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FORORD

Da jeg i begyndelsen af 1970erne påbegyndte indsamling af materiale om 
emigration af danske dyrlæger til Rusland, havde jeg især vanskeligheder 
med at forklare motiverne til den unge Chr. Engeisens udvandring. Men et 
par år senere kom jeg i kontakt med hans dattersøn, Bau-Ing. Alf v. Spindler 
i Wettingen i Svejts, og så ændredes billedet hurtigt. Med stor forståelse og 
imødekommenhed fik jeg stillet til disposition ikke blot familien Engeisens 
fotoalbumer, slægtsregister og lign., men også breve stilet til hans fader og 
broder. Af disse breve fremgik det, at Chr. Engeisens fader - og måske også 
nogle andre familiemedlemmer eller hans faders omgangskreds - ikke syntes 
om hans kone, og den unge Christian vendte derfor ryggen til datidens Dan
mark og i anden halvdel af 1871 emigrerede han, hans kone og hendes knap 
tre måneder gamle barn til det øerne Sibirien. Havde denne handling ført til 
et lykkeligt liv i Rusland, var der senere ingen årsager til fortrydelser. Men 
desværre gik det ikke sådan. I brevene til Landbohøjskolens professorer H. 
Krabbe og B. Bang (udgivet i 1974) og til hans fader (udgivet i 1983) for
tæller han om sit mangfoldige virke i Rusland og børnene og konen nævnes 
kun sporadisk. Men i disse breve her, som er skrevet meget åbenhjertigt til 
hans broder, sognepræst Otto Waldemar Engelsen, lærer vi hurtigt, at livet i 
Rusland for ham ikke var nogen dans på roser. Følelsen, at man hele tiden 
var »nemec« d. v. s. udlænding (ordret oversat betyder nemec tysker), for 
meget arbejde i det daglige og kamp med ofte ukultiverede mennesker, uhel
dig disposition med ejendommen, den utaknemmelige opgave at være med
lem af menighedsrådet, den 16-årige datters død, store problemer i ægte
skabet, ønsket om forsoning med faderen og den evige længsel efter Dan
mark - dette er de vigtigste hovedtræk af brevene igennem de 35 års ophold i 
Rusland for hans vedkommende.
Vi håber, at han ville tilgive os udgivelsen af alle hans breve, også dem i 
denne tredie og sidste samling, stilet til hans fa år yngre broder, Otto Walde
mar. Vi har brug for dem for at forstå hans liv der og til belysning af situa
tionen i Rusland i hans tid og alle de mennesker, han kom i forbindelse med, 
enten i det daglige eller ved mere festlige lejligheder eller sådanne helt 
eksceptionelle situationer, hvor han blev bidt af en gal hund og i uvished 
måtte tilbringe tiden i Moskva for at blive vaccineret efter Pasteurs metode, 
knap et halvt år efter at metoden blev opfundet!
Men ikke alt er kun desperation og tristhed. Engelsen avancerede til gouver- 
nementsdyrlæge, han bekæmpede med held kvægpesten, han blev flere gange 
belønnet og dekoreret, hans indsats blev anerkendt både af det offentlige og 
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af private. Og vi glæder os med ham, når de ofre han må bære giver resul
tater: Anna blev læge og de andre fik også efterhånden uddannelse og jobs. 
Og hvor lykkelig er han, når børnene kan dansk og når nogle af familiemed
lemmerne kan komme på besøg i Danmark, da han selv er forhindret i at 
gøre rejsen til sit gamle fædreland.
Med udgivelsen af de otte bind i serien Kilder til veterinærhistorisk forskning 
har de nordiske dyrlæger og andre interesserede hidtil fået ca. 15.000 bøger 
fremstillet som førsteklasses arbejde hos det kendte frederiksbergske bogtryk
keri Kandrup. Med det ottende bind siger vi også farvel til den gamle måde 
at fremstille bøger med blysats, klicheer etc. og siger goddag til den nye 
offset-teknik, som vil blive benyttet ved fremtidige udgivelser i samme serie. 
For et godt samarbejde hidtil takkes tredie generation af bogtrykkeriet Kan
drup v. Jørgen Kandrup, og dettes dygtige medarbejdere, med håb om et 
fortsat godt samarbejde.

Udgiveren.

Viby Sj., den 27. 8 1987.

Brevene er translittereret og udgivet af 
forskningsbibliotekar, dr. med. vet. Ivan Katic, 
Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek, 
Biilowsvej 13, 1870 Frederiksberg C.
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Christian Engelsen,

1870 (jan.), dimitteret, derefter i praksis 
(Kammerhøigaard, Sindbjerg, 
Mors) til medio 1871?

1871 (januar) gift i Hvidbjerg Kirke 
(Mors) med Marie Pabst (1843— 
1920)

1871 (efteråret) afrejst sammen med fa
milien til Østsibirien (Blagovesdensk 
o. a. steder), ansat som telegrafist 
ved et russisk telegrafselskab

1877 aflagt tillægs veterinær eksamen i Skt. 
Petersborg, derefter kort tid ansat 
som veterinær ved det Novgorodske 
gouvernement (bekæmpelse af milt
brand) samt ved en forbrændings
anstalt ved floden Seksna, nordøsti. 
Rusland

1877 veterinær ved kvægdrivningsstation 
i Homel (Gomel), Vestrusland (ind
til 1886)

1882 kollegieassessor

Biografiske oplysninger

1847 (2. febr.) født i Helsingør
Forældre: Andreas Christian Engel
sen, kgl. fuldmægtig, kontrollør, 
telegrafsekretær, og Petrea Amalie 
Schultz

ca. 1859 elev på Schneekloths skole

1864 deltog i krigen ved Dannevirke. 
Fredericia. Stauerbymark

1865 (19. august) immatrikuleret på Den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

1883 dekoreret med Stanislavkorset 3 kl.

1885 besøger veterinærskolen i Dorpat 
og nogle veterinære institutioner i 
Skt. Petersborg

1886 besøger Danmark første gang under 
hans mangeårige ophold i Rusland

1886—1887 i Sarepta (Sydrusland, Gou- 
ver. Astrachan) ved kvægstationen 
i Capurniki

1887 ældste gouvernementsdyrlæge i 
Mi nsk (indtil 1896«)

1888 andet og sidste besøg i Danmark

8



18*96 overflyttet til Vinniza (Podolien)

1903 meddelelse om vaklende helbred 
(kortåndethed)

1904 let apoplektisk anfald
1905 rejser til Lemberg, Krakow, Wien 

og Zürich; kortåndethed forværret

1900 meddelelse om fund af tuberkelbak
terier; praksis sagt op. 1. (14.) juli 
død.

Børn: 1. Mogens (1871—ca. 1930)
2. Anna (1873—1940)
afsluttede Handelsakademiet i Skt. 
Petersborg, studerede derefter me
dicin i Genf (Svejts), gift 1904 
med svejtsisk kemiker O. v. Spind
ler
3. Andreas (1881—1946)
studerede naturvidenskab i Skt. 
Petersborg, blev lærer og senere 
officer, emigrerede i 1917 sam
men med sin russiskfødte kone 
Alexandra til Tyskland. Alexandra 
kom ca. 1955 til Danmark, hvor 
hun levede på Socialministeriets 
alderdomshjem i Thisted, og hvor 
hun døde i januar 1971.
4. Margrete (1884—1900), død af 
tuberkulose

Otto Waldemar Engelsen og hustru Olga. 
(Fot. 1925).

Søskende: 1. Margrethe Christine (1849 
—1872)

2. Hilda Oline (1851—1927), 
kommunelærerinde

3. Otto Waldemar (1853— 
1931), sognepræst

4. Edvard (1854—1920), 
tandlæge
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Fortegnelse over breve fra Chr. Engelsen 
til broderen Otto Waldemar Engelsen m. fl. med kort resumé.

1. Homel, 20. august 1883.
Takker broderen Otto Waldemar, som tog imod Christian Engeisens kone Marie og dermed 
banede vejen for familiens forsoning. Inviterer Otto på besøg. Filosoferer om livets gang og 
mening. Han har en meteorsten, der skal sendes til Danmark ved lejlighed. Marie er tre år 
ældre end han.

2. (Uden sted), 5. oktober 1883.
Er bekymret over broderen Edvards sygdom (tuberkulose). Flytter til en anden lejlighed 
p. g. a. utøj.

3. Homel, 23. maj 1884.
Glæder sig over, at Otto tænker på at komme på besøg. Flere rejseruter med dertil hørende 
priser angives.

4. Homel, 12. marts 1885.
Chr. Engelsen har haft kopper, men er i bedring.

5. Homel, 6. april 1885.
Er nu næsten rask. Ottos besøg er udsat eller aflyst. Chr. E. tænker på at tage en tur til 
Danmark, men ikke straks. Råder Otto til at blive præst.

6. Homel, 31. august 1885.
Chr. Engelsen er bekymret over faderens sygdom (nyregrus). Han har haft tilfælde af milt
brand hos okser. Datteren Margrethe er blevet døbt. Den ældre datter Anna går i tredie klasse 
og Mogens er optaget i jernbanens tekniske skole.

7. Minsk, 9. juni 1888.
Takker for gæstfrihed under sit ophold i Danmark. Var på Mors, hvor han blev modtaget 
ualmindelig godt efter 18 års ophold i udlandet. Tænker over mange minder fra Danmark, 
krigsårene 1864, faderens indsats som ung mand i Helsingør. Under besøget var han en tur i 
Helsingør med broderen Edvard, endvidere besøgte han prof. Bang, Landbohøjskolen. Til
bagerejsen til Rusland skete via Libau, hvor han havde vanskeligheder med toldvæsenet. 
Under opholdet i København udklækkedes ideen om at skrive Engelsen slægtens historie.

8. Minsk, 7. december 1888.
Havde kompetencestridigheder med jembanestationsbestyreren ang. transport af okser. 
Beskriver familielivet og børnenes undervisning. Udarbejdelse af stamtavle over Engelsen 
slægten ligger ham meget på sinde.
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9. Minsk, 18. maj 1889.
Argumentationer og surmulerier over pecuniære forhold ved familiebesøg. Ønsker at ud
arbejde en større etnografisk beskrivelse af forskellige folks religionsudøvelse. Opmuntrer 
broderen til at fortsætte arbejdet med slægten Engeisens historie. Margrethe er syg.

10. Minsk, 8. september 1889.
Har faet nogle sider med faderens levnedsbeskrivelse, men ønsker at Otto udvider denne. 
Tilbyder at betale trykningen.

11. Minsk, 11. oktober 1889.
Om trosfrihed i Rusland. Har travlt med administration og kan ikke nå ret meget. Interesserer 
sig for broderens manuskript til faderens biografi.

12. Minsk, 20. oktober/1. november 1889.
Er i Moskva til behandling efter at være blevet bidt af en gal hund. Er vaccineret efter den nye 
Pasteur metode. Under disse omstændigheder har han skrevet en artikel om hundegalskab til 
Tidsskrift for Veterinærer. Er nedtrykt på grund af sygdom. Har været ude at se på Moskva, 
men længes efter Danmark og det rolige liv der. Har været på besøg hos filologen og digteren 
Thor Lange, som er dansk konsul i Moskva. Kommenterer udarbejdelsen af slægtshistorien.

13. Moskva, 26. januar/7. februar 1890.
Har travlt med forskellige administrative opgaver, bl. a. årsberetning. Har fået brev fra 
Edvards kone. Spørger til manuskriptet om slægtshistorien.

14. Minsk, 9. januar 1891.
Kirken har faet et nyt orgel. Var forleden i den katolske kirke for at høre orgelspil der. Er 
sekretær for Selskabet for dyrenes beskyttelse. Om det russiske politis afstraffelsesmetoder og 
jura.

15. Minsk, 31. december 1891.
Med børnene går det godt, Anna har afsluttet gymnasiet. Mogens har været i Hamborg og 
ville til søs, det lykkedes ikke, og han kom hjem med gode menneskers hjælp, nu er han i tele
grafvæsenet. Der har været valg af ny præst; efter prøveprædiken valgtes pastor Kluge. Nytårs
aften hos dr. Untitt. Fest i anledning af Dorpat Universitetets 90 års jubilæum, mange talere - 
deriblandt Chr. Engelsen.

