Bruno Preisler og Chistiane f. Strange
Forskellig korrespondance
samt
eksamenspapirer og ansættelser for Bruno

Forord
Hermed offentliggøres korrespondance med og om Bruno Preisler i form af en
række breve, som jeg ved et tilfælde er kommet i besiddelse af.
Først og fremmest 2 breve, som vores mor havde arvet. De lå i Blichers Bord, og
vores mor satte sig til at tyde den gotiske skrift og skrive dem af, så også vi kunne få
glæde af at læse dem.
Et brev befandt sig hos tante Esther, der resolut lavede huller i det, så det kunne
opbevares i en brevholder. Også det brev tydede vores mor.
For nogle år siden blev jeg kontaktet af slægtninge efter Jørgen Mathiesens enke.
Jørgen Mathiesen var vores mors fætter, barnebarn af Bruno Preisler. Man havde i
dødsboet fundet en del billeder og dokumenter, som jeg måske kunne have interesse
i. I det materiale var flere breve samt diverse dokumenter i forbindelse med Bruno
Preislers virke og uddannelse indenfor det farmaceutiske område.
Materialet gøres herved tilgængeligt, idet jeg først bringer breve og dokumenter i
indscannet form. Efterfølgende afskrift at en del af korrespondancen, idet der er nogle
breve, jeg ikke har været i stand til at tyde. Særligt svære er brevene fra apotekeren i
Skive, 1862.
Såfremt der blandt dette materiales læsere er nogle, som kan hjælpe med at supplere
tydningen, er man meget velkommen til at kontakte mig på janpreisler@gmail.com
Afslutningsvis data om Bruno Preisler, hans forældre samt søskende – udskrift
fra bogen ”Preisler-slægten”, udarbejdet af Berthel Preisler i 1984.
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s. 4,5 og 6 Brev af 17. januar 1860 fra G.V.Tielcke til Bruno Preisler, Holstebro
Apotek .
Kjøbenhavn den 17de Januar 1860
Gode Herr Preisler!
Deres Brev modtog jeg i Dag og blev naturligvis meget overrasket ved Dem deri
meddelte - - - - Modtag nu Min Kones og min hjerteligste Lykønskninger til dette betydningsfulde og
for Deres hele Liv saa vigtige Skridt, hils Deres Forlovede ret meget fra os og sig at
det vil glæde os ret meget til Sommer at faa Dem Begge her.
Vi ønsker naturligvis at De snart maa faa Lejlighed og Anledning til at holde Bryllup
--- for resten anbefaler Dem Begge at læse den udmærkede --- Feuliton som i denne
Tid staar i Berlingske Avis.
Deres hengivne
GWTielcke
Derefter en efterskrift, som jeg ikke har kunnet tyde.
s. 7,8,9 og 10 Brev af 20. januar 1860 fra Onkel ----- og tante Christiane, Nakskov
Ikke tydet endnu.
s. 11 og 12 Brev fra Fr. Preisler til Bruno Preisler, Holstebro Apotek
Viborg den 22. Januar 1860
Min Kjære Bruno
Jeg takker Dem for Deres Opmærksomhed med at meddele min Kone og mig Deres
Forlovelse med Frøken Strange, som jeg kan forsikre Dem, har hjertelig glædet os
Alle, og beder De og Forlovede at modtage min og Families Kjærligste Ønsker om
Lykke og Held til denne Forbindelse! – Lev vel og hils Deres Forlovede. – hvis
Onkel jeg tror at Kjende i en Proprietær Strange til Agerntoftegaard ved Randers - fra
min Kone, Datter og Deres stedse Hengivne
Fr. Preisler
s. 13, 14 og 15 – Brev fra Cand.Pharm J. Chr. Vewer, Viborg 31. januar 1860 til
Bruno Preisler, Apoteket i Holstebro. J.Chr. Vewer boede på det tidspunkt jf.
folketælling 1860 i Apotekergården i Viborg. Han er fra Holstebro født 1836.
