an
seligste Privatbolig, beboede han til faa Aar før sin Død, som indtraf

1874 i hans 70’ Aar. Han boede da i København. Gennem de næsten
30 Aar, han levede og virkede i Silkeborg, var han ubestridt Byens
førende Skikkelse, lige imponerende af Aand og Legeme, en dygtig,
initiativrig og magtfuld Personlighed, der i Kraft af sin sociale Stilling
og den Autoritet, han besad, til Stadighed udøvede den største Ind
flydelse paa Byen, dens Styrelse, Vækst og Fremgang. Det var med
god Grund og med Tilslutning af det samlede Borgerskab, at der i
1892 paa Silkeborg Hovedtorv rejstes en vellignende Statue af Michael
Drewsen, Silkeborg Papirfabriks og dermed Silkeborg Bys Grund
lægger og første Borger.

I den trykte Henvendelse til Offentligheden, som en Kreds af an
sete Borgere i Silkeborg i November 1887 fremkom med som Indledning til Indsamlingen til Mindesmærket, stod bl. a. følgende smukke
Mindeord: »Da Michael Drewsen for omtrent en Menneskealder siden
grundlagde Silkeborg Papirfabrik, grundlagde han derved ogsaa Silke
borg By, der fremstod paa den golde brune Hede, hvor Drewsen for
stod at vække de slumrende Kræfter og forstod at benytte dem. Han
fik som ingen anden Betydning for vor Byes og Egns Opkomst og
Fremvækst. Det var særlig hans Energi, Djærvhed og Udholdenhed,
det skyldes, at Silkeborg i en for danske Forhold enestaaende kort
1 '..i .1
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og blev derpeo forclobig sol
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Johanne Amalie Drewsen, f. Kumme!.

Michael Drewsen.

Efter Fotografi.

Tid naaede saa vidt i Størrelse og Udvikling, som Tilfældet blev. Vi
skulle saaledes kun minde om hans Virksomhed for gode Forbindelses
veje, for Jernbanesagen, for Gasværket, for Telegrafen og for Damp
skibsfarten paa Søerne, ligesom hans Navn som Industridrivende hurtigt
naaede ud over vort Fædrelands Grændser.
Naar Drewsen ude og hjemme hentede Hædersbeviser for sin Virk
somhed, da var han ikke blot glad ved den Anerkjendelse, der derved
vistes ham personlig, men han var stolt af at kunne bidrage sit til
Danmarks Hæder; han var en varm Fædrelandsven og havde et aabent
Øje for alt Stort og Smukt.
).
*
Denne Karakteristik er saa meget mere værdifuld og troværdig,
som den stammer fra 19 Borgere i Silkeborg, af hvilke de fleste har
kendt Drewsen personlig og nogle af dem endda meget nøje.
I det hele taget gør man sig ikke skyldig i Overdrivelse, naar man
fastslaar, at der i 1850—60’erne ikke skete noget kommunalt Frem') Silkeborg Avis den (!. og 20. Oktbr. snmt 2. Decbr. ISS7.
Det kan her anføres, nt medens Landsdommer FIofT og Godsinspektor Bindcsboll hver til sin
Tid udfoldede direkte Bestræbelser far at fan skabt cn Kobstad eller Handelsplads paa Silkeborg,
anlagde Brødrene Drewsen deres Papirfabrik som el rent privatøkonomisk Foretagende, der dog i
meget boj Grad i Forbindelse med negeringens Foranstaltninger medvirkede til at skabe de gun
stige Vækstbetingelser for cl bymæssigt Samfund. Denne Sidevirkning af sit Forehavende var
Michael Drewsen klar over lige fra Tidspunktet for Fabrikanlægets Poabcgyndeløc.
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skridt eller blev foretaget nogen almennyttig Foranslallmng af Be

tydning i Silkeborg, uden at man overalt kunde spore Drewsens virk
somme Haand. Det var f. Eks. ham, der udkastede Planen til Vandkuranstalten ved de jernholdige Kilder i Silkeborg Vesterskov, det
nuværende Silkeborg Bad
),
*

ja endog et Musikkorps fik han oprettet

til sine Bysbørns Underholdning.
Ogsaa paa andre mere vidtspændende Omraader virkede Drewsen.
Sammen med Oberst Dalgas og Godsejer Westenholz stiftede han saa
ledes paa et Møde afholdt i Silkeborg den 20. December 1865 det danske
Hedeselskab, for hvilken Sag han viste stor Interesse, og for hvis Start

n »n n n
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n

han gjorde et betydeligt Arbejde
).
**
Endelig kan anføres, at det væsentlig skyldtes Drewsen, at den
store Mindestøtte for Kong Frederik den VII, hans gode Ven, blev rejst
paa Himmelbjerget.
En vis politisk Rolle har Michael Drewsen spillet.
Den 5. Oktober 1848 valgtes han til Medlem af den grundlovgivende
Rigsforsamling og sluttede sig der oprigtigt til Venstre
).
***
Han tog

kun sjældent Ordet, men naar det skete, talte han kort, klart og be
stemt. Han var dernæst Medlem af Folketinget for Skanderborg Amts
2. Valgkreds og for Randers Amts 4. Valgkreds i et Par korte Perioder,
hvorpaa han valgtes til Medlem af Landstinget for 10. Landstingskreds,
hvilket Valg han dog ikke tog imod. I Rigsdagens første Samling var
han Medlem af Finansudvalget.
Udenfor Rigsdagen stod Drewsen ofte i Spidsen for og deltog endnu
oftere i politiske Møder og Fester, navnlig paa Himmelbjerget, og han
var i sin Fremtræden og sine Taler stedse den folkelige, djærve og
ligefremme Mand.

Der hersker i Nutiden almindelig Enighed om, at Michael Drewsen
ifølge Anlæg og Natur ingenlunde var Politiker, og at han som par
lamentarisk Skikkelse ikke har efterladt sig noget varigt Minde. »En
brav dansk Mand var han og havde Hjertet paa det rette Sted. Han
følte for Fædrelandet, for Friheden, for Folkelivet, alt stort og smukt
i Verden skattede han, Kunsten havde i ham en trofast Ven, og indenfor de Grænser, hans Aands Ejendommelighed nu engang foreskrev

poiuuk

40

* lr",,"r 1 ,k*,ci
;v

Drewsens Villa i Silkeborg.

ham, fulgte han alle aandelige Rørelser. Men rigtig Politiker var han
ikke og kunde han ikke blive. Han var Impulsernes Barn, Stemninger
nes Mand. Fine Beregninger og logiske Slutninger laa ikke for ham,
men et sikkert Instinkt ledede som oftest hans Dom, og naar han selv
var greben af en Tanke, kunde han opvarmes af den, bringe den med
en vis storstilet Veltalenhed til andre. Men saa skulde det ogsaa være
afgjort med det samme. At tygge Drøv paa en Sag, pine sig med den
gennem mange Ærinder og Kompromis’er laa slet ikke for ham.«
)
*
Michael Drewsen dekoreredes i 1845 med Fortjenstmedaljen i Guld
og var den første Indehaver af dette nyindstiftede Ærestegn. I 1855
blev han Kommandør af Dannebrog. I samme Forbindelse kan anføres,
at han for sine Fabrikata modtog Prismedaljer paa Udstillingerne i
London 1851 og Paris 1855.
En udmærket Støtte havde Drewsen i sin Hustru Johanne Amalie
Drewsen, f. Ktimmel (1808—1863), af Slægten og mere fortrolige Ven
ner altid benævnet »Malle«. Desværre var hun ret svagelig og døde i
*) Zodincus: Parlamentariske Stjernebilleder, 1875, Side 132—130.
gende om Michael Drewsen hidrører fra denne Artikel.

Adskillige Oplysninger i del føl
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forholdsvis ung Alder, hvorefter den livlige Selskabelighed i det Drew-

senskc Hus indskrænkedes noget.
Fru Amalie Drewsen var en blid og elskelig Karakter, meget god
gørende overfor fattige og nødlidende. Hun var sin Mand en trofast
Hjælperske ikke mindst under hans første vanskelige Tid paa Silkeborg,
i hvilken han nok kunde have Trøst og Opmuntring Behov. »Naar
allehaande Forhindringer lagde sig i Vejen for hans Planer, naar hans
Forventninger blev skuffede, naar Modstand fra alle Sidei syntes at
skulle standse hans Værk, og han selv ligesom lammedes af alle de
uventede Genvordigheder og den nedtrykkende Modgang, da var det
hende, som holdt Modet og Virksomheden oppe i ham, som bragte ham
til at se alle Forhold fra den lyseste Side, og som atter gengav ham den
Kraft, der et Øjeblik ligesom vilde vige bort fra ham. Hun har saavel
sin Andel i, at Silkeborg blev bygget saaledes og saa hurtigt, og naar
Michael Drewsens Navn nævnes sammen med hans Værk, maa hendes
ikke forglemmes«.
)
*
Michael Drewsen var en Kæmpe af Skikkelse. Næsten 3 Alen høj,
herdebred i Forhold dertil, med den Førlighed, der gør Indtryk af
Kraft og Sundhed uden at være bleven til legemlig Besvær. Hovedet
noget lille, smalt foroven, men udvidende sig nedad i de svære Kinder
og endende med en vældig Dobbelthage. Haaret kortklippet og et
blondt Skæg rundtom Hagen. Rød og hvid, de blaagraa Øjne snart
skarpt gennemtrængende og snart helt milde, et humoristisk Smil altid
paa Springet i Folderne ved Munden og i de dybe Smilehuller. En vis
Flegma udbredt over hele Skikkelsen, Sikkerhed og Selvtillid præget
i Holdningen.
Der var endvidere hos Drewsen noget storslaaet og dristigt, som
man dengang ikke hyppigt fandt hos Landets større industridrivende,
en sjælden, næsten overdaadig Gavmildhed, saavel i det private Liv som
overfor Kunst og Videnskab, hvis fremragende Dyrkere havde meget
at takke ham for. Hans elegante og med engelsk Komfort indrettede
)
**
Hjem
var i en lang Aarrække, navnlig indtil hans Hustrus Død, et
Centrum ikke alene for By og Egn, men som før nævnt ogsaa et
Sommertilflugtssted for Skønaander og Kunstnere af første Rang,
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hvorom man hos adskillige af vore Digtere finder Vidnesbyrd. Drew
sens gæstfri Hus modtog baade Venner og fremmede, baade høje og
lave. Allerede som Kronprins havde Kong Frederik den Syvende be
søgt ham, og som Konge gentog han tre Gange Besøget. Efter hvad
han tit og ofte udtalte under disse Ophold, løsrev han sig kun vanske
ligt fra Opholdet paa Silkeborg, hvor han følte sig som hjemme, og
hvor han færdedes rundtom snart sejlende og fiskende paa Søerne,
snart bestigende de talrige skønne Højder. Kongen var Drewsens rigtig
gode Ven og satte stor Pris paa hans Omgang, og Drewsen kom aldrig
til København uden jævnlig at besøge Kongen. Allerede i det Ydre
var der Lighedspunkter, men der var ogsaa aandelige Analogier mel
lem dem. Drewsen var som Kongen en Folkets Mand, han holdt af den
menige Almue og vilde oprigtigt dens Vel. Kong Frederik den Sy
vende og Grevinde Danners Gæsteophold hos Drewsen gav naturligvis
denne Anledning til at yde sit bedste som Vært, og efter det konge
lige Ægtepars Hjemkomst fra Udflugterne i Egnen holdt Kongen som
Regel Taffel i Drewsens rummelige og herskabelige Villa i den gamle
Slotshave, til hvilke Tafler den lille Nybyggerbys mere fremtrædende
Borgere med deres Damer var indbudte, og hvor der herskede en
tvangfri og munter Stemning.
Højdepunktet i Michael Drewsens Liv og hans lykkeligste Tid har
været ved Aaret 1855. Han var da omkring de Halvhundrede og stod
paa sit Livs Middagshøjde, hædret for sin offentlige og private Virk
somhed og nydende almindelig Yndest hos høje og lave. Uden at over
drive var han dengang »en Kongens og Folkets Mand«. Fabrikant
var han først og fremmest med Liv og Sjæl. Han var stolt af at være
Papirmager. Drewsens Papir skulde være den allerbedste Vare. Fir
maets Fabriker skulde staa paa Højdepunktet af Tidens Udvikling.
Ethvert Fremskridt, enhver ny Opfindelse blev annekteret. Nogle slog
glimrende an, paa andre tabtes der mange Penge. Det kan nok være,
at der var mere i ham af Fabrikanten end af Købmanden. Om det
hele nu ogsaa betalte sig, det brød han sig ikke altid om at faa rig
tigt undersøgt. Det var ham nok, at Fabrikatet var af første Rang, og
han var med Rette stolt af de hædrende Udmærkelser, som Firmaet
modtog ved enhver Udstilling, hvor det var repræsenteret. Strand
møllen sørgede under den sindigere Broder for Brødet, Silkeborg

tænkte mest paa Æren.
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Hans politiske Kulminationspunkt faldt i Efteraaret 1854. Han havde
da samlet flere Tusinde Underskrifter paa en Adresse fra Jyderne til

Frederik den Syvende for at bede ham om at skifte Raadgivere. Da
Adressen kom til København, vilde Kongen, som i det Stykke natur
ligvis maatte følge sit Ministeriums Raad, ikke modtage den. Adressen
maatte søge Vejen gennem Rigsdagen, og her blev den vældige Rulle
af sværeste Silkeborgpapir, paa hvilken Adressen og alle dens Under
skrifter var afskrevne, baaret ind af fire Rigsdagsmænd som i en Pro
cession. Da Kongen ikke vilde modtage de jydske Deputerede, bad
Københavnerne dem til Fest i Kasinos store Sal. Det var lige i de Dage,
da Efterretningen var naaet her til Landet om Slaget ved Alma
),
*
og
da man svævede i Tvivl om selve Fæstningens Skæbne. Drewsen stod
midt for Bordet som Aftenens Hædersgæst, om ham flokkedes de tal
rige Meningsfæller, som var dragne med ham til København. Da Fest
talen var holdt, skulde han svare paa alles Vegne; det skete kort og
fyndigt. Kun et Par Sætninger, en Tak, nogle kraftige Udbrud og saa
Slutningen: »Sebastopol maa falde!« Hvilken Jubel og Begejstring,
hvilke Hurraraab, hvilken Viften med Lommetørklæder og Kasten med
Blomster fra de paa Amfitheatret og Balkonen rundtom Salen siddende
Damer! Som Michael Drewsen stod der i Jubelen med den løftede Arm,
med straalende Øjne og med den sikre, rolige, kraftige Kæmpeskikkelse,
mindede han om Thorgny Lovmand, da han paa Upsalating talte til
Olaf Skødkonge. Sebastopol var dengang baade en Virkelighed og et
Symbol; det var den russiske Despotismes stærke Fæstning, og det var
vort eget Ministerium. Der gik næsten et helt Aar hen, inden den
krimske Fæstning blev indtaget, vort eget Sebastopol faldt allerede
et Par Maaneder efter.

Blandt de mange fremragende Mænd, som har været Gæst hos
Michael Drewsen paa Silkeborg, maa nævnes Lægen, Professor, Dr.
med. Carl Otto, som har leveret en fyldig Skildring”*) af det Drewsenske Hjem og dets Personligheder i Aaret 1853, da han for anden
Gang gæstede Drewsen og netop paa et Tidspunkt, da tillige H. C. An'ihisscni"1 ,|C' S°''"
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Silkeborg Papirfabrik. Efter Maleri fra. fjfW.

dersen var Gæst. Af denne Aarsag, og fordi Skildringen i sin Helhed
for nærværende Fremstilling frembyder stor Interesse, ikke mindst
fordi den blandt andet giver Udtryk for en uhildet Trediemands, i
dette Tilfælde tilmed en intelligent Verdensmands Bedømmelse af For
holdet mellem Michael Drewsen og H. C. Andersen, skal den her gen
gives med en uvæsentlig Afkortning.

»Som Ejer til Palstrup i Jylland, midt imellem Silkeborg og Viborg,
havde min Søn gjort Bekendtskab med Michael Drewsen og gæstet
ham. Den gæstfri Vært havde opfordret ham til at bringe sine Forældre
med til Silkeborg og gøre dem bekendt med hans Familie, og i Som
meren 1852 indførtes vi derfor hos dem, modtoges med yderste Fore
kommenhed og anmodede os om at blive Natten over og næste Dag
med. Drewsen førte os omkring i hans store Fabrik og kørte os om
kring i Silkeborg-Skove for at beundre de mange dejlige Udsigter. Og
saa næste Aar besøgte vi Drewsen et Par Dage.

Efter hvad hele Silkeborg var blevet, ene ved Drewsen og hans
Papirfabrik, er det intet Under, at han paa Stedet blev betragtet som
en Fyrste og aabenbart dominerede det Hele. Hans Meninger og An
skuelser faldt det ingen af Silkeborgs Beboere ind at afvige fra, og ved

45

Valghandlingerne afgav Alle deres Stemmer, saaledes som han havde
udtalt sig. Drewsen var imidlertid kun en svag Politiker og lod sig
ofte lede af Øjeblikkelige Indskydelser. En Tid syntes han at være en
»eingefleischter« National-Liberal, hvortil mulig den Omstændighed
bidrog, at han fortjente en Del ved at levere Papir til »Dagbladet«,
og ved at komme i nærmere Berøring med de nationalliberale Føreie
end med andre. Paa den anden Side har jeg flere Gange hørt ham ytre
sig meget nedsættende om Ploug som Redaktør, og flere af den Tids
Koryfæer. Som oftest indlod han sig ikke paa politiske Samtaler. Alt
Tyranni var ham i det hele forhadt, og det, han selv paa en Maade ud
øvede i Silkeborg, syntes at være ham ubevidst. Han havde vistnok
heller ikke søgt Magten, den var kommen af sig selv som Følge af For
holdene, og han udøvede den paa saa human og elskværdig Maade,
at alle, der vare i hans Tjeneste, holdt lige saa meget af ham, som de
respekterede ham. Han besad en sjelden og ærlig Karakter og var mod
Enhver lige godmodig og ligefrem, sagde rent ud, hvad han mente og
følte, og kunde derfor i mange Tilfælde sige Folk de drøj este Ting,
og undertiden endog være grov. Dertil bidrog hans Sjæls Varme og
Heftigheden i hans Temperament. Vant til at blive lystret taalte han
derfor ikke mange Modsigelser, og i hans Hus vil jeg gerne — efter
hvad jeg kendte til ham og var Vidne til — tro, at han var streng og
despotisk, saa at hans Familie var ham aldeles undergiven og bange for
ham. Egentlig dannet var han ikke, og kun hans naturlige Godmodig
hed formildede hans ofte lidt bryske Væsen. Tvetydigheder holdt han
meget af, og hans Mutterwitz forledede ham ofte dertil. Lystig som
han kunde være, syntes han dog ikke at besidde naturlig Munterhed.
Den var ofte ligesom paatagen, om han end gerne saa andre overgive
sig til den. Altid var han meget livlig og snaksom.
Drewsen var en overordentlig flittig og stræbsom Mand. Fra tidlig
Morgen og indtil Middag var han paa Fabrikken og kontrollerede Alt
og Alle. Dette Arbejde afbrød han kun de korte Øjeblikke, han nød
til Frokost. Selv efter Middagsbordet var han en kortere Tid paa Fa
brikken, men var da, hvis ikke Skrivebordet kaldte ham, redebon til
at deltage i selskabelige Fornøjelser med sine Gæster. Han var en
ypperlig Vært; hans Maade at modtage dem paa, og hans ligefremme
Væsen gjorde dem det strax hjemligt og fuldkommen ugenert. Man
var fra første Øjeblik sin egen Herre og kunde gøre, hvad man havde
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Lyst til, — tale eller læse, komme og gaa, aldeles som man vilde. Fro
kostbordet stod dækket den hele Formiddag, og det stod Enhver frit
at gaa til det, naar man havde Lyst. Kun til Middagstaffelet samledes
alle i Huset, og Underholdningen var da meget livlig. Der skete da
Aftaler om fælles Benyttelse af Eftermiddagen. Imidlertid havde ogsaa
da Enhver sin fuldkomne Frihed, om han vilde deltage i, hvad der
foresloges, eller foretage sig noget andet.
Huset, hvis Perle Datteren var, var om Sommeren sjeldent tomt for
Gæster. Hver Sommer indbød Drewsens stedse Familier eller Enkelte
til at tilbringe en Tid hos Dem. De satte især en Fornøjelse i at se
mere eller mindre bekendte Personligheder, Kunstnere, Digtere og
Skuespillere af begge Køn hos sig. Første Gang var jeg samlet med
Redaktør Bille, med hvem Drewsen holdt af at føre en VittighedsKamp. Den anden Gang var H. C. Andersen der, hvem Drewsen dog
efter min Mening behandlede paa en nogen paafaldende Maade — ved
at spotte over hans Ytringer og gøre Bemærkninger til, hvad han
oplæste.
Drewsens Hus var luxuriøst indrettet i Henseender til Møblement
og Bekvemmeligheder — navnlig var Fruens Boudoir ganske nydeligt.
Haven var baade stor og smuk. Ved Enden af den ud til Aaen var et
højst bekvemt Badehus. Sin største Stolthed syntes Drewsen dog at
sætte i sine Vogne og Heste, der var de skønneste og stolteste. De havde
vist kostet ham ganske overordentligt, men Penge var ham altid en Bi
sag, baade hvad hans Fabrik og hans Hus angik. Og da tillige hans
Søn godt forstod at bruge dem, kan man forstaa, at det til Slutningen
gik med hans store Formue, som det gjorde. Hans egen Levemaade var
altid tarvelig.
Drewsen var i sit Ydre en imponerende Skikkelse, og der var en
Tid, da han sprudlede af Sundhed og Kraft. Han havde et udmærket
organiseret Hoved, et Par højst livlige og overordentlig milde Øjne, og
et saare tiltrækkende, ofte skælmsk og satirisk Smil. Hans Venlighed
og Bonhommie maatte tiltrække Enhver; men han kunde blive meget
heftig og lidenskabelig, og hans Blik og Mine antog da et Udtryk, En
hver maatte vige tilbage for.«
Foranstaaende maa suppleres med følgende Brudstykke
)
*
omhand
lende H. C. Andersens og Carl Ottos Samvær i Silkeborg, hvilket giver
' Cnrl Oltot ‘Pennetegninger« i Tilskueren 1929 ondet Hnlvbind S, 203.

47

Udtryk for sidstnævntes Opfattelse af den noget uheldige Behandling,
som Andersen dengang var Genstand for i det Drewsenske Hjem, dog,
som det syntes, ikke ganske uden Foranledning fra egen Side.
»Senere i 1853 (Kolera-Aaret) tilbragte vi flere Dage sammen hos
Michael Drewsen paa Silkeborg. Han vilde atter og atter oplæse. Fa
milien ytrede ofte sin Utaalmodighed derved, og navnlig var Drew
sen, skønt Vært, ikke den Mand, der troede at burde lægge Skjul
paa den — ja, han gik endogsaa ofte bort under Oplæsningen eller
gjorde spottende Bemærkninger. Overhovedet forekom det mig, at man
hos Drewsen havde ham lidt til Bedste og navnlig gjorde Nar af ham
for hans store Frygt for Cholera. Det var vel ogsaa denne, der for
længede hans Ophold paa Silkeborg. Da han omtalte sin Beslutning at
rejse, var der ingen af Familien, der forsøgte at overtale ham til at
blive.«
»Men,« tilføjer Carl Otto, »paa mine mange Rejser i Udlandet er
jeg kommet til Erkendelse af, at ingen af vore daværende Digtere er
saaledes kendt og beundret som han!«
Carl Ottos Bedømmelse af Forholdet mellem Michael Drewsen og
H. C. Andersen ved enkelte bestemte Lejligheder kan der selvsagt
ikke drages videregaaende Slutninger udfra; men den giver fra upartisk
Side et ret ønskværdigt Korrektiv til Digterens et Sted i Dagbøgerne,
men aldrig i Brevene, udtrykte Beklagelse over Drewsens Adfærd eller
Opførsel ved formentlig samme Lejlighed, som Carl Otto omtaler, og i
saa Fald er Drewsen som Vært gaaet noget udover Grænsen for det
sømmelige og passende. Det maa dog herved erkendes, at stiller man
Digterens kendte Lyst og Trang til i Tide og Utide at producere sig
overfor en Karakter og et Temperament som Drewsens, skal Situatio
nen naturnødvendigt nu og da være blevet spændt udover Briste
punktet. Men varig Disharmoni, endsige noget Brud skabte saadanne
Episoder som tidligere anført ikke mellem de to Venner. Andersen
har vel nok ærgret sig en Dags Tid eller to, men har saa Drewsen vist
sig fra sin elskværdige Side, som han i saa høj Grad kunde, har enhver
Misstemning sikkert meget hurtigt fortonet sig.
Et festligt Punktum for sin Virksomhed i Silkeborg satte Michael
Drewsen den 1. Januar 1870, da han og Silkeborg Papirfabrik fejrede 25
Aars Jubilæum
).
*
Drewsen var da Genstand for overmaade stor Op*) Silkeborg Avis for 3. Jnu. 1870.

48

iMichacl Dl'CU’SCfl. Efter Maleri af Jorgcn Roctl.

mærksomhed og Hyldest saavel fra Silkeborg Kommunalbestyrelses Side
som fra Byens forskellige Korporationer og Foreninger og hans Ar
bejderes Side, for hvem han i Dagens Anledning anrettede et Festmaaltid. Han fik ved denne Lejlighed skænket sit Portræt i Legems
størrelse, udført af Maleren Roed, hvilket Billede nu er ophængt paa
Silkeborg Raadhus og findes gengivet ovenfor.
Nogle faa Maaneder senere solgte Drewsen Fabriken, og i 1872
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flyttede han til København. Sommeren 1873 tilbragte han dog i Silke
borg i sin gamle Villa, som han havde Ret til at bebo paa Livstid.
Venskabelig eller selskabelig Omgang med H. C. Andersen efter
dennes sidste Besøg i Silkeborg i Aaret 1859 har Michael Drewsen
næppe haft. Forholdene har ikke medført en saadan Omgang, eller
mest sandsynligt har de to Naturer dybest set været for forskellig
artede til, at de i det lange Løb gensidigt har kunnet have Fornøjelse
af hinanden. Andersens Bekendtskab med Drewsen var ret beset kun
at regne for mere eller mindre flygtige Sommerbekendtskaber, og
Forbindelsen er derfor, eftersom Aarene gik, løsnet og formentlig
ganske ophørt i Modsætning f. Eks. til hans venskabelige Omgang
med Farbroderen Adolf Ludvig Drewsen og Hustru, hvilket Venskab
dyrkedes lige til Digterens Død. Det er derfor nærmest for Kuriosi
tetens Skyld, at der her skal citeres, hvad H. C. Andersen har noteret
i sin Dagbog for 25. Jan. 1872: »I Theatret til Lohengrin. Drewsen fra
Silkeborg var der med sin Substitut Sibbern, [Fuldmægtig Hermann
Sibbern.] »Det er noget forbandet Tøi,« sagde Drewsen om Lohen
grin. »Det er udmærket,« sagde jeg, »De kan ikke dømme ved at høre
det første Gang.« Efter 2den Akt reiste han sig med Sibbern og gik,
idet han sagde til mig: »Tak for iaften, jeg skal ikke have mere af
den Slags.«
)
*

Denne lille Episode stiller i Virkeligheden de to Mænds diametralt
modsatte aandelige Beskaffenhed i det klareste Lys.
Medens Fru Amalie Drewsens Død i 1863 ikke ses at have givet
H. C. Andersen Anledning til nogen Bemærkning
),
**
noterer han i sin
Dagbog for 27. Februar 1874 i al Korthed: »Aviserne mældte, at Mi
chael Drewsen fra Silkeborg var død igaar.« Paa dette Tidspunkt var
Digteren selv, aandeligt og legemligt, en træt og nedbrudt Mand, der
døde det følgende Aar. De to fordums Venners Livsbaner faldt saa
ledes meget nær sammen, og om dem begge gjaldt, omend paa for
skellig Vis og i meget forskellig Grad, at de gik i deres Grave bedækket
med deres Samtids Hæder.
•) Jonas Collin: II. C. Andersens sidste Lcvcnar. Hans Dagbogci- 1SGS—1875 Side 112. [ »Memoirer
og Ijrcve« ved Clausen og Hist, Bd. V.
•’) I ct Brev ti! Fru Henriette Collin. dateret Basnæa den 21. Juli 1S03. bemærker Andcraen: »Fru Drewsen pnn Silkeborg er syg del er nok en Hjerte-Sygdom. Dr. Ditzci blev flere Gange kaldet i de
».dale l>ngc jeg var .ler- (Frijsenborg jfr. C. Behrend og IL Topsoc-Jensen: II. C. Andersens Brev
veksling med Edvard og Henriette Collin, Bind III, Side 139
Lægen. Knneclliraad Ditzels Moder var fadt Drewsen (H.Topsøe-Jcnscn).
H. C Andersens Dagbog user, nt han fortsatte Korrespondancen med Fru Drewsen ogsaa efter
hans sidste Silkcborg-Bcsog i 1859. (II. Topso e-Jensen).
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II. G. ANDERSENS SILKEBORG-OPHOLD
H. C. Andersen har gæstet Silkeborg i Aarene 1850, 1853 og 1859.
Det første Aar foretog han en Sommerrejse og gjorde til at be
gynde med Ophold i Sorø; derfra gik Turen til Silkeborg, hvor han
slog sig ned i Tiden 26. Maj—6. Juni for derefter at lægge Hjemturen
over Glorup og Korselitze.
Anden Gang var i 1853. Andersen tog i dette Aar ad Søvejen over
Kalundborg til Aarhus, hvorfra han efter et længere Ophold paa Vilhelmsborg begav sig til Silkeborg og ferierede der i Tiden 27. Juni—
15. Juli. Just i de Dage, han drog ud paa denne Rejse, udbrød den
store Koleraepidemi i København, hvilket satte hans Fantasi i den
voldsomste Bevægelse og bevirkede, at han for en rum Tid holdt sig
paa lang Afstand af Hovedstaden, hvad dog ogsaa hans Læge paabød
ham, et Paabud Andersen sikkert mere end villigt har efterkommet.
Midt i Juli Maaned afbrød han sit Ophold i Silkeborg for i Henhold
til et Løfte afgivet et Par Aar i Forvejen at rejse til Glorup paa Fyn,
hvor Greve Moltke-Huitfeldt i de Dage fejrede sit Sølvbryllup. Fra
Glorup vendte han derefter tilbage til Silkeborg, hvor han nu til
bragte Tiden fra 3. August til 6. September og derefter tiltraadte Til
bagerejsen til Hovedstaden over Odense og Sorø.
I Sommeren 1856 befandt H. C. Andersen sig paa en Rejse i Tysk
land og havde da planlagt et Besøg i Silkeborg efter sin Hjemkomst
fra Udlandet; men dette Besøg maatte han opgive paa Grund af mang
lende Tid
).
*
Endelig besøgte H. C. Andersen Familien Drewsen i Aaret 1859,
da han over Korsør—Aarhus ankom til Silkeborg den 20. Juni og
*) C. Rchrcnd og H. Topsoe-Jenscnt II. C, Andowcns Brevveksling med Edvard og Henriette Collin.
Bind II. 1934, Side 283.

51

forblev der til 4. Juli. Derefter foretog han en længere Tur i det vest
lige og nordlige Jylland og ankom atter til Silkeborg den 8. September.
Allerede den 10. s. M. drog han imidlertid over Kolding og Sorø til-

bage til København.
Med Hensyn til disse Besøgs nærmere Karakter, Omtalen af Vær
ten, hans Familie og Gæster, By og Egn, Adspredelser m. m., i det
hele taget Andersens Liv og Færden under Besøgene og hans større
eller mindre Udbytte af disse, har han selv givet en livfuld og ud
tømmende Skildring i sine Dagbøger
)
*
fra den Tid og i sine talrige
samtidige Breve. Som bekendt førte han i lange Perioder af sit Liv
Dagbøger og var til Stadighed en meget flittig og fornøjelig Brev

skriver. Hans Ferieophold i Silkeborg gør ingen Undtagelse i disse
Henseender, omend der gør sig visse Forskelligheder gældende. Under
Opholdene i 1850 og 1859, som var de kortvarigste, har Andersen ført
ret omhyggelige og udførlige Dagbøger, hvorimod hans Korrespon
dance var forholdsvis mindre omfattende. I Aaret 1853, da han var i
Silkeborg paa et maanedlangt Ophold, under hvilket hans Humør og

i

hele Sindstilstand til Stadighed var meget deprimeret, har han ikke
ført egentlig Dagbog, men indskrænket sig til ganske korte Kalender
notitser, væsentligt Regnskab over modtagne og afsendte Breve. Der
imod har han under dette Ferieophold udtømt sig i en meget omfangs
rig Korrespondance. Det var, som om hans Trang til stadig aandelig
Kontakt med hans mange Venner rundt omkring, ikke mindst med de
i Hovedstaden boende, har været særlig udpræget i denne dystre
Kolerasommer. Andersen fik gennem Brevene Meddelelse om snart
det ene, snart det andet Dødsbudskab i Venne- og Bekendtskabskred
sen i København, og disse Meddelelser gjorde et overvældende Ind
tryk paa ham. Hans Angst for selv at faa Kolera ligesom hans Frygt
for de Smerter, han satte i Forbindelse med Sygdommen, antog fan
tastiske Dimensioner og gjorde den af Natur og Anlæg nervøse Mand
endnu mere nervøs, nedtrykt og melankolsk. Samtidig led han under

religiøse Sjælekampe. Denne Sommer var en ond og tung Tid for Dig
teren, hvad han paa mangfoldig Vis har givet Udtryk for i sine Breve,
der dog samtidig indeholder meget smukke Vidnesbyrd om hans Glæde
og Begejstring for Midtjyllands pragtfulde Natur.
Hidrng fra
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indcho,der il,Ren Silkcborg-Minder eller

II. C. Ånflci'SCtl. Efter Tegning af Karl Ilarlmann 1865.

Ifølge Dagbøgernes og Kalenderoptegnelsernes Udvisende har H. C.
Andersen under sine Silkeborg-Ophold afsendt ialt ca. 70 Breve. Dog

maa bemærkes, at hans Notitser angaaende afsendte Breve ikke er al
deles paalidelige hverken med Hensyn til Antallet, som er større end
angivet, eller nøjagtig Betegnelse for Afsendelsestiden. Af det samlede
Brevantal kendes ialt 25 Breve enten i Original
)
*

eller, for et enkelt

') Af disse er en Del lidligere trykt, en Del, og de fleste, forsi i nærværende Skrift.
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Brevs Vedkommende, i Koncept. I det følgende bringes med Hensyn
til Digterens Silkeborg-Ophold en fuldstændig Gengivelse af hans
Dagbøger og Kalenderoptegnelser samt en Gengivelse af de 25 kendte
Breve ordnet efter Tidsfølgen.
Med Hensyn til H. C. Andersens Ophold hos Drewsen i 1850, fra
hvilket Ophold kun er bevaret eet Brev, er Forholdet det, at han i
Breve afsendt andetsteds fra kort Tid efter Afslutningen af Besøget i
Silkeborg har givet saa interessante og udførlige Beskrivelser af denne
By og Egn, at disse Beskrivelser bør medtages og derfor vil findes

gengivne nedenfor i vedkommende Afsnit
).
*
En uundgaaelig Følge af den tilsigtede Udgivelsesmaade med Hen
syn til Brevene fra Silkeborg er den, at der i disse maa forekomme en
Del Gentagelser. Andersen skrev saa at sige dagligt Breve, visse Dage
endog ikke ganske faa, og de samme Tildragelser gik derfor nødven
digvis igen i Breve fra omtrent samme Tid. Dagbogsnotitserne leverede
ofte en Del af de faktiske Meddelelser i Skrivelserne. Enkelte af hans
Breve fra Silkeborg er ganske uden lokalt Stof, f. Eks. et Kondolencebrev til Fru Boye og et Brev med særegent personligt Indhold til
Vennen Edvard Collin. For Fuldstændighedens Skyld er dog alle
Breve uanset Indholdet medtagne, naar de daterer sig fra Silkeborg.
Alle giver de nemlig mere eller mindre betydningsfulde Udtryk for,
hvad der har rørt sig i Digteren under disse Ophold, og der findes
mellem dem gode Eksempler paa hans Brevstil. Andersen mestrede
Brevskrivningens fine Kunst til Fuldkommenhed, og hans Breve var
naturlige og ukunstlede, samtidig med at de var præget af hans hjerte
lige og følsomme Digtersind. Hans Indstilling og Skrivemaade afpasse
des ydermere paa den smukkeste Maade individuelt, alt eftersom Mod
tageren var Mand eller Kvinde, ung eller gammel, Ven eller Forret
ningsforbindelse, jævn eller fornem o.s.v. Trods Gentagelser er derfor
en Række Breve fra Andersens Haand undtagelsesvis udgivet som
Tidsudsnit og ikke, som det i Almindelighed sker, ordnet som Brev
samling til bestemte Personer, hvortil der in casu ikke findes tilstræk
keligt Materiale, ingenlunde uinteressante eller kedelige. Netop Gen
tagelserne som saadanne kan give ikke uvigtige Bidrag til Forstaaelse
af Andersens særegne Psyke, idet de mange Gange baade kan og maa
opfattes som Udtryk for, hvad der i særlig Grad ha..d bevæget ham
*) Se Brcvnfsjiittcl 1850. Ekatraktcrnc A, B og C.
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eller gjort Indtryk paa ham, selvom muligvis Gennemsnitsmennesket
helt eller delvist vilde have ladet dette eller hint ude af Betragtning.
Det er næsten overflødigt at anføre, at Brevene ikke eller dog kun
i stærkt afdæmpet eller ligefrem ændret Form giver Udtryk for de
Følelsesudbrud og Bemærkninger, der er indeholdte i Dagbøgerne.
Disse sidste rummer Andersens rent private og usminkede Meninger
og Domme, som antagelig ikke har været beregnet til at offentliggøres,
omend han ikke før sin Død ved faktisk Tilintetgørelse af Bøgerne
eller ved testamentarisk Bestemmelse har forhindret en Offentlig
gørelse eller nærmere reguleret en saadan. Skønt de Perioder af Dig
terens Liv, der i det følgende er søgt belyst ved tilsvarende Udsnit af
hans Dagbøger og ved de meddelte Breve, er saa forholdsvis korte
Tidsrum, er det interessant Gang paa Gang at kunne paapege Sider
og Egenskaber hos ham, som paa andet Grundlag forlængst til Over
flod er blevet stslaaet som særegne og ejendommelige Træk ved hans
Karakter og Personlighed, og hvoraf meget fulgte ham helt fra Ung-
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domstiden op til hans Alderdom. Der kan i denne Henseende mindes
om hans næsten kvindelige Frygtagtighed og Nervøsitet, hans Hypo
kondri og Ømskindethed, hans Ømhed og Hjertensgodhed, hans Trang
til Opmærksomhed og Anerkendelse med dermed i Forbindelse
staaende Hang til indtil Overdrivelse at ville oplæse sine Værker og
endelig hans Sans for Teknikens og Kulturens Fremskridt m. m. Silkeborg-Ferierne skildret af Andersen selv i hans Dagbøger og Breve
giver i alle Henseender hans Person og aandelige Fremtoning, saaledes
som man nu indgaaende kender ham. De giver »H. C. Andersen i en
Nøddeskal«, kunde man fristes til at udtrykke sig og med god Føje.
Det følgende vil vise det.

S11

hovedet ikke saa hende de to
sidste Dage under sit Ophold,
ligesom hun var Patient ved hans
Ankomst. Datteren, den smukke
Johanne Drewsen, omtales som
»en ganske fortræffelig Pige,
hende har jeg bedst syntes om«.
Om Aftenen underholdt hun Fa
milien og Gæsten med sin Sang,
og Andersen noterede i sin Dag
bog: »hun har en smuk Stemme,
ung og frisk«.

EBORG - O P110 LD ET 1850

»Man kalder Fyen Danmarks Spisekammer; men er Fyen Spise
kammeret, da er Jylland Storstuen! Det er jo et prægtigt Land! Hele
Egnen om Silkeborg er noget af det meest Maleriske, jeg har seet i
Danmark; det var mig ogsaa af stor Interesse at see en opvoxende By
og en saadan er Silkeborg;.............. Gudenaaen.............. løber her un

der Himmelbjerget og Aasen, gjennem prægtige Skove, tæt forbi Silke
borg............. Jeg har gjort smukke Udflugter, Birkeskoven duftede saa
deiligt, store Søer strakte sig i Bøgeskoven, og bjergagtige Banker med
høi Lyng gjorde det saa ægte skotsk, at jeg troede mig igjen oppe i
»Røde Robins« Land«..........
I saa friske og begejstrede Vendinger omtalte den 45-aarige endnu
ungdommelige H. C. Andersen Midtjylland, da han i Forsommeren
1850 med vaagne og opladte Sanser havde slaaet sig ned i det Drewsenske Hjem for et kortere Besøg. Det var første Gang, at han opholdt
sig paa Silkeborg og havde Lejlighed til at stifte Bekendtskab med den
midtjydske Natur, og det fremgaar af baade Dagbogen og Brevene, at
han undei dette Ophold var i Besiddelse af god Appetit paa Livet og
udpiæget Lyst til i fuldt Maal at ville nyde Sommerferien og den
vidunderlige jomfruelige Natur omkring Silkeborg, en Natur, der hid
til havde været ham fremmed og ukendt. Efter alt at dømme er han

evet modtaget med stor Hjertelighed og Gæstfrihed af Familien
wsen. Værten, den stoute Michael Drewsen, omtaler han som »høist
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elskværdig og forekommende«.... »naturlig, venlig, fuld af Virksom
hed«. Fru Drewsen var desværre altid syg, saaledes at Andersen over

Michael Dmvsen. Efter Træsnit 1876.

Det synes ikke, som om der
hos Michael Drewsen paa dette
Tidspunkt har været andre Gæ
ster end H. C. Andersen, naar
bortses fra den unge Valdemar
Drewsen, Adolf Ludvig Drew

sens Søn, som var ansat paa Papirfabriken, og som maatte henregnes
til Familien.
De første Dage benyttede Andersen til at orientere sig lidt med
Hensyn til Stedet og Omgivelserne, ligesom han besaa Papirfabriken
og Kludenes Forvandling under kyndigt Førerskab af Valdemar Drew
sen. Han var iøvrigt en Del overladt til sig selv og »forfaldt« meget
hurtigt til Lystfiskeri, som han antagelig stadig har drevet i Guden
aaen ved Silkeborg Vandmølle. Efter alt at dømme var det en Sport,
som Andersen har været meget uøvet i, og det ses, at det har forvoldt
ham ikke ringe Kvaler at sætte Ormen paa Krogen og fjerne Fisken
fra denne. Hans bløde, medfølende Sind fornægtede sig ej heller i
denne Henseende. Efter meget kort Tids Forløb bogførte Andersen om
hyggeligt sine Fangster af Flirer og Aborrer. Endvidere berettede han
om Tilfælde, hvor der blev trukket en mange Alen lang Rem, et Stykke
Brænde eller Trægrene op, ikke ukendte Fænomener ogsaa for dem,
der nutildags driver Lystfiskeri i de grundede Vande omkring Silke
borg. Andersen blev snart belært om, at Aborren var Fisken med
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det »tigrede« Skind, og at Fliren, som han stadig kaldte »Flenen«,
havde Orm i sig i de samme Maaneder som Torsken. Naturligvis, kan
man næsten sige, forekommer ogsaa det Tilfælde, Andersen anførte i
Dagbogen for 3. Juni 1850, at han fik Bid af en »ualmindelig stor«
Aborre, som han havde helt oppe ved Bredden, da Snøren brast, og
Fisken slap fra ham, hvilket satte ham i »ganske ilde Humeur«. En an
den Gang fik han under lignende Omstændigheder »Krogen i Tommel
fingeren«, hvad der sikkert har gjort ham meget betænkelig og ængstelig.
Har Fornøjelsen ved Fiskeriet saaledes tilsyneladende været noget
blandet for Digteren, var de Ture i den skønne, sommerfriske Egn,
som Michael Drewsen med Hest og Vogn foretog sammen med ham,
af ublandet nydelsesrig og begejstrende Karakter. Det maa her ind
skydes, at Lystture i 1850’erne i Silkeborgs Omegn saagodt som altid
foregik til Fods eller til Vogns. Ture med Baade var uhensigtsmæssige,
naar det drejede sig om længere Afstande, og først i Begyndelsen af
1860’erne indførtes Dampskibsfarten paa Gudenaa og Himmelbjerg
søerne, forøvrigt paa Initiativ af Michael Drewsen
).
*
Under H. C. An
dersens første Silkeborg-Besøg saavel som
foregik Turene vistnok altid med Vogn og
heste som Forspand. Sammen med Drewsen
Besøg foretaget to smukke Ture, den første
næste til »Aasen«.

under de to efterfølgende
med Drewsens Fuldblods
har Andersen under dette
til »Tindebjerget« og den

De mange nye og forskelligartede Naturindtryk og Iagttagelser paa

disse Ture har han udførligt skildret i sin Dagbog: den friske Skov, de
stille Søer med Smaaøeme, høje bølgeformede Lyngbakker, den uende
lige Stilhed, brede sandede Veje mellem Lyngbakkerne. »Vi saae ud
over Skove og Søer, den hele Aa synes en Kjæde af Søer mellem Sko
vene. — I Horisonten steeg en tyk Røg, det var Hedebrand. — Ved
Solnedgang blodrød Luft, Skovene bleve derved mørkere, Hederne
mere sorte«............. Af Dyreiagttagelser fortæller Andersen om Ør
nene, de sorte Storke, Digesvalerne, Maagerne, Oldenborrer m. m. En
virkelig Glæde beredte Michael Drewsen Digterens barnlige Sind ved

paa det prægtige Udsigtspunkt »Aasen« at opfordre ham til at opkalde
et Sted efter sig selv. Han valgte en Højde paa »Aasen«, hvor der stod
) Jubilæumsskriftet: Aktieselskabet .Hjejlen. 1891—1921. Silkeborg 1921.
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en Bænk, og dette Sted blev derefter kaldt »Andersens Høiland«, nu
omstunder kun kendt under Navnet »H. C. Andersens Bænk«
).
*

Den for en Silkeborg-Turist uundgaaelige Tur til Himmelbjerget foretog
H. C. Andersen ikke med Michael Drew

sen, men med Doktor Ryge i den nærlig
gende Landsby Them, hvor han overnat
tede efter Turen, der fandt Sted den 4.
Juni 1850. At dømme efter Dagbogsnotatet
er det ikke Himmelbjerget eller Udsigten
derfra, som har gjort størst Indtryk paa
ham under Opholdet i Silkeborg nævnte
Aar, og hvad storslaaede Udsigter angaar,
havde hans Udenlandsrejser unægtelig
ogsaa budt ham paa ganske anderledes Fru Johanne Amalie Drewsen,
f. Kuinmel. Efter Silhouet fra få'-jil.
og mere
).
**
Foruden disse tre lange Ture har Andersen til Fods og rimeligvis
alene foretaget en Del kortere Ture i Byens og Fabrikens nærmeste
Omegn. Han anfører under forskellige Dage: »spadseret op paa Høi
den over en lille Birkeskov og saae ud over Ringkjøpping Veien«
(rimeligvis fra Stedet, hvor Silkeborg Kirke nu ligger); »besøgt den
unge Hr. Bindesbøl
),
***
der boer i det saa kaldte Slottet [Silkeborg
Hovedgaard]«; »spadseret op paa Høiden over Silkeborg [antagelig
Kildebakken]; over Søen seer man tæt ved Skov og store mørke
Lyngbakker; en Mølle [Langsø, Kejlstrup Mølle, nu nedbrudt]«; »spad
seret op paa Høiden bag Gaarden, Kornet voxte tyndt i det hvide
Sand, der laae mange Flintestene, Udsigt over til et Skovløber Huus«;
»spadseret op paa Lyng-Hederne«. Ogsaa en Tur fra Silkeborg gen
nem Nordskoven langs Gudenaa ad Naaege og Hattenæs til ses An

dersen at have foretaget, og af hans Dagbogsberetning om denne Tur
fremgaar klart den uberørte, næsten urskovsagtige Karakter, som
denne sjældne og smukke Lokalitet dengang havde. At der ogsaa i
1850 har været »Elletrunter« i Nærheden af Naaege, saaledes som
*) Den sanknldte »II. C. Andersens Bænk« pnn Himmelbjerget er formentlig cn senere Tids mere vel
mente end værdige og passende Forsag pnn nt hædre Andersens Minde. Ilvis Kriteriet skul være
Andersens egen Donb nf Loknlilctcn, er Benævnelsen i hvert Fold cl Falsum.
“) II. C. Andersens Hus, Odense, besidder blnndl sine Andcrscn-Relikvier cn Buket »Blomster fra
Himmelbjerget i Jylland«.
‘“I Postekspcditar I. H. Bindesboll (1810—fSOC).
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de forefindes i Nutiden, omtales i Andersens Naturbeskrivelse. Lidt se
nere samme Sommer begyndte Adolf Ludvig Drewsen paa eget Initia
tiv egenhændigt at udbedre den skønne Aasti, som stadig har været
og endnu er en af Silkeborgs turistlige Attraktioner
).
*
Af H. C. Andersens øvrige Adspredelser under Besøget i Silkeborg

i 1850 kan anføres Brevskrivning og Læsning. Han har rimeligvis ogsaa
i Familien Drewsen givet Oplæsninger af sine egne Værker; men no
gen Omtale heraf findes ikke i Dagbogen og Brevene fra denne Tid.