16. Minsk, 19. juni i 1882.
Har travlt, derfor skriver han ikke ofte, Anna er nu i København. Pastor Kluges indsættelse, 
hvor også biskoppen var til stede, var meget dyrere end beregnet. Engelsen maner til spar
sommelighed og siger, at præster bør vise et godt eksempel for andre. Engelsen er begyndt at 
eksportere heste til Danmark. Der har været påsat brand i huset.

17. (Uden sted), 14. august 1892.
Bekymring over datteren Anna, der er syg i Danmark. Har en ejendom og køber besætning. 
Beskrivelse af den russiske hospitalsforvaltning i byen Jaroslav. Om årsagerne til koleraens 
udbredelse i Rusland.
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18. Minsk, 24. august 1892.
Takker Otto og hans kone for deres pleje af Anna. Engelsen har været udsat for et røverisk 
overfald, der endte i et større slagsmål. Travlhed med ejendommen, Marie er meget aktiv i 
landbruget. Tyren har angrebet en hyrdedreng.

19. Minsk, 1. januar 1893.
Hans liv i Rusland kan ikke sammenlignes med det fredelige, rolige, ja idylliske liv i Dan
mark. Længes efter havet, læsning i de hyggelige vinteraftener. Ejendommen er dårlig, han 
føler sig snydt. Har givet sin kone en revolver i julegave. Manuskriptet med familiens historie 
optager ham meget. Vanskeligheder med pastor Kluge.

20. Minsk, 22. december 1893.
Har fået stilling på slagtehuset, pengene herfra går til at dække tabene ved ejendommen. 
Pastor Kluge er rejst, men nu er der problemer med organisten. Anna er medlem af fattig
komiteen og læser med lillesøsteren Margrethe. Dres går i gymnasiet.

21. Minsk, 28. juli 1895.
Engelsen drømmer om Kronborg og barndomsegnen. Der har været en lang pause i brevskriv
ningen, det præciseres ikke hvad årsagen er, men der antydes en krise. Marie er for tiden på 
besøg hos Otto og familien. Engelsen takker for deres gæstfrihed.

22. Vinniza, 22. december 1895.
Tænker på julen i Danmark i hans barndomstid. Dyb uoverensstemmelse med Marie. Økono
miske vanskeligheder. Han bor alene i Vinniza, Marie på ejendommen. Anna læser i Skt. 
Petersborg, tjener penge ved sprogundervisning. Andreas i gymnasiet.

23. Isabelovka, 8. februar 1897.
Prøver at forklare konflikten med Marie og placere skylden. Han har fundet en anden, som 
han bedre harmonerer med. Er blevet presset til at flytte til Vinniza; bitter på Anna, som har 
blandet sig i sagen.

24. Kuokkala i Finland, 8. august 1900.
Datteren Margrethe er døende (tuberkulose) på et sanatorium i Finland.

25. Kalnichovka i Podolien, 21. december 1900.
Ønsker at rejse til Danmark snarest, men kan ikke komme afsted af økonomiske årsager. 
Stærk hjemve ved juletiden. Denne jul er især svær for ham - det er første jul uden datteren 
Margrethe. Marie er på besøg hos Otto. Anna studerer medicin i Svejts.

26. Vinniza, 14. juli 1901.
Glæder sig, at Dres kan lære noget om Danmark og tale dansk. Ønskede at slippe fra det hele, 
men kan ikke. Mogens er i Sibirien. Fagligt går det godt, der sendes bud efter ham langvejs fra.
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27. Ejendommen Timanovka, 25. februar 1902.
Chr. Engelsen er nu 55 år og har tilbragt 30 år i Rusland. Han lever under vanskelige forhold, 
tilværelsen er en kamp. Vil gerne give bidrag til trykning af familiens historie. Han vil nu 
forlade den anden og flytte sammen med Marie igen, vistnok efter pres fra Otto. Han har 
medynk med Marie, men ingen agtelse for hende. Hans dyrlægegeming giver ham stor til
fredsstillelse.

28. Buchanovka, 7. april 1902.
Chr. Engelsen er meget nedtrykt efter datterens død. Snart er også hans arbejde som dyrlæge 
endt. Han synes Otto holder med Marie mod sin egen bror.

29. Vinniza, 8. maj 1902.
Fortæller om, hvordan ægteskabet har været gennem årene, Marie har altid været kommande
rende og galsindet. Han bor sammen med hende for traditionens skyld. Regner med at rejse til 
Danmark inden længe.

30. Vinniza, 12. marts 1903.
Takker broderen for hans arbejde med slægtsforskningen. Advarer broderen mod at dømme 
mellem ham og Marie.

31. Samgorodok i Ukraine, 9. april 1903.
Beretter mere om slægten Engelsen, som måske kan anvendes til bogen om forfædrene. Om 
faderen som ung i Helsingør ved toldvæsenet og om bedstemoderen og om ham selv.

Fortsætter i Polesje i Pripetegnen, 29. april s. å.
Marie har bagtalt K. og hendes børn, nu er hun rejst, Engelsen bor alene. Længes efter 
Danmark.

32. Holaki i Podolien, 10./24. december 1903.
Er hos den danske Marcus Munk for at holde jul. Engelsen mener, at han hovedsagelig har 
nået, hvad han har sat som sit mål og regner med at rejse til Danmark.

33. Vinniza, 17. januar 1904.
Grubler over sit liv med Marie. Dres er blevet gift. Økonomiske forpligtelser overfor Marie og 
børnene plager ham. Støtte til udgivelse af slægtsstudier. Om 33/4 år, når han får pension, vil 
han bosætte sig i Danmark, helst i Helsingør.

34. Zürich, 16. oktober 1905.
Lægerne i Svejts kar konstateret kronisk bronkitis og hjertesvækkelse. Mere om slægtsforsk
ning. Mogens er i Manschuriet ved jernbanen og er gift. Andreas studerer i Skt. Petersborg. 
Chr. Engelsen er hos Anna og hendes mand i Zürich.

35. Zürich, 23. oktober 1905.
Mere om slægtsforskning. Var på museet (Pælebygninger).
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36. Vinniza, 22. december 1905.
Uro i Rusland, det ventes at blive værre. Helbredet er lidt bedre, passer delvis sin praksis.

37. Vinniza, 27. december 1905.
Uroligheder, gadekampe og plyndringer. På gaden råbes længe leve friheden og der går pro
cessioner med røde faner med påskrifter leve friheden, leve revolutionen m. m. Politi og 
embedsmænd deltager selv i jødeforfølgelser. Dres hjælper med vaccinationer. Engelsen har 
det lidt bedre, læser meget og tænker på de svundne tider.

38. Vinniza, 3. februar 1906.
Filosoferer over livets gang. Dres’s kone er doven. Anna er snart færdig på universitetet. Hans 
helbred er ikke godt.

Tillæg 1.
Anna takker for opholdet og skriver lidt om besøget på Kronborg og i København. Hjem
rejsen til Libau var uden problemer, bortset fra at de rejsende måtte lade deres tøj desinficere. 
Optimistisk med hensyn til ejendommen. Koleraen er i aftagende.

Tillæg 2. 20. december 1905.
Marie skriver lidt om børnene og sig selv. Universitetet er lukket, derfor er Dres hjemme.

Tillæg 3. Sarepta 6./18. februar 1892.
Brevet er fra hans bekendt, apoteker i Sarepta A. Becker. Han skriver om forholdene i byen, 
sig selv og sine kunder i Wien m. m. som opkøber lægeurter hos ham.
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Breve
fra Chr. Engelsen 

til broderen Otto Waldemar Engelsen 
m. m.



Brev nr. 1

Homel1 den 20 August 1883

Kjære Otto!
Tak bliver ydet overalt og er et forslidt 

Stof, dog beder jeg Dig tage imod det. Tak 
for Din Venlighed mod min Kone. Du 
brød Isen2, hvad jeg ikke ventede, men 
antog, at min Kone vilde leie sig et Værel
se. Der er derved vundet at Forholdet 
mellem Fader og mig er blevet friere og 
selv om Fader ikke er fuldstændig til
freds, er dog Skyggen, der stillede sig 
mellem os rykket ud i taagede, fjerne 
Egne. Du har vel ikke skrevet, ei sendt 
det meget omtalte Fotografi o. s. v. men 
her foreligger til min Gunst en selvstæn
dig Handling fra Din Side, som jeg skal 
erindre. Vel har jeg været vant til at gaae 
min egen Vei og har endog flere Gange 
hængt mellem Ragnarok og Gimle3, har 
følt det briste under mig, medens jeg 
uforfærdet forberedte mig paa at blive 
kastet i det ukjendte Land, vel har min 
Sjæl tidt været „im bangender Pein“4 og 
har physisk og moralsk stridt Striden om 
end ikke altid den gode, saa jeg er ikke 
forvænt, dog bidrager det til min Ro og 
Tilfredshed, naar jeg veed, at Fader, som 
jeg skylder saa meget, ikke gjør sig Sorger 
for mig og ikke for min Skyld har util
fredse Timer. Vi leve kun eengang. Naar 
Elementærindrene som Følge af indleiret 
elastisk Væv ere meer eller mindre uskik
kede for Endos- og Ex [os] mose, hører 
Organisme op at arbeide, Hjernens Ar
beide, Productet af Hjernecellernes com- 
pillatoriske Virksomhed forringes og en 
skjøn Dag er Sjælen, der før var en Snees

1 by i Hviderusland, nu ca 300.000 
indbyggere.

2 Chr. Engeisens fader, Andreas var 
imod sønnens ægteskab med den nogle 
år ældre Marie Pabst.

3 Gimle iflg. den nordiske mytologi 
den gyldne sal, hvor de gode efter Rag
narok skulle nyde evig lykke.

4 angst og smerte.

Proteinstoffers forenede Virksomhed kun 
Kulsyre og Ilt, som vel igjen ved Reduk
tionsprocesser kunde træde i organisk 
Forbindelse, kunne udgjøre Dele af en 
anden Organisme, Menneske eller Dyr, 
men som dog, da ingen Gjentagelse finder 
Sted i Naturen og enhver Organisme kun 
er et Product af Omgivelsernes forenede 
Virksomhed, er forskjellig fra den fore- 
gaaende. Delenes Sammensætning er al
drig den samme, selv om hist og her den 
chemiske-histologiske Bygning kan være 
meget overensstemmende. Intet Væsen er 
fuldstændig liig et andet og vil vel næppe 
blive det, hvormed en Organismes for
nyede Liv er udelukket. Vel er der Chance 
for med væsentlige Dele af sit Jeg at kom
me til at leve igjen i et eller andet Stykke 
Hestehud for herefter at komme til at 
tjene som Saalelæder — eller som Ind
voldsorm engang at komme til at plage 
sine Efterkommere. Men da en saadan 
Tilværelse fra et Nutidens Standpunct 
kun er lidt lykkelig (maaske kan man 
dog komme til at skatte en saadan Exi- 
stens, vil jeg aldeles see bort fra den og 
kun holde mig til den Fugl, jeg har i 
Haanden), derfor — vi leve kun eengang, 
hvorfor det hedder ikke lade Tiden for- 
gjæves stryge og vente paa Fred i hiin 
Verden, nei siden kan det ikke gjøres 
godt igjen.

Jeg kan ikke rigtig faae i mit Hoved, at 
jeg skriver til en voxen Broder, jeg holder 
mig uvilkaarlig til den sidste Erindring 
jeg har fra 16 Aar siden5 thi ethvert an
det Billede jeg nu vilde stille op, vil dog 
være et Phantasibillede da jeg ikke kan 
forestille mig det jeg ikke har seet. Det 
er nok ogsaa kun det andet Brev jeg skri
ver til Dig. Da jeg var hjemme for sidste 
GangG, var Du jo i Kjøbmandslære. Det 
var da godt, at Du kom ud heraf, det var 
dog det bedste. Imod en saadan Stilling 
er Du nu paa den grønne Green. —

5 1867, da Chr. Engelsen var midtvejs 
i sin uddannelse.