Brevet er svært at tyde, men jeg bl.a. læse:
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De er blevet forlovet. Jeg bringer Dem min hjerteligste min inderligste Lykønskning,
et Ønske jeg ikke vilde De skulde betragte som noget formelt eller som en ---, derfor
har jeg ventet til den første Gratulationsstrøm var ovre, men -----s. 16, 17 og 18
Brev af 1. februar 1816 fra Anna Preisler (Christianes svigermoder) til Christiane
Strange, Horsens
Viborg d. 1. Februar 1860
Naar De aabner dette og ser en fremmed Haandskrift, da vil det sagtens forundre
Dem min kjære Pige, men ved at se Brevskriverindens Navn, vil jeg dog ikke være
fremmed for Dem, thi at min Søn sikkert oftere har omtalt mig for Dem, derom er jeg
overbevist, og da nu et nærmere Forhold skulle finde Sted imellem os, er det at jeg nu
tilskriver Dem kjære Pige, thi haabende og overbevist om at Deres Forældres
Samtykke ved denne Lejlighed ikke har manglet, aabner ogsaa jeg mine Arme for at
modtage Dig/Du, tillad mig nu dette fortrolige Du, gode Pige, og forsikrede at der
altid hos mig skal være lige saa varme og kærlige Moderfølelser for Dig som for min
Bruno. Jeg havde saa usigelig gjerne set Eder begge her hos mig forinden Din
Hjemrejse, men Skjæbnen ville det anderledes, jeg maa nu opgive den glade Tanke
om at gjøre min Brunos Forlovedes personlige Bekjændtskab indtil Sommeren, og
ville jeg da ikke haabe, at Dine Forældre skulle have noget imod, at deres Datter med
sin Forlovede tilbringer nogle faa Dage her i Viborg.
Det ville ikke alene saa inderligt glæde mig, men ogsaa mine Børn her, Svigersøn
og Datter, fra hvem jeg ogsaa har en venlig Hilsen at bringe.
Af min Søn erfarer jeg, at Din Fødselsdag fandt Sted medens Opholdet var i
Holstebro, og til hvilken Dag, jeg bad til Herren! for dig min kjære Pige, at de
tilkommende Dage maa henrinde lige saa glade og sorgfri, som Din foregaaende
Ungdom, som man endnu tilbringer i sit Hjem, er saa rig paa Glæder, men som jeg
kan forsikre Dig om, at Du i Forening med min Bruno aldrig vil komme til at savne.
Jeg bad ham ved den Lejlighed at overrække Dig den Ubetydelighed af en Muffe og
Boa, og hvis dette maatte have fundet den kjære Piges Bifald. Da ville det saa
inderligt glæde Din Dig oprigtig elskende og tilkommende
Svigermoder
A.Preisler
Min Compliment for Dine Forældre
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s. 19, 20 og 21 – Brev af 4. marts 1860 fra Anna til Bruno Preisler, Holstebro
Viborg den 4. Marts 1860
Gode Bruno!