Visse Dage har Regnvejr været til Hinder for Udflugter og Ture i
Omegnen. At selve den nye By Silkeborg adskillige Gange har været
Maalet for hans Spadsereture, der rimeligvis har strakt sig til Kalgaardsvig og »Fru Malles Bænk« (Fruens Bænk), fremgaar af hans
Beretninger.
Noget litterært Minde i H. C. Andersens Digtning har SilkeborgBesøget i 1850 ikke direkte efterladt sig; men som tidligere omtalt er
det givet, at Digterens for Indtryk af enhver Art modtagelige og føl
somme Sind under det heromhandlede Besøg er blevet mættet med
saa mange S køn hed s ind tryk og Impulser af forskellig Art, at det uundgaaeligt har øvet Indflydelse paa visse af hans senere digteriske Frem
bringelser. Dagbogen har i saa Henseende været ham til ikke ringe
Nytte som Støtte for Hukommelsen.
Lægger man Dagbogen til Grund, har Afskeden fra Familien Drew
sen i det paagældende Aar formet sig ikke fuldt saa harmonisk, som
Andersen har kunnet ønske sig. Det kan ses, at hans næsten barnlige
Utaalmodighed efter at komme afsted i Forbindelse med Drewsens

Sendrægtighed har været for overmægtig og har gjort ham forstemt.
Ogsaa et ringe Drikkepengeproblem har spillet en uforholdsmæssig
stor Rolle og har været Kilde til Ærgrelse for Digteren. At Michael

Drewsen som Vært ligefrem skulde og burde have afholdt Bekost
ningen ved Andersens Befordring fra Silkeborg til Horsens, forekom
mer i det mindste for en Nutidsbetragtning noget for fordringsfuldt
fra Gæstens Side. Andersen var paa den anden Side vant til altid at
blive forkælet og taget under Armene, og han blev faktisk i dette
1

|Dre"ac,l‘S DaS[’oe 18SP indeholder følgende;.......... Den 22de Juni 1850. Min Morgentour vnr
1
o 11
,.lu
Sli langs Anens Bredder, nd Nnne-Egø til, hvilken jeg finder nt vrorc
i’™
' '^bn:ke,118 nærmeste Omkreds: jeg har i flere Doge ved nt borltogc Grene og
Knnll
U anC u \nranr °S kVld? '
Fru Wiehc (Skuespiller Michael W.S
Timnr n.?n ?i' *? c< ‘ '''■ °cn< .
Unclcr 3. Juli 1850 noterer Drewsen, nt han arbejdede 'et Pnr
limer pna Slien langs Anen ved Nanc-Ege Veien«.
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Tilfælde med eller uden Grund fortrydelig. Han skrev i Dagbogen:
»jeg syntes ikke ret om Afskeden; kjørte og var slet ikke ret glad, som
kom jeg fra et Sted, hvor jeg følte mig fremmed«.............. Da han i
Horsens blev afkrævet Betalingen for Turen, steg hans Forstemthed til
Vrede; men alt har dog kun været en utilstrækkeligt begrundet Stem
ningsopbrusning og er som saadan hurtigt henvejret uden dengang
eller senere at have efterladt sig nogetsomhelst andet Spor end lige
netop Dagbogsoptegnelsen.

SILKEBORG-OPHOLDET 1S53
........»En stor Deel af Sommeren tilbragtes nu hos Michael Drew
sen paa Silkeborg; en Skildring af denne naturskjønne Egn, der min
der om Schwarzwalds Skov-Fylde og Skotlands storartede Hede-Eensomhed, har jeg givet med alle dens Minder og Sagn.............. Midt i
denne deilige Natur, og i et gjestfrit Hjem, gik jeg dybt sørgmodigt om,
mit Hjerte var inderligt bedrøvet; jeg kom i en nerveus, lidende Til
stand, i Uvishedens Qval. Naar Posthornet klang, løb jeg afsted for
strax at faae Breve og Aviser, jeg var ved at synke i de Minutter, jeg
maatte vente; jeg var forpiint, trykket, sjælesyg, og saasnart derfor
Sygdommen i Kjøbenhavn tog saaledes af, at man meente, jeg kunde
komme tilbage, skyndte jeg mig til de kjære Mennesker, hvem jeg
havde tænkt aldrig mere at gjensee«..............
I ovenstaaende Linier fra Selvbiografien har H. C. Andersen sam
mentrængt sine Erindringer og Indtryk fra denne for ham saa tunge og
lidelsesfyldte Sommer, der dog ogsaa, og maaske netop med hans da
værende Sindstilstand som Forudsætning, har skænket ham uforglem
melige Indtryk og nydelsesrige Stunder fra Højlandet og Skovensom
hedens udstrakte Vidder i Jyllands Midte
).
*
Digterens talrige be
varede Breve fra denne Tid danner imidlertid et heldigt og tiltrængt
Supplement til Selvbiografiens knappe Résumé, idet Brevene natur
ligvis udgør meget paalidelige Dokumenter angaaende hans Liv og
Færden og Sindsbeskaffenhed i disse skønne Sommermaaneder, da
Tanken om Død og Grav og det hinsides mange Gange har opfyldt ham
i langt højere Grad end det nærværende.
*) Jfr. i det hele Bibliotek nr II. Tonaoc-Jcnsens interessante Artikel i Anrliuua Stiftstidende for 2.
April 1030: II. C. Andersen og Jylland.
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H C. Andersens Ophold i det Drewsenske Hjem var oprindelig kun
planlagt til at skulle vare i 14 Dage; men han havde næppe begivet sig
ud paa sin Rejse, før den frygte
lige Koleraepidemi brød løs i Kø
benhavn, og han blev derved
tvunget til at gøre Ændringer i
sin Rejseplan, saaledes at Ophol
det paa Silkeborg blev meget
langvarigt, dog afbrudt af et
lille Besøg paa Glorup sidst i Juli
Maaned.
Den Kreds af Mennesker, som
H. C. Andersen i denne skæbne
svangre Sommer kom til at op
holde sig i, var tildels hans
gamle Kendinge fra Besøget i
1850. Der var først og fremmest
Værten, Michael Drewsen, hans
Hustru, Fru Amalie Drewsen,
Fru Johanne Krieger,
fodt Drewsen.
Datteren Johanne, Sønnen Chri
stian samt den unge Valdemar Drewsen; men endvidere var der
en Del Sommergæster. Andersen synes efter hans Breve at dømme
stadig at have sat megen Pris paa Michael Drewsen. Han omtaler ham
som »meget net og behagelig mod mig, han er ogsaa den jeg ganske
slutter mig til, han vil ikke tillade jeg drager bort«. Andetsteds hedder
det »Michael Drewsen holder jeg meget af, han er aaben, ærlig og god,
til ham har jeg meest Fortroelighed, han er vist ogsaa den i Huset, som
interesserer sig meest for mig.« Digteren har været opfyldt af Beundring
for de Fremskridt, Papirfabrikationen paa Silkeborg havde gjort siden
hans første Ophold, og han fandt, at »det maa være en egen glad Fø
lelse for Drewsen her at see sin Virksomhed saaledes lønnet«.
Fru Amalie Drewsen forekom i denne Sommer Andersen saa rask,
som han tidligere ikke havde set hende. Datteren, Frøken Johanne
Drewsen, havde altid staaet højt i hans Gunst, og det ses, at hendes
Færdighed i Sang maa være tiltaget ganske betydeligt siden hans før
ste Silkeborg-Besøg. Andersen var fuld af Lovord over hendes sær
deles smukke, store og dannede Sangstemme, han fandt, at hun var »en
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Hrev til Frøken Henriette Wulff, Side i. Ca. tre Fjerdedele, af Originalens Størrelse.
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Sam tut' Brev, Side (l.
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Samme Brev, Side S.
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komplet stor Sangerinde«, og han omtalte, at hun »synger dagligt og
smukt, med sin friske, unge Stemme«. Repertoiret hentedes blandt an
det fra Bellini og Donizetti, og der blev givet Duetter af Norma, il
Bravo og mange andre Operaer. Sønnen, Christian Drewsen, havde
tidligere ikke rigtig tiltalt Andersen, men han syntes denne Gang godt
om ham og bemærkede, at han havde »taget sig særdeles op«.
Om Valdemar Drewsen, som altid havde haft en høj Stjerne hos
Andersen, udtalte han, at »han er ganske livlig og seer godt ud«, og med
Henblik paa Digterens Nedtrykthed, at han var »meget god og deeltagende, han kunde bedre end jeg sige hvorledes det staaer med mit
Sind«.
Kredsen af Gæster var i Sommerens Løb ikke ganske ubetydelig.
I det Drewsenske Hjem opholdt sig foruden Andersen Skuespiller Mi
chael Wiehe med Frue, Westermanns med Frøken Furst, Madam Stage
med Søn, Frøken Bramsen og de to Løjtnanter Falbe. En Tid har og
saa Lægen Carl Otto opholdt sig hos Drewsens, uden at Andersen dog
har bemærket noget om denne Gæst. En kort Karakteristik af nogle
af sine Husfæller har Andersen givet paa følgende Maade: »Saa er her
de to Lieutenanter Falbe, de er velopdragne, smukke Mennesker; Mine
Bramsen er en rar Personlighed og Charakter, god i Omgang; Madam
Stage bidrager ogsaa en Deel til Behageligheden, kort sagt her er jo
om jeg gaaer hele Forsamlingen igjennem gode, venlige Mennesker.«
Om nogen Tilknytning eller Samkvem med Byens Beboere med
delte Andersen intet alene med Undtagelse af Bindesbøll. Om denne
skrev han: »Bindesbøll herovre er jeg kommet til at synes meget godt
om, og han har, som det synes en velsignet og fornuftig Kone.«
I nogle af de første Breve, Andersen under dette Ophold udsendte
fra Silkeborg, har han omtalt sit Værelse i Drewsens Villa og givet en
udførlig og malerisk Beskrivelse af Udsigten fra dette. Han beboede
et rummeligt tre Fags Hjørneværelse med Udsigt mod Vest og Nord,
den bedste Udsigt fra Villaen. Mod Vest laa Haven, som han beskrev
som vrimlende fuld af Roser og med en stor grøn Græsplæne, hvorpaa
var plantet to gamle, vist fem å seks Alen høje Enebærbuske fra He
den. Disse havde fuldstændig Cypressens Form og lignede ganske
italienske Cypresser. Mod Nord saa man over Haven, at Gudenaa
faldt ud i Langsø lige foran Huset. Gamle Elletræer hældede sig ud

over Aaen, som med Sejlbaade løb tæt forbi Haven. Paa den anden
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Ved Silkeborg So (Langso). Efter Litografi fra !852.

Aabred saa man over en lille Eng hen til sorte, tætte, dybe Løvskove,
over hvilke der hævede sig høje, mørke Lyngbanker med Flyvesand
afvekslende med komi'ige Marker
).
*
Paa den anden Søbred hævede
sig ligeledes høje Lyngbanker, Heder med Flyvesand, og der laa paa
denne Side et ensomt Færgehus.
Michael Drewsen var i een Henseende den ideelle Vært, og paa
dette Punkt var H. C. Andersen ganske samstemmende med Carl Otto,
nemlig i at der for Gæsterne gjaldt omtrent ubunden Frihed til at gøre
og lade efter Forgodtbefindende. Andersen har med kendelig Tilfreds
hed i sine Breve til Venner og Bekendte omtalt denne saa behagelige
Levemaade og de mange forskelligartede Adspredelser, som Opholdet
bød paa. »Her er Jagt, Fiskeri, Billard, Keglespil etc. Frihed til at
sove længe om Morgenen og at gaa sent til Sengs.«.......... »Vi spadsere,
læse, kjøre ud, ro og fiske og Dagen er forbi, før man ret ved det«....
»I otte Dage har her været en Beridertrup og givet i den Tid fire Fore
stillingfer]«.......... Til E. Collin skrev han den 16. August 1853: »De
kjender vel Levemaaden her, da De har været her, veed de forskjel*) II. C. Andersen hnr næppe gjort sig Forestilling om disse Markers elendige Foldudbylle paa den Tid.
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lige Maaltidcr man samles til og iøvrigt frit kan tumle sig hele Dagen;
jeg skriver meest Breve, saa lidt paa Biographien, og nogle andie Smaastykker, f. Eks. det omtalte »Silkeborg«; — efter Bordet kjører vi
jevnligt! — jeg har iøvrigt klippet og klistret en ganske phantastisk
Lyseskjerm til Fruen, imellem driver jeg ene om ad Heden til, eller

fisker eller gaaer og optegner mine Naturstudier for tilkommende
Digtninger; saa læser jeg Dickens Household Words
),
*
eller plages af
daarligt Humeur«.........
At dette sidste skyldtes ganske særlige Aarsager i denne Sommer,
er omtalt; men Andersens Humørsyge har dog ikke opfyldt ham til
enhver Tid. De Indtryk, han i Silkeborg fik af Kulturens og Teknikens
Fremgang og fra Naturens Side, har mange Gange i ikke ringe Grad
bidraget til at sprede hans tunge Tanker, om end hans Helhedsindtryk
af denne Ferietur senere overvejende har staaet for ham som mørkt
og trist.
»Skov-Ensomhed og Fabriksskorstenene, romantisk Fordybelse i
Naturen og ivrig Interesse for det pulserende Liv og Teknikens Frem
gang, er det netop, der præger H. C. Andersen i disse Aar, Ørsteds
).
**
Ven«

Han omtalte i flere Breve, at det var interessant at se, hvorledes
Husene blev bygget lige op til Birkeskoven, hvor Træerne maatte
fældes og Højden gennemskæres. Kulturen skar sin Plovfure gennem
Lyng og Sand, og Huse og Gader skød op i Furen, der skar Birke
skoven. Det har endvidere optaget ham en Del, at Silkeborg stod for
at skulle have Gasbelysning »før det store Kjøbenhavn, der i sligt
kryber saa langsomt«. Som en virkelig Begivenhed har han i adskil
lige Breve omtalt, at der under hans Ophold kom et lille Dampskib
fra Randers til Silkeborg. Det var 12 å 14 Mil, det havde at gaa paa
Gudenaa, altsaa den længste danske Flodsejlads. Fartøjet var ganske
vist meget lille og fladbundet, men dog i Landskabets Omgivelse et
Dampskib. Det kom med Dampens Flugt, hvad der gjorde Indtryk paa
ham for den Straale af Kultur og Aandens Fremgang, der lyste heri.
»Det var som en Culturraket igjennem det urgamle Landskab«.
Først og sidst har Michael Drewsens Papirfabrik lagt Beslag paa
H. C. Andersens Opmærksomhed, og han har tilsyneladende været
’’ !(5.nCBchrCnd°rdS CIIver<lftgsOpd>* NflVn pnn cl u«ch,nd- Bom Cllflrks

udgav 1850-1859.

) >Eddn>, Bind 33, Oslo 1933, Kjeld Galslcr: Jylland mellem tvende Hove, Side 2 IT.
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en ivrig og utrættelig Iagttager af Fabrikationsprocessens forskellige
Faser. Han skrev til Henriette Wulff den 30. Juni 1853: »....Der er
Liv og Røre i Fabrikken Nat og Dag; som var det et stort levende
Væksthus, der vadskes, renses og kartes Klude, og saa kommer de
frem som Grød, og i Løbet, man kan gaa ved Siden og see til, bliver
Grøden til alenbrede, uendelige Oblater, der før de faae Hvile blive
deiligt hvidt Papir. Selv af Straaet, af den gule Sengehalm, har Man
den [Drewsen] vidst at drage Papirstoffet, saa at ogsaa her Forvand
lingen skeer. Det er artigt at see, og De veed min uhyre Interesse for
Maskinerne, de store Aandens Bærere i vor Tid«.......... *)

Efterat have tilbragt godt og vel et Par Uger paa Silkeborg drog
H. C. Andersen til Glorup paa Fyn, hvor Grev Moltke-Huitfeldt fej
rede sit Sølvbryllup den 20. Juli 1853. Han overværede dette for at
indfri et gammelt Løfte overfor Greveparret. Kun ugerne forlod han
Silkeborg, hvor alle syntes at have kunnet lide ham, og hvor han havde
haft det »høist hjemligt og godt«. Det var Drewsens særlige Ønske, at
han var blevet der den 5. August over, hvilken Dag var Fru Drewsens
Fødselsdag; men Rejsen til Fyn kunde ikke undlades. Den laa iøvrigt
ganske godt i Andersens Rejseplan fra Silkeborg hjem til København,
uagtet, som han bemærkede, det var en noget dyr Rejse, da han flere
Steder maatte tage Ekstra-Post. Han havde imidlertid lovet Drewsens,
at saafremt han ikke tog til København, hvilket de meget fraraadede
ham, skulde han vende tilbage til Silkeborg igen og i saa Fald sørge
for at indrette det saaledes, at han kom tilbage inden den 5. August.
Da Andersen saaledes havde faaet Forstaaelsen af, at han atter var
velkommen i Silkeborg, drog han gerne tilbage dertil, skønt, som han
bemærkede, Rejsen fra Silkeborg til Glorup og tilbage medførte en
Udgift for ham, som han kunde have rejst til Dresden for.
)
**
Under Opholdet paa Glorup, som fandt Sted i Koleraens værste
Periode, befandt Andersen sig trods den festlige Anledning overmaade
ilde. »Jeg veed ingen uhyggeligere Tid for mig, end netop de 14 Dage
i Fyn.« Til alt Uheld for hans Feststemning modtog han under sit
•) Jfr. E. Collin: II. C. Andersen og det Collinskc Hus, København 1882, Side 113, og H. Brix og
II. Rasmussen: II. C. Andersen, Odense 1905, Side 49, aamt V. Wasclinitius: H. C. Andersens Eventyr
Laserne, Kobenhnvn 1922, Side 28 II.
■•) C. Belircnd og II. Topsoc-Jcnscn: II. C. Andersens Brevveksling-med Edvard og Henriette Collin,
Bind II, 1934. Side 238—241.
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Ophold paa Godset Meddelelser om fire af sine gode Venners Død som
Følge af Kolera, hvad der straks og forstaaeligt nok bragte hans Stem
ning og hele Sindstilstand meget langt ned. Det var i det sorteste Hu
mør og i en sjælelig og legemlig stærkt lidende Tilstand, at dette Be
søg forløb, og Hjemrejsen til Silkeborg paabegyndtes. Under Rejsen
meldte for Alvor Koleraens truende Spøgelse sig for Andersen, hvis
Sygdomsfrygt og Dødsangst nu syntes at naa ganske urimelige Højder.
Han gik i hele denne Sommer i en vedvarende Spænding og led værst
herunder paa Glorup, hvor han ikke rigtig havde nogen at udtale sig
for. Da hans Værelse tilmed laa fjernt fra alle andres, foruroligede
det ham meget, at hvis han skulde blive syg, havde han aldeles ingen
Hjælp forhaanden. Paa Tilbagerejsen hørte han om to Koleratilfaelde
i Odense, hvad der bevirkede, at han ikke kunde sove og »naturligvis«
straks havde »Knibe i Maven«, hvilket i den Grad tog til i hans Ind
bildning, at Rejsen til Middelfart var ham en Tortur. »Vandet sprak
mig ud af alle Lemmer«. Andetsteds beskrev han samme Tur saaledes:
»Jo længere jeg gik, jo mere ilde følte jeg mig, min Phantasie bear
bejdede saaledes min Mave, der havde lidt Skjæren, at jeg tilsidst fik
Angest for Cholera, der under Reisen til Middelfart tog saaledes til,
som om det var en ond Mare der red mig.«
Efter at have naaet Jylland og navnlig efter igen at have slaaet sig
ned hos Familien Drewsen faldt Andersen dog nogenlunde til Ro. Han
skrev den 7. August 1853 til E. Collin: .............. »vi leve meget forsig
tigt, og A. Drewsen kan De sige, han var saa deeltagende at skrive til
mig, om at være forsigtig med min dristige Sættensammen i at spise, at
jeg gjælder for at være den allerforsigtigste af dem Alle, og jeg drikker
et stort Glas Portviin hver Dag«..............
Det var ham en stor Trøst og Beroligelse atter at være i gode, ven
lige Omgivelser i et solidt, borgerligt Hjem, hvor man, om noget skulde
indtræffe, vilde tage sig kærligt af ham. Efter en Tids Forløb forekom
ham de Breve, han modtog, ogsaa langt bedre, hans Sind blev mere
»elastisk«, og »naar jeg nu kun ikke imellem havde lidt »Fornem
melse« i Maven, min Phantasie er en meget farlig Gjæst i denne Tid,
saa var Alt bedre.«..........

Selve Sygdommen, Koleraen, opvakte den højeste Grad af Rædsel
og Lede hos Digteren, der, naar han direkte omtalte den, benyttede
sig af rammende og fantasifulde Vendinger og Lignelser. »Det er en
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Pramme paa Gudenan neden for Silkeborg,

værre Tid, end Krigens, thi Krig har et Opsving, den har Begejstring
og Seir, Cholera derimod er en giftvaad Flagermuus, der qvæler sit
Offer.«.......... Under Koleraens Hærgen, »denne fule Giftsot»............ »er
Alt nedtrykkende og henslæbende«.......... Han var ikke fri for at mis
unde nogle Venner, som i denne Tid var paa Rejse i Udlandet, og som
bag de høje Bjerge ikke mærkede til »de vaade Dødstaager, der gaae
over Hjemmet«.
Det var, skrev han, i det hele taget en af de mest tunge Sommere,
han havde tilbragt i de sidste Aar. Han kunde ikke »løfte« sig, det var,
som havde han kun »Udsigt til en Hospitalsgaard og altid skulde læse
Dødslister« uvis om, hvem han der maatte finde. Dog, bemærkede han,
det er vel en Stemning, han delte med de fleste.
Gang paa Gang fremhævede Andersen i Brevene, at den Frygt, han
i saa høj Grad led under, ikke egentlig var Frygten for Døden, men
derimod Frygten for de Smerter, som Koleraen, efter hvad der blev
sagt, førte med sig, hvilke Smerter ligesaavel som Dødsangsten skulde
være baade »skrækkelige« og »gruelige«. Dødens Smerter havde han
Frygt for, Døden var stadig i hans Tanke i denne Tid; men, som han
anførte, »det ligger vel i Tiden, ligger i det bestandige Fingerpeg man
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faaer ved hvert Brev, ved hver Avis og daglig i al Tale«. Han kunde
derfor ikke rigtig »skyde Rod« i Silkeborg, hans Sind kunde ikke opmuntres, »jeg er i de sidste Tider, som en syg Fugl i tung Luft, jeg kan
ikke tage Opsving! Men det kommer vel!« Han klagede over, at han
saa godt som intet fik bestilt, »jeg lever stadig i at skrive Breve, thi
saa faaer jeg udtalt mig og hører igjen fra hvem jeg holder af.«..........
Andersen vil ikke have den Angst, som hyppigt kom over ham,
regnet for Frygtsomhed. Hvad der angreb ham, var »det Uvisse, dette
der især griber min Phantasie og da farer gjennem alle Nerver«. Der
er dog næppe Tvivl om, at hans forskellige Arter og Grader af Frygt
og Nervøsitet nærmere beset har været Dødsangst i den gængse Be
tydning, og det synes at fremgaa til Overflod, at han har været et højst
ynkværdigt og modstandsløst Bytte for denne Frygt, i saa høj Grad
endda, at det, som meddelt af Carl Otto, har appelleret til Smilet in
denfor Familien Drewsen. Dette sidste har naturligvis i endnu højere
Grad været Tilfældet, da Andersen, som var i Cirkus, blev bidt af en
Buldog i Støvlen, uden at Biddet dog efterlod nogensomhelst Læsion.
Begivenheden gjorde, hvad der er meget karakteristisk, stærkt Ind
tryk paa ham, og han meddelte om den i flere af sine Breve og paa
en saadan Maade, at det fremgaar, at han selv var klar over, at hans
Ængstelse og Nervøsitet i slige Tilfælde var overdreven og unormal.
I Efterskrift af 9. August 1853 til Brev til Ingemann omtaler Andersen
Tilfældet og skrev: »at jeg blev heed ved det, og nu har det at lade
min Phantasie pine mig med, finder De vel i sin Orden, som De kjender mig; de Andre her lee af min Angest for saa Lidt.« Ogsaa E. Col
lin fik et udførligt Referat af Hændelsen og af Andersens store For
skrækkelse, »Noget man ikke her kan gaae ind paa«.

Andersens Frygt for Koleraen, for Smerterne og Døden, var i denne
Sommer stor og ægte, hans Lidelser under Sommerens Spænding,
Uvished og hele Uhygge ikke mindre. Han omtalte, at paa Silkeborg
var indtil dette Øjeblik (16. August 1853) alt endnu godt; men der var
truffet alle Forberedelser, Sygehus indrettet og Medikamenter hen
stillede. Den Mængde Sommergæster, som daglig kom til Byen, og
Hotellernes Overfyldning har dog foruroliget ham en Del ved den for
øgede Smittefare. For Andersen stod Jylland som den endnu forholdsvis
ufarlige Del af Landet, fjernest beliggende fra Sotens Arnested, Kø
benhavn; men Gang paa Gang berørte han i Brevene med Ængstelse
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Egnen ved Silkeborg. Efter Litografi fra 1852.

Koleratilfældene i det nærliggende Aarhus. »Vi ere her kun nogle
Mile fra Aarhuus og her er daglig Forbindelse med denne og andre
befængte Byer, der nord paa.« Paa Glorup bragte Kontrasten mellem
de storartede Festligheder og Budskaberne om Dødens Hærgen i hans
Vennekreds ham i en fuldkommen macaber Sindsstemning. »Alt gik
lystigt; men just i denne Fornøielsens Ruus følte jeg mig saa uhygge
lig; min Tanke var i Kjøbenhavn, hvor Døden gik fra Huus til Huus;
jeg tænkte saa levende paa mine Kjære, at jeg kom til at græde der
ved; det er saa sælsomt at skilles pludseligt, skilles med Graven imel
lem sig. Senere kom der en forunderlig Angest over mig«..............I en
af disse »bløde, og dog angestfulde Stemninger, med Tanken mellem
Graven og Gud« skrev han sin lille skønne Salme »Som Bladet, der
fra Træet falder«.
I et Brev til sin bedste Ven (E. Collin) bragte han en Tak for lang
varigt Venskab og Trofasthed. Det forekom ham ofte, som var det for
ham og alle de, han holdt af, Skilsmissens Time, og at han ikke vidste,
hvem han skulde møde mere paa Jorden, eller om han selv skulde gaa
bort. »Hver Tanke er som en Afskedstanke. Hvad der er os bedst skeer!

Jeg vil troe det, maa troe det.«
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Det romantiske, ensomme, stille Silkeborg, »det hyggelige, luftige
Silkeborg«, »dette sunde, deilige Sted«, har Andersen, sikkert med ret
god Grund, haft megen Tillid til som et Sygdommens Fristed. »Paa
Silkeborg er sundt og godt sige de«, og det har beroliget ham noget
at høre slige Udtalelser, som dog næppe alle har stammet fra lige til

forladelig Side.
I de Vendinger, hvori han i et Brev af 4. August 1853 til Stor
hertugen af Weimar har omtalt Koleraen, findes der en ret forunder
lig Blanding af temmelig snusfornuftige Bemærkninger’ og Tillid til
Gud, en Tillid, som forøvrigt er meget smukt symboliseret: »Koleraen
er nu i Aarhus, kun 6 Mil fra Silkeborg; men her blæser Vinden, her
er det sundt, og vi har kun liden Omgang med Byen. Luften er kølig,
her er det allerede efteraarsagtigt og blæsende, men sundt, jeg stoler
paa Gud; De min dyrebare, høje Herre, kender min faste Tillid. I den
engelske Marine gaar gennem alt Tovværk, tykt og tyndt, en rød
Traad for at vise, at det tilhører Kronen; gennem det menneskelige
Liv, i stort og smaat, gaar en usynlig Traad for at vise, at vi hører
Gud til; og roligt giver jeg mig hen til ham.«

Karakteristisk for H. C. Andersens Sortsyn og Gravstemning i
Kolera-Sommeren er det, at han med Forkærlighed dvælede i Be
tragtninger angaaende Jordelivets Afslutning og Gravens Fred. Han
næsten hyggede sig i Fantasier derom. Til Henriette Wulff skrev han
saaledes den 30. Juni 1853: ......... »Et Kapel er blevet opført, og tæt
ved Byen en Kirkegaard, hvor de smukke Hængebirke allerede hælde
sig over nogle Grave, og hvor man har en deilig Udsigt over Søen og
Omegnen. Drewsen har her ladet sin Grav mure, simpel og solid. En
deilig Birk er Monument, den holder sig saa løvfuld og frisk, at man
kan faa Lyst at hvile her.«..........

Sammenligner man den Omtale af Silkeborg-Egnen, som H. C. An
dersen har givet i 1850 og i 1853, vil man komme til Erkendelse af, at
det var under Besøget det sidstnævnte Aar, at han i fuldeste Maal og
mest indtrængende har opfattet og nydt Naturen i det jydske Højland.
I 1850 var han en ny Mand paa Stedet og maatte af den Grund føres
rundt til de forskellige Seværdigheder. Der foranstaltedes derfor ad
skillige længere Ture for ham af Værtsfolkene og andre, saaledes at
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han kunde drage bort med i hvert Fald et nogenlunde godt Turist
indtryk af, hvad han var blevet stillet overfor. I 1853 derimod synes
der kun at være foretaget nogle forholdsvis korte Udflugter og Skov
ture med Andersen
).
*
Man har mulig forudsat, at han var tilstrække
ligt orienteret til selv at kunne søge hen til de Lokaliteter, som særlig
tiltrak ham. Muligvis har Koleraen denne Sommer i Almindelighed lagt
en Dæmper paa al saadan Udfoldelse af Selskabelighed, hvorved et
Antal Mennesker frit og muntert hengav sig til Livsglæden, selv
i en saa fjerntliggende Del af Landet, der endnu ikke berørtes af
Sygdommen. Denne stod nemlig som en stadig Trudsel i Horisonten og
maatte stemme Folks Sind ned i det alvorlige Leje. Af Andersens
Breve fremgaar det eksempelvis, at det oprindelig var planlagt at fejre
Fru Amalie Drewsens Fødselsdag den 5. August ved en Skovtur, men
at dette af Forsigt i ghedshensyn og andre Grunde blev opgivet, hvor
efter man højtideligholdt Fødselsdagen i Hjemmet. Hvad der imidler
tid er uden for enhver Tvivl, er, at H. C. Andersens egen Sindstilstand
denne Sommer var saaledes beskaffen, at i hvert Fald han selv sik
kert til de fleste Tider har foretrukket at vandre alene omkring i Om
egnen og at nyde denne i fuldstændig Ensomhed. Derved nydes Na') Ifølge Kalcndcrnolntcrnc Ture og Udflugter hinsides Soen (Langso), til Olympen, Kynnsl og Kil
derne, lil Tindebjerget og Heden saml cn Prnmlur pan Gudenaa.
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turen forøvrigt efter manges Mening bedst. H. C. Andersen var i denne
Tid til det yderste nedtrykt, nervøs og sorgbetynget, og han har mange
Gange i Sommerens Løb søgt og fundet i hvert Fald midlertidig Læge
dom for sit syge Sind ved at dvæle i Ensomhed i Skovene og paa He
derne omkring Silkeborg eller ved at vandre langs Gudenaaens og
Langsøens Bredder. Hans Vanken om, mange Gange antagelig uden
Maal og Med, hans Fortabelse i de skønne Landskaber og Udsigter,
hans Iagttagelser af Plante- og Dyrelivet, Menneskenes Liv og
Færden, Byen og Fabrikslivet, Pramfarten paa Gudenaa, Tatere,
fata morgana og meget andet, som han flittigt noterede sig til Brug
ved fremtidige Digtninger, alt har det i broget Afveksling tjent til
rent momentant at adsprede og opmuntre ham og til at lette det aandelige Tryk, som var ved at knuge ham helt til Jorden. »Du, som har
Sorg i Sinde, gak ud i Mark og Lund«.. . . Denne gode Leveregel, se
nere udtrykt paa denne Maade af en af H. C. Andersens Digterkolleger,
fulgte han og vel nok de fleste Gange med midlertidig gunstigt Resultat.

En Forfatter
)
*
har om H. C. Andersen fremført følgende sikkert
træffende Bemærkninger: »Jævnsides med den tunge Følelse af En
somhed gaar hos Andersen Trangen til Ensomhed. Naar han har
tumlet sig omkring mellem Mennesker og nye Forhold, længes han
efter Stilheden, og da bundfælder alle de brogede Indtryk sig til Digt
ning, og han finder sin Ensomhedstrang tilfredsstillet ved at færdes
i Naturomgivelser, som ved deres Præg imødekommer den og er i Slægt
med Grunden i hans Karakter, f. Eks. Naturen ved Silkeborg..........
Silkeborg med sin storladne Natur tilfredsstiller fuldkomment H. C. An
dersens Trang til Ensomhed, der griber ham, naar han er træt af Ver
denstummelen. Det er den vilde Natur, han elsker, ublandet med Kun
sten og fjern fra Mennesker. Det er karakteristisk, at han ikke føler
sig ret tilpas i Fredensborg«.......... Den smukke Natur deromkring var
ham for meget blandet op med Kunst og Kultur og Menneskers Færden.

Udsigt fra II C. Andersens Bænk i. Silkeborg Sonderskov.

I de talrige Breve, som H. C. Andersen sendte Venner og Bekendte
under dette Silkeborg-Ophold, blev han aldrig træt af at lovprise den
midtjydske Egn og Natur, mange Gange i stærke og begejstrede Ud
tryk og Vendinger. For ham var Silkeborg »unægteligt.... eet af de
skjønneste Stæder i hele Danmark«. Han omtalte, at lige fra Skander-

borg vekslede Naturen i det uendelige. »Her rundtom er store dybe
Skove, stille udstrakte Søer og dernæst mægtige mørke Lyngbakker og
dybe sandede Naturveje.«.... »Nu Jernbanen kommer istand ville flere
flyve her hen, men een Skjønhed vil dog udviskes, Eensomhedens. —
Dog altid bliver her deiligt at komme.« Overfor sine forskellige Korre
spondenter drog Andersen Paralleller mellem Silkeborg-Egnens Natur
og bestemte udenlandske Egnes. Han fandt, at Egnen, han befandt sig i,
havde noget »ægte Skotsk« over sig, særlig som Strækningen mellem
Stirling og Lomond Søen eller mellem Stirling og Dumbardon. Andet
steds hed det, at Silkeborg, »mit danske Høiland«, var en Blanding af
Skotland og Schwarzwald.
)
*
Af Andersens forskellige Udtalelser mærker man, hvordan hans
Begejstring for Naturen blev større og større, eftersom Opholdet for
længedes. I Begyndelsen af August var han vendt tilbage til Silkeborg
fra Glorup, og han tilbragte derefter over en Maaned hos Drewsens og

1 Elith Rcumerl: H. C. Andersen soin han vnr, København 1925. Side
IS
107 j£. Ogsnn j;. C.
Andersens Mil Livs Eventyr, Kobenliavn 1926, 1. Hind, Side HI:
. ’Ovenpna Paris vilde just
Ecrtsomhcdcn i Bjergene være mig dobbelt behagelig.......

n Chr Molbeeh skrev 1829. at ‘man i det mindste mon komme sno Inngl ned tom til del Lauenburéske og mnaske driicre ind i Tyskland, for nt finde en Egn. hvis Skove, Ilojdcr. Soer og Vniidini, i,. ‘ .... .nn betvdende, vild og stor Ciinrnktecr. aom f. Ex. Strækningen imellem Silkeborg,
Rvc og M<"so“jfrXXk Tidsskrift for Historie. Lilerntnr og Konsl. III Bind. 1829. Side 608-609.

netop paa en Tid af Sommeren, hvor Ferien i Forbindelse med Flugten
fra Koleraen drev en Mængde Turister til Midtjylland. Andersen om
talte den »Masse Reisende«, som daglig kom til Silkeborg. Byens to
Hoteller var til Stadighed helt belagte, »den ene Vogn fuld kommer
efter den anden og Skoven lyder alt med Posthorn, Skrald og Piske
smæld, saa Ørnen flyver tungt hen ovei' Skoven«.
Egnens særegne Plante- og Dyreliv interesserede Andersen meget.
Rejseskitsen »Silkeborg« vidner derom. Han mærkede sig Skovenes
og Hedernes Vegetation: Lyng, Bregner, Enebærbuske og Kristtjørn,
Tyttebær, Hindbær og Blaabær. I Sumpe og Kjær iagttog han de kul
sorte eller begsorte Storke, som »spankede i det grønne Moseland«,
og som var ganske vilde og kun boede i Træerne fjernt fra Menne
skenes Boliger. I de dybe Skove byggede de »uhyre« Kongeørne deres
Reder. »En Unge blev bragt os igaar, dens Vinger, tilsammen, strakte
sig tre Alen ud.« Indbyggerne paa Stedet berettede om de store Ørnes
Jagt efter Gedder i Aaen. Var Gedderne stærkere end Fuglene, be
gyndte en Kamp, og man hørte Fuglenes »græsselige« Skrig. En af
dem fandtes som Skelet paa en vældig Geddes Ryg. Begge Dyr var
bukket under i Kampen som jævnbyrdige Modstandere.
)
*

I August Maaned begyndte Lyngen at blomstre i en Fylde, som
for Andersen forlenede hele Sceneriet med forhøjet Skønhed. Naturen
vedblev for ham at være »den samme dejlige store Omgang, som jeg
nok endnu længe gad leve med«. Han fandt Egnen »storartet og smuk«
og var som forelsket i den. »Kun Havet mangler, ellers er her det
Deiligste mit Fædreland endnu har viist mig«,.... »en Skjønhed, en
Storhed, som i høi Grad tiltaler mig«.... »Jeg har en forunderlig
Kjærlighed tH denne eensomme Egn« — en Udtalelse i et af Brevene,
i hvilken Andersen ligesom favner Egnen i sin Helhed.
Men ikke alene den soltindrende, lyngduftende, sødmefyldte Høj
sommerdag paa Silkeborg-Egnen i Høstens fagre Tid med blaa Himmel
og Sommerskyer, naar glade Skarer af Turister satte deres Præg paa
Byen og Omegnen, har bragt Andersens vaagne Natursans til en saa
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Fisk foreligger der ana mange autentiske beretninger om Tilfælde heraf nl del ™nn
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//ini nielbjerget. Efter gi. Fotografi.

høj Grad af Henrykkelse og Betagelse. Ogsaa den særegne Graavejrsstemning og Belysning, i hvilken paa en Bygevejrsdag i det midtjydske
Højland Skovkupler og Bakkeaase sløres og udviskes, er blevet fint
opfattet og kort, men træffende og stemningsfuldt gengivet af ham. .. .
»det regner stærkt og mellem sænke Skyerne sig ned mod Skovhøiderne, her er saa forunderligt gravstille, men selv i dette Udseende
er Omgivelserne smukke«....
Som St. St. Blicher har været Hedens Digter, og Chr. Winther blev
Sjællands Digter, saaledes har H. C. Andersen først og med indtræn
gende og aandfuld Forstaaelse tilegnet sig og digterisk bearbejdet den
Rigdom af Romantik og Naturindtryk, som Silkeborg-Egnen opfyldte
ham med, »den deiligste Natur, mit Fødeland eier, det danske Høiland
om Silkeborg«. Han er senere neppe blevet overgaaet af nogen.
At H. C. Andersens Besøg hos Michael Drewsen i 1853 ikke fik
et ublandet heldigt Forløb, har tidligere været omtalt. Spørger man
om Aarsagen, kan man straks fastslaa, at der ikke er Tale om een,
men om flere. Andersen har selv i et Brev af 31. August 1853 til Jonas
Collin fremhævet maaske den væsentligste, nemlig Besøgets Langtrukkethed: »Jeg har nu i Aften været her paa Silkeborg i fire Uger,
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0B tidligere var jeg her i 14 Dage, det er længe, for længe.« I Regelen
udstrakte han sine Ophold hos sine forskellige Herregaardsvenner til
en Fjortendagstid. Erfaringen havde lært ham, at saadanne korte Pe
rioder var de heldigste. Han huskede, som der staar i hans Livserin
dringer paa Ordsproget »Kær Gæst bliver kedelig, naar han sidder
forlænge i fremmet Hus«
).
*
Naar han desuagtet i denne Sommer gjorde
en saa betydelig Afvigelse fra sine Grundsætninger, var Aarsagen dels
de katastrofale Forhold, som Koleraen havde ført med sig paa hans
egentlige Hjemsted, København, hvilket affødte og nærede et meget
stærkt Ønske hos ham om inden for Landets Grænser at komme Syg
dommen saa meget paa Afstand som muligt, dels at særlige Forhold
paa den Tid antagelig har bevirket, at Dørene til de sjællandske og
fynske Hjem, han sædvanlig gæstede, ikke stod ham aabne. Til Ud
landet vilde han ikke søge, da hans store Hengivenhed for sine mange
og gode Venner særlig i de københavnske Kredse næsten gjorde det
til en Livsfornødenhed for ham at være Forholdene i det mindste saa
nær inde paa Livet, at han forholdsvis hurtigt kunde faa Efterretnin
ger fra de ham nærstaaende Personer og Familier. Og alligevel var
Postforbindelsen med Silkeborg altfor langsommelig for Andersens
umaadelige Spænding, Ængstelse og Utaalmodighed. Man undrer sig
ogsaa i Nutiden over, at Silkeborg i 1853 kun fik Københavnspost hver
Mandag og Torsdag, men saaledes forholdt det sig virkelig.

Besøgets Langvarighed har utvivlsomt bevirket, at den »Gemytter
nes Uoverensstemmelse« eller i hvert Fald Forskelligartethed, som
der unægteligt kan tales om mellem Andersen, der i denne Ferie var
særlig pylrende og kvindagtig frygtsom, og den udpræget mandhaftige
Michael Drewsen, i højere Grad, end ellers vilde være blevet Tilfældet,
ed blevet trukket skarpt op. Efter den Beskrivelse
),
**
som Carl Otto
med Henblik paa denne Sommer har givet af Drewsens aandelige Be
skaffenhed som Hustyran, temperamentsfuld indtil Grovhed, ikke
egentlig dannet, streng og despotisk, til Tider brysk og tvetydig, er
det ikke at undres over, at den overfølsomme og stærkt nedtrykte An
dersen mange Gange og formodentlig i stigende Grad under Besøgets
Forløb har følt sig meget utryg i den daglige Omgang med en Person’’ ’LTn^^
Afriisin, d*cn°ér dik? (sindig
") Se forcRnaendc Afsnil.
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lighed af Drewsens Støbning og antagelig nærmest har været bange
for ham. Dette har sikkert været det sande Forhold, uanset Ander
sens loyale og smukke Omtale af Drewsen i Brevene. Ogsaa Carl
Otto fremhævede Drewsens smukke og gode Sider. Han var human og
elskværdig, af en sjælden og ærlig Karakter, godmodig og ligefrem,
flittig og stræbsom og dertil en ypperlig og liberal Vært. Uden egentlig
at besidde naturlig Munterhed var han en Ven af Glæde og Lystighed
og selv meget livlig og snaksom. Det er nogle af disse tiltalende Sider
af Drewsens Væsen, som Andersen har fastholdt i sine Brevudtalelser,
og selvfølgelig har Forholdet mellem de to Mænd i Almindelighed væ
ret godt og venskabeligt og Omgangstonen fordragelig.
Hvad der en Gang imellem i nogen Grad har irriteret den ikke til
enhver Tid literært oplagte Drewsen, denne robuste og frygtløse
Kæmpe, har dels været Andersens tilsyneladende stærkt overdrevne
Hang til at ville oplæse, en Tilbøjelighed, der som bekendt til Stadig
hed var meget udpræget hos ham, dels hans stærkt udtalte Kolerafrygt
og Dødsfrygt, der jævnlig maatte gøre et tragikomisk Indtryk paa
Gæsterne og Familien under Drewsens Førerskab. Naar man betæn
ker, hvorledes Andersen senere i Tiden reagerede overfor tilfældige

SI

og uagtsomme Forstyrrelser under sine Oplæsninger
),
*

kan man le

vende forestille sig hans Sindstilstand i 1853, da han, medens han
oplæste, ligefrem maatte taale bevidste Afbrydelser og blev gjort til
Genstand for direkte og indirekte Krænkelser og Forhaanelser tilmed
fra Værtens Side, den Person, som havde en vis naturlig Pligt til at
beskytte ham og gøre Opholdet hyggeligt og behageligt for ham. Sam

menholder man Carl Ottos Opfattelse af den Maade, som Andersen
blev behandlet paa, med sidstnævntes Kalendernotat af 19. August
1853: »Slet Humeur ved M. D.s Maade at være paa!« kan der med
Sikkerhed gaas ud fra, at der af Andersen er fremhævet en Dag, der
for ham har været i mere end almindelig Grad pinagtig og fyldt med
Ærgrelser og Tort, og det netop paa Grund af de af Carl Otto be
rørte Forhold. At der ved M. D. er sigtet til Michael Drewsen, kan
ikke betvivles.
H. C. Andersen havde imidlertid efterhaanden faaet et saa godt
Kendskab til Mennesket Michael Drewsen og indgaaende Forstaaelse
af hans aandelige Personlighed, at han har vidst, at de paagældende
uheldige Foreteelser i det indbyrdes Samvær ikke skulde tages alt
for højtideligt. Rimeligvis har Drewsen allerede den følgende Dag igen
været lutter Smil og Elskværdighed overfor Andersen, der kendte sine
egne svage Sider godt nok til, at han var klar over, at hans Oplæsning
og Klynkeri ikke faldt i lige god Jordbund hos de forskellige Naturer
i hans Omgangskreds. Drewsen var ilter og stemningsbetonet og vejede
ikke sine Ord eller sin Handlemaade paa en Guldvægt. Hvor ubehage
lig hans Taktløshed og Grovhed ved de bestemte Lejligheder end
har været for Andersen, har denne formodentlig meget fornuftigt op
taget dem som overilede og tankeløse Stemningsudslag fra en tem
peramentsfuld Persons Side, hvorpaa der ikke burde lægges videre
Vægt. At nogen mere langvarig endsige blivende Fornærmelse ikke

er blevet Følgen, kan og maa sluttes alene deraf, at Andersen efter den
famøse 19. August forblev i Michael Drewsens Hus endnu en Fjortendagstid, og at Afskeden tilsyneladende har fundet Sted under fredelige
og venskabelige Former og med fuld gensidig Honnør. Ydermere ud

veksledes der Breve inden Aarets Udgang, og et tredie og sidste Besøg
paafulgte nogle Aar senere.
'J Jfr. II. C. Andersens sidste Lcvcnur. linns Djigboger 1868 — 1875 ved Jonns Collin, København 1906,
Side 88.
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SILKEBORG-OPHOLDET 1859
........ »Jeg blev da næsten 14 Dage paa Silkeborg, men det var
lidt for længe, uagtet de var meget elskværdige Allesammen; men
skjønt jeg, f. Ex. paa Basnæs, godt kan leve overladt ganske til mig
selv, blev det mig dog for trættende paa Silkeborg; de gode Menne
sker forstaae sig slet ikke paa at have Gjester mere end en Dag eller to,
men dette ikke videre! Jeg kjedede mig noget!«............ *)
H. C. Andersen var under sit første Silkeborg-Ophold i 1850 op
fyldt af overstrømmende Naturglæde og Begejstring over de midtjydske Landskabers Skønhed og Vælde, og hans Besøg i det Drewsenske Hjem var i det store og hele præget af Hygge og Tilfredshed. —
Hans Ophold i Silkeborg i 1853 kan rettest opfattes som en Tid, i
hvilken fortrolig Indlevelse og Indføling i det urgamle skovklædte
Højlands Drag af Ensomhed og majestætisk Ro gik Side om Side med
en stærk aandelig Nedtrykthed og en sjælelig Pine. — Hvad endelig
angaar hans Silkeborg-Ophold i 1859, tyder baade hans Dagbogs
udtalelser og Breve paa, at det har været saa temmelig mislykket som
Følge af hans Upasselighed og Følelse af Kedsomhed og Mangel paa
tilbørlig Opmærksomhed og Hensyntagen fra Værtsfolkenes Side.