6 sandsynligvis i 1871.
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Forresten er jeg fattig med Brevstof. 
Skal jeg begynde at fortælle Dig Ansku
elser, Stemninger og Episoder, vil det 
blive uden Ende. Du har jo her en lille 
Prøve idag der herfra har givet Dig nok 
af det, og Dagens Begivenheder har jo 
Marie7 gjort Dig a jour med. Hør lille 
Ven, Du kunde vel ikke have Lyst til at 
gjøre en lille Afstikker hertil. Til Libau8 
koster det første Klasse 15 Rubler, 2den 
Klasse 10 Rubler, og fra Libau hertil 11 
Rubler, altsaa Reisen kan gjøres for 21 
Rubler, eller med et rundt Tal 25 Rubler 
eller 45 Kroner.

Frem og tilbage altsaa 90 Kroner. Dog 
det være langtfra at jeg vil overtale Dig, 
thi rimeligviis vil Du blive skuffet i at 
komme til dette Jødehul. Thi for enhver 
Udgift vil man dog gjernc have et tilsva
rende Vederlag, som Byen ikke yder frie 
og min dyrebare Person vil jeg ikke kaste 
i Vægtskaalen, eller rettere sagt tør ikke.

Jeg læser Brevet igjennem og seer at 
jeg igrunden burde rive det istykker, da 
det er uden egentlig Indhold, men saa 
skriver jeg næppe noget andet Brev iste- 
det, derfor lader jeg dette gaae. — Marie, 
Anna11 og Dresl() cre kommode lykkelig og 
vel hertil om end lidt hovedkuls bag paa 
mig, saa de ikke fandt Huset i den behø
rige Orden, hvad havde til Følge, at jeg 
nær havde faaet et Livfuld Hug. I ethvert 
Tilfælde blev jeg saa forskrækket, at jeg 
først forvandt det efter nogle Dage. —

Her er der en Hede saa en Ravn maa 
gabe. Solen bringer Vandet til at koge i 
Pytterne og Fuglene steges paa Grenene, 
Sandet er saa hedt, at man kan koge Æg 
i det, fra [ulæselig] drypper Fedtet og 
Ænderne skjule sig i det mandshøie Siv. 
Luften vibrer over Toppene af Vorte- 
mælk, Gaasefødder, Kate- og Malurt, ikke

7 Ghr. Engeisens kone.
8 havneby, i dag Liepaja.
9 Anna, datter (1873—1940), blev se

nere læge.
10 Andreas, søn (1881—1946), studere

de senere naturvidenskab i Skt. Peters
borg.

en Luft rører sig, og de vældige Graner 
i Fyrstens Skove viste ingen . . . om end 
en ringe Skygge. Fra Hilda11 fik jeg 
Brev som glædede mig meget, dog har 
jeg ikke svaret, da hun jo er reist paa 
Landet og altsaa vilde vel Brevet ligge i 
Kbh. Fader er jo reist for ikke længe si
den, jeg troede han allerede havde [af- 
reist] for længe siden. Havde jeg vidst 
det, havde jeg skrevet; idetfald taget er 
jeg fornøiet med udbyttet af Reisen.

Jeg skulde nu til at læse Latin med 
Mogens12, et græsseligt Arbeide for mig, 
da jeg selv er saa daarlig heri og ikke har 
meget Lyst til at tage fat paa dette Sprog, 
som jeg forresten kunde have godt af at 
forstaae; saa tænker jeg paa at gaae ud 
og styrte mig i Floden for saa at give 
mig til at læse Pathologie eller andet 
Krammerie.

I disse Dage har Qvæget ladet mig have 
nogenlunde Ro. — Jeg lader hermed Bre
vet ligge, da det ikke gaaer før imorgen. 
Den 21. Aug. Jeg kom da afsted igaar i 
Praxis. Hos en meget hesteklog Mand 
havde en Hest faaet en Træpløg op i Be
net; han meente den var bovlam, ligetil 
jeg viste ham Pløggen, der sad i Straa- 
len13. Jeg har her liggende paa mit Bord 
et Stykke Meteorsteen14 et Brudstykke af 
et Stjerneskud; jeg tænker paa at sende 
det til Docent Fjord15. Det er fundet en 
Fjerdingvei16 fra Homel af en dansk Ar- 
beider Dick.

Der har hjemme været Spørgsmaal om 
min Kones alder. Jeg maa da sige, at hun 
er født den 10. October 1843, er altsaa 3

11 Hilda Oline, søster (1851—1927), 
kommunelærerinde.

12 Mogens, Maries søn (1871—1930).
13 sml. også Chr. Engeisens artikel i 

Tidsskrift for Veterinærer 1878 og 1885.
14 befinder sig i dag på Geologisk-mi- 

neralogisk museum i Kbh. (oplyst ven
ligst af museets medarbejder, fru A.-L. 
Thomasen).

15 N. J. Fjord (1825—1891), docent i 
fysik og meteorologi ved Den kgl. Vete
rinær- og Landbohøjskole.

1G fjerdingvej: mil (1882,5 m).
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Aar, 3 Maaneder, 3 Uger og 3 Dage ældre 
end jeg17 og var 26 Aar, da jeg lærte hen
de at kjende. Det kan ikke nægtes, at de 
14 Aar ikke ere gaaede sporløst hen, have 
taget mere paa hende end paa mangen en 
Anden og det havde utvivlsomt været et 
Fortrin, kunde jeg have holdt hende paa 
de 26 Aar.

Hils altsaa Fader, Hilda, Edvard18 og 
og andre Slægtninge. Har Fader faaet 
Broderiet?

Din hengivne Broder 
Christian

Brev nr. 2

5. October 1883.
Kjære Otto!

Hjertelig Tak for Dit Photographie og 
Dine Meddelelser om Edvard saa lidet 
glædelige19 de end ere. Jeg beder Dig be
sørge det indlagte Brev til Edvard og 
snarest mulig underrette mig om hans 
Tilstand. Her i Leiligheden hvor vi bo, 
have vist sig en stor Mængde Tusindbeen 
og Tarakaner20, som hver Nat arbeide sig 
op fra Gulvet og æde Hvidtningen af 
Væggene (en Blanding af Kridt og Meel), 
hvilket foranlediger, at Marie i intet 
Tilfælde vil bo her; og det kan ikke lyk
kes mig at overbevise hende om, at de 
ere aldeles uskadelige Dyr, der kun have 
zoologisk Interesse. Vi have leiet Leilig
heden ovenpaa og skulle med alt vort 
Kram igjen til at trække afsted, hvad rig
tignok ikke er behageligt. Dres21 lader 
mig ikke have Ro, han kommer hen og 
vil have at jeg skal give ham hans Frakke 
paa, men man kan da ikke rende med 
ham i Gaarden, den hele Dag. I Leilig-

17 Chr. Engelsen er født d. 2. febr. 1847 
i Helsingør.

18 Edvard (1854—1920), Chr. E. bro
der, praktiserede som læge i København 
(specialist i tand- og mundsygdomme).

19 Edvard led af tuberkulose.
20 betegnelse for et skadeinsekt.
21 Andreas.

heden ovenpaa har der ligget et Barn 
sygt af Diphteritis, men jeg antager der 
ingen Fare er ved det, naar der bliver 
røget med Chlor og brændt Svovl.

Gid Edvard dog snart maatte blive rask 
forhaabentlig vil Reisen til Corsica brin
ge et godt Resultat22. Det er dog godt at 
Omstændighederne ere saadanne, at han 
kan komme afsted; en Hjemmebliven 
kunde jo have de værste Følger. — Vi 
have den store Fordeel at boe midt i 
Byen ved Torvet. Jeg seer Marie komme 
trækkende med et Par Ænder og Meel. 
Ænderne kostede 85 Kop. altsaa omtrent 
1 Krone Stykket, men de maa endnu 
fodres en 8 Dages Tid.

Kjære Otto Marie beder Dig hilse og 
hils Fader og Sødskende.

Din hengivne Broder 
Christian.

Brev nr. 3

Homel den 23. Mai 1884
Kjære Otto!

Jeg har glemt ellers Alt hvad Du har 
skrevet over den ene Bemærkning, at Du 
maaske vilde komme herover. Reisen her 
[er] ikke dyr. Paa første Plads til Libau23 
(ikke Riga24) 15 Rubler, paa anden Plads 
10. Fra Libau til Homel er directe For
bindelse i eet og et halvt Døgn og koster 
paa 3 Plads 11 Rubel; altsaa hele Reisen 
kommer med et rundt Tal fra Kjøben- 
havn hertil paa 25 Rubler eller 48—50 
Kroner. Paa Jernbane kjører saavel Marie 
som jeg paa 3die Klasse. Om Dampski
bene faaer Du forresten bedste Oplysning 
i Kjøbenhavn hos Dampskibsselskabet i 
Qvæsthusgade. Hver Dag gaaer der direc-

22 hans helbred blev forbedret under 
hans ophold på Korsika.

23 iflg. Tillæg til Berlingske Tidende 
af 27. febr. 1886, var der to ugentlige for
bindelser fra København til Libau.

24 havneby, ikke så velegnet p. g. a. tid
ligere isdannelse.
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te Persontog fra Libau til Homel uden 
nogetsomhelst Omsætning eller Ompak
ning underveis. Farten varer i 32—33 Ti
mer. Kan Hilda komme med, vil jeg glæde 
mig endnu mere; jeg beder Dig derfor 
skriv saasnart som muligt og lad os vi [de] 
naar vi kunne vente Dig og Hilda. Marie 
vil bede Dig at kjøbe et Par Tæpper og 
jeg vil sende Dig Penge til nogle Bøger, 
som jeg skal give en Opskrift paa. Jeg 
beder Dig hilse Sophie Schreiber25 fra 
mig, jeg glæder mig til engang at komme 
til at tale med hende; der var Forskjel- 
ligt jeg gjerne vilde vide Besked om an- 
gaaende Bedstemoder26.

Her er ellers intet Nyt. Den ene Dag 
gaaer som den anden; jeg var en lille 
Tour i gouvernementets smukkeste Egne. 
Der traf jeg i Skoven en Eg, der maalte 
23 Skridt i Omfang. Skoven springer nu 
ud, Fuglene synge, de forskjellige Buske, 
Krat byde et smukt Skue. Skoven har og- 
saa her sin Skjønhed, skjønd af en anden 
Slags end hjemme. Ja jeg vil afholde mig 
fra at blive romantisk; det passer lidt til 
den realistiske Verden. — Det er meget 
sandt hvad Du siger, Folk stræbe efter at 
blive gift, som om de vare gale. Det vil 
ganske simpelt sige, de vise kun, at de 
ikke kunne lade Fornuften raade, at de 
ere svage, medens den Fornuftige og Vil- 
liestærke lader Fornuften regjere For
nemmelserne. Da nu de Dumme ere de 
Fleste, gaae de fleste i Tøiet. Sagen er 
ganske naturlig. Da nu dog de fleste Folk 
ere Bagbæster undrer jeg mig snarer over 
at dog ikke Flere gifte sig.

Det er meget sandt, hvad Du siger an- 
gaaende Edvard, dog vilde jeg gjerne see 
ham inden han reiste saa langt bort.

Ja kjære Otto Farvel og hils Hilda 
mange Gange fra mig. Skriv snart.

Din hengivne Bror 
Christian

25 Sophie Schreiber var Chr. Engei
sens slægtning.

26 Anna-Christine Schultz (1792— 
1875).

Edvard Engelsen.

Brev nr. 4

Homel den 12. Marts 1885
Kjære Otto!

Du fik Brev fra Marie, at jeg var syg27. 
Du har da ikke for min Skyld ængs-tiget 
Dig. Jeg er nu gaaet Sygdommen igjen- 
nem; kun kan jeg Intet bestille. Jeg seer 
kun svagt endnu, men det bliver vel 
bedre. Ansigtet er endnu heller ikke i sine 
gamle Former, men endnu endeel „mis
dannet“. Koppesygdommen er jo heller 
ingen lette Sygdommen. Jeg har dog lidt 
meest i sjæleligt Henseende, thi mine 
Tankerne, der intet Hold havde gik saa 
vidt omkring. — Om at komme herover, 
om Reise til St. Petersborg28 o. s. v. skal 
jeg senere meddele Dig, om hvilke Van
skeligheder eller Ikke-Omstændigheder 
dette sidste kan møde. — Hvad Nyt fra 
Edvard? Hils Hilda.