Allerførst --- jeg af mit ganske Hjerte lykønske Dem, til Deres Forlovelse, vi
modtager Alle med Glæde Efterretningen derom, og venter nu med Længsel på, at De
vil aflægge os et Besøg med ----, og – forvis--- om, at vi skulle gjøre Alt hvad, der
står i vort Magt for at Gjøre Opholdet, for hende og Dem her --- behageligt, som
muligt. Dernæst --- jeg nu til, at bede Dem undskylde at jeg har beholdt Deres --- for
længe; og Takker Dem ret hjerteligt for ---- ad Dem, da --- ---ret os Alle til megen
Fornøielse, men derfor ---- da jo rigtig nok for længe siden ---- ----- , med De ved jo
nok, at opsætte er en ------- for de fleste Dermed, og den har jeg desværre ej ---. Fra
Deres Moder og Søster har jeg ---lige Hilsner at bringe Dem, de ere Gud ske Lov
raske, og vil sfaae Dem jævnlig hos os; Fader var igaar ---- i ------hvor Christian og
Eduard var, og traf der ---- og ---, jeg tænker, at ----- ---- ------ ----- bliver mildt gjør
en lille Udflugt til Dem. ---- ---- ---- gode Brune! Og vær ikke vred fordi ---- ---- ---- ----. Deres hengivne Anna Preisler (Formodentlig Anna Elisa Andrea nr. 153, gift
Sporon)
s. 22 og 23 – Brev til Frøken Christiane Strange, Julianelyst pr Horsens
fra Sophie Amalie Preisler (f. Klemp) – svigermoder til Christiane
Wiborg den 25. maj 1860
- ! saa du er virkelig rejst, det havde jeg dog ikke troet, at du saa hurtigt havde taget
den Beslutning, eller om just ikke hurtigt, saa dog uigjenkaldeligt, jeg blev netop den
Aften ogsaa, for at erfare af Georg og Frederikke naar du kom hjem og saa netop den
Aften varede temmelig længe, og du begræde at det virkelig forholdt sig saaledes, at
min Christiane var borte; og for denne Gang tabt for mig. I gaar Aftes, altsaa Aftenen
efter, du var bortrejst, fik jeg Brev fra Bruno og deri indesluttet – til dig min kjære
Christiane, hvilket jeg hermed sender dig, da jeg nok kan tænke mig, at du helst selv
ønsker at være i Besiddelse af det snarest muligt. Nu haaber jeg snart at høre fra dig,
hos os staar alt ved det vanlige, som da du forlod os. Lev nu vel bedste Christiane og
skriv snart og tænk ofte med Hjertelighed paa din tilkommende Svigermoder.
De gamle Preislers rejste i Dag til brylloppet, tillige med Anna. Jeg beder dine
Forældre at hilse. Anna Preisler
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s. 24, 25, 26, 27 og 28 – Brev af 2. oktober 1869, Viborg, fra Frederikke til Christiane
Strange, Horsens
Viborg den 2den October (1860)
Kjæreste Christiane.
Tusind Tak for den nydelige Kjole du sendte mig, jeg blev saa glad over den, den er
rigtignok ogsaa meget smuk, saa overordentlig nydelig broderet, saa Alle beundrer
den her, kun lidt for stor, men det kan ændres ved at lægge et lille Læg for paa; den
klæder min lille Sophie saa yndigt, jeg ville ønske du kunne se, hvilket nydeligt lille
Barn det er, idetmindste er det Georgs og min Mening, men kom nu selv og se; kunde
du og Bruno ikke gøre en lille Tur hertil i Julen, o, blot I kunde! Det vilde rigtignok
være rart, vi vilde Alle kappes om at more Eder; jeg ser af dit Brev, at din Søster er i
Randers, men hun kommer da nok hjem inden den Tid. Du maa undsklylde, at jeg
først nu besvarer dit kjære Brev, men jeg har haft saa travlt, i Onsdags havde vi
Marked her, det største Marked vi haver haft Aaret igjennem. Toftemarkedet hedder
det, og saa maa jeg jo passe Bønderne. Jeg ved ikke om Bruno har fortalt dig, at
Georg saa gjerne vilde kjøbe denne Gaard ved Auktionen over den, men fik den
imidlertid ikke den Gang, da de forlangte alt for meget for den, men nu har han
senere købt den for den billige Sum 12000 Rbd., efter alles Mening er det en god
