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Min. Fader, Georg Vilhelm Louis Drechsel, blev i 1854 
udnævnt til Birkedommer og Skriver i Silkeborg Birk. Efter i 1837 
at have taget juridisk Embedseksamen, blev han i 1841 Volontør i 
Generaltoldkammer—Kollegiet,i 1843 Kopist, var fra 1845 — 1854 
Udgiver af "Arkiv for Handel og Told", blev i 1846 Auskultant i 
ovennævnte Kollegium og i 1848 Toldinspektør i Nakskov. I 1853 
blev han Kammerjunker. Embedet i Nakskov beklædte han indtil han 
i 1854 tiltraadte det nyoprettede Birkedommerembede i Silkeborg, 
som han beklædte til 1886, altsaa i 32 Aar. Efter sin Afgang 
udnævntes han til Etatsraad.

Min Fader var Søn af Oberstløjtnant i Rytteriet 
Christoph Ernst Drechsel og Hustru Ida Cathrine Georgia de Tuxen. 
Hans nærmeste Forfædre var ligeledes Militære, og han var saa- 
ledes udgaaet af en militær Slægt og havde modtaget en Opdragelse 
i Overensstemmelse med Datidens Traditioner i disse Slægter. Han 
betraadte Embedsvejen paa et Tidspunkt, da Brydningerne mellem 
Enevælden og den politiske Liberalisme blev mere og mere frem
trædende, og selv om han ikke stod fremmed overfor de liberale 
Bevægelse/; var hans hele Livssyn dog konservativt og med en stærk 
Autoritetstro, og han bibeholdt gennem sit hele Liv disse sin 
Ungdoms Anskuelser, ja de udvikledes vel under de kommende Aars 
stærke demokratiske Bevægelser mere og mere i konservativ Retning. 
Ved Siden heraf nærede han en levende Interesse for det offentlige 
Liv og ikke mindst for de store politiske Spørgsmaal og praktiske 
Lovgivningsspørgsmaal, der stod paa Dagsordenen, da han blev 
Embedsmand og i en Del Aar derefter. Han havde, som ovenfor 
nævnt, i nogle Aar udgivet "Arkiv for Handel og Told" og derigennem 
beskæftiget sig med adskillige af de foreliggende Toldlovgivnings- 
spørgsmaal. Dels hans Interesse for disse, dels hans politiske 
Interesse var de væsentligste Bevæggrunde til, at han efter Op
fordring i 1853 stillede sig som Kandidat ved Folketingsvalget i 
Odense, i hvilken By han en Tid havde været konstitueret Told
inspektør og derigennem var kendt af en Del af VaLgerne. Han stil
lede sig som Tilhænger af det lige tiltraadte Ministerium Ørsted i 
Tronfølgespørgsmaalet og i Bestræbelserne for Toldenhed i det 
daværende hele danske Monarki. Han udtalte sig imod at der gøres 
Indgreb i Købstædernes tilvante Næringsrettigheder og for en ny 
Kommunal 1Qy for Købstæderne og en kommunal Valglov i bedre Over
ensstemmelse med Grundloven, end den da gældende. Hans Standpunkt 
var saaledes i de storpolitiske Spørgsmaal overensstemmende med 
det daværende Helstatspartis, men han værgrede sig dog under Valg
kampagnen imod at betragtes som ubetinget Regeringskandidat og 
udtalte sig som en Ven af den ved Grundloven skabte borgerlige 
Frihed. - Hans Modkandidat, Kaptajn Schovelin, som i de afgørende 
Spørgsmaal var en Modstander af Regeringen, valgtes imidlertid
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med. 419 Stemmer mod min Faders 184 Stemmer®
Aaret efter kom min Fader til Silkeborg, og han har 

ikke senere taget aktiv Del i det politiske Liv. Han var i 1849 
blevet gift med min Moder, Charlotte Elisabeth Posselt, født i 
Haderslev den 13.Sept. 1824 som Datter af Oberst Christian Friderich 
Posselt og Hustru, født Hviid. De flyttede efter min Faders Udnævnelse 
til Silkeborg med deres to Børn og tog Ophold paa Hotel Silkeborg, 
hvor de boede omtrent et Aar, hvorefter de flyttede til den Bolig, 
som min Fader lod opføre udenfor den daværende Vestergades Over
gang til Herningvejen, en rummelig og smuk Bolig med den store Have 
og Park gaaende ned til Kalgaardsvig. Her boede de til min Faders 
Afgang fra Embedet i 1886.

Da mine Forældre kom til Silkeborg, havde Handels
pladsen omkring 1000 Indbyggere. Efter fleraarige Undersøgelse^ 
og Overvejelser havde Regeringen i 1845 bestemt sig til at fremme 
Planerne om Anlæg af denne Handelsplads, og disse Planer havde 
faaet en betydelig Støtte, da Brødrene Christian og Michael Drewsen 
i 1844 anlagde Silkeborg Papirfabrik. Denne overgik i 1865 til 
Michael Drewsen som Eneejer, og den store Betydning,som Fabriken 
havde for Handelspladsens Anlæg og videre Udvikling har ganske 
naturlig i den almindelige Bevidsthed gjort Michael Drewsen til 
Handelspladsens Grundlægger. Paa Torvet i Silkeborg blev ogsaa 
senere, i 1892, rejst ham en Statue netop som Byens Grundlægger® 
Denne Opfattelses Berettigelse kan vistnok være tvivlsom. Da 
Brødrene Drewsen i 1844 byggede Papirfabriken, havde Planer om 
Anlæg af en Handelsplads allerede foreligget i nogle Aar og været 
Genstand for megen Interesse ogsaa fra Stabens Side, nærmest fordi 
der savnedes en saadan Plads i Midtjylland, og fordi Silkeborg 
havde gunstige Betingelser for at blive Stedet for dens Anlæg og 
Udvikling. Blandt dem, der havde lagt megen Interesse for Dagen for 
dette Anlæg, maa nævnes Kong Christian den 8de og i særlig Grad 
kgl.Godsinspektør J.H.Bindesbøll, som i 1840 i en Indstilling til 
Rentekammeret fremsendte positive Forslag om Anlæg af Handelspladsen 
i Forbindelse med industriel Udnyttelse af Gudenaaens Vandkraft. 
Bindesbølls Forslag af 1840 blev retningsgivende for den senere 
Udvikling, og naar man overhovedet vil hævde, at Silkeborg Handels
plads skylder personligt Initiativ sin Tilblivelse, synes det ikke 
retfærdigt, at Bindesbølls Navn i denne Forbindelse s^æld^fø^^-s. 
Men er det ikke saare sjældent, om overhovedet forekommen<L^7*‘åt en 
By opstaar paa Grund af en enkelt Mands Initiativ? I Sverige har 
der omkring meget store Fabriksvirksomheder dannet sig mindre 
Bysamfund, hvis Indbyggere bestaar dels af Fabrikens store Funktionær- 
og Arbejderstab, dels af de mange Handlende og Haandværkere, hvis 
Bedrifter er baserede paa Fabriken, og som uden den ikke havde 
Mulighed for at opretholde dem. Et saadant Bysamfund kan med megen



- 3 -

Ret siges at være grundlagt af Fabrikens Skaber, idet det ene er 
Fabrikens Tilkomst, der har fremkaldt det, og som vedblivende opret
holder det. Men er det ikke saaledes, at Silkeborgs hurtige Udvik
ling skyldes, foruden Papirfabriken, forskellige andre Forhold,- 
deriblandt den Række andre Industrier, der opstod, og ikke mindst 
det betydelige Opland, for hvilket Silkeborg blev Midtpunktet. 
Den historiske Udvikling synes saaledes ganske at bekræfte de Syns
punkter, som Bindesbøll fremførte, og kan næppe begrunde, at Papir
fabrikens Skaber i den almindelige Bevidsthed staar som Byens Grund
lægger. Det virkelige Forhold turde være klart angivet i Forordet 
til Otto Bisgaards Skrift: "Af Silkeborg Hovedgaards Historie" i 
disse Ord: "Byens Opkomst var i Virkeligheden en ganske naturlig 
Følge af hele Tidsudviklingen, et modent Produkt af flere samvir
kende Faktorer". Men denne Betragtning forringer ikke i mindste 
Maade Drewsens'meget betydelige Fortjenester af Silkeborgs Til
blivelse og første Vækst.

Da min Fader omtrent et Decennium efter Fabrikens Anlæg 
og Handelspladsens første Fremspiring tiltraadte Embedet som Birke
dommer i Silkeborg Birk, var han den først ansatte juridiske Embeds
mand paa Stedet. Befolkningen bestod den Gang, foruden af Fabrikens 
Arbejdere, væsenligst af Købmænd, Haandværkere og andre, som til- 
trukne af det ny Bysamfunds Opstaaen og hurtige Udvikling havde 
slaaet sig ned der. Man har jævnligt sammenlignet Silkeborgs første 
Tid med tilsvarende amerikanske Forhold, og selv om det naturligvis 
kun er i beskedent Format, at Silkeborg kan jævnføres med disse 
Forhold, er Sammenligningen slet ikke helt uberettiget'. Og det, at 
alle Virksomheder paabegyndtes saa at sige paa bar Bund, at ingen 
dertil udset Myndighed tog Del i Ledelsen af de offentlige Anlig
gender, at noget af Æventyrets Glans laa over det unge Samfunds 
første Vækst, har sat et vist Præg paa dets første Befolkning. 
Baade blandt Købmænd og Haandværkere fandtes adskillige, der gennem 
Aarene blev fremstaaende og ansete Støtter for det fremvoksende 
Bysamfund, men de bredere Lag af Befolkningen havde maaske en Del 
af Nybyggeres mindre heldige Egenskaber, var i Almindelighed ikke 
saa let tilgængelige og saa forstaaende som Befolkningen i Samfund, 
hvor mangeaarig Tradition har skabt en vis Kultur. At det trods 
dette har været en overvejende dygtig og arbejdsom Befolkning, 
kan næppe betvivles, naar man ser hen til den Udnyttelse af Byens 
og Egnens forskellige Muligheder, som fandt Sted.

Da min Fader tiltraadte sit Embede, var Michael Drewsen 
ikke alene langt den største Næringsdrivende paa Pladsen, men han 
var tillige den ledende Personlighed i snart sagt alle offentlige 
Anliggender. Hertil havde han, efter baade Datidens og Eftertidens 
Dom, fremragende Betingelser. Meningerne om hans personlige og forret
ningsmæssige Egenskaber har ganske vist ikke været udelte (jfr.
Dr.Pingel i "Tilskueren" 1884, Side 762-763), men alene som Skaberen 
af en for Silkeborg saa betydende industriel Virksomhed og som 
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dens Leder, netop i Byens første Aar, er det forstaaeligt, at han for 
sin Samtid, og maaske endnu, mere for sin Eftertid, har staaet som 
Byens Grundlægger, og det er sikkert med Rette, at han erkendtes 
og følte sig selv som det lille Samfunds ledende Mand. Hertil kom, 
at han som den store Fabriksvirksomheds Leder og med den Indflydelse 
han fik i Handelspladsens og Egnens offentlige Forhold var vant 
til at herske og til at se sine Ønsker og Krav respekterede.

Ved min Faders Ankomst til Silkeborg blev Stedets 
øverste Myndighed for første Gang en kongelig Embedsmand, og han 
blev selvfølgelig i mangfoldige Forhold stillet overfor Drewsen 
som Byens ledende Personlighed. Forholdet mellem disse to Mænd 
blev efterhaanden, eller maaske straks, det daarligst mulige, og 
min Fader har vistnok ofte, dog mindre den Gang end senere, faaet 
en væsentlig Bel af Skylden herfor. En anden Forklaring synes for 
en uhillet Bedømmelse rimeligere. Paa den ene Side stod Byens hidtil 
anerkendte Leder, en Mand vant til at være den førende i alle For
hold, som han greb ind i, vistnok en meget myndig Mand, der ikke 
gerne saa sine Meninger underkendte. I politisk Henseende hertil 
en Mand, som tilhørte det daværende Venstre, nærmest Bondevennerne, 
og som havde været Medlem af den grundlovgivende Rigsdag og siden 
baade af Folketinget og Landstinget. Selv om han ikke havde 
spillet nogen større politisk Rolle, var hans Standpunkt dog klart 
paa demokratisk Side. Overfor ham blev nu stillet min Fader som 
Stedets øverste Autoritet og i et nyoprettet Embede. Som afgjort 
konservativ i politisk Henseende og med en udpræget Følelse af den 
Autoritet, Embedet krævede respekteret, maatte et Modsætningsforhold 
mellem ham og Brewsen let skabes og udvikles, og det synes naturligt 
at tilskrive dette i hvert Fald en stor Bel af det daarlige Forhold, 
der bestod mellem disse to Mænd. Saa kan hver af dem iøvrigt have 
fejlet i Enkeltheder med Hensyn til Samarbejdet dem imellem. At de 
begge i deres Arbejde har haft Silkeborgs Vel og Fremgang for Øje, 
er utvivlsomt.

Be ovenstaaende Linier om Forholdet mellem Brewsen 
og min Fader er - af gode Grunde - ikke skrevet ud fra personlige 
Erfaringer. Jeg var kun 10 Aar gammel, da Brewsen døde, og jeg 
mindes ikke nogensinde at have set ham. Min eneste Erindring om ham, 
der støtter sig paa personlig Oplevelse, er fra den Aften, da hans 
Baare kom til Silkeborg fra København, hvor han døde, og da Papir
fabrikens Arbejdere i Fakkeltog modtog den ved Jernbanestationen. 
Bet gælder da om mine Optegnelser herom som om noget af det følgende, 
at de støtter sig paa senere Samtaler med mine Forældre og Søskende 
og paa de Skildringer fra hin Tid, jeg har haft Lejlighed til at læse

Bet er naturligt, at Krigen i 1864 længe efter dens 
Afslutning ofte var Genstand for Samtale og Fortælling i mit Hjem. 
Silkeborg var jo i Krigens Løb besat snart af danske, snart af 
preussiske og østrigske Tropper, og mine Forældre gennemlevede 
en Tid,der var svær, naar de fjerdtlige Tropper havde besat Byen.
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Min Fader havde den vanskelige Opgave at varetage de danske offentlige 
Interesser overfor Fjenden, og det førte, som berettet andetsteds, 
til flere Sammenstød mellem ham og de fremmede Militærmyndigheder. 
Særlig vanskelig blev hans Stilling overfor disse, da de beskyldte 
ham for — om med Rette eller Urette, véd jeg ikke — at have foran
lediget, at Broen, der førte Landevejen til Viborg over Langsø, 
var blevet afbrudt. De tyske Soldater, der var indkvarteret hos os, 
sagde i den Anledning at "Burge^ineister ist verloren", og hans 
Arrestation sagdes at være i hvert Fald paatænkt. Saa slemt blev 
det dog ikke, men uden Tvivl havde mine Forældre det meget strengt 
under de fremmede Troppers Indkvartering. Dette gjaldt jo ogsaa i 
høj Grad min Moder, som kort forinden (i Marts) havde bragt mig til 
Verden, og som derfor maatte føle Ulemperne ved den store Indkvar
tering og de fjendtlige Soldaters til Tider brutale Optræden særlig 
stærkt. Hun fremhævede, naar hun talte om denne Tid, at de østrigske 
Soldater altid var flinke i deres Optræden i Modsætning til de 
preussiske, som ofte optraadte brutalt. Det hændte, at da hun en 
Dag sad i Soveværelset og svøbte sit nyfødte Barn indenfor Vinduet 
til Gaarden, kastedes af preussiske, berusede Soldater en Brolægnings
sten ind gennem Vinduet, saa den passerede lige forbi Barnets Hoved. 
Det kunde jo nemt have haft alvorlige Følger for baade Moderen og 
Barneto Men min Moder var i Besiddelse af en ualmindelig Sindsligevægt 
og den skal hun have bevaret ogsaa under Krigens Strabadser. Hun var 
i disse strenge Dage en tapper og trofast Støtte for min Fader.