Jeg har saaledes længtes efter at kom
me hjem under min Sygdom. Hils ogsaa 
Fader. Jeg kan ikke see skrive mere. Det 
værste er jeg endnu ikke er istand rigtig 
til at bruge mine Øine.

Din hengivne Brodér 
Christian

27 kopper.
28 i december 1885 gjorde Chr. Engel

sen en særdeles vellykket rejse til Skt. 
Petersborg og Dorpat, mere om dette se 
pp. 54—63 i Breve fra Chr. Engelsen til 
H. Krabbe og B. Bang 1884—1906. Vete
rinære iagttagelser og kulturhistoriske 
billeder fra Rusland, udg. af Ivan Katic. 
Kilder til V eterinærhislorisk forskning I. 
1974.
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Det færdig udbyggede Veterinærfakultet, Dorpat i 1931. 1. Hovedbygning. 2. Direk
tørboligen og administrationen. 3. Theatrum zootomicum (normal og patologisk 
anatomi). 4. Dissektionssal. 5. Kirurgisk klinik. 6. Operationssal og manege. 7. 
Medicinsk klinik. S. Kullerstald. 9. Klinik for mindre husdyr. 10. Bujatrisk klinik. 
11. Smedie. 12. Bakteriologisk station. 13. Institut for zoohygiejne. Ij. Afd. for 
husdyrbrug, tidl. Afd. for fysiologi. Fra: Teoreticeskie i prakticeskie voprosy 

veterinarii, Tartu 1978.

Brev nr. 5

Homel den 6 April 1885.
Kjære Otto!

Jeg takker Dig for al den Deeltagelse, 
Du og Hilda have vist mig. Jeg har alle
rede i over 14 Dage været rask og for 
har 8 Dage siden overtaget min Tjeneste. 
Min[e] Øine have det godt med Undta
gelse af af en Tilbøielighed til at blive 
røde og løbe i Vand, men forhaabentlig 
taber ogsaa dette sig.

Koparret er jeg ikke, kun stærk rød 
over alt, hvilket først senere taber sig. 
Endnu er jeg ikke saa stærk som tidligere, 
bliver hurtig træt og kortaandet, men det 
er ogsaa det Hele. Desværre har jeg havt 
en 50 Rbls Tab af Sygdommen, naar jeg 
regner Udgifterne i den Anledning og 
tabte Extraindtægter. —

Jeg takker Dig ret for Din Villighed til 
at komme herover, som jo vilde være en 
stor Glæde for mig, dog ønsker jeg ikke 
at Nogen skal gjøre Offer for min Skyld. 
Det er naturligviis meget morsommere at 
tage afsted til Lærermødet i Christiania29, 
især da dette lader sig gjøre for halv Priis. 
Jeg mener Du bør ubetinget benytte en 
saadan Leilighed. Der vil Du faae Ledig
hed til at see og høre Noget. Og hvad kan 
jeg byde Dig i dette Hul for Dine Udgiv- 
ter! Jeg tænker paa til Efteraaret at tage 
til Petersb.30 og Dorpat31.

Du mener, det er saa let for mig at kom-

29 i dag Oslo.
30 i Skt. Petersborg ønskede han bl. a. 

at se det moderne slagtehus.
31 hvor der lå Ruslands ældste og bed

ste veterinærskole, grundlagt af den dan
ske dyrlæge H. P. B. Jessen (1801—1875). 
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me hjem, hvilket det dog ikke er saa. Er 
det for Dig knapt, er det vist næppe rige
ligere for mig. At jeg forresten kun tæn
ker paa at komme hjem med en vis Pragt 
eller Giands har Du uret i at antage. Det 
falder mig ikke ind hjemme at ville give 
mig ud for at være noget i Rusland, naar 
dette Noget er saa daarligt som det er. 
Dog ønsker jeg ikke at komme hjem som 
en Stymper, ønsker at være anstændig og 
ikke frygte for at komme 5 Rubler tilkort, 
saa at jeg maaske skal laane hos Peer 
eller Poul. Saa bliver jeg hellere hvor jeg 
er. — Naar jeg kommer hjem, kommer 
jeg ene, men ikke i Sommer. — Uden at 
have Phantasier under min Sygdom, maa 
jeg dog sige at mit Hovede ikke var nor
malt. Jeg gjorde reent gale Slutninger, 
havde forskjellige Planer, beskjæftigede 
mig meget med Fortiden og Fremtiden. 
Det sidste gjør jeg forresten endnu, da 
jeg tænker som Hilda jo veed dog paa 
(hvor det lader sig gjøre) at forbedre min 
Stilling32 enten paa den ene eller anden 
Maade. Vi blive nok nødt til at tage de 2 
Værelser ved Siden af da Eieren ikke kan 
faae dem give af uden til Folk som vi ikke 
ønsker og komme til at betale derfor 30 
Rubler aarlig. Jeg beklager meget, at jeg 
ikke tog en billigere Leilighed, der blev 
os tilbudt i Efteraaret i et Hus for sig selv 
med Have. Men min Ulyst til at flytte var 
Skyld heri, og nu er der ingen passende 
Leilighed. Her er saa ilde, fordi Een skal 
altid see efter, naar Dres er i Gaarden 
hvad er Tidsspilde. — Naturligviis Ed
vard kan jo ikke vente at blive fri for 
Vanskeligheder33. Fordi han er Dr. med, 
er han dog ikke andet end et Menneske 
og Dr. med. har kun Værd under visse 
Omstændigheder.

Har Du practisk Blik saa betænkt Dig 
ikke.

Ingen takker Dig fordi Du slider Dig 
op i en Skole eller giver Dig 2 Skilling 
derfor eller agter Dig mere herfor. Sæt 
alle Seil til for at Du kan faae Dig et

32 ved at blive overdyrlæge.
33 uopklaret.

Præstekald34. Verden, som vi nu eengang 
leve i, forlanger at vi ere practiske og 
det forlanges ikke mindst af Geistlighe- 
den. Den Mand, den Præst, der vil opnaae 
Resultater, maa kjende de Forhold han 
lever under og hans Tale, hans Virken 
for Guds Ord maa have mange Tilknyt- 
ningspuneter i det daglige Liv, maa væk
ke det slumrende Gode til Live, der fin
des i Bondens Hjerne, maa vække hans 
Trang til Oplysning, maa give ham Stof
fet saaledes, at hans Hjerne ved ringe 
Selvarbeide kommer til den Slutning Præ
sten vil have. Gives det ham ind paa an
den Maade f. Ex. fix og færdig i Lexi- 
form som i Skolen kjæder det ham og 
abstracte Begreber forstaaer han ikke. 
Ser hen til Jesuitismens Historie, dens 
Forhold til Staterne og Folkene. Skjøndt 
jeg kunde have Lyst til det vil jeg dog 
ikke gaae videre i saadanne Sager. Kort 
og Godt Du maa blive Præst35 og dermed 
nok. —.

Jeg har undertiden mine mørke Timer, 
især efter min Sygdom, men haaber nok 
at komme igjennem. Marie er i Nat syg 
af Kolik og ligger nu, dog har det bedre. 
Forholdet er godt.

Dit forrige Brev kan jeg ikke finde, 
skjøndt jeg mener deri var en og anden 
Ting at besvare.

Det er anden Paaskedag saavel her som 
Hjemme. Hils Hilda og Fader og jeg øn
sker dem alle en glædelig Paaske og naar 
Du skriver Edvard.

Farvel kjære Otto 
Din hengivne Broder 
Christian

Marie beder hilse mange Gange.
Fra Fader har jeg ligesom fra Dig faaet 

2 Breve, jeg i disse Dage skal besvare.
Jeg burde have skrevet til Dig tidligere, 

men jeg har havt saadan en Ulyst til at 
skrive.

34 Otto blev sognepræst i Henne ved 
Nørre Nebel og i Hammelev ved Grenå.

35 med senere ansættelse i Erindlev og 
Olstrup pr. Rødby.
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Brev nr, 6

Homel den 31 August 1885.
Kjære Otto!

Jeg har ikke været saa lidt plaget med 
Kuldefeberen og var særlig igaar i en 
nedtrykt Stemning. Det er jo ikke saa 
underligt, at legemelig Lidelse indvirker 
paa Sindet (idag er jeg derimod rask). 
Da fik jeg Faders Brev om hans Lidelse 
af Nyregruus30, hvilket gjorde et meget 
stærkt Indtryk paa mig. Jeg skrev et Brev, 
jeg helst nu havde ønsket uskrevet og be
der Dig have den Godhed at søge at for- 
vidske dette Brevs Indtryk37 hos Fader. 
Jeg seer Alt i Brevet i et meget sort Lys. 
Jeg burde slet ikke have skrevet under 
en saadan Sindsstemning. Dog ængster 
Faders Sygdom mig meget og jeg beder 
Dig om endelig strax at lade mig vide 
hvorledes Fader har det og hvad Betyd
ning denne Lidelse har for Fremtiden. 
Hvis det var nødvendigt, vilde jeg reise 
hjem strax men ellers vilde jeg helst op
sætte det til næste Forsommer38, som jo 
rigtignok kan være vel længe. Hvad Fader 
angaaer er jeg urolig og ængstelig. Skriv 
strax. Det beskjæftiger mig i høi Grad, 
jeg er jo saa langt borte, saa jeg intet kan 
see. Jeg kan ikke følge med hvorledes alt 
staaer til hjemme. Det er ogsaa grueligt 
at jeg er saa langt borte.

Her er ellers intet Nyt. Igaar var jeg 
med Dres hos Fasch30 hvor nogle Oxer 
var døde af Miltebrand. Dres er forresten 
en rask Dreng som jeg har megen Fornøi- 
else af.

Af Brevet til Fader vil Du see, at den 
Mindste blev døbt den 18 August Margre
the Christine10. Forleden Dag gik vi til 
Skovs og jeg havde da Dres paa Ryggen.

Anna har nu igjen begyndt sin Skole,

36 han døde i foråret 1888.
37 brevet synes ikke opbevaret.
38 rejsen fandt sted i februar 1886.
30 stutteriejer.
40 datter Margrethe, født 1884, også 

kaldt Lala, død i 1900 af tuberkulose.

Chr. Engeisens forældre.

er nu i 3die Klasse. Men jeg er utilfreds 
med, at hun ikke kan tale hverken Fransk 
eller Tydsk. Dette er i Rusland aldeles 
nødvendig og kommer til at see at gjøre 
noget i den Retning, ellers vil hin blive 
betragtet for udannet. Mogens41 er opta
get i Jernbanens tecniske Skole. Er han 
en flink rask Dreng vil han om 4 Aar 
kunne faa en god Stilling paa en 50 Rub
ler inaanedlig. — Her i Rusland saavel- 
som i Tydskland er jo Tilstrømningen til 
de studere Stillinger meget stærk, saale- 
des saa at der paa Markedet findes 
en Overflod af studeret Vare der ikke 
er Brug for; især da middelmaadige stu
dere Folk gjerne tabe deres practiske 
Dygtighed (hvis de have havt nogen) og 
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ere uskikkede til grovere Arbeide, hvil
ket sidste er det værste af Alt. — Naar 
nu blot Faders Lidelse intet havde at 
betyde. —

I dag er det et skyllende Regnveir og 
jeg skal idag afsted til en Jernbanesta
tion og see Qvæg, ellers vilde jeg igjen 
tage mine vante Studier op igjen.