Handel, nu skal vi flytte hen i Philipsens Lejlighed og saa skulde vi se at faa denne
lejet ud. Du maa ikke tro at Georg allerede har tjent saa meget, at han selv havde
Penge dertil, næ desværre, saa hurtig gaar det ikke. Moder var saa god at laane ham
disse til Købet af Gaarden. Du ser, jeg dutter dig, jeg finder det saa underligt, naar vi
kommer i saa nær Familie med hinanden at sige De, jeg haaber du ikke bliver vred,
og viser dette ved at gøre ligesaa. Vi befinder os, Gud være lovet, Alle raske, min
kjære Moder ogsaa saa temmelig, fra hende skal jeg hilse dig ret hjerteligt, min lille
Sophie Amalie, som hun nu hedder, er som jeg allerede tidligere har bemærket, et
yndigt lille barn som ligner sin Fader, synes du saa ikke hun er smuk? Jo, der kan
naturligvis ikke være to Meninger om den Ting.; desværre har jeg selv saa lidt Mælk
til hende, saa hun baade maa have Mælk og Mad, ved den Lejlighed kommer hendes
Mave undertiden i Uorden, men jeg haaber med Guds Hjælp at dette skal tabe sig,
hun kan jo snart blive fire Maaneder. Fra Anna og mine Svigerforældre skal jeg hilse
dig saa mange Gange, ligeledes fra mine Svigerinder. Anna har været i Kolding i
Sommer og moret sig saa overordentlig godt, men er nu hjemme, ligesaa munter som
altid. Du kunde nok, kjære Christiane, engang imellem skrive mig til, det vilde glæde
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baade Mor og mig saa meget; Svar fra os skulde saa heller ikke mangle. Bruno har
fortalt at han venter dig i Holstebro til Vinteren, han længes saa meget efter dig;
havde jeg dog blot min Christiane her” skrev han forleden Dag. Min Mand har saa
travlt i disse Dage med at lave den Lejlighed vi skulde flytte ind i, gjøre i stand og
forandre, saa jeg ser ham meget sjældent herinde, blot i Spisetiderne, det er næsten
det hele, jeg har da glædet mig saa meget til et dejligt stort Fadebur der, men nu
kommer Georg og fortæller at det skal bruges til Bønderstue og jeg paa den Maade
ingen Spisekammer faar, men maa nøjes med et lille Skab der er i Køkkenet, jeg blev
saa ked af det; de Kjøbmænd kunde ogsaa bruge alting. Og nu, kjære Christiane, lev
vel, hils dine Forældre, og med en venlig Hilsen til dig selv fra min Mand og mig
slutter jeg haabende at have den Fornøjelse at se dig og Bruno engang i Vinter hos os.
Frederikke
s.29, 30 og 31 - Brev af 10. oktober 1860 fra onkel Klemp til Bruno
Kjøbenhavn 10. October 1860
Min kjære Bruno!
Naar jeg ser paa Datoen af det sidste Brev og betænker, at jeg allerede tidligere har
faaet et Brev fra dig, har jeg ---- faae besvaret her kan jeg ikke undskylde migmed, at
jeg har ladet saa lang Tid gaa hen, inden du har hørt fra mig, men det maa tjene til
min Undskyldning, at jeg, som du nok kan tænke dig efter saa lang en ---- fra mit
Hjem og mine forskellige Forretninger, har haft saa mange og saa forskelligartede
Arbejder at jeg har maatet opsætte hvad der ikke var uundgaaeligt -----, og naar man
først ----- ------ længere ved hver egentlig.
Først maa jeg ret af Hjertet ønske dig til Lykke med din Forlovelse og lade dig --- at
---- min Gratulation til din Forlovede, det vil være mig kjært at gøre hendes
personlige Bekendtskab, naar du engang kommer forbi Byen med hende, og haaber
og venter jeg, at du da ikke vil undlade at besøge mig.
Hvad dit Spørgsmaal i dit første Brev angaar, da skulde jeg gjerne hjælpe dig, naar
jeg kunde, men dels har jeg ikke ---ligt disponibelt, dels er jeg med mit Gaardkjøb i
da ogsaa ---- engageret, at jeg ikke vil kunne laane noget ud. Men, kjære Bruno! Alt
har da heller ingen --- med at gifte sig, du er jo først nyligen blevet forlovet, og
magter du nok saa faaer et Apothek mindre Udbetalinger end du har antaget.