Af højerestaaende Officerer, baade tyske og danske, 
havde flere under Krigen Kvarter i Silkeborg i kortere eller længere 
Tid eller passerede Byen. Af danske Officerer havde daværende 
Kronprins Frederik,senere Kong Frederik den 8de, Kvarter i Byenj 
han fulgte det danske Armékorps paa Tilbagetoget gennem Jylland. 
Den højstkommanderende for dette Armékorps, Generalløjtnant 
Hegermann-Lindencrone og Kronprinsens Adjutant, senere Oberst 
Louis Lund opholdt sig ligeledes i Byen. Endelig passeredes Byen, 
hvad særlig var kærkomment for mine Forældre, af min Moders Brødj?f, 
daværende Ritmester, seneret Oberst Ludvig Posselt, som havde 
deltaget i Tilbagetoget fra Dannevirke og udmærket sig i Træfningen 
ved Sankelmark (jfr. Daniel Bruun: "40 Aar efterø. Med særlig 
Sympati omtalte min Fader altid General Hegermann-Lindencrone, maaske 
ogsaa paa Baggrund af de voldsomme og vistnok ganske uretfærdige 
AngrAb i Pressen, han var Genstand for som Leder af Tilbagetoget 
gennem Jylland.

Disse paa mundtlig Overlevering støttede Smaatræk 
fra Krigen har jo ringe Interesse, særlig henset til den omfattende 
Litteratur, der findes om denne Krig. Men de hører med i en Skildring 
af mit Barndomshjem, hvor Krigsaaret hørte til dem, der mindedes 
længe og stærkt. Maaske har ogsaa Beretningerne fra denne Tid præget 
mine senere Anskuelser og bidraget til min varme Interesse for
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Søndel'Jylland og til at min senere Sympati i storpolitiske Spørgsmaal 
ikke er gaaet mod Syd i Europa.

Barndomsaarene i Silkeborg rummer for mig mest lyse 
og lykkelige Minder. Mine Forældre havde et stort og smukt Hjem, 
førte efter Forholdene et ret stort Hus og havde navnlig om Sommeren 
mange Gæster. Vi havde en usædvanlig smuk Have, der strakte sig fra 
Herning Landevej ned til Kalgaardsvig^ ned mod denne var der en 
Bevoksning af mest meget gamle Bøge og Ege. Da vi en Gang havde Besøg 
af Professor i Skovbrug ved Landbohøjskolen Prytz,udtalte han/Jde^ 

det var vanskeligt at bedømme saa gamle Træers Alder, men han vilde 
for nogle af dem anslaa dem til ca. 400 Aar. Det er nu gaaet dette 
smukke Omraade, som det saa ofte gaar i vor Tid: det er indtaget af 
en Bebyggelse, der ikke just udmærker sig ved Skønhed. Men denne 
Have var en herlig Tumleplads for mig og mine Kammerater, og hertil 
kom, at min Fader havde et lille Landbrug, baseret dels paa Embeds- 
jord;dels paa af ham købt Jord} han holdt paa det tre Køer og et 
Par Heste, og dette gav jo Anledning til mange af de Fornøjelser, 
som Drenge sætter Pris paa. Min Fader ejede desuden gennem mange Aar 
Gaarden Ludvigslyst ved Svejbæk, som vi naturligvis jævnligt besøgte. 
Den har en prægtig Beliggenhed ved Julsø, og man ser fra dens Marker 
over mod Himmelbjerget og dettes Omgivelser. Jeg er ikke i Tvivl om, 
at vi unge havde mere Glæde af den end min Fader. Det var hm ikke 
saa lille en Gaard, saa vidt jeg husker mellem 200 og 300 Tdr^'., men 
Jorderne var yderst lette Sandjorder og godt 100 Tdr.Land lyngklædt 
Hede i meget stejle Bakker. Den kostede min Fader mange Penge, og 
det var en Lettelse for ham, da den blev solgt. Den blev senere 
Sommerpensionat i ret stor Stil, og dette har sikkert svaret sig 
bedre end Landbruget. Hedebakkerne gik dog ikke med i Salget, dem 
ejede m-in Moder nogle Aar efter min Faders Død og solgte dem saa til 
Ejeren af Linaa Vesterskov, Overretssagfører Kjær. De er nu vist 
tilplantede og er blevet en Del af Linaa Vesterskov, som tidligere 
ejedes af Botanikeren C.M.Poulsen, der interesserede sig levende for 
Anvendelsen af fremmede Naaletræarter i dansk Skovbrug, og i sin 
Skovejendom anlagde Forsøgsplantninger af saadanne, som skal have 
haft betydelig forstlig Interesse. I det lille Landbrug i Silkeborg 
anvendte min Fader altid, saa langt jeg husker tilbage, norske Heste; 
han købte dem selv paa Rejser i Norge, og de var udmærket egnede til 
Kørsel i Silkeborgegnens stærkt bakkede Terræn. Disse kønne og flinke 
smaa Heste stod altid mit Hjerte nær, og de skaffede mig gennem 
Aarene herlige Ride- og Køreture. De blev godt behandlede, blev 
saaledes hver Sommer sendt paa Græs en Maanedstid Hos Gaardejer 
Søren Sørensen i Mollerup, og det hørte for mig og en af mine 
Kammerater til Sommerens store Begivenheder, naar vi fik Lov at 
ride dem den ret lange Tur til Mollerup og senere hente dem hjem. 
De sidste to Nordbakker, vi havde, blev ved min Faders Afgang fra 
Embedet solgt til en Bager i København, og da jeg et Aarstid 
efter aftjente min Værnepligt ved Husarerne, saa jeg dem pludselig 
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en Dag holde i Kasernegaarden (den gamle, nu forlængst nedrevne 
Kaserne paa Toldbodvejen i København) med Bagervognen; det var et 
Gensyn, som af mig føltes saare vemodigt.

Ikke for nogen Anvendelse i sit Landbrug, men til Glæde 
og Nytte for sine Børn, anskaffede min Fader en Gang i Tredserne et 
Par Gedebukke, som enten var eller hurtigt blev tilkørte, med til
hørende Seletøj, Vogn, Kane og Bjælder og andet Tilbehør. De var 
i flere Aar til Glæde for mine tre ældre Søskende, og da de drog 
bort fra Hjemmet,arvede jeg hele Herligheden efter dem, og det hører 
til mine fornøjelige Barndomsminder, saaledes at have eget Køretøj 
og bruge det som jeg havde Lyst til. Maaske fremkaldte det hos mig 
en vis Forfængelighed gennem den Opsigt, som et saa usædvanligt 
Befordringsmiddel vakte. I hvert Fald er det fortalt mig - selv 
husker jeg det ikke, - at en Gang, da jeg kørte med Gedebukkene 
paa en af Silkeborgs Gader, tog en Bondemand Gedebukkene ved Hoved
tøjet og standsede dem, for nærmere at studere det mærkelige Køretøj. 
Jeg skal da have rejst mig op i Vognen og spurgt Manden om han vidste 
hvem jeg var, og paa hans benægtende Svar sagt: Jeg er Kammer junkerens 
Søn i Silkeborg! Det har nok moret ham mere end det har imponeret 
ham.

Min Skoletid i Silkeborg var kun kort. Den begyndte 
i Frk.Walthers Skole paa Vestergade og fortsattes i Silkeborg Real
skole, som den Gang laa i Nygade. Jeg mindes Frk.Walther som en 
meget elskværdig Dame, jeg har aldrig truffet hende senere, maaske 
dog nogle Gange i de samme Aar hos Købmand Kleins, som hun stod nær. 
Ogsaa fra Realskolen har jeg kun faa Erindringer. Af Lærerne mindes 
jeg kun Overlærer Olesen og Lærer Ipsen. Den sidste var politisk 
interesseret og blev valgt til at redigere et Højreblad, som 
startedes i Silkeborg, men kun fik en ganske kort Levetid. Af andre 
Skoler besøgte jeg en Snitteskole paa Estrupsvej og Frk.Hoffmanns 
Danseskole paa Hotel Dania. - Jeg havde naturligvis en Del Kammerater 
i og udenfor Skolen, men efter at min kun 5~aarige Skoletid i Silke
borg afsluttedes, da jeg var 11 Aar gammel, har jeg ikke staaet i 
nærmere Forbindelse med nogen af dem, kun af og til i Aarenes Løb 
tilfældigt truffet enkelte af dem.

Mine Forældre havde naturligvis i Silkeborg og Omegn 
en ret stor Omgangskreds. Til denne hørte, saa vidt jeg ved, ikke 
eller kun ved meget sjældent forekommende Lejligheder det Drewsenske 
Hus, idet Forholdet mellem Drewsen og min Fader formodentlig har 
været en Hindring for selskabeligt Samkvem mellem de to Familier. 
Jeg maa dog nævne, at min Moder altid omtalte Fru Drewsen med 
Sympati, og paa Væggen i min Moders Kabinet hang et smukt Billede 
af Fru Drewsen, som hun havde foræret min Moder. Drewsen var iøvrigt 
utvivlsomt den, som førte det største Hus paa Silkeborg, baade af 
Gæster fra Byen og Omegnen og af tilrejsende Gæster, blandt disse 
sidste adskillige af Datidens fremragende Personligheder. Om disse 
Besøg hos Drewsen foreligger der i Litteraturen flere Afhandlinger.



Man faar af disse det Indtryk, at Drewsen var en glimrende Vært, 
hvilket jo ogsaa stemmer med hans bredt anlagte Personlighed, som 
holdt af at færdes mellem Mennesker og med stort anlagt Gæstfrihed 
samle dem om sig. De to mest berømte Personligheder, som flere 
Gange besøgte det Drewsenske Hus, var vel nok Kong Frederik VII og 
H.G.Andersen. Den førstes Besøg vilde vel nok normalt have givet 
Anledning til at min Fader som Stedets højeste Embedsmand havde 
deltaget i de Festligheder, som er forbundne med Kongens Besøg, 
selv om disse havde en privat Karakter. Jeg mindes dog aldrig at 
have hørt min Fader omtale disse Besøg, og han har næppe været 
Deltager i mange af de private Festligheder. Han har forøvrigt med 
sin hele politiske Retning næppe haft megen Sympati for Frederik VII. 
Kun en enkelt Gang har jeg hørt om mine Forældres Deltagelse i et 
Taffel for Kongen og Grevinde Danner, saa vidt jeg husker paa Hotel 
Dania. Det var da min Moder fortalte, at hun ved Taflet sad lige 
overfor Kongen og Grevinden, og da den første Ret, Skildpaddesuppe, 
var budt rundt, satte Kongen meget hurtigt sin Portion til Livs, 
medens Grevinden kun havde nippet til sin. Kongen tog da resolut 
og ombyttede deres Tallerkener og gjorde Kaal ogsaa paa Grevindens 
Portion. Det var jo en lille munter Episode for dem, der oplevede 
den. - Blandt de Smaating, jeg mindes at have hørt fra hin Periode, 
maa jeg nævne, at der i Begyndelsen af Halvfjerdserne udkom en Bog: 
"Middagsgildet hos Vowovskys"? det var vel nærmest en illustreret 
Børnebog, men der fandtes i den et ret stort Billede af et Middags
selskab hos "Vowovskys". Deltagerne var Hunde, klædte som Mennesker, 
og det blev da sagt, at Billedet forestillede et Middagsselskab hos 
Drewsen, og at han og hans Gæster var portrætterede i Hundenes Skik
kelser. Bogen udkom anonymt, men Forfatteren sagdej at være en Gollin, 
og dette kunde nok være egnet til at bekræfte Rygtet om, at det 
skulde gengive Scener fra det Drewsenske Hus, idet Gollin stod Drewsen 
meget nær. Bogen er iøvrigt harmløs og ganske morsom. Om der ligger 
noget reelt til Grund for det nævnte Rygte om dens Forbindelse med 
det Drewsenske Husz maa jeg lade staa hen.

Efter Fru Drewsens Død i 1863 levede nok Drewsen mere 
tilbagetrukket, og med hans Salg af Papirfabriken i 1869 afsluttedes 
en betydningsfuld Epoke i Silkeborgs Historie.

Drewsen solgte Papirfabriken til cand.pharm Niels 
Strøyberg, som fra sin Overtagelse af Fabriken til Drewsens Død boede 
i en mindre Villa ved Fabriken, som senere anvendtes til Bolig for 
Fabrikens Bogholder, og flyttede derefter, efter at være blevet 
gift, ind i Drewsens tidligere Villa. Strøyberg ejede en betydelig 
Formue og ønskede at købe eniHn en Fabrik eller en større Landejendom, 
og bestemte sig saa for Silkeborg Papirfabrik. Han antog som sine 
nærmeste Medarbejdere cand.pharm. Michael Hansen og Maskinmester Jessen, 
af hvilke den første kun forblev i sin Stilling til 1874, da han 
overtog en Stilling i Norge, den sidste vistnok i hele Strøybergs 
Tid som Ejer af Fabriken.. De øvrige overordnede Funktionærer var
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Bogholder Kornerup, Forvalter Bremer og Collstrup, hvis Titel jeg 
ikke mindes. Min første Erindring om Strøyberg og lians Hustru er 
fra den Bag, de som nygifte ankom til Silkeborgx og særlig af 
Fabrikens Arbejdere blev modtaget med stor Festlighed. Ad Vejen, 
der førte langs alle Fabriksbygningerne til Fabrikejerens Villa, 
var rejst en Granallé,midt for Fabrikens Hovedbygning en Æresport 
og en Talerstol, fra hvilkenMichael Hansen bød de nygifte velkommen, 
inden de fortsatte Kørslen til deres pompøse Fremtidsbolig i den 
herlige Park. Jeg overværede som Breng Indtoget fra et af Hoved
bygningens Vinduer, og Erindringen om det staar endnu, trods de 
mange Aar, der er forløbet siden, ganske klart for mig. Strøybergs 
Virksomhed som Fabrikejer begyndte under lykkelige Auspicier, men 
blev desværre af kortere Varighed, end det tegnede til hin festlige 
Bag, da han med sin Hustru ankom til Silkeborg.