Hvorledes har Hilda det, og hvorledes 
staaer Alt ellers til. Skriv mig udførligt 
om Alle, det er jo saa længe siden, jeg 
har hørt Noget. Du var jo paa Landet saa- 
vel som Hilda. Hvorledes staaer det ellers 
til i Familien. Edvard vil jo være Tand
læge42. Det er jo godt at lære saa meget 
som muligt. — Nu skulde snart her kom
me den bedste Tid med Extraindtægter- 
ne. Jeg har nu faaet en Feldscher43 til 
Hjælp, der faae af Staten 250 Rubler om 
Aaret i Løn. Endnu vil han kunne tjene 
sig en 50 Rubler aarlig.

Ja saa vil jeg slutte mit Brev. Marie og 
Børnene bede hjerteligst hilset.

Kjære Broder hils Fader, Edvard, Hilda. 
Din hengivne Broder 
Christian

Det er dog en Sorg med Faders Sygdom.
NB. Jeg beder Dig hos Hilda nøiagtig 

faae at vide hvad de 12 Kraver og Cass- 
chetten kostede. Vil Hilda ikke sige det, 
bliver jeg nødt til at sende paa Slump.

To russiske konovali, som efter en étårig 
uddannelse kunne hjælpe dyrlægerne bl. 
a. ved bekæmpelse af kvægpest. Konoval 
betyder direkte oversat én, der kan kaste 
en hest (P. Jessen kaldte dem på tysk 
Pferdeivårfer). Efter kvægpestens udryd
delse gik de dyrlægerne til hånde bl. a. 
ved kastrationer. Billedet er udlånt af 
Engeisens barnebarn, Dipi. Bau-Ing. A. 

v. Spindler, Wettingen, Svejts.

Brev nr. 1

Minsk den 9. Juni 18 8 844.
Lørdag Formiddag.

Kjære Otto!
Først hjertelig Tak for Din Gjæstfrihed 

i Dit hyggelige Hjem. — Der er jo forlø
bet endeel Tid siden jeg var hos Dig og

41 tiltrods for at Chr. Engelsen ikke var 
biologisk fader til Mogens, tog han sig 
alligevel pænt af hans uddannelse m. m.

42 han virkede som specialist i tand- 
og mundsygdomme.

43 sygemedhjælper, assistent.
41 ny stil.

en meget interessant Tid. Inden jeg om
taler Hændelse vil jeg udtale min Bekla
gelse over at jeg skyndte mig saa meget. 
Fra Kbh. sendte jeg en Sygeattest, men 
jeg fandt mig dog foranlediget til at reise 
en Uges Tid efter. Medicinalinspecteuren45 
sagde til mig da jeg omtalte denne Sag, 
at han undrede sig over da jeg dog nu 
engang havde indstillet Sygeattest, at jeg 
kom saa snart. Formaliteterne vare jo op
fyldte og det var jo Hovedsagen. Jeg sva
rede at jeg frygtede for givet at opvække 
hans Uvillie ved min Udeblivelse men

45 Dr. Dieberg? 
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dertil svarede han igjen, at det var alde
les unødvendigt, at jeg nærede en saadan 
Frygt. Han kunde jo saa godt forstaae 
Situationen; det var jo uheldigt naar jeg 
dog var hjemme, at jeg saa ikke tog alt 
det med, jeg havde at medtage, han til- 
føide at det var min Feil at jeg ikke itide 
ved en privat Forespørgsel havde forskaf
fet mig Vished herom. Men herved er nu 
intet at gjøre; man kan ikke have i Pose 
og i Sæk. Jeg maa være fornøiet med det 
jeg har naaet; skjønt jeg ikke har naaet 
at tale med Halvdelen af de Mennesker 
jeg ønskede at see. Dog har jeg vundet, at 
jeg igjen har taget Indtægterne i mine 
Hænder. Jeg regner med Udgivterne i 
Kbhvn og til Reisen i Forening med det 
jeg har mistet i Indtægter i Minsk (om
trent 200 Rubler her) at Touren til Kbhvn 
har kostet mindst 500 Rubler. Naar jeg 
har mistet 1/12 af Aaret saa har jeg da 
11/12 Dele at trøste mig og dette er jo 
godt. Jeg er overmaade vel tilfreds med 
min Reise4G. — Nu gjælder det at arbejde, 
at komme videre. —

Men med min Reise til Morsø var jeg 
overmaade vel tilfreds. I Sandhed, det 
var som om jeg havde ligget i 18 Aar i 
Jorden og var pludselig stegen op af Gra
ven! Hvilke Forandringer! Hvormange 
vare ikke døde! Dog var der mange til
bage! I de 5 Dage jeg var der besøgte jeg 
Mange, det var mig en stor Glæde at see: 
og Mange, der hørte om min Ankomst kom 
kjørende til Gaarden Mariesminde i Sind
bjerg, hvor jeg boede. Dagen efter min 
Ankomst var der samlet over 20 Gaard- 
mænd, Forvalteren fra Blidstrup, fra 
Glomstrup, saa mange gamle Bekjendte, 
Pastor Sørensen47 fra Karby, Pastoren i 
Redsted (en ung Mand, jeg har i Øieblik-

4G rejsen fandt sted to uger efter fade
rens død (20. april 1888); han kom til 
Danmark i begyndelsen af maj 1888, 
dette blev hans anden og sidste rejse til 
Danmark.

47 Ghr. Joachim Andreas Sørensen 
(1829—?) præst i Karby, Hvidbjerg og 
Red s ted.

ket glemt hans Navn; han kjender ogsaa 
Dig) jeg talte med saa Mange. Saa gik vi 
paa Kirkegaarden i Redsted og der fandt 
jeg de Andre. Jeg fik endog Praxis paa 
Morsø, jeg skrev de første danske Recep
ter, jeg skrev efter 18 Aar. Jeg var i Sind- 
bjerggaard, paa Eistrup, overalt brasede 
de og stegte for mig, jeg fik saa meget 
Kaffe, saa jeg nær havde faaet for meget. 
Det glædede de gode Morsinger, at jeg 
ikke havde glemt dem.

Gjedde48 til Glomstrup er skildt fra sin 
Kone, er omtrent fra Forstanden, hans 
Svigerinde er død, de 180.000 Daler er 
for en stor Deel forsvundne. Han Eieren 
af den stolte Herregaard med de takkede 
Gavle faaer nu de Penge han forbruger 
udbetalt i Dageviis, han er under For
mynderskab.

Jeg saae mine gamle Venner der vare 
til mit Bryllup49, Gaardmændenc mine 
Jævnaldrende Niels Larsen59 og Niels 
Peter Sørensen51, der ikke svigtede mig 
i den haarde Stund52; ja hvad lærte og 
saa jeg ikke paa Morsø!!

Jeg levede i Erindringens Verden. 20 
Aar af mit Liv passerede forbi mig, hver 
Lyngtue vækkede Erindringer; thi da jeg 
saae Gjenstandene, vaktes saa levende til 
Bevistheden alt det de havde været Vidne 
til; jeg gik igjen i den ensomme Hede, de 
varme Luftlag zittrede som i hine Tider 
over Lyngtæppe i den stille Luft. Hjej
len [s] Skrig lød nu som dengang og Vi
bens monot [on ]e Sang var ligesom tidli
gere den frodigste Musik i Hedelandska
bet, jeg satte mig paa den samme Tue, 
jeg sad paa for 18 Aar siden, da jeg sad 
der og tegnede et Billede af min Fremtid.

48 Gjedde, A.
49 der blev holdt i Hvidbjerg kirke d. 

15. maj 1871, men vielsen er ikke indført 
i Hvidbjerg kirkebog, men i Redsted kir
kebog.

59 mere om ham mig ukendt.
51 mere om ham mig ukendt.
52 da han var meget ensom på grund 

af faderens misbilligelse af hans forbin
delse og bryllup med Marie Pabst.
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Glomstrup herregård, 0. Hvidbjerg. Herregården er 
bygget 1797. Hummer i dag en stor privat samling 
fra 1700- og 1800-tallet. Udstillingerne er bygget om 
som et frilandsmuseum med mange forskellige stuer 
og værksteder i bygninger på og omkring herregår

den.

Hvor vidt forskjelligt var dette ikke fra 
Virkeligheden53. Solen stod over Hvid
bjerg Kirke, den Kirke, jeg var bleven 
givt i, den kastede sin mørke Skygge ud 
over Landeveien, den Vei vi gik fra Kir
ken, dengang da min Kone og jeg van
drede ensomt hjem, skydende en lille 
Barnevogn foran sig, seende Fremtiden 

53 og det blev værre med årene! 

for sig i en ubestemt Taage, anende Uveir, 
frygtsomme Halvt, men enige om at holde 
Last og Brast sammen, holde ud til Ende, 
tage hvad der komme vilde.

Jeg sad paa Lyngtuen det var med 
mig som i Steen Blichers „En Sommer
nat Drøm“. Det ene Billede gav Plads for 
det andet. Jeg erindrede mine første Barn- 
domsaar, da Fader gik med mig over 
Bakkerne og I endnu ikke vare fødte, da
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1. regiment afslår 6. februar 186b ved Sankelmark et angreb af østrigske husarer. 
(Træsnit fra Illustr. Tidende 6. mårs 186b).

han fortalte sin Ungdomshistorie da han 
som 13 aarig kom paa van Deurs Kon
toir54, da man anmodete ham om at brin
ge Papirerne ud i Byen, thi nu var det 
dog Tid, og den store Forbauselse, der 
stod at læse paa Alles Ansigter, da han 
svarede, at Circulairerne til alle 20 Per
soner allerede var udbragte. Saa Norge- 
touren hvor han rededde et Skibsfragt 
(dette husker jeg ikke klart). Han talte 
til mig at jeg skulde blive flink og god 
om Livets Betydning og saa meget Andet. 
— Saa saae jeg mig ride paa Gyngehesten 
i den røde Stue, jeg saae Forberedelserne 
til Julen, jeg gik med Fader paa Told
kammeret55, jeg kjørte med ham til Fre
densborg o. s. v., jeg vilde ikke trætte Dig

54 i Helsingør.
55 bygningen findes ikke mere. 

med Alt dette. Derefter Krigsaarene. Træf
ningen ved Sankelmark hvorfra min gode 
Ven Contorist Jensen blev bragt død til 
Flensborg. Jeg siger som Digteren: 
Hvor ere I henne
I Store og Smaa, I Havets stolte Svaner 
Som smykkede her i Dammen . . .
Med Dannebrogs røde Faner.

Men lad dette være nok. Du er uden for 
al min Tid, Du forstaaer næppe min 
Sjæls Rørelse, jeg ubændige Krabat. Hils 
din Kone, troe Du mig, jeg mener hende 
og Dig det godt. Du har gjordt et godt 
Valg, vær Din Skjæbne taknemlig og jeg 
troer, naar jeg tænker rigtigt efter, at Din 
Kone har lidt af Gnisten, den Gnist, vi 
Alle søge efter, vi saa gjerne ville have 
lidt af. Det skader Dig ikke noget at høre 
hendes Mening, det er maaske til Gavn 
for Dig.
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Den. kgl. Veterinær- og Landbohøjskole før den nuværende hovedbygning 
blev bygget. Engelsen skattede meget sin gamle danske skole og lærere ved 
den. („Da er dog vor Skole den skjønneste, den meest fuldkomne af Alle“). 

(A. Holm, 1860).

Altsaa i Kbhvn saae jeg accurat et Glimt 
af Udstillingen50, besøgte engang Best
ies57, foraad mig hos Heibergs58 (det ene
ste Gang dette skeet medens jeg var i Dan
mark) seilede med Edvard til Helsingør 
gik til Odins Høi59 og spidste Middag med 
ham i Aalsgaards Hotel. Gik en Aften
stund med Edvard igjennem Dyrehaven, 
saae Eremitagen i Maanens usikkre spø
gelsesagtige Lys, saae Raadyr og Daadyr 
græsse mellem Bøgeopvæxtens fine Løv,

50 Den nordiske udstilling i København 
1888; interessant er, at også G. C. Mæhl 
besøgte denne udstilling. Engelsen og 
Mæhl havde aiftalt at mødes i Minsk, men 
det glippede, og de traf aldrig hinanden 
senere. (Mæhl: især pp. 539—540. Set og 
oplevet under min Virksomhed i Rus
land. Maanedsskrift for Dyrlæger 1926/ 
1927, 38, 535—547, 567—576.