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Det har meget glædet mig at høre, at din Moder befinder sig saa vel under sit
forestaaende Ophold, jeg vilde kun ønske, at hun var mig noget nærmere, at jeg
kunde besøge hende.
Naar du har Lyst saa skriv --- engang imellem til, det vil altid være mig kjært at høre
fra dig, og at du har det godt.
Saa lev vel og vær hilset fra
din hengivne Onkel
N Klemp
s. 32, 33, 34 og 35 – Brev af 7. november 1861 fra Andrea til Christiane
Brev til Christiane Strange
Julianelyst
Pr. Horsens
Holstebro den 7de November (1861)
Kjære Christiane!
Du skal dog ogsaa høre engang fra mig, saa haaber jeg ogsaa nok at du svarer mig,
naar du en Dag faar rigtig god Tid tager du din Mappe ned i Stuen, saa giver du din
Moder og Ida deres Bidrag til og saa faar jeg et rigtig langt Brev, ikke sandt? Du
havde halvvejs lovet at skrive til mig i Aarhus. Men det drog nok over, der har
sagtens været saa meget (Jl) som du siger. Høstgildet etc. Saa du ingen Tid har haft;
var du saa til Markedet? saa talte du vel med Frøken Maar, hvorledes blev det med
hendes Benbøjninger (forstaar jeg ikke at udtrykke mig fint) bare hendes Ven
Blanche ikke har saaret hendes Hjerte, saa kunde det sidste let blive værre end det
første ikke? Hun faar det let tror jeg nok, med ved Gud gaar det lige saa hurtigt over,
hun har vel nok saa mange Inclinationer, saa det er ikke saa farlig.
Vil du takke din Fader mange Gange for Brevet jeg modtog i Lørdags jeg havde hele
Ugen hver Dag saa bestemt ventet Brev og løbet saa glad ud til Postbudet, endelig
kom det da, jeg synes det var saa længe, længe siden jeg rejste fra Julianelyst og
havde ikke hørt en Tøddel derfra, naar jeg kommer saavidt jeg faar Philipine Gaven
færdig (som du vel synes trækker noget i Langdrag) skal jeg nok skrive et Par Ord
ned til din Fader
Lørdagmorgen. Nu har jeg været ude og give Marie The og Tante Kaffe paa Sengen.
Emma sover endnu, saa vil jeg benytte Tiden til hun vaagner jeg skal klæde hende
paa til at tale lidt med dig, jeg skal ogsaa have skrevet til Aarhus i Formiddag, saa jeg
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maa skynde mig. Du kan tro jeg er glad over at jeg fik Emma med hjem, hun er en
lille kjærlig sød Unge og morer og adspreder os alle, hun synes ogsaa godt om at
være her, hun længes slet ikke, vil ikke hjem naar vi taler med hende derom, hun har
det ogsaa godt, ligger i en lille Seng i Sovekammeret hos Moder, hun bliver sagtens
lidt forkælet. Hvad skal jeg saa egentlig fortælle dig som kan interessere dig, jeg
oplever ikke meget, holder mig saa vidt mulig inde, jeg holder ikke meget af at
komme paa Gaden. Marie og jeg gaar lidt i Haven i Middagsstunden i Gaar var vi da
kommet ned i Østergade mod min Vilje og hvem var vi saa saa heldige at møde andre
end Overauditøren, det var første Gang, han blev vist alvorlig glad, han gjorde sig
dog den Ulejlighed at hilse (mere end jeg næsten havde ventet) Fruen ser man meget
lidt til, de lever stille. Hendes Søster Jette er der i denne Tid og bliver nok det meste
af Vinteren (Børnetøj skal der være bestilt i Byen). De havde forleden da Sessionen
var her meget stort Selskab, de kom først til at spise Kl. 12 saa de var betydelig flove
og sultne, bleve saa endelig beværtede med Postejer, Salater etc. Som der just ikke er
meget Gehalt i. Doktor Flemers var her forleden Dag at gøre Visit, og Fruen har
fortalt andre Steder, at jeg ser da saa ulykkelig ud, er det ikke til at ærgre sig over. Jeg
ved ikke jeg ser anderledes ud end jeg før har gjort, jeg er maaske nok blevet lidt
mere alvorlig, som da ikke er til at undres over, men ulykkelig tror jeg ikke jeg ser
ud, hun er ogsaa en rigtig Pjatgaas. I Lørdagsaften var Marie og jeg hos Holst´s, vi
skulde jo til at spille lidt sammen igen, men mine Fingre vil ikke med, de ere stive.