I Foraaret 1859 vilde H. C. Andersen egentlig være rejst til Italien;
men da Krigen mellem Frankrig og Italien var brudt ud dernede, maatte
han opgive denne Plan. I Stedet for foretog han sin store Jyllandsrejse,
der kom til at sætte meget skønne Blomster i hans Poesi.

En Hovedaarsag til, at Andersens Ophold paa Silkeborg i dette Aar
ikke var helt efter hans Ønske, maa sikkert søges i den Omstændighed,
at Michael Drewsen var bortrejst ved Tidspunktet for Andersens An
komst og først vendte hjem, da han havde opholdt sig i Familien i om
trent en Uge, eller med andre Ord da omtrent Halvdelen af Ferietiden
i Silkeborg var forløben. Muligvis og sandsynligvis har Drewsen i Re
sten af Tiden paa Grund af sin Fraværelse fra Fabriken været saa
travlt optaget af denne og af Forretninger, at han ikke personlig har

kunnet tage sig særlig meget, af sin Gæst. Andersen anfører i hvert
Fald med et Stænk af Beklagelse: .... »jeg har gaaet lidt eensom, dog
Egnen selv her tæt ved, og længere er jeg ikke kommet, er meget
smuk«.... Det fremgaar da ogsaa af Dagbogen og Breve, at der under
*) C. Behrend og II. Topsoc-Jenaen: II. C. Andersens Brevveksling med Edvard og 1-Ienriclte Collin,
Bind II. 1931, Side 315.
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dette Ophold ikke har været Tale om længere Udflugter. Der omtales
kun Køreture til Louisehøj og til Mosen og Kilderne. Man vil be
mærke, at Andersen dennegang som i 1850 har givet Udtryk for ikke
ringe Interesse for selve Silkeborg By og nogle af dens Indbyggere.
Under hans lange Ophold i 1853 havde man som tidligere omtalt paa
Grund af Koleraen holdt sig paa Afstand i en Slags frivillig Karantæne.
Det er i Nutiden muligt ved Hjælp af de foreliggende Optegnelser
og Breve omtrentlig at kunne forestille sig en af Andersens Ture i
1859 gennem den unge By og Dagens øvrige Forløb for ham. Man ser
ham i Ro og Mag op paa Formiddagen i fint Solskinsvejr slentre fra
Drewsens Villa og blandt andet falde ind hos sin lokale Barber, der
utvivlsom har ydet sin Hyldest paa en for Digteren saa behagelig
Maade, at denne har paaskønnet det ved straks at forære ham sine
Rejseskitser »Silkeborg« og »I Sverrig«. Han har endvidere aflagt
Besøg i den nye Boglade, der var et Aar gammel, og hos »Boghand
leren Hr. Nielsen......... fra Schwartzes Boglade« købt sine sidste Even
tyr. »Om et Par Uger faae de her Brev-Papir med Silkeborg i Prospect.« Af Byens Borgere, som er blevet beæret med en eller flere Vi
sitter, nævner Andersen den unge Fabrikant Christian Drewsen, Post
ekspeditør Bindesbøll, »den samme runde, fede, leende Mand, som
),
*
før«
Dr. Jørgensen og Digteren, Pastor Hostrup
),
**
med hvem han
har talt »ret gemytligt« i den smukke nyopførte Præstegaard lige uden
for Byen. Under sin Vandring gennem Gaderne har Andersen end
videre lagt Mærke til, at Handelspladsen var blevet en Del større og
havde faaet et nyt smukt Raadhus. »Byen har betydeligt taget sig op
og det nye Raadhuus seer prægtigt ud, det er med Taarn og i gothisk
Stiil«.... Er han derefter blevet mæt af Byen og dens Beboere, har han
vendt sine Skridt mod dens nærmeste Omgivelser. »Spadseret langs
Gudenaa, deilige gamle Træer hænge ud over Vandet. Den store Sand
slette Øst for Silkeborg er nu forvandlet til en Kornmark.« Det er,
som man her skimter hans senere Strofe »Heden som en Kornmark
staar«. Nogle af Dagene har det været uroligt Vejr med den ene
Regnbyge efter den anden. »Stormende Veir, Langsøen ruller store
Bølger, Vinduerne knage«... . Andre Dage har det været meget varmt
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med tung Luft. Andersen gik da »under de store Elletræer i Haven,
saae Folk skjære Rør, der gik lastede Pramme langsom op mod Ran
ders«....... Men er det efter en stormfuld og regnfuld Dag blevet Mags
vejr, har han spadseret sig en Aftentur over Dæmningen og Broen til
Balle Sandmark eller Færgebakken i det nuværende Alderslyst og har
da beundret en »deilig Solnedgang; Høiderne lilla, stille og eensomt;
selv Silkeborg laae med sine nye, røde Huse saa alvorligt; den nedgaaende Sol skinnede paa Fabriquens Vinduer, de speilede sig i
Gudenaa, det saae ud i den, som Flammer«.
Blandt de Adspredelser, som dette Besøg bød Andersen paa, og
som særlig omfattedes af hans Interesse for Teknik og Opfindelser, var
hans Iagttagelser af Drewsens nylig paabegyndte Tørveproduktion
efter den Challetonske Metode. Han skriver i denne Forbindelse »her
kommer mange Fremmede, det vil sige Danske, for at see den nye
franske Maade at lave Tørv paa, som M. Drewsen har indført, Tørven
bliver som den var Steenkul, gløder og holder sig; det var mig ganske
interessant at see; de gamle henlagte Tørvemoser bliver nu paany
gjennemgravede, man gaaer favnedybt og faaer rigt Udbytte«
).
*
End
videre var der Konvolutmaskinen paa Papirfabrikken. »En ny, paa
Silkeborg opfundet Maskine til at gjøre Brev-Convelutter, er meget
vel udtænkt
).
**
Drewsen er dog en særdeles driftig Mand af stor Dyg
tighed og Iver!«
Dagbogsoptegnelser og Brevudtalelser fra H. C. Andersens Silkeborg-Besøg i 1859 indeholder nogle meget karakteristiske Eksempler
paa hans Sygdoms- og Dødsfrygt. At han meget hurtigt efter An
komsten gør følgende Notat: »Luften fæl fra Kludekogningen, følte
mig lidt ilde derved og sov meget sent«, skal i Forbigaaende anføres i
denne Forbindelse. »De kogte Klude lugte høist ubehageligt, Luften
er som bedærvet ind [inde] i Stuerne.« Dette Onde ved Papirfabri
kationen var reelt nok, hvad enhver nulevende lidt ældre Silkeborgen
ser vil kunne bekræfte, omend Paavirkningen paa den overfølsomme
Digter tydelig har været mere end almindelig mærkbar
).
***
En Efter
middag et Par Dage senere opdagede han »en hævet rød Plet paa mit
•) Se Brevnfsnitlel 1859. Noten lil 27. Juni 1859.
••) Konvolut maskinen blev opfundet nf Maskinmester Ellerup, som kom med Drewsen lil Silkeborg
fra S (rand mol len i 1844. (Udg. Anni.).
cl Brev li) Henriette Collin nf 16. Juli 1864 nnforcr Andersen under en Omtale af cn Tur nd
Strandvejen ved København: .... »vi kom forbi Strandmollen, der lugtede nf »Sdkebarg«, der var
saa ganske Kludelugten jeg kjender fra Fnbriqucn derovre«.......... (C. Belircnd).
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Smalben, som lignede, syntes jeg, en Kop, blev ængstelig, løb til Dr.
Jørgensen, som sagde det var en Slags Ringorm, da jeg gik i Seng affi
cerede den mig endnu saa at jeg faldt i stærk febril Sved.« Den føl
gende Dag bemærker han omhyggeligt i Dagbogen: »Udslettet paa mit
Ben er tørret ind.« Notaterne er iøvrigt, hvad Andersens Befindende
angaar, omtrent fra Dag til Dag af følgende Indhold: »Jeg var træt,
sovet mindre godt, drømt ubehageligt, det er sædvanligt her«. .. . »ondt
i Milten, gule Pletter paa Benene som gjør lidt ondt«.... »følte mig
tung og mindre vel«.... »sovet daarligt; fæle Drømme«.... »stærk
Snue«.... »ganske ilde; Brev vist fra en Gal, jeg bildte mig ind det
var fra en gal Koppepatient og vaskede Hænderne«. — En Koppeepidemi i denne Sommer foruroligede Andersen ikke ganske lidt. »Avi
serne mælde saa lidt og her snakkes saa forfærdeligt, mon jeg skulde
lade mig revaccinere. Det er vel en 14 a 16 Aar siden jeg blev det sidst.«
Nogen Kolera forekom ogsaa og gjorde ham ængstelig, og ogsaa denne
Gang har han været bange for tilrejsende fra Aarhus. Den 9. Septem
ber 1859 gøres følgende Bemærkning i Dagbogen: »Til Aften kom
Drewsen og Søn over Aarhus, det var mig uhyggeligt at omfavnes af
ham og høre tale om Choleraen der skulde faae fat i mig.«

til Ro. I Optegnelserne for tre paa hinanden følgende Dage forekommer
disse Bekendelser: ....»iøvrigt begynder jeg nu at være mæt af Be
søget« .... »jeg begynder at kjede mig. Det er meget varmt; gider ikke
bestille andet end læse i »Nicolas Nicleby« .... »Kjeder mig en Deel«.

Helhedsindtrykket efter Gennemlæsningen af Dagbogsbladene fra
dette Ophold giver Billedet af en aldrende, hypokonder og ømfindtlig,
dertil noget pylrende og humørsyg Mand. Der har i den omhandlede
Periode været noget særlig ufriskt og mismodigt over H. C. Andersen.
Om dette har været en af Aarsagerne til, at Værtsfolkene tilsyneladende
ikke har anstrængt sig synderligt for at forlyste ham, faar staa hen.
Er det Tilfældet, har det forsaavidt i nogen Grad været undskyldeligt
som en Slags Refleksvirkning af hans eget daarlige Lune. Ogsaa Gæ
ster maa saavidt muligt vise sig veloplagte og i godt Humør.

Trapper, sov kun lidt og følt mig syg, da jeg vaagnede.« Naar Andersen
har været meget ked af paa Opfordring at oplæse, er det et sikkert

At H. C. Andersen har kedet sig til Tider, lægger han ikke Skjul
paa hverken i Dagbogen eller Brevene. »Jeg driver om, Meget for min
Behagelighed blive her rigtig nok ikke gjort, som hos andre Folk; man
maa tage Menneskene, som de ere.« Selv hans Fornøjelser var blan
dede, og hans Beskrivelse af dem rummer næsten barokke Momenter
»Kjørte med Damerne til Louisehøj, Ammen og Børnene med, Dren
gen græd, Datteren kastede Tøi ud af Vognen.« Det læses tydeligt mel
lem Linierne, at Skovture af den Art med Damer og Børn ikke er fal
det i hans Smag. Han var i Regelen træt om Aftenen og gik ofte tidligt
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Alt synes at have gaaet ham imod. I en Disput en Aften om Casino
»blev mine Ord fordreiede lige ud for mig selv«. Efter Optegnelserne
at dømme har man under hans Ophold i Silkeborg dette Aar været inde
i en noget lunefuld Vejrperiode, som undertiden forhindrede Udflug
terne eller gjorde dem mere eller mindre mislykkede: . . . .»kjørt Tour
til Mosen og Kilderne, men da det trak op til Regn vendtes om,« og de

følgende Dage »Luften tung«, og »Vejret er blevet koldt og graat«.
Søndagen den 3. Juli 1859, Dagen før Andersens Afrejse, synes hans
Fortrædeligheder at have naaet deres Højdepunkt. Dagbogstilførslen
lyder da: »D [Michael Drewsen] skrækkelig kold og kjedelig til Mor
gen, jeg kunde have Lyst til at reise strax og vil vist ikke savnes, huske
vil jeg ikke at komme her snart igjen og da kun meget faae Dage. —
Fru Vestermann bad mig læse, jeg var meget kjed af det. Pastor Lorch

kom fra en Vest tour i Besøg en Times Tid. — Kom seent iseng, kunde

ikke sove, de rumsterede, skjød Skodder til og fra, løb op og ned af

Tegn paa, at han har været særlig langt nede i Humør. Det sandsynlig
ste er ydermere, at han den Dag tillige har næret velbegrundet Æng
stelse for Værten, som uheldigvis synes at have været mere end almin

delig mut og uberegnelig, saaledes at Ubehageligheder kunde ventes

naarsomhelst.
Til Slut skal anføres en Begivenhed, som muligvis har bevirket, at
Andersens Ophold i den Drewsenske Familie netop i det Tidsrum, der
er Tale om, ikke har været ganske belejligt, den nemlig, at den unge
Fru Olivia Drewsen den 1. Juli 1859 nedkom med en Datter, hvad An
dersen har omtalt baade i Dagbogen og i et Brev til Jonas Collin. Det
synes menneskeligt saare naturligt, at den nærforestående Familie
begivenhed baade før og efter har været velegnet til i ikke ringe Grad
at bortlede Opmærksomheden fra selv en saa celeber Gæst som H. C.
Andersen, og den har selvfølgelig for Husets Damer forhindret eller
vanskeliggjort længere Ture og Udflugter sammen med Gæsten. Dette
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Forhold bør derfor sikkert ikke lades ude af Betragtning ved Efter
forskningen af Aarsagerne til dette Besøgs noget mislykkede Karakter.
I det foregaaende er anført nogle af de mere udvortes Momenter,
som i den Henseende har foreligget og i deres Sammenspil har været
medvirkende til det for Andersen noget nedslaaende Facit med Hensyn
til denne Feries Forløb. Hovedaarsagen, som er af indre Art, har han
selv klart og tydeligt angivet ved sin Bemærkning: »de gode Menne
sker [Drewsens] forstaae sig slet ikke paa at have Gjester mere end
en Dag eller to«.... Derved er utvivlsomt sigtet til, at Interessen og
den mere personlige og omhyggelige Omsorg for Gæsten kun har varet
meget kort Tid for derefter at blive afløst af i bedste Fald tilsyne
ladende Ligegyldighed og Kølighed. Man lod i for høj Grad Gæsten
skøtte sig selv. Frihed og Tvangløshed under et Gæsteophold kan til
en vis Grad være en Behagelighed, dog kun forsaavidt og saalænge
Gæsten føler Værtens Gæstfrihed, Velvillie og Glæde ved Besøget. Paa
disse Punkter har det antagelig fra Familien Drewsens Side i Forholdet
til H. C. Andersen skørtet noget af flere Grunde, der kan forklare om
end ikke ganske undskylde den mindre korrekte Behandlingsmaade.
At friholde Andersen selv for enhversomhelst Skyld og Anledning lader
sig paa den anden Side næppe gøre, og hvad der under Omtalen af
Besøget i 1853 er anført om de to Personligheder H. C. Andersen og
Michael Drewsen, gælder mulig endda i forstærket Grad, naar Talen
er om Besøget i 1859.

pigt maattet savne Damernes Interesse og Selskab, har Resultatet med
Hensyn til Ferieopholdets gunstige eller ugunstige Forløb næsten paa
Forhaand været givet. Andersen har, som det meget selskabelige Na
turel han var af, jævnlig manglet Selskab og har ikke tilstrækkeligt
kunnet tilfredsstille sit Behov i saa Henseende ved at aflægge en Del
Visitter rundtomkring i Silkeborg By. Nogen egentlig Fordybelse i
Silkeborg-Egnens Natur som under hans tidligere Besøg har han denne
Gang aabenbart ikke følt udpræget Lyst eller Trang til.
Saafremt man ikke vil opfatte H. C. Andersens korte Ophold i
Silkeborg fra den 8. til den 10. September 1859 som en ren og skær
Fortsættelse af det egentlige Besøg godt et Par Maaneder tidligere, kan
man trods alt med en vis Tilfredshed konstatere, hvor lidt Vægt der
kan lægges paa den Grad af hans Utilfredshed, der fik ham til den 3.
Juli at beslutte ikke at ville besøge Drewsens »snart igen«. Allerede
den 9. September s. A. omfavnes han atter paa gammeldags vennesæl
Vis af Michael Drewsen til Velkomst ved sin Tilbagevenden. At Om
favnelsen føltes »uhyggeligt« af Andersen, skyldtes ikke Mangel paa
Hjertelighed fra Drewsens Side, men alene Andersens Frygt for Kolera
smitte.
-I
Besøget i 1859 var det sidste af H. C. Andersens tre Besøg i Michael
Drewsens Hjem paa Silkeborg, og et vist Kapitel af Digterens Lev
ned — ikke særlig stort eller betydningsfuldt — var dermed til Ende.

H. C. Andersen sluttede sig i de forskellige adelige Familier paa
Øerne og i Jylland, i hvilke han nød udstrakt Gæstevenskab, helst til
Damerne, omend han i høj Grad forstod at vurdere og sætte Pris paa
virkelig Sjælsadel og Finfølelse hos sine mandlige Venner blandt Gods
ejerne. »For den Fornemhed, hvor det blaa Blod og Aandens Adel er
indgaaet i nær Forbindelse med hinanden, nærede Andersen dobbelt
Respekt, fordi den jo ikke er altfor hyppig. Den Sjælsdannelse, den
fine og hensynsfulde Tone og den udsøgte Formfuldhed, der kan præge

et Herresædes muntre Samliv, tiltalte ham; og i saadanne Omgivelser
passede hans egen, navnlig i den senere Alder, distingverede Personlig
hed ypperligt ind.«
)
*
Hos Michael Drewsen har Andersen imidlertid
ikke, hans Øvrige gode Egenskaber ufortalt, fundet Sjælsadel og Fin
følelse i nogen fremherskende Grad, og har han tillige, som i 1859, hyp) Eli ih Hcumerl: IL G. Andersen, som han var, København 1925, Side 136.
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SILKEBORG 1 II. C. ANDERSENS DIGTNING
..... VJeg har læst om Sheckspears Oversætter Foersom en Be
mærkning, som her tidt rinder mig i Tanke, som noget ganske falsk. —
Der siges at han fødtes ved een af de jydske Heder og at det derfor er
mærkeligt at ved et saadant upoetisk Sted en digterisk Aand kan ud
vikle sig. — Jeg finder at her er just Stedet, dersom Omgivelsen skal
have en Indflydelse. — Denne forunderlige Ensomhed, der bringer Eens
Tanke baade til at flyve ud i Rummet og tillige at gribe med faste
Rødder ind i sig selv maa næsten kunde skabe en Digter. Faae Steder
i Danmark, og det er ved disse da det nærliggende aabne Hav, der
gjør Udslaget, tiltaler mig, som Egnen om Silkeborg, denne SkovEensomhed, disse stille Skovsøer, disse mægtige Lynghøider giver det
Hele en forunderlig gribende Storhed.«.........
Dette Uddrag af et Brev af 23. August 1853 skrevet i Silkeborg af
H. C. Andersen til Digteren B. S. Ingemann er interessant, forsaavidt
som Andersen i Kortfattethed omtaler, hvorledes den midtjydske Skov-,
Sø- og Hedeegn indvirkede paa hans digteriske Evne. Han giver Ud
tryk for, hvorledes den store, dybe Stilhed, Ensomheden og Naturens
Storladenhed paa den ene Side bragte hans Tanker paa Flugt, satte
hans Fantasi i Bevægelse og paa den anden Side skabte eller fremmede
en Trang hos ham til Overvejelser og Prøvelser vedrørende hans indre
Jeg, hans Tanker og Stemninger. »Hvilken Eensomhed, hvilken Alvor!
— Vel kan Sollyset i sin Afveksling oplive denne Egn, men som den
Sorgfuldes Ansigt i selve Smilet, beholder’ den sit alvorsvækkende
Præg. Hvilken Stilhed! i Minutter fornemmes ingen Lyd, det er, som
om man var betaget Hørelsen, og dog er den skarp, saa at den for
nemmer Myggenes Vingeslag. Her er Natten dyb og hemmeligheds
)
*
fuld«
.......... At de to Virkninger af Omgivelsernes Indflydelse: Fan*) Bcjse.ski Isen »Silkeborg«.
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Efter Maleri af Fru E. Jerichau-Baumann. ca. 1850.
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tasiens vildsomme Flugt og Tankens Koncentration paa det, dei optog
ham rent personlig, maatte inspirere ham til aandelig Aktivitet i for
skellig Retning, var næsten uomgængelig nødvendigt og blev ogsaa

Tilfældet. Ganske vist ikke under selve det forholdsvis korte Ophold i
Silkeborg i 1850. Andersen forholdt sig da ganske receptiv, nød Ferien i
et dolce farniente og lod i fuldeste Maal den herlige og for ham helt
fremmedartede Natur paavirke Sind og Sanser, samtidig med at hans
Fantasi og Interesse blev næi’et kraftigt ved Synet af Papirfabrikatio
nen og Bekendtskabet med det hastigt opdukkede Bysamfund paa
Silkeborg. Hans Dagbog blev fyldt med Indtryk og Optegnelser af væ
sentlig Betydning for kommende Digtninge, og muligvis har han alle
rede under selve Opholdet gjort den Erfaring, at der i Egnen i Folke
munde levede ikke saa ganske faa gamle Sagn og fandtes andre Min
der om Folkelivet og Egnens gamle Historie. I de nærmest paafølgende
Aar har Andersen derefter i denne Henseende beriget sin noget
spredte Viden ved Etatsraad Adolf Ludvig Drewsens Hjælp, for
modentlig derved at denne ligefrem har udlaant Andersen sine haandskrevne Sagnoptegnelser fra Silkeborg-Egnen udarbejdet i Aaret 1851
og indeholdende 32 forskellige Sagn og Beretninger fra Midtjylland.
)
*
De Indtryk og Oplysninger om midtjydske Forhold, som Ander
sen saaledes efterhaanden havde erhvervet sig, kom ham tilgode under
det andet og denne Gang lange Ophold paa Silkeborg i 1853. Hans Forraad af Naturindtryk og det Kendskab af lokal- og personalhistorisk
Art, som han ved Ankomsten sad inde med, forøgede han ved Ud
flugter og Samtaler under selve Besøget. Efter al Sandsynlighed har
Michael Drewsen og Postekspeditør Bindesbøll været hans bedste Hjæl
pere, saaledes som de forud havde været det overfor St. Bille.

For den, der Ønsker at modtage et fyldigt og nøjagtigt Indtryk af
Forhold og Tilstande i Silkeborg i 1853, det Aar da H. C. Andersen op
holdt sig der paa et maanedlangt Sommerbesøg, og som vil stilles
overfor baade en mere nøgternt præget og en mere poetisk betonet Be
skrivelse af By og Egn og det ejendommelige Nybyggersamfund, som
udgjorde Silkeborgs første Befolkning, er man saa heldigt stillet at
kunne henvise til to fortræffelige Kildeskrifter, hvis Tilblivelse hid-

/•ru Cecilie Cl au din c Uindesboll, /. Bucou.

rører fra omtrent samme Tidspunkt. Der er her Tale om Redaktør
C. St. A. Billes tre udførlige Artikler »Silkeborg« i »Dagbladet« for 5.,
6. og 8. August 1853 og H. C. Andersens smukke, lyrisk-beaandede
Rejseskitse »Silkeborg« i »Folkekalender for Danmark« 1854, S. 97—
106, en poetisk, livfuld og indtagende Skildring, der altid vil bevare
sin Interesse som det første digteriske Vidnesbyrd om det umiddel
bare Indtryk, By og Egn gjorde paa denne modtagelige og følsomme

Personlighed.
Det har en vis Interesse at klargøre sig og nærmere belyse de Be
væggrunde til at skrive disse Artikler, som har foreligget for de to
Forfattere, og endvidere at søge at paavise, om hvorvidt og i hvilket
Omfang der gensidig er sket Paavirkning mellem Forfatterne.
At der hos Redaktør Bille som Avisudgiver og Journalist under de
givne Forhold er opstaaet Lyst til at skrive en længere oplysende Ar
tikel om Silkeborg, har været baade naturligt og nærliggende. Han op
holdt sig i 1852 og 1853 som Gæst hos Michael Drewsen paa Sommer
besøg og har da tilsyneladende benyttet baade Øjne og Øren godt. Byen
og Omgivelserne deromkring var dengang i det store og hele at regne
for terra incognita, og for en Pressemand maa det derfor have stillet sig
som en ret fristende Opgave i nogle fyldige Artikler at orientere den

’) Se A fenittet om Adolf Ludvig Drewsen,
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danske Offentlighed om Egnens storladne Naturskønhed og det for
holdsvis pulserende Liv, der nu rørte sig i den nye Handelsplads set paa
Baggrund af Idyllen, der herskede blot et Tiaar tidligere. Opgaven var
som sagt tillokkende, og efter at Bille havde besluttet sig til at gaa i
Gang med den, har han bestræbt sig meget for at skaffe sig et saa al
sidigt og paalideligt Materiale, at hans Artikler maatte blive egnede til
at bibringe Læserne et virkelig fyldigt og paalideligt førstehaands
Kendskab til det daværende Silkeborg, dets Historie, Næringskilder,
Naturomgivelser m. m. Han angav i sin første Artikel, at hans Frem
stilling var »støttet paa Oplysninger, der er hentede paa Stedet selv
og velvillig meddelte [ham] af forskellige Beboere, navnlig Forvalter
)
*
Bindesbøll
og Fabrikejer M. Drewsen«, hvilket sidste paa en Maade
maa siges at have forlenet Skildringen med et vist autentisk Præg. Paa
nogle faa uvæsentlige Enkeltheder nær er Billes Silkeborg-Artikler
ogsaa fuldtud paalidelige.
Artiklerne blev indrykket som redaktionelle Ledere i tre paa hin
anden følgende Numre af »Dagbladet« og indeholder i Begyndelsen af
første og Slutningen af tredie Artikel en Omtale af den særprægede,
smukke midtjydske Natur. Langt den største Del af Artiklernes Ind
hold er dog forbeholdt en indgaaende Omtale af Silkeborgs ældre og
nyere Historie, Papirfabrikens og Handelspladsens Grundlæggelse, de
næringsretlige Forhold paa Pladsen m. m. At Michael Drewsen var
Ven med Redaktør Bille og Leverandør af Papir til hans Blad, an

føres kun som en Grund mere for Forfatteren til at bringe en særlig
fyldig Omtale af Silkeborgs »ukronede Konge« og hans Fabrik. Denne
sidste var virkelig paa det daværende Tidspunkt økonomisk at be
tragte som Handelspladsens Hjerte og Puls.
At Redaktør Billes Silkeborg-Artikler, der udkom først, har Øvet
en ikke uvæsentlig Indflydelse paa H. C. Andersen og tilskyndet ham
til at forfatte en Rejseskitse herfra, er hævet over enhver Tvivl og kan
saa at sige direkte læses ud af Digterens samtidige Korrespondance,
af hvilken man næsten fra Dag til Dag kan følge, dels hvorledes Idéen
•) Johan Henrik Bindcsboll, f. 17. November 1819 i Aalutn Sr,™
. . . e
f „
Jacob B. OK Sophie f. Friis. Skovlerer ved S llebore Sko®, ™ C t d
' S°n, "f Por' Altcr
kons. Po.leksjM.hlor . S.lk. borg, endelig ndnæ.M 3 Mej 18S3 V£”“|l7n i"?. ?!
1866, Gift med Cecilie Clniidinc Hutzou, f. 1823 i Viby ved Odense
Kommcrraad. Dod 15. Juli

Bindcsboll var Politiinspektør i Silkebore 1850—1854 Fnrm»nj
1855-1856 og l-bstckspcditor og Tclcgrafbestyrer til sin DotI Mr |foqr..1,J.omnn,ncpcP»,®“n‘alioiien
var Stillingen som Gocfifor valleAg sÆ^ro^nclsid^n 1848
Pos^sPcditnr

i Værkei -Felttogene 1848.49.50« nf Wilhelm ||o|.lt Kobcnhawi 1852 W. »■
Krigsbegivenhed, i hvilken Bindcsboll har »pillet cn Bolle.
8521
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Silkeborg Vandmølle 1852.

mere og mere tager Form, dels den nærmere Begrundelse for Indhol
dets særlige Karakter og Tendens. Paa Forhaand maatte det stille sig
som en nærliggende Antagelse, at H. C. Andersen, Teknikens Be
undrer og den talentfulde og yndede Forfatter af Rejsebeskrivelser,
naar han for første Gang blev stillet overfor Midtjyllands landskabe
lige Herligheder og det hastigt fremtryllede lille Fabrikssamfund der,
vilde føle baade Lyst og Trang til i en Rejseskitse at give sine Indtryk
digterisk Form, og udelukket er det ikke, omend ikke paaviseligt, at
hans Beslutning om at skrive en Silkeborg-Skitse har ligget i Kim
siden hans første Silkeborg-BesØg i 1850 og nu i 1853 paa Grund af

Billes Artikelserie har udløst sig og er blevet til Virkelighed. Hvad
Digteren mulig i Henseende til en Silkeborg-Beskrivelse gennem læn
gere Tid har baaret paa af ikke udmøntet Poesi, blev faktisk først i
1853 ved Billes Eksempel befrugtet og omsat til digterisk Handling.

H. C. Andersens Omtale af hans Hensigt at ville behandle Silke
borg By og Egn paa Prosa i Rejseskitsens Form vil fremgaa af føl

gende Citater af Breve, alle fra 1853 og skrevne i Silkeborg:
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8. August:
»dog Du kan læse i Dagbladet om denne nye By [Silke
borg], Stykket der staaer er vist af Hr. Bille, som nylig har været
Til Marinekaptajn Chr. Wulft den

her«.........
Til Forlagsboghandler O. H. Delbanco den 8. August:

»De skal snart faae et større Stykke af mig om »Silkeborg«
og De vil ude hos Drewsen paa Strandmøllen finde to Malerier af

hvilke De vist kan faae Lov til at vælge eet til at lade tage en Skizze
efter. Jeg anseer Silkeborg, for et af de interessanteste Punkter i vort
Land, dets storartede deilige Natur og det, at i vore Dage en heel
Kjøbstad skyder op, som var det paa amerikansk Jordbund, giver det
en særlig Interesse og jeg har alt nedtegnet det saaledes at jeg haaber
det kan læses med en Slags Interesse og særlig passe for Folke-

calenderen«..........
Til Frøken Henriette Wulff den 15. August:

... »Her [Silkeborg] komme i denne Tid mange Besøgende for

at see denne deilige Egn, De vil i 3 Numre af Dagbladet (5te,
6te og 8. August 1853) see en Beskrivelse skrevet af Redacteuren Bille,
jeg har nu senere skrevet een i min Maneer, som rimeligvis kommer i
næste Folkekalender. Man er meget tilfreds med den og jeg troer den
er aldeles Anskueliggjørende«..........
Til Edvard Collin den 16. August:

... »De har vel i Dagbladet seet en Skildring af Bille om Silke
borg, jeg har nu ogsaa skrevet een og jeg har bestemt den til Delbanco-Loses Fo Ikec alender. Michael Drewsen, der nok ikke har læst
meget af mig, er ganske betaget over den sande og beskuelig[e] Skil
dring, De skal engang høre den! her er jo ogsaa en sjælden smuk Na
tur, der ikke er nok kjendt, selv af Danske, men den bliver det, Jern
banen vil trække Skarer her til og fra«
Til Baronesse Jonna Stampe den 18. August:

... »Læs i Dagbladet den lille Skizze Bille der har skrevet om
»Silkeborg«, den er vel ikke fyldig og frisk, som jeg vilde have den,
men det ei altid facta. Jeg har nu, til Folkekalenderen skrevet et større
Stykke om Silkeborg og givet et Landskabsmaleris, som jeg kan give
det. Dersom vi sees i Sommer, saa skal jeg have det med«...........
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»Ib og lille Christine*. Pramfarten paa Gudenaa.
Efter Tegning nf Vilh. Pedersen.
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Til Forlagsboghandler O. H. Delbanco den 31, August:

....»Den Skildring jeg har givet af Silkeborg, tiltaler meget her
paa Stedet, hvor man kj ender Enkelthederne, og altsaa kan dømme
om Sandheden, jeg vil ogsaa troe at de som slet ikke kjende til Silke
borg faae ved det givne Billede Interesse for samme og jeg haaber at
det skal høre til de bedre Bidrag i Deres Nytaars Gave. Med Hensyn
til Hr. Barenzens Tegning, da kjender jeg slet ikke denne, men det
bliver vel tids nok, naar jeg kommer hjem, at see den. Hvad Fabriquen
angaaer, da har, som jeg nok tidligere har meldt, Hr. Chr. Drewsen paa
Strandmøllen, to Malerier der viser denne. »H. C. Andersens Bænk«,
som De nævner, ligger særdeles malerisk, men Udsigten er næsten i
Fugleperspectiv, og hvad der her er slemt, vi have Ingen, som tegner,
kunde jeg selv gjøre det, da kjørte jeg strax derud og gav Dem den,
nu bliver det kun med Ord jeg kan give Dem Stedet, uden at jeg dog
vil nedskrive Navnet«.........

Af det anførte fremgaar med al ønskelig Tydelighed, hvad der
karakteriserer de to Rejseskitser. H. C. Andersen har fundet, at Billes
Skitse vel ikke var »fyldig og frisk, . .. .men det er altid facta«, d. v. s.
Bille giver fra først til sidst de faktiske Oplysninger, som ikke skal
eller bør foragtes, men selv vil han, Andersen, give en Skitse paa sin
»Maneer«, give et »Landskabsmalerie«, saaledes som han, Digteren,
kan give det. For ikke nødvendigvis at maatte kopiere Bille har An
dersen derfor med velberaad Hu tilstræbt at give sin Beskrivelse et
malerisk og poetisk Sving, og det er lykkedes særdeles godt for ham.
At han ikke blot har benyttet Iagttagelser og Meddelelser fra 1853,
men tillige i ret udstrakt Omfang har støttet sig til sine Indtryk og
udførlige Dagbogsoptegnelser fra Silkeborg-Opholdet i 1850, frem
gaar ret tydeligt af hans Skitse. Maa Billes Artikelserie saaledes siges

at indeholde en overvejende økonomisk-historisk-topografisk Be
skrivelse, er H. C. Andersens derimod en i særlig Grad male
risk beskrivende, romantisk-digterisk Skildring, der lægger Hoved
vægten paa at bibringe Læserne et intenst Indtryk af Silkeborg- og
Himmelbjergegnens ejendommelige, snart idylliske, snart storslaaede
Skov- og Bakkenatur med de talrige, til Tider solglitrende, men ofte
dystre Søer og Aaløb.
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Vilh. Gråtit: Gudenaa ved Norreskov (Nordskoven).

Skønt H. C. Andersen formentlig tidligst i Løbet af August Maaned
1853 har lagt sidste Haand paa sin Skitse »Silkeborg«, har han dog, da
den første Gang fremkom paa Tryk i »Folkekalender for Danmark«
for 1854, dateret den 5. August 1853, som er den Dag, da Billes første
Artikel om Silkeborg fremkom i »Dagbladet«. Denne nøjagtige Sam
tidighed er historisk ukorrekt, hvad Brevcitaterne positivt udviser,
men den Tanke har tiltalt Andersen at foregive Samtidighed med Bille,
muligvis for paa denne Maade at tilstræbe Tilintetgørelse af enhver
Mistanke om Plagiat eller andet Misbrug af Billes Artikelserie. Dette
er sandsynligvis den eneste Aarsag til, at han har ment det formaalstjenligt at antedatere sin Skitse, hvad der ellers ikke synes at have
været nogen rimelig Grund til.
Ganske pudsigt fremgaar det af Andersens Breve, at han allerede
under Udarbejdelsen af Rejseskitsen havde Blik for den mere forret
ningsmæssige Side af Digtervirksomheden, idet han efter Aands
produktets Art og Beskaffenhed traf Beslutning om, hvor han vilde
have det offentliggjort, samt gav den vordende Udgiver Anvisninger

med Hensyn til Billedstoffet.
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Som den taknemmelige Natur H. C. Andersen var, sendte han
straks, da Rejseskitsen var udkommet, et Eksemplar af den til sin
gode Vært fra Sommerens Dage, Michael Drewsen, som en Opmærk
somhed mod denne og en fin Tak til ham og Hustru for udvist Gæst
frihed under hans lange Ferie i Silkeborg. Drewsen anerkendte Mod
tagelsen ved en kort, men hjertelig Skrivelse, dateret Silkeborg den
2. December 1853
):
*
»Kjære Andersen!
Tak for Bogen og tusinde Tak for den yndige Beskrivelse af Silke
borg. Jeg vil ønske enhver Mand, som har virket Noget i sine Dage,
maatte finde en Digter, der kunde besynge hans Virken og Egnen,
hvor han har virket, saa smukt, saa sandt, saa poetisk, som min Digter
har besunget mig og min Egn. Endnu engang Tak! — Malle og Bør
nene hilse Dem paa det venligste.
Deres
M. Drewsen.«

Rent bortset fra den direkte Hensigt med Skrivelsen tjener denne
som et uomstødeligt Bevis for, at der ikke kan have bestaaet noget
spændt Forhold mellem H. C. Andersen og Drewsen paa det Tids
punkt, da denne Korrespondance fandt Sted. Tværtimod! havde Ven
skabet mulig nogle Gange i Sommerens Løb staaet lidt i Fare, maatte
man nu antage, at det gode Forhold helt var tilvejebragt igen. Dette
fremgaar da ogsaa af, at Andersen senere besøgte Drewsen.
I 1856 oversatte H. C. Andersens Ven, Major F. A. Serre i Maxen,
sammen med Digteren Rejseskitsen »Silkeborg«, og den tryktes der
efter i Westermanns illustrierte deutsche Monatshefte, i dette ansete
Tidsskrifts allerførste Hæfte, Oktober 1856. Andersen var af Redak
tionen blevet opfordret til at levere et Bidrag og valgte saa »Silkeborg«,
hvoraf tør drages den Slutning, at i hvertfald han selv og tillige hans
tyske Ven F. A. Serre har anset denne Skitse som en fuldgod Repræ
sentant for den Del af Andersens literære Produktion, som Rejse
beskrivelserne udgør.
)
**
Rejseskitsen »Silkeborg« er en moden Frugt af H. C. Andersens
Silkeborg-Besøg i 1853. Opbygget paa Dagbogsindholdet af 1850, friske
Studier i Marken og Samtaler med forskellige stedlige Hjemmels*) 1 del kgl. Biblioteka Samlinger.
’•) C. Behrend og II. Toprae*Jensen: II. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin.
Bind 11. Side 233. Yderligere Oplysninger om delle Punkt er velvilligst meddelt mig nf Bthliotcknr
II. Topsoe-Jensen.
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mænd indeholder den en væsentlig Del af det Raastof, som poetisk
bearbejdet kommer igen i en Del af hans senere Digtning. »Den lille
Skitse fører Læseren Egnen rundt, standser undervejs for at opfriske
Lokalsagn og historiske Tildragelser og ender med at skildre Papir
fabrikkens Grundlæggelse, Byens Opstaaen og med at varsle den en
stor Fremtid mellem Jyllands Stæder.«
)
*
Rejseskitsen er frisk og fornøjelig. Den bærer ikke i mindste Maade
Præg af den Melankoli og nervøse Angst, der, som i det foregaaende
skildret, red Andersen som en Mare i det meste af Sommeren 1853
som Følge af Koleraepidemien. Et literært Produkt af denne Art er
til en vis Grad en bunden Opgave og maa ifølge Sagens Natur for visse
Partiers Vedkommende antage et objektivt-beskrivende Præg. Ikke
destomindre giver Skitsen i al sin Korthed Silkeborgs og navnlig dens
Omegns Karakteristik og sagnomspundne Historie med en saa ægte
Lokalkolorit og en saa indtrængende og følelsesfuld Forstaaelse, at den
den Dag i Dag maa betegnes som et saare yndefuldt Stykke Prosalyrik

i denne literære Genre.
St. Billes og H. C. Andersens samtidige Beskrivelser af Silkeborg
•) II. Topsoc-Jcnnen! II. C. Andersen og Jylland, Anrhuus Sliftatidcndc for 2. April 1930.

101

By og Egn, der, bortset fra poetisk Værdi, tilsammentagne giver et
fuldkomment Billede af det Samfund, den Befolkning og hele det
Milieu, som Digteren i Halvtredserne i forrige Aarhundrede fandt der
i Jyllands Midte, er af saa fremragende lokalhistorisk og topografisk
Interesse, at begge Skitser i det følgende skal gengives i deres Helhed.

H. C. Andersens lidende Sindstilstand og Trang til Ensomhed i Ferien
1853 drev ham som omtalt jævnlig ud i Naturen. »Imellem driver jeg
ene om ad Heden til, eller fisker eller gaar og optegner mine Natur
studier for tilkommende Digtninger«.......... »men Sindet kan ikke løfte
sig, jeg faar heller ikke stort bestilt, en lille Fortælling har jeg skrevet,
den er ikke ilde, men der er ikke Solstraale deri, thi jeg har slet in
)
*
gen.«
Den Fortælling, som disse triste og mismodige Udtalelser er
møntet paa, er det lille Eventyr om »Ib og lille Christine«, som findes
trykt første Gang i Andersens Samlede Skrifter, Bd. 18, 1855. Saavidt
vides er Eventyret ikke omtalt i hans Almanaker eller Dagbøger,
men Brevcitatet efterlader ingen Tvivl om, at det i sin Helhed er dig
tet og skrevet i Silkeborg. Største Delen af dets Sceneri er henlagt til
Silkeborg-Egnen. »Værdifuldest er ikke Handlingen, men Enkeltscener
som Pramfarten op ad Gudenaa, hvor Grisen plumper i Vandet for de
to Børn, eller deres ængstelige Omflakken i den vildsomme Skov, hvor
Taterkonen møder dem og giver dem sine sælsomme Lykkegaver.«
)
**

I de Aar, der laa mellem H. C. Andersens andet og tredie og sidste
Silkeborg-Ophold, altsaa i Aarene mellem 1853 og 1859, udarbejdede
han det Værk, en Roman, i hvilket han har gjort den mest udstrakte
Brug af sit indvundne Kendskab til Midtjyllands, særlig SilkeborgEgnens, Natur, Folkeliv og Folkeminder, et Værk, som H. TopsøeJensen har gjort til Genstand for en udførlig og interessant Rede
),
***
gørelse
der her gengives i sin Helhed: .......... »det anseligste Mo

nument over Andersens Silkeborgophold er hans sidste store Roman;
*) Breve al 16. og 31. August 1853 lil henholdsvis Edv. Collin og C. B. Lorck.
*’) og *•*) H. Topsoc-Jensen anf. Avisartikel.
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Joh. lioescn: Elletritriter ved Naaegc,

»At være eller ikke være« (1857). Den kostede Digteren Aars Arbejde,
men gjorde hverken rigtig Lykke hos Samtid eller Eftertid; man dømte
om den, omtrent som Oehlenschlåger havde gjort det om Andersens
»Ahasverus«, at her var »mere Prætention end Præstation«. Maalet
var sat højt: »Fred og Forsoning mellem Natur og Bibel vil jeg! Kan

jeg løse denne Opgave, da døer ogsaa dette Materialismens alt Gud
dommeligt opslugende Uhyre«. Men trods sine vitterlige Mangler — de
endeløse filosofiske Diskussioner — er Bogen baade karakteristisk og
meget læseværdig. Den er helt og stort tænkt, fastere komponeret end
hans øvrige Romaner; den er rig paa virkningsfulde Situationer og
rummer et pragtfuldt Galleri af herlige Bifigurer, og dens Replikkunst
staar i Underfundighed paa Højde med de bedste af Historiernes. Dig
terisk værdifulde er især de jydske Afsnit. Andersen udtaler i Ro
manen, at »Digteren skal staae i Højdepunktet af sin Tidsalders Ud
vikling; af vor Tid skulle vore Digtere skabe for at aabenbare sig i Aand
og Sandhed.« Og han var klar over, at han levede i en Overgangstid,
hvor gammelt og nyt brødes. Handlingen begynder 1837 og føres om
trent op til Bogens Udgivelsesaar. Det første Pust af den nye Tid mær
ker vi, da Hovedpersonen, Niels Bryde, forlader sin Barndoms stille
Præstegaard i Hvindingdal og ved Langsøen ser Arbejderne i Færd
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med at rejse Drewsens store Papirfabrik — Silkeborgs Grundlæg
gelse! Afgørende bliver 1848, Revolutionsaaret og Krigsaaret; Ro
manens sidste Del foregaar i København under Koleraen (med et
Portræt af den heltemodige Ilia Fibiger, »Clara Raphael«s Søster).
Saa friske Foreteelser som Mormonernes Propaganda og det første
Dampskib paa Gudenaa er kommet med, og efter Andersens Sædvane
kastes Blikket nysgerrigt ud i Fremtiden; endog Radioen har hans

frugtbare Fantasi forudanet. Handlingen udspilles dels paa Silkeborgkanten, dels i København; Modsætningen mellem det næsten primi
tive jydske Landsbysamfund og den livlige Hovedstad belyser Bogens
Grundtanke. Begge Scenebillederne er udført med stor Omhu; næ
sten alle Optegnelserne om Silkeborgegnens Natur, dens Plante- og
Dyreverden er udnyttede — ligefra de sorte Storke til Fata Morgana
over Heden. Og Taterne, som allerede paa hans første Rejse optog
Andersens Fantasi, spiller nu en meget betydelig Rolle i Handlingens
Mekanik. Den heftige Niels Brydes Udviklingshistorie er Emnet. Fra
den ortodokse Præstegaard kommer han til København for at studere
Teologi, men opgiver snart baade den og Barnetroen under Indflydelse
af Strauss’ og Feuerbachs Skrifter. Han bryder med Hjemmet, da han
bliver Mediciner og vælger »Riget af denne Verden for Riget af hin«.
Men Krigen ryster hans materialistiske Livsopfattelse alvorligt, og
Bekendtskabet med en aandfuld og varmhjertet jødisk ung Pige, som
dør under Koleraepidemien, fører ham atter til Troen, først paa Gud,
dernæst paa Udødeligheden. Han ender som Talsmand for en udogma
tisk Kristendom, som søger Gud baade i Bibelen og i Naturen. Hans
Skæbne minder om lille Kays i »Snedronningen«; til Gerda svarer
hans fromme Plejesøster Bodil
).
*
Romanens Slutning dækker ganske
Eventyrets Udgang.
Argumenterne er falmede, men levende er Indtrykket af Digterens
religiøse Uro og svære Sjælekampe. »Jeg var ikke et fromt, drøm

Silkeborg Vandmølle 1856.

som er tegnet med inderligere Kunst end Niels Bryde selv: Tater
sken med Idiotbarnet, Lappeskræderen, lille Karen, Musikant-Grethe o. fl.«..........
......................

af Drøftelsen staar Spørgsmaalet om Udødelighed. I Romanen aner vi
Digterens Løsning i den gribende Række Billeder af forkrøblet og
uudviklet Menneskelighed, som higer mod Fuldkommengørelse, og

Silkeborg-Opholdet i 1859 var som omtalt i det store og hele ret
mislykket for H. C. Andersen, der var en Del upasselig og som Følge
deraf og tillige paa Grund af ikke helt tilstrækkelig Opmærksomhed
fra Værtsfolkenes Side kedede sig noget. Desuden var dette Ophold
saa forholdsvis kortvarigt, at hans Musa ikke under selve Besøget har
trykket ham Pennen i Haanden. At Opholdet trods alt har været en
forfriskende Genoplevelse for ham af forskellige lokale og turistlige
Tillokkelser, som forhen havde kunnet sætte hans Sind i Svingninger,
maa dog vist antages med nogen Støtte i hans Dagbog og Breve fra
dette Tidsrum. Opholdet kan derfor ikke siges at have været uden
Indflydelse paa Tilblivelsen af et af hans bedste Eventyr, »Laserne«,
som en Forfatter mener er blevet til i September 1859
).
*
I Modsæt
ning dertil er H. Topsøe-Jensen
)
**
af den Opfattelse, at Eventyret

*) Jfr. E Rcumcrt: II C. Andersen som han vnr. 1925, Side 68. Rcumcrl mener, al der ved Bodil er
legnel cl Billede nf Bnroncssc Jonna Slnmpe. (Ud g. Anni.).