Strøyberg var sikkert i mange Henseender en Modsætning 
til Brewsen. Han havde i mindre Grad end denne Trang til offentlig 
Virksomhed, og han var i sin hele Fremtræden tilbageholdende, nærmest 
beskeden. Om hans Virksomhed som Fabriksejer er jeg naturligvis 
ganske inkompetent til at have en Mening, men hans varme Interesse 
for den Ejendom, han havde erhvervet, viste sig ved hans Køb af 
Silkeborg Hovedgaard med den smukke Hovedbygning og de gamle 
Boliger for Fabrikens Arbejdere, der hørte til denne, ved hans 
Opførelse af en ny stor Bygning for Arbejderne, og endelig ved at 
han lod udgrave Ruinerne af det gamle Silkeborg Slot, beliggende 
i Parken til hans Bolig. Ved Strøybergs Initiativ blev ogsaa den 
af Befolkningen og Turisterne saa yndede Sti langs Gudenaaen fra 
Silkeborg til Naaege betydelig forbedret. Strøyberg personlig var 
en sjælden elskværdig Mand, som enhver, der lærte ham at kende, 
maatte holde af. Efter at være blevet gift med Frøken Gyda Fiedler, 
førte han i en Række Aar et stort og meget gæstfrit Hus. Han og 
hans Hustru hørte til mine Forældres nærmeste Venner i Silkeborg. 
Jeg mindes, at vi ofte kom der til Middag om Søndagen sammen med 
"Fabrikkerne", som de kaldtes, d.v.s. de overordnede Funktionærer, 
som næsten altid var indbudte til Middag om Søndagen. Naar jeg i 
senere Aar havde en eller to Kammerater med hjem fra København i 
Sommerferien, stillede Strøyberg sit Billard til vor Bisposition, 
og han tænkte i det hele altid paa, hvorledes han kunde glæde os 
og andre unge. - Hans Hustru udfyldte paa den smukkeste Maade 
Pladsen som Værtinde i det store Hjem. Hun overlevede sin Mand i 
mange Aar, blev over 80 Aar gammel, og var min Moder en trofast 
Venindeii, ogsaa i de mange Aar de begge levede som Enker i København. - 
Om Sommeren havde Strøybergs mange Gæster. Jeg mindes blandt dem 
særlig Fru Strøybergs Broder Frederik Fiedler og hans Ven Frederik 
Edwards. Naar de som Brenge kom til Silkeborg, vakte det gerne et 
vist Røre i Silkeborgs Brengeverden; de to Brenge var meget kamp
lystne, og det udartede^ undertiden til større Slagsmaal mellem 
dem og de indfødte. Frederik Fiedler var i det hele en forvoven
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Dreng med. Sans for at opleve noget. Han holdt af at fiske, hvortil 
der jo var rig Lejlighed, og en Gang faldt det ham ind at ville 
prøve, hvorledes det i Grunden var at være Fisk og komme paa Krogen. 
Han førte en saadan ind i sin Mund og trak til og blev ret beskadiget. 
Af saadanne Oplevelser havde han forskellige, og det var vist bryd
somt nok for Strøybergs at passe paa deres Gæst. Jeg har senere i 
Livet ofte truffet Fiedler, ogsaa en Gang besøgt ham paa Herregaarden 
Bonderup i Holbæk Amt, som han havde forpagtet. Senere købte han 
Nordskov paa Fyen, som han ejede til sin Død. Han antog Slægtsnavnet 
Sporon-Fiedler, var i en Række Aar Medlem af Folketinget og skal, 
særlig paa Valgmøder, have været en meget slagfærdig Taler. - 
Frederik Edwards var i mange Aar ansat ved Kryolitbruddet i Grønland, 
indtil han gik ind som Deltager i en Ingeniørforretning i København.

Strøybergs Virksomhed i Silkeborg blev desværre ikke 
af lang Varighed. Det var vist i Begyndelsen af Firserne, at der 
opstod betydelige Vanskeligheder for den danske Papii’fabrikation, 
saavidt jeg husker mest paa Grund af Konkurrencen fra Tyskland. 
Strøyberg maatte overdrage Fabriken til De forenede Papirfabriker; 
han beholdt Hovedgaarden, som hans Enke senere solgte. Selv overtog 
han en Stilling som Kasserer i De forenede Papirfabriker. Jeg traf 
ham i de Aar ret ofte i København, og det var smukt at se den Maade, 
paa hvilken han tog Overgangen til denne, sammenlignet med hans 
tidligere Stilling, dbg ret beskedne Virksomhed. Han var, naar man 
traf ham, altid den samme venlige og i hvert Fald tilsyneladende 
livsglade Mand, som da han var Fabrikherren paa Silkeborg. Hans 
Hustru døde for faa Aar siden i København«

Af de Personligheder, der var knyttede til Fabriken 
paa Silkeborg, mindes jeg Maskinmester Jessen, som kom jævnligt hos 
os, var ugift og boede alene i Maskinmesterboligen, som laa lige 
ved Vandfaldet og nu er nedreven. Bedst mindes jeg dog af nærliggende 
Grunde Michael Hansen, som nærmest var Kemiker ved Fabrikep. Han blev 
forlovet med min Søster, og deres Bryllup stod i vort Hjem i 1874. 
Min Svoger havde da overtaget en betydelig Stilling som Direktør 
for Drammens Papirfabriker i Norge, hvortil de rejste straks efter 
deres Bryllup. Allerede tre Aar efter, i 1877, blev min Svoger, som 
hidtil havde været en bomstærk Mand, angrebet af Kræft. Han rejste 
med sin Hustru og deres to Børn til København, blev gentagne Gange 
opereret paa Kommunehospitalet, men maatte tilsidst haabløst syg 
rejse til Silkeborg, hvor h&n døde i mine Forældres Hjem i Slut
ningen af Aaret. Han ligger begravet paa Silkeborg gi. Kirkegaard, 
hvor ogsaa hans Hustru og ældste Datter nu hviler.

Med Papirfabrikens Overdragelse til De forenede Pep ir
fabriker afsluttedes det Afsnit i Fabrikens Historie, da en Enkeltmand 
var dens Leder. Den overgik nu til et Aktieselskab, og den Tid, da 
Fabrikherren paa Silkeborg spillede en saa fremtrædende Rolle i Byens 
Liv, var forbi. I nogle Aar efter Strøybergs Fratræden var Fabrikens 
Drift nedlagt, men den er senere genoptaget, og i de senere Aar 
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er den udvidet betydeligt og anselige Nybygninger opført. Den smukke 
og herskabelige Villa, i hvilken i tidligere Dage førtes saa stort 
Hus, og hvor saa mange Gæster fandt Hvile og Glæde i de skønne 
Omgivelser, henligger nu ret forfalden, og det samme gælder for den 
herlige Park langs Gudenaaen. Men det samme er jo Tilfældet med 
saa mange saadanne Ejendomme i vor Tids Danmark.

Mine Forældres ældste Venner i Silkeborg var vistnok 
Apoteker Nielsens. De boede oprindeligt i Them syd for Silkeborg, 
men da der blev oprettet Apotek i Silkeborg, flyttede de og Apoteket 
hertil. Saa langt jeg husker tilbage, var Fru Franziska Nielsen, 
efter sin Mands Død, Indehaver af Apoteket. Dette laa lige overfor 
mine Forældres Ejendom, og Fru Nielsen og hendes Familie havde 
Bolig i samme Hus. Baade Boligen og Apoteket havde noget af den 
gammeldags provinsielle Hygge over sig, med den lille Gaard, gennem 
hvilken man gik over til den smukke Have. Hos Fru Nielsen boede 
hendes Søster, Fru Skough, som havde været gift i Sverige og efter 
sin Mands Død flyttede til Silkeborg med sine to Børn Hjalmar og 
Alma Skough. Den første var min gode Ven gennem Drengeaarene og de 
første Ungdomsaar. Vi gik begge i Skole i København* og rejste ofte 
sammen hjem i Ferierne. Han udvandrede tidlig til Nordamerika, og 
saa vidt jeg ved, gik det ham ikke særlig godt derovre. Da jeg i 
1900 var paa en Rejse i Nordamerika, vilde jeg besøge ham i New York, 
hvor det var opgivet mig, at han skulde bo. Men den danske Konsul 
Wilh.Y/eimann, med hvem jeg ofte var sammen, kunde ikke finde ham. 
Maaske var han blevet amerikansk Statsborger og saaledes ikke op
taget i Konsulatets Lister over danske Undersaatter. Jeg har aldrig 
truffet ham senere. Hans Søster Alma Skough har jeg i de senere Aar 
besøgt et Par Gange i Silkeborg og med hende opfrisket gamle Minder. 
Fru Nielsens Datter Augusta levede til sin Død i Silkeborg, jeg har . 
senere truffet hende nogle faa Gange der og i København. Hun var en 
god Veninde af min Moder, og jeg mindes en Periode, da de regelmæssigt 
foretog Spadsereture sammen« Den anden Datter Theodora blev gift med 
senere Kommandør og Direktør for Burmeister & Wain Knud Nielsen. 
Jeg kom senere i deres Hus i København og blev altid modtaget med 
megen Venlighed. Hos gamle Fru Nielsen paa Apoteket var jeg ofte 
Gæst, og naar jeg, efter at være kommen i Skole i København og 
senere var hjemme paa Ferie, var det altid en given Ting, at jeg 
aflagde hende et Besøg ved min Ankomst og min Afrejse. Sceneriet 
var da altid det samme. Paa Forhøjningen ved det ene Vindue i Daglig
stuen sad Fru Nielsen, ved det andet Fru Skough, og naar jeg var 
anbragt, gik Fru Nielsen ind i Spisestuen og kom tilbage med en 
Karaffel Sherry, og vi tømte saa et Glas sammen. Dette var saa 
ufravigeligt, at det vilde have været højst overraskende for mig, 
om Besøget var forløbet paa anden Maade. Der var over det gamle Hjem 
paa Apoteket en Duft af de gamle Provinshjems Hygge og Gæstfrihed, 
som maaske er sjældn^nu, og der var hos Menneskene, som boede der, 
en Hjertelighed, som var uforandret gennem Aarene.Der var paa
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Apoteket altid, mange Sommergæster. Jeg mindes særlig Frøken Hanne 
Bindesbøll og hendes Broder, cand.theol. Jacob Bindesbøll. Deres 
Fader var Postmester og Politiinspektør i Silkeborg, og deres 
Bedstefader var den ovenfor omtalte, for Silkeborgs Anlæg saa 
varmt interesserede kgl. Godsinspektør Bindesbøll. Jacob Bindesbøll 
havde et glimrende Humør og virkede meget oplivende i Sommerlivet 
i Silkeborg. Han døde ret tidligt som Præst i Farum. Hanne Bindesbøll 

levede mange Aar efter, det var altid fornøjeligt at træffe hende i 
København og opfriske Minder fra Silkeborg.

Fru Nielsens eneste Søn, Apoteker Axel Nielsen, styrede 
Apoteket gennem mange Aar, og overtog det efter hende. Han lever 
endnu i meget høj Alder i Silkeborg og er maaske stadig Indehaver 
af Apoteket. Forinden han overtog Ledelsen, styredes Apoteket af 
en Provisor. Af dem, der i længere Tid beklædte denne Stilling, 
Mindes jeg Johannes Baagøe, senere Apoteker i Næstved. Han var i 
nogle Aar den ledende Selskabsmand i Silkeborg, den selvskrevne 
Arrangør af mangehaande Festligheder, og han egnede sig udmærket 
hertil. Alene hans Latter var egnet til at sætte Humøret op. 
Naar vi i mit Hjem en Dag i Juli Maaned hørte hans og den nyankomne 
Jacob Bindesbølls rungende Latter fra det lige overfor os liggende 
Apotek, vidste vi at Sommerferien var begyndt. Baagøe var iøvrigt 
en interesseret Ornitolog, og jeg mindes endnu de mange udstoppede 
Fugle, som var installeret i hans Kontor.

Det var en Gang først i Halvfjerdserne, at Læge 
Fr.Klee nedsatte sig i Silkeborg. Han og hans Hustru Fru Gudrun Klee, 
ankom som nygifte til Byen, og Dr. Klee fik snart en vistnok ganske 
betydelig Praksis. Han var gennem mange Aar Huslæge hos os, og mine 
Forældre satte megen Pris paa ham, ikke mindst min Moder, som han 
opererede to Gange for en Lungehindebetændelsej hun var meget svag 
i de Aar, men kom sig saa godt, at hun med udmærket Helbred omtrent 
til det sidste blev 91 Aar gammel, og hun tilskrev Dr. Klee en stor 
Del af Æren herfor. Klees hørte til vor nærmeste Omgang, og særlig 
efter at de havde faaet en stor og smuk Bolig paa Silkeborg Hovedgaard 
førte de ret stort Hus. Jeg mindes særlig en Sommeraften, da de 
havde ungt Selskab, og da deres store Have med de mange gamle Træer 
var illumineret og tog sig prægtig ud. Efter Bordet dansede vi.
Det var netop den Sommer, da Naaege var nedlagt som Forlystelses
sted, hvilket var et stort Savn for Silkeborgenserne og deres 
Sommergæster, som derfor var glade ved de Tilfælde, der frembød sig 
til Erstatning. Mærkelig nok mindes jeg endnu et Par Strofer af en 
Sang, som blev sunget, og som løds 

Man os Naaege røvet har, 
som Danseplads i Sommer, 
nu sørger vores Doktor rar 
for at paa Bal vi kommer.