Paa Søndag er det Christines Aarsdag, saa skal vi da over paa Apotheket til
Gratulation og formodentlig om Aftenen sammen med den kjære Familie som Marie
stadig siger. Løjtnant Lund har været hjemme en Ugestid, var med til Jette Schaun
Bryllup igaar 8 Dage det var med Lys Kirken smukt pyntet med Blomster, det er nok
et daarligt Parti hun har gjort stakkels Pige, de rejste næste Dag til København, de
skal ellers have Gjæstgiveriet i Forpagtning. Og nu farvel for denne Gang kjære
Christiane, hils nu dine Forældre, Ida og alle Børnene, Frøken Seidel ikke at
forglemme (er hun oplagt i denne Tid) lad mig se du er rar og skriver snart til din
Andrea
x Du ved vel ikke hvad det Vigonske Garn koster pundet som W Fischer bruger til at
brodere i Filet med, kunde du ikke engang ved Lejlighed faa mig en Prøve samt
Priser.
xx Jeg har begyndt at filere et stort Tæppe til Bordet i den forreste Stue om Aftenen.
Jeg sparer paa mine Øjne og syr ikke med Lys, først hækler jeg lidt fra 7 til 8 saa
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lyser jeg først til Kl. 9 og filerer saa til 10, saaledes gaar Aftenen, imellem er jeg lidt
søvnig, saa gaar jeg ned i Gaarden og lukker for Gæssene og kigger Stjerner, det
hjælper udmærket.
s. 36, 37 og 38 – Brev af 28. december 1860 fra Brunos svoger Georg Preisler, gift
med Frederikke.
Viborg den 28. December 1860
Kjære Svoger
Tak for dit sidste venlige Brev af 6te dennes og tak på din Moders Vegne for det Brev
der kom her 1. Juledag. Det er altid en Høitidsdag for hende, når hun modtager Brev
fra Dig. Vi vare netop den Dag forsamlede paa Gjæstgivergaarden hvor vi med hele
den øvrige Familie tilbragte Dagen. Ogsaa naar yndige lille Sophie var med. Hun er
nu noget dygtig. Du kan tro, kjære gode Svoger, at jeg har faaet en betydelig Handel
herovre nu til Juul, jeg har omtrent til Dato i denne Maaned omsat Varer for ca. 4000
Daler. Vi er Gud ske Tak alle raske og tilfredse og gid Herrens Velsignelse stadig
hvile over os og vore Kjære Familie.
Med hensyn til den i dit Brev opstillede Calcüle da er den ikke aldeles rigtig. Jeg
vedlægger hermed en Seddel over de Obligationer jeg har taget og ved en Vexeleer
ladet sælge i København hvis Quittering jeg har, og ……. en ….. det herindlagte.
Derefter har jeg kun taget i Brug for Eder 3.408 – 10s inklusive Renterne. Der er
saaledes urørt og i god Behold circ 1500 Daler. Jeg vilde ikke bruge flere af din
Moders Penge, da jeg selv har gjort Ud…. af mine egne Midler for 1500 Daler, som
jeg ogsaa har maattet udbetale. Der med er saaledes tilbage tilbage Sparekassebgn for
R1000 2 Actbrev i Brandass a 150s – 300 – og 2 Kongl. Obligat. 100 - 200. –
For Beløbet 3408, - 10s erholder din Moder thinglagt Obligation med Pantret i Alt
hvad jeg hier og -------- -------- , mit Varelager, Gaard, Indbo og Dag fordringer.