57 vinimportør- og bryggerfamilie i 
Kbh., Amagertorv 24, Chr. Engeisens 
slægtninge.

58 Chr. EngeLsens slægtninge.
59 udflugtssted.

saae Grupper af Raadyr som fantastiske 
Skikkelser forsvinde mellem Træerne i 
Halvmaanens zittrende Lys. Jeg fortalte 
Edvard om mine Toure til Klampenborg 
fra Fryds vej00, i Særdeleshed om en Tour, 
da jeg Kl. 7 om Aftenen gik til Kirsten 
Pils Kilde01 og Eremitagen fra Frydsvej, 
men Kl. 12 var hjemme igjen. Jeg var der
ved uvilkaarligt kommet til at gaa hur
tigere, jeg maatte stoppe op for Edvards 
Skyld. — Ja hvad skal jeg saa mere sige 
om Kbhvns Reisen. Saa er der ei mere at 
sige. Jeg var hos Dr. Bang02, lærte Vacci
nationen. — Saa var jeg i Frederiksborg 
hos Dyrlæge Fasting03, der sidder i en 
meget god Bedrift der er saa meget mere

00 på Vesterbro.
01 i Jægersborg Dyrehave.
02 professor Bernhard Bang (1848— 

1932), patolog og bakteriolog, Den kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole.

03 Hans Chr. Fasting (1845—1902), ve
terinæreksamen 1867, prakt. dyrlæge i 
Nyhuse v. Frederiksborg.
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sikker, da han har arvet 70.000 Kroner. 
Hans Kone gik med mig paa Frederiks
borg Slot og viste mig Slottet, som hun 
kjendte meget godt. Derefter spiste vi en 
udmærket Middag og efter at jeg havde 
beseet Stutteriet64 kjørte vi Alle i For
ening med Dyrlæge Lunddahl65 ud i 
Gribsskov i Grønholt Vang.

I Sandhed, det var en Fornøielsestour; 
kun altfor snart svandt Timerne og Ti
den kom snart, da Dyrlæge Lunddahl 
maatte følge mig afsted til Jernbanen, 
hvor jeg i Vaggonen traf Hilda med 
Margrethe Møller00 og nogle unge Piger 
fra Jylland, der var i Besøg hos dem. —

Altsaa Tidens Fylde var kommet! 
Skjøndt begunstiget af smukt Veir fandt 
jeg Seiladsen til Libau kjedelig. I Libau 
hvortil jeg ankom om Søndag Middag07 
Kl. 2 (imorgen er det 14 Dage siden) 
vilde Toldvæsenet ikke lade Sagerne08 
passere, jeg maatte blive i Libau og kun
de ikke reise med Toget Søndag Aften. 
Om Mandagen var jeg hos Chefen for 
Toldvæsenet, der gik ombord og synede 
Sagerne. Dog kunde han ikke lade disse 
gaae toldfrit igjennem, men han meente 
at der derfor ingen Hindring var, naar 
jeg indgav derom Ansøgning til Toldde
partementet i Petersborg. Han var meget 
forekommende. Han lod endog Ansøgnin
gen skrive for mig saa jeg kun behøvede 
at underskrive den. Og saa indgav han 
for mig en gunstig Rapport til Departe
mentet i Petersborg, saa forhaabentlig 
komme Sagerne igjennem. Nu faae vi for
resten see ad; i modsat Fald maae de til
bage til Kbhvn. Saa var der en Expeditør

01 på Frederiksborg.
05 Otto Andr. Lunddahl (1830—1904), 

veterinæreksamen 1851, praktiserende 
dyrlæge i Hillerød, senere postholder 
samme sted.

00 Chr. Engeisens slægtning.
07 d. 27. maj.
08 som havde tilhørt hans fader, sand

synligvis nogle få sager af affektions
værdi.

som de anbefalede mig saa jeg antager at 
Alt er i bedste Orden.

Min Kone tænker paa at reise til Kbhvn. 
Det vil jo nu blive for længe for hende 
at vente til jeg reiser igjen, som maaske 
først skeer om mange Aar, saa er det 
bedst, naar hun dog skal reise at hun 
reiser i dette Aar da Udstillingen existe- 
rer09, tilmed reiser hun sammen med en 
Dr. Pilman vor herværende Bekjendt, 
Byens første Læge, en overmaade dygtig 
og net Mand. Efter en 14 Dages Ophold i 
Kbh. reiser hun til Holsten, saa til Jyl
land hvor hun vil besøge en Cousine der 
er gift med Godseier Valentiner70 og saa 
kan det ogsaa være, at hun tillader sig at 
besøge Dig i nogle Dage. Børn tages ikke 
med, thi Fader lever jo ikke71 hvem jeg 
ellers kunde have ønsket at vise Børnene. 
Undskyld at min Brudegave kommer saa 
sent72, men det var ikke rigtig hensigts
mæssigt at sende noget. Dette lod jeg 
bedst gjøre fra Kbhvn. Jeg beder Dig ikke 
forsmaa den i sin Ringhed73.

Jeg glemte ovenfor at fortælle Dig at 
ved nærmere Undersøgelse viste det sig, 
at jeg havde kjendt Fru Fastings74 For
ældre i Frederiksborg og ligeledes i sin 
Tid 66 havde været sammen med Fasting 
til Folkemødet i Indelukket75 ved Frede
riksborg.

Ved min Ankomst hertil Tirsdag Aften76 
(altsaa naar Du faaer dette Brev for 14 
Dage siden) fandt jeg her Alt vel. Min 
Kone, Dres og Anne vare nede paa Jern
banen. I de første 8 Dage her havde jeg 
meget at gjøre saa jeg først nu er kom-

09 udstillingen hikkede 2. oktober 1888.
70 slægten har sin oprindelse i Flens

borg og kan føres tilbage til rådmand 
Hans Holst (1514).

71 død 20. april 1888.
72 Otto var blevet gift 7. marts 1888 

med Olga Marie Ulstrup, født 19. maj 
1867 i Aarhus.

73 sølvskeer.
74 Nanna Mathilde Amalie Aaby.
75 ved Karlebo Overdrev.
70 d. 29. maj.
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Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles udstilling i Tivoli 1888.

met til at tænke mere paa Faders Død og 
hvad dermed staaer i Forbindelse. I 
Kbhvn. havde jeg ei heller Tid dertil. 
Faders Uhr har jeg ladet gjøre her istand 
for 4 Rubler. Det gaar godt og jeg gaaer 
med det. I Kbhvn vilde Ranch77 have ac- 
curat det dobbelte. Kbhvn er en rigtig 
Optrækkerby. For Indpakningen trak og- 
saa Hildas Snedker Ohlsen7S mig Huden 
over Ørene, han tog nemlig 25 Kroner for 
Indpaknigen, der knap var det Halve

77 Carl Ranch’s Eftf., urmager med bo
pæl i Østerg. 62 i Kbh.

7S H. P. Ohlson, snedker med bopæl i 
Schön bergsg. 18 E i Kbh.

værd. En Optrækker uden Lige, men man 
er jo forresten selv Skyld, naar man la
der sig snyde. Ja nu har jeg vel vrøvlet 
nok. Det er sagt. Din Kones Fødselsdag 
var jeg i Frederiksborg, jeg fik derfor ei 
skrevet ei sendt Telegram. Det er nu for 
seent, ellers vilde jeg gratulere, men ial- 
fald beder jeg undskylde, at min Gratula
tion ikke kom betimelig til hendes 21 
aarige Fødselsdag. —

De hjerteligste Hilsener til Dig og Din 
Kone

Din hengivne Rroder 
Christian
Verte

29



Læge og anatom Harald Krabbe (1831— 
1917).

Jeg har talt in ed Tante Christiane79 om 
Oplysninger til Dig angaaende Faders tid
ligste Barndom. Saadanne vil Du kunne 
faae. Sørg derfor, medens det er Tid. Jeg 
kan ikke, da jeg er for langt borte, ellers 
gjorde jeg det. Se at faae alle Brevene 
samlet og alle Documenter. Jeg har alle
rede sagt derom til Hilda og Edvard. I 
den Henseende stoler jeg paa Dig89.

En Hans Rasmussen: Helsingørs Histo
rie existerer ikke, men vel en Veiviser i 
Helsingør af denne Mand. En Veiviser 
interesserer mig ei. Giv mig Oplysning 
herom. En Helsingørs Historie vilde jeg 
gerne have.

79 ikke identificeret.
89 valget af Otto Waldemar var rigtig; 

han klarede opgaven og udarbejdede et 
slægtsregister, udg. 1909.

Brev nr. 8

Minsk Fredag Aften den 7 Dec. 188881.
Kjære Otto!

Jeg har længe tænkt paa at skrive, jeg 
manglede kun en Lejlig[hed]saarsag — 
Stødet, det fik jeg nu i Dit Brev, som jeg 
lige modtog i dette Øieblik og derfor har 
Du nu Svar. — 1 det hele taget maa jeg 
sige, at den store Correspondance jeg 
tidligere har ført for en stor Deel er gaaet 
istaae, da jeg her har havt meget at tænke 
paa, saa alle andre Interesser træde i 
Baggrunden. Det gjælder først om at klare 
Ærterne og saa først interesserer man sig 
for Sager, der netop ikke vedrøre den 
daglige Existens. For kort Tid gjorde 
Jernbane Stationsbestyrer sig paa Jern
banen utilbeens; det vil sige han sendte 
Oxer afsted forinden jeg havde besigtet 
disse. Da han ikke strax parerede, saa 
gjorde jeg Vrøvl, Sagen gik til Gouver
neuren, men saa bad Jernbanestationsbe- 
styren mig om at lade Sagen bero.

Jeg havde da mit Styr derfor; men fik 
det ordnet til Tilfredshed. I det Hele ta
get gjælder det at forstaae at omgases 
mange forskjellige Slags Folk. Det første 
Aar var det sværeste, nu er det over- 
staaet; jeg har nu ordnet Alt efter mit 
Hoved. Hovedsagen er jeg bliver alene i 
Minsk og at Ingen forstyrrer min Virk
somhed, hvad f. Ex. kunde skee ved at 
endnu en Dyrlæge blev ansat her, som 
kunde slemt skade i Praxisen, muligen 
kunde berøve mig den Gage jeg faaer fra 
Byen82.

Men jeg haaber, at dette ikke skeer. — 
Nu begynder jeg derfor ogsaa at tænke 
paa forskjellige andre Sager, jeg læser 
igjen, hvad jeg ikke har havt Ro til siden

81 ny stil.
82 i dag findes der i Minsk naturligvis 

mange flere dyrlæger; i ul. Minina 4 fin
des der et veterinærhospital og i ul. De- 
kabristov 35 er der et center for bekæm
pelse af smitsomme sygdomme. 
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min Ankomst til Minsk. I Foraaret talte 
jeg til Dr. Krabbe83 om at skrive en Af
handling, en Oversigt over de russiske 
Veterinairlove i de sidste 100 Aar. Jeg 
har dog hverken havt Tid eller Lyst til at 
tænke paa dette Arbeide. For en Maaneds- 
tid siden anmodede Dr. Krabbe mig om 
at opfylde mit Løfte og bad mig indsende 
den i Løbet af en 14 Dage for at den kun
de komme i Tidsskriftet i Decemberhef
tet. Men . . . jeg er nu først i Gang med 
Forstudierne. Hilda har jeg ikke skrevet, 
ikke fordi jeg var utilfreds, men som Føl
ge af, at jeg i det Hele taget har skrevet 
meget lidt. Det gjør mig inderligt ondt, 
at Hilda er syg84; jeg skal skrive snart til 
hende, maaske endnu i Aften. Marie sid
der ved Flygelet i den store Stue. Jeg sid
der i mit Værelse og skriver dette Brev. 
Musikken lyder behageligt ind til mig. 
Det er et klangfuldt godt Instrument 
med stærke Toner. Børnene lege i Stuen 
og Anne er beskjæftiget med sine Lex- 
ier; Mogens er paa Telegraphstationen, 
hvor han som bekjendt faaer 12 Rbl. om 
Maaneden. Det er rigtignok en Mængde 
Noder Fader havde samlet. Marie har 
endnu ikke faaet dem spillet igjennem, 
skjønt hun gjerne hver Aften spiller en 
2—3 Timer. Den lille Margrethe85 har 
været syg af Guulsot og er stadig saa 
bleg, hun er for lille og fiin, at jeg tidt 
bliver ængstelig, naar jeg seer paa hen
de. Med Dres læste jeg for lidt siden 
Dansk. Russisk er han endnu ikke be
gyndt noget videre paa, skjønt han taler 
Sproget. Anna faaer Undervisning af en 
Lærerinde i Musik for 5 Rbl. maanedlig.