•) V. Wnschnilitis: H. C. Andersens Eventyr .Lnsernc', København 1922, Side 46.
“) III. velvillig Meddelelse lil Udg.

mende Barnesind. Mangen religieus Kamp havde jeg gennemgaaet i
mig selv.« Bogen er ægte, fordi den er stærkt personlig. Og i Centrum
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næppe er blevet til før 1861. At det skulde stamme helt fra 1853 og
være skrevet i Silkeborg, er mindre sandsynligt. Karakteristikon og
det foran anførte Brevcitat passer afgjort ikke paa denne lystige Hi
storie. Første Gang denne nævnes, er i H. C. Andersens Dagbog for
14. Maj 1861 i Rom: »Paa Hjemvejen fortalte jeg Bjørnstjerne [Bjørn
son] om mit Eventyr »Laserne«. Man kunde naturligvis tænke sig den
Mulighed, som ikke er usandsynlig, at Eventyret laa i København i
færdig Skikkelse, og at Andersen kun omtaler det for Bjørnson. Men
efter Ordene kan det ogsaa betyde, at Andersen i Hovedet har Planen
til et Eventyr, som han nu fortæller sin norske Ven. Den 17. Marts
1862 oplæste han det under Titlen »I Kludebunken« ved et Aften
selskab hos Prins Christian af Glyksborg, den senere Kong Christian
den Niende. Den 17. Juni 1865 oplæste han det under Titlen »La
serne« paa Frijsenborg, »hvor det ret gjorde Lykke« (Dagbogen); 19.
Juni staar der — ligeledes paa Frijsenborg — »Læst høit de to nye
Eventyr og »I Kludebunken«. Under denne Titel forekommer Even
tyret i nogle af de mange Kladder til det, som Det kgl. Bibliotek be
sidder. Ejendommeligt nok, at Andersen med to Dages Mellemrum
anfører to forskellige Titler paa samme Digtning! Han har altsaa endnu
ikke dengang bestemt sig for dets endelige Navn. Endnu i nogle Aar
gemte han det i sin Skuffe. Først i 1868 kom Historien i Folkekalenderen.

At Andersen, som under sine tre Besøg hos Michael Drewsen hver
Gang med Interesse studerede Papirfabrikationens forskellige Proces
ser og bl. a. har iagttaget Kludenes Sortering og Forvandling, derimod
er blevet inspireret til Eventyret i Silkeborg, er uden for Tvivl. Som
bekendt giver det en glimrende og »lystig Karrikatur af skrydende
norsk Arrogance og fnisende dansk Selvgodhed«
)
*

Land, hvor Brydningen mellem Øst- og Vestjyllands Natur fandt Sted,
og derpaa over de midt- og vestjydske Hedelandskaber til Klitterne
og det tordnende Vesterhav, som han nu saa for første Gang i al sin
Vælde. Senere videre til Vendsyssel med Ophold paa Skagen og atter
til Silkeborg over Aalborg og Randers. Hans to foregaaende Jyllandsophold havde ikke ført ham uden for det østjydske Omraade, men givet
ham et ganske godt Kendskab til dette. Mod Slutningen af Rejsen 1859
var Andersen blevet i saa rigt Maal opfyldt og bjergtaget af Jylland,
at hans Kærlighed og Begejstring maatte have Udløsning i Poesi, og
Digtet blev hans pompøse og pragtfulde »Jylland mellem tvende Have«,
som meget træffende er blevet betegnet som »Jydernes Nationalsang«.
Digtet blev skrevet paa Vognen fra Randers til Hjermind Præstegaard den 28. August, og Andersen læste det den næste Dag op i
Præstegaarden for den 90-aarige Pastor emeritus, Konsistorialraad
Bjerregaard.
Bestanddelene i Digtet
)
*
er Andersens forskellige jydske Natur
indtryk og Iagttagelser, og Silkeborgegnen savnes i saa Henseende
ikke. Direkte mindes han denne Egn i Strofen: »Højland med
Skov-Ensomhed«. Denne typiske Skovensomhed har Andersen her i
Landet sanset og fornemmet bedst i Skovnaturen omkring Silkeborg.
Men hans Stof og Billeder, som f. Eks. »Ørknens Luftsyn«, Lyngen
som et »pragtfuldt Tæppe«, Heden, som er ved at blive forvandlet til
en Kornmark, og Jernbanetoget, »Dampdragen«, der vil komme til at
flyve fra Sted til Sted, kan med stor Tydelighed og Bestemthed hen
føres til Iagttagelser og Inspirationer først indgivne ham under Silkeborg-Opholdene, omend de falder sammen med tilsvarende modtagne
under Rejsens senere Forløb, eller er Iagttagelser og Indtryk, som ved
Hjælp af Dagbogsindholdet omhandlende de tidligere Jyllandsrejser
er blevet genopfriske! i hans Erindring.

H. C. Andersens vidtstrakte Sommerrejse i 1859 var uden Sammen
ligning den, som gav ham det fyldigste og rigeste Indtryk af Jylland
og den jydske Natur. Den havde ført ham til de mest forskellige Egne
og til de fjerneste Udkanter af denne Landsdel. Han var fra den smi
lende østjydskeNatur omkring Aarhus med de frodige Skove, Marker
og Enge og med Glimt af det blaa Kattegat først blevet ført til det
midtjydske Skov- og Bakkelandskab omkring Silkeborg, Søernes

Af det foregaaende vil det fremgaa, at Silkeborg og Midtjylland
forekommer, omend i meget forskellig Grad, i de af Andersen sædvan
ligt benyttede Digtarter, Romanen, Eventyret, Rejseskitsen og det ly
riske Digt. Den dramatiske Digtekunst havde han lagt paa Hylden, in

den han første Gang besøgte Silkeborg By og Egn.----------’

*) H. Topsoc-Jenscn anf. Avisartikel.
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Jfr. .Ldda«, Bd. 33. Oslo 1933, Kjeld Griller: »Jylland mellem tvende Have, og II. Topsoc-Jcnscn

anf. Avisnrlikei.

107

Det er, som det fremgaar af det foranførte, ikke nogen ganske
uvæsentlig Indflydelse, disse Besøg har haft paa H. C. Andersen og
hans Digtning. Silkeborgegnen taaler i hvert Fald Sammenligning med
en hvilkensomhelst anden dansk Egn. Skønt Andersen fattede stor
Kærlighed til Midtjylland paa et Tidspunkt, da denne Egn i hvert
Fald for Sjællændere og Fynboere var at betragte som »det mørke
Fastland«, og skønt han, som man med en vis Berettigelse tør be
nævne »Silkeborgs første Turist«, og som nød europæisk Digterberømmelse, maa have bidraget væsentligt til ved sine Silkeborg-Poesier at henlede Ind- og Udlandets Opmærksomhed paa denne By, ses
det ikke, at man nogensinde der har paaskønnet og søgt at minde om
den Kærlighed til Egnen, som den store Digter saa øjensynligt har
næret. Intet Monument, ingen Gade eller Plads paakalder i Silkeborg
By Erindringen om H. C. Andersen. Paa Himmelbjerget kan man gaa
fra Monument til Monument, uden at dog noget er oprejst til Minde
om Jyllandssangens Skaber. Forhaabentlig vil der i en nær Fremtid
blive raadet Bod paa denne Mangel. Thi at H. C. Andersens Minde
fremfor nogen anden af de danske Digtere bør æres og værnes netop i
Silkeborg og paa Silkeborg-Egnen, vil i Nutiden næppe blive bestridt
af nogen. H. C. Andersens Navn vil til sene Tider blive nævnt i For
bindelse med Silkeborgs Grundlæggelse og Nybyggertid, og hans Rejse
skitse »Silkeborg«, paa en vis Maade Silkeborgs første »Turistfører«,
indeholder temmelig sikkert den fineste og mest aandfulde poetiske
Skildring af denne Bys urgamle, storladne og romantiske Omgivelser,
som endnu er skrevet. —
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Bille.

C. ST. A. BILLE: SILKEBORG
(»Dagbladet« for 5., 6. og 8. August 1853.)

Navnet Silkeborg, som for 10 Aar tilbage kun var lidet bekjendt, er
nu i Alles Munde, og det er kun Faa, som gjøre en længere Rejse i
Jylland, uden at en Tour til Silkeborg er optaget i deres Reiseplan. Og
et Besøg der lønner sig i Sandhed godt; Egnen er henrivende skjøn og af
en Charakteer, som hertillands er saare sjælden: de høje, romantiske
Bakker, de store alvorlige Skove, de mange venlige Indsøer danne til
sammen et beundringsværdigt Hele. Men Egnen er dog ikke det, som
mest lægger Beslag paa den Reisendes Interesse. Silkeborg er fremfor
Alt mærkeligt ved den Hurtighed, hvormed der fra et Intet er fremvoxet, og endnu stadig voxer, en høj Grad af Liv og Virksomhed; Silke
borg minder om hine amerikanske Nybygder, til hvis Historie vi sin
dige Europæere lytte med undrende Studsen, fordi man i den ligesom
seer Hjulene i det økonomiske Maskineri, de Kræfter, som vi i vort
alderstegne Samfund spore Virkningerne af, men ikke kunne gribe
med Hænderne, afslørede for vore Øjne. En kort Beskrivelse af Silke
borg tør derfor i dobbelt Henseende gjøre Regning paa almindelig In
teresse, og jeg skal derfor meddele Dem og Deres Læsere en saadan,

Hi

støttet paa Oplysninger, der ere hentede paa Stedet selv og velvillig
meddelt mig af forskjellige Beboere, navnlig Forvalter Bindesbøll og
Fabrikeier M. Drewsen.
Silkeborg ligger i Gjerns Herred paa den østlige Høideryg af Jylland
(50° 12' N.B. og 3° V.L. fra Kbhvn.) ved Gudenaaens Udløb i Langsøe
omgivet af Skove, Søer og Bakker. Navnet, der oprindelig kun tilkom
en enkelt Bygning, har efter Sagnet sin Oprindelse derfra, at en Biskop
paa en Reise blev greben af Beundring over Egnens Skjønhed og ka
stede sin Silkehue i Vandet med det Løfte at reise en Borg eller et
Kloster der, hvor den flød iland. Silkeborg Kloster
)
*
omtales ikke
meget i Historien, men der findes endnu i den saakaldte Gammelhave
Ruiner, som tilskrives Klosterbygningen. Da Klosteret forsvandt, rejste
sig i dets Sted en Hovedgaard, og denne med sit Underliggende: hele
Them Sogn, Byerne Haarup, Skjellerup, Lauen, en Deel af Mollerup
og Linaa, Alt under Linaa Sogn, hørte i Begyndelsen af det 18de Aar
hundrede til det saakaldte Ryttergods; Jordene laae øde og udyrkede, i
det Høieste benyttedes de til Græsning for Rytterheste, og Gaarden
geraadede mere og mere i Forfald. I 1769 blev den af Kronen afhændet
til Ritmester Hans Hoff, hvis Navn endnu ved et uhyggeligt Sagn om
Gjengangere med Hovedet under Armen er knyttet til Gaarden; denne
Eier opførte de Bygninger, der endnu staae; og efterat en Ildebrand i
1777 havde tilintetgjort en Bindingsværks Ladebygning, opførtes en ny
af Grundmur. Ritmester Hoff overdrog i 1790 Eiendommen til sin Søn,
Landsdommer H. M. Hoff, som begyndte at afhænde Bøndergodset og
derpaa i 1804 solgte den for 200,000 Rbd. D. C. til Overkrigscommissair
Ingerslev og Ritmester Halling til Frisholt, hvilken sidste kort derefter
udløstes for 25,000 Rbd. D. C. Ti Aar derefter, i 1814, kjøbte Krigsraad
Aastrup i Randers Ejendommen for 300,000 Rbd. Sølv og 300,000 Rbd.
Sedler; men da han var ude af Stand til at erlægge denne Sum, gik
Kjøbet tilbage, og Ingerslev beholdt som Erstatning de 120.000 Rbd.
Sedler, som vare udbetalte. Men allerede i 1821
)
**
maatte Staten over
tage Ejendommen for 191,000 Rbd. prioriteret Gjæld, og den gik da ind
under Domainerne. Avlsbruget bortforpagtedes for en ringe Afgift, den
store Vandkraft, der gjør Silkeborg til saa vigtigt en Punkt, benyttedes
') Silkeborg var ikke Kloster, men Residens for Aarhus-Biapcrne, jfr. Edv. Egeborg: Silkeborg Slot
I—lil. — Orion II (1851) S. 204--267. — Anrb. f. nord. Oldk. og Hist. 1885. S. 323—340. —
Saml. L j. Hist, og Topografi. 4. R. Hl 1017—1019 S. 137—170 og 267—300, — Aarhus Stifts Anrb
1019. 12. Bind, S. 104—178. (Udg. Anm ).
”| Holte Aii raln I 1823 (Udg. Anni.).
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Silkeborg set fra Kildebakken. Efter gi. Fotografi.

alene til at drive en ussel Meelmølle, det rige Aalefiskeri indbragte
aarlig høist en 4 a 500 Rbd., og Produktet fra de umaadelige Skove
var næsten værdiløst eller dog af uforholdsmæssig ringe Værdi, da der
manglede Afsætning paa Stedet, og Communikationen var overordentlig
).
*
vanskelig
Regeringen havde længe ønsket at bringe en Forandring i denne
Sagernes Stilling, men det var ikke endnu kommet til et alvorligt For
søg, og efter den Langsomhed, der udmærkede alle Regeringsforan
staltninger, vilde det efter al Rimelighed have varet meget længe, før
dette Ønske var fremtraadt i Handling. Det var forbeholdt Andre at
løfte den Steen, som var de Styrende for tung. Fabrikanterne Drew

sen & Sønner, som altid havde udmærket sig ved megen Forretningsaand og praktisk Dygtighed, vare bievne opmærksomme paa Silke
borg, og efter den første Himmelbjerg-Fest, som afholdtes i Sommeren
1843, besøgte de Stedet for at komme til nærmere Kundskab om For
holdene. De opdagede hurtig, af hvor stor Betydning de der givne na
turlige Betingelser kunde blive, naar de benyttedes paa den rette Maade,
og allerede i Eftersommeren samme Aar indgave Brødrene C. & M.

Drewsen et Andragende til Regeringen om at erholde Vandkraften og
') Om Silkeborg Hovedgaard og Gods, ac Gr. Begtrup: Beskrivelse over Agerdyrkningen« Tilstand i
Norre-Jylland, 1808. S. 540—545 og I. C. Schyllie: Skanderborg Amt, 1843, S. 119 og 421. (Udg. Anm.).
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Silkeborg set fra Øst. Efter gi. Stik.

endeel af Terrainet overdraget som Arvefæste. Som det var at vente,
forhastede Rentekammeret, den Autoritet, under hvilken Silkeborg
som Domaine dengang sorterede, sig ikke med Sagen, og Afgjørelsen
vilde sagtens paa sædvanlig Maade med Betænkninger og Erklæringer
være bleven forhalet i det uendelige, dersom ikke Christian den Ot
tende, som personlig interesserede sig for Sagen, havde paaskyndet
den. Den 16. Februar 1844 overdroges da til Brødrene C. & M. Drew
sen i Arvefæste mod stigende aarlig Afgift, hvilken det første Aar var
840 Rbd. og fra 1864 og senere vil være 2500 Rbd., hele Vandkraften,
dog med et ringe Forbehold
),
*
samt henved 70 Tdr. Land, med Forplig
telse til inden en vis Tid at have Anlæget færdigt, og tillige i Forpagtning
Herregaardens Jorder, dog med Forpligtelse til eventuelt at afstaa en
deel af disse til Anlæget af en Kjøbstad eller Handelsplads, og tre af
dens Længer. — Fra nu af skred Sagen frem med Kæmpeskridt. I
April Maaned indrettede Brødrene Drewsen Boliger til deres Arbeidere.
I Mai blev Grunden lagt til Fabrikbygningen, som var fuldfærdig alle
rede i Efteraaret. Maskinerne, der vare bestilte i England, lode noget
vente paa sig, men saasnart de vare ankomne, sidst i November, blev
de opstillede, og allerede den 1ste Januar 1845, 10 Maaneder efter Over
dragelsen, var Fabriken i Gang. — I 1845 byggede M. Drewsen, som
var den, der ledede hele Anlæget, et Gjæstgiveri, hvortil der allerede
viste sig stærk Trang, et Bageri, et Bryggeri samt et Teglbrænderi. Det
følgende Aar indrettedes endnu flere Arbeiderboliger, og 1847 opførtes

Silkeborg set fra Nordvest. Efter Ttsrxntt fra tsfff.

paa den gamle Klostergrund endnu en Fabrikbygning, det ligesaa
smukke som bekvemme Vaaningshuus, Smede- og Tømmerværksted
o. s. v. samt de sidste Boliger for Arbeidere. I mindre end 4 Aar var
saaledes hele Anlæget i den Skikkelse, som det endnu har, tilendebragt,
og det maa herved ikke glemmes, hvor mange Vanskeligheder, Hin
dringer og Forsinkelser, der bleve skabte fraoven og maatte overvindes,
hvortil fordredes hele den varme Interesse, som Kongen og Kronprindsen følte for Sagen.
I de tvende indbyrdes forbundne Fabrikbygninger gaae nu Nat og
Dag tvende Papirmaskiner, der uden Spørgsmaal høre til de bedste og
fuldkomneste, som man selv i Udlandet har at opvise. Til disses Drift
benyttes udelukkende Vandkraft, der kan anslaaes til c. 120 Hestes
Kraft. Hver af Maskinerne leverer c. 2400 Pd. om Dagen, og hele Fa
briken leverer saaledes aarlig over 1,500,000 Pd. Papir af fortrinlig
Beskaffenhed. En Mængde Arbeidere af begge Kjøn finde Beskjæftigelse ved Fabriken, som direkte skaffer henved 300 Mennesker deres
rundelige Livsophold.

Den Hurtighed, hvormed Papirfabriken paa Silkeborg reiste sig, og
den store Virksomhed, som den allerede nu udfolder, er i og for sig
betragtet mærkelig nok, men endnu mærkeligere er den Virkning, som
Fabriken har havt udadtil, og det Liv, som den har skabt omkring sig.

') Jfr. herved Dom i 'Juridisk L’geskrivH, ny Hække, 1SGO, Side 22(J (Udg. Anni.).
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M. Drewsen er virkelig, som en aandrig Mand har sagt, bleven »Faderen
til den yngste By i Danmark«. Omkring den af ham reiste Fabrik har
der dannet sig en By, som i otte Aar er voxet frem af Jorden til en
Størrelse, som alt nu gjør mange af vore alderstegne Kjøbstæder til
)
*
skamme.
— Ved kongl. Resolutioner af 15de Decbr. 1845 og 7de Jan.

1846 blev det bestemt, at der ved Silkeborg skulde indrettes en Han
delsplads eller Kjøbstad, det dertil fornødne Terrain blev udlagt af
Hovedgaardens Jorder, og med utrolig Hurtighed reiste den ene Bygning

sig efter den anden. Foruden Plads til Kirke, Raadhuus og Toldbod
bygninger udlagdes ialt 101 Byggepladse, og paa disse er der allerede
opført 61 Gaarde og Huse til en Assurancesum (efter Opgivelse den
1ste Jan. 1853) af 91,380 Rbd., hvortil endnu kommer Assurancesummen
for Fabrikbygningerne osv., der høre med til Handelspladsen, tilsam
men altsaa 279,220 Rbd. Byen tæller nu ca. 900 Indvaanere, og for at
man kan danne sig en Forestilling om det industrielle Liv i Byen an
fører jeg, til Trods for det Vidtløftige i Opregningen, at der blandt disse

findes 7 Kjøbmænd, 2 Gjæstgivere, 4 Høkere og Værtshuusholdere, 3

Bagere, 2 Tobaksspindere, 2 Uhrmagere, 3 Malere, 1 Dreier, 1 Bog
binder, 2 Bødkere, 3 Smede, 1 Hjulmand, 1 Blikkenslager, 2 Rebslagere,
’) Sc llluslrei
*ct
Tidende 1861, S. 103, C. Hostrup: Senere Livserindringer, 1893, S. 1_ 104, G. Fibiger:
Medicinsk Topogrophic af Silkeborg og dens Omegn, 1803, og somme: Dodeliglicdfiforholdene i
Silkeborg 1801—1805, i Hygiejniske Meddelelser for 18G9. (Udg. Anm.).
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5 Modehandlerinder, 8 Skræddere, 5 Skomagere, 2 Farvere, 1 Børstenbinder, 1 Guldsmed, 2 Sadelmagere, 1 Marschandiser, 1 Bundtmager, 1
Væver; af industrielle Anlæg findes et Brændeviinsbrænderi, et Kalk
brænderi, der alene til Fabrikens Brug leverer 50 Tdr. Kalk om Maaneden, et Garveri, og desuden er projekteret endnu et Garveri i større
Stil og et Jernstøberi. I Byen findes baade Læge og Gjordemoder, men
det er endnu ikke lykkedes at erhverve Bevilling til et Apothek, uagtet
det nærmeste, i Them, er 1% Mil borte, og Veien dertil navnlig om
Vinteren er næsten ufremkommelig.
)
*
I geistlig Henseende har Byen hidtil hørt under Linaa og Dallerup
Sogne, men der har været holdt Gudstjeneste i et Kapel, som Kjøbmand Hølzermann paa egen Bekostning har ladet indrette paa Hovedgaarden, og der vil nu blive ansat en egen Præst i Silkeborg med Linaa
som Annex
);
**
Byen har allerede en vakker Kirkegaard. Skolen, der
ligeledes er paa Hovedgaarden, er besøgt af ca. 90 Børn. Der findes en
egen Postexpedition, men Silkeborg er endnu ikke blevet noget Told
),
***
sted
ligesom det hidtil har staaet under Gjern Herreds Juris•) Them Apotek flyttet til Silkeborg 1856 (Udg. Anm.).
•• ) Selvstændigt Kirkesogn 1855 (Udg. Anm.).
“*) Toldassistent med Doprcl i Silkeborg 1853 (Udg. Anm.).
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Silkeborg Papirfabrik, set fra Gudenaa. Efter Træsnit fra maa.

diktion, hvori dog ogsaa forhaabentlig ved en Omordning af Herre
derne vil skee en Forandring, saa at Silkeborg faaer en egen Herreds
).
*
foged
I commerciel Henseende hører Byen under Linaa Sogn, og

et Lovforslag om Handelspladsen Silkeborgs communale Bestyrelse er
endnu ikke vedtaget af Rigsdagen
).
**
— Det er at haabe, at der
ikke vil medgaae lang Tid, førend de forskjellige Foranstaltninger, som
vi her have paapeget, blive fuldførte, og at Silkeborg saaledes bliver
sat istand til med Selvstændighed og Kraft at ordne og fremme sine
Anliggender.

Det er indlysende, at en By ikke saa hurtigt kunne voxe frem fra
et Intet til en ret anseelig Størrelse, dersom der ikke var en stærk na
turlig Trang til en Kjøbstad netop paa dette Sted. Hvor stor Virksom
hed Papirfabriken paa Silkeborg end udfolder, saa vilde den dog være
ude af Stand til alene at give Erhverv og Underhold til de Mange, som
i faa Aar ere strømmede til Stedet. Nogle korte Oplysninger, som vi
næste Gang skulle give, ville ogsaa vise, hvilken Betydning den nye
■) Silkeborg Birk oprettet 1854 (Udg. Anni.).
”| Egon Kommunalbestyrelse 1855 (Udg. Anni.),
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Handelsplads har som Afsætningssted for et udstrakt Oplands Pro
dukter, og forklare dens ellers uforstaaelig hurtige Opvækst.
Landmanden i Egnen omkring Silkeborg var tidligere saagodtsom
ganske afskaaren fra Forbindelse med Kjøbstæderne. Fra Silkeborg er
Afstanden til Skanderborg 4% Miil, til Randers 7 Miil (ad Vandveien
paa Gudenaaen c. 10 Miil), til Horsens, Viborg og Aarhuus 6 Miil
);
*
desuden var Vejene til alle disse Stæder, selv i den gunstigste Aarstid,
saa slette, at de ikke kunde befares med større Læs, og Følgen deraf
var, at den allerstørste Mængde af Landmandens Produkter kun stode
i en meget ringe Priis. Handelspladsen Silkeborg aabner nu Adgang til
Afsætning af disse Produkter, og alt som Veiarbejderne skride frem, og
Communikationen lettes, vil Omsætningen stige betydelig. Alene fra
Hammerum Herred kan man regne, at der aarlig vil kunne føres til
Silkeborg c. 20.000 Tønder Korn, der forhen ere bievne forede op og
saaledes kun have givet en ringe Fordeel; det Samme gjælder de tilgrændsende Herreder. Men ikke blot Jordens Afgrøde har ved Anlæget af Silkeborg faaet forøget Værdi. De store Tørvemoser, Ruinerne
•) Som Curiotium knn det bemærke«, ni endnu i 1844 vnr Silkeborg «na lidet bekjendt, ni Vej
længden fra Anrhuii« kun ansloge« lil 5 Miil: men da Færdselen eflcrhaandcn forogcdcH, for
anledigede Vognmandene i Aarhuus, at Veten blev moalt, og Vcilrengden fandtes da nt være
G Miil.
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af de gamle Skove, laae tidligere saagodtsom ganske hen; Enhver skar
Tørv, hvor og som han lystede; nu derimod er Tørven blevet afsætte
lig (alene Fabriken paa Silkeborg bruger for c. 25 Rbd. Brændsel, væ
senlig Tørv, i Døgnet), og som en uundgaaelig Følge har der nu reist
sig en Række Processer angaaende Ejendomsretten til Moserne. Bræn
det fra de udstrakte Skove er steget til den dobbelte Værdi mod tid
ligere (Gjennemsnitsprisen er nu c. 53Z> Rbd. pr. Favn af Kløvbrænde
og 3 a 4 Rbd. for Fagotter), og Statskassen har derved faaet en be
tydelig forøget Indtægt. De fiskerige Indsøer'
)
*
ville ved hensigtsmæs
sig Benyttelse kunne give et anseeligt Udbytte og en ikke ringe Ind
tægt. De faa Teglværker, der tidligere fandtes, ere forøgede med en
Mængde nye, hvis Produkt finder en hurtig og let Afsætning til gode
Priser (c. 7 Rbd. pr. 1000). Uldvarerne fra Bindeegnen have ligeledes
naaet en lettere og fordeelagtigere Afsætning, og endelig maa det frem
hæves som et stort Gode — uagtet rigtignok mange af de større Land
mænd i Egnen bitter beklage det —, at Daglønnen er steget henved 100
pCt. Det forøgede Handelsrøre har endelig skaffet mange Mennesker
Beskæftigelse ved Pramfarten; før Anlæget af Silkeborg fandtes der
paa Gudenaaen ca. 50 smaa, omtrent lig med 25 store, Pramme, me
dens der nu er 70 store, som alle ere i stadig Fart. Alene mellem Ran
ders og Silkeborg er der en aarlig Omsætning af c. 80,000 Skp., og hen
ved en Fjerdedel deraf føres til og fra Fabriken.
Jeg nærer ikke nogen Tvivl om, at Silkeborg i Fremtiden vil faae
en meget stor Betydning. Den betydelige Vandkraft, som endnu ikke
er anvendt i sin fulde Udstrækning, muliggjør endnu flere industrielle
Anlæg af forskjellig Art. Dens Beliggenhed gjør fremdeles Handels
pladsen til et naturligt Oplagssted for Produktionen fra hele det indre
Jylland. Den projekterede Jernbane vil komme til at gjennemskjære
Silkeborg, som allerede er udseet til Centrum for de projekterede Veie
til Viborg, Randers, Aarhuus, Skanderborg, Horsens og Ringkjøbing, og
den Forøgelse i Produktionen, som Jernbanen vil bevirke, og om
hvilken der tidligere er givet interessante Oplysninger i »Dagbladet«,
vil søge sit Marked i Silkeborg. Den henrivende skønne Egn — som
enkelte Punkter, paa hvilke jeg i Særdeleshed henleder de Besøgendes
Opmærksomhed, nævner jeg foruden det storartede Himmelbjerg, om*) Som cn Mærkelighed anfører jeg, nt mon i en nf Soerne hnr fundet en Gjcddc med en Ørn
pan Ryggen; Fisken hnr været stærk nok til ni droge sin Forfølger, hvis Kloer vare borede
ind i dens Kjod, ned under Vandel, hvor de begge ere omkomne.
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trent 2 Miil fra Silkeborg, endnu Amalias Kilder, Olymp
),
*
Frederikkehøj, Fru Ingeborgs Bænk
),
**
det venlige Kynast, Lovisehøj, Tindebjer
get, Aasen med den smukke Udsigt fra H. C. Andersens Bænk, Ulveho
vedet, Lavahaandsbænken
),
***
Dronningestolen, det vakre Panorama fra
Vindingedal osv. — vil, naar den endnu stedse besværlige Communikation lettes ved Jernbanen og gode Veie, aarlig drage en Mængde Reisende
til Stedet. — Det vil ikke vare mange Aar, førend Silkeborg bliver et af
de vigtigste Punkter paa den jydske Halvø, Hjertet for det Liv, som
nu er ifærd med at skabes, og som skal give Jylland Erstatning for
mange Aars Tilsidesættelse. Maatte kun den »Jernbanefart«, hvormed
vi haabe at see dette Liv voxe frem, ogsaa vise sin Virkning paa Auto
riteterne, og forjage den Tilbagegangsaand, som nu til vor Ulykke
yttrer sig i det Ene som i det Andet
B.

•), **
) og

Snnfrcmt kendte i Nutiden er

det under undre Benævnelser. (Udg- Anm.).

121

ii. c. Andersen: Silkeborg
( Folkekalender for Danmark 1854, Side 97—106.)

Vi kjøre gjennem Skov og over Marker, ind igjennem en Bondegaard, og ud igjen, og snart staae vi paa Danmarks høieste Punkt:
Himmelbjerget, der i bløde Bølge-Former, med Lyng og Gyvelbuske
strækker sig ned mod en stor Sø, Juulsøen, der gjennemløbes af Gudenaaen, som herfra, milelangt, mellem Skov og Hede binder Sø til Sø
ned mod Silkeborg.
Under os paa Juulsøens Gjenbobred ligger Diinnersvold; vi see
Odden, hvor Sagnet melder, at Laven Slot stod. Overtroen øiner endnu
Guld, og Kobberkjedler skinne gjennem Vandet, og Roerkarlen, sta
gende sig frem, troer at høre Klangen derfra, idet han støder imod med
Aaren. Her boede een af Jyllands Sysselkonger, hvis smukke Datter
en Nat blev bortført af en anden Sysselkonge, der med hende foran
paa Hesten jog afsted hen over Seishede; det gjaldt om at naa Egene
ikke langt fra det nuværende Skovfogedhuus ved Silkeborg, og Stedet
nævnes endnu »Naae-Ege«; hvor han i Flugten tabte sin Hat, hedder
Stedet Hattenæs; Dybet i Aaen, hvor han vilde sætte over, da han
blev haardt forfulgt, og hvor Hesten sank med ham, saa han druknede,
kaldes Kongsdyb. Vi følge Sagnets Spor; idet vi fra Himmelbjerg fæste
Øiet mod Nordvest og øine over Søer og Skove de røde Tage af Byen
Silkeborg. Derhen gaaer vor Vei.
Vi tage gjennem Skoven op over Aasen, »Aa-Ringen«, kalder
Bonden den; alt fra Himmelbjerget see vi dens lyngbrune Side rage
frem i Skov-Hangen. I lang Strækning og i Høide med de største Træer
løfter sig Aasen, som var den en Vold, i cyclopiske Tider opkastet ved
Mennneskehænder; dens øverste Kam er kun bred nok for et Vogn
spor. Herfra ned imellem Trætoppene seer man Hede, Mose og en en
kelt Boghvedemark bredende sine hvide og røde Blomster over Sand-
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grunden. Her staaer af Birkegrene tømret en Bænk, hvorfra er et Skue
beslægtet med det, man har i Egnen om de skotske Søer, Katrine og
Lomond. Hvilken Eensomhed, hvilken Alvor! — Vel kan Sollyset i sin
Afveksling oplive denne Egn, men som den Sorgfuldes Ansigt i selve

Landskab fra Silkeborg-Egnen, Efter Folkekaletulcnn t8M.

Smilet, beholder den sit alvorsvækkende Præg. Hvilken Stilhed! i Mi
nutter fornemmes ingen Lyd, det er, som om man var betaget Hørelsen,
og dog er den skarp, saa at den fornemmer Myggenes Vingeslag. Her
er Natten dyb og hemmelighedsfuld, man hører kun den store Horn
ugle skrige fra Skoven, eller en Piben nede fra Aaens Siv, det er Raabet af Odderen, denne Ferskvandets Sælhund, som saaret af en enlig
Jæger endnu mægter at svømme over til den anden Aabred. Maaske
høres Skriget af Kongeømen, der bukker under i ulige Kamp. Det er
kun nogle Aar siden, da drev paa Strømmen en stor Gjedde, i hvis Ryg
med begge Kløer fast inde i Kjødet hang en Øm; den havde ikke mægtet at løfte den store Fisk, og begge dreve nu som et dødt Stykke.
Fra Aasen komme vi ned gjennem Skov og over Sandgrund, hvor
det hvide Flyvesand enkelte Steder bryder frem og lægger sig over
Lyngen; vi komme ind i Moser, hvor kulsorte Storke bygge deres
Reder i Træerne, og som en Paria-Slægt, stødt ud i Sumplandet, skyes
af de hvide Storke. Veien fører bestandig gjennem Skov; sorte Lynghøider løfte sig som Øer i Skovhavet. — Her er Strækninger som
skaarne ud af det besjungne Schwarzwald. Tørre nedfaldne Grene
knage i Lyng og Løv under Vognhjulet, som her danner nye Veispor.
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Vi træffe paa Fordybninger i Jorden, gamle Vildbassegrave, fra
den Tid Vildsvinet endnu her kaldte til Jagt, og for hvis Skyld Chri
stopher den Anden saa gjerne kom her i Egnen; det nu udslettede
Tvilum Kloster ved Gudenaa fik saaledes i et Aar fem Gange hans

Silkeborg Papirfabrik. Efter Folkekalendereti 1856.

Besøg. Endnu leve gamle Folk, som vide at fortælle fra deres Barn
dom om Ulvene i disse Skove.
Vi see Kjæmpehøie, paa hvilke store, slanke Bøge ere skudte op af
Spirer, der i Vind og Veir blev kastet hen paa de ukjendte Grave.
Vei- og stiløse Skovstrækninger omslutte her dybe Søer; paa en af
disse sees en lille svømmende 0 med et eenligt hældende Træ, den
driver om derude, hvorhen Vinden fører den. Man fortæller, at en
Fremmed kom til et af disse Vande, den saakaldte Mørksø ved Aasen,
og følte sig saa greben af dens melankolske Charakteer, at han, efterat
være draget bort, kom igjen tilbage og druknede sig her.
Skov-Eensomhed, her findes du! her, hvor endnu Kongeørnen byg
ger Rede, hvor de vilde Skovduer kurre, og Urhønen flyver op fra
Lyngen. — Men det er en fattig Jordbund, disse Egne har! siger man,
ja fattig efter hvad Menneskene ville fremtvinge her, men i sin Natur
ere disse Egne rige, yppige! Skovens Ur-Plante, Bregnen, skyder frem,
tidt mandshøi med sine fine, grønne fjedrede Blade; Tyltebær, Hind
bær og Blaabær mylre hen over Skovbunden, hvor den mørke Ene
bærbusk groer og minder om Italiens Cypres, og hvor Christtjørnen
staaer Sommer og Vinter med piggede, giindsende altid grønne Blade.
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Mod Vest slipper Skoven, idet Jordhævningen ikke længer beskytter
den mod Vestenvinden; alle Træstammer og Grene hælde mod Øst,
hvert Træ synes som tilklippet med Saxen; Skoven bliver til Buske,
den sænker sig ned i Bankerne; det er, som om Vestenvinden her
havde boltret sig, trykket Grenene mod Jorden og beaandet dem med
en forstenet Mos.
Vi see ned i en lang dyb Lyngdal; der ligger en eensom Hytte, klinet af Leer og tækket med Lyng, fra den løfter sig Røgen og viser, at
her leve Mennesker. — Overtroen fortæller, at i Dybdal, som denne
Strækning kaldes, ligger en stor fiirkantet Steen med »Læsning paa«,
men som endnu Ingen har kunnet tyde, og under Stenen er gjemt saa
meget Sølv og Guld, at det kan skjule en fuldvoxen Mand, en heel
Kongeløsning er det. To Quinder, der engang gik igjennem Lyngen her,
saae Stenen, men kunde ikke tyde Læsningen, og da de kom med an
dre Folk for at søge den igjen, var den ikke mere at finde; en Bonde,
der her gik ud at søge sin Hest, saae Stenen og lagde sit Tøier paa den,
men Stenen sank — dog engang, det er Folketroen, naar Danmarks
Konge er en fangen Mand, da findes den igjen, Skriften læses, Skatten
hæves og Kongen kjøbes fri
).
*
Vi staae iøvrigt her paa en Høide, som af Egnens Beboere ansees
for langt høiere end Himmelbjerget, og dog af disse ikke kaldes det
høieste Punkt i Landet, som dette nævnes de fjernere liggende »Baunshøje«, hvor i Hedenold Baunet tændtes, hvor det lyste i Skipper Clemens Tid og i vore Dage, da Fjenden kom under Oprørskrigen.
Men vi vende os mod Silkeborg, hvor vi snart naae hen, men standse
dog først paa et Punkt i Skoven, en lille Sti fører os mellem Træer og
Buske til en brat Skrænt ned mod den store Almindsø, der seet i
Morgenbelysning blaa og stille har det meest smilende, venligt Ind

bydende. De store Løvskove hælde sig som grønne, svulmende Skyer
ud over Bredderne, hvor Vandet er saa klart, at man seer de store
Fisk svømme i Sollyset; som hele blomstrende Øer ligger der paa
Vandfladen Grupper af hvide Aakander og høit over Skoven paa de
mørke Lyngbanker skinner den solbelyste Balle-Kirke.
Mod Nord slipper Skoven ved Langsø, som Gudenaa løber igjennem,
og her ligger en gammel Avlsgaard og et lille Huus, der for Aaringer
') Kiere OplyHnitigcr og Sagn« Silkeborg vedkommende, skylder jeg især Et ni« rand A. Drewsen, som
tned stor Flid og Iver hnr sninlel disse under ci Sommerophold der i Egnen.
II. C. A.
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siden tjente til Aaleværk, idet Aalefangsten her var saa godt som Regjeringens hele Vinding af den fiskerige Aa. Disse to Bygninger, den
gang de eneste, som fandtes her, hørte til det saakaldte Ryttergods.
Jordene laae øde og udyrkede, en dyb sandet Vei, saagodtsom ufrem
kommelig om Vinteren, gik her forbi til Landets Vestkant.
Paa en Landpynt ved Udløbet af Aaen sees endnu røde Muurbrokker, og for nogle Aar siden fandtes her Grund og Grave; her stod
det gamle Silkeborg, efter hvilket Sted og Egn har Navn, og man for
tæller, at en Biskop Peder, som vilde bygge sig en Gaard, seilede paa
Langsøen, Vinden her blæste ham hans Silkehue af, og han bestemte
da, at hvor den drev iland, vilde han reise sin Borg, og han holdt sit
Løfte — Silkeborg blev bygget.
Det hedder, at Slottet to Gange er lagt øde, først ved Lynild og se
nere ved Svenskerne, der ikke lod Steen paa Steen blive tilbage.
Herhen kom i Aarenes Løb ikke mange Fremmede, uden de, som
skulde og maatte reise den lange Vei tvers over Landet, eller enkelte
Jægere, som her fandt god Ånde- og Odder-Jagt. Omvandrende Tatere
tændte deres Ild under Hængebirken eller i Lyngen mellem Bankerne.
Enkelte Gange bredte Ilden sig, og Hedebranden fik frit Spil; Vinden
drev Røg- og Ildbølger frem, den eensomt staaende Busk blussede op,
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og det brændte, til den nøgne Sandbund eller Moserne satte Grændse.
Kun faa Danske kjendte Danmarks skjønneste Egn inde i Landet, og
endnu færre i den store, forstandige, nytteskattende Verden tænkte paa
de Kræfter, som i Aartusinder Gudenaa i sin Vandmængde ligesom
spildte hen. De materielle Kræfters Benyttelse og Udvikling ere Bæ
rerne for Aandens Skatte, de ere Grenene for den aandige Frugt,
som kommer. Her i Landet, ved den dybe Aa har Culturen pløiet sin
Fure og nedlagt sin rige Sæd.
Alt i Foraaret 1840 indgav den daværende Inspekteur over de kon
gelige Godser J. H. Bindesbøll et udførligt Forslag til Rentekammeret
om Domainen Silkeborgs hensigtsmæssige Afbenyttelse til Fabrik
anlæg, om Gudenaaens Sejlbargjørelse, og om Grundlæggelsen af en
Kjøbstad her, men Forslaget mødte kun Modstand.
Fire Aar efter, altsaa nu kun for ni Aar siden, kom her i Besøg med
en af sine Sønner Danmarks navnkundige Landmand I. C. Drewsen;
han forstod Egnens Betydning, gik ind i Ideen; og det blev hans to
driftige Sønner, Christian og Michael, der med Kraft og Udholdenhed
førte det igjennem. Den sidstnævnte flyttede strax derover, var den
ledende, den styrende der, og Papiir-Fabrikken blev anlagt. Jord
bunden her langs Aaen var da et Udføre. Oxerne, der fra Teglbrænde-
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rierne droge de tunge Læs med Gruus og Muurbrokker til Fyldning,
sank dybt i det bløde Sand. Fiirsindstyve Arbeidere maatte her, langt
fra alle Kjøbstæder, i dette Ørkenland, ledes, holdes og sørges for;
med Djærvhed og Dygtighed førte Manden det igjennem; Kong Chri
stian den Ottende interesserede sig særlig for den hele Plan og viste
sin virkende Deeltagelse; to nærliggende Huse, Smedie, Brødbageri
og et Par Bygninger for A_rbeiderne kom snart istand, og disse med
Aaleværket og den gamle Avlsgaard, der førte Navn af Slottet og var

i ussel Tilstand, paa Ladebygningerne nær, var da det hele Silkeborg.
Men Velsignelsens Magt laae over Stedet; det viste sig, at der var

en Trang til her midt i Landet at finde et Oplagssted for det indre
Jylland; en Kjøbstad voxte og voxer Dag for Dag med en Drift, en
Fremgang, som man kun seer det i de amerikanske Colonier. To Gader
og to Etages Huse findes her; Gjæstgiverier og Bryggerier er komne,
og selve Modehandlerindernes Boutikker mangle ikke. Grændse og

Plan for kommende Gader, for Kirke og Raadhuus ere afstukne og
tæt op til Byen, hvor Birkeskoven staaer med prægtige Birke, som
man seer dem i Sverrig, Birkens Hjem, er ned mod Søen en Kirke-

gaard indhegnet, hvor Træet helder sine fine, løvfulde Grene ud over
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de unge Grave. Den Mand, der ved Fabrikhjulets eenstonende Musik,
ligesom fremtryllede Danmarks yngste By, Michael Drewsen, har her
under Lyngtørven ladet mure sit Gravkammer, en prægtig Hængebirk
skygger over det, som vi haabe, længe tomme Hvilested.
Nat og Dag bruse Hjulene i Fabrikken; 300 Mennesker fortjene her
deres Brød; her er et Liv, et Røre! det er en Lyst at træde ind i dette
store, levende Væxthuus, see den hele Fremgang og Udvikling der, fra
hvor Kludene vadskes, renses, kartes og komme saa frem, som en hvid
Dynd, der i Løbet fremad forvandles til alenbrede Oblater, der, før de
afkjøles og faae Hvile, blive et deiligt hvidt Papir, som er traadt i Række
med, hvad England og Frankrig frembød ved Londonnet' Udstillingen
og har vundet Hæderspriis. Selv af Straaet, af den gule Halm har den
driftige Styrer vidst at drage Papirsstoffet, og vi see Forvandlingen.
Fra Fabrikken lad os gaae til Vaaningshuset, der som een af de
smukke Villaer ved Blankenese ligger her indrettet med engelsk Hyg
gelighed. Haven, der strækker sig over den gamle Have- og Slots
grund ned til Aa og Sø, er saa frisk og blomstrende; et deiligt Grønsvær
breder sig hen over Sandgrunden; i Rosentiden mylrer her med Roser.
Bag Drivhusets Vinduer hænge Druerne i store Klaser, mens man seer
over Søen til de hvide Sand- og Lyngbanker, hvor det eensomme
Færgehuus ligger, hvis Baad, ved faa Aareslag, sparer Vandrings
manden en Vandring af to Miil, som det ellers er, for at komme paa
hiin Side den smalle Sø, og derhen maa man, op paa Hvindingedals
høie Banker og der som fra et Fugleperspectiv at samle i en Sum det
hele Høiland fra Himmelbjerget til Langsøen, hvor de røde Tage af
Silkeborg synes lagde imellem Træernes Toppe.
I Havens Jord staaer endnu et af de Lindetræer, der skal have
skygget udenfor Indkjørselen til det gamle Silkeborg, den anden Lind
er for nogle Aar siden splintret af Lynilden. Gamle Elle og Pile give Ly
mod Stormen fra Nord og Vest; Søen skvulper mellem Rørene hen over
de røde Steenbrokker, Resterne af Borgen; kun en enkelt stor ud
hugget Gravsteen, vistnok en Slags Portgesims ligger her paa Steendyssen, hvor de hensatte Alpeplanter udfolde deres Blomster.
Her forbi gaae nu de læssede Pramme, samme lange Aavei op til
Randers og her tilbage; en langsom Fart, en Vei uden Afvexling; sin
Skjønhed har Gudenaa fra Silkeborg op til Himmelbjerg. Deiligt er det
med Seilbaad eller Pram at glide hen under de hængende Birke og de
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gamle Elle, der enkelte Steder, løsrevne fra Bredden, groe i Strøm
men, og hælde sig over hele Øer af blomstrende Aakander! deiligt at
styre fra Sø til Sø mellem Skov og Hede-Strækninger, at seile med
Blus paa Prammen i den dæmrende Aften eller stjerneklare Nat.
Med Dampskib er en Prøvefart gjort fra Randers herop; Indtrykket
heraf er gjemt i disse faae Stropher, vi her gjengive:
Det var som om Fultons Baad vi saae,

Da Dampprammen kom op ad Gudenaa,
Mod Strøm og mod Vind en Solskinsdag,
Stolt vaiende med sit danske Flag.

Den aanded et Liv i Landskabets Ro
Hernede, hvor Ørnen i Skovene boe.

Fra Kattegattet til Gudenaa,
Kan Dansken nu Himmelbjerget naae!

Danmarks Flod, Gudenaa! hvor malende, hvor deilig er du dog! og
just deiligst her ud for den gamle Avlsgaard og Aaleværket, her hvor
du breder dig med gyngende Blomsterøer, og hvor tætved, som i et
Bjergland, Veien bugter sig ned af den gjennemskaarne Banke — den
nye brede Kjørevei, der er lagt gjennem Skov og over Flyvesand. Kun
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en halv Times Vandring fører os derhen, hvor Menneskekløgt kjæmper
mod den støvfine Sandbund, som Vinden vil løfte og favnehøit strøe
over Skov og Moser. Det er til denne Egn, at der knytter sig et af de
yngste Sagn, som lever i Folket paa Silkeborg; det er Sagnet om den
uhyre Skat, som her ligger gjemt, og som Peer Guldgraver ødelagde
sin hele Formue ved at finde, og dog havde han drømt, hvor Skatten
skulde ligge, Stedet hvor et 30 Alen høit Træ stod saaledes bedækket
af Flyvesand, at man ikke kunde see mere af det end en Pibespids. Det
var i Aaret 1780, siges der, at denne Peer Guldgraver, en Holstener,
der eied Gaard og Qvæg ved Veile kom og gravede og gravede, til han
som Fattigmand døde i Fattighuset i Linaa. Men Skatten, som en af
Silkeborgs mægtige Herrer gjemte der, vil engang findes; over Stedet
brænder om Natten stundom Lys, som ikke Sandflugt mægter at slukke.
Den hemmede Sandflugt her, de plantede Træer og den nye Chaussee
vækker Tanken om Cultur og Menneskevirken, men Eensomhed og for
underlig Stilhed hviler dog over den hele Udstrækning og ligesom i
Bjergegne sænke sig tidt Skyerne her og glide hen ad Skovens Side;
derinde synger ingen Fugl, og kun enkelte Tider sees Kjørende hen ad
Veien. Vende vi igjen tilbage ad den, ned mod Aaen, pludselig have vi
da Liv og Røre, Fabriken ligger under os, en prægtig Bro fører over
Aaen til den aabne muntert udseende Silkeborg By, der med sin Vrim
mel af gjøende Hunde, og Postillonens skingrende Horn hilser os; og er

det mod Solnedgang, og Qvæget drives over Broen, blæser Hyrde
drengen paa sin Luur, veemodige Toner vel, men det hele Landskab
med By, Skove og Søer skinner deiligt i den røde Aftensol.
Ja, paa Aa og i Skov, paa Sø og ude ved Kilderne, som med mine
ralske Kræfter vælde ud af Skovklinten, er en Afvexling, Storhed og
Skjønhed! og nu den af Hede selv kun begrænsede Hede, — den jevne
brede Landevei fører os over den, — kom her en varm Sommerdag,
naar Solstraalerne brænde paa den sortbrune Lyng, da viser Fata
Morgana her sine Tryllebilleder, som hun viser dem i Saharas Sand
ørken. Du troer at see langt ude det aabne, blikstille Hav, en dyb Bugt
maaskee strækker sig fuld af Skov-Øer op mod dig, og det er da saa
troe, saa ganske som Virkeligheden, Skovene, de enkelte Træer speile
sig i Vandet, og dog er det Hele en Skuffelse, der hvorhen du seer, er
kun den tørre sortbrune Hede.

for Aartusinder siden var her mægtige Skove, Brand og Vestenstorme
fældede dem, man veed det ikke. Disse Høider, Dale og Sletter vare
engang Havbund, som Jordvarmen hævede; man siger det, man veed
det ikke, men peger paa Tørvemoser, der synes hævede op af Aasens
Side. Kjæmpegrave, tilhørende en yngre Tid, for os Oldtiden, gjemme
en Tidsalders Mægtige, Ingen kjender deres Navne, udslettede ere de.
Engang dybe, klare Søer ligge forvandlede i tilgroede Moser, og kun
Sagnet mæler om deres Fortid; det klinger fra Bjærup Mose om Jom
fruen, som seilede over dens aabne Vande, tabte sin Guldring der og
lyste derfor Søen i Ban, da væltede fra Bunden det sorte Dynd, og i
et Nu blev den fra Sø til Mose. Aaen i sit Fald opskylder fra den eenlige 0 et rødligt Gruus — det er Rester af en Borg, maaskee fra hiin
Tid, da Vikingen fra sine Tog paa Englands og Norges Kyster vendte
hjem igjen mod Randers, til Gudenaaens Bredder, eller maaskee en
Borg fra dengang Svenskerne vare her i Landet, da vore polske Hjælpe
tropper, med Kalmukker og Tyrker iblandt, skjændte og brændte og
hængte Præsterne op ved deres lange Skjæg i Egene. Hverken Skrift
eller Sagn melder derom.
Forglemmelsens Aand stærkere end Stormen paa Vesterhavet, som
vel kuer Skoven, men dog lader den groe — har udvidsket Mindet.
Hvilket Ødets Rum for Tanken!
Men snart vil over den stille Hede, Jernbanetoget, som en dampende
Drage bruse afsted, og Tusinder skulle komme og see denne Egns Her
ligheder, og Digtere skulle her henlægge Sceneriet for deres Digt
ninger, medens Silkeborg stiger og blomstrer, som Oplandets By,
Byen, der skal spinde Silke, naar Banetogets Væverskytte flyver
gjennem Landet.
Silkeborg den 5te August 1853.