Saameget til Oplysning denne Sag betræffende.
En anden Sag er det med din Moders Boe, for at faa Udbyttet af Accierne i
Brandassurantz Contoret vil ikke udbetale dette Udbytte af de 2 Accier, før din
Broders Christians Samtykke er præsteret. Hvorledes forholder den Ting sig? Din
Moder og Frederikke formene, at Du er i Besiddelse af den. Her indbetalte Du
Accierne men faar ---, at den til næste Gang maatte være skaffet tilveie -- har Du
bemeldte skriftlige Tilstaaelse fra Christian om, at han indvilliger i, at Din Moder
sidder i uskiftet Boe, send mig den da, med de Oplysninger Du kan meddele mig.
Lev nu vel kjære Ven! Hils din Forlovede naar du hilser hende til fra os Alle. Gid det
kommende nye Aar maa bringe Dig og hende og os Alle Sundhed, Held og Lykke og
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gid --- Juul maa faa os lige saa glade Speciel Hilsen til Dig fra din Moder og Frederikke ved Din hengivne og trofaste
Svoger Georg Preisler

Levnedsforløb
Discipel Hjorte Apotheket i København 1. januar 1850 – 1. sept. 1853
Eksamen som pharmaceutisk medhjælper 26. oktober 1853
Medhjælper på Sorø Apotek 1. november 1853 – 1. august 1856
Medhjælper Holstebro Apothek - august 1858 - august 1861
Ledelse af Gl. Torvs Apothek i København 1. august 1861 – 1. februar 1863
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Foto af bagsiden af apotekergården i Sorø – taget midt i 1850´erne.
Billedet findes på Lokalhistorisk Samling i Sorø.
Apoteker Stahl ses i døråbningen. Endvidere hans hustru, barnepige og børn.
Herren til venstre i billedet kan godt være Bruno Preisler.

50

51

52

53

54

55

56

57

s. 48 - At Bruno Preisler, er --- -- --------- Preisler har været Discipel hos mig fra 1ste
Januar 1850 til 1ste Septbr 1853 ---- ---Kjøbhvn d. 28de Octbr 1853.
A.P------Apotheker
s. 49 - Herr Studiosus pharmaciae Bruno Preisler har conditioneret hos mig som
Medhjælper i 2 ¾ Aar, fra 1te Novbr 1853 til 1te August 1856. Idet han nu efter eget
Ønske forlader min Tjeneste, er det mig kjært at kunne medgive ham de bedste
Vidnesbyrd om Flid og Dygtighed ligesom ogsaa paa det varmeste at kunne anbefale
ham til Enhver, som han maatte tilbyde sin Tjeneste. Han medtager mine bedste
Ønsker for hans Fremtids Virke.
Sorø Apothek d. 30 Juli 1856.
Glahn
s. 52 Christianshavn d. 20 April 1861
Hr. Cand.pharm. Preisler, Holstebro
Foranlediget ved ---- anmodning I Brevet af 28de Januar, om at ansætte Dem hos mig
ledige Medhjælperplads til August d.Aa. undlader jeg ikke hermed at meddele Dem
følgende.
Den ledige Plads hos mig er som Receptarius, med deltagelse i Haand--- Expedition
og lig--- med ---- ligesom paa de --- hvor der ingen forskuet --- ---Lønnen er 350 rbd frie Plads kan indtages mod ---.