Margrethe Christine (1849—1872) og 
Hilda Oline Engelsen (1851—1927).

Hun spiller udenad Den tapre Landsol
dat86, hvad glæder mig meget87. —

Vi har have gjort Bekjendtskab med en 
ung dansk Dame en Frøken Hansen88 fra 
Assens, der er Selskabsdame hos en riig 
polsk Godseier89. Hun faaer 200 Rbl. om 
Maaneden og Alt frit. Hun var her igaar 
Aftes og talte om maaske at reise hjem 
næste Fredag altsaa den 13 December90 
for at tilbringe Julen i Kbhvn. Hun brag-

83 Prof. H. Krabbe var redaktør af 
Tidsskr. f. Veterinærer. Et par år senere 
har en anden dansk dyrlæge i Rusland, 
G. G. Mæhl publiceret en artikel om ve
terinærlovgivning i Rusland og offentlig
gjort det i Tidsskr. f. Vet. 1889, 121—169.

84 Hilda Oline (1851—1927), skole
lærerinde.

85 datteren, også kaldet Lala.

86 af E. Horneman (Den gang jeg 
drog. . .).

87 Engelsen var i den dansk-preussi
ske krig 1864.

88 nærmere oplysninger om hende ikke 
fundet.

89 hos grev og grevinde Proser (mu
ligvis efterkommere af ital. Prosero).

90 ny stil.
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te os nogle Illustrerede Tidende og Na
tional Tidende.

Forleden Aften var vi til stort Gilde hos 
Pastor Schultz01, der blev musiceret og 
saa spilte jeg Skak med Præsten. Forre
sten kikkede jeg i hans smukke Billed
værker og tilbragte i det Hele taget en 
meget behagelig Aften. Saa vare vi hos en 
Fru v. Frisendorf en meget riig polsk 
Dame, hvor ogsaa min Chef den medicin
ske Inspecteur var.

Da jeg for 2 Aar siden var i Kbhvn.92 
fik jeg af Fader en Opskrift eller en Stam
tavle om Familieforholdene. Jeg sender 
hermed en Gopi af den. Kunde Du ikke 
faae den fuldstændiggjort hos Tante 
Jana93.

Hvorledes gaar det med Din Samlen af 
Materialer til Faders Levned?91 Jeg beder

91 senere forflyttet til Svdrusland.
92 i febr. 1886.
93 uidentificeret.

Dig opfyld hvad Du har lovet ellers bli
ver det let forsiide. — Jeg har Alle disse 
Sager der minde mig hver Dag om Fa
der. I Sandhed den er et Bæst, der let 
kan see paa Livet, hvor mange Tanker 
vækkes ikke ved alle de Minder man har. 
I Sandhed Fader burde have havt en 
bedre Skjebne, han var meget mere værd, 
og hvor lidt blev han forstaaet!

Edvard er desværre ikke udviklet nok. 
Ja, jeg vil ikke udbrede mig om alle de 
Tanker der opstaae naar jeg tænker paa 
Fader. Fader og Bedstemoder glemmer 
jeg ikke til min Dødsdag. Sad jeg hos Dig 
i Din Stue vilde jeg fortælle Dig saare 
meget! Desværre et Brev er kun en ufuld
stændig Erstatning, kan ikke (Afslutning 
mangler).

94 indsamlingen af oplysninger om fa
milien EngeLsen tog meget lang tid, og 
den resulterede i et slægtsregister, der 
først udkom mange ar senere, i 1909.

/. regiment i håndgemæng med regimentet Martini mellem Oversø og Sankelmark. 
(Træsnit fra Illnstr. Tidende 6. mårs 1864),
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Brev nr. 9

Mi nsk95 den 18 Mai 1889.
Kjære Otto!

Tak for Dine 2 Breve, som jeg modtog 
igaar. Grunden til min Misstemning var 
Din Yttring, at pecuniære Forhold vare 
medvirkende Aarsager til at Du ønskede 
Annas Besøg udsat. Jeg fandt det under
ligt, at der ved Annas Besøg hos Dig kun
ne være Tale om en Forøgelse af Dine 
Udgivter. At en saadan finder Sted veed 
jeg vel, da Ingen kan leve af Luften, men 
jeg troede ikke at der hos Dig i Præste- 
gaarden blev ført et saadant Regnskab, at 
Annas Tilstedeværelse i pecuniær Hen
seende kunde forulempe, og jeg meente, 
gjorde den det, da var det mere end Spar
sommelighed, der yttrede sig her. Denne 
Mening kan jeg ikke fratræde.

Jeg har ikke glemt, det Du hos Fader 
har gjord for min Kone. Du var den, der 
brød Braaden. Og derfor vil jeg have Dig 
i bestandig taknemlig Erindring. Og lige- 
saa taknemlig er jeg for den hele og udel
te Gjæstfrihed, Du viste min Kone under 
hendes Ophold i Kbhvn, men derfor var 
det dog ikke rigtig correct, at Du og Hilda 
lader Eder Udgivter erstatte af Fader. 
Dette kan ikke være mig ligemeget som 
Du skriver, thi jeg er Faders ældste Søn 
og Din Broder. Og som saadan kan jeg 
ogsaa sige Dig min Mening. Jeg fik det 
at vide strax efter og skjøndt jeg for flere 
Aar siden havde det paa Munden, meente 
jeg, at det ikke lønnede sig at omtale. Da 
kom Din Yttring i Brevet og dette foran
ledigede en Udtalelse, der ellers næppe 
nogensinde vilde være skeet. Og saavidt 
jeg har forstaaet har Fader heller ikke 
rigtig syntes denne Berigtigelse. At den 
hele Sag naturligviis er en reen Bagatel, 
der ligeoverfor Dine andre Fortjenester 
svinder ind til Ingenting, følger af sig

93 en by med ca. 90.000 indbyggere 
(folketælling fra 1892).

selv. Din Gjæstfrihed var stor og den 
bestod i at Du med Sjæl og Aand var 
gjæstfri og gik forud for de Andre, og 
det er meere værd end mange hundrede 
Daler. Og i denne noble Opførsel passer 
ikke rigtig godt en ringe Pengeopgjørelse 
bagefter for saa og saa mange Udlæg. 
Ligesaa nu med Anna. En gyldig Grund 
og en Grund, der egentlig udelukker alt 
Besøg er Din Kones nuværende Tilstand, 
men ikke at der ved den unge Piges Op
hold gaar noget mere med Huset. Har det 
Betydning maa det dog i et Huus som 
Dit være saa uvæsentlig, at det ikke løn
ner sig Omtale. En anden Sag er det hos 
Folk i smaa Kaar. Men til den Gruppe af 
Folk regner jeg Dig ikke, skjøndt jeg ikke 
tvivler om, Du ikke har for gode Indtæg
ter. — Dine Yttringer om Sparsommelig
hed stemmer jeg fuldstændig overens med 
Dig i. At jeg naturligviis ingensomhelst 
Betragtninger anstiller over Skilderie 
o. s. v. at jeg Intet regner ud følger af sig 
selv. Dine Yttringer i den Henseende har 
derfor heller ingen Betydning for mig. 
Min Opfattelse har jeg gjort aldeles klart 
i de ovenfor skrevne Linier. I det Hele 
taget jeg holder af ingen Halvhed. Er man 
med, da heelt og holdent med Hjerte og 
Skind i dette som i Alt andet. — Tag dog 
ikke paany mine Yttringer ilde op, thi de 
ere ei skrevne for at fornærme, men kun 
for at tale aabent, hvad jeg mener ikke 
skader, men kun klarer Situationen, eller 
den bør gjøre det, idetmindste hos for
nuftige Folk. Og hermed lader vi denne 
Sag falde. —

Desværre, jeg har mange Mangler og 
trænger ogsaa af og til en revsende Kri
tik.

Hvad min Kone angaaer, saa kun en 
lille Yttring. Fra første Begyndelse hun 
lærte Dig at kjende til idag har hun altid 
holdt paa Dig fremfor enhveer. Sikkerlig 
har hun vidst hvem der har villet hende 
Vel. Og i Fremtiden vil hun stedse bevare 
Dig i bedste Erindring. Kan Dit og Din
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Marie Engelsen.

Kones Komme90 hertil lade sig gjøre da 
gid det ikke maa vare for længe; det vil 
være en Fest for os Alle her.

Min Afhandling vil være en etnogra- 
phisk Skitse af forskjellige Folks Reli
gionsøvelser. Den vil være i fuldstændig 
christelig Aand og opfatte Forholde fra 
et christeligt-lutherisk Standpunct. Den 
vil intet have at gjøre med Fornægtelse 
eller Liberalisme over det, der staaer 
udenfor, en Særstilling og hvorover ingen 
Disput er gjørlig. Dog har jeg faaet en 
skriftlig Opgave fra St. Petersborg om 
Dyrlægevæsenets Stand i Minske Gouver- 
nement; og denne maa [være] færdig til 
den 12. Juni, saa foreløbig har jeg ei Tid 
til at give mig af med andet. Er jeg saa- 
vidt, skal jeg indsende mit Arbeide til 
Dig.07 —

06 det ser ikke ud til, at de har været 
i Rusland.

07 om dette er sket, vides ikke.

Iforgaars var her Auction hos os: En
ken efter afdøde Telegraphbestyrer Ruh- 
bow her i Minsk solgte sine Sager. Hun 
har været her nogle Dage i Besøg, ligesom 
Anna med hendes Datter var i Besøg hos 
hende i Vilna08 en 8te Dages Tid. Jøder
ne, der kjøbte Sagerne, holdt bagefter pri
vat Auction i Gaarden og kom saa tilsidst 
op at slaaes herover.

Havde jeg havt en Fotographiekasse, 
havde jeg photographeret disse Scener af 
Folkelivet. — Imorgen skal vi igjen til 
Kirkemøde. Du kan troe, jeg holder 
skrappe Tøiler med de gode Folk. 6000 
Rubler venter jeg at Gonsistoriet giver 
til Hjælp til Orgelet; en 3—4000 Rubler 
skal Menigheden ud med enten de vil 
[eller] ei. Omsonst er jeg ikke Kirke
værge. Jeg svinger ikke Sværdet forgjæ- 
ves. Og Menigheden er jo stor nok, og 
ingenlunde fattig. —■

Dette Aar reiser Anna ikke, men maa- 
ske et kommende. Hendes Øine ere gode. 
Hun holder Examen til en høiere Klasse. 
Endnu har hun 2 Aar tilbage før hun er 
helt færdig.

Hils Iversens00 fra mig, Skade, at jeg 
ikke kan spise med af Rødspætterne. Men 
kunde det kun lykkes mig at faa 20 Tu
sind sammen, saa opgav jeg Forretningen 
og reiste til Danmark. Naa det varer vel 
temmelig længe. Forhaabentlig kommer 
jeg hjem før den Tid100.

Ja Døden er en grim Mand. Igaar var 
Pastor Meyerson her (en stor kjender af 
det hebraiske Sprog, som han taler fly
dende) og han fortalte mig de store 
smukke Parabler.

Ja kommer Du herover, saa opfordrer 
jeg Dig til i min Egenskab af Kirkeværge 
til at prædike i Kirken. Ja her vil Du 
træffe flere begavede Mænd. Du vil faae 
Leilighed nok som med et trykt Ord si
ger „ Anregnung“.

98 en by i Litauen, nu Vilnius, hoved
stad med ca. % miil. indb.