H. C. ANDERSEN.

Gjennem Aarhundreder uforandret Hede, kun Hede! Man siger, at
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paa dets Fremtid, saa uvis; maaskee ogsaa denne By om 50 Aar er en
Stad. 1844 lod Brødrene Drevsen Papirværket her opbygge. Gik med
Valdemar, saae Kludene, dernæst vadskede og lidt efter lidt til de
som hvidt Papiir gik fra Maskinen. — Spadseret op paa Høiden over
en lille Birkeskov og saae ud over Ringkjøpping Veien.

II. C. ANDERSENS DAGBOG OG BREVE
FRA S1LKEBORG-OPHOLDET 1850
DAGBOGEN 1850
)
*
Den 26. Mai 1850.

Klokken 3 kom vi til Aarhuus; her var Drevsens Karl paa Broen
[Dampskibsbroen] og Schjem, som var kommet med Vognen fra Silke
borg, han fik mine Nellekonvaller [Liljekonvaller] og gav mig een
med til sin Brud Fanny Bøytner. Fra hotel royal sendte jeg et Kort til
Elmquist og kjørte Klokken 3%; en høi Vei; store Dale med Skov
partier, laae nedenfor; Udsigten stor og udstrakt, som fra Fugle-Perspectiv. (I Aarhuus var jeg med Schjern inde i Domkirken, Orgelet
spillede i det samme). Paa Heden og Markerne rundt om Gravhøie, en
heel Kirkegaard, men de pløies bort, Bonden graver dem ud til Faarestald og til at gjemme Kartofler i. Landet storartet udstrakt, saae fra
en Høide til Himmelb[j]erg og til Molboelandet. — I Kroen roste
Bondekonen Preuserne, det var »galante Folks Børn«. — Vi kom forbi
lave Bøgeskove, der paa de høie Banker syntes af Høide [?]. Vestenvin
den havde bøiet dem mod Øst. — Klokken henved 9 var jeg paa Silke
borg, som er 6 Miil Vest for Aarhuus; tæt ved kom jeg over et Stykke
Land hvor der har været Hedebrand. Blev venlig modtaget hos Drev
sens. Fruen Patient. Waldemar fløi mig om Halsen. — Fik to Breve fra
'Faderen [Jonas Collin] og Beskow. Brød mit Urglas. Deilig Maaneskin.
Mandag 27. Mai.

Ved Gudenaa, 14 Miil fra Randers, ligger Silkeborg, Aaen løber her
gjennem en lille Sø, Langsøe; her har ligget et gammelt Munkekloster,
i Haven ved Søen findes endnu røde Muursteen, og et stort Stykke
udhugget Graasteen, fra Klostertiden. Gik den nye By igjennem. Det
er som man seer et Barn hvis Physionomi interesser [er] os, og vi tænke
*’ sirffi mnÆ7ho8A^n?tb°fCn °.8 Kulc"dcrl°P,cgnc|scr eje« nf Det kgl. Bibliotek. - De i nærværende
Dagboger og Kalcndcroptcgnclscr anml Brevene er noje gengivet
med hona noget uregdrclte Slttvoninnclc og Tegnsætning.
J
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Tirsdag 28. Mai.

Fisket igaar og i Dag; fik en stor Flene [Flire]. Læst i Carl Bernhards Novelle: Krøniker fra Kong Erik af Pommerens Tid. Det smager
af vore Dage, og man løber sig hvert Øieblik et Ordsprog i Livet.
— Regnveir. — Spadseret. —
Onsdag 29. Mai.

Brev til Ingeborg Drevsen, Theodor og Jette Wulff. Smukt varmt
Veir. Blev barberet af Waldemar. Besøgt den unge Hr Bindesbøl, der
'boer i det saa kaldte Slottet, der er opført af det gamle Klosters Stene,
Klosteret er ødelagt af de Svenske. Kjørt med Drevsen (med to Fuld
blods) ud til Tmd[e]bjerget. — Det gik gjennem Bøgeskoven, der er
Bakke op og ned, tæt ved dybliggende Søer. Gudenaae, der begynder
ved Veile og løber forbi Skanderborg og under Himmelbjerg, er Dan
marks største Aa, den gaaer gjennem mange Søer og er over 30 Mile
lang. — Birkene duftede saa forfriskende i Skoven. Fra Tind[e]bjerg
saae man ned over en stille Søe med flere Øer, en Baad roede der nede;
(Skoven er mod Vest som afklippet nede fra). Over Skoven løftede sig
en enkelt Bondegaard, som laae den paa Træernes Top; til Venstre
over den brede Aa, hævede sig høie bølgeformige Lyngbakker. Det
hele Landskab har noget storartet. Her var en uendelig Stilhed. Vi
saae Toppen af Himmelbjerget begroet med mørkebruun Lyng. Her er
Ørne, og sorte Storke, disse sidste ere mindre end de hvide.
Torsdag den 30. [Maj]

Fiskede lige under Hjulet fire Aborrer, der slugte Krogen ned i
Maven. — Meget varmt. Spadseret op paa Høiden over Silkeborg; over
Søen seer man tæt ved Skov og store mørke Lyngbakker; en Mølle.
Kjørt med Drevsen ud til A a s e n. — Bøgen er saa frisk, vi kom over
høie Marker; i en Bakke-Skrænt var mange Huller hvorinde Svalerne
byggede. Kom igjennem en lille Landsby [formentlig Virklund], der
laae saa eensom nede; der gik brede sandede Veie op mellem Lyng
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bakkerne, de kjørende have selv ved at Kjøre dannet Veien. Hjulene
gaae dybt i. — Aasen løber et langt Stykke høit i Skoven, ikke meget
bredere end en Vogn kan kjøre deroppe, og brat ned paa hver Side,
som var det en kastet Vold; paa det yderste Punkt valgte jeg min
Plads, her seer ganske skottsk ud; med Udsigt over Gudenaa, heelt op
under Himmelbjerg og ned til Silkeborg, jeg skulde opkalde et Sted
efter mig og bad jeg om Høiden her, der stod en Bænk, maatte kaldes
»AndersensHøilan d«. — Vi kjørte ned af steile Skov-Veie. I Mo
sen, paa Hentouren saae jeg to sorte Storke, da jeg klappede, fløi den ene
op i et nøgent Træ og pillede sig under Vingen. — Der er noget trold
mæssigt at see en Skare af disse sorte Dyr spanke i de stille Moser. —
Vi saae ud over Skove og Søer, den hele Aa synes en Kjæde af Søer
mellem Skovene. I Horisonten steeg en tyk Røg, det var Hedebrand.
— Ved Solnedgang blodrød Luft, Skovene bleve derved mørkere, He
derne mere sorte; det vrimlede med Oldenborg [Oldenborrer]. —
Fredag 31, Mai.

(Igaar paa Lyngheden stode enkelte Buske, ganske afrundede af
Vinden, ganske som klippede til paa sin fransk). Fisket; spadseret op
paa Høiden bag Gaarden, Kornet voxte tyndt i det hvide Sand, der laae
mange Flintestene, Udsigt over til et Skovløber Huus. Her i Gudenaa,
ligger en 0, der boede en Konge, hvis Datter blev bortført af en anden
Konge, denne blev forfulgt, maatte slippe hende, satte selv med sin
Hest i Aaen, men druknede, Stedet kaldes Konge Dybet. — Evigheds
blomster voxe vildt. Der er noget afskyeligt i den Moerskab at fiske, den
arme krympende Orm, der sættes paa Krogen, hvor den bløder, Fisken
der sluger den og Krog, saa det er besværligt at faae den ud, idet den
tidt gaaer indenfra ud af Øiet, som maa rives ud. — Snart havde han
[jeg?] grundbid og trak en mange alenlang Rem op, snart et Stykke
Brænde, nu hang Snøren fast i Trægrenene; Aborren med sit tiggrede
Skind, Flenen [Fliren] der har Orm i sig i de Maaneder, som Torsken.
— Maageme fløi om. Stod for Regnveir oppe i en Birkebusk; her er
en Deel Birke, dog ikke stolte, som oppe i Sverrig. En Herr Dreby —,
jeg har boet [Side] om Side med i Hotel du Nord er her som Told

væsens Bestyrer. — Om Aftenen sang Johanne Drevsen, hun har en
smuk Stemme, ung og frisk. — I Seng Klokken henved 12; læser SteenBlichers Noveller.
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JUNI
Løverdag første Juni.

Været ude at Fiske ved Møllen; Gartneren hedder Bache. Brev fra
Faderen [Jonas Collin] og Varberg i Venersborg om Frøken Wulffs
Reise. — Spadseret op paa Lyng-Hederne.
Søndag 2. Juni.

Der blev ikke [noget] af Seiltouren til Himmelbjerg. Fiskede, en
stor Fisk slap fra mig. Krogen hang fast og tilsidst fik jeg Krogen i
Tommelfingeren. — I Morges reiste Bache, til aften Kl. 11 reiste Wal
demar og Fany Bøytner til Kjøbenhavn. Fik Brev fra Theodor Collin
og Frøken Sophie Hartmann. Eduard er blevet Ridder af Danebroge.
Mandag 3. Juni.

Spadseret ind i Skoven langs Gudenaa; store Træer hælde sig ud
over det dybe, mørke Vand, der ere alle Slags, Ege, Bøge, Elle og
gamle Pile, der voxer tidt en heel Rod, som en Halvø ud i Vandet, hele
Buske af Bregne[r] voxe der, gamle Træer synes mere at tilhøre Aaen
end Landet, som var de drevne ind mod Bredden kun og der stode
fast, men de lange Rødder gribe dybt ind; Lyngen voxer høi og tæt,
Birkene skyder op imellem den. — En Maage kommer og slaar et Slag
paa Vandet, som var det en Steen der blev kastet ud. — (igaar en
deilig Regnbue) Løbet om at faae Beskeed med Deligense, Posthuset
veed det ei. Fiskede og fik fire Aborer, derpaa en ganske ualmindelig
stor, jeg havde den heelt oppe ved Bredden, da beed den Snøren over
ved Krogen og løb, jeg blev i ganske ilde Humeur.
Tirsdag 4.

Stærk Solhede, fiskede hele Morgenen uden at faae noget. Igaar ved
Regn-Skyer, var Heden Mile langt ude, blaa som et Indigo; — Kjørt
med Doctor Ryge til hans Hjem i Them, for derfra at see Himmelbjerg
og overnatte hos ham. — Han har det smukt, men det er et kjedeligt
Sted; fra Vinduerne ser det nøgent ud, med Kornmarker, vi kjørte
som det syntes meer og meer nedad, fik Skov paa Siderne, kom gjen
nem en Bondemands Gaard, og da først til en Høide, hvorfra man saae
ned over Skoven og da op af en Bjergside, det var Himmelbjerg, det
er ikke stort i Omfang, har to Høider, omtrent som Høiene ved Upsala;
nedenfor mod Vest løb, som rundede Bølger nogle mindre Høie, med
en tynd Lyng paa, som var det et Mos[;] ind mellem Skovene ned ad
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Silkeborg, skinnede Søerne, som Gudenaa forbinder; Solen var endnu
et Stykke oppe; i Øst saae jeg et Øieblik Havet; der stod en Veirstøtte,
den blev en heel Regnbue med den ene Fod i Skanderborg, den anden
i Horsens; jeg tog den for et godt Varsel for Danmark og for mig, pluk
kede noget Lyng og blomstrende Gyvel. — Øerne nede i Søerne saa gan
ske smaa ud fra Høidenf.] Det regnede lidt da vi kjørte; i Nærheden af
Them, saae vi Hedebrand, det lyste i klar Lue. Kudsken fortalte om en
stor Gjede, der var fanget i Næt paa Silkeborg og havde Skelettet af
en Ørn paa sin Ryg; Ørnen havde engang slaaet ned, Kløerne borer
sig fast i Kjødet og ædes først ud af Fuglen; men Fisken havde været
Fuglen forstærk og da denne blev vaad, maatte den ned med; Skov
riddere hører stundom fæle Skrig af Ørnen naar den saaledes føres
bort. —
Onsdag 5.

Oppe før otte, og kjørte Klokken 9 tø til Silkeborg med den unge
Bindesbøl; han er dansk Jurist, men de vil her i Jylland heller have
disse end de latinske, disse ere lidt fornemme, holde ikke af Skriver
forretninger som de andre derimod ere inde i. Regnveir. Om Aftenen
da jeg pakkede ind, kom Hødt og Fru Wiehe, jeg gik ned og sagde
dem god Aften. Kunde siden slet ikke falde i Søvn.
Torsdag 6.

Oppe Kl. 7tø for at komme afsted Klokken 9, Drevsen drog det ud
og sagde altid [d. v. s. hele Tiden] Vognen kommer; men Klokken blev
9 og 10[;] tilsidst sagde han at den var ikke bestilt, endelig halv elleve
kom een med Postkarl, jeg gav for de elleve Dage 5 Rdlr i Drikke
penge; [vistnok først skrevet: Jeg syntes det var godt] jeg syntes se
nere det var forlidt og ærgrede mig; Johanne fulgte mig ud og lidt
efter kom Fru Wiehe, jeg syntes ikke ret om Afskeden; kjørte og var
slet ikke ret glad, som kom jeg fra et Sted hvor jeg følte mig fremmed,
Fruen havde jeg heller ikke seet til Afskeed. — Nu gik Veien gjennem
Skov og op til Them. — Sæden har nu begyndt at faae Fodfæste, mange
Steder omgav den Lyngpletterne, de saae ud som Muldjord i Bulling);
*
reinen
de opskudte Bøgebuske vare Plantningerne i disse Bede. —
Vinden bøier Træer og Hække mod Øst, en stor Busk dannede en halv
Bue, der holdt en Bondes Vogn under den fremspringende Deel. Vi

kjørte en Huulvei høit over et Teglværk. (Hestene sættes om Vinteren
tidt kort Tid paa Lyngen). I den disede Luft saae hele Skovstræk
ningen ud som Bjerge. Dal mellem Lyngbjerge. Kom til Herredsfoged
)
*
Hunnerup
i [ikke udfyldt].
[Længere nede:] Jeg maatte betale Extraposten fra Silkeborg med
6 Rdlr. 2 Mk., det var en meget simpel Maade for Hr. Drevsen at skaffe
mig Vogn paa; jeg er gal der over, han kunde nok have været saa høflig
at befordre mig hertil; nu er jeg tilfreds med, at jeg kun gav 5 Rdlr
Drikkepenge; den Reise har kostet nok! —

BREVENE 1850
Nr. 1. H. C. Andersen til Jonas Collin.

Silkeborg den 2den Juni 1850.
Min kjære faderlige Ven!
med Waldemar, der mundtlig bringer tusinde Hilsener fra mig,
kommer dette lille Brev. De skriver, at jeg ikke har besøgt Fru Thom
sen i Sorø, og jeg bliver meget forundret over denne Mindelse, thi —
ikke at tale om at jeg aldrig i København har været hos hende — jeg
har aldeles ingen Anelse om at hun boede i Sorø, hverken De eller
Deres have sagt mig det, og hos Ingemanns hørte jeg heller ikke et
Ord om hende. — Det Brev De var saa venlig at sende mig — jeg beder
Dem at De vil lade Eduard betale og overføre paa hans og mit Mellem
værende, alle Brev-Udgifter — er egenlig til Frøken Wulff; hun bad
mig udrette for sig en Comission i Sverrig og Brevet er Svar herpaa;
jeg veed intet kortere end sende hende det heelt, og beder Dem derfor
om ikke Anders maa bringe det ud naar han en Dag har Ærinde til
Hornemanns. — Jeg reiser fra Silkeborg, rimeligviis paa Onsdag og
venter da at være førstkommende Mandag paa Glorup. Michael Drev
sen er høist elskværdig og forekommende mod mig, vi have tilsammen
gjorte flere smukke Toure og en Høide paa Aasen er opkaldt efter mig:
»Andersens Hø il and«; jeg gav det dette Navn, for Stedets Lighed
med det skotske Høiland. — Vil De hilse dem Alle kjærligt fra mig.
Deres sønlig hengivne
E.S
H. C. Andersen.
Eduard faaer Brev fra Fyen.

’) Bullingreincn mim være tiel franske Boulingrin, engelsk Bowlinggreen, cl. v. s. en jævn, tætklippel
Græsmark li! nt apille Bowling pan. Se Andersens Roman »At være eller ikke være«, 1857, Side 287.
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‘) Herredsfoged Hunderup i Brædstrup.
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A.) H, C. Andersen til E. Collin. (Udsnit af Brev).
)
*
Glorup ved Nyborg, den 11 Juni 1850.

Min kjære ridderlige
)
**

Ven!

........................ Jylland ligger hiin Side lille Belt. Reisen derovre har

været mig ganske interessant, men forbandet dyr, Skjæbnen har villet

jeg vilde, Vognen vilde holde naar jeg befalede, jeg var meget taksom
derfor, skjøndt det viiste sig i Horsens at det var Extra post paa min
egen Regning, (dette er imidlertid alene sagt for at fuldstændiggjøre
Dem denne voxende Udgift).........................................
B.) H. C. Andersen til B. S. Ingemann. (Udsnit af Brev).
)
*

Glorup, den 12. Juni 1850.

at jeg fra Silkeborg og saa godt som her til har maattet tage Extrapost
— det er Skjæbnen og en ukyndig Postmesters Skyld! — Der var meget

Kjære Ingemann!

frit og godt paa Silkeborg; — Johanne Drevsen er en ganske fortræffe
lig Pige, hende har jeg bedst syntes om; Michael Drevsen, naturlig,

venlig, fuld af Virksomhed, Fruen desværre altid syg, ja i den Grad

at jeg slet ikke saae hende de sidste to Dage. Det har været mig af stor
Interesse at see det opvoxende Silkeborg, der nok gaaer over [til] at
blive een af Jyllands anseelige Kjøbstæder. Egnen er mageløs og min

dede mig om Skottland; et Parti paa Aasen, det høieste Punkt fik jeg lov
at opkalde efter mig og gav det Navnet »Andersens Høiland«. — En

Tour til Himmelbjerget var flere Gange bestemt, snart skulde vi der
hen til Vogns, snart med Seilbaad, men jeg veed ikke, det kom ikke
istand; Doctor Ryge foreslog mig derfor at kjøre med ham derop og
overnatte i Them og saaledes fik jeg da denne Plet at see og det i

smukt Veir, ganske festligt. En Æreport var sat høit over Bjerget, det
var den deiligste Regnbue, der satte sit ene Been i Skanderborg, det
andet i Horsens. — Paa Silkeborg, hvor jeg jo var ganske overladt til
mig selv, forfaldt jeg til Fiskeri og uagtet det piinte mig at see Ormen
sprælle og eengang, da en stor Aborre løb med Krog og et Stykke
Snoer, jeg hele Natten tænkte paa at løbe om med en Krog i Halsen,
fiskede jeg dog saa godt som fra Morgen til Aften. Ved Afreisen var

det mig om at gjøre at træffe i Skanderborg eller Horsens Deligensen
der gik Sønder paa, den unge Bindesbølle, der fungere ved Postvæse

net, var aldeles uvidende om Postens Gang, kun det var sikkert sagde
han at Torsdag morgen traf jeg en Befordring paa Hovedrouten. Jeg
reiste altsaa Onsdag morgen fra Drevsens, hvor jeg blev anmodet
meget om at blive endnu længer, jeg skulde kunde komme afsted naar

Man kalder Fyen Danmarks Spisekammer, men er Fyen Spisekam
meret, da er Jylland Storstuen; det er jo et prægtig Land! — Hele Eg
nen om Silkeborg er noget af det meest maleriske jeg har seet i Dan
mark; det var mig ogsaa af stor Interesse at see en opvoxende By, og
en saadan er Silkeborg, jeg er vis paa at om tyve Aar er den een af
Jyllands betydelige Kjøbstæder; Gudenaa, der fra Skanderborgkanten til Udløbet hiin Side Randers, vist over 30 Miil er seilbar,
løber her under Himmelbjerg og Aasen, gjennem prægtige Skove tæt
forbi Silkeborg hvor Brødrene Drevsen have bygget deres store Pa
pir Fabrik, over 200 Mennesker ere Nat og Dag her i Arbeide; 36 Huse
er i en Tid af 2 a 3 Aar voxet op uden om Fabriken; jeg har
gjort smukke Udflugter, Birkeskoven duftede saa deilig, store Søer
strakte sig i Bøgeskovene og bjergagtige Banker med høi Lyng gjorte
det saa ægte skotsk at jeg troede mig igjen oppe i røde Robins Land.
Her er store Ørne, der tidt slaae ned i Aaen og tage Gjeder, ere disse
stærkere, end Fuglen da begynder en Kamp og man hører Fuglens
græsselige Skriig. Forrige Aar blev der fanget med Garn en Gjede
der bar paa sin Ryg Skellettet af en Ørn. Fuglen havde slaaet sine Fød
der saa fast i Fiskens Ryg, — den maa æde sig løs igjen — at den maatte
med under Vandet, hvor Fiskene havde plukket den Kjødet af Skroget.
— I Moserne under Aasen saae jeg for første Gang sorte Storke; — en
smuk Høide paa Aasen, den høiste der, blev opkaldt efter mig og kaldes
nu: »Andersens Høiland«. Elleve Dage blev jeg i denne Natur og gik
saa til Horsens, Veile og Fredericia.................................................................

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.
■) Chr. Behrcnd og li. Topaoc-Jenacn: H. G. Andersens Brcvvckalinc med Edvard oc *Henriette Cnllin
Bind II, 1934. Side 196.
b
B enricue coiim
“J Edv. Collin var 28. Mnj 1850 blevet udnævnt til R. uf Dbg.
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') C. Si. A. Bille og Nikolaj Bogli: Breve Ira Hans Christian Andersen. Andel Bind. 1878, Side 232.
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C.) H. C. Andersen til Storhertug Karl Alexander af Sachsen-Weiinar.
(Udsnit aj Brev.)
)
*

Glorup i Juli 1850.

Min kjære Arvestorhertug!

Pintsen tilbragte jeg i Sorø hos Digteren Ingemann, der har skrevet
et Bind nye Noveller. Det var smukke Foraars Dage, Bøgeskovene
nyligt udsprungne, der var en Duft og fra Træ til Træ sang Natter
galene de maaneklare Aftener. — Jeg reiste derpaa til Jylland besøgte
der een af de meest maleriske Egne, Silkeborg, der paa det meest
frapante minder om Skottland, Strækningen mellem Stirling og Lo
mond Søen, kim at den danske Natur er rigere paa stolte Skove; jeg
saae her foi’ første Gang beegsorte Storke; de spankede i det grønne
Moseland...................................................................
............................................

Deres underdanige og hengivne

H. C. Andersen.

IL C. ANDERSENS KÅLENDEROPTEGNELSER
OG BREVE FRA SILKEBORG-OPHOLDET 1853
K A L I?. N D E R OPTEGN E L S E R N E 18 5 3
Juni 1853.

27. Klog [Klokken] 11% til Silkeborg Brev fra Jette Collin.
29. Sendt Brev til Eduard Collin og Fru Drevsen. Til Jonna, til Fru
Guidenkrone.
30. Brev fra Jette Wulff, Amerikaneren Pennock i Pensylvanien.
Giørup. Forvalter Miinster. Kjørt en smuk Tour hiin Side Søen
[Langsø].
Juli 1853.

1. Sendt Brev til Jette Wulff. Fru Ørsted og til Kammerherre
Giildenkrone med en Sang. Brev fra Baronesse Rosenkrands.
2. Brev til Fru Balling.
4. Brev til Grev Moltke Hvidtfeldt paa Glorup. Ingemann. Fru
Ingeborg Drevsen og Excellencen Collin.
8. Brev til Augusta Collin. Pramtour. Brev fra Ingeborg at Boye
var død af Cholera.
9. Brev til Theodor Collin og Faderen Collin. Brev til Fru Boye.
10. Tour til *
)
Olympen
og **
).
Kilderne
11. Breve fra Kammerherre og Fru Giildencrone. fra Fru Balling
og Mathilde Ørsted. — Wiehes reiste.
13. Brev til Fru Giildencrone. Tour til Heden fata morgana Ta

tere. —
14. Brev fra Gusta Collin. Ingemann. Moltke Hvidtfeldt.
Avisen at den gamle Storhertug af Weimar var død.
15. Klokken 12 reist fra Silkeborg til Horsens.
■) C. St. A. Bille og Nikolaj Bogli: Breve fra Hans Christian Andersen. Andel Bind, 1878, Side 230,
jfr. Emil Jonas: IL C. Andersens Briefucchsel mit Sr. Koniglichen Hoheit dem Grosshcrzog Carl
Alexander von Sachsen—Weimar—Eisennch und andcren Zcitgenossen, Leipzig (1887), Side 112.
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Læst i

•) Nu vistnok ukendt Udflugtssted. Mulig kendt, men under anden Benævnelse.
••) Nuværende Silkeborg Bad.
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August 1853.

3. Inat Klok: 2 til Weile, sov her, følt mig rask, Kl. 12 til Horsens
derfra 3V2 med Extrapost-Kaleske til Silkeborg Aften 10.
4. Brev fra Fru Giildencrone og fra Gusta Collin.
5. Fru Drevsens Fødselsdag, en Vise af mig. Brev fra A. Drevsen.
Sendt Brev til Moltke paa Glorup og til Gusta Collin. — Seet
Beridere.
7.

Brev til Hertugen af Weimar. Fru Balling. Hartmann og Eduard
Collin.

8. Brev fra Delbanco og fra Jette Wulff. Bidt af Buldoggen.
10. Brev til Delbanco, Christian Wulff og Ingemann.

11. Brev fra Faderen Collin, Louise Lind og Mathilde Ørsted.
12. Brev til Faderen Collin og til Louise Lind.

13. Valdemar kommet fra Paris.
14. Sendt Brev til Theodor Reitzel. Madam Anholm. Fru Ingeborg
Dre[vsen].
15. Brev fra Eduard Collin. Delbanco. Chr. Wulff.
17. Brev til Jette Wulff og Eduard Collin. (syg om Natten).

18. Brev fra v. Dønninges. Fra Gusta Collin, Viggo, Jonna, Fru
Boye, Sophie Gade. (Dampskibet fra Randers indtruffet her).
19. Brev til Viggo, Fru Drevsen og Jonna. Fru Serre. Slet Humeur
ved M. *
)
D.s
Maade at være paa! — Brev fra Hamborg Brev fra
Theodor Reitzel.
20. (reiste Falberne) sendt med dem Hedeblomster til Ingeborg
Drevsen. —
21. Morgentour til **
)
Kynast
og Kilderne. Brev til Theodor Reitzel
og Theodor Collin. Aftentour til Tindebjerg.
22. Brev fra Kong Max af Bayeren, Brev fra Ingemann og Thora
Jacobsen.

24. Brev til Jette Wulff og Ingemann.
25. (Scene igjen om Høedt o. s. v.) Brev fra Theodor Collin. Grev
Moltke-Hvidtfeldt. Fru Balling. Mad. Anholm.
"J M. D, uden Tvivl Michncl Drewsen.
”) Identisk med den nuværende »Krogs Bænk« ved Almtndso. A. L. Drewsens Dogbog 1850 indeholder
Følgende:......... »Den 10de Juni 1850 var min Morgcniour lil Lilksoc pnn Vcien lil Anrliuus, og
den 20de pnn venstre (aknl være vestre) Side nf Anen, Inngs Byens Mark til Almind So, over
hvilken er en henrivende Udsigt fra en Bakke, som kaldtes »Kammerherrens Ynclcat«, efter Kam
merherre, Overforster Krogh, hvilket Nnvn Michael har dobl om til Kynnst«...............
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26. Brev til Theodor Collin og Mathilde Ørsted, (til Natten stærkt
Uveir).
28. Brev til Eduard Collin.
29. Brev fra Hartmann og Fru Ingeborg Drevsen. (3. Bind af gesammelte Werke).
31. Brev til Delbanco og Lork i Leipzig. Brev til Sophie Gade og
Faderen Collin. Theodor og Viggo kom her med Brev fra Eduard.
N.B. i denne Maaned afsendt 32 Breve og faaet 29.
1853 September.

1.
2.
4.
5.
6.

Brev fra Fru Serre og fra Jomfru Ibsen paa Glorup.
Brev til Kong Max, v. Doenniges og til Jomfru Ibsen.
Pakke til Jomfru Ibsen.
Brev fra Faderen Collin.
Reist med Dræby fra Silkeborg Kl. 10J/2 til Weile hvor vi kom
efter 9.

BREVENE 1853
Nr. 2. H. C. Andersen til E. Collin.

Kjære Ven!

Silkeborg den 28. Juni 1853.

Igaar Middags kom jeg her til Silkeborg, hvor jeg fandt et Brev til
mig fra Deres Kone; efter det, reiser hun i Dag fra Dem og besøger
Buttenschons i Gothenborg, jeg troer nu ikke hun tager afsted, dersom
det er sandt med Cholera i Kjøbenhavn
),
*
thi da kommer hun jo til at
ligge meget længe i Qvarantaine før hun slipper i Land, ikke at tale
om at hun vist ikke vil forlade Hjemmet, hun er altsaa vist endnu i
Byen og jeg beder Dem at hilse hende ret hjerteligt. Jeg er meget læng
selsfuld efter at høre hvorledes det iøvrigt vil gestalte sig, og uagtet
jeg ikke selv vil tage i Betænkning under Choleras Vedbliven at
komme til Kjøbenhavn, er jeg her ængstelig for mine Venner og, hvad
jeg aabent siger til Dem, jeg er især angest for Deres Fader, ikke for
at han vil være mere udsat for Cholera, end de fleste Andre, men fordi,
hans sædvanlige Sygdom er jo i Maven, og da er han selv altid æng
stelig, faaer han nu et almindeligt gammelt Tilfælde, da bliver han
meere urolig derved og de Alle hjemme ogsaa og Ængstelighed er vist
noget af det farligste. Med Guds Hjælp haaber jeg imidlertid at det
*) Den 12. Juni 1853 udbrod i Kobenhnvn den store Kolerncpidemi, aom indtil 1. Oktober a. A. kræ
vede 4737 DodsoFre.
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hele Onde ikke er af den Betydning, som det trækker op med, i de
første Breve der nu ere gaaede ud fra Byen. -

Jeg beder Dem dersom De skriver mig til, da sige det Sikkreste af
hvad der siges om Sagen. - Endnu en Grund hvorfor jeg skriver i Dag
og skriver til Dem, er i Anledning af nogle Ord i Deres Kones Brev,

som jeg vil troe ikke ere mente saaledes som de ere skrevne, og da

vilde jeg ønske at de ikke havde staaet der, hun skriver: »Edvard er
vred over Tonen i Deres sidste Brev og forstaaer aldeles ikke hvad der

har fremkaldt den«. Vil De ikke være saa godt at lade hende læse mit
Brev til Dem, eller læse det selv igjennem igjen; jeg husker saa tem

meligt selv hvad jeg skrev og under hvilken Stemning jeg skrev det. —
Der er Intet der i, der kan med Grund vække Deres Vrede. Med

største Rolighed tillader jeg mig her at udtale mig om Sagen, for det

er altid kjedeligt, at gaae og gjemme paa Noget. — De har især i tid

ligere Tid skrevet flere Breve der ved Eet og Andet inderligt have
bedrøvet mig, og det fordi jeg den Gang var meget blød og følte mig
uendeligt afhængig [af] Menneskene jeg stod i Berørelse med, dernæst
kom, som De har sagt mig, at De var uheldigviis den, som maatte sige

mig det eller det. — Nu kan man i et Brev ikke som i daglig Tale, lægge
Gemyttets Betoning i Ordene, de staae med den Farve, der kan gives

dem af Læseren, og meget klinger langt skarpere, end det er meent. —

Breve til mig, lige op i min voxne Alder, lægger noget for------- jeg
tør vel kalde det — ubevidst haardt, som ikke er Vennens Maade at
skrive til Vennen. — De gaaer ikke ind paa det, og ved at skrive om
Sligt røre man kun op der hvor man ønskede at klare og at klare er her
min Hensigt og mit Ønske. — Naturligviis troer jeg at jeg har Ret og
De Uret, men er det omvendt, nu vel — aa i denne Choleratid, lad
os ikke være choleriske, ig runden er det Hele dog Ingen
ting, lad os den korte Tid vi krybe sammen paa denne Jord, være
hinanden venlige og gode, som jeg haaber og troer at vi i den anden
Verden, med et endnu klarere Blik maa blive det. Tag nu mod alt
dette, med det gode Sindelag og den Oprigtighed jeg skriver dette o g
saa er nu dette afhandlet. — Den næst sidste Aften paa Vilhelmsborg havde det nær seet slemt ud. Jeg kjørte med Kammerherren,
det var Midnat, Vognen tjørnede mod en Bro, det ene Hjul gik uden
for den, Hestene sprængte Remmer og Tøi og slæbte Kammerherren
et Stykke, den ene Baronesse blev kastet langft] ud, kun en Frøken
Kjærulf og jeg blev i Vognen; Alle bleve vi uskadte, men det var et
Underværk og jeg var Gud uendelig taknemlig! nu lev vel.
Deres trofaste
H. C. Andersen.
[I Margen:] NB Dette Brev haaber jeg gaaer paa den gamle Tone
og glæder mig til eet igjen, efter samme velklingende Melodi. —

Deres sidste Brev til mig om Eventyrenes Trykning paa fiint eller grovt
Papir, var et Forretnings-Brev, men det var saa kjendeligt skrevet i
en gnaven Stemning, som den kunde opstaae under mange andre For
retninger og det følte jeg, og det var mig i høi Grad ubehageligt, jeg
havde Fornemmelsen af at det var og maatte være plagende for Dem

de flere Ting jeg endnu imellem beder Dem at hjælpe mig med, — her
er nu ikke tale om nogen Tvivl paa Deres gode Villie, Deres Godhed
og Venskab for mig — ene og alene om at jeg gjorde Dem Ulejlighed,
og det beklagde jeg skriftligt, saaledes, som jeg vilde have gjort det
mundtligt og hvor De aldrig kunde have stødt Dem over Tonen. — JeS
skrev om denne Forretnings Sag i Forretnings Stiil, talte ogsaa om

andre Sager, saa vidt jeg troer, og er der maaske i andre Breve til Dem
mere Fremtræden af »Gemyt«, som man kalder det, end der var i
dette, saa kunde dette sandelig! ikke udtale sig, hvor man selv bliver
sat i ilde Stemning. Iøvrigt - gid jeg nu kunde lægge den smukkeste
usik under denne Sætning — De veed ikke, hvor De oftest i Deres
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Nr. 3. H. C. Andersen til Jonna Stampe.

Kjære Jonna!

Silkeborg den 29 Juni 1853.

Længe har det været min Tanke at sende Brev til Christinelund og
der kom da ogsaa fra Sorø, men det var til din Moder og ikke til Dig,
siden er Dagene saa hurtigt fløine hen at vi ere sidst i Maaneden og
jeg paa Silkeborg før Brevduen kommer afsted, men nu skal den ogsaa
flyve. Tak for Dit hjertelige Brev, kys lille Rigmor og siig at hun er
en sød Lillebitteeen, for sine Kradserier der bleve forseglede med Vand;
jeg skal gjemme den storladne Runeskrift til hun selv bliver stor og
ikke kan tyde sine egne Barndoms-Tegn. I Sorø var der hyggeligt og
godt hos de hjertelige Mennesker jeg var hos. Jeg sagde til Ingemann,
da Brevet til din Moder var sendt afsted, at jeg i det havde nedskrevet
en Hilsen fra ham til Dig, det vidste jeg han vilde, eftersom han kort
forud havde talt saa smukt om Dig. Han takkede mig, men tilføiede,
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»De skulde have sagt mig det, jeg havde da givet Dem en rigtig smuk
Hilsen til den ypperlige unge Frue!« - Før jeg reiste stod han og jeg
Fadder til Svanes lille Dreng Daniel. Fra Sorø gik jeg til Vilhelmsborg der ligger fem Fjerdingsvei syd for Aarhuus. Det er en ny sær

deles vel vedligeholdt Herregaard, med en smuk Have, hvis Pragt dog
meest bestaaer i en dyb Dal med en lang Kanal i; store Bøgetræer

voxe op af Side-Skrænterne. Der er en nydelig Andegaard, med et ro
mantisk Huus for Ænder og Kalkuner, den øverste Deel er for Duerne
og herinde boer en gammel Kone, som er Herskerinde her i Dyreriget,
hun har en net Stue med Billeder paa Væggen og en rigtig gammel
Bedstemoersstoel. — Jeg havde to smukke Værelser med Udsigt til Jels

Banke og ud til Helgenæs. Daglig kjørte vi Tour og ofte ned til den

deilige Strand, der har Skov og høie Skrænter, smukkest er der ved
Mosgaard. I Fredags Nat kom vi hjem derfra. Kammerherren kjørte, vi
vare midt i Skoven, da noget gik løst paa Vognen, den kunde ikke
længer styres og tjørnede mod en Bro over et rindende Vand. Jern
stængerne paa Broen knækkede, vort ene Hjul gik ud over Dybet, He

stene rev Remmer og Tøi i Stykker, Kammerherren fløi paa Hovedet
ud og blev slæbt et Stykke hen af Veien, men holdt stadigt paa de væ
lige, muntre Dyr; den ene Baronesse saae jeg ligge næsegruus paa
Veien, men jeg sad midt i Vognen og ikke en eneste af os kom til mindste
Skade, det var et sandt Mirakkel; da jeg siden laae i min Seng var
jeg rigtignok vor Herre uendelig taknemlig for de hele Lemmer jeg laae
med, jeg følte ordenligt at det var en Naadegave. — I Søndags var jeg
hele Dagen i Aarhuus, hvor jeg hos en Familie Kjærulf, Manden
er Broder til den afdøde Præsident Kjærulf, nød stor Gjæstfrihed.
Iforgaars kom jeg her til Silkeborg hvor man særdeles glade
toge mod mig og har det Værelse som eier den bedste Udsigt, jeg
seer over Søen til Skov og store Hedebanker. Da jeg for tre Aar siden
sidst var her havde Byen kun 35 Huse nu er der opvoxen hele Gader,
det er høist interessant at see; man faaer her et tydeligt Begreb om
Nybyggernes Stæder i Amerika hvorledes deres Byer voxe op. Her er
anlagt en fredelig smuk Kirkegaard tæt ved Søen. Drevsen har der,
under to store Hængebirke ladet mure sin Begravelse. Veiret er ellers
blevet slet i disse Dage, det regner og stormer stærkt; jeg haaber at
denne Veirforandring iøvrigt er god mod Sygdommen i Kjøbenhavn.
Jeg vil troe at det der ikke er saa galt, som Breve og Blade berette og
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længes nu meget efter næste Post. Hvad der især ængster mig er, at
din Bedstefaders sædvanlige Sygdom er jo i Maven og faaer han nu
et af de gamle Tilfælde, saa bliver han og de Andre doppelt ængste
lige. — Jeg tænker tidt paa Eina rd, jeg hører at hans Humeur ikke
er godt, det kjære Menneske, gid jeg kunde opmuntre ham. Jeg vilde
i Dag, i dette Brev have lagt en lille Skrivelse til ham, men Tiden er
løbet, saa at jeg, da Brevet skal afleveres om en halv Time, maa opgive
det, men han faaer snart Brev fra mig. Hils ham ret meget. Det er
jo lidt ærgerligt at Hjalmar ikke har staaet sig til Examen, men, det
kan hjælpes op igjen, og det vil det! — Hils Stampe særdeles fra mig,
ligesaa Elisa, Janina og Holger
).
*
— Skulde der engang blive en Stem
ning hos Dig til at skrive mig til, da lad den ikke gaae over, jeg bliver
her endnu i 14 Dage. Alt er vel godt paa Christinelund? Lille Rigmor
)
**
vogter sig for Vandet, har ikke glemt mig, og læser naturligvhs mine
Eventyr for Astrid
),
***
som heller ikke har glemt mig?
Og nu lev frisk og vel!
Altid een af de trofaste blandt de gamle Venner.
H. C. Andersen.

Nr. 4. H. C. Andersen til Henriette Wulff.

Silkeborg 30. Juni 1853.
Min kjære søsterlige Veninde!
For en Timestid siden fik jeg Deres prægtige Brev, Posten bragte
mig hele fire, de tre fra Udlandet, det ene var endogsaa fra Pensylvanien i Amerika, Deres alene var fra Kjøbenhavn. Tak derfor! Det
glæder mig at se det gode Humeur som lyser, der mellem Linierne;
det beroligede mig ogsaa noget, at De i Deres Brev ikke taler et Ord
om Cholera i Kjøbenhavn, thi det tyder dog paa at den ikke kan rase
saa stærk, eller at den opfylder alles Tanke. I Søndags hørte jeg første
Gang om den, i Mandags fik vi her de sidste Breve, og nu først i Dag,
Torsdag, er det Postdag, De maa huske, vi ligge midt inde i Jylland
op til den store Hedestrækning. Det er saa spændende at være langt
fra alle sine Kjære, naar disse leve et Sted hvor der er Pest eller Cho
lera. I Dag, efter Aviserne, og tildeels ved det Negative i Deres Brev
herom, [er] jeg blevet noget roligere. Skriv mig endelig snart til og
siig mig da ogsaa om Sygdommen, hvad fornuftigt De hører om den.
*) Jonnn Slnmpcs Svigerinder og Svoger.
"j og “*) Jonnn Slumpe« Bom.
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— Der staaer i Deres Brev at De tænkte paa mig Nytaars Aften, og at

jeg skal fortælle Dem om Blussene paa Høiene, som jeg saae dem,
men i Jylland tændes ingen Blus uden paa Valdborg-Aften. — Jeg kan
ellers fortælle Dem en anden Historie fra Sanct-Hans-Aften, der

kunde have taget en slem Ende, men som det Gud skee Lov, ikke blev
Tilfældet med. Vi vare alle fra Vilhelmsborg kjørt i Besøg paa en
Naboegaard, Moesgaard, der ligger smukt ved Skoven ikke langt fra

Stranden, vi var her nede, hvor der er særdeles skjønne SkovSkrænter, Søen var ganske stille, Helgenæs og hele Molbolandet laae
med den smukkeste Lilla-Farve; det Hele havde noget sydligt i sin
Belysning. — Før vi imidlertid forlod Mosgaard var Klokken blevet
12 om Natten, Kammerherren kjørte den Vogn jeg var paa og een af

Baronesserne sad hos ham. — Da vi nærmede os Wilhelmsborg gik
der noget løst paa Vognen, hvorved denne ikke længer kunde sty
res, vi skulde over en høi Bro, og her, i fuld Fart, tjørnede Vognen
mod een af de høie Afvisere, det ene Hjul gik ud over Broen og ned i
Dybden, Vogntrinet blev skruet op mod Baghjulet, og Hestene
sprængte Remmer og Tøi, saa at Kammerherren fløi paa Hovedet ud,
men vedblev at holde paa Hestene uagtet de slæbte ham et Stykke
med; den unge Baronesse laae næsegruus kastet ud, derimod en Frø
ken Kjærulf, Capitainens Datter fra Aarhuus, og jeg bleve siddende
i Vognen, begge to lidt forskrækkede, men ingen af os allesammen
kom noget til. De kan troe, da jeg siden laae i min gode Seng, var jeg
ordenlig glad over at ligge der med hele Lemmer, jeg syntes ordent
ligt, at disse iaften vare en ny Present fra vor Herre. Jo, vi leve som

metider endnu i Miraklernes Tid. — I Søndags tog jeg fra Vilhelms
borg, hvor der var smukt og godt at være. Søndagen tilbragte jeg i
Aarhuus hos Kjærulfs der holde alle særdeles meget af Broder Chri
stian og bade mig hilse ham. — Det er særdeles hjertelige Mennesker,
og de indbøde mig, naar jeg et andet Aar kom til Aarhuus, da at boe
hos dem.
I Mandags Middag naaede jeg Silkeborg, hvor jeg har,

ovenpaa det Værelse, som eier den bedste Udsigt, udenfor er
Haven med en frisk Græsplet hvor der er plantet to, vist fem a sex
Alen høie Enebærbuske, som ganske have Cypressens Form og kom
plet ligne Cypresser. Guden-Aa med nogle Seilbaade løber tæt forbi
Haven, og paa den anden Side er en lille Eng hen til den tætte dybe
Løv-Skov ovenover hvilken sees mørke Lyngbanker. — Det er et
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Hjørneværelse jeg har og Skildringen jeg gav Dem ovenfor, er netop
seet fra Vinduet imod Vesten, derimod til Nord har jeg tre Fag og
seer over Haven, at Guden Aa falder ud i »Langsøen« og paa den
modsatte Side løfter sig nøgne Banker med Flyvesand, og et eensomt
Færgehuus. Det er 3 Aar siden jeg var paa Silkeborg, den Gang
talte jeg her 35 Huse, nu er her bestemt meer end 3 Gange saa mange,
her er opvoxet hele Gader, det er nu complet en By. Man faaer her
Begreb om Nybyggernes Stæder i Amerika, hvorledes de skyde frem,
og det maa være en egen glad Følelse for Drevsen her at se sin Virk
somhed saaledes lønnet. I Aartusinder har Guden-Aa, ligesom spildt
sin Vandmasse, da byggede Drewsen 1844 Fabriken, et Vaanings Huus
og et lignende mindre, og fra den Tid til nu er der opvoxt rundt om
en heel By, med lige Gader, Mode-Boutikker, Haandværkere, et
Gjæstgiveri og et »Hotel« D a n i a. Et Kapel er blevet opført og tæt ved
Byen en Kirkegaard hvor de smukke Hængebirke allerede hælde sig
over nogle Grave og hvor man har en deilig Udsigt over Søen og Om
egnen. Drevsen har her ladet sin Grav mure, simpel og solid. En deilig
Birk er Monument, den hælder sig saa løvfuld og frisk at man kan faae
Lyst at hvile her. — Der er Liv og Røre i Fabriken Nat og Dag; som
var det et stort levende Væxthuus, der vadskes, renses og kartes Klu
dene, og saa komme de frem, som en Grød, og i Løbet, man kan gaae
ved Siden og see til, bliver Grøden til alenbrede, uendelige Oblater,
der før de faae Hvile blive et deiligt hvidt Papir. Selv af Straaet, af
den gule Sengehalm har Manden vidst at drage Papirsstoffet saa at
ogsaa her Forvandlingen skeer. Det er artigt at se og De veed min
uhyre Interesse for Maskinerne, de store Aandens Bærere i vor Tid.
Nu kommer her nok ogsaa Gas, og det var morsomt om Silkeborg fik
den Belysning før det store Kjøbenhavn, der i Sligt kryber saa lang
somt. — At her rundt om er store dybe Skove, stille udstrakte Søer, og
dernæst mægtige mørke Lyngbakker og dybe sandede Naturveie veed
De. Her bygge Ørne og i Mosen boe sorte Storke. Det hele Landskab
har noget ægte skotsk; naar nu Jernbanen kommer istand ville flere
flyve her hen, men een Skjønhed vil dog udvidskes, Eensomhedens. —
Dog altid bliver her deiligt at komme, dog deiligst at have seet den
unge Stad, eengang een af Jyllands betydeligste inde i Landet, — Det
er interesant just nu at see, hvorledes Husene bygges lige op til Birke
skoven, hvor Træerne maa fældes, Høiden gjennemskjæres, Kulturen
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skjærer sin Plougfure gjennem Lyng og Sand. — De kjender j0 ait

kjære Beskow, det er mig ret kjedeligt at jeg ikke er i Byen under

hvad jeg har sjunget om Stedet:

hans Ophold der. Spørg ogsaa om ikke Digteren Atterbom har været
med ved »Tegner Festen«; jeg veed at Atterbom i denne Sommer vilde
besøge Ingemanns. Naar De skriver til Deres Søster, da hils hende og
Kock, ligesaa hilses ung Henning. Det maa jo have været meget fest
ligt og moersomt for ham, baade i Kiel og ovre i Sverrig. — Og nu vil

Hvor Klostret stod ved Søens Siv,
Bag Hedens Lyng og tunge Veie,
Nu rører sig et virksomt Liv,
De store Møllehjul sig dreie.
En lille Kjøbstad alt her groer,
Mod Aaen Pilene sig bøie,
I Danskens Høiland Ørnen boer,
Nær Hedens tusind Kjæmpehøie.
Et Stykke Danmarks Deilighed
Er Silkeborg, det maa man love,
der Guden-Aa faaer Leilighed,
at see sig om i dybe Skove.
Nær Aaen Himmelbjerget staaer,
Det staaer saa fast, som Norges Dovre,
I Mosen Storken kulsort gaaer.
Der er saa smukt og godt herovre!
Huset selv hvor jeg boer er saa temmeligt engelsk indrettet; Datte
ren har en særdeles smuk Syngestemmej dannet af Garcia, hun er en
complet stor Sangerinde, Madam Stage, De veed hun var engang ved
det kongelige Theater er her i Besøg og synger daglig med den unge
Pige, saa at vi have deilig Sang, af Bellini, Donnizetti etc. — Her er
desuden i Besøg Skuespiller Wiehe med Kone, han er et behageligt,
dannet Menneske, kun noget stille. — Vi spadsere, læse, kjøre ud, roe
og fiske og Dagen er forbi før man ret veed det. Imidlertid faaer jeg
ikke skrevet Noget, uden Breve, saaledes nu dette til Dem, som da
ikke er saa kort, men saa faaer jeg jo snart et lignende fra Dem? Hils
Deres Broder Christian hjerteligt; næste Gang skal han faae sine Vers,

naar han har nogle flere til mig, da lægger De dem nok inden i Deres
Brev. — Nu har De vel læst Robert Fulton; hvad siger De? Jeg hører
fra Ingemann at Hauch med Kone og et Par af Børnene, ville, i Sommer,
gjøre Reise til Dresden, Prag, Wien og Tyrol. — De nævner i Deres
sidste Brev »Fuglen i Pæretræet«, og siger at »det regnes som et vær
digt Stykke til Hyldemoer«, hvem har sagt det, gad jeg gjerne vide! For
De har jo neppe selv været at see det. Selv synes jeg ganske godt om
Stykket og det vil fornøje mig om det er kyndige Folk der har syntes
godt om det. — Beed Øehlenschlægers hilse paa det hjerteligste den
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jeg da slutte mit langt udvoxne Brev, der er blevet en sand Fiirkløver,

har sine hele fire Blade.
Deres broderlige Ven
H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff i Clasens Gade.