Det var en festlig Aften i det gæstfri Hjem.
Da Planerne om en Vandkuranstalt ved Silkeborg kom 

frem, blev Klee interesseret i dem og foretog flere Rejser i
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Udlandet for at studere fremmede Kuranstalters Anlæg og Metoder, 
og da Vandkuranstalten ved Silkeborg,(nu Silkeborg Bad) aabnedes i 
1883 blev han den første Overlæge® Nogle Aar efter flyttede han til 
København, men bioeholdt Stillingen som Badets Overlæge og boede 
altsaa her i de Sommermaaneder, Badet var aabent. Klee døde i 
København, hvor hans Enke fornylig er død i meget høj Alder«

Ikke langt syd for det gamle Silkeborg, nu vistnok nær 
Bygrænsen, laa Skovridergaarden Marienlund, nu Kuranstalten GI. 
Skovridergaard® Her boede den Gang Statens Skovrider for Silkeborg 
Distrikt, med sine ca. 5*000 Td. Land, et anseligt Skovomraade. 
I al den Tid,jeg husker, beklædtes Embedet af Jægermester Kluver. 
Det er altid morsomt her i Livet at træffe originale Mennesker, 
og naar jeg tænker tilbage paa dem, det er faldet i min Lod at kende, 
maa jeg mindes Kluver som en af de mest originale. Han havde lang Tid 
af sin Ungdom, jeg tror ca, 6 Aar(levet paa holstenske Skovdistrikter, 
og havde her udviklet sig til passioneret Jæger. Denne Passion be
varede han Livet igennem, saa man kunde faa det Indtryk - om det er 
berettiget, skal jeg lade være usagt - at han interesserede sig nok 
saa meget for Jagten som for Skovbruget. Styrelsen af dette overlod 
han, i hvert Pald i sine ældre Dage, for en stor Del til sine Forst- 
assistenter. Af disse mindes jeg særlig senere Skovrider Hintz, som, 
skønt adskilligt ældre end jeg, var mig en god Ven. To af Kluvers 
Medarbejdere blev hans Svigersønner: den fremragende Forstmand, 
særlig paa Hedeskovbrugets Omraade, Vilhelm Fabricius, som var 
Skovfoged i Silkeborg Sønderskov og senere i mange Aar Skovrider paa 
Palsgaard Distrikt, og Krolm, som blev Skovrider paa Gjøddinggaard 
Distrikt. Jeg havde i mine unge Aar Planer om at blive Forstmand, 
men drev det ikke længere end til at tage første Del af Skovbrugs
eksamen, Jeg har dog bevaret en levende Interesse for Skovbrug, og 
hvad jeg lærte af dettes praktiske Del kom mig til Nytte, da jeg 
mange Aar efter blev Ejer af Skov i Sverige. Jeg var en Tid Elev 
under Kl Hvor paa Silkeborg Skovdistrikt, men det var Hintz, som 
tog sig af min Uddannelse og gjorde det med stor Interesse og 
Dygtighed. En i hvert Fald i Kluvers Øjne stor Mangel havde jeg, 
idet jeg var uden Interesse for Jagt. Jeg har altid haft og har 
fremdeles en stærk Følelse for Dyr, og jeg mindes endnu den Nervø
sitet, der greb mig, naar jeg paa Klapjagter stod paa Post og
Vildtet nærmede sig; det var mig ganske umuligt at bevare Roen og
dræbe de skønne Dyr, der kom springende. Kluver var altid meget
elskværdig imod mig, men ved en Lejlighed var han det, og med Rette,
ikke. Mn Juleferie, da jeg var hjemme, var jeg med paa en Klapjagt 
i Østerskoven. Da jeg stod paa min Post i den allerførste Saat og 
havde et Buskads et Stykke foran mig, kom igennem dette løbende et 
rødt Dyr. Jeg kunde ikke se det tydeligt, men anslog det til at være 
en Ræv, holdt til det og det blev, mærkeligt nok, liggende stendød. 
Jeg tror, det forsaavidt er det bedste Skud, jeg har præsteret — 
men Dyret viste sig desværre at være en Hund, en prægtig rød
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Støver, som tilhørte den ogsaa prægtige Skovfoged Andersen i Naaege. 
Det var jo en skrækkelig Begivenhed, som gik mig nær til Hjerte. 
Kliiver deltog ikke i Jagten, men da jeg nogle Dage efter kom ud til 
Marienlund for at ønske ham glædeligt Nytaar, fik jeg en mægtig 
Overhaling, som endte med, at han sagde til mig, at "De skulde 
Panden pine mig hellere have skudt Dem selv". Det var jo stærke, 
men ikke helt uberettigede Ord. Hans Vrede Var dog kun forbigaaende, 
og vi blev snart gode Venner igen. Det var i det hele ejendommeligt 
for Kliiver, at han let kunde blive gal i Hovedet — med Rette eller 
Urette, — men hurtigt blev god igen. Det kunde vise sig ogsaa i 
Bagateller, og en Gang hørte jeg et ganske morsomt Eksempel herpaa. 
Nær ved Skovridergaarden og strækkende sig langs Gudenaaen fra 
Silkeborgs Markjorder ud til Marienlund laa det saakaldte "Indelukke", 
som var afspærret for Publikum1, nu benyttes det meget af Silkeborgs 
Indbyggere, og jeg tror næsten det er overdraget til Kommunen Men 
den Gang holdt Kliiver strengt paa, at ingen uvedkommende maatte 
betræde det. En Gang, da mine Forældre vendte hjem fra et meget 
langt Ophold i Syden, fik de af deres Omgangskreds foræret et 
smukt Maleri af Groth fra Gudenaaen med "Indelukket" langs dennes 
ene Side, og her var netop ved Bredden placeret en Herre og en Dame, 
øjensynligt nydende de skønne Omgivelser. Da Kliiver saa Maleriet 
skal han have været mindre optaget af dette end af de to Personer, 
der her var trængt ind i hans "Indelukke". Men nogen varig 
Misstemning foranledigede saadanne smaa Tilfælde ikke.

Der holdtes naturligvis paa Silkeborgs Skovdistrikt 
mange Skovauktioner, ved hvilke solgtes dels Træ paa Roden, dels 
Kævler og opstablet Brænde. Det var morsomt at iagttage den Maade, 
hvorpaa Køberne imellem sig vurderede de Træer, der solgtes paa 
Roden, altid Løvtræer og næstettudelukkende Bøg. De anslog oftest 
ikke deres Rumindhold i Kubikfod el.lign., men i det Antal Træsko, 
der kunde udvindes af hvert Træ. Den Gang var Tilvirkningen af 
Træsko ved Haandkraft meget almindelig i Silkeborgegnen, nu er den 
jo gaaet ovei- til fabrikmæssig Produktion. — En stor Skovauktion 
holdtes aarlig paa Raadhuset i Silkeborg over Effekter, som henlaa 
paa Brændepladsen el»lign« Det var gerne Birkefuldmægtigen, som 
holdt Auktionen, og Forstassistenten, som førte Kataloget. I et 
Ophold var der saa en Frokost paa Hotel Dania, og i den deltog 
ofte Kliiver og min Fader. De$ kunde gøre det med god Samvittighed, 
ihi de havde begge en vis procentvis beregnet Indtægt af denne^ som 
af de øvrige Skovauktioner. Det var i de sportellønnede Embedsmænds 
Tid.

Kliiver hørte i sin Tid til den Drewsenske Kreds i 
Silkeborg, og jeg tænker mig, at han har været meget skattet i 
denne, som han var det i de andre Kredse, han kom i. Han var nemlig 
en fortræffelig Selskabsmand, holdt selv meget af at komme ud og var 
fornøjelig at træffe i Selskab. Desuden holdt han meget af at holde 
Taler og kunde gøre det ganske morsomt. Han kom ofte i mit Hjem, 
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og naar det var til et lidt atørre Selskab, var det gerne en given 
Ting, at han holdt en Tale« Maaske var den Form for Selskabelighed, 
han satte mest Pris paa, et 1*Hombreparti. Men kan kunde ikke lide ■— 
at tabe. Min Moder sagde, at naar han var til l'Hombre hos os og 
Herrerne i Løbet af Aftenen kom ind fra Herreværelset for at spise 
til Aften, kunde hun straks han viste sig se paa ham om han havde 
vundet eller tabt; var det sidste Tilfældet, var Humøret nedsat 
og Ansigtsudtrykket derefter. Ofte kom Kluver ind til min Fader 
om Formiddagen, de havde jævnligt Forretninger at tale om.
Naar det var besøi’get, gik han gerne ind for at hilse paa min Moder, 
som jeg tror han satte megen Pris paa. Han berømmede jævnligt hendes 
forskellige Haandgerningsarbejder i varme Ord, og jeg tror det var 
fortjent, thi hun var meget dygtig paa dette Omraade. En Gang havde 
hun fileret en Jagttaske til mig (jeg har den endnu), som vakte 
megen Beundring hos Kluver; den var iøvrigt udstillet paa en Hus
flidsudstilling i Silkeborg.

Kluvers Hustru døde tidligt, jeg har ikke kendt hende.
Han havde seks Døtre, af hvilke en døde ung, fire blev gifte, og 
en levede efter Faderens Død som ugift i København, hvor jeg jævnligt 
traf hende hos min Moder. Kluver blev, da han døde, efterfulgt i 
Embedet af Skovrider Brøndum, en elskværdig Mand, men meget forskellig 
fra sin Forgænger. Med Kluver gik bort en Type af Forstmænd, som nu 
forlængst er forsvunden; maaske var han den sidste af dem. Naar jeg 
tænker tilbage paa gamle Dages Silkeborg, staar han for mig som en 
af de originaleste Personligheder, som man er glad ved at have mødt 
i Livet

Paa Birkekontoret i Silkeborg blev i ganske ung Alder 
af min Fader ansat Oscar Lund, Søn af Guldsmed Lund i Silkeborg. 
Han tog senere dansk-juridisk Eksamen og blev derefter Fuldmægtig 
paa Birkekontoret, hvilken Stilling han endnu beklædte, da min Fader 
afgik fra Embedet. Indtil han blev gift, hvilket maaske dog først 
fandt Sted efter min Faders Afgang, boede han hos os, og han var 
i en lang Aarrække nær knyttet til mine Forældre. At disse satte 
megen Pris paa ham, er naturligt, thi han var gennem de mange Aar 
min Fader en udmærket Støtte og vort Hus en sjælden trofast Ven. 
Og i Befolkningen, med hvilken han ifølge sin Stilling kom i nær 
Berøring, erhvervede han sig en ubegrænset Tillid, ikke mindst 
Bønderne skattede ham højt og kom trygt til ham med deres mangeartede 
Forretninger. Han fik da ogsaa senere betroet Tillidsposter som 
Direktør i en af Bankerne og i Bestyrelsen for en af de større
jydske Kreditforeninger, 
det er derfor naturligt, 
Provinsboernes Øjne; den 
jo adskilligt større end 
besøgte København, altid 
disse store Bygninger, i 
Og i Grunden er dette jo

Lund levede sit hele Liv i Silkeborg, og 
at han saa paa adskillige Spørgsmaal med 
Gang var Kløften mellem Provins og Hovedstad 
nu. Han udtalte en Gang, at han, naar han 
havde en brændende Lyst til at rive alle 
hvilke Menneskene var sammenpakkede( ned. 
et Synspunkt, som i Tidens Løb er 
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blevet mere almindeligt; Tendensen i de store Byer gaar jo henimod 
at flytte bon fra de centrale Dele ud i mindre Huse i Byens Ud
kanter eller længere ud til frisk Luft, Havejord m«m. Men trolig 
havde han en vis Aversion imod Storstuerne i Almindelighede 
Den var næppe blevet mindre, om han havde levet nu og set Mennesker 
drage fra Landet til Byerne i et Antal langt større, end disse er 
i Stand til at beskæftige«

Personlig var Oscar Lund en saare elskværdig Mand, 
og det var for min Moder og hendes Børn en Sorg at høre om hans 
ret tidlige Bortgang, jeg tror det var i 1912« Han var gift med 
en Datter af den ansete Købmand Arntzen i Silkeborg — ogsaa ved sit 
Giftermaal var han tro mod sin Fødeby« Med min Moder bevarede han 
Forbindelsen til sin Død« Som et lille Eksempel paa hans Venskab for 
hende maa jeg nævne, at hun saa længe han levede, medens hun boede 
i København, til hver Nytaarsaften fik sendt fra ham et Raadyr fra 
Silkeborgs Skove« Det var altid velkomment, baade fordi min Moder 
hvert Aar paa Nytaarsaften havde samlet om sig en stor Kreds af 
Slægt og Venner, og fordi det vidnede om Oscar Lunds uforandrede 
Trofasthed mod hende«

Præstegaarden i Silkeborg var beliggende umiddelbart 
ind til mine Forældres Ejendom« Den første Præst i Silkeborg var 
Digteren Hostrup, men han forflyttedes inden jeg kom til Verden« 
Min Fader og Hostrup havde lidt Kendskab til hinanden fra Studenter
tiden, men jeg kan ikke tænke mig, at de havde mange Berøringspunkter 
Jeg tror heller ikke, de omgikkes synderligt under Hostrups ikke ret 
lange Ophold i Silkeborg« Mange Aar efter traf jeg en Dag Hostrup 
og hans Hustru, da de under et Besøg i Silkeborg var paa en Visit 
hos mine Forældre« - Hostrups Efterfølger var Pastor Panduro, om 
hvem jeg dog kun har faa Erindringer, flere om hans Sønner, som i 
Barndommen var mine Legekammerater« Panduro efterfulgtes af Pastor 
yiberg, som var Præst i Silkeborg en lang Række Aar« Han var en 
Mand med Interesser ogsaa udenfor Præstegerningen« Der fortaltes 
en Historie - som Bevis for lians Interesse for Heste - om at et 
Begravelsesfølge en Gang var samlet paa Silkeborgs gamle Kirkegaard 
og ventede paa Præsten« Saa saa de en Vogn komme kørende i skarpt 
Trav ude paa Landevejen, der gaar langs Kirkegaarden, og Viberg, 
der var Kusk, raabte ind til Følget, at han kom straks, han skulde 
blot prøve et Par nye Heste! Jeg har iøvrigt kun faa Erindringer 
om Viberg, og jeg tror ikke han kom sammen med mine Forældre, som 
iøvrigt ikke havde megen Forbindelse med det kirkelige Liv i 
Silkeborg - ikke fordi de ikke var religiøse, hvad de begge var, 
maaske snarere fordi de ikke sympatiserede med Grundtvigianismen, 
som var den ledende kirkelige Retning i Silkeborg og Omegnen« 
Mine Forældre hørte vist snarere i kirkelig Henseende til i en 
tidligere Periode, da der ikke var saa skarpt adskilte Retninger 