I betragtning af Deres gode Anbefalinger er jeg villig at opfylde Deres Ønsker af
overtage Dem den ansøgte Plads til August men udbeder mig snarest Deres Svar ---- --Med agtelse
Hauberg
s. 53 - Holstebro Apothek 2den Mai 1861
At jeg i dag har modtaget Hr Asf. ---- meget ---- af 30de f.m., har jeg herved den
Ære at medtale med Tilhøirende, at, hvor kjært det end vilde have været mig at
modtage den ledige Plads paa Hr Asf Apothek til 1ste Aug, jeg ikke mere seer mig i
stand til at ---- paa Hr. Asf Tilbud, da jeg igaar har modtaget Engagement for Hr
Apoth. Svanholm paa Gammeltorvs Apothek.
70

Idet jeg takker Hr Asf. For Deres mod mig udviste Velvillie, tillader jeg mig at bede
Dem om ved Lejlighed at ---- mine Anbefalinger.
Jeg forbliver Deres ærbødige
B. Preisler
s. 54 – korrespondance mellem Bruno Preisler og apoteker Svanholm, Gl. Torv
Apotek, København – 26. april og 1. maj 1861
d. 26. April 1861
Da jeg har bragt i Erfaring, at der til førstkommende 1te August bliver en Plads ledig
paa Deres Apothek som Skrankarius, og jeg paa Grund af Familieforhold til --- tid
forlader den Plads, jeg i 3 Aar har udfyldt her paa Apotheket, tillader jeg mig
ærbødigst at ansøge om samme. Jeg tillader mig at vedlægge Kopia af en mig af min
tidligere ---- Hr. Apoth. Glahn i Sorø, meddelte Anbefaling, og at bemærke, at min
nuværende ---- ---- Hr. Apoth. Faber, Løveapotheket, med Fornøielse meddeler
enhver nærmere Underretning, som Hr. Apothekeren maatte attraa angaaende mit
Forhold.
I Haab om at Hr. Apoth. Reflekterer paa mit Tilbud, forbliver jeg Deres Ærbødige
B.Preisler

d. 1ste Mai 1861
At jeg har modtaget Hr. Apoth. For mig --- behagelige Skrivelse af 29fm, giver jeg
mig den ære at meddele med Tilføiende, at jeg med Fornøielse indgaar paa de stillede
Betingelser, og at mine Bestræbelser stedse skulle gaae ud paa at udfylde Pladsen
saaledes, at jeg kan vinde Hr. Apothekerens Tilfredshed.
Jeg forbliver deres ærbødige
B. Preisler
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s. 55 og 56 –Brev af 29. April 1861 fra apoteker Svanholm, Gl.Torv Apotek i
København til Bruno Preisler i Holstebro
Kjøbenhavn den 29de April 1861
Hr Cand. pharm. Preisler
I anledning af Deres --- af 26. ds fm tillader jeg mig at underrette Dem om, at den for
mig ledige Plads som Skrankarius til 1de August staar Dem aaben, forsaavidt som De
af det Følgende troer at kunne finde Dem tilfreds med Betingelserne.
Gagen er 300 rbd og alt frit i Huset med undtagelse af Wadsk. F--- hver 2den
Helligdag, hver Lørdag hele Dagen og hver Mandag Eftermiddag efter Kl 3.
Nattevagten deles med de 2de -----. Med hensyn til Forretningerne vil De uden Tvivl
indsee at det er mig umuligt hele ---- at nævne disse specielt, medens der dog er
enkelte --- jeg skal berøre --- ere --- Tirsdag og Lørdag hele Dagen, hvorimod
Laboranten først møder Kl 12, maa Skrankarius de 2de Formiddage dele ---- indtil
Laboranten afløser som i ligeledes ønsker jeg at han forbliver i Apotheket de Aftener
han ikke har Vagt indtil ---- 10, og særlig paaser at --- med omhyggelighed samler ---. For øvrigt maa hans Opgave naturligvis være at lade Forretningerne, ---- hvor det
er nødvendigt, og naturlig at controllere Disciplenes Expedition
Da netop flere Kandidater i disse Dage have meldt sig til Pladsen, tør jeg maaske med
omgaaende --- udbede mig Deres ærede Svar.
Deres ærbødige
Svanholm
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