Nr. 5. H. C. Andersen til Helene Balling.
Silkeborg den 3 Juli 1853.
Kjære Fru Balling!
Det er saa uhyggeligt at være langt-fra sine Kjøbenhavnske Venner
i denne Tid, da de der ere udsatte for Cholera, jeg vil imidlertid haabe
at De, Deres Søster og Moder, der jo dog boe ret luftigt og nu i afkjølet Veir, befinde sig vel; det er aligevel en Trang for mig at skrive,
og jeg har da det Haab, at De maaskee i Løbet af en 12 a 13 Dage,
sender mig et Par Ord, saa længe bliver jeg endnu her og min Adresse
er ganske simpelt »til Silkeborg«; her er nemlig Poststation saa
man ikke behøver som før at skrive per Aarhuus, men ligefrem: Silke
borg. — Jeg var en otte Dage i Sorø hos Ingemanns, hvor der var deiligt Sommer-Veir, Skoven frisk grøn og godt ude og inde; saa tog jeg
over Kallundborg til Aarhuus og blev noget over 14 Dage paa det
smukke Wilhelmsborg hos Kammerherre Giildencrone; det er en ny,
stor Herregaard, 5 Fjerdingvei fra Aarhuus, midt i Skovegnen, med
en smuk Have, hvor der løber en Aa gjennnem en lang Dal, som Bø
gene hælde sig over; daglig gjorde vi Kjøretoure, især ned til Stran
den, der har deilige Skovskrænter og Udsigt til Molboelandet; jeg
tænkte da paa Deres Datter og Svigersøn, som boe der nogle Mile
inde, og om ikke De selv, med Dampskibet, vi stundom saae gaae forbi,
kom for at sige god Dag. En Aften tog jeg op til Aarhuus, hvor Sahlerts,
Schram og Madam Fossum gave Scener af Røverborgen, Don Juan og
Brylluppet ved Comosøen. Madam Fossum udførte i det sidste Madam
Sødrings Rolle og det slet ikke galt; Schram sang fortræffeligt; mel
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lem Scenerne dandsede Hoppe og Jomfru Rostock Charakteerdandse.
Jeg talte med dem Allesammen, besøgte dem oppe paa Theatret. Een
af de sidste Aftener jeg var paa Vilhelmsborg kunde jeg ellers nær
have kommet slemt afsted, men jeg slap godt. Vi kjørte hjem fra en
anden Herregaard, Klokken var tolv om Natten, Kammerherren kjørte
den Vogn jeg var paa; i Skoven tjørnede vi mod en høi Bro over et
Vand, Broens Jernrækværk knak, det ene Vognhjul gik ud over
Broen, Hestene sprængte Remmer og Tøi, Kammerherren fløi ud paa
Hovedet, men holdt stadig Hestene, den ene Baronesse laae næsegruus
paa Vejen, men jeg blev siddende i Vognen og ikke en eneste af os
Allesammen kom i mindste Maade til Skade, men De kan troe, at da
jeg siden kom i Seng var jeg inderlig glad over at ligge der med hele
Lemmer.
I Mandags reiste jeg til Silkeborg, der ligger særdeles deiligt, man
troer sig her oppe i Skottland, Guden-Aa falder just ud i Langsøen
lige for mine Vinduer, jeg seer tætte, gamle Skove paa mægtige Høider,
Heder, Flyvesand og kornrige Marker. — Her er Ørne og sorte Storke.
Da jeg sidst var her, talte Silkeborg kun 35 Huse, nu er her siden,
det er 3 Aar, opvoxet et Par Gader, jeg troer her er 900 Sjæle. — 1844
var her ikke et Huus, da anlagde Brødrene Drevsen Fabriken, og rundt
om denne er nu Byen voxet op med Haandværkere, 3 a 4 Galanteriboutikker, fire Modehandlerinder, et Gjæstgiveri og et Hotel Dania,
nu skal her blive Gasbelysning, og det bliver tidligere end Kjøbenhavn
faaer den; snart kommer vel ogsaa Jernbanen her forbi og saa vil her
blive et Liv og Silkeborg een af Jyllands mægtigste Kjøbstæder. —
Omtrent en Miil herfra ligger Aasen og een Miil længere borte, Himmel
bjerget, man seer dette fra Silkeborg, det rager ganske sort op over
Skoven.
Frøken Drevsen har en særdeles smuk, stor og dannet
Stemme, Madam Stage er her i Besøg og vi faae da Duetter af Norma
),
*
il Bravo ) og alle muelige Operaer, Wiehe og hans Kone ere her ogsaa
og begge meget behagelige at være sammen med; vi kjøre ud, fiske, spad

sere, men nu er det blevet temmeligt koldt og stormende i den sidste
Tid, dog denne Veirforandring er jo god for Kjøbenhavn og derfra
længes jeg at høre. Hils Deres Moder og Søster!

hjerteligst
H. C. Andersen.
') Opera af Uellini 1831.
“I Opera af Marliuni 1836.
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Nr. 6. H. C. Andersen til B. S. Ingemann.
Kjære, kjære Ven!
Silkeborg 5 Juli 1853.
Hjertelig Tak for Bog og Brev, begge Dele kom igaar og det ganske
uventet. Tak! Jeg har det godt, kun er jeg i Angest for mine Kjære i
Kjøbenhavn, man veed jo aldrig hvem Cholera kan træffe. — For
mig selv, naar jeg kommer der, har jeg ikke stor Frygt, uden den at
Sygdommen er saa smertelig og at jeg jo ogsaa nok vilde gjerne leve
saa længe til jeg, idetmindste fik mine samlede Skrifter vel ud; De
smiler af mig, men det er jo mine Børn jeg vil have vel fra Haanden,
og det er dog ganske menneskeligt. Paa Vilhelmsborg blev jeg noget
over fjorten Dage og gjorde flere smukke Kjøretoure, paa een af de
sidste, da vi en Nat kom hjem fra den nærliggende Mosgaard, kunde
jeg let have knækket Arme og Been, men Lykken var mig og os Alle
god, vi kom uskadte derfra. Den Vogn jeg var paa blev kjørt af Kam
merherren, i Farten tjørnede den mod en høi Bro over et Vand, det ene
Hjul gik udenfor, Jernrækværket paa Broen brast og Hestene rev
Remmer og Tøi itu, løb afsted og slæbte Kammerherren med; jeg saae
den ene Baronesse ligge paa Ansigtet hen af Veien, men jeg sad ganske
rolig i Vognen, Ingen af os kom noget til; men De kan troe at da jeg
siden laae i min Seng takkede jeg ret i mit Hjerte vor Herre for at
jeg laae der med hele Lemmer. — Forrige Mandag kom jeg her til
Silkeborg, der unægteligt er eet af de skjønneste Stæder i hele Dan
mark. Lige fra Skanderborg er det vexlende med Skove, Høider, Søer
og Moser. — Den hele Natur ligner paafaldende den skottske imellem
Stirling og Dumbardon. Da Brødrene Drevsen 1844 oprettede PapirFabrikken paa [først skrevet ved] Silkeborg og byggede her de to
første Huse, vare disse de eneste; da jeg for tre Aar siden kom her til,
fandtes her 35 Huse, nu er en heel By voxet op, to lange Gade[r] med
Haandværkere, Boutikker, Gjæstgiveri, Hotel, en lille Kirkegaard hvor
de gamle Birke hælde sig over unge Grave; man faaer saa tydeligt her
Begreb om hvorledes Byerne i Amerika voxe op; Huse og Gader lige
som skyde op i Furen der skjærer Birkeskoyene.
Nu kommer her
snart Gas, og naar vi faae Jernbane gjennem Jylland vil denne komme
nær ved Silkeborg, der om et halvhundrede Aar vistnok er een af Jyl
lands betydelige Stæder. Fabrikken arbeider Nat og Dag; det er in
teressant at see hvorledes Kludene ved samme Damp-Kraft, vådskes,
skjæres, koges og komme frem som en Velling, der forvandler sig i
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alenbrede Oblater, som ikke faae Ro eller Hvile før de blive til hvidt
Papir. Ogsaa ud af Straaet, af Sengehalm, har Drevsen vidst at lokke
Papirsstoffet, ogsaa herfra voxer Papir. Det interesserer mig i høi
Grad, og nu Naturen rundt om, Moserne med kulsorte Storke, der ere
ganske vilde og kun boe i Træerne, de dybe Skove med uhyre Ørne,
en Unge blev bragt os igaar, dens Vinger, tilsammen, strække sig tre
Alen ud. — Fra mine Vinduer seer jeg ud over Haven der vrimler
med Roser, og midt paa den store grønne Græsplet er plantet to gamle
høie Enebær-Træer fra Heden, de see ganske ud, som italienske Cy
presser. Gamle Elletræer hælde sig over Guden-Aa, der falder ud i
Langsøen lige foran Huset; paa den anden Sø-Bred hæve sig høie
Lyngbanker med Flyvesand, der ligger et eensomt Færgehuus. —
Langt ude seer jeg de sorte, tætte Skove. — Igaar vare vi paa Aasen,
hvor jeg alt ved mit første Besøg fik Lov til at opkalde en Plet og den
smukkeste her, hvor man seer over Skove, Søer, og sorte Banker kaldte
jeg, ved dens skottske Udseende: »Andersens Høiland«. Her har De
nu et lille Vers om Silkeborg; De maa vide at her i Haven er Rudera
[Ruiner, Rester] af et gammelt Kloster, der skal være bygget af en Bi
skop Silke og ødelagt i den svenske Krig.
)
*

Hils paa det hjerteligste Deres Kone og seer De Svanes da bring
ogsaa dem min Hilsen. Rector Bojesen og Overlærer Jørgensen tænke
vel nu stærkt paa deres Udflugt?, Der venter dem megen Herlighed at
see. Jeg bliver her paa Silkeborg til den 15de, skulde De før den Tid
vilde glæde mig med Brev, da forøger De min Glæde her. Vil De sige
mig hvor Atterbom er; jeg vilde gjerne skrive ham til i Anledning af
Bogen han, ved Dem, var saa god at sende mig, er han i Sorø? Seer De
Beskow, som nok besøger Danmark i denne Tid, da hils ogsaa ham;
siig Frøken Bræmer lidt om mig, og at jeg snart skriver hende til.
Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Nr. 7.

fra Ingeborg sagde mig, at Boye var død, følte jeg ret, som i een Sum
Deres Sorg og Savn, jeg tænkte paa Deres Hjem, tænkte ogsaa paa den

trofaste Jomfru Gunther, der med ærligt Hjerte i Aa ringer er voxet
fast til dette Hjem, tryk hendes Haand fra mig. Der skeer i Verden

saa meget tungt, næsten altfor tungt, men lad os ikke slippe Troen

paa, at Gud vil det Bedste, Gud slipper os ikke! Der staaer Dem nær
saa Mange der holde af Dem, De har Børn og Børnebørn. Deres Margarethe har De nær, og hun eier et lykkeligt Hjem, hold Dem med
Deres Tanke — naar De kan det, — til hvad Godt her endnu er tilbage!

Selv i Erindringerne om dem, der gik fra os til Gud, ligger der en
Velsignelse, de bedste lyse Timer have vi i os, som vi gjennem Evig

heden vil beholde dem.

Det var først i de sidste Aar, ved Boyes

venlige Stemning mod mig, ved hans, den ældre Digters, milde Erkjen-

delse af mig den yngre, jeg kom ham ligesom lidt nærmere, men fra de
korte Timer vi mødtes og udtalte os, har jeg en Aandens Deel tilbage,
og hvad maa da ikke hans Nærmeste, hvad maa ikke D e, der med

hele Deres Sjæl omfattede ham i Kjærlighed, eie og kunde leve med,

indtil Mødets deilige Tid kommer; Gud, som tog vil give, og give Dem
den bedste Trøst; — Fra ham, som er i sin nye Tilværelse er der i

Verden en Sæd af Tanker tilbage; de ere fra hans Taler gaaet ind i
Manges Hjerter, de spire i hans Psalmer og leve i hans Digterværker.
Dog Jordens Roes er ham nu ringe! En stor Skjald har sagt ved en
døende Digters Leie, da man udbrød der: »Hvor glad maa hans Tanke
ikke see tilbage paa sin jordiske Berømmelse!« »Hvad, troe I, at Sva

nen der flyver mod Solen, bryder sig om den lille Skygge af dens

Vingeslag, der som Tegn paa den, viser sig paa de smaa Bølger!« — Den

han drager ind i; lad ikke Sorgen naae for bittert op til ham! Vor
Silkeborg den 9. Juli 1853.

Kjære Fru Boye!
Det er mig en Trang at skrive Dem til; thi jeg veed og begriber
hvor bedrøvet De er; trøste Dem kan kun Gud, men det vil han; efter
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har ladet Dem tilbage, og at Hver, han kalder til sig, er os en Ven mere

at længes efter, En mere, vi glade skulle gaae imøde. — Da iaftes et Brev

Bortdragne har her i Gud ærligt virket, hans Tanke var mod Lyset,

H. C. Andersen til Marie Boye.

*) Se Brev Nr. 4.

Uger og Maaneder vil det klares for Dem, hvor meget Godt han endnu

herre trøste Dem og Deres! —
Af hele mit Hjerte
Deres deeltagende Ven
H. C. Andersen.
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Nr. 8. H. C. Andersen HI Storhertug Karl Alexander af Sachsen-

Wcimar.
Silkeborg i Jylland, den 4. August 1853.

Min kære, dyrebare Storhertug!
De har midt i alvorlige og tunge Dage gjort mig en stor Glæde,
lyst op i mit Hjerte, idet De straks efter at have modtaget mit Brev har
skrevet saa kærligt og rart til mig. Jeg ved og forstaar, hvor stærkt
Deres Tid er optaget netop nu. Hvor kærligt, hvor hjertevarmt er det
af Dem at skrive, og det øjeblikkelig. De er ædel og god, Gud velsigne
Dem derfor.
Deres Brev modtog jeg paa Fyn hos Grev Moltke, hans Kone er
en født Russerinde: Rasomofski, jeg tror, at hendes Kejserlige Højhed
kender hende. Den 20. holdt Greveparret Sølvbryllup, næsten 1600
Bønder var indbudte; de dansede under Lindetræerne i de store Al
leer; Haven var smukt illumineret, Musikken klang, det gik muntert
og lystigt til. Men mit Hjerte var tungt, jeg kunde ikke bortvende Tan
kerne fra dem, jeg elsker i Kjøbenhavn, og netop fra dem fik jeg midt
under Festen Bud om, hvordan Dødsengelen gaar næsten fra Hus
til Hus. Fire af mine gode Venner er allerede gaaet bort, blandt disse
en af vore Digtere, Pastor Boye, som har skrevet skønne Tragedier til
Scenen og ædle, smukke Salmer til Kirken. Hver Dag bringer Posten
et nyt Sørgebudskab; Excellencen Collins Familie, hvor jeg, som De
ved, er som en Søn af Huset, er allerede flyttet ud af Byen, for Deres
store, smukke Hus ligger i det mest angrebne Kvarter af Byen. Hver
Dag maa jeg være beredt paa at høre, at de kæreste og bedste er
blevet bortkaldet af Gud. I Forgaars kom jeg fra Fyn tilbage her til
Silkeborg, hvor jeg bor hos kære Venner i en storslaaet skøn Natur.
1844 var her kun Hede og dyb Skov nær ved den store, fiskerige
Gudenaa. Da kom der to rige Brødre: Drewsen og anlagde en Papir
fabrik, ved Siden af denne opstod nogle Huse, og paa faa Aar er her
nu blevet en By med Gader og Butikker. Man faar her et Begreb om,

hvorledes i Amerika Nybyggerstæder skyder frem. Her i Silkeborg ser
man, hvorledes Skovene bliver fældet og Huse opstaar under Kulturens
Plov. Her er betydelige skovbevoksede Højdedrag; hele Naturen er en
Blanding af Skotland og Schwarzwald; her i Skoven bygger Konge
ørnen sin Rede, og i de sumpede Moser træffer man sorte Storke, som
jeg kun har set her. Nær op til Skovene grænser den store Hede med
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sine Naturfænomener, fomylig saa jeg et pragtfuldt Fata Morgana,
der forekom mig, som om jeg saa Havet med vidunderlig skønne Skov
øer; og alt var kun Øjenbedrag. Ved Silkeborg lever man i sand Skov
ensomhed, og midt i denne ligger som et lille Slot Fabrikejerens med
engelsk Comfort udstyrede Hus, hvor jeg finder et Hjem og deltagende
Venner.

Hvis de slemme Sygdommens Dage i København skulde vare længe
endnu, kommer jeg maaske midt i September til Tyskland, og der er
Weimar mit Hjem, som De, min ædle, dyrebare Storhertug, ved. Før
min Afrejse fra København havde Enkedronningen Karoline Amalie
naadigst indbudt mig til »Sorgenfri«, hvis jeg skulde komme tilbage i
August, men jeg vender ikke tilbage i August, »Sorgenfri« er for nær
ved København. Den gode ædle Dronnning Gud bevare hende! Gud
bevare hendes Liv! Koleraen er nu i Aarhus, kun 6 Mil fra Silke
borg; men her blæser Vinden, her er det sundt, og vi har kun liden
Omgang med Byen. Luften er kølig, her er allerede efteraarsagtigt og
blæsende, men sundt, jeg stoler paa Gud; De min dyrebare, høje Herre,
kender min faste Tillid. I den engelske Marine gaar gennem alt Tov
værk, tykt og tyndt, en rød Traad for at vise, at det tilhører Kronen;
gennem det menneskelige Liv, i stort og smaat, gaar en usynlig Traad
for at vise, at vi hører Gud til; og roligt giver jeg mig hen til ham.
Gud styrke og bevare Dem, min ædle Herre. Min ærbødige Hilsen
til den høje Gemalinde og den kejserlige Moder. Skønne lyse Dage
for Dem, min ædle Herre, og for det kære Weimar ønsker jeg og beder
om af hele mit Hjerte.
Eders kongelige Højheds
hjerteligt hengivne
H. C. Andersen.

Nr. 9. H. C. Andersen til Helene Balling.
Silkeborg den 5 August 1853.

Kjære Fru Balling!
Siden jeg sidst skrev Dem til og De strax venligt glædede mig med
Brev igjen, ligger kun et Par Uger og i disse, hvor megen Sorg og
Alvor! Det er ret en tung Prøvelsens Tid, og jeg lever i en idelig Angest
og Spænding for mine Kjære i Kjøbenhavn; allerede fire af de jeg
saae i min vante Omgangskreds ere kaldte bort, og det uhyggelige
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staaer fast at man ikke veed, om den man skriver til, lever i det man
skriver. — Jeg veed at Choleraen nu er i Deres Qvarteer, om af MagStræde og Snaregaden, lad mig endelig vide hvorledes De, Deres Mo
der og Søster leve og lide! Hos Collins er det, Gudskeelov, saa vidt
jeg endnu veed, godt, kun have de Alle forladt den gamle Gaard i
Amaliegaden og ere dragne ind hos Assessor Collin bag Hovedvagten,

hvor der skal være sundere.
Den 15 Juli reiste jeg fra Silkeborg over til Glorup i Fyen, hvor
jeg havde lovet Grev M o 11 k e-H v i d t f e 1 d t at komme til Sølv
brylluppet, der var den 20de. Det var meget festligt; Kirken var blevet
smukt istandsat, en ny Altertavle, et Maleri efter Correggios Nat, var
af Greven givet Menigheden; paa Gaarden var stor Lystighed; henved
1500 Bønder vare indbudne, de dandsede udenfor Herregaarden, hele
Haven var illumineret og en Masse Mennesker komne sammen; men
mine Tanker vare i Kjøbenhavn, jeg fik just den Dag sørgelige Breve
og leed derved i denne Lystighed. — Jeg følte mig hele Tiden heller
ikke ret vel, og efter et Ophold af en fjorten Dage, reiste jeg igjen fra
Glorup, sidste Mandag; jeg overnattede i Odense, hvor der har været
to Cholera-Tilfælde, det var alt uhyggelig, ogsaa i Weile laae jeg en
Nat og først i Onsdag-Aftes efter Klokken 10 kom jeg her til det hyg
gelige, luftige Silkeborg, men vi ere kun 6 Miile fra Aarhuus, hvor
Cholera stærkt tager til, dog hos os her, er, Gud være lovet, endnu in
gen Epidemie og her er taget alle de Forholdsregler forud, der kunne
tages. — Frøken Wulff har i Kjøbenhavn været stærkt angrebet, men
blev frelst og er nu taget til Kiel hvor hun samler sig Kræfter. Der

er en Mængde Danske derovre, ligesaa i Hamborg og Berlin, ligesom
jeg ogsaa har truffet paa en stor Skare her i Jylland; fra den unge,
nu regjerende Hertug af Weimar har jeg faaet en venlig Indbydelse
at komme der i disse for os Danske tunge Dage; men jeg vil ikke læn
ger bort fra mine Kjære, end jeg allerede er det, jeg lider nok her ved
at vente paa Brevene; dog ængsteligst er det at aabne disse uvis om
hvad de bringe. — Her paa Silkeborg er endnu Madam Stage med sin
Søn, dernæst Frøken Bramsen, Søster til den afdøde Læge, endelig
Lieutenant Falbe og jeg. I Dag er det en Festdag her, det er Fru
Drevsens Fødselsdag, vi vente mange Fremmede,

Veiret er smukt

men meget koldt, gid at denne Kulde og stærke Blæst naaede Kjø
benhavn og virkede godt der, for Aarhuus ere vi nu ogsaa meget
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ængstelige, her anvendes al Forsigtighed, Gud alene raader! han være
med dem alle i det kjære Kjøbenhavn. Gid at vi Alle glade sees der
igjen. Hils hjerteligt Deres Moder og Søster og glæd mig med »et godt
Brev«, adresseret »Silkeborg«.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.
Til Fru Helene Balling født Næboe.

Ned[en]staaende lille Psalme-Sang skrev jeg paa Glorup.
Som Bladet der fra Træet falder

Saa er mit Jordliv, ikke meer
Jeg er beredt, naar Du mig kalder ,
Gud, Du som heelt mit Hjerte seer,

Veed al min Brøst hvad i mig boer
Og min Fortrøstning dog saa stor.

Gjør Smerten kort i min Forvandling,

Forund mig Barnets hele Mod,
Du dømme Tanke, dømme Handling

I Naade kjærlig, fader god.
Ryst bort min Angst! kun Dig jeg see!

I Jesu-Navn, Din Villie skeel
H. C. Andersen.

Nr. 10.

H. C. Andersen til E. Collin.

Silkeborg, den 7. August 1853.
Kjære Ven!
Tak for Deres velsignede, hjertelige Brev, jeg fik det paa Glorup
kort før min Afrejse derfra. — Tak Deres Jette for det Par Ord hun
var saa kjerlig at tilføje, jeg skjønner saa uendelig paa hver synlig
Tanke til mig, jeg lever jo saa ganske i mine Kjære og føler hvor fast,
det just er Deres Kreds og Hjem jeg er voxet til. Adolph Drevsen og
Augusta Collin skifte til trofast at sige mig hvorledes Familien har
det og efter det sidste Brev, var alt da, lykkeligt og vel, men det er
jo Tider hvor man fra Dag til Dag kan frygte, og jeg gaar i en ved
varende Spænding, dog værst leed jeg i Fyen hvor jeg ingen havde at
udtale mig for; jeg følte mig heller ikke vel, havde mit Værelse fjernt
fra Alle de Andre og hver Aften fyldte det mig, dersom jeg nu bliver
syg, da har jeg aldeles ingen Hjælp. I Mandags den 1ste tog jeg fra
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ikke følte mig hjemlig denne Gang, jeg tog til Odense og overnattede
for at træffe Posten til Jylland, i Odense var to Cholera Tilfælde sagdG
man jeg sov slet og havde naturligvis strax Knibe i Maven, der i den
Grad, ved min Indbildning, tog til, saa at Reisen til Middelfart var en
Tortur, Vandet sprak mig ud af alle Lemmer; men da jeg stod paa
jydsk Grund, var det som den onde Plageaand foer hen, jeg følte mig

rask og har Gud være lovet følt mig saaledes siden, uagtet vi ikke
høre de bedste Efterretninger fra Aarhuus, der er Epedemien slem. I
Odense traf jeg sammen med Hjalmar, der nylig i Roeskilde havde talt
med sin Fader og Moder, saa at jeg ved ham fik Efterretninger. Han

gik, troer jeg, til en Præst i Hadersleben. — Riegels traf jeg ikke, han
med Familie er hos Datteren i Frankfurth. — Ogsaa i Weile maatte

jeg, for den daarlige sammensatte Postgang, overnatte og besøgte da
Orla Lehmann, hvor jeg traf Constantin Hansen med Familie; Lehmann
bad mig naar jeg tog fra Silkeborg at blive et Par Dage hos sig. —
Rundt om traf jeg paa Kjøbenhavnere der ere tyede her over og jeg
hører at i Hamborg og i Berlin leve de i Mængde. Jette Wulff, der

boede i Clasens Have, har været stærkt angrebet, men blev frelst og

er af sin Broder sendt til Kiel, hvor ogsaa Kocks, der vendte hjem
fra deres Badereise, blive indtil videre. Kiel og Dusternbroock, skri
ver hun, er opfyldt af Danske. — Her paa Silkeborg er Lieutenant

Christian Falbe, Frøken Bramsen, Fru Stage med Søn og jeg, samt paa
et kort Besøg Westermanns med Frøken Furst, de reise i morgen og

kom her netop til Fru Malles Fødselsdag, der blev feiret hjemme i
Huset, alt Arrangement ude [i] Skoven var opgivet, at Ingen af os
skulde udsættes for Sygdom, vi leve meget forsigtigt, og A. Drevsen
kan De sige, han var saa deeltagende at skrive til mig, om at være
forsigtig med min dristige Sættensammen i at spise, at jeg gjælder for
at være den allerforsigtigste af dem Alle, og jeg drikker et stort Glas

Portviin hver Dag. — Tak for de tilsendte Penge, de 50, jeg fik dem
nøjagtigt sendt fra Deres Broder Gottlieb; De er imidlertid saa venlig

at erindre, dersom De ikke alt har, at jeg for Juni og Juli tilsammen
skulde hæve 100 Rdlr. i Zahlkassen, har De ikke gjort det da faar De
nu for August med 50 Rdlr. til, saa at det ialt bliver 150 hvoraf jeg
har, som sagt, erholdt 50 og beder Dem opbevare for mig de 100Vær saa god at tænke her paa! — Hils Deres kjære Kone, alle Børnene
og Christian Thyberg; siig mig ogsaa, ved Lejlighed, hvorledes Emil
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Glorup, hvor de Alle have viist mig stort Venskab, men hvor jeg dog
har det. — Af Aviserne seer jeg at Ondet udbreder sig paa Strandveien, Gud bevare og beskjærme Dem! Tak for al Deres Venskab for
mig gjennem alle Tider, tak for Deres Trofasthed. Det er tidt for mig,
som var det, mellem mig og alle de jeg elsker, Skilsmissens Time, jeg
veed jo ikke hvem jeg møder mere her paa Jorden, ikke om jeg selv
maa bort; hver Tanke er som en Afskeds Tanke. Hvad der er os bedst
skeer! Jeg vil troe det, maa troe det. Lad mig endelig gjennem Dem
selv, eller de Andre høre fra Dem eller om Dem og Deres. Den lille en
gelske Bog der er sendt Dem til mig, ønskede jeg gjerne snart her til
Silkeborg, da jeg jo dog maa skrive et Par Ord om den. — Nu Gud
glæde og velsigne Dem.
Deres trofast hengivne
H. C. Andersen.
Nr. 11. H. C. Andersen til Otto Delbanco.
Silkeborg den 8 August 1853
Kjære Ven!
for en Timestid siden modtog jeg Deres Brev og bereder mig strax
paa at besvare samme, uagtet denne min Skrivelse først kan komme
her fra Onsdag aften, før gaaer her ingen Post. Jeg havde af mig selv,
uden Paamindelse, i denne Uge sendt Dem eet af de Bidrag De skal
erholde, men tak fordi De af Dem selv skrev, det var altid en Røst
fra Kjøbenhavn, en Vens Røst og De kan troe at i disse Prøvelsens
Dage ere mine Tanker altid der. — Jeg lever i en stadig Angest og
Uro for alle mine Kjære! Gud lade snart lysere Dage gaae op for os
Allesammen. Det er nu anden Gang i denne Sommer at jeg er paa
Silkeborg, min Læge har paa det meest bestemte forbudt mig at komme
over til Kjøbenhavn saalænge Epedemien varer og jeg er og bliver da
endnu en Tid her paa dette sunde, deilige Sted, imellem venlige Men
nesker, som gjerne see mig, vel er vi her kun 6 Mile fra Aarhuus, hvor
Sygdommen ikke synes at være i Aftagende, men hvor jeg er, føler
jeg mig tryg, og —- Guds Villie er den bedste! Jeg sender Dem her en
Historie om »to Jomfruer«, synes De godt om den, saa faae Hr Pe
dersen til at give et Billede til den, De skal snart faae et større Stykke
af mig om »Silkeborg« og De vil ude hos Drevsen paa Strandmøllen
finde to Malerier af hvilke De vist kan faae Lov til at vælge
)
*
eet til
') forst skrevet: af hvilke De kan vælge
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at lade tage en Skizze efter. Jeg anseer Silkeborg, for et af de interessanteste Punkter i vort Land, dets storartede deilige Natur og det,
at i vore Dage en heel Kjøbstad skyder op, som var det paa amerikansk
Jordbund, giver det en særlig Interesse og jeg har alt nedtegnet det
saaledes at jeg haaber det kan læses med en Slags Interesse og særlig

passe for Folkecalenderen. — Dersom det Hefte af mine samlede Skrif
ter — den tydske Udgave — med Digtene og de dramatiske Sager er
udkommet, da send mig det. Fru Drewsen her, beder mig i den Pakke

De sender at lade hende faae »Om Cholera af en polsk Lægmand,
Priis 12 Sk.« — ligesaa »Cholera-Diæt« efter O. L. Bang 2 Sk. — af
den førstnævnte Bog fire Exemplarer af den sidstnævnte 8 Exem-

plarer.
Naar De skriver Hr Lorck til, da hils ham paa det venligste fra
mig; spørg om jeg ikke faaer et Par Exemplarer af de nye samlede
Værker; hils Hr Lose og andre fælles Bekjendter og bring mig i
Erindring hos Deres Frue.

venskabeligst
H. C. Andersen.

E.S.
Fru Drevsen paa Silkeborg ønsker sig tilsendt en tydsk Oversæt
telse af »Notre Dame de Paris«. (Romanen).
Nr. 12. H. C. Andersen til Chr. Wulff.

Silkeborg den 8 August 1853.
Til Marine-Capitain Chr: Wulff.
Kjære Ven!

I flere Dage har det levende været min Tanke at skrive Dig til, thi
vel hører jeg, gjennem din Søster, hvorledes Du har det; endnu i
denne Dag fik jeg et Brev fra hende i Diisternbrook ved Kiel, men det

var dog noget Mere at faa nogle Linier fra din egen Haand, maaskee
har Du ogsaa Et og Andet fra Engelsk jeg skulde sætte i danske Vers,
jeg er ganske til din Tjeneste og sender Dig her hvad jeg sidst fik. Fra
Kjøbenhavn veed Du jeg den sidste Mai reiste til Sorø, hvor jeg var
hos Ingemanns, saa drog jeg til Wilhelmsborg ved Aarhuus og sidst i
Juni naaede jeg Silkeborg, mit danske Høiland, vort Schwartswald,
hvorfra jeg har sendt Dig, jevnligt Hilsener. Det var et gammelt
Løfte at komme til Glorup hvor Moltke-Hvidtfeldt den 20 Juli fei-
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rede deres Sølvbryllup. Stadsen der har Du læst om i Berlingstidende,
jeg kom der, blev lidt over 14 Dage, men følte mig saa forunderlig
betaget, saa sørgmodig og angest, jeg længtes efter Posten og frygtede
dog for Brevene; allerede fire af min Omgangskreds blev kaldet bort,
jeg veed ingen uhyggeligere Tid for mig, end netop de 14 Dage i Fyn,
først da jeg kom paa jydsk Grund igjen, blev jeg ligesom tryggere.
Jeg kom nu den 4 August igjen her til Silkeborg, hvor jeg rigtignok
kun er 6 Mile fra Aarhuus, og der er det slet ikke godt, men jeg er i et
Hjem hvor man, om noget indtræffer, ville kjærligt sørge for mig. Bre
vene i den sidste Tid ere ogsaa langt bedre og naar jeg nu kun ikke
imellem havde lidt »Fornemmelse« i Maven, min Phantasie er en me
get farlig Gjæst i denne Tid, saa var Alt bedre. — Gid at Du snart
var paa Søen igjen, jeg er ikke rolig for Dig før jeg veed Dig borte
fra det ulykkelige Kjøbenhavn, jeg ønsker Alle mine kjære borte. Hele
den collinske Familie er fløttet ud af deres Gaard i Amaliegaden, den
gamle Collin er ude hos Linds, alle de Andre boe hos Gottlieb Collins bag Hovedvagten; Ingeborg ligger jævnlig af Cholerine og jeg
er saare angest for hende. — Jeg faaer saa godt som intet bestilt, jeg
lever stadig i at skrive Breve, thi saa faaer jeg udtalt mig og hører
igjen fra hvem jeg holder af. — Her er allerede ganske efteraarsagtigt,
Vestenvinden blæser koldt hen over Hedebankerne, Lyngen begynder
at blomstre. Naturen er iøvrigt her saa storartet og smuk, at det er en
Lyst at see den. — Her boe sorte Storke og Kongeørnen har Rede i de
gamle Træer, dog Du kan læse i Dagbladet om denne nye By, Stykket
der staaer er vist af Hr. Bille, som nyelig har været her. —
Lev vel! bliv frisk og freidig! Gud lade os glade samles igjen i den
gamle By.

broderlige Ven

H. C. Andersen.

Nr. 13. H. C. Andersen til B. S. Ingemann.
Silkeborg den 8 August 1853.
Kjære Ingemann!
Nu er jeg da her tilbage igjen og har allerede et Par Dage været
her; vel er jeg kun sex Mile fra Aarhuus, hvor Choleraen er temmelig
stærk, men jeg er i et Hjem, hvor Alt endnu synes sundt og hvor man,
om noget indtræffer, kjærligt vilde sørge for mig. — Jeg maatte indløse
mit Løvte at komme til Glorup og blive der Sølvbryllups-Dagen, ellers
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havde jeg ikke, under nuværende Omstændigheder taget derover; jeg
gik igjen i de gamle store Lindealeer, hvor jeg har før gjennemtænkt
mangen Digtning, jeg saae igjen Gaard og Skove, blev hjerteligt og vel

modtaget og behandlet, men jeg var der ikke i min gamle Stemning,

Aviser og Breve fyldte mig med Angest og Uro, fire Dødsfald i min
kjøbenhavnske Omgangskreds, laae mig tungt i Tanke. Festen selv paa
Glorup var meget smuk, De har læst om den i Berlingstidende. Svinding-Kirke var heelt oppudset, brogede Vindues Ruder anbragte; udskaame Stole, en Altertavle efter Correggios Nat og et meget godt
Orgel, med tilhørende Organist var af Greven givet til Menigheden.
Omtrent 1500 Bønder var indbudne paa Gaarden hvor de bleve be
værtede og dandsede til ud paa Natten; Haven var illumineret, Alt gik
lysteligt, men just i denne Fornøielses-Ruus, følte jeg mig saa uhyg
gelig, min Tanke var i Kjøbenhavn, hvor Døden gik fra Huus til Huus,
jeg tænkte saa levende paa mine Kjære, at jeg kom til at græde der

følger med.

Det tyder imidlertid nu paa at Sygdommen, i Kjøben

havn, vil tage af, gid det samme var Tilfældet i Aarhuus; det er en
værre Tid, end Krigens, thi Krig har et Opsving, den har Begeistring
og Seier, Cholera derimod er en giftvaad Flagermuus, der qvæler sit
Offer. —

Silkeborg den 9 August 1853.
Igaar aftes efter at have skrevet Ovenstaaende, var jeg udenfor
Silkeborg og saae en Beriddertrup der gjorde deres Kunster, der kunde

jeg have kommet net afsted. Der var en stor Buldogg der gjorde Kun
ster; som jeg sad i al Rolighed og saae paa Riden og Springen, føler
jeg Nogen bag ved knibe mig i Benet, jeg vendte mig om og saa er
det Bulldoggen der, udenfra, er krøbet ind mellem Tilskuerne og netop
har udsøgt mit ene Been til at bide i, heldigviis var det bag i Støvlen,
men Trykket af hans Tænder sees dog ind i mit Skind, uden at der gik

ved; det er saa sælsomt at skilles pludseligt, skilles med Graven imel
lem sig. — Senere kom der en forunderlig Angest over mig, jeg længtes

Hul; men at jeg blev heed veed det, og nu har det at lade min Phan
tasie pine mig med, finder De vel i sin Orden, som De kjender mig;

efter at komme bort, og da min Læge paa det bestemteste paalagde
mig, at jeg ikke maatte komme til Kjøbenhavn, bestemte jeg mig til
igjen at gaae til Silkeborg hvor jeg er velkommen. I een af disse bløde,
og dog angestfulde Stemninger, med Tanken mellem Graven og Gud
skrev jeg denne lille Psalmesang.
)
*

de Andre her lee af min Angest for saa Lidt. — Hils nu paa det hjer

Et Par Dage har jeg nu været her paa Silkeborg, ganske gode
Breve har jeg faaet, Sindet er mere elastisk, men det er dog endnu

en tung Prøvelsens Tid, man veed ikke naar man skriver ind til Byen,
om det er en Levende eller en Død man skriver til. Hertugen af Wei
mar, den nu regj erende, skrev mig nyligt til og bad mig komme til sig,
i denne Sygdoms Tid, men jeg kan ikke, saaledes som Tingene staae,
reise saa langt bort, det er slemt nok paa Silkeborg at maatte fra Man
dag til Torsdag vente paa Breve og Aviser. Frøken Jette Wulff, der
boede med sin Broder i Clasens Have har der været stærkt angrebet
af Cholera, men blev dog frelst og Broderen har sendt hende til Kiel
hvor hun mødte sin Søster og Svoger, Conferensraad Kock, der vilde
hjem efter en Badereise, men nu ere de Alle bievne i Diistembrock
ved Kiel; hun beskriver det Anfald hun havde af Sygdommen, som
ganske græsseligt, især den forfærdelig[e] Dødsfrygt, der nok altid
’) Se Drev Nr. g.
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teligste Deres kjære Kone og hver som venligt huske mig i Sorø. —
Der kommer nu snart i Skole, den nys confirmerede Harald MoltkeHvidtfeldt, han skal i Huset hos Lærer Hansen. Ingerslev var saa ven
lig at besøge mig, da jeg var paa Glorup; seer De ham, da siig at Digtet
»Liden Rigmor«, som han spurgte om, kan han see en Afskrift af hos
Frøken Thabitta Plum.

Lev frisk og glad!
Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.
Nr. 14. H. C. Andersen til Henriette Wulff.

Silkeborg, den 15 August 1853.
Min kjære, søsterlige Veninde!

Tak for Deres kjære Brev; De er vel nu fuldkommen vel vil jeg
haabe, og finder Dem tilfreds i Deres Exil omgivet af Skov og Fjord.
Jeg føler mig hyggelige[re] og tryggere ved at være igjen paa det roman
tiske Silkeborg uagtet vi kun er 6 Mile fra Aarhuus, hvor Sundheds
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Tilstanden ikke er god. Efterat jeg i Odense sidst havde afleveret Brevet
til Dem, gik jeg endnu mange Timer før Posten kom, som jeg skulde

FRU MALLE DREVSENS FØDSELSFEST
den 5 August 1853 paa Silkeborg.

med, jo længere jeg gik, jo mere ilde følte jeg mig, min Phantasie be
arbejdede saaledes min Mave, der havde lidt Skjæren at jeg tilsidst
fik Angest for Cholera, der under Reisen til Middelfart tog saaledes

til, som om det var en ond Mare der reed mig, men saa snart jeg kom

Mel.: Menuetten af »Elverhøj«.
Om Jylland Mange det kun veed,
Dampvognen snart paa jernlagte Vei,
»Der gjør man Jydepotter!«
Her flyver over Heden,

De veed ei Landets Deilighed,

Det bliver Faae, som standse ei

over lille Belt og havde Foden paa jydsk Grund, var det Onde, som

Det Høiland ret for Skotter,

blæst bort og jeg rullede freidigt til Weile hvor jeg kom Kl 2 om

Det Schwarzwald med Skov-Eensomhed,

Ved dette danske Eden.
Her groer en Bye og groe den vil,

Natten og maatte vente til opad Dagen før Posten kom, der gik videre

Nord paa; imidlertid besøgte jeg Orla Lehmann, som boer her, hos ham

En Skjønhed værd at males,
Og tales om det første Sted,

Den er alt godt paa Veie,
Hver anden jydsk By kommer til

Om Silkeborg der tales.

For Silkeborg at neie!

For ni Aar siden fik den Liv,

Dog ved det Solskin hun har bragt

traf jeg Constantin Hansen med Kone og Børn, vi spiiste Frokost sam

men, sluddrede lidt, og jeg maatte love, paa Tilbagevejen, om mueligt at

Ved mandig Kraft og Snille,

Blev Tankens Spirer fremmed’,

blive et Par Dage hos Lehmann. Over Horsens, hvor jeg tog Extrapost,

Her Manden stod og staaer en Viv,

Fra Qvinden, fra den blide Magt,

kom jeg om Aftenen efter Klokken 10 til Silkeborg. Her komme i denne

Hans Solskin mildt og stille;

Just hjemligt gjøres Hjemmet;
Og derfor, gjennem Tidens Flugt,

Tid mange Besøgende for at see denne deilige Egn, De vil i 3 Nummere

Den Sum af Ægte-Kærlighed,

af »Dagbladet« (5te, 6te og 8 August 1853) see en Beskrivelse skrevet af

Blev hans, og kommer ikke ved

Den lader groe det Bedste,
I Sange hendes Navn sig smukt

Redacteuren Bille; jeg har nu senere skrevet een i min Maneer, som ri-

Vor Silkeborg Historie!

Til Silkeborg skal fæste.

meligviis kommer i næste Folkecalender. Man er meget tilfreds med

Som giver Livet Glorie,

Den unge Slægt ved Guden-Aa,

En Vermeviv det er en Skat,

den og jeg troer den er aldeles beskueliggjørende. Mellem de mange Be

En Sang om hende qvæder,

En Guldmønt hele Livet,

søgende, jeg her er truffet paa, var forleden Jerichau med Kone, Børn,

De til Fru »Malles Bænk«, vil gaae,

En Lykkensblomst i Hjemmet sat,

Jomfru og Pige; de vare meget henrykte og særdeles tilfreds med Op

Til hendes Yndlings Stæder,
Ud til »Olymp«, til »Kilderne«,

For alle Tider givet.
For hende lyde her vor Sang,

holdet; ogsaa Forfatteren Carit Etlar (Brosbøll) har været her, den ene

Ud her, hvor vi os leire.

Vogn fuld kommer efter den anden og Skovene lyder alt med Posthorn

Her Lykkens Dage tidt hun see,

Lad høit Musiken klinge,
Vi hende, under Skovens Hang,

Tidt hendes Fest vi feire.

Et trefold Hurra bringe!

Skrald og Pidskesmæld, saa Ørnen flyver tung hen over Skoven, det

aner ham nok at det smælder ham paa Reise.

—

Se, det var den Vise!