som senere
Blandt mine Forældres Omgangsvenner i Silkeborgs 
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nærmere og fjernere Omegn var Kammerraad Langes blandt de ældste. 
Lange ejede Kalbygaard og Thorsminde, vel et Par Mil øst for 
Silkeborg. Den første var vel den største Landejendom i Egnen} jeg 
har kun faa Erindringer fra den, hvorimod mine Søskende kom der 
meget som Børn. Inden jeg blev stor nok til at komme med, solgte 
Lange denne Ejendom til en Slægtning og drev derefter Thorsminde 
i en Række Aar. Det var ogsaa en ret anselig Ejendom, og jeg til
bragte flere Ferier hos den gæstfrie og elskværdige Ejer og havde 
muntre Dage sammen med hans Sønner og Døtre. I Drengeaarene har jo 
Landvæsenet en særlig Tiltrækning med de mangehaande Fornøjelser, 
det giver Anledning til: Ridning og Kørsel, Markarbejde og meget 
andet, og det frie og friske Liv i Naturen sammen med saa mange 
jævnaldrende var en herlig Oplevelse. En Slægtning af Lange var 
den senere saa kendte Forfatter Fifologen Thor Lange. Han udvandrede 
til Rusland og blev en højt anset Universitetslærer. Han giftede 
sig med en russisk Dame og blev derved Ejer af et stort Gods i 
Ukraine, blev optaget i den russiske Adel og indtog i det hele en 
fremragende Stilling i sit ny Fædreland« Men en varm Kærlighed til 
Danmark bevarede han Livet igennem, den fandt mange Udtryk i hans 
Digtning og i de Mindesmærker for gamle historiske Begivenheder, 
han lod rejse i Danmark, f.Eks. Korset ved Finderup til Minde om 
Erik Glippings Drab og Stenen for Magnus den gode nær den tidligere 
Grænse ved Kongeaaen. Han døde i 1915 og blev begravet paa sit 
Gods i Rusland. Ved Revolutionen i Rusland mistede hans Enke sin 
store Formue og flyttede til København, hvor hun boede paa Stiftelsen 
Sarepta paa Frederiksberg. Hun er senere død og begravedes her, og 
Thor Langes Lig blev da overført hertil og jordfæstedes i samme 
Grav som Hustruen. Thor Lange kom i Besøg hos sine Slægtninge paa 
Thorsminde cSa Sommeren, da jeg var Gæst hos dem. Det var inden 
hans Afrejse til Rusland. Jeg har naturligvis ikke noget særligt 
Indtryk af ham fra dette Samvær, jeg var vel knapt en halv Snes Aar 
gammel. Men jeg husker det overvældende Indtryk, det gjorde, da 
han en Dag indbød hele Ungdommen paa Thorsminde til en Udflugt til 
Grejsdalen ved Vejle. Det blev en herlig Tur i den smukke Egn, som 
jeg aldrig har set senere. Mine to ældste Søskende, som jo var mere 
jævnaldrende med ham, stod ham nær, og han bevarede under sin 
lange Udlændighed sin Trofasthed mod dem og besøgte dem af og til, 
naar han kom til Danmark. En af sine Bøger (En Maaned i Orienten. 
Flygtige Skitser. København 1887) har han tilegnet min Søster, 
og i en anden "langt borte" (København og Krietlanla 1917) har 
han skrevet nogle faa og poetiske Linier oa vort gaale Hjem i 
Silkeborg. Selv har jeg aldrig truflet Ihor Lange olden hin Soaaer

, +-i i blandt de mange smukke Erindringer,paa Thorsminde, men han hører til nianuu i© 16 ’
jeg har om hans Slægt«

Paa Nordsiden af Silkeborg Langsø ligger Kjærsgaard, 
h o-ipripq af Proprietær Kabell. En Slægtningsom i mine Barndomsaar ejeaes ax nup ----------- 



af ham, jeg tror han hed Ludvig_Holst,var jævnaldrende med mig, og 
vi kon en Del sammen i Barndomsaarene, og mine Forældre og Kabells 
omgikkes i en Række Aar. Det var den Gang ikke saa let som nu at 
komme til Kjærsgaard; man maatte, naar man var kørende, tage 
Landevejen til Viborg og kort efter at have paaseret Broen over 
Langsø køre ad en Sidevej til Kjærsgaard. Eller ogsaa maatte man 
gaa til et Færgested lige overfor Kjærsgaard og raabe paa Færge
manden paa den anden Side af Søen, som saa hentede en; paa denne 
Maade kom jeg selv oftest til Kjærsgaard. Da jeg for nogle Aar 
siden besøgte Silkeborg, spadserede jeg en Dag i Lysbro Skov og 
vilde da hen at se til det gamle Færgested. Jeg kom i Samtale med 
en Skovarbejder jeg mødte, og spurgte ham tilsidst om Vejen, vi 
stod paa^gik til Færgestedet. Han saa noget desorienteret ud og 
fortalte mig saa, at der nu gik en Bro over Søen, hvad jeg hurtigt 
fik bekræftet. At passere den, er jo mindre poetisk end de gamle 
Dages Færgefart, men uden Tvivl er den til stor Nytte baade for 
Kjærsgaard og en stor Omegn. Det var altid en stor Fornøjelse at 
komme hos Kabells. En af de sidste Gange, jeg var der, staar^for mig 
som mindre fornøjelig, men det var ikke den gæstfri Families Skyld. 
Da min Søster blev gift og rejste til Norge med sin Mand, medtog 
hun en pragtfuli lille Silkepuddel, som tilhørte hende, og som ogsaa 
jeg elskede højt. For at trøste mig, forærede mine Forældre mig 
saa en lille hvid Hund, som i hvert Fald i Farven lignede den bort
rejste. Jeg tror nok, det var en Køter, men jeg elskede den lige 
saa højt son dens Forgænger. Saa fik den Hundesyge, og en lille 
Juleaften maatte Politibetjent Lemming skyde den paa Isen nedenfor 
vor Have. Det var mig en frygtelig Sorg, og det hjalp ikke stort, 
at min Fader Dagen efter, altsaa Juleaftens Dagztog mig med paa en 
Køretur til Kjærsgaard, hvor han vilde over for at ønske glædelig 
Jul. Jeg græd paa hele Køreturen og havde ikke den tilvante Glæde 
af et Besøg paa Kjærsgaard. Men det var altsaa en Undtagelse.
Senere solgte Kabell Kjærsgaard og flyttede ind paa Østergade i 
Silkeborg, hvor jeg flere Gange har besøgt ham. Det maa have været 
en mindre behagelig Forandring at komme fra det skønt beliggende 
Kjærsgaard ind i en snæver Bygade.

Min Fader havde adskillige Venner blandt Bønderne i 
Omegnen. Jeg mindes særlig Per Rask i Rustrup, en elskværdig og 
fornøjelig Mand, som jog ofte besøgte, en al de siaste Bange var 
det sammen med mine Porældre, og vi kørte derud i lukket Vogn. 
Da vi om Aftenen skulde hjem, var det blevet en voldsom Snestorm, 
og det var meget vanskeligt at finde Vejen, fer Rask tog imidlertid 
ved Hovedtøjet paa den ene Hest og førte os med stor Sikkerhed helt 
over i Vesterskoven, hvor vi fandt en bedre Vej. 111 den prægtige 
Skovfoged Hik paa Kongshuset i Vesterskoven, stod: jeg 1 godt 
Venskab, .“eg mindes ham og hans Hustru med megen Slæde tor de 
mange fornøjelige limer, vi tilbragte sammen. Det var mig en 
virkelig Sorg, da jeg nogle Aar efter, da jeg boede i København, 



hørte, at de begge var dode næsten samtidig. En Søn af Rix, som var 
Barn, da jeg kendte ham, er nu Skovrider paa et af de sønderjydske 
Distrikter. - Ogsaa til Søren Sørensen i Mollerup og til flere af 
Bønderne i Ry, hvis Navne jeg nu har glemt, stod min Rader i 
venskabeligt Forhold. - Jeg mindes en Gang, da min Fader havde 
indbudt samtlige Birkets Sognefogder og nogle andre af Landboerne 
til Frokost i vort Hjem. Det blev et meget fornøjeligt Samvær, min 
Fader var øjensynlig særlig glad ved sine Gæster, og jeg tror, at 
disse befandt sig velo

I 1874 den 16« Marts fejrede mine Forældre deres 
Sølvbryllup« Bet ^ar en saare festlig Dag fra Morgen til Aften« 
Byen var flagsmykket, vort Hus var fuldt af tilrejsende Gæster, og 
allerede tidligt paa Dagen begyndte de mange lykønskende at indfinde 
sig« Hele Foi'middagen stod der dækket et Frokostbord, som til 
Stadighed var vel besat med Gæsterne, der efterhaanden indfandt sig« 
Om Aftenen var der stor Middag, som af Pladshensyn var forlagt til 
Dagligstuen« Jeg husker ikke, hvem der udbragte Sølvbrudeparrets 
Skaal, derimod husker jeg at Skaalen for mine Søskende og mig blev 
udbragt af senere Provst Bluhme, som i nogle Aar havde været Huslærer 
for mine ældre Søskende; han blev senere kendt som en af indre 
Missions Ledere« Det eneste, jeg husker af hans Tale, er, at han 
indledende Ord/der handlede om mig^med at sige: "Ja, den yngste 
han kører jo endnu med Gedebukkene paa Landevejen«" Til Festen 
var skrevet en Sang af en Mand, som gennem mange Aar var en af 
Silkeborgs Originaler: Digteren 0«C«Lund, en Halvbroder til Kron
prinsens Adjutant Louis Lund© Hans digteriske Produktion var meget 
ringe; jeg husker kun, at han havde udgivet en enkelt Digtsamling: 
Klintekorset« Iøvrigt havde han, og vist med Rette, Ord for ikke 
gerne at foretage sig noget som helst, og man kunde om Sommeren se 
ham staa i lang Tid i Betragtninger paa Broen over Gudenaaen.
Men ved denne Lejlighed^ havde han altsaa skrevet en Sang, indeholdende 
dels naturligvis en Hyldest til mine Forældre, dels en Lovprisning 
af Silkeborg og dens Omegn«

Den meget smukke Sang lød saaledes:

1. Der er et Sted i Jyllands skjønne Hjerte, 
Hvor Lyngen fletter Blomst i Bøgens Krands, 
Hvor store Syner dulme Savn og Smerte, 
Hvor Dronningstolen staaer i Solens Giands; 
Hvor Hjulet.klapprer, og hvor Værket brummer, 
Hvor Pilen helder over Dammens Vraa, 
Hvor Vandets Strømme gjennem Slusen skummer, 
Hvor mange Bække gjør den store Aa!
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Bag

4ukk:?
Hvor Raa^og Daa staae lyttende naa Vap-t 
Me2ISS?leStd91'rkei:1 sænker sine Lokkerf ’ 
Liens Solen daler i sm gyldne Pragt.

MeJ l5rSnTÆark’ hViS Plor vel staaer tilbage, 
Men Lærken synger sommerglad i Skv
Det røde Teglværk løfter sine Tage, 
Og Munkens Mursten brændes i dets Ly; 
De skjønne Høider blaane i det Fjerne. 
Mens Lyngen bruner, sprængt med røde Stænk; 
Bag Grathes Eg" staaer Vaarens Tryllest jerne, 
Og Maanen lyser over "Fruens Bænk"’

Der er en By med faa og lave Tinder, 
Men yndigt leiret paa den steile Strand, 
Og bygget der, hvor i de gamle Minder, 
Jo Bispens Silkehue drev i Land; 
Sig Aase høine smukt, i Ly af hvilke 
De hvide Lam langs Skraanet gaae paa Græs, 
1 Borg og Hytte spinder Folket Silke, 
Krumhornet Oxe trækker Bondens Læs.

Der er et Hus, hvor Søens Vover trille 
Mod Haven ind blandt Siv og høie Rør, 
I Rundkreds Skove sig for Øiet stille, 
Og Baaden vipper for den aabne Dør;
Der Brud og Brudgom Livets Skat forvalter 
I gammel Kjærlighed, som ruster ei.
For anden Gang de drog til Herrens Alter, 
Mens Sølvax spired frem paa deres Vei.

Hil Eder Begge i jer Aftens Lue!
Gid Sølvet vorde maa engang til Guld!
Hil Herren høit! og hil hans ædle Frue! 
Skovstaden hilser Brudeparret huld.
Den store Gud jer skjærite Held og Lykke!
Han skjærme Eder mod hver vægtig Sorg! 
Han krone Livet med det bedste Smykke! 
Paa Silke træde I i Silkeborg!

I samme Aar, den 4.September, stod min Søsters Bryllup 
med Michael Hansen, som da lige var blevet Birektor for Drammens 
Papirfabriker i Norge. Jeg har ovenfor omtalt ham kort, men føjer 
her nogle Ord til. Han var en smuk Mand, en høj, mandig Skikkelse, 
og han havde Ord for at være en meget myndig Mand) det sidste kan 
jeé ikke have nogen Mening om. Mod mig var han altid meget venlig 
og elskværdig, og jeg har kun gode Minder om ham. Han skaffede 
ogsaa mig og adskillige andre en særlig Fornøjelse, da han under 
sit Ophold i Silkeborg anskaffede en Vandveloolpede - et ganske 
enkelt Partej, bestaaende af to lange, hule Pontoner, som omtrent 
paa Midten var forenede med et Bræddegulv, der bar en Styreanordning 

. R r agter, og en Stol, hvorfra man styredemed Styrelmer til et nor & ’
urre Plads til en staaende Passager; den, Fartø-iet Bay Stolen var ug« ° 7 ’3 s + Hjul paa hver Side med Benene, omtrentder sad i Stolen, drev er njux P

som man nu driver en Oyole. Det var et morsomt Partøj, som naar man
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anstrengte sig lidt kunde skvde i
hvidmalede Fartøj med de J Banske antagelig Fart, og det 
Da Søster osXr H3U1 t08 Si€ 6°dt STOtt-
dette Fartøj, hin i L„l. forlove<ie- 83°^ ofte Udflugter med 

staaende bagpaa. Min Svo “ 3aaledes DriT’ °8 Styrekraften og hun
d h a $er t0S ^aætøjet med til Norge, saa jeg

kunde d!t d 11166611 P°rn0ijelse af bagefter. En Gang imellem
® °S §aa galt, nemlig naar den ene af Pontonerne blev laak 

og fyldtes med Vand, hvad uvægerligt havde til Følge, at Fartøjet 
ven e rundt og den eller de ombord værende gik Ombord. Jeg mindes, 
at dette hændte to Gange. En Broder til min Svoger, berømt for sin 
urokkelige Flegma,var med Fartøjet midt ude paa Silkeborg Langsø 
og sad rygende sin Pibe* da Fartøjet pludselig vendte rundt og han 
gik under Vandet . Han fik sig dog bjærget op paa Fartøjet, som 
holdnes flydende af den ene Ponton, og det fortaltes, at . han var 
kommen op af Vandet stadig nied Piben i Munden. En anden Gang, da 
min næstældste Broder var hjemme i Sommerferien med en Kammerat, 
havde de klædt sig om tip Middag, de var indbudt til, men de var
"blevet for tidlig færdige og vilde tage en 
med Vandvelocipeden. Det gik dem paa samme 
skrevet, men da de kunde bunde, klarede de 
driwaade hjem, men Stadsen, de var iført, 

lille Trip langs Kysten 
Maade som ovenfor be
sig let i Land. De gik 
var jo haardt medtaget,

og de maatte møde til Middagen baade for sent og i mere beskedent
Kostume.