Den 5 August

[Silkeborg 15—8—1853.]
*)

var her Fru Drevsens Fødselsdag, men paa Grund af Tiden, de sørge

lige Efterretninger fra Kjøbenhavn, Cholera her nær ved os, blev alle
Lystighedeme i Skoven opgivne, vi bleve hjemme, var her i en større
Kreds og ved Bordet blev afsjungen en Vise, som jeg havde skrevet
før jeg rejste til Fyen, idet jeg den Gang ikke troede at komme her til
bage, den er ikke videre i poetisk Henseende, men har dog en Tinte

I dette Øieblik fik jeg Brev fra Kjøbenhavn fra Deres Broder Chri
stian, hvem jeg forleden havde skrevet til og sendt de Vers jeg havde
oversat for ham; det er et prægtigt Brev jeg har faaet, saa hjerteligt,
saa velsignet; han fortæller mig om sit Besøg i St Petersborg, sin
Sammentræffen med Keiseren, og at han er blevet Commandeur af

af Localiteterne her og jeg vil derfor afskrive Dem den, De seer i sidste

St. Anna Ordenen; jeg faaer ogsaa af Brevet at vide at den 15. August,
altsaa netop i Dag, er det Deres Søsters og Svogers Sølvbryllup! Havde

og næstsidste Vers at den er skrevet til at afsynges ude i Skoven, nu
blev den s junget i Stuen, men vi tænkte os under de grønne Træer og

jeg vidst det et Par Dage forud, saa at de kunde til denne Dag have

det maa De nu ogsaa.
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faaet Brev fra mig, da havde jeg skrevet til dem begge og bragt min
Lykønskning, nu kan den først komme flere Dage efter, og derfor
overdrager jeg Dem at bringe den! Hils de kjære Mennesker paa det
hjerteligste. Jeg veed at Dem vil det fornøie at høre, hvor meget godt
jeg hører om Deres Yndling Hennig. Lieutenant Vigant Falbe er her
paa Silkeborg, jeg spurgte ham nyelig om hvorledes Hennig var og han
roeste ham i høi Grad, som »flink, practisk, flittig, velopdragen« —
kort en heel Række velsignede Udtryk brugte han, kort, han er en
rigtig Sømand. — Jeg veed at det vil fornøie Dem at høre, thi det
var til mig naturligviis den rene aabne Sandhed, og han talte med
særdeles Varme om Deres »egen Hennig«, — er han i Kiel, da hels
ham fra mig, ligesom ogsaa de to ældre Brødre. — I Kjøbenhavn tager
det Gudskee Lov betydeligt af med den ulykkelige Sot, og dog er Folk
vistnok ikke forsigtige; jeg fik Brev for nogle Dage siden fra en tro
værdig Mand der skrev: »efter paalidelige Folks Forsikring blev der

næstsidste Søndag fortæret paa Tracteurstederne uden for Vesterport,
fra Tivoli og til Alleenberg, Sextusinde Portioner Rødgrød, og drukket
alt det 01 og den Punsch, som der kunde erholdes.« Det er rigtig
nok Forsigtighed. Imorgen vente vi her til Silkeborg et lille Dampskib
fra Randers, det er 12 a 14 Miil det har at gaae af Gudenaa, altsaa
den længste danske Flod Seilads. Den Smule Lyng her ligger i Brevet,
er taget ude ved »H. C. Andersens Bænk paa Aasen« her ved Silkeborg.
Og nu hjertelig levvel!
Deres broderlig hengivne

H. C. Andersen.

Nr. 15. H. C. Andersen til E. Collin.
Silkeborg, den 16. August 1853

Kjære Ven!

hjertelig Tak for det venlige Brev jeg igaar modtog fra Dem, det
belyste mig alle vore Kjære, Gud lade det bestandig gaae godt fremad;
det er med en sand glad Taknemlighed jeg seer hvorledes Epedemien
tager af, uagtet jeg imellem ikke kan lade være at falde hen i Frygt
ved Tanken om hvem komme mellem Offrene, der endnu kræves.
Rundtomkring Kjøbenhavn seer det ikke endnu godt ud og i Aarhuus
er Stemningen, hører jeg meget nedtrykt, da der endnu ingen Aftagen

spores. Her paa Silkeborg er, indtil dette Øieblik Alt endnu godt, men
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her er gjort alle Forberedelser, Sygehuus indrettet, Medicamenter hen
stillede. — Imidlertid kommer her daglig til Byen en Masse Reisende;
de to Hoteller, Silkeborg alt har ere altid opfyldte; nyelig vare Jerichaus her, og Fru Jerichau var især henrykt over Egnen og dernæst
betaget ved den billige Regning; de var fire Voxne og tre Børn her i
to Dage og betalte kun 10 Rbdlr., sagde hun. igaar var Domaine Directeur Bang her, men det var nok Forretningsreise. Waldemar kom i
Løverdags hjem fra Paris, der var skrevet efter ham af Michael, der
havde Angest for at Noget kunde indtræffe og saa var der Ingen ret
til at styre det Hele. — I otte Dage har her været en Beriddertrup og
givet i den Tid fire Forestillingfer], godt besøgt, jeg havde det Tilfælde
derude, at deres store Buldogge krøb ind under Lærredet til os og
bed mig gjennem Støvlen, saa det gjorde ondt, han kneb ordentlig fast,
men der kom ikke Blod og saa har det jo ikke noget at sige, imidler
tid blev jeg meget forskrækket. Noget man ikke her kan gaae ind paa.
— Den Angest jeg især leed af i Fyen for alle mine Kjære i Kjøben
havn, den Frygt, som betog mig selv, er Gud skee Lov, ved alle de
sidste Efterretninger, betydeligt hævet, dog kommer der imellem en
Angest, det er ikke Frygtsomhed, men det er det Uvisse, dette der især
griber min Phantasi og da farer gjennem alle Nærver.
Michael Drewsen ønskede meget at Theodor, naar Epedemien var
hævet i Byen, kom her over, om kun en 8 Dages Tid, han vilde af dem
alle modtages med aabne Arme, jeg vil nu ikke tale om hvor lyksalig
jeg da blev, men han kommer neppe; faae at vide af ham
thi han
skriver ikke, men det haaber og veed jeg at De gjør — naar han tror
at jeg tør tænke paa at komme hjem, thi maanedsvis kan jeg da ikke
blive her paa Silkeborg. De har vel i Dagbladet seet en Skildring af
Bille om Silkeborg, jeg har nu ogsaa skrevet een og jeg har bestemt
den til Delbanco-Loses Folkecalender. Michael Drevsen ,der nok ikke
har læst meget af mig, er ganske betaget over den sande og beskueligfe]
Skildring, De skal engang høre den! her er jo ogsaa en sjælden smuk
Natur, der ikke er nok kjendt, selv af Danske, men den bliver det,
Jernbanen vil trække Skarer her til og fra. - Vor Kreds her, foruden
Familien Drevsen og Waldemar er Frøken Bramsen, Fru Stage med
Søn, de to Lieutenanter Falbe og jeg. — De kjender vel Levemaaden
her, da De har været her, veed de forskjellige Maaltider man samles
til og iøvrigt frit kan tumle sig hele Dagen; jeg skriver meest Breve,
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saa lidt paa Biographien, og nogle andre Smaastykker, f. Ex. det omtalte
»Silkeborg«; — efter Bordet kjører vi jevnligt! — jeg har iøvrigt klip
pet og klistret en ganske phantastisk Lyseskjærm til Fruen, imellem
driver jeg ene om ad Heden til, eller fisker eller gaaer og optegner
mine Naturstudier for tilkommende Digtninger; saa læser jeg Dickens
Household Words, eller plages af daarligt Humeur; det er i det hele
taget een af de mest tunge Sommere jeg har tilbragt i de sidste Aar,
jeg kan ikke løfte mig, det er som havde jeg kun Udsigt til en Hospitalsgaard og altid skulde læse Dødslister, uvis om hvem jeg der maatte
finde. — Dog det er vel en Stemning jeg deler med de Fleste. Det gjør
mig ondt for Deres Svoger at han skal miste sin trofaste Jørgen, hils
denne sidste fra mig og ønsk ham Lykke og Velsignelse i Guldlandet;
han kommer bestemt hjem, som en riig Mand. — Naar er Afreisen be
stemt? —
Glem ikke at sende mig med første Pakkepost den lille engelske Bog
der er dediceret mig; jeg maa dog vide lidt om den før jeg sender
Forfatterinden min Tak. — Seer De aldrig Hartmanns? Jeg har skrevet
ham til, men naturligvis glemmer han igjen at skrive; Sophie og Gade
ere vel hos ham? Og nu min kjærligste, min bedste Hilsen til Deres
Jette, hun skal snart faae Brev fra mig! hils Jonas, ligesom ogsaa
Louise og Mimi
).
*
Lev frisk og glad, Gud være altid hos Dem.
Deres trofaste
H. C. Andersen.
[I Margen:] Mange Hilsener til Christian Thyberg og Emil Hornemann.

Nr. 16.

H. C. Andersen til Jonna Stampe.

Silkeborg den 18 August 1853.
Kjære Jonna!
Det var en god Post i Dag, jeg fik sex Breve og eet af disse var fra
Dig! Tak derfor, der var hele dit trofaste Sindelag deri; jeg skriver
øieblikkelig igjen i Haab om at denne min Skrivelse kan naae Christinelund til den 22 August; med al min Tanke er jeg der den Dag,
Gud velsigne og glæde Dig i dit nye Leveaar! — Jeg længes tidt efter
dit og din Mands deeltagende Hjem, jeg er dog anderledes voxet fast
til Eder to end til de gode Mennesker jeg her lever med, jeg kan ikke
’) Edv. og HcnricUc CoIIina Born.

172

ret skyde Rod, og dog elsker jeg denne Natur, jeg her omgives af, kun
Havet mangler, ellers er her det Deiligste mit Fædreland endnu har
vnst mig. — Læs i Dagbladet den lille Skizze Bille der har skrevet
om »Silkeborg«, den er vel ikke fyldig og frisk, som jeg vilde have
den, men det er altid facta. Jeg har nu, til Folkekalenderen skrevet et
større Stykke om Silkeborg og givet et Landskabsmalerie, som jeg
kan give det. Dersom vi sees i Sommer, saa skal jeg have det med. I
Dag kom det første liUe Dampskib ad Gudenaa, fra Randers her ned;
det var rigtig nok meget ringe, men det gjorde Indtryk paa mig, fol
den Straale af Kultur og Aandens Fremgang der lyste heri. Jeg sad
ude paa en Lyngbakke under Birkene og skrev dette lille Vers,
^Dampskibet Guden-Aa.«

Det var, som om F u 11 o n s Baad vi saae,
Da Dampprammen kom op ad Gudenaa,

Mod Strøm og mod Vind en Solskins Dag,

Stolt vaiende med sit danske Flag;

Den aanded’ et Liv i Landskabets Ro,
Hernede hvor Ørne i Skovene hoe;
Fra Kattegattet ad Gudenaa,

Kan Dansken nu Himmelbjerget naae.

Jeg har en forunderlig Kjærlighed til denne eensomme Egn; den
lille Kirkegaard udenfor Byen, med sine Hængebirke over Gravene, de
sorte Enebærbuske som minde om Italiens Cypresser have noget saa
hyggeligt og jeg synes imellem, som om det var ganske godt at have
sin jordiske Deel der lagt hen i Ro, men det at døe — Dødens Smer
ter har jeg Gru for, Døden er mig saa stadig i Tanke denne Tid, men
det ligger vel i Tiden, ligger i det bestandige Fingerpeg man faaer ved
hvert Brev, ved hver Avis og daglig i al Tale. — Boye synes at være
død saa velsignet rolig. Jeg fik i Dag et Brev fra Maria Boye og hun
skrev deri, »hans Død var saa himmelsk blid, han var jo ogsaa moden
for Himlen, da Fenger kom om Aftenen spurgte Boye ham paa Ære
og Samvittighed, om han kunde leve, da denne svarede han troede
det ikke, var han saa velsignet og Gud hengiven, trak selv sit Uhr
op for sidste Gang, han talte saa venlig til dem alle. Jeg Stakkel kunde
jo ikke høre ham, men han tog min Haand mellem sine dødsklamme
Hænder og trykkede dem saa kjærligt, det var hans Afsked til mig!« Med faae Ord har hun saa tro, saa deiligt givet mig her hans sidste,
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smukke Stund. — Gud lad den komme mild og stille til mig. — Paa
Silkeborg er sundt og godt sige de, men kun 6 Mile herfra, i Aarhuus,
er det alvorlige, tunge Dage, Epidemien tager der endnu ikke af. —
Til Kjøbenhavn, skriver man, maa jeg endnu ikke komme, og at reise
til Weimar, Dresden eller Munchen, ligger saa langt fra al min Lyst at
jeg ikke veed endnu at tage Bestemmelse. En 12 a 14 Dage bliver jeg
vistnok endnu paa Silkeborg. Michael Drewsen holder jeg meget af,
han er aaben, ærlig og god, til ham har jeg meest Fortroelighed, han er
vist ogsaa den i Huset, som interesserer sig meest for mig. Waldemar
kom hjem i Løverdags, det gjorde mig ondt at han blev kaldet tid
ligere hjem, end det var først bestemt, dog paa ham mærkes det ikke;
han er ganske livlig og seer godt ud. — Saa er her de to Lieutenanter
Falbe, de ere velopdragne, smukke Mennesker; Mine Bramsen er
en rar Personlighed og Characteer, god i Omgang; Madam Stage bi
drager ogsaa en Deel til Behageligheden, kort sagt her er jo om jeg

gaaer hele Forsamlingen igjennem gode, venlige Mennesker, men jeg
er i de sidste Tider, som en syg Fugl i tung Luft, jeg kan ikke tage
Opsving! Men det kommer vel! — Hvad du skrev mig til om Frøken
Råben og hendes venlige Deeltagelse for mig rørte mig. Hun er kjærlig, trofast og har vist en uendelig dyb Følelse, jeg forstod det under
Krigens Tid, jeg følte det ved saa mange smaa Ledigheder paa Glo
rup, hun virkede saa stille og godt. — Hils hende inderligt fra mig! —
Din Mand bringer Du min kjærlige Hilsen og kysser den søde lille
»villiefulde« og hendes Søster Astrid, som jo endnu for mig er en saa
godt som Ubekjendt. —

Elisa, Janina og Holger maa ikke glemmes, naar der uddeles Hilse
ner fra mig. Harald
)
*
bliver vel endnu en Tid, ligesom ogsaa Edgard
)
**
og Artur
"),
*
de skulle vel ikke i Skole, før det klares endnu bedre
derinde. Siig til Einar at jeg denne Gang synes saa godt om Christian
Drevsen, jeg synes han har taget sig særdeles op. Johanne synger dag
ligt og smukt, med sin friske unge Stemme. Malle Drevsen synes mig
rask, som jeg tidligere ikke havde seet hende. Nu er da Pauline Beutner hos Dig, hels hende meget fra mig; fra Waldemar faaer hun jo selv
Brev, jeg behøver altsaa ikke at bringe Hilsener; han er i Paris blevet
noget mager — han siger det er af Sult — men seer, som sagt, meget
) Drewsen, Harald (1830—-1878). Arlcilckl. Son af Adolf Ludvig Drewsen,
•• ) Collin, Edgar (1830—1000J. Journalist. Son af Gottlieb Collin.
•• •) Collin, Arthur, f, 1844, Son af Gottlieb Collin.
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vel ud, har bruun Hat fra Paris og Giands Støvler, det mellemværende
er den gamle Waldemar. — Sangen vi havde til Fru Drevsens Fød
selsdag, — jeg skrev den under mit tidligere Besøg — var følgende:
)
*
See det er Visen! Frøken Pauline kan give Forklaring om »Olymp«,
»Kilderne« etc. — Og nu Lev vel bedste Jonna! Vor Herre holde sin
Haand kjærligt over Dig og din Kreds, gid vi mødes i Glæde! Hils den
kjære Henrik Stampe!
Din trofaste Ven

H. C. Andersen.

Nr. 17.

H. C. Andersen til Henriette Wulff.

Silkeborg, den 23. August 1853.
Min kjære søsterlige Veninde!

De beder mig i Deres Brev jeg fik igaar, at jeg straks skal skrive
for at De kan vide hvorledes jeg har det, eftersom det er saalænge
siden De sidst hørte fra mig, og jeg skriver derfor straks, med Tak og
Hengivenhed for Deres venlige trofaste Sind mod mig, uagtet De vist
har senere faaet Brev, vistnok modtaget det lige samme Dag De af
sendte Deres. Jeg skrev nemlig og afsendte mit Brev her fra Silkeborg
den 17 August, har De ikke i Kiel modtaget det og det ikke derfra
senere er sendt Dem, da maa det der ligge paa Posthuset, men jeg an
tager nu at De har faaet det og De veed altsaa indtil Brevets Afgang lidt
om mit Liv og mine Stemninger. Naturen herovre vedbliver at være mig
den samme dejlige store Omgang, som jeg nok endnu længe gad leve
med, ja den har netop i disse Dage ved den Blomster-Fylde Lyngen
frembyder en forhøiet Skjønhed, desuagtet drager Sind og Tanke stærk
herfra og jeg gjør det vist meget snart med. Epedemien tager jo betyde
ligt af i Kjøbenhavn, jeg vil vist nok kunde vove at tage derover til alle
mine Nærmeste. — Jeg længes umaadeligt. — Et lille Billede endnu
maa jeg dog her give Dem fra Silkeborg; De veed at mellem Stedet her
og Randers gaae Pramme frem og tilbage, forleden Dag kom her, paa
Prøve-Seilads det første Dampskib, meget lille og fladbundet, men dog i
Landskabets Omgivelse et Dampskib, det kom som en Kultur-Raket i
det urgamle Landskab; jeg laae i den høie blomstrende Lyng og skrev
dette lille Digt derom
).
**
I Dag er her ganske Efteraar, det regner stærkt, og imellem sænke
•) Se Brev Nr. 14.
’•) Se Brev Nr. 16.
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Skyerne sig ned mod Skovhøiderne, her er saa forunderligt gravstille,

men selv i dette Udseende er Omgivelserne smukke. — Jeg skriver
ikke mere i Dag, jeg har endnu to Breve at bringe istand, og dette Brev
her er kun for at sige Dem at jeg er [saa] vel som man kan være det
skildt fra de man ret holder af, uvis endnu om hvad de nærmeste Dage
kunne bringe. — Lad mig snart høre fra Dem, skulde jeg være fra Silke

borg naar Brevet kom, man vil da her vide hvor jeg er og strax sende
mig det! Tak Deres Broder for det kjærlige Brev han sendte mig, snart
skal han høre fra mig og faae de tilsendte engelske Vers »Dansk

Kjole«, tryk hans Haand »som Ven«, og gratuleer som »Kommandeur af
St Anna«, og nu Gud glæde og velsigne Dem.
Deres broderligt hengivne
Til Frøken Henriette Wulff.
H. C. Andersen.
Nr. 18. H. C. Andersen til B. S. Ingemann.
. T
„i
Silkeborg den 23 August 1853.
Kjæreste Ingemann!
b
&
hjertelig Tak for det venlige Brev, jeg fik det igaar og læste det
ude i den blomstrende Lyng, bag en af Bankerne der her ganske skil

ler fra den lille levende Fabrikverden. — Det er just Lyngens Tid, den

er saa fuld af Blomster, saa indbydende. Jeg har læst om Scheckspears
Oversætter Foersom en Bemærkning, som her tidt rinder mig i Tanke,
som noget ganske falsk — Der siges at han fødtes paa een af de jydske Heder og at det derfor er mærkeligt at paa et saadant upoetisk

Sted en digterisk Aand kan udvikle sig. — Jeg finder at her er just
Stedet, dersom Omgivelsen skal have en Indflydelse. Denne for
underlige Ensomhed, der bringer Eens Tanke baade til at flyve ud i

Rummet og tillige at gribe med faste Rødder ind i sig selv maa næ
sten kunde skabe en Digter. Faae Steder i Danmark, og det er ved
disse da det nærliggende aabne Hav, der gjør Udslaget, tiltaler mig,
som Egnen om Silkeborg, dennne Skov-Eensomhed, disse stille Skov
søer, disse mægtige Lynghøider giver det Hele en forunderlig gribende

Storhed. — De veed at her fra prammes op til Randers og tilbage;
deroppe fra kom forleden til Silkeborg det første Dampskib, ganske
lille og fladbundet, men dog med Dampens Flugt, det var som en Cultui Raket igjennem det urgamle Landskab; jeg sad i Lyngen og skrev

dette lille Vers herom
)
*
*) Se Brev Nr. 10.
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Med alt dette tænker jeg dog stærkt paa at forlade Silkeborg hvor
jeg nu har været saa længe; i Kjøbenhavn tager jo Epedemien stærk
af; jeg har skrevet min Læge til om jeg ikke nok nu kan komme hjem,
og dersom da min Vei bliver lagt over Fyen og Sjælland, thi jeg har
ikke Lyst til at gaae over Aarhuus, hvor det ikke staaer godt til, da
kommer jeg til Sorø og bliver et Par Dage. De og Deres Kone ville
jo venligt see mig! Hvad min lille Psalme angaaer, den jeg skrev af i
mit Brev til Dem, da siger De, at jeg skulde sende den til »Kirke

tidenden«, der vilde den vist blive vel modtaget og finde Gjenklang i
mangt et beklemt Bryst; ja, der vilde jeg gjeme give den, men hvem
er Udgiveren, jeg har en svag Forestilling om at det er Pastor Fenger
paa hiin Side Sorøsøe, er det Tilfældet, da vær saa godt at sende ham
den, jeg lægger en Afskrift her i Brev [et]; er det derimod ikke Pastor
Fenger, men en anden Mand, som De staaer i Brewexling med, vil De
da lade ham faae denne Afskrift. —
Hauchs hører jeg ere i Tyrol hele denne Sommer, det maa være
en deilig Tid for dem, der bag de høie Bjerge ikke at mærke til de
vaade Dødstaager, der gaae over Hjemmet; — og nu lev hjerteligt
vel! mueligt — som sagt — sees vi endnu engang i Sommer og da snart;
hils Deres kjære Kone og hver af de Venner, jeg maaskee kan have
i Sorø. Vor Herre lade Sundheds Solskinnet skinne over Deres lille
By og især over Hjemmet der mellem Lindetræerne ved Søen.
Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen.
Nr. 19.

H. C. Andersen til Otto Delbanco.
Silkeborg den 31 August 1853.

Kjære Ven!
hjertelig Tak for Deres Brev og tak for de senere tilsendte »gesammelte Verke«; vil De ikke nok lade medfølgende Brev til Deres
Svoger, Hr Lorck, ved første Lejlighed komme i hans Hænder. Det
er mig om at gjøre snarest at erholde den danske Reisebog, som af,
jeg troer Fristrup, udkommer i sex Hefter om Aaret, den har et guult
Omslag, hvorpaa er aftrykt et Danmarks Kort, med Byernes Afstand
fra hinanden, den koster 12 Sk. naar man kun tage et enkelt Hefte,
forstaaer De mig ikke nok efter denne Opgivelse; jeg ønsker det s en e s t udkomne Hefte, men jeg beder Dem om, at De endelig, strax
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efter dette Brevs Modtagelse vil sende mig Heftet i Krydsbaand og
saaledes lagt, at især Omslaget med Kortet paa lider mindst; det er
mig om at gjøre at faae samme til Silkeborg nu paa Mandag, den 5
September, da den følgende Post hertil, indtræffer først Torsdag, og
da er jeg, om Gud vil, reist her fra. Send mig altsaa strax Heftet,
da har jeg det paa Silkeborg Mandag. — Den Skildring jeg har givet
af Silkeborg, tiltaler meget her paa Stedet, hvor man kjender Enkelt
hederne, og altsaa kan dømme om Sandheden, jeg vil ogsaa troe at
de som slet ikke kjende til Silkeborg faae ved det givne Billede Inter
esse for samme og jeg haaber at det skal høre til de bedre Bidrag i
Deres Nytaars Gave. — Med Hensyn til Hr. Bærenzens Tegning, da
kjender jeg slet ikke denne, men det bliver vel tids nok, naar jeg kom
mer hjem, at see den. Hvad Fabriquen angaaer, da har, som jeg nok
tidligere har mældt, Hi' Chr: Drevsen paa Strandmøllen, to Male
rier der viser denne. »H. C. Andersens Bænk«, som De nævner, ligger
særdeles malerisk, men Udsigten er næsten i Fugleperspectiv, og hvad
der her er slemt, vi have Ingen, som tegner, kunde jeg selv gjøre det,
da kjørte jeg strax derud og gav Dem den, nu bliver det kun med Ord
jeg kan give Dem Stedet, uden at jeg dog vil nedskrive Navnet. — Jeg
længes særdeles efter alle mine Kjære i København, og mener ogsaa
at jeg nu der maa være lige saa sikker for Epedemien, som her, hvor
vi kun ere nogle Mile fra Aarhuus, der og i Aalborg er stor Dødelig
hed. Og nu lev vel kjære Ven! gid at vi snart glade maa sees. Bring
Deres Frue min Hilsen, ligesom ogsaa Hr Lose og lad mig være sikker
paa at jeg faaer det forønskede Hefte, i Krydsbaand, førstkommende
Mandag.
venskabeligst
H. C. Andersen.

Nr. 20.

H. C. Andersen til Carl B. Lorck.

Silkeborg den 31 August 1853.
Kjære Ven!

Hele Sommeren har De ikke hørt et Ord fra mig og dog har De
saa tidt venligt været i min Tanke; men det har været en tung Sor
gens og Prøvelsens Tid og endnu kunne vi ikke ganske sige at den er
endt. Fire af min nærmeste Omgangskreds ere gaaede bort og der var
nogle Uger i hvilke mit Sind stod saaledes, at jeg hver Postdag ventede

et nyt Dødsbud; for mig selv er jeg i den senere Tid ogsaa blevet noget
ængstelig, ikke for det at døe, men for de skrækkelige Smerter, den
gruelige Dødsangst, Sygdommen skal føre med. Her paa Silkeborg er
endnu intet Tilfælde indtruffet, men vi ere her kun nogle Mile fra
Aarhuus og her er daglig Forbindelse med denne og andre befængte
Byer, der nord paa. Krigen var dog meget bedre end denne fule Gift
sot; i Krig er Opsving, der er Seirens Begeistring, her er Alt ned
trykkende og henslæbende. Min Læge i Kjøbenhavn har forbudt mig
at komme der før han siger mig det, da jeg nu slet ikke er climatiseret
for Luften der, men med Guds Hjælp er det vel snart Tiden jeg igjen
tør flyve hjem. Det var sidst i Mai jeg reiste, besøgte Ingemann i Sorø,
gik saa til Baron Giildencrones ved Aarhuus og derfra til Silkeborg,
netop da Efterretningen lød om Choleras Udbrud i Kjøbenhavn; efter
et gammelt Løfte, jeg havde givet Grev Moltke-Hvidtfeldt at være i
Juli hos ham paa Glorup, hvor hans Sølvbryllup skulde feires, tog jeg
derover, hvor jeg blev i 14 Dage, netop da de sørgeligste Efterretninger
lød fra Kjøbenhavn; jeg var meget lidende, følte mig saa forunderlig
uhyggelig og vendte igjen om til Jylland, for paa det eensomme stille
Silkeborg at aande friere, men det er ikke bedre her. Naturen har vel
her en Skjønhed, en Storhed, som i høi Grad tiltaler mig, men Sindet
kan ikke løfte sig; jeg faaer heller ikke stort bestilt, en lille Fortælling
har jeg skrevet, den er ikke ilde, men der er ikke Solstraale deri, thi
jeg har selv ingen. — Med Guds Hjælp bliver det bedre. Tak for den
smukke Udstyrelse af »Gesammelte Werke«, jeg fik i forgaars ved Hr.
Delbanco et Exemplar sendt og han siger mig at han endnu har to til
mig; naar hele Samlingen er sluttet, vil jeg gjerne have et smukt ind
bundet Exemplar sendt til Kong Max af Bayern under Adresse: »Geheime-Legationsrath v. Doenniges in Munchen«, men jeg skal forud
sende Dem et løst skrevet Blad der kan komme foran i første Bind.
Jeg fik et Brev fra Kong Max selv i Anledning af de tilsendte »Hi
storien«. Jeg længes efter at vide, om De har opfyldt mit særdeles
Ønske at »Fliedermiitterchen« og »den nye Barselstue« er kommet
med i den dramatiske Deel; de kunne begge tilsammen, trykte som
denne Udgave er trykt, ikke fylde meget, vær saa venlig og god at
faae det istand; ved samme Ledighed vil jeg bede Dem om jeg maa
faae 10 Aftryk af de Blade hvorpaa »den nye Barselstue« kommer, det
gjør ikke noget med Pagina ovenover, kun at jeg har 10 Aftryk ud af
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Bindet, idet jeg gjerne vil have disse sendt til forskjellige Theaterdirecte'urer; jeg skal nærmere tillade mig at opgive disse, naar jeg enten
fra Dem selv, eller gjennem Hr. Delbanco hører at De har optaget

»Barselstuen«.
Og nu kjære Ven, lev hjertelig vel, hils Deres Kone, Svigerfader,
lille Datter, og de andre Venner af mig, de mueligviis træffer paa.
Deres hjerteligst hengivne

H. C. Andersen.
Nr. 21.

H. C. Andersen til Jonns Collin.

Silkeborg 31 August 1853.
Min kjære faderlige Ven!
Siden i Begyndelsen af denne Maaned har jeg ikke faaet Brev fra
Dem; det var strax efter Fru Linds Fødselsdag at De skrev, jeg har
senere takket Dem derfor i et Brev jeg afsendte den 12. August; De
begriber hvorledes jeg længes efter at høre fra Dem selv, de Andre
have vel været saa kjærlige og gode jevnligt at sende mig Brev og
i hvert staaer naturligviis om Dem; senest hørte jeg at De til den 23de
var taget til Byen; jeg stoler paa at Dr. Fenger, der kjender Deres
Natur, er forvisset om at De turde gjøre det. Theodor har paa det
meest bestemte raadet mig fra at komme, men det maa dog snart være

Tiden der til; her paa Silkeborg ere vi kun nogle Miil fra det stærkt
angrebne Aarhuus og daglig have vi forbindelse med denne By. Jeg
længes utroligt efter at see Mennesker, som jeg med Forvisning veed
holde af mig, tidt har jeg rigtignok en Fornemmelse af at jeg maaskee
ingen af dem faaer at see, en gruelig Frygt griber mig for hver Enkelt

og ogsaa for mig selv, dog hvad dette sidste angaaer, da er det ikke
Frygt for selv at kaldes bort, men det er Frygt for de Smerter, som
jo ere saa gruelige i denne Sot, det er Frygt for Døds Angesten. Jeg
har det slet ikke godt; sætte det ud fra hinanden vil jeg ikke; af Alt
kommer der jo imidlertid noget godt og saaledes ogsaa her. — Walde
mar er meget god og deeltagende, han kunde bedre end jeg sige hvor
ledes det staaer med mit Sind, og en Anden er jo altid en paalideligere
Dommer, end Een selv.

I tre Uger har jeg daglig tænkt paa Afreisen, den er altid sat ud,
Michael Drevsen er meget net og behagelig mod mig, han er ogsaa
den jeg ganske slutter mig til, han vil ikke tillade jeg drager bort, og

180

da vi nu vente Theodor — Alle vente ham med aabne Arme — bliver
jeg Ugen ud og ind i den næste, hvad Vei jeg da tager vil beroe paa
Tiderne og hvad Theodor raader. Bindesbøl herovre er jeg kommet til
at synes meget godt om, og han har, som det synes en velsignet og for
nuftig Kone. Jeg har nu iaften været her paa Silkeborg i fire Uger og
tidligere var jeg her i 14 Dage, det er længe, for længe. Mon vi virke
ligt Alle hjemme skulle samles snart igjen i Glæde? jeg tør ikke hen
give mig til den veemodig glade Stemning jeg kommer i ved at tænke
der paa. Vore Dage paa Jorden ere igrunden ikke mange og saa hengaae dog flere i tom Angest, dog den vil igjen overveies ved det deilige
Gjensyn. — Tak for al Deres Kjærlighed mod mig, Tanken om den er
saa tidt i denne Sommer gaaet gjennem min Sjæl, som den fornemmes
naar man tænker paa Dødens Time. Gid at jeg endnu her i Verden
maatte kunde udrette noget godt og dygtigt, kan jeg ikke, da var det
bedst for mig at kaldes bort, gid at det kun maa skee uden alfor stor
Smerte og Angest. Hils den velsignede eiegode Ingeborg; hun er vel
nu ude hos Jonna! — Hils Augusta og Jette, dem Alle har jeg i Hjerte
og Tanke. Viggo ventes med Theodor, han har nok derom faaet Brev
fra Malle Drevsen. Han vil vist føle sig vel her i denne deilige Natur,
og mellem Mennesker han maa synes godt om. Her er Jagt, Fiskeri,
Billard, Keglespil etc. Frihed til at sove længe om Morgenen og at gaae
seent tilsengs. — Han og Theodor ville have det godt, komme glade og
med samme Humeur drage bort. — Lev nu vel! De hører i Hjemmet,
naar jeg reiser her fra.
Deres sønligt hengivne
H. C. Andersen.

Nr. 22. H. C. Andersen til Kong Maxhnilian (Max) II af Bayern.
August 1853.
*)
Deres Majestæt
være paa det inderligste, af hele min Sjæl, takket for den Glæde De
har forundt mig ved at skjænke mig en Skrivelse, jeg vil altid gjemme
den mellem det for mig Dyrebareste. Jeg seer i den Naade og Ære
Deres Majestæt har beviist mig det kongelige Hjerte, den Mand jeg
i faae Timer fik saa kjaer, i den, for mig, uforglemmelige Tid jeg tilbragte
paa Hohenschvangau. Der var mig saa hjemligt paa det lille Slot, jeg
■) Efter Koncept. Hl. Kalcnderoplcgnclacrnc er Brevet nfsendt den 2. September 1853.
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følte mig, om jeg her tør bruge dette Udtryk, som hos Venner, Seiltouren over Søen, med de store Alper rundt om, Vandringen paa den

lille 0 hvor Hyldetræet groer, det Deres Majestæt rakte mig en
Green af og som ligger i mit Album ved nogle Linier som engang min el
skede bortdøde Konge Christian den ottende engang med kjærligt Sind
mod mig nedskrev, Alt herfra er af de Livsmomenter, den enkelte be
holder for alle Tider! — At jeg blev venligt i Deres Majestæts Tanke
var et Haab jeg nærede, men at jeg skulde erholde skriftligt Beviis
derpaa har glædet og bevæget mig inderligt, jeg iler med at bringe
min dybfølte Tak, og at den først nu naaer Deres Majestæt, ligger i at
det kongelige Brev er gaaet til Kjøbenhavn og derfra senere først er

kommet til mig der er paa Reise i Indlandet. — Jeg var alt taget bort
før den skrækkelige Cholera der udbrød og min Læge bød mig nu at
blive indtil videre borte. Jeg har levet en angestfuld Tid, et Par af min
Omgangs Kreds er alt kaldet bort, nu synes Sygdommen at mildnes, og
jeg haaber om faae Dage at kunde vende tilbage, imidlertid har jeg
tilbragt de sidste Uger i den deiligste Natur mit Fødeland eier, i det
danske Høiland, Silkeborg, i stor Skov-Eensomhed, en Egn der min
der om Svartsvald og tillige om Skottland. — I en tilkommende Digt
ning vil man her fra kjende Sceneriet. Her bygger Ørnen og de sorte
Storke, her paa Heden viser Fata morgana sine Tryllesøer med Armidas Haver, her vandrer endnu Tater-Slægter om, som paa Cervantes
Tid i Spanien. Fra Silkeborg Danmarks Høiland flyver min Tanke ned
mod Alperne, til Dem min høie ædle Konge, Gud glæde og velsigne
Dem, hans Velsignelse over Dem og Deres Huus.

Af dybt taknemligt Hjerte,
Deres Majestæts hengivne
H. C. A.

Til
Hans Majestæt Max, Konge af Bayern. Munchen.

u. C. ANDERSENS DAGBOG OG BREVE
FRA SILKEBORG-OPHOLDET 1859
1859, den 20. Juni,

DAGBOGEN 1859

kjørt fra Basnæs til Corsøer og med Dampskibet Gerda, i smukt Veier
til Aarhuus; ombord en Proprietair Muus, med Søn, der kjendte godt
til Viggo og Hjalmar fra Skoletid; dem fulgte Salomonsen fra Odense,
som er Præst; vi tog Vogn sammen til Silkeborg; i Aarhuus hilsede
paa mig Hr. Erslew, Lærer ved Skolen; fra Vinduerne kjendtes jeg af
enkelte Damer. Klokken 10% kom vi til Silkeborg og da Deligensen
var tidligere kommet, var der Ingen at tage imod mig. Marryats
)
*
vare her i Hotellet; jeg fik seent om Aftenen Brev fra Datteren, de
reise imorgen tidlig. Drevsen selv er i Kjøbenhavn.
Tirsdag 21. Juni.

Meget varmt. Besøgt Christian Drevsen, Bindesbøls og Dr. Jørgen
sen. Byen er blevet en Deel større, Raadhuset er nyt og smukt. —
Marryats ere reiste denne Morgen efter et Besøg af 3 Dage; misfor
nøjede med Hotellets Danias Dyrhed. (Børnekopperne i Kjøben
havn begyndte her at fylde min Tanke). Besøgt Pastor Hostrup, Dig
teren, der har en meget smuk Præstegaard lige udenfor Byen.
Onsdag 22. Juni.

Spadseret langs Gudenaa; deilige gamle Træer hænge ud over Van
det. Den store Sandslette Øst ud for Silkeborg er nu forvandlet til
en Kornmark. Været i den nye Boglade, den er et Aar gammel, kjøbte
der mine sidste Eventyr. Boghandleren Hr Nielsen er fra Schwartzes
Boglade. Gamle Fru Bindesbøl med Børn indtruffet. Skrevet til Augusta
Collin. Om Aftenen var Dr. Jørgensen og Kone, jeg læste Vinden for
)
**
tæller
og fortalte selv, de syntes meget henrykte, Klokken blev
efter 12 før jeg kom i Seng; Luften fæl fra Kludekogningenf,] følte mig
lidt ilde derved og sov meget seent.
Torsdag 23.

Brev fra Fru Serre og fra Storhertugen af Weimar, hvis anden
Datter er død, hans Brev var meget kjærligt. — Skrevet til Tang, og
læst for gamle Fru Bindesbøl og Familien der: Vinden fortæller; Vin
den selv fortæller i Dag, det stormer og rusker i Træer og Vinduer,
den ene Regnbyge følger den anden. Det er i Aften St Hans Aften.
') Sc Ilornce Marrjut: A Rcsidencc in Jutlnnd etc., London ISGO, Side 26—37.
“| Eventyre! »Vinden forlællcr am VnJdcmnr Dåne og hnnø Dotre«.
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De kogte Klude lugte høist ubehageligt, Luften er som bedærvet ind
[inde] i Stuerne.
Fredag 24.

Stormende Veir, Langsøen ruller store Bølger, Vinduerne knage.
Sendt Brev til Fru Scavenius og til B i 11 e.
Løverdag 25.

Foræret Barberen hvad jeg har skrevet om Silkeborg, ligesaa »I
Sverrig«. Sendt Brev til Einar Drevsen. Spadseret ud over Diget, hinside[s] Broen
);
*
deilig Solnedgang; Høiderne lilla, stille og eensomt;
selv Silkeborg laae med sine nye, røde Huse saa alvorligt; den nedgaaende Sol skinnede paa Fabriquens Vinduer, de speilede sig i Guddenaa, det saae ud i den, som Flammer.
Søndag 26.

Fik trykte Sager om Ringkjøbing Amt fra Etatsraad Trap. Brev til
Dahlstrøm og til Rottbøll. Om Eftermiddagen opdagede jeg en hævet
rød Plet paa mit Smalbeen, som lignede, syntes jeg, en Kop, blev æng

stelig, løb til Dr Jørgensen, som sagde det var en Slags Ringorm; da
jeg gik i Seng afficerede den mig endnu saa at jeg faldt i stærk febril
Sved. Klokken henimod otte kom Drevsen fra Kjøbenhavn.
Mandag 27.

Besøgt Hostrup og talt ret gemytligt med ham. (Udslettet paa mit
Been er mere tørret ind). — Veiret smukt, kjørt ud til Tørvemosen og
seet den nye franske Maade at lave Tørven paa
);
**
seet Konvelut-Maskinen.

colas Nicleby
)
*
interesserer mig, iøvrigt begynder jeg nu at være
mæt af Besøget.
Torsdag 30.

Brev fra Jette Wulffs Veninde Mary Plamb [eller Plomb] i Havana,
Drevsen kunde ikke læse det sagde han. Brev fra Dahlstrøm og fra
Augusta Collin. Sovet mindre godt, drømt ubehageligt, det er sæd
vanligt hei, jeg begynder at kjede mig. Det er meget varmt; gidder
ikke bestille andet, end læse i »Nicolas Nicleby«. — Disput om Casino, Schmidt, Høedt og Fru Nielsen, jeg var alfor moderat og dog blev
mine Ord fordreiede lige ud for mig selv; kjørt Tour til Mosen og Kil
derne men da det trak op til Regn vendtes om. Besøg af en Hr. B ii g e 1.
Fredag 1. Juli.

I Morges fødte Fru Olivia Drevsen en stor Datter. Sendt Brev til
Excellencen Collin og Luise Lind. Ondt i Milten, gule Pletter paa
Benene, som gjør lidt ondt. Kjeder mig en Deel. Luften tung; gik under
de store Elletræer i Haven, saae Folk skjære Rør, der gik lastede
Pramme langsom op mod Randers, følte mig tung og mindre vel.
Løverdag 2. Julii.

Sovet daarligt; fæle Drømme. Brev fra Eduard Collin og fra Ploug.
Sendt Brev til Fru Serre og til Storhertugen af Weimar. Condelation
da hans næstældste Datter og Moder ere døde. Bindesbøl var her med
Brev fra Herning at jeg der godt kunde overnatte, altsaa om Gud vil
er jeg der Natten mellem Mandag og Tirsdag. Til Aften kom Hr og
Fru Westermann. Jeg fik stærk Snue og gik tilsengs før Klokken 10.

Tirsdag 28.

Veiret er blevet koldt og graat.

til Eduard; i Dag er General Oxholm her for at see Mosenf;]
de ere kjørte til Louise-høi. Besøgt Bindesbøls. Jeg driver om, Meget
for min Behagelighed bliver her rigtig nok ikke gjort, som hos andre
Folk; man maa tage Menneskene, som de ere.

Søndag 3. Juli.

Brev

Onsdag 29.

Brev fra Mathilde Ørsted; kjørte med Damerne til Louisehøj, Am
men og Børnene med, Drengen græd, Datteren kastede Tøi ud af
Vognen. Udsigten smuk, Himmelbjerg tog sig ikke høit ud, som
Høiderne ved Haarburg. Jeg var træt; gik derfor henimod 10 op; Ni
) Dæmningen nicd Viborg-Broen. Adgnngen til Silkeborgs nordlige Opland vnr i 1854 blevet sikret
I
k
"" D8lc ,Drcm,li"R over Lnngso lil Nabosognet Bulle.
riinlipir, ’riC" cf” ,inlCrX,8flCrC<^c 81B *1 Slutningen af 1850'ornc for Torveproduklion efter det snaknldlc
LnndXnliTnm'. .To™Pregionen fandt Sted i Vejlbo Mose ved Silkeborg. I .Tidsskrift for
.Et FnMvn f
j
^850, Side 85ff, findes indrykket cn Afhandling nf M. Drewsen:
»tt Forskar for den Chftllctonskc Torvcfnbrikalion«.
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Brev fra Ingeborg Drevsen. )D
**
skrækkelig kold og kjedelig tilmorgen, jeg kunde have Lyst til at reise strax og vil vist ikke sav
nes, huske vil jeg ikke at komme her snart igjen og da kun meget faae
Dage. — Fru Vestermann bad mig læse, jeg var meget kjed af det.
Pastor Lorch kom fra en Vesttour i Besøg en Times Tid. — Kom seent
iseng, kunde ikke sove, de rumsterede, skjød Skodder til og fra, løb
op og ned af Trapper, sov kun lidt og følt mig syg da jeg vaagnede.
Mandag 4. Juli .

Ganske ilde; Brev vist fra en Gal, jeg bildte mig ind det var fra
en gal Koppepatient og vaskede Hænderne. — Klokken 12 kjørte med
•*)

•) Charles Dickcns Roman -The Life and Ad ven lu res of Nicholas Nicklcby.
Ved D. sigtes utvivlsom« (il Michael Drewsen.
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Extrapost til Herning (6 Rdlr. 4 Mk. i Alt); smukkest og meest vildt
tæt ved Silkeborg. — Høiderne med Hede og Bouquetter af Ege

buske, Banker som vare de af sort Tørvesmuld, det hvide Sand skin
nede igjennem. — Langt borte løftede sig Huse og Banker som op af
en blikstille Søe. Egnen blev bedre og bedre. Vel udseende Bondehuse
ja herregaardsagtige Bøndergaarde, saaet ud over Landet laae Arne
ved Arne som i Sjælland,
men med bedre Gaarde. Kornmarker

hvor Komet stod godt
),
*

hele Luften dirrede af Lærkesang og nu naaede

jeg det aabne Herning..............

[Et Brudstykkke fra September 1859.]
[8. Sept.] .......... kjørte saa [ad] en smuk vild Hederyg ned til
F1 in d t, der sagde at Alt stod godt i Silkeborg; ved Fabriken kom den

unge Fru Drevsen, hun fortalte at W i e h e s fra Aarhuus var kommet i

denne Choleratid, hendes Mand og Svigerfader ventes hjem imorgen

over Aarhuus. Det er ikke saa rart med Berørelse af Sygdoms Stedet.
Gik i Seng henimod Klokken 9.
Fredag 9.

Sov til Klokken 8, skrev Brev til Mad Anholm, besøgt Postmeste
ren. Det er et fælt raat Veir i Dag, Regn pidsker; men hvor her er
hyggeligt imod hos Hjalmar. Betrækkene vare løse af Fugtighed, mange
og tomme Stuer, en hyggende ordnende Haand sporedes ikke, Træk
og Knæk, revet itu og stillet tilside; ingen Kone i Huset, kun Tjeneste
*
folk.
1') — Til Aften kom Drevsen og Søn over Aarhuus, det var mig
uhyggeligt at omfavnes af ham og høre tale om Choleraen der skulde
faae fat i mig. Postmesteren lovede at ordne Alt paa det Bedste imor

gen at jeg ikke skulde give over 16 Rdlr. for Touren. Regn og Storm;
glad over at jeg ikke gik til søes inat med Ydun.
Løverdag 10.

Klokken 5 oppe og Kl 6 afsted med lukket Vogn og fire Heste til
Weyle, men maatte betale 16 Rdlr. 3 Mk. 8 Sk. Veien tung! i en Kro laae

to Hunde og passede en Kærre, inde i Kroen sad Eieme, tre Mænd
og et Fruentimmer og gjorde Blomster. I Veile...............
1 !!’ ?.
,‘,dlpvk »f ••KHcn mellem Silkeborg og Herning i 18.19 cr en Diglers lyriske og
... nTL
"f de fnktiske Forhold.
1807) ’sJ’. ’Vr JCkLCLl'n’ Postmester Bindcsboll i Silkeborg. Hjalmar er lljnlninr Collin
c
‘ i
" .'o\
Collin, Hnn havde paa denne Tid forpaglet Hcrreganrden Pnlslrup i Hqjbjcrg
opguhv„i.X“7n ,,TrPcd' h,'or Andcrficn besogte ham 0.—8. September 1850. Cnnrdcn vnr forfalden
°8 utnggelig (U. Tojwftc Jensen |.
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BUEVENE 1859
Nr. 23. H. C. Andersen til A. E. M. Tang.
Kjære Hr. Etatsraad Tang:
Silkeborg den 23. Juni 1859.
I forgaars kom jeg her til Silkeborg og tænker nu at være hos Dem
den fjerde eller femte Juli, den Tid, jeg efter Deres venlige Skrivelse
veed at De er hjemme; jeg skal i næste Uge nærmere skrive nøiagtig
Dagen og omtrent Tiden paa samme, at jeg indtræffer i Herning; dette
Brev lader jeg gaae over Ringkjøbing og ligesaa det efterfølgende der
sendes et Par Dage forud min Ankomst, Brevene ville jo ad den Vei
sikkert naae Nørre-Vosborg. Meget glæder jeg mig til dette Besøg
Vester paa, og haaber at jeg ikke er Dem og Deres til for stor Uleilighed, forvisset er jeg om at De venligt see mig, ligesom jeg særdeles
glæder mig til dette Besøg. Dette lille Brev faaer De vel før Deres
Reise til Haderslev og eftersom jeg har forstaaet er De tilbage derfra
til den 4de Juli. Min ærbødige hjertelige Hilsen til Dem og Deres Frue!
Med Tak og Hengivenhed

Nr. 24.

H. c Andersen.

H. C. Andersen til E. Collin.

Kjære Ven!
Silkeborg, den 28. Juni 1859.
Tak for Penge-Opgivelsen og de venlige Par Ord som fulgte med,
ligesaa Deres Frue Tak for den korte Skrivelse som lovede at blive
fortsat, jeg har foruden dette Tegn paa at jeg erindres af »Familien«,
ikke seet Brev fra nogen anden, veed aldeles Intet hvorledes man le
ver, og tumler sig uagtet jeg i det Hele har skrevet sex Breve i denne
Maaned ene og alene til den store Kreds der. Nu har jeg allerede været
over en Uge paa Silkeborg og bliver her denne Uge ud, først iforgaars
kom Drevsen hjem fra Kjøbenhavn, saa at jeg har gaaet lidt eensom,
dog Egnen selv her tæt ved, og længere er jeg ikke kommet, er meget
smuk, Byen har betydeligt taget sig op og det nye Raadhuus
)
*
seer
prægtigt ud, det er med Taam og i gothisk Stiil; her kommer mange
Fremmede, det vil sige Danske, for at see den nye franske Maade at
lave Tørv paa, som M. Drevsen har indført, Tørven bliver som den
var Steenkul, gløder og holder sig; det var mig ganske interessant at
see; de gamle henlagte Tørvemoser bliver nu paa ny gjennemgravede,
man gaaer favnedybt og faaer et rigt Udbytte. En ny, paa Silkeborg
opfundet Maskine til at gjøre Brev-Convelutter, er meget vel udtænkt.
•) Opfort 185?? gotisk Slil efter Tegning nf Arkitekt H. Chr. Zcllncr (Udg. Anni.).
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Drevsen er dog en særdeles driftig Mand af stor Dygtighed og Iver! -

Hvorledes staar det sig egentlig med Koppe-Epidemien? Aviserne
mælde saa lidt og her snakkes saa forfærdeligt, mon jeg skulde lade

mig revaccinere. Det er vel en 14 a 16 Aar siden jeg blev det sidst.
Fra Weimar fik jeg forleden Dag Brev, Storhertugen var meget over
vældet af Sorg i det hans kjære næst ældste Datter var død, og nu

mar har i disse Dage mistet sin næstældste Datter og sin Moder, jeg
havde forleden Brev fra ham, han er meget bedrøvet. Her hos Drev
sens er Familieglæde, imorges fik den unge Fru Drevsen en Datter
og befinder sig vel. Fra gamle Fru Bindesbøl har jeg særdeles Hilse
ner til Dem, hun var her et Par Dage hos sin Søn. Gud glæde og be
vare Dem!
Deres sønligt hengivne

læser jeg i Avisen at netop samme Dag, som jeg fik hans Brev har han
mistet sin Moder, den fortræffelige gamle Storhertuginde, en Søster
til den afdøde Keiser af Rusland; han holdt uendelig meget af denne

Moder veed jeg og dette at miste Datter og Moder omtrent i een Uge
maa have rystet hans varme Hjerte meget. Jeg har skrevet et Par Ord
til ham, men just disse, da de skulde udtale min inderlige Deeltagelse,
vilde jeg nødig skulde ved feilagtige Artikler og Endelser faae et andet
Udseende end det mit Hjerte føler, derfor sender jeg det til Deres
Beskyttelse, vil De give mig det — men snarest — her til Silkeborg, i
en god tydsk Gjengivelse. Vil De ikke nok? og saa faaer jeg vel et
Par Ord til om Familien og om Kopperne. — Fru Serre er ganske for

tvivlet over at jeg ikke lover at komme iaar til Maxen, hun overtaler
mig særligt at ende Jyllands Farten der, nu det kan jeg jo tænke over.
De franske Vaaben gaae jo fremad med Seier, men alle de ulykkelige
Mennesker, som lemlæstes og falde, det er jo forfærdeligt.
Jonas skal vel nu snart op til Examen? Hvorledes har han det!
hils ham ligesom ogsaa Louise og Deres Kone. Gamle Fru Bindesbøl

er her i dennne Tid hos Sønnen, han er den samme runde, fede, leende
Mand, som før! Her er nu i Byen en Boghandler, om et Par Uger
faae de her Brev-Papir med Silkeborg i Prospect. — I Dag er General
Oxholm og et Par Andre her i Besøg for at see Drevsens Tørvemose.
Lev hjertelig vel!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Nr. 25. H. C. Andersen til Jonas Collin.
Min kjære faderlige Ven!

Silkeborg den 1 Juli 1859.

Tak for de tilsendte Breve; hver Gang jeg uden paa disse seer
Deies Haandskrift, slutter jeg at De er vel, hvorom Fru Gusta Collins
Brev har givet mig Vished. Paa Mandag reiser jeg til Nørre-Vosborg
ved Ringkjøbing, tør jeg bede om at Breve indtil den 10 Juli
sendes der hen, senere derimod til Aalborg. Storhertugen af Wei-
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[Navnet, Underskriften (H. C. Andersen) er bortklippet;
maaske foræret bort som Autograf.]
E.S. Vil De hilse Fru Petersen at jeg paa Mandag i Herning, ret
vil tænke paa hende, da hun jo har levet der.

Nr. 26. H. C. Andersen til Storhertug Karl Alexander af Sachsen*)
Weimar.
[Ingen Dato.]
Min ædle dyrebare Storhertug!
Her paa Silkeborg modtog jeg Deres hjertefulde, kjære Brev, hvoraf
jeg saae hvor god De altid er og bliver mig, men tillige hørte jeg om
Deres Sorg, Tabet af Deres anden Datter, og nu nogle Dage efter, ved
at see en fransk Avis, læser jeg at den 23 Juni er Deres velsignede,
kjærlige Moder ogsaa gaaet ind til Gud, den ædle, herlige Fyrstinde
gaaet ind til sine kjære Forudgangne; jeg føler saa levende Deres Tab,
Deres Sorg, hvad Deres varme kjærlige Hjerte lider, og er bedrøvet
med Dem, Trøst har jeg ikke at sige, den vil komme fra Gud, den vil
lyse ud af Deres ædle Gemalindes og Deres Børns Øine, den vil voxe
ved Tanken om, at for hver Elsket vi miste her paa Jorden, vinde vi
een Ven mere i Himlen, at Længselens Bro mellem dem og Jorden
derved bliver Virkelighed. — Saa ædel, ligefrem, klog og god var den
kjærlige Moder mod mig, den fremmede, uden Rang og Stand, jeg fornam det saa tydeligt naar Moder og Søn, Moder og Børnebørn mødtes!
Gud glæde hendes Sjæl i sin rige Himmel, hvor alle ædle Sjæle mødes
i Sympati! — Mit lille Brev her veed jeg, vil ikke falde Dem besværligt,
et deeltagende Hjerteslag vil De deri fornemme, min Tanke er saa le
vende hos Dem! min høje ædle Storhertug! thi De er bedrøvet, har

Sorg. Gud styrke og velsigne Dem.
Deres kongelige Høiheds tro hengivne etc.
') Dansk Koncept Brevel, som ikke er (rykf i Emil Jonns' Samling, er antagelig dateret 2. Juli 1859.
Konceptet findes i den Colh’nske Brevsamling i Det kgl. Bibliotek mellem Brevene til E. Collin fra
1859 Udgiveren er forst blevet opmærksom pan dette Silkeborg-Brev. efleral de foregaaende Afsnit
. vnr færdigtrykl.
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LEJLIGHEDSDIGTE AF H. C. ANDERSEN
Til. MICHAEL DREWSEN M. FL. SILKEBORG
)
i*

Som Aarets sidste men bedste Blomst,

Den som blandt alle meest os gjelder,
Er os Din Festdags Atterkomst,

Dig selv et velendt Aar den melder.

M. DREWSEN

Et Aar paany fra Himlen stiger ned

Lad dem om Kludene Dig gjøre Qvahn,

Ved Modstand voxe Snillets stærke Vinger,

Du skaber strax Papir af Slraa og Halm,
Fra Straa-Papiret her din Roes Dig klinger.

Det være righoldt som vor Kjærlighed
Fader, Mand og Ven

Tidt vi her igjen
I Glæde feire Hjerte-Festen!

H. C. Andersen.

H. C. Andersen.

Silkeborg den 1. Juli 1853.
)
*
HI

)
**
II

JOHANNE DREWSEN OG C. VON KRIEGER

M. DREWSEN
Mel.; »At kjore Vnnd og kjore Vced!«

Nu flyver Løvet fra Træets Green,
Af Vester-Stormene det bæres,

Ved Sundet, hvor Alverdens Skibe møde

Og Sommer-Ven nerne hver En

For fulde Seil, nær Skov og Kjæmpehøi,

Er flyvet fra os hjem til Deres;

Der sad med Øine blaae og Kinder røde

Thi Vinter-Ensomhedens tætte Slør,

En lille Pige med sit Legetøi;

Sig hænger meer og meer for Husets Dør,

Da kom en Officeer, saa ung, saa prægtig,
Han var i Garden, han var Husets Gjæst.

Dog paa Tanke Flugt

Vennekredsen

Og saa kom Tiden — Tiden, den er mægtig,

smukt

Idag er hos os med til Festen!

Den tænkte — men ei de — paa Bryllups Fest.

Her hvor Din Virken har fundet Maal,

Paa Heden, hvor den yngste By her hjemme

Her hvor Dig Viv og Børn omfavne,

Skjød op, da Dygtighedens Magt det bød,

Og mens

Johanne sang med klar og sjælfuld Stemme,

de tømme

Din

Hæders-Skaal

Dig paa hvis Hjerte de saa trygt tør tro,

Og til eet Hjerte allermeest det lød;
En Melodi, den varsled’ Livets Lykke,

Du faaer mod Vintren Roser til at gro,

Den klang ved Sollys og ved maanklar Nat,

Dig give kjære, søde Navne.

Her de føres ind,

Den fulgte til Alhambras Pinie-Skygge

Er Du glad i Sind,

Som Hjemmets kjære, allerbedste Skat.

Ja da er Roser her og Solskin!

Du Fader til den yngste By
I gamle Danmarks Rige,

Dig hilse vi med Sang paany,
Og det er Hjertets Ord vi sige.

Saa aaben, freidig og saa Hjertegod,
Med mandig Villie og med Ungdoms Mod

Og i Hjemmets Hjem

Er

Du os

Sammenholdets

Spind Livets Silke! Den Betydning være
der i, at Festen staaer paa Silkeborg;
Den grønne Myrte Sølv og Guld vil bære

Igjennem Aar, omsuust af Fryd og Sorg;
Ja, Sorger komme, men for Kjærligheden
Er der i Verden ingen Sorg for tung.
Byg op et Hjem, et lille jordisk Eden,

Hvor Kjærligheden altid bliver ung!

Gaaer Du altid frem

Stjerne.

Manuskript mod H. C. Andersens Hannd. Hidtil utrykt. Ejes af 11. C. Andersens Hus, Odense.
) HaQndskrevel Digi, uden Dalum og Anrxlal, til M. Drewsen pnn hans Fadaolsdng. Hidtil utrykt.
Ha andskriften er ikke II. C. Andersens, Ejes uf II. C. Andersens Hus, Odense.
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»/ Brudehuset ved Frk. Johanne Drewsens

og Capt. C. v. Kriegers Bryllup 6. Juni 1855.«

n C Andersens Samlede Skrifter, 2. Udgave, 12. Bind 1879. Side .523-524 Foruden Manuskripterne
Irt Dtalenc । - 11 besidder II. C. Andersens Hus Odense. forskcll.ge nf IL C. Andersens Værke.npd & egenhændige Dedikation til forskellige Medlemmer af Familien Drewsen paa Silkeborg.
Dist Boger Og Manuskripter er Gaver til Museel fra C. von Kræger, og Johanne Drewsens Son,

Kablnelssckrclicr, Kammerherre A. Kricgcr, Kobenhavn.
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STAMTAVLE OVER PA PIRFABRIKANT
JOHAN CHRISTIAN DREWSENS EFTERKOMMERE
I 2 GENERATIONER

STAMTAVLE OVER GEHEJMEKONFERENSRAAD
JONAS COLL1NS EFTERKOMMERE

1 3 GENERATIONER

Rigmor Stampe

Christian Drewsen
1799—1896.
Papirfabriknnt, Ejer af Strandniolkti og Ørholm, Entomolog.
Gift 1S22 med Ernestine Ja
cobsen (IS04—1897).

Jonna Drewsen
g- m.
Baron Henrik Stampe

Johanne Marie Drewsen (1823
1914).
Ernestine Drewsen (1824_ 1914)
Ophelia Drewsen (1829—1900),

Ingeborg Collin
1804—1877.
g. m.
Adolph Ludvig Drewsen
1603—1885.

Harald Drewsen

Gottlieb Collin
1806—1885.
g- m.
Augusta Petzholdt
1799—1805.

Henriette Drewsen
1802—1838.
Gift med Proprietær
Aron David til Rungsted lund
(1705—1868).

Michael Drewsen
1804—1874.
PapirfnbrikanI,
Ejer nf Silkeborg Papirfabrik,
Rigsdagsmand. Gift 1S30 med
Johanne Amalie Kiinimel
(1808—1863).

Viggo Drewsen
g. m.
Louise Collin

Christine
g. Bordendctl!
Jeanina
g. de Jonquieres

Einar Drewsen

Ophelin Drewsen
1801—1895.
Gift med Geologen, Dr. pliil.
Chrislinn Pingel (1793—1852).

Julian Christian Drewsen
1777—1851.
Papirfabrikant.
Ejer af Slrnndmolleii, Kammerrnad, Rigsdagsmand. Gift
1. Johanne Ophelia Rosing,
2. Emmy Richter.

Valdemar Drewsen

Astrid g. Stampe
Feddersen

Hjalmar Collin
Edgar Collin
Helga g. Price
Elna g. Glad
Arthur Collin
Gerd g. Casse

Johanne Drewsen (1831—1892).
Johan Christian Drewsen
(1834—1900).

Jonas Collin
1776—1801.
g- ni.
Henriette Homemann
1772—1845.

Louiae Collin
g- m.
Viggo Drewsen
Edvard Collin
1808—1880.
g. m.
Henriette Tybjerg
1813—1894.

Svend Drewsen
Sten Drewsen
Jonna g. Bendix

Jonas Collin
Jonas Collin
g- m.
Benedicte Knulzon

Inga g. Nalbondian

Aase g. Holbo
Elisabeth Collin

Edvard Collin

Nanna Drewsen
1867—1881.
Gift med Kaptajn Simon
Nikolaj Beniner (1794—1880).

Ingeborg Lind
Louise Collin
1813—189S.
g. m.
J. W. Lind
1S07—1SØS.

g- m'
Harald Drewsen

zXnna Lind

Agnete Lind

Theodor Collin
1815—1902.

192

193

PERSONALREGISTER
TIL

dagbøger, kalenderoptegnelser og breve

A.
Anders, Karl hos Gehejmekonferensraad Jonas Collin.
Anholm, Joachimine (1812—1886). H.
C. Andersens Værtinde i Nyhavn.
Atterbom, P. D. A. (1790—1855).
Svensk Forfatter.

B.
Bache, Gartner. Antagelig hos Mi
chael Drewsen i Silkeborg.
Balling, Helene, f. Næboe
(1799—■ |
1893). Gift 1819 med Forvalter og 1
Bogholder Jonathan Balling (1773
—1829). H. C. Andersens Bekendt
skab med Forvalter Balling skri
ver sig fra hans tidlige Ungdom.
Bang, P. G. (1797—1861). Jurist, Po
litiker. Afgik 21. April 1853 som
Indenrigsmin. i Ministeriet Bluhme.
Beskow, Bernh. (1796—1868). Svensk
Forfatter og Hofmand.
Beutner, Farmy (1827—1879), ægtede
1852 Professor Fr. Sehiern. Ægte
skabet opløst 1859.
Beutner, Pauline (1828—1908). 1854
gift med Valdemar Drewsen.
Bille, C. St. A. (1828—1898). Redak
tør, Amtmand.
Bindesbøll, Johan Henrik (1819—
1866). Postekspeditør i Silkeborg.
Omtales af H. C. Andersen som
s den unge Hi
*.
Bindesbøll« og som
den »runde, fede, leende Mand«.
Bindesbøll, Sophie Amalie, f. Friis
(1793—1871). Enke efter Amtsfor
valter, Justitsraad I. H. Bindes
bøll. Omtales af H. C. Andersen
som »gamle Fru Bindesbøll«.
Bojesen, Ernst (1803—1864). Rektor
i Sorø.
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Boye, Casper Johannes (1791—1853).
Præst, Forfatter. 1818 gift med Ma
rie Adolphine, født Birckner, død

1880.

Bramsen,
Vilhelmine
(1813—1897).
Søster til Forsikringsdirektør Luis
Bramsen.
Bremer,
Frederikke
(1801—1865).
Svensk Forfatterinde.
Brosbøll, Carl (1816—1900). Forfat
ter (»Carit Etlar«),
Butenschøn, N. P. (1808—1879). Skibs
reder i Gøteborg, gift med Emma,
født Bang (1811—1882).
Bilgel. Identiteten har ikke kunnet
fastslaas.
Bærentzen, Em. (1799—1868). Lito
graf, Maler.
Bøytner, se Beutner.

C.
Collin, Augusta (1799—1865), f. Petzholdt, gift med Gottlieb Collin (1806
—1885).
Collin, Edvard (1808—1886). Søn af
Jonas Collin. Finansmand. H. C.
Andersens bedste Ven, som havde
hele hans Fortrolighed. Fra 1832—
1864 havde han Ansættelse i Fi
nansministeriet.
Collin, Gottlieb (1806—85). Broder til
Edv. Collin. Omtalt af H. C. An
dersen i Brev Nr. 9 som »Assessor
Collin«.
Collin, Henriette, f. Thyberg (1813—
1894), gift med Edvard Collin.
Collin, Hjalmar (1834—1897), Søn af
Gottlieb og Augusta Collin. Land
mand, senere Journalist.
Collin, Jonas (1776—1861), Gehejmekonferensraad, Finansembedsmand.
H. C. Andersens »faderlige« Ven.
»Fremragende baade som en af

Danmarks højst betroede Embedsmænd og som menneskelig Person
lighed. Han havde rige Evner, og
hans Retsind var ubestikkelig. Den
Virksomhed, han udfoldede med
utrættelig Arbejdskraft og i en me
get lang Aarrække, strakte sig ud
over næsten alle den offentlige Ad
ministrations Felter, og han blev
Frederik den Sjettes Fortrolige og
højre Haand. Naar hans Navn vil
huskes ogsaa gennem kommende
Tider, er Grunden dog nærmest
den, at det for bestandig vil være
knyttet til H. C. Andersen. Efter at
have bidraget væsentlig til, at An
dersen efter sine mislykkede For
søg ved Theatret (hvis Direktør
Collin var i to Perioder, fra 1821—
29 og fra 1841—49) blev Student,
optog han ham som Søn i sit fint
kultiverede Hjem og fulgte ham
indtil sin Død med den kærligste
Forstaaelse og stod ham ved en
hver Lejlighed og under alle For
hold bi med Raad og Daad«. — (E.
Reumert). Se Stamtavlen.
Collin, Theodor (1815—1902). Læge,
Broder til Edv. Collin.

D.
Dahlstrøm, F. C. E. (1815—1894).
Stiftamtmand i Aalborg. Gift med
en Datter af H. C. Ørsted.
Delbanco, Otto H. (1821—1890). Bog
handler i København. Redaktør af
Illustreret Tidende. I 1865 stiftede
han en Forlæggervirksomhed og vi
ste sig paa forskellig Maade som en
dygtig
Foregangsmand
indenfor
dansk Boghandel.
Drewsen, Adolph Ludvig (1803—
1885). Justitiarius i Kriminal- og
Politiretten.
Gift med Ingeborg
Drewsen.
Drewsen, Chr. (1799—1896). Papir
fabrikant paa Strandmøllen. Broder
til Michael Drewsen. D. var bekendt
som en udmærket Naturforsker og
Samler (Entomolog). Han blev 1822
gift med Ernestine Jacobsen (1804
_97)} Datter af Forvalter C. D. Ja
cobsen paa Christiansholm.
Se
Stamtavlen.

Drewsen, Einar (1833—1873). Søn af
Adolph Ludvig Drewsen.
Drewsen, Ingeborg (1804—1877). Dat
ter af Gehejmekonferensraad Jo
nas Collin, gift med Adolph Lud
vig Drewsen.
Drewsen, Joh. Chr. (1834—1900). Søn
af Michael Drewsen. Gift med Oli
via Furst.
Drewsen, Johanne (1831—1892). Dat
ter af Michael Drewsen. 1855 gift
med senere General Krieger.
Drewsen, Michael (1804—1874). Pa
pirfabrikant paa Silkeborg. Broder
til Chr. Drewsen. Var 1848 Medlem
af den grundlovgivende Rigsfor
samling og flere Gange senere Rigs
dagsmand. 1830 gift med Johanne
Amalie Kummel (1808—63). Datter
af Vognmand Kummel i Køben
havn. Se Stamtavlen.
Drewsen, Olivia (1831—1888), født
Furst, gift 1856 med Joh. Christian
Drewsen (1834—1900).
Drewsen, Valdemar (1828—1892). Pa
pirfabrikant i Kristiania. Søn af
Adolph Ludvig Drewsen. En Tid
ansat som Fabrikmester paa Papir
fabriken i Silkeborg.
Drewsen, Viggo (1830—1888). Søn af
Adolph Ludvig Drewsen og Inge
borg Drewsen. Filosofisk Forfatter.
Bekendt fra H. C. Andersens Digt
»Lille Viggo«.
Dræbye, Frederik (1816—1872). Told
forvalter i Skanderborg.
v. Dønniges, Franz (1814—1872). Tysk
Historiker, Bibliotekar hos Kong
Maximilian II af Bayern.

E.
Eduard, d. v. s. Edvard Collin, se d.
Einard, d. v. s. Einar Drewsen, se d.
Elmquist, Adolph Frederik (1788—
1868). Literat, Udgiver af Aarhuus
Stiftstidende.
Emil, d. v. s. Emil Hornemann, se d.
Erslev, Edvard (1824—-1892). Geograf,
Adjunkt (Overlærer) i Aarhus 1856
—1871.

F.
Falbe, Chr. Fr. (1828—1896).
Pre
mierløjtnant, ansat i Udenrigs
ministeriet.
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Falbe, Vigant (1827—71).

Premier-

løjtnant i Søetaten.
Fenger, Carl Emil (1814—1884). Læge,
Politiker.
Fenger, Johannes Ferdinand
(1805
—1861). Præst i Lynge-Broby ved
Sorø. Det var hans Broder, Ras
mus Theodor Fenger (1816—1889),
der udgav »Dansk Kirketidende«.
Flindt. Identiteten har ikke kunnet
£ris Ls 13 d s
Foersom, Peter (1777—1817). Skue
spiller og Oversætter.
Fossum, Vilhelmine Leocadie, f. Bergnehr
(1827—1919).
Operasanger
inde.
Fristrup, W. (død 1873). Udgav Vej
ledning for Reisende og Korre
sponderende 1853—54.
Furst, Olivia (1831—1888), gift med
Joh. Chr. Drewsen (1834—-1900).
Søn af Michael Drewsen.
Olivia
Furst var Søster til Fru Westermann, se denne.

G.
Gade, Sophie (1831—1855). Datter af
I. P. E. Hartmann, gift med N. W.
Gade.
Garcia, Manuel (1805—1906). Sang
lærer.
Gjørup, Michael (1830—1915). For
fatter.
Giild enkrone, Ove (1795—1863). Lens
baron til Vilhelmsborg. Kammer
herre. Gift med Isabella, f. Biilow
(1796—1873).
Gynther, Frederikke, Husjomfru hos
Fru Boye, f. Birckner.

H.
Hansen, Constantin (1804—1880). Ma
ler.
Hansen, Theodor (1816—1898). Ad
junkt i Sorø (1846) 1847—1882. Ved
»Lærer Hansen« i Brev til B. S.
Ingemann af 8. Aug. 1853 sigter
H. C. Andersen formentlig til Theo
dor Hansen.
Hartmann, I. P. E. (1805—1900). Kom
ponist. Fra Ungdomsaarene var han
og H. C. Andersen knyttet til hin
anden i et Venskab, der aldrig
kendte nogen Mislyd.

196

Hartmann, Sophie (1831—1855). Dat
ter af I. P. E. Hartmann. Gift 1852
med N. W. Gade.
Henning, »ung Henning«, d. v. s. Hans
Henrik Koch, se denne.
Hoppe, Joh. Ferd. (1815—1890). Dan
ser ved det kgl. Teater.
Homemanns, d. v. s. Lægen Emil
Hornemann og hans Søskende Mar
grethe Hornemann, Fru Wahlia
Lund, f. Hornemann, Fru Charlotte
Brodersen, f. Hornemann, Lægen
Wilken Hornemann og Henriette
Hornemann. Gehejmekonferensraad
Jonas Collins Hustru var født Hor
nemann.
Hornemann, Emil (1810—1890). Læge.
Han har indlagt sig stor Fortjene
ste ved sit grundlæggende Arbejde
for Forbedring af Københavns Hy
giejne. — Han var en religiøs be
væget Mand, hvorom flere af hans
Skrifter bærer stærkt Præg, og H.
C. Andersen skattede ham højt baa
de som Ven og Læge.
Hunderup, Niels (1797—1853). Her
redsfoged i Brædstrup.
HØedt,
Fr.
Ludvig
(1820—1885).
Skuespiller, Instruktør.

I.
Ibsen, »Jomfru Ibsen«. Husjomfru hos
Greve Moltke-Huitfeldt paa Glo
rup.
Ingemann, B. S. (1789—1862). Digter.
Lektor i Sorø.
Ingerslev, Jacob Frederik
(1819—1897). Adjunkt i Sorø (1847) 1848
—1855; derpaa Sognepræst.

J.
Jacobsen, Thora, antagelig identisk
med I. P. E. Hartmanns Ægtefælle
Thora Jacobsen (1807—1889). Ægte
skabet indgaaet 1855.
Jerichau, J. A. (1816—-1883). Billed
hugger.
Jørgensen, G. S. (1814—1884). Over
lærer i Sorø, 1859 Rektor i Rønne.
Jørgensen, Jakob Henrik
(1816—
1869). Læge. Praktiserede i Silke
borg fra 1851. Død i Silkeborg.

K.

O.

Karl Alexander (1818—1901). Stor
hertug af Sachsen-Weimar. Efter
Faderens Død 1853 overtog han Re
geringen.
Karl Friedrich (1783—1853). Storher
tug af Sachsen-Weimar.
Kjærulf, Frk., rimeligvis en af Ind
rulleringschef og Overlods, Kaptajn
A. C. Kierulffs Døttre: Annette
(1821—1900) eller Magdalene (1824
—1904).
Koch, Hans Henrik (1836—1903). Sø
officer. Søn af Arkitekt Jørgen
Hansen Koch og Ida Wulff, en Sø
ster til Frøken Henriette Wulff.
Omtales af H, C. Andersen som
»ung Henning«.

Oxhohn, V. T. (1805—1876). Over
hofmarskal hos Kong Christian IX.
Blev 1848 karakt. Generalmajor.

L.
Lehmann, Orla (1810—1870). Poli
tiker.
Lind, Louise, f. Collin (1813—1898).
Datter
af Gehejmekonferensraad
Jonas Collin.
Lorck, Lorents (1806—1868). Præst
i Hvedstrup, senere i Jydstrup.
Lorck, C. B. (1814—1905). Boghand
ler i Leipzig.
Lose, C. C. (1821—1892). Forlagsbog
handler.

M.
Marryat, Horace. Engelsk Forfatter.
Han og Familie omtales af H. C.
Andersen som »Marryats«.
Maxfimilian II) 1811—1864, Konge af
Bayern fra 1848.
Moltke-Huitfeldt, Adam Gottlob (1796
—1876). Greve, Ejer af Glorup. Lit
terært interesseret. Indtil 1842 var
han Chr. den 8des Hofmarskal.
Moltke-Huitfeldt, Harald (1838—1878).
Greve, Ritmester. Søn af Greve
Adam Gottlob Moltke-Huitfeldt.
Muus, Thor (1803—1880). Ejer af Sø-

rup.
Miinster, Forvalter. Identiteten
ikke kunnet fastslaas.

har

N.
Nielsen, Anna (1803-1856). Skuespil

lerinde.
Nielsen, Jens
Boghandler
1864.

.
Peter
(1828—1893).
i Silkeborg
1859—

P.
Pedersen,
Henriette
(1821—1895).
Datter af Digteren C. J. Boye. Gift
1843 med Distriktslæge A. V. Pe
dersen i Herning.
Pedersen, Vilh. (1820—1859). Søoffi
cer, Tegner.
Pennock (i Pensylvanien). Identite
ten har ikke kunnet fastslaas.
Plamb, Mary (i Havana). Identiteten
har ikke kunnet fastslaas.
Plum, Tabitha Sophie (1795—1856).
Datter af Biskop Fr. Plum.

R.
Razumovska, Elise (1811—1892). Gift
med Greve A. G. Moltke-Huitfeldt.
Reitzel, Theodor (1828—1906). Bog
handler i København.
Riegels (1793—1861). Officer; ejede
fra 1839 Snoghøj.
Rigmor, »lille Rigmor«, d. v. s. Rigmor
Stampe, se denne.
Rosenkrands, Baronesse, uvis hvem.
Muligvis Lensbaronessen paa Ro
senholm.
Rostock, Julie, siden Mad. Carpentier,
Danserinde.
Rottbøll, Chr. (1806—1894). Ejer af
Børglumkloster.
Ryge, I. C. V. Q. (1813—1891), Læge.
I Them ved Silkeborg 1842—1855.
Søn af den store Skuespiller.

S.
Sahlertz, L. F. (1812—1886). Opera
sanger.
Salomonsen. H. C. Andersen mener
vistnok Victor Salomon (1807—
1875). Han var født i Odense, Præst
i Vetterslev, siden i Herslev.
Scavenius,
Henriette
(1819—1898).
Gift med I. B. Scavenius til Basnæs,
død 1850.
Schiem, Frederik (1816—1882). Pro
fessor, Historiker.
Schmidt, Christian (1822—1865).
Skuespiller ved Casino.
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Schram, Peter (1819—1895). Opera
sanger, Skuespiller.
Serre, Friederikke, død 1872, gift
med Major F. A. Serre.
Stage, Augusta (1816—1894). Enke ef
ter Skuespiller G. Stage. Sønnen,
den senere Børnelæge, Dr. med.
G. G. Stage, var 1853 en Dreng paa
14 Aar.
Stampe, Henrik (1821—1892). Lens
baron. Gift med Jonna Drewsen.
Stampe, Jonna (1827—1878). Datter
af Adolph Ludvig Drewsen, gift
med Lensbaron Henrik Stampe.
Stampe, Rigmor (1850—1923). Datter
af Henrik og Jonna Stampe, For
fatterinde.
Svane, H. J. (1821—1903). Biskop.
1849—57 Adjunkt i Sorø.
Svane, Peter Daniel
(1852—1929).
Borgmester i Randers.

T.
Tang, A. E. M. (1803—1868). Ejer af
Nørre Vosborg. Nationalliberal Po
litiker.
Theodor, d. v. s. Theodor Collin, se
denne.
Thomsen, Sara Johanne, født Bøtker (1824—1871).
Gift med Carl
Vilhelm Thomsen (1817—1861). Ad
junkt i Sorø fra 1845 (1846). H. C.
Andersen sigter antagelig til denne
Fru Thomsen.
Thyberg, Chr. (1815—1879). Arki
tekt. Broder til Fru Henriette Col
lin.
Trap, I. P. (1810—1885). Kabinets
sekretær. Udgiver af »Kongeriget
Danmark«.

W.
Westermanns, Carl Theodor, Grosse
rer i Randers (1812—1882) og Hu
stru Ida Sophie, f. Furst (1813—
1885).
Wiehe, Michael (1820—1864). Skue
spiller.
Wiehe, Frue, vistnok Fru Emilie Wie
he (1821—1891). Gift med Skuespil
ler Michael Wiehe.
Wulff, Christian (1810—1856). Søoffi
cer, Søn af Admiral P. F. Wulff.
Wulff, Henriette (Jette) 1804—1858.
Datter af Admiral P. F. Wulff. Hun
omkom ved en Skibsbrand paa At
lanterhavet. H. C. Andersens for
trolige Veninde. I »Mit Livs Even
tyr« giver han hende følgende Om
tale: »Wulffs ældste Datter Hen
riette, en genial, livfuld Pige, der
indtil de sidste Dage under alle Ti
dens Omskiftelser, blev mig en tro
fast søsterlig Veninde, var den ene
ste dengang, der forstod mig; hun
opmuntrede hos mig den Humor,
som kom tilsyne i de nye Digte;
hun fik hele min Fortrolighed, be
skyttede mig kjækt mod de mange
smaa Angreb, jeg i hendes Kredse
var udsatte for, især ved min Per
sonlighed; hun var mig en god Sø
ster og af stor Indvirkning paa mit
Lime.«
I en anden Omtale af Hen
riette Wulff skriver han, at hun
»altid, i tunge og glade Dage, tog
saa inderlig Deel i Alt, hvad der
mødte mig«.

0.

V.
Valdemar, d. v. s. Valdemar Drewsen,
se denne.
Varberg (i Venersborg). Identiteten
har ikke kunnet fastslaas.

Ørsted,
Enke
Ørsted,
1906).

Inger Birgitte (1789—1875).
efter H. C. Ørsted.
Mathilde Elisabeth (1824—
Datter af H. C. Ørsted.

FORTEGNELSE
OVER

SAMTLIGE KENDTE I ORIGINAL ELLER KONCEPT
BEVAREDE BREVE FRA H. G. ANDERSEN
SKREVNE I SILKEBORG I AARENE 1850. 1853 OG 1850

Nr. 1. H. C. Andersen til Jonas Collin.
Dateret 2. Juni 1850.
Hidtil utrykt.
Ejer: Det kgl. Bibliotek.
Nr. 2. H. C. Andersen til Edvard
Collin.
Dateret 28. Juni 1853.
Tidligere trykt: C. Behrend og H.
Topsøe-Jensen: H. C. Andersens
Brevveksling med Edvard og Hen
riette Collin, Bind II, 1934, S. 234.
Ejer: Det kgl. Bibliotek.

Nr. 3. H. C. Andersen til Jonna
Stampe.
Dateret 29. Juni 1853.
Hidtil utrykt.
Ejer: H. C. Andersens Hus, Odense.
Nr. 4. H. C. Andersen til Henriette
Wulff.
Dateret 30. Juni 1853.
Hidtil utrykt.
Ejer: Overretssagfører Otto Bisgaard, Silkeborg.
Nr. 5. H. C. Andersen til Helene
Balling.
Dateret 3. Juli 1853.
Tidligere trykt: Tilskueren’s AprilHæfte 1930, Side 278, jfr. Noterne
Side 282.
Ejer: De Rahbekske Mindestuer,
Frederiksberg.
Nr. 6. H. C. Andersen til B. S. Inge
mann.
Dateret 5. Juli 1853.
Tidligere trykt: C. St. A. Bille og
Nikolaj Bøgh: Breve fra Hans Chri
stian Andersen, Bind II, 1878, Side

293.
Ejer: Det kgl. Bibliotek.
Nr. 7. H. C. Andersen til Marie Boye.
Dateret 9. Juli 1853.
Tidligere trykt: C. St. A. Bille og
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Nikolaj Bøgh: Breve fra Hans Chri
stian Andersen, Bind II, 1878, Side
296.
Ejer: H. C. Andersens Hus, Odense.
Nr. 8. H. C. Andersen til Storhertug
Karl Alexander af Sachsen-Weimar.
Dateret 4. August 1853.
Tidligere trykt: Emil Jonas: H. C.
Andersens Briefwechsel mit Sr.
Koniglichen Hoheit dem Grossherzog Carl Alexander von SachsenWeimar-Eisenach
und
anderen
Zeitgenossen, Leipzig (1887), Side
133.
Ejer:
Goethe-Schiller-Arkivet
i
Weimar.
Dansk Oversættelse ved Lærerinde
Frk. I. Langmann, Silkeborg.

Nr. 9. H. C. Andersen til Helene
Balling.
Dateret 5. August 1853.
Hidtil utrykt.
Ejer: De Rahbekske Mindestuer,
Frederiksberg.
Nr. 10. H. C. Andersen til Edvard
Collin.
Dateret 7. August 1853.
Tidligere trykt: C. Behrend og H.
Topsøe-Jensen: H. C. Andersens
Brevveksling med Edvard og Hen
riette Collin, Bind II, 1934, Side

245.
Ejer: Det kgl. Bibliotek.
Nr. 11. H. C. Andersen til Otto
Delbanco.
Dateret 8. August 1853.
Hidtil utrykt.
Ejer: Det kgl. Bibliotek.
Nr. 12. H. C. Andersen til Chr. Wulff.
Dateret 8. August 1853.
Hidtil utrykt.
Ejer: H. C. Andersens Hus, Odense.
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Nr. 19. H. C. Andersen til Otto Delbanco.
Dateret 31. August 1853.
Hidtil utrykt.
Ejer: Det kgl. Bibliotek.
Nr. 20. H. C. Andersen til Carl B.
Lorck.
300.
Dateret 31. August 1853.
Ejer: Det kgl. Bibliotek.
Hidtil utrykt.
Nr. 14. H. C. Andersen til Henriette
Ejer: H. C. Andersens Hus, Odense.
Wulff.
Nr. 21. H. C. Andersen til Jonas
Dateret 15. August 1853.
Collin.
Hidtil utrykt.
Dateret 31. August 1853.
Ejer: Grosserer Holger Laage-PeHidtil utrykt.
tersen, København, og H. C. An
Ejer: Det kgl. Bibliotek.
dersens Hus, Odense.
(Hver sit
Nr. 22. H. C. Andersen til Kong
Brudstykke). Saavidt det kan skøn
Maximilian (Max) II af Bayern.
nes ved at sammenholde de to
Udateret, August 1853.
Brudstykker, hvoraf Brevet nu beForeligger i dansk Koncept. Brevet
staar, er den rette Forklaring paa
er formentlig dateret 2. September
Brevets adskilte Tilværelse den, at
1853, jfr. Kalenderoptegnelsen.
Odense-Museets Brudstykke er en
Tidligere trykt: C. St. A. Bille og
Efterskrift til Grosserer Laage-PeNikolaj Bøgh: Breve fra Hans Chri
tersens, og at den oprindelige Ejer
stian Andersen, Bind II, 1878, Side
af det udelte Brev har set sin For
298.
del ved at splitte dette forinden
Ejer: Det kgl. Bibliotek (Koncep
Salget.
tet).
Nr. 15. H. C. Andersen til Edvard
Nr. 23. H. C. Andersen til A. E. M.
Collin.
Tang.
Dateret 16. August 1853.
Dateret 23. Juni 1859.
Tidligere trykt: C. Behrend og H.
Hidtil utrykt.
Topsøe-Jensen:
H. C. Andersens
Ejer: H. C. Andersens Hus, Odense.
Brevveksling med Edvard og Hen
Nr. 24. H. C. Andersen til Edvard
riette Collin, Bind II, 1934, S. 248.
I
Collin.
Ejer: Dot kgl. Bibliotek.
Dateret 28. Juni 1859.
Nr. 16. H. C. Andersen til Jonna
Tidligere trykt: C. Behrend og H.
Stampe.
Topsøe-Jonsen: H. C. Andersens
Dateret 18. August 1853.
Brevveksling med Edvard og Hen
Hidtil utrykt.
riette Collin, Bind II, 1934, S. 311.
Ejer: H. C. Andersens Hus, Odense.
Ejer: Det kgl. Bibliotek.
Nr. 17. H C. Andersen til Henriette
Nr. 25. H. C. Andersen til Jonas
Wulff.
Collin.
Dateret 23. August 1853.
Dateret 1. Juli 1859.
Hidtil utrykt.
Hidtil utrykt.
Ejer: Grosserer Holger Laage-PeEjer: Det kgl. Bibliotek.
tersen, København.
Nr. 26. H. C. Andersen til Storhertug
Nr. 18. H. C. Andersen til B. S. Inge
Karl Alexander af Sachsen-Weimar.
mann.
Udateret.
Dateret 23. August 1853.
Foreligger i dansk Koncept. Brevet
Tidligere trykt: C. St. A. Bille og
er formentlig dateret 2. Juli 1859,
Nikolaj Bøgh: Breve fra Hans Chri
jfr. Dagbogen.
stian Andersen, Bind II, 1878, Side
Hidtil utrykt.
302.
Ejer: Det kgl. Bibliotek (Koncep
Ejer: Det kgl. Bibliotek.
tet).

Nr. 13. H. C. Andersen til B. S. Inge
mann.
Dateret 8. August 1853.
Tidligere trykt: C. St. A. Bille og
Nikolaj Bøgh: Breve fra Hans Chri
stian Andersen, Bind II, 1878, Side
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B11,1. E DFO RTEGNELSE
Før Teksten.
Billedet med Digtet findes i A. C. F.
Flinch’s Almanak for 1854, S. 51,
og viser Silkeborg Papirfabrik, set
fra Vest.

I. Del.
INDLEDNING
Udsigt til Himmelbjerget; Aften. Ef
ter Maleri af Dankvart Dreyer
1838 el. 39. Statens Museum for
Kunst (Fredensborg).
Silkeborg Vandmølle. Set fra Nord.
Efter Blyantstegning af A. Juuel
fra 1845. Ældste kendte Billede med
Motiv fra de nuværende Silkeborg
Bygrunde. Saavel byhistorisk som
malerisk var Vandmøllen et cen
tralt Parti i det gamle Silkeborg.
Det var i Vandene omkring Møl
len, at H. C. Andersen drev sit Fi
skeri under sine Ferier paa Silke
borg-Egnen. — Ejes af Udgiveren.
ANDERSEN OG FAMILIEN
DREWSEN
A. L. DREWSENS SILKEBORGOPHOLD 1850
Fru Johanne Amalie Drewsen, født
Kilmmel. Efter Fotografi tilhørende
Kabinetssekretær, Kammerherre A.
Krieger, København.
Michael Drewsen. Efter Fotografi til
hørende samme.
Adolf Ludvig Drewsen. Efter Foto
grafi fra 1861 tilhørende Fru G.
Casse, f. Drewsen, København.
Silkeborg Vandmølle. Set fra Syd. Ef
ter Penne- og Tuschtegning af H.
Carmiencke fra 1848 tilhørende Ud
giveren.
Silkeborg Hovedgaard. Efter Maleri
af Alfred V. Jensen tilhørende Ud
giveren.
SREDTE TRÆK AF SILKEBORGS
HISTORIE FRA CA. 1800
BYENS GRUNDLÆGGELSE
I 1840’ERNE
Christian den Ottende. Efter Litogr.
Michael Lange. Efter Maleri af A.
Hunæus tilhørende Generalkonsul
inde Lunn, København.
Gottfred Garlieb. Efter Litografi.
Iver Johan Unsgaard. Efter Litogr.
H. C.

Silkeborg Vandmølle. Set fra Syd.
Efter Maleri af O. Holm fra 1849
tilhørende Cyclehandler J. Jørgen
sen, København.
Kgl. Godsinspektør, Justitsraad Ja
cob Homemann Bindesbøll. Efter
Maleri tilhørende Fru Theodora
Marie Bruun, født Bindesbøll, Sdr.
Vilstrup ved Kolding.
Fru Sophie Amalie Bindesbøll, født
Friis. Efter Fotografi tilhørende
Fru Karen Frederiksen, Odense.
Nybyggerskøde udstedt af Kommis
sionen. Arvefæsteskøde udstedt 12.
December 1849 til Værtshusholder
Jens Heegaard Mikkelsen Grabou
paa Parcellen Nr. 10 af Domænen
Silkeborgs Jorder, en Del af det
nuværende Hotel »Dania«s Jordtilliggende. Grabou var Fader til Sag
fører, Branddirektør Michael Hee
gaard Grabow (1848—1935). — Ori
ginalen ejes af Udgiveren.

MICHAEL DREWSEN
H. C. Andersen. Efter Stik af Johs.
Britze efter Tegning af V. v. Vogelstein af 2. Juli 1841.
Fru Johanne Amalie Drewsen, født
Kilmmel. Efter Fotografi fra 1861
tilhørende Udgiveren.
Michael Drewsen. Efter Fotografi til
hørende Proprietær Jens Jørgen
sen, Øster-Kejlstrup pr. Silkeborg.
Drewsens Villa i Silkeborg. Michael
Drewsen siddende til venstre. Ef
ter gi. Fotografi tilhørende Kabi
netssekretær,
Kammerherre
A.
Krieger, København.
Silkeborg Papirfabrik. Efter Maleri
af G. E. Liebert fra 1850 tilhøren
de Driftsbestyrer H. Godske-Nielsen, Silkeborg.
Michael Drewsen.
Efter Maleri af
Jørgen Roed tilhørende Silkeborg
Kommune.
H. C. ANDERSENS SILKEBORGOPHOLD
H. C. Andersen. Efter Tegning af
Karl Hartmann af 13. November
1845. Frederiksborgmuseet. Tegnin
gen er udført, medens H. C. Ander
sen opholdt sig paa Augustenborg
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som Gæst hos Hertug Christian Au
gust, der interesserede sig stærkt
for Digteren.
Silkeborg Vandmølle og Papirfabrik.
Efter gi. Maleri tilhørende Kabinetssekret., Kammerherre A. Krieger, København.
Michael Drewsen. Efter Træsnit i 111.
Tidende 1874.
Fru Johanne Amalie Drewsen, født
Kummel. Efter Silhouet fra August
1853 tilhørende Udgiveren.
Fru Johanne Krieger, født Drewsen.
Efter Fotografi tilhørende Kabi
netssekret., Kammerherre A. Krie
ger, København.
Brev til Frøken Henriette Wulff. Da
teret Silkeborg 30. Juni 1853. Fak
simile af Brev Nr. 4 Side 1. Ori
ginalen ejes af Udgiveren.
Samme Brev Side 6.
Samme Brev Side 8.
Ved Silkeborg Sø (Langsø). Udsigt
over Langsø i Retning mod Øst.
Efter Litografi fra 1852.
Hans Smidth: Pramme paa Gudenaa
neden for Silkeborg.
Egnen ved Silkeborg. Ved Skovrider
huset. Efter Litografi fra 1852.
Hans Friis: Fra Sejs Hede. Juli 1866.
Udsigt fra H. C. Andersens Bænk i
Silkeborg Sønderskov. Efter Foto
grafi 1935.
Himmelbjerget. Efter gi. Fotografi til
hørende Udgiveren.
Rye Mølle. Efter Litografi fra 1853.

SILKEBORG I H. C. ANDERSENS
DIGTNING
H. C. Andersen. Efter Maleri af Fru
E. Jerichau-Baumann ca. 1850. Frederiksborgmuseet.
Fru Cecilie Claudine Bindesbøll, f.
Rutzou. Efter Fotografi tilhørende
Ing. Jacob S. Bindesbøll, Odense.
Postek speditør Johan Henrik Bindes
bøll. Efter Fotografi tilh. samme.
Silkeborg Vandmølle. Set fra Nord.
Efter Kultegning af G. E. Liebert
fra 1852 tilhørende Udgiveren.
Illustration til Eventyret *
Ib og lille
.
*
Christine
Pramfarten paa Guden
aa. Efter Tegning af Vi Ih. Pedersen.
Vilh. Groth: Gudenaa ved Nørreskov
(Nordskoven).
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Chr. Zacho: Borre Sø.
Joh. Boesen: Elletrunter ved Naaege.
Silkeborg Vandmølle. Set fra Nord.
Efter Akvarel af G. E. Liebert fra
1854 tilhørende Udgiveren.

INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Del.

II. Del.
C. ST. A. BILLE: SILKEBORG
C. St. A. Bille. Efter samtidigt Træ
snit.
Silkeborg set fra Kildebakken. Fra
Øst. Efter gi. Fotografi tilhørende
Udgiveren.
Silkeborg set fra Øst. Silkeborg Hovedgaards Ladebygninger i For
grunden. Efter gi. Stik tilhørende
Udgiveren.
Silke borg set fra Nordvest.
Efter
Træsnit i III. Tidende 1861.
Silkeborg set fra Nord. Efter Teg
ning af k. k. østrigsk Hauptmann,
Baron Handel fra 1864 tilhørende
Udgiveren.
Silkeborg set fra Fruens Bænk. Fra
Vest. Efter Maleri af L. Lauritsen
fra 1861 tilhørende Udgiveren.
Silkeborg Papirfabrik, set fra Guden
aa. Efter Træsnit i 111. Tid. 1865.
Silkeborg Papirfabrik. Efter Træsnit
i 111. Tidende 1865.

C. ST. A. BILLE: SILKEBORG
H. C. Andersen. Efter J. A. Jerichaus
Gibsbuste fra 1852. Frederiksborgmuseet.
Landskab fra Silkeborg-Egnen. Efter
Folkekalenderen 1854. Illustration i
H. C. Andersens Rejseskitse »Silke
borg«.
Silkeborg Papirfabrik. Set fra Syd.
Efter Folkekalenderen 1854. Illu
stration i H. C. Andersens Rejse
skitse »Silkeborg«.
Ved Gudenaa. Silkeborg Havn i 1860erne. Efter gi. Fotografi, tilh. Udg.
Udsigt mod Silkeborg. Efter Træsnit
i F. E. Boisen: Dansk Læsebog, An
den Del, København 1860, Side 49.
Silkeborg i Mellemgrunden til høj
re. Ældste kendte Prospekt over
Silkeborg By.
Gudenaa paa Silkeborg-Egnen. Ef
ter Træsnit sammesteds Side 44.
G. Christensen: Parti ved Silkeborg.
Efter Træsnit i 111. Tidende 1867.
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