Min Søsters Bryllupsdag, d. 4 September 1874, var meget
festlig. Brudeparret og Gæsterne kørte til Kapellet paa Hovedgaarden, 
(det var før Kirken byggedes) gennem flagsmykkede Gader, og efter 
Vielsen var der stor Middag hjemme. Min ældste Broder var kort for
inden blevet Sekondløjtnant i Flaaden og var hjemme med en Kammerat, 
senere Marinekaptajn Carl Julius Petersen, begge i Galauniform, hvad
der imponerede mig meget. Løjtnant Petersen bar en sølvmedaille 
(Redningsmedaillen),og da jeg spurgte ham, hvor han havde faaet den 
fra, svarede han, at han havde faaet den af Kongen til at gaa i 
Tivoli for. Maaske troede jeg det, jeg var kun 10 Aar. En Ven af 
min Svoger, Bankfuldmægtig Viggo Poulsen, havde skrevet en meget 
morsom Sang, og en anden smuk Sang, en Afskedshilsen til Bruden, var 

skrevet af Læge SveAnbjørnsen i Silkeborg. Næste Bag gav en anden 
til Rosenvold, stor Frokost paa Hotel

Svoger i Norge og havde en herlig

Ven af min Svoger, Grev RantzauZia Z a -ed afsluttedes to festlige Dage, taste Aar besøgte jeg 
Dania, og ter og Svoger i Norge og havde en herlig
med mine Foræ re m^^ Den ældste Datter blev født, medens
Sommerferie i e kom de til Silkeborg> de havde da
vi var deroppe, un døbt ber. Min Svoger var med ved Mid
to Døtre, og den ^Ss han var haabløst syg og døde nogle Maaneder 
dagen efter Daaben, me
efter i vort Hjem i Silkeb g sad ve(i git SkriveborcL, saa han

En Sommerdag, a overraskelse var stor, da han i
tilfældig ud af Vinduet, og en Vadsæk ved
Gangen i Forhaven saa en N g ,
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Siden af sig Op?

& $ saa sig snørg-pnao .
mindre, da det viste sig omkring, og Overraskelsen blev ikke
indkvarteres hos os. Min 3 NeSereU var kommen til Silkeborg for at 
med et af Orlogsskibene eft $roder var netop kommen til København 
Broder var Messeforstand SX> vore vestindiske Øer. Min
Kok, de havde med hjemmefr °mb°rd °S havde det Uheld, at den danske 
lades paa et Hosnitai / 1 Vestlndiei1 blev syg og maatte efter-
hans Afløser og fulgte med $enne.Neger blev saa engageret som 
viste det sig umuligt i 1 København- Ved Ankomsten hertil
ham til Vestt^ Fremtid at faa Skibslejlighed for
Brodér J ^len’ °S for h^tigt a* faa Sagen ordnet, bestemte min 
Broder sig til straks a+- ,

. a<^e ham til Silkeborg med en Følgeskrivelse
i min Fader, det var før Telefonens Tid. Han blev naturligvis ind

logeret hos os og tilbragte der flere Maaneder, først i Efteraaret 
lykkedes det at faa ham hjemsendt med et af Melchiors Skibe. Jeg

han befandt sig helt vel hos os indtil vort Efteraarsvejr 

til min Fader,

tror ?

begyndte; saa længtes han efter Vestindiens Sol. Da det jo ikke var 
heldigt at gaa for meget ubeskæftiget, anstrengte vi os for at skaffe 
ham passende Arbejde, hvad ikke altid var saa let. Af og til beskæf
tigedes han i sit Fag og lavede saa ogsaa forskellige tropiske Retter, 
som jo havde Nyhedens Interesse for os. Iøvrigt udførte han forskelligt 
Haandgjerningsarbejde, og saa fiskede han i Søen, hvilket maaske nok
interesserede ham mest, 
borg at se en Neger, og 
vakte nogen Opsigt. Man 
dem gik ud paa, at naar 
paa Krogen, bed han den

Den Gang var det noget ualmindeligt i Silke- 
det var derfor ikke saa underligt, at denne 
fortalte allehaande Historier om ham, en af 
han medede i Søen og skulde sætte en Regnorm 
midt over, naar den forekom ham for lang!

Iøvrigt var han vel lidt af dem, der kendte ham nærmere, han talte 
engelsk og lærte sig vist ikke meget dansk. En pudsig Oplevelse havde 
han, da han en Dag befandt sig paa sit Værelse, et Gavlværelse, som 
laa lige over Birkekontoret og havde Vinduer i Gavlen med Trappen 
op til Birkekontoret lige under. Kontoret var lukket fra 12 til 2, 
og netop paa denne Tid kom en Bondemand, øjensynlig uvidende herom, 
op ad Trappen og dundrede løs paa Døren, da han fandt denne lukket.

P PP.n _ n Negeren stak sit Hoved ud af Vinduet og
Det havde ti ø ge^ Bonden saa op, blev han rædselsslagen ved 
sagde et el er * tog i største Fart Flugten ned af Trappen 

r "“Itedet'med den uhyggelige Fremtoning. Det »orede Negeren 
og bort fra Hjemrejse om Efteraaret forsvandt
og mange andre. - skreds. En Gang nogle Aar efter havde dog en 
Negeren jo fra vor yns yestindien og kunde fortælle min
dansk Søofficer Velgaaende.
Broder, at han var i Halvfjerdserne fik Silkeborg sin første

I Begyndelsen a Skanderborg-Silkeborg aabnedes.
Jernbaneforbindelse, 1 e gtor Begivenhed for Byen og dens Opland.
Det var naturligvis ~ foruden naturligvis det til daglig at
For mig var Hovedinteresse^ Hold _ at saa let Forbindelge

kunne se Jernbanetog Gaard Ludvigslyst, som ovenfor omtalt,
med Svejbæk, hvor min a ,onsfo pander i Silkeborg var en

var beliggende* 1)611
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Mand, der tidligere havde været
den Gang at komme ind i j K bkuespiller, saa det gik vel lettere 
første Leder af Station« anevæsenet end nu. Jeg husker ikke denne

, . , min Søster har en Gane fortalt mieat han i denne Stilling x S rortair mig,
han ganske naturli +■ u bevaret noget af det teatralske, som

to ræs faaet 1 sit 1 tidligere Virksom
hed. aar et Tog deu Gang 31culde forindea et
Slag med Stationsklokken n^+.’ bidt derefter to Slag, og endnu lidt efter 
raa e an, staaende ved Klokken: Mine Herrer Assistenter, er alt 
klart. Han havde kun een Assistent! Saa slog han tre Slag med Klokken, 
derefter kom fra Togføreren et langt Fløjtesignal, og saa endelig 
gav Lokomotivet et vældigt Pift, og under
Toget i Gang

stort Spektakel sattes

løst bort fra Stationerne.
Hvor forskelligt fra nu, da Togene glider omtrent lyd

Endnu en Stationsforstander paa den lille Banestrækning 
Silkeborg—Skanderborg fik en vis Forbindelse med Scenen, endda med 
den kongelige danske Scene. Han var Stationsforstander i Laven, 
og hans Navn var Knudsen eller Knut zen« Han var en meget elskværdig 
og tjenstvillig Mand; jeg husker saaledes, at jeg sammen med flere 
af vore Sommergæster en Aften kom til Laven, hvor vi vilde overnatte 
for næste Dag ved Solopgang at begynde a£ fiske i Julsø. Han var 
meget fiskeinteresseret og skaffede os beredvilligt Baade og hjalp 
os med de forskellige Forberedelser. Vi fik ogsaa godt Udbytte i 
Form af en Mængde Aborrer. Jeg husker ikke, om han havde nogen 
tidligere Tilknytning til Teatret, men i hvert Fald var han meget 
teaterinteresseret og tiltroede sig - sikkert ikke uden Grund - i 
Besiddelse af Talent for Svenen. Han rejste til København og opnaaede
virkelig at faa Debut paa det kgl. Teater, uden Tvivl efter aflagt 
Prøve. Han blev inden Debuten modtaget af Teaterchefnn, Kammerherre 
Falle sen, som var lutter Velvillie og endog, da han efter afsluttede 
Samtale fulgte ham til Døren og de passerede en Buste af Moliere, 
sagde til ham. Se, Moliere smiler til Dem! Debuten fandt da Sted 
under de bedste Auspicier, og Knudsen udførte ved den Amtmandens 
Rolle i Bjørnsons "De Nygifte". Det vakte naturligvis en vis Interesse 
i København, at en Funktionær ved Statsbanerne debuterede paa det

. _ at lee overværede Debuten, men har, mærkeligt 
kgl. Teater. Jeg tror, at j g. „ . „ Forløb. Men hvad desværre er sikkert er,
nok, ingen Erindring om dens _den efterfølgende Kritik i Pressen
at Debutanten ikke slog an, ogvar ugunstig. Han blev ikke antaget ved Teatret og fik overhovedet 

-- -•./i^n-PnT’fftaaeiide synes det, at han er, at han erudenforstaaende synes det
Rolle. Jor en■ Rolle, nvx — .haardt behandlet. Jeg ved ikke, om han s-it hu, q tilbage til

°tatsbanerne eller om han forsøgte Scenens Lykke andre Steder - • 
hvert Fald har han vel nok under sit korte Københavns^ophold sendt 
en og anden vemodig Tanke til den idylliske Station i Laven - oo. '“'o

ikke nogen ny 
blevet noget .

til Aborrerne i Julsø. naar man har skrevet om Jernbane-
Det er Jo mærke ig > næsten udelukkende kommet til

forhold i Silkeborg .og 6 lede3 er det nu gaaet, og det
at handle om Teaterforhold. Men
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er da bedst at fortsætte
som jeg mindes dem B 6 n°Sle silkeborSske Teaterforhold, saaledes 
omrejsende Selskaber U besøEtes den Gang, som alle Provinsbyer, af 

at overvære disse Forestil^ FornøJ’else for mis
staaende helt oppe ved q lnger* Som Dreng placerede jeg mig gerne 
af Musikkorpset i Silket^631 1166 Siden Musiken’ som udførtes 
følge Begivenhederne oa/Ø’ hV°rfra 3eg paa Hold kunde
Dortes, iøvrigt vist et af Selski>b, jeg husker bedst, var

in • -Provinsens bedste. Fra de enkelte Forestil-
. jeg nu ikke længere Erindringer, men de vakte hos mig en

n eresse or Teater, som har holdt sig siden. Direktør Cortes skal 
have været en meget dygtig Teaterleder, og en lille Begivenhed viser, 
at han var en Mand, som forstod at klare sig i en snæver Vending. 
Hans Selskab skulde opføre Hostrups "Eventyr paa Fodrejsen", og i 
sidst- øjeblik viste det sig, at de manglede et Uniformsstykke til
Birkedommeren i Stykket, det var enten en Uniformskasket eller en
Kaarde. Det var jo ikke saa let at faa fat i, men Cortes fandt paa 
Raad og henvendte sig til den stedlige Birkedommer, min Fader, og 
fik virkelig af ham det paagældende Uniformsstykke til Laans. 
forestillingen var altsaa reddeti - Af og til var der Dilettant
forestilling paa Teatret i Silkeborg - den Gang, som vistnok nu, 
installeret i Haandværkerforeningens Bygning paa Torvet. Jeg mindes 
dog kun en af disse Forestillinger. Ved denne opførtes Hostrups 
"Genboerne". Af de optrædende husker jeg senere Trafikinspektør 
Federspiel, som den Gang gjorde Tjeneste paa Silkeborg Station, og 
nu afdøde Sagfører Grabow. De spillede glansfuldt de to Studenter 
Klint og Basalt.

Ved Gudenaaens Udløb fra Brassø ligger Skovfogedstedet 
Naaege. Det var den Gang Silkeborgensernes Sommerforlystelsessted,

• og særlig besøgt var det om Tirsdagen, naar om Aftenen Dansen gik 
lystigt derude til Tonerne fra Silkeborg Musikkorps. Dette samledes 
hen paa Eftermiddagen paa Landevejen mellem vort Hus og Distrikts
lægeboligen og marcherede saa med fuld Musik gennem Byen og fortsatte 
ud til Naaege. Der var megen Poesi over disse Tirsdagsaftener i Naaege. 
Dansepavillonen laa ned mod Aaen mellem gamle Bøgetræer, og Belysningen 
fra en stor Petroleumslampe, som var ophængt i dens Midte, var netop 
tilpas til ikke at berøve de dansende Pøleisen af at svinge sig i 
den grønne Skov. Og Spadsereturen langs Gudenaaen ind til Silkeborg

b „ a-ptenen var forbi, kunde i smukt Vejr være meget
naar Dansen sent om ai . onrn TTnrlvqtelqeqqted, • Naaege er nu forlængst nedlagt som Forlystelsessted
stemningsfuld. g Silkeborg - ulige mere praktisk for
ner aflcXQt; af LUUdeH tæt VeSog afløst ai _med Naaeges Poesi over sig.
Byens Beboere, men silkeborg lededes den Gang og gennem mange

Musikkorpset i ^dte godtj idet han ved

Aar af Musikdi rigenu __a~—--havde en stilling paa Birkekon- 
Siden af sin musikalske i Ferierne, ‘ ”
toret, og naar jeg kom hjem .....
jeg maatte ind at hilse pa . faa Aar si(ien ved. et

sonlighed, og det s Buste af ham var rejst til hans Minde.
Besøg i "Lunden” saa, at en _______________________

varede det aldrig længe inden
Han var en sjælden elskværdig Per
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Det var naturligvis f._ .... .

en stor Fornøjelse at s -i silkeborgenserne som for Turisterne
Tur fra Silkeborg til Himelb^ GUdeaaaen °s Søerne> og den skønne 
meget benyttet. Allerede ")er^e^ med de mange Anløbssteder var 
baaden "Hjeilen", nærmest1’1861 haVde Michael Drewsen anskaffet Damp- 
Besøg. Denne Baad har sid 1 Aaledains Frederik Vil' forestaaende 
holdt regelmæssig Forbind^’ 1 79 °m Sommeren °Pret"
og naar Jeg 1 de senerX" Sllkeb°rB °6 Hi”^-get-Laven,

af og til 
altid været med Respekt for dens høje har sejlet med den, har det 

Alder og for de mange Minder,som knytter sig til den. I mine unge Aar besørgedes en væsentligDel af Farten iøvrigt af i n &
u saakaldte Hjulbaade, Ul.v __
Haandkraft af '16 Mand n<=. -ro-,n De var navnlig benyttede af Selskaber, som
sku de paa Skovtur og medførte Mad og Drikke, og de kunde lande paa

som blev drevet med

mindre tilgængelige Steder, f.Eks. gennem Kliivers Kanal ved den
idylliske Avnsø. Mændene,
i Silkeborg,

der udlejede og drev dem, var gerne Borgere
som havde dette Bierhverv. Nogle af disse Mænd udviklede 

sig til rene Turistførere, som paaviste de smukke Steder for Turisterne. 
Om en af dem hed det, at han fra Toppen af Himmelbjerget kunde vise 
Turisterne Vesterhavet! Nu er disse Baade forlængst afløst af mere 
moderne Transportmidler. Ja, maaske er de genopstaaet i den ulykkelige 
Tid, vi nu gennemlever (Sommeren 1940) - ligesom He stedro skerne paa 
Landjorden.

I Silkeborg var det en stor Begivenhed, naar Soldaterne 
paa Gennemmarch fra Lejren ved Hald kom til Byen og indkvarteredes 
i denne. Vi Drenge gik disse ofte i Møde et Stykke ud ad Viborg Lande
vej og fulgte dem næste Dag ved deres Afrejse et Stykke ud ad Horsens 
Landevej. Chefen for Bataillonen var gerne indkvarteret hos os med en 
Officer og ca. seks Mand. Det var flere Gange 5te Bataillon fra Odense, 
som besøgte Silkeborg. Chefen var Oberst Otto Vaupell, som med stor 
Hæder havde deltaget i de slesvigske Krige og senere var kendt som 
historisk Forfatter. Han stod i venskabeligt Forhold til min Fader 

L

fjern Fortid til
tænker ikke-,

det er jo, som man siger,

og var altid særlig velkommen. Den Dag, Bataillonen var i Silkeborg, 
var der Middag hos mine Forældre for ham og de højere Officerer, og 
efter Middagen spillede Bataillonsmusiken i Haven, hvor en Mængde 
Mennesker fra Byen da var samlede. - Det er nu noget, der hører en

Lejren ved Hald er forlængst nedlagt, og jeg 
at Silkeborg nu kan glæde sig over - eller føle sig 

, „ Poaosff - undtaget i denne Sommer 19*0, menbesværet af - Soldaternes Besøg una g 
paa en anden Maade.

„ h4Pnuae i Sommerferien, havde jeg undertiden 
Naar jeg va København, hvad der i høj Grad satte

een eller to Kammera er To Sommerferier tilbragte senere
Kulør paa Ferien og dens . hog os. y,an var min nærmeste Ven
kgl. Skuespiller Au£ust_j,ie m vorfc Venskab 65 Aars Jubilæum,
og er det fremdeles, i Sommer^^ Sejiads og Fiskeri. Det første var 
Han interesserede sig megetor^ sejlsport og Sejlbaade fandtes

ikke meget Lejligbed 1 -forsynede os dog med forskellige
kun i ringe Udstrækning, ® hvilke vi fik vor Robaad
Lagner og Haaudklæder. ved Ej

der
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udstyret som Sejlbaad og vovede
Vi slap altsaa levende -p n °S med den ud paa Silketorg Langsø. 
ser. En enkelt Fisketur ha ' Piskeri var de2? bedre Betingel- 
i Ørnsø fra den tidlig Sig 1 min Erindring- Vi vilde fiske
om Natten og med Robaad forftage^^^ 1 °P 2
Lysaa til Ørnsø for at S den lan§e Tur 6en*em Langsø og
sig at være ikke saa let at bV kepladsea ved ^oPS^g- ^t viste 
har der ikke været noget Vækk 1Ve.Vækket 2 om ^tten, formodentlig 

, • , keur i Huset. Saa fandt jeg paa at hen
vende mig til Vægteren i Silkeborg, 
Raad. Liebmanh og jeg sov sammen i 

den brave Kokborg, og han vidste
------  i et Værelse paa første Sal; der

Fod bundet en Snor, der førtes ud gennem Vinduet og 
orden. Kl. 2 kom Kokborg og halede saa kraftigt i Snoren, at 

det andet Ben maatte humpe hen til Vinduet og raabe til 
vi nu var vaagne. Saa kom vi i Klæderne, fik Fiskegre^er,

blev om 
ned paa 
jeg paa 
ham, at 
Frokost ni*nio og os selv i Baaden og roede den skønne Tur gennem Langsø, 
forbi Kjærsgaard og gennem Lysaa ud i Ørnsø. Vi laa og fiskede neden
for de jernholdige Kilder, der hvor nu Silkeborg Bads mange Bygninger 
ligger. Udbyttet var, om jeg husker ret, ikke stort, formodentlig er 
det meget kolde Vand, der fra Kilderne strømmer ud i Søen, ikke 
gunstigt for Fiskebestanden. - Ogsaa andre af mine Venner besøgte mig 
i Ferierne paa Silkeborg, saaledes Carl Ahlefeldt-Laurvig, hvis 
Forældre ejede Møllerup paa Mo#s, og som selv senere gik ind i Post
væsenet. Han var mig en trofast Ven lige til sin Død i Slutningen af 
Tyverne. Og Valdemar Jespersen, som senere efter sin Fader arvede 
Næsbyholm ved Odense og indtog en ledende Stilling indenfor det 
fyenske Landbrug® Jeg holdt meget af ham, men vore Veje skiltes ret 
tidligt; mange Aar efter, da min Moder fyldte 9o Aar, hvad han havde 
læst om i Bladene, fik hun et Lykønskningsbrev fra ham, hvori han 
spurgte om hvor jeg var blevet af. Jeg boede den Gang i Sverige, og 
jeg indledte saa en Korrespondance med ham og fik meget elskværdige 
Breve fra ham. Men jeg saa ham aldrig senere og nu er han død.

1

Fra Ferielivet i Silkeborg mindes jeg ogsaa de Venner og 
Veninder, son besøgte mine Søskende, mindst dog min Søsters Veninder; 
jeg var kun ti Aar, da hun blev gift og drog bort fra Hjemmet- Og 
nin ældste Broder kon til Søs allerede son Dreng, og selv efter at 
han var blevet Søofficer, kunde han kun sjældent besøge Si keborg 
an var bie da undertiden nogle af sine

og da kun for korte eS * med hjem. pa han blev gift, opholdt
Kadet - senere Officers sig of-te ± silkeborg/medens han var
derimod hans Hustru og ere jeg t-lbragt lange
til Søs. - Med mm næs siikeborg, navnlig efter at han var
og lykkelige Tider i Hjemme auden Fuldmægtig paa Birke
blevet juridisk Kandidat. Han var en 

kontoret, jeg tror i Fader opholdt sig i Udlandet. Min
Birkedommerembedet, medens mgilkeborgegnen. højt og havde megen Glæde 
Broder og jeg elskede besse 1 Vermer, han havde med hjem, mindes 

af at færdes sammen i _ rid var Fuldmægtig paa
q^hultz, som ogbcio.

jeg særlig Valdemar_S----------

en Tid var han konstitueret i
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Bi rkekontoret; han blev senere Cn™ 
derefbeb Borter 1 StubbXX

I Midten af Firserne f() 
Kursted i Norge for at faa Bugt ned 
at jo højere man kom op i Bjergene 
for Helbredelse. ~

i Vestindien og

min Fader en Rejse til et 
en Bronkitis. Han havde den Tro,
des bedre Betingelser fandt man

at dette varunderordnet,

den Tanke,
som
Paa

En norsk Læge sagde ham imidlertid, 
Egn, fandt man der^ge^0^ hUnlrede Fod tilve3rs 1 en skovrig 
j_ x. ®ode Betingelser. Min Fader fik herved

K x. n , man ■'■ise saa godt benytte Himmelbjerget
u sted, hvad Oo unægtelig for ham var ulige mere bekvemt, 
jernvejen ra Norge, som han lagde over Sverige, besøgte han 

sm Ungdomsven, Kaptajn Otto_Hammer, den bekendte Forsvarer af de 
danske Vesterhavsøer i 1864. Hammer havde efter sin Afgang fra Ma
rinen købt et £afcværk i Norrland, og det var her min Fader besøgte 
ham. Her modnedes min Faders Ide om at bygge sig et Hus ved Himmel
bjerget, hvor han kunde bo i hvert Fald en Del af Sommeren. Han 
købue af Hammer et Parti Tømmer, som beregnedes at kunne være til
strækkeligt til en mindre Villa, og dette var vist ingen daarlig 
Ide, thi ai svensk Træ er det fra Norrland det bedste; jeg husker 
fra mit mangeaarige Ophold i Syd-Sverige, at naar jeg skulde have 
bygget en Pram eller en Baad, sagde Baadbyggeren til mig, at jeg 
burde sørge for at faa Norriandstræ. Det omtalte Tømmerpartiy blev 
saa sendt til Silkeborg, og min Fader byggede samme Sommer en Villa 
paa en Grund, han erhvervede lige overfor Himmelbjerggaarden i Ud
kanten af Ry Nørskov. Det var en udmærket Plads for en saadan Villa, 
med rigelig Sydsol og med en milevid Udsigt over Landet i øst og 
sydøst. Over Søerne havde man ganske vist ikke Udsigt, men kun et 
kort Stykke vest for Villaen saa man over hele Rækken af Søer ind 
til Silkeborg. Og paa Villaens Tag var en Platform, hvorfra man saa 
dels over til Himmelbjerget, dels i øst helt ud mod Aarhus. Jeg 
mindes, at min ældste Broder en Gangzhan var i Besøg ,derfra i Kikkert 

»

d

kunde se Rejsningen paa skoleskibet "Georg Stage", soa han den Gang 
førte, og som netop laa i Aarhus Havn. Denne Villa, til hvilken 
Kommandør Knud Nielsen, vistnok under et Ophold paa Apoteket i 
Silkeborg, havde været saa elskværdig at give Tegningen, havde min 
Fader megen Glæde af i sine sidste Aar, og efter sm Afgang fra Birke- 

a u - min Moder der om Sommeren. Efter hans Bød dommerembedet boede han og min mouexdommerembedet boede nQgle Somre. x Sommeren
beholdt min Moder den i nogle Aa g -tidligere

. _ /ler Ati Tid. og fra. d-stts og uiu-Ligsr© 1894 boede min ^^inger. Det hyggelige og praktisk ind-

Ophold har vi de be s ^g^lser og i den herlige Luft var en
rettede lille Hus i solgte senere villaen til Buddes Hjem
ideel Sommerbolig« - Min 
paa Himmelbjerggaarden, 1 
større lidet skønt Hus.

er afløst af etden findes nu ikke mere, men

i Sommeren 1886, var der i Hjemmet i
Medens jeg var hjemme i 

Silkeborg en Festdag* i Anledning
af min ældste Brodersøns Daab.
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Mine Forældre havde samtidi
Grev Vargas-Bedemar Og han1^ t0 Siiæl<iue Gæster» navnlig
Fader og var en Søn af USt:eu' Han var en Ungdomsven af min 
fra Spanien og havde ført 1 Sla Tld kendt Mineralog, som stammede 
var i den senere Kone Ch^ \ ■ °mflakkende °S æventyrligt Liv. Faderen 
var i Norge, som Medlem af^n^ .VIII'TJeneste’ da deane som 
blev Inspektør ved Prinsan n OmmiSS1011 for de norske Malmværker, 
bestigelse Chef for det nat * Urallekabinet efter Kongens Tron- 
haft en Mængde Stillinger ff 1Sf MUSeUm’ °s bavde iøvri«b 

ZTJm d " la*St Senere blevet åndelig kendt, at
10 VaP FrU Dannemand, Kong Frederik VI' Elskerinde og Moder 

ti ere af Kongens udenfor Ægteskab fødte Børn. Sønnen fødtes under 
fter Kongens lange Ophold i Wien under Fyrste-Kongressen

9 5/ og Bering Liisberg fortæller i sin Bog "Kvinder i dansk Historie 
(København 1916) at Hemmeligheden om hvem der var hans Moder, er ble ven 
saa absolut bevaret, at Descendenter af en dansk Familie, hos hvem
han under sit Ophold i København var en stadig Gæst, og som stedse 
var knyttet til ham under hans senere Ophold i Rusland, først hundrede
Aar ef Ger hans Fødsel gennem Bering Liisbergs Fremstilling har faaet 
at vide, hvem hans virkelige Moder var. Trolig har heller ikke mine 
Forældre haft Kendskab hertil, i hvert Fald har jeg aldrig hørt 
herom før det saa langt senere kom offentligt frem. Grev Vargas- 
Bedemar blev dansk Forstkandidat og kom derefter til Rusland, hvor 
han opnaaede en meget høj Stilling i det russiske Forstvæsen og 
tjente en vistnok betydelig Formue. Han og hans Hustru besøgte ret 
ofte Danmark« Han døde nogle Aar før Verdenskrigen, og hans Hustru 
flyttede under den russiske Revolution i?il Helsingfors, hvor hun 
senere er død® De følt;e sig gennem hele Livet nær knyttede til 
Danmark og besøgte trofast deres gamle Venner under deres Besøg 

hernede®
Det var jo rimeligt, at disse to sammenfaldende Begivenheder 

- en Sønnesøns Daab og Besøget af en Ungdomsven - blev fejret. Der 
var en stor og festlig Middag, og jeg husker, at min Moder forinden 
overvejede, hvorledes hun skulde faa skaftet noget Fuglevildt,.at 
hun kunde traktere sine Gæster hermed; det var i Eftersommeren før 

den egentlige Jagtsaison var gyn . rnT1D-
Toldforvalter Sperling, som den Gang af vore gode Venner sene« Toldf ioidkamm^-iilkeborg> og som 

gjorde Tjeneste som ss var en fr<aQI.agende Jæger,
kom overordentlig meget h at opfylde hendes
og han svarede min Moder, . ± Iide med heie 28 Bekkasiner,
Ønske. Og saa stilig ZLmerat, Proprietær Weis paa Løvenholt, 
som han og hans stadige S jagtbedrift, thi dels
i Forening havde nedlagt, e Valmindelig ± silkeborgegnen, dels 
var Bekkasinen ikke saa særlig a som der skal en hurtig Beslut-
hører den vel til de danske Jag ’ mindes en Gang at have

. 4-ni at faa Ræ11 d °
ning og et godt Sigte punderholms Enge, og jeg var

en Bekkasin i
set Sperling nedlægge

d
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imponeret af den Sikkek
naturligvis »egen Iykke T Bekkaslnerne Bd°rde
han manglede ikke Sans f or T' t P selv °Bsaa nydt dea1'
har maaske i • e lvets materielle Nydelser! Denne Festdag

maaske særlig fæstnet sig ± Eriadriag| fQrdi
sidste, jeg oplevede i det gamle Hjem 1 Silkeborg - og »aaske 
hovedet var den sidste, ikke længe efter opløstes det.

over-

Vi havde samme Sommer - jeg tror, det var ved denne 
hed - Besøg af Amtsmanden i Holbæk, Kammerherre O.St.A.Bille, 
Datter var gift med min ældste Broder,

Lejlig- 
hvis 
Aarog som vi gennem flere

havde staaet nær. Det var altid en Glæde at være sammen med denne
elskværdige og højt begavede Mand, ikke mindst naar han holdt en af 

ypperlige Taler, for hvilke hanz særlig under sin politiske
Virksomhed, med Rette var berømt;jeg har senere haft Lejlighed 
uil at høre adskillige fremragende Talere, men jeg tror ingen naaede 
Bille i den Sikkerhed, hvormed han mestrede Sproget, som i hans 
Mund ogsaa fremtraadte saare smukt. Bille var interesseret Fisker, 
og en af de Dage, han besøgte os, maatte jeg en tidlig Morgen 
tage med ham ud til Almind Sø, hvor vi medede i nogle Timer. Vi be
søgte ogsaa min Faders nybyggede Villa ved Himmelbjerget, og Bille 
var meget indtaget i et Udsigtspunkt lidt vest for Villaen, hvor min 
Fader da lod opsætte en Bænk og opkaldte den "Billes Bænk”.

I Efteraaret 1886 gik min Fader af som Birkedommer i 
Silkeborg Birk efter at have beklædt dette Embede i 32 Aar. Det er 
altsaa den største Del af hans Livsgerning, som har været knyttet 
til Silkeborg, og det i en Periode, hvor mangehaande Vanskeligheder 
frembød sig for deft, der tiltraadte et nyoprettet Embede, som var af 
stor Betydning for den kommende Udvikling i den lille, men hurtig 
voksende Handelsplads, hvor der ikke kunde bygges paa Traditioner, 
men en Mængde Afgørelser maatte træffes uden Grundlag i en foregaaende 
Udvikling. Uden Tvivl har det ikke været let for min Fader med hans 
hele forudgaaende Udvikling, som ganske overvejende var knyttet til 
Embedstraditionerne fra Enevældens Tid, at gaa ind i en saa ledende 
Stilling i en nyoprettet Kommune med en Befolkning, som overvejende 
bestod af Nybyggere, og som vel nok, som allerede omtalt, har haft 
disses gode men ogsaa mindre gode Ejendommeligheder. Det er sandsyn
ligt, at dette hos min Fader har skabt og udviklet et vanskeligere 
Sind, end han oprindelig havde, og at hans Opfattelse af Embedsmandens 
Stilling overfor Befolkningen derfor ofte ikke har harmoneret med 
dennes Synspunkter. Dette er i og for sig ganske naturligt og er jo 
gerne Tilfældet, naar Modsætningerne her i Livet mødes, og det kan 
vanskeligt bebrejdes nogen af Parterne. Men det har vistnok bevirket, 
at min Faders Virksomhed i Silkeborg ikke er blevet paaskønnet efter 
Fortjeneste. Han nærede en levende Interesse for denne Virksomhed, 
og hans Navn er knyttet til mange betydningsfulde Fremskridt i
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Kommunen. Han var meget lidt
han ved sin Afgang nok ha-n & °m disse Forhold, men selv om
ban saa æange n ‘r“
række, han virkede i Silieborg Hert^T

han følte sig saa nær knyttet til Slh t bidraset, at
Minder, han havde baade oB sit Arbejd d“S °“eBn °8
levet og arbejdet sanæen med °8 Onl 8046 Vel“er' ““

f''7 min FaiieI's ^Bang flyttede mine Forældre til København, 
°v 6 °a Ommeren 1 deres Villa ved Himmelbjerget. I Sommeren I889

1 Maj jaaned foretog jeg sammen med min Fader en Rejse til Berlin, 
hvor vi opholdt os en Ugestid. Vi tog med Dampbaad fra København til 
Stettin og mødte i Østersøen en forrygende Storm, der hurtig tvang 
mig til Køjs, medens min fader som den eneste af Passagererne spiste 
til Aften med Kaptajnen; han var ganske upaavirkelig af ondt Vejr paa 
Søen. Det var min første Rejse til det sydlige Udland, og jeg var meget 
imponeret af første Gang at se en Storstad. Og selv om noget af det, 
jeg saa i Berlin, virkede frastødende paa mig, oplevede jeg dog meget 
interessant. Hertil hører^. at jeg saa den italienske Kong Umbertos 
Indtog i Berlin, da han kom paa Besøg hos den unge Kejser Wilhelm, 
som Aaret forinden havde besteget Tronen, og navnlig at jeg ved denne
Lejlighed saa selve Bismarck og Feltmarskal Moltke - to historiske,
om ikke for danske sympatiske Personligheder. Bismarcks kraftige 
Skikkelse i den hvide Uniform ragede højt op i Vognen, medens derimod 
Moltke sad sammenfalden/ det var øjensynligt, at han havde naaet
01 dinge al de ren.

Efter vor 
Begyndelsen af Juni 
syg. Det syntes dog 
han ret pludseligt,

Hjemkomst til København rejste. mine Forældre i 
til Himmelbjerget. Kort Tid efter blev min Fader 
ikke at være noget alvorligt, men den 28.Juni døde 
henved 75 Aar gammel. Min Moder var ene med ham,

da han døde, men i de nærmeste Dage samledes hans Slægt. Han blev en 
Aften baaret til GI. Ry Kirke af Folk fra Egnen og begravedes nogle 
Dage efte^pa^Gl.^Kiækegaara.^^ ± .

rr _ _ n q-I'qHip' nossen Forbindelse med Silkeborg, navnligKøbenhavn. Hun bevarede stadig nogen uux .
_ __ « Q-i i k-phorstiden. som hun altid var glad vedgennem Besøg af Venner fra Silkeborgriaeu, s .

_ n/r-mod Jag? tror. hun var meget afholdt i at se og opfriske gamle Minder med. Jeg uror, &
, „ vovarpde mange gode Minder fra de Aar, Silkeborg, og hun selv bevareae mug & onmeoorg, og n . ± København> t---r

der. Men hun fandt sig ogsaa g .
hvor

sine Børn i hvert Fald en
stor Del af den Tid, hun boede der,

hun levede 
hun havde 
og sin 
sinevenner Og Tiden gik let for hende. Til

Øvrige Slægt og Mange Venn Haandarbejder, so« interesserede 
sidste Aar var hun bestef g med . Bagen store og 
hende levende, og hun fulg 7o Aars Dag, hendes 80 Aars og hendes 

. Hun dødesmaa Begivenheder. Baade hendes og Venner
9o Aars Dag fejredes i en sro - -
den 4.April 1916 i en Alder 
GI.Ry Kirkegaard - et skønt 
over Mossø og en vid Omegn.

af 91 Aar og begravedes i Gravstedet paa 
beliggende Gravsted med den herlige Udsigt
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Efter at Hjemmet i Silkeborg 
besøgt Silkeborg og Omegnen, mest i de 
dom solgtes til Distriktslæge Schiøtt*

var ©pløst har jeg flere Gange 
senere Aar. Mine Forældres Ejen— 
Senere er den for en stor Del

og ret me§et er der nu me tmase
Skønhed Beboelsesbygningen og det nærmest omliggende Areal ejes nu 
a en a olske Menighed, som paa dette har opført en Kirke. Jeg har 
sammen med min Hustru to Gange besøgt det gamle Hjem og er begge Gange 
blevet meget venligt modtaget af "Søstrene" - saaledes kaldes de vist.
Den tørste Gang beboede disse, saa vidt jeg husker, hele Huset med 
Undtagelse af de Værelser, der var indrettet til Kapel o.lign. I det 
gamle Birkekontor hang nu en stedse-brændende Olielampe i Loftet - meget 
forskelligt fra dets tidligere Anvendelse! Spisestuen var i mine 
Forældres Tid et meget smukt Rum med Thorvaldsens fire Relieffer, 
Aarstiderne,,/ paa Væggene; de tog sig smukt ud mod de røde Tapeter.

De xandtes der endnu ved mit Besøg, men nogle af dem var omhyggeligt 
tildækkede, paa Grund af de nøgne Skikkelser, der var fremstillede paa 
dem. Jeg har altid Respekt for andres religiøse Standpunkt, men det var 
alligevel lidt trist at se. Da vi kom ind i mine Forældres Soveværelse, 
fortalte jeg vor Ledsagerske, at i dette Værelse var jeg kommet til 
Verden, og hun sagde da til mig: Hvor det maa være skønt for Dem at 
tænke paa, at der hvor De er født, staar nu et Alter. Det var jo fra 
hendes Standpunkt sagt ud fra en smuk Tankegang. - Den anden Gang, vi 
besøgte Stedet, var paa min 7o Aars Fødselsdag, som jeg med min Hustru 
tilbragte i Stilhed paa det hyggelige Hotel Dania, som jeg kendte saa 
godt fra gamle Dage, selv om det nu er blevet meget forandret, - til 
sin Fordel. Det gamle Hjem var nu katolsk Skole. Vi gik hele Huset med 
de mange Minder igennem. Da vi kom til et af Kælderrummene, sagde jeg 
til min Ledsagerske: Ja, her havde min Fader i gamle Dage sin Vinkælder, 
og hun svarede da: Hvor er det kedeligt, at vi ikke kan byde Dem et Glas 
Vin paa Deres Fødselsdag. Det var jo smukt sagt, og det havde ikke været 
saa ilde, om hun havde kunnet virkeliggøre sin Tanke. Katolikkerne 
plejer at have Sans for god Vin.

Det er altid vemodigt at gense sit Barndomshjem,- særlig naar 
Forandring^ er saa store som i dette Tilfælde. Men jeg var alligevel 
glad for disse to Besøg, som kaldte saa mange Minder frem.

d

Det Tidsrum 
Optegnelsersom disse 

tilbage i 
har denne

i hvilket jeg kendte Silkeborgegnen bedst, og- 
omhandler, ligger nu omkring et halvt Aarhundrede

ved Besøg i de senere Aar har genset Egnen, 
। Henseender for mig fremtraadt vidt for

Tiden, og naar jeg 
naturligvis i mange

skellig fra den jeg i sin Tid kendte. Det gælder, som allerede omtalt, 
skellig fra d J g hvor BebOelseshuset, hvad det ydre
i første Række mit Barndomshjem, eanske har

_ -i dAt væsentlige uforandret, men som løvrigt ganske har 
x r"aet- 

* det gældeleller været
v eXtoniek Henseende, hvad jo er ganske naturligt 

interessant i arkitektonisK neno
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for et saa ungt Bysamfund, skabt i en Periode, da Sansen for 
Be yggelser nærmest var nedadgaaende. Den skønne Silkeborg Hovedgaards 

ygning er jo opført i en tidligere Periode, omkring Midten af det 
attende Aarhundrede. Men i Modsætning til mange andre Byer har Sllke- 
org, forekommer det mig, gennemgaaet den betydelige Udvikling, de 

sidste Decemær har bragt den, paa en lykkelig Maade. Naar man nu 
genser Byen, glæder man sig over de mange pyntelige Boliger med kønne 
smaa.Haveanlæg, som danner de nye Bydele. - Naar man dernæst i denne 
Forbindelse tænker paa Omegnen, er det jo Sejlruten fra Silkeborg til 
Himmelbjerget og Ry, gennem Gudenaaen og Himmelbjergsøerne, hvor For
skellen 
Skønhed 
der har 
nu ser,

mellem før og nu er stor* Den har jo nok bevaret sin sjæl dne 
og i flere Henseender ogsaa sin Ejendommelighed, men for den, 
kendt den i svundne Tider, er det med et vist Vemod, at man 
i hvilken Grad den nyere Tid har grebet ind i dens tidligere

Uberørthed. Ved Gudenaaens Udløb fra Brasø dominerer deh store Sana
torium Omgivelserne, og paa den anden Side Aaen har nyere Anlæg 
afløst det gamle idylliske Forlystelsessted Naaege. Og naar man 
passerer Sejs, gaar Tankerne tilbage til den Tid, da man saa ud over 
den mørke Sejs Hede mod Sindbjerg og Stoubjerg i Baggrunden, medens 
nu moderne Villaer og Sommerhuse er skudt op. Og det samme gælder det 
meste af Ruten ud til Himmelbjerget. Overalt, selv paa den skønne 
Møgelø, som tidligere kun sjældent fik Besøg af Mennesker, har Turist
livet og Trangen til egne Sommerhjem sat sine Spor. Man føler ikke som 
i gamle Dage, at man er i en Egn, fjernt fra det pulserende Liv, og 
hvor kun mindre Indgreb var gjort i Skovenes og Søernes Idyl.

Og dog! For et Par Aar siden sejlede jeg paa en smuk 
Søndag i Sensommeren med "Hjejlen" fra Himmelbjerget ind til Silkeborg. 
Ved Sommerst ederne langs Søerne var der Liv og Lystighed; Ungdommen 
tumlede sig i Haver og paa Marker, eller fiskede ved Bredderne. Og paa 
Søerne var der et Liv, som ikke kendtes i gamle Dage. Den Gang besørgede 
"Hjejlen" og undertiden endnu en Dampbaad hele Trafiken - med Hjælp 
af Hjulbaadene og nogle Robaade. Nu var der foruden Dampbaaden et 
Mylder af Motorbaade, Kajakker og Robaade, saa man maatte tro, at det 
meste af Silkeborg laa paa Søen i den smukke Eftermiddag. Og hertil 
kom en Mængde Sejlbaade, der tog sig prægtige ud, særlig efterhaanden 
som Solen fra vest lyste over de hvide Sejl. Dette Billede af et raskt 
og friskt Liv paa Søen tiltog i Intensitet efterhaanden som vi nærmede 
os Gudenaaen og Indsejlingen til Silkeborg. Og de Masser af Baade, som 
laa langs Kajerne inde ved Byen, bekræftede Indtrykket af i hvilken 
Grad Sansen for Friluftsliv er udviklet i Aarenes Løb. Det hele 
Billede, som jeg saa paa denne Sejltur, var et andet end det, som jeg 
kendte fra min Ungdom - men det var som dette fuldt af Skønhedsindtryk 
og et Vidnesbyrd om, at større og større Dele af Befolkningen har 
faaet Del i Friluftslivets Glæder - og det er jo et stort Gode. 
Man skal altsaa være varsom med at dømme Nutidens Foreteelser for 
strengt, naar man sammenligner dem med Fortidens. Det er bedst, 
naar man i Taknemmelighed kan mindes det svundne og samtidig have



Øjet aabent for det nyes Skønhed og dets Goder. Og Silkeborgegnens 
Natur er saa mangfoldig og strækker sig over saa store Omraader, at 
man stadig i denne kan finde den samme Idyl og Ensomhed som i gamle 
Dage.

Nu har jeg for Tidsfordriv skrevet en Mængde løst og fast 
om gamle Minder. Mærkeligt er det, at naar man i min høje Alder tænker 
tilbage paa den svundne Del af Livet, saa er egentlig Barndoms- og de 
tidlige Ungdomsminder det, man erindrer bedst. Maaske ligger det i, at 
Indtrykkene fra denne Tid fremtræder mest selvstændigt, ikke som i 
senere Livsafsnit paavirket af mange forskellige Begivenheder og 
de mange Mennesker, man lærte at kende og traadte i Forhold til. 
Den svenske (dansk fødte) Forfatterinde Helena Nybiom fortæller i 
sine interessante "Mina Levnadsminné/£", at Ellen Key en Gang har sagt, 
at naar man siger "Hjem", saa tænker man altid paa det Sted, hvor man 
er født og opvokset. Det gælder næppe helt ubetinget, men megen Sandhed 
rummor dog disse Ord.