09 ikke identificeret.
109 dette ønske blev ikke opfyldt.
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Hvad Faders Papirer101 angaaer, saa 
beder jeg Dig tage sammen, see at komme 
fremad. Lad det ikke trække for meget i 
Langdrag. Og er Arbeidet færdig til Tryk
ning102 da lad mig det vide. Men som sagt 
gjør Arbeidet paa culturelt-historisk 
Grundlag og vær ikke sparsom i at be
nytte Kilder. Søg godt i Litteraturen, i 
historiske Værker og om muligt brug 
Helsingørs Bys Archiv. Uden et rigtigt 
Udvalg af Kilder bliver Arbeidet ikke 
fuldstændigt. Og det maa kunne lykkes, 
viis Dig som en Knop.

Til Hilda afgaaer Brev idag, dette kom
mer vel forsildig, dette til Fødselsdag.

Hjerteligste Hilsener fra min Kone og 
os Alle til Dig, Olga

Din hengivne Broder 
Christian

Den lille Margrethe ligger syg af Bron- 
chitis103. Forhaabentlig kommer hun sig 
dog. Dog ere vi noget urolige. —

Brev nr. 10

Minsk den 8 Septbr. 1889
Kjære Otto!

Jeg gratulerer Dig hjerteligt til Din 
Podeqvists Ankomst. Godt er det, at Alt 
lykkeligt og vel er overstaaet. Gid den 
Lille maa trives vel, blive rask og flink. 
Gid han vil blive sin Bedstefader lig. Nu 
glæder Du Dig, naar Du kommer hjem, 
at høre hans Skrigen. Jeg haaber han vil 
blive til stor Glæde for Dig og Olga104.

Med inderlig Tilfredshed har jeg læst 
hvad Du fortæller om Manuscriptet an-

101 bidrag til faderens biografi.
102 den udkom først i 1909 under titel 

Slægt Begister over Familien Engelsen. 
Sluttet Marts 1908. 9 pp.

103 hun døde senere af tuberkulose.
104 sønnen Kaj Andreas Engelsen, f. 

25. aug. 1889 i Henne ved Nørre Nebel, 
blev læge 1914.

Den gamle Schneekloths skole mod 
Værnedamsvejen.

gaaende Faders Levned. Jeg undrer mig 
endogsaa over, at det er ble ven saa hur
tigt færdigt. Jeg mener Du maa see at 
fuldstændiggjøre Arbeidet. Det vilde 
være bedst (og ikke mindst for Dig) hvis 
Du fik Arbeidet til et culturhistorisk, 
saaledes at Du tillige gav en Mængde 
smaa Træk af Datidens Liv. Det vilde 
more og give Arbeidet almindelig Inter
esse, saa at det maaske endog kunde give 
et Pengeudbytte. Men for at naae saa 
vidt maatte Du samle Kundskaber af 
Kildeskrivter og blandt Andet tye til 
Helsingørs Bys Archiver, der beretter om 
mange Forretninger og Foretagender, der 
vare characteristiske for Datiden. Du 
behøvede jo ikke at tage saa meget med, 
men for at sigte var det nødvendigt, at 
Du læste en heel Deel igjennem. Men godt 
er det, at Du i ethvert Fald har Skelettet 
færdigt; efterhaanden kan Du lade det 
samlede stof gruppere sig herom. I et
hvert Tilfælde maa Du tale udførligere 
med Tante Jane; Du veed jo nu, hvad 
hun skal berette om, altsaa hvad Du skal 
spørge hende om. Ligeledes bør Du hel
ler ikke lade Faders Familie i Tikjøb og 
Søborg upaaagtet. Men dertil er natur- 
ligviis en Reise nødvendig. At vente med 
Arbeidets Fuldendelse til jeg kommer 
hjem, vil vare for længe, da jeg først vil 
tage en lille Tørn af. Skulde Du finde 
det nødvendigt, at jeg gjennemlæste Ma
nuskriptet, saa kunde det jo altid sendes 
hertil recommanderet, men det behøves 
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vel næppe. Perioden fra 1853 til 57103 
husker jeg meget tydeligt og erindrer 
mere end et Barn i Almindelighed op
fatter, men noget væsentligt Nyt kan jeg 
næppe føie til, det er jo ogsaa en Perio
de, der mere hører til mit eget Liv. Jeg 
er overbevist om, at Du, naar Du stadig 
har Din Opmærksomhed henvendt paa 
Fuldstændiggjørelse af Beskrivelsen af 
Faders Levnet, Du da tidt i Ny og Næ vil 
kunde samle Meget af ikke ubetydelig al
mindelig Interesse. Og som sagt Udgivter- 
ne til Trykningen (hvis en Boghandler 
ikke forlægger Arbeidet og lader det gaae 
i Handelen og maaske giver Dig Penge til 
ovenikjøbet) tager jeg paa mig. Jeg har 
Penge i Kbhvn. Ja, hvad mig angaaer, 
kunde jeg jo nok fortælle en heel Deel. 
Nu faae vi see ud, hvad der kan gjøres, 
men lad os nu først faae Faders af Stab
len. — Det vilde blive det bedste Mindes
mærke for Fader. Siden vi nu taler om 
Mindesmærker, saa vil jeg da sige, at jeg

105 i Helsingør og København, hvor 
han gik i Schneekloths skole på Værne
damsvejen.

tænker stærkt paa at sætte et ordentligt 
Mindesmærke paa Bedstefaders og Bed
stemoders Grav100, ligeledes en Steen paa 
Anes. Pokker i det, at jeg ikke kan være 
i Helsingør, jeg kunde da baade i den ene 
og anden Retning gjøre betydeligt mere 
end her. Men nu maa jeg jo holde ud for. 
Jeg vilde jo gjerne have et Paar Skillin
ger sparet sammen, hvis det kunde lyk
kes.

Jeg har flere Gange været paa Vei til 
at skrive, men jeg har ikke rigtig havt 
Lyst, jeg har nemlig nok, der holder mig 
bestandig iAande. Uinteressante ere san
delig ikke de Forhold107 hvorunder jeg 
virker, jeg har stadig med en Masse Men
nesker at gjøre, som det gjælder om at 
omgaaes paa den rette Maade.

100 kan ses i dag på Helsingør kirke- 
gaard.

107 Enkelte andre danskere har skrevet 
memoirer fra Rusland i dette tidsrum 
eller senere; her blot et par titler, som 
kan skaffes i dag gen nem danske folke
biblioteker:

1 Biering, Erik P., Mine tyve Aar i Kau
kasus. København 1960.

2 Giersing, Hans, Erindringer fra Dan
mark og Rusland. København 1942.

3 Hansen, A. C. V., Paa yderste Forpost 
for Det Store Nordiske Telegrafsel- 
skab. Odense 1950.

4 Hjerl Hansen, H. P., Danske Pionerer 
i Sibirien. København 1949.

5 Kamp, A., De rejste ud og gjorde Dan
mark større. København 1943.

6 Koefoed, G. A., 50 Ar i Rusland, 1878 
—1920. København 1945.

7 Krarup, Theodora, 42 Aar i Gzarriget 
og Sovjet. København 1941.

8 Lange, Olaf, Kavkasus. Rejseminder 
og Skildringer. København 1891.

9 Patursson, Sigurd O., Sibirien i vore 
Dage. København 1901.

10 Rosenberg, Holger. Det Ny Sibirien. 
Odense 1904.

11 Det Store Nordiske Telegrafselskab 
1869—1894. København 1894.
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Fra Chr. Engeisens fotoalbum (Kammerater fra Krigen 186^?).

Brev nr. 11

Minsk den 11 October 1889.

Kjære Otto!
Ja jeg er rigtignok bleven daavnlig til 

at skrive. Stof har jeg ikke mere, jeg har 
Intet at skrive om mig. Hjertelig Tak for 
Din Kones hjertelige Brev, som min Kone 
har glædet sig meget over. Vi leve her 
som sædvanligt. Jeg har i den sidste Tid 
havt endeel Gancelliearbeide, saa jeg har 
havt meget lidt Tid tilovers. Til Charac- 
teristik af Forholdene her sender jeg Dig 
et Skrift af den bekjendte Prædikant 
Pastor Dalton, der har virket i 18 Aar i 
St. Petersborg men nu er gaaet til Cali
fornien. Du erindre maaske at den evan
geliske Alliance i Schweiz rettede en An
søgning til Kaiseren paa Fredensborg 

forrige Aar om Trosfrihed i Rusland. 
Ansøgningen besvarede Kaiserens høire 
Haand Overgouvernøren for den hellige 
Synode Pobedonosef108. Imod denne Be
svarelse er Daltons Skrift rettet. Nu har 
en anden høitstaaende Person igjen be
svaret Daltons Skrift. Dette Forsvar er 
dog kun sophistisk, skjønt dygtigt skre
vet. Men Beviisførelsen er jesuistisk. Jeg 
tænker ogsaa at sende dig dette. — Jeg 
takker hjerteligt for Din Kones venlige 
Tilbud om Annas Reise til Jylland næste 
Sommer. Nu faae vi see ad. Til Vinter,

108 Konstantin Petrovic Pobedonoscev 
(1827—1907), prof. iuris i Moskva (1860 
—1865), statsrådsmedlem, den russiske 
ortodokse kirkes overhoved (Sinode) 
havde stor indflydelse på Alex. d. III, 
gift m. den danske prinsesse Dagmar. 
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naar Ferien begynder, reiser rimeligviis 
Anna til Berlin, hvor hun vil tilbringe 
Julen. Dres gaaer i Skolen og ellers er 
her intet Nyt. Efterhaanden som Du har 
Tid saa fuldstændiggjør Manuscriptet 
gjør navnlig historiske Studier og siig 
mig, hvorledes Arbeidet skrider fremad.

Til Edvard skrev jeg Brev idag, min 
Gratulation til hans 34 aarige Fødselsdag 
kommer rigtignok forsiide.

Hjerteligste Hilsener fra os Alle.
Din hengivne Broder 
Christian.

Lad mig vide om jeg har sendt Dig 
Anna [s] Billede? Hvis ei, saa skal jeg 
sende det. —

Brev nr. 12

Moskau Fredag Eftermiddag

1 November
Kjære Otto!

Du undrer Dig vel over at finde mig 
paa dette skjønne Sted, hvad jeg jo ikke 
kan fortænke Dig i. Det har jo rigtignok 
ogsaa sin specielle Grund. Jeg er nemlig 
den 3/15 October i Minsk bleven bidt af 
en gal Hund, som der findes nok af i 
Minsk. Jeg var i Praxis og de Sviinhunde 
af Folk havde ikke advaret mig, Hunden 
snappede til og beed mig. Jeg gik til vor 
Bekjendt Dr. Pihlemann, der brændte 
Saaret ud efter 20 Minuter maaske % 
Times Forløb. Jeg tænkte saa paa at lade 
den Sag være god. Men nu er det mig be- 
kjent, at man har Tilfælde i hvilken 
Giften i Løbet af 10 Minuter er bleven 
suget op i Blodet. Jeg blev da efterhaan
den heed om Ørerne, da maaske havde 
den skjønne Udsigt til en skjønne Dag at 
blive gal. Altsaa hvor nødig jeg vilde, be
sluttede jeg mig til den dyre Reise til

109 gi./ny stil.
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Moskau for at lade mig vaccinere efter 
Pasteurs Methode. Jeg har nu allerede 
været her i 8 Dage og skal endnu være 
her til næste Fredag. Hver Dag bliver jeg 
sprøitet under Huden med fortyndet 
Hundegalskab (1 eller 2 Gange om Da
gen). Jeg prøver altsaa practisk Pasteurs 
Methode. En saa ikke meget misundelses
værdig Situation. Man regner med at 
2 % af de Vaccinerede gaae tilgrunde. 
Jeg haaber jeg ikke skal komme mellem 
disse 2 %. Jeg antager naturligviis, at 
Sagen løber godt af; men ubehagelig var 
den i høi Grad. — Nu har jeg den For- 
nøielse at have smidt min Praxis og sid
der her og kjeder mig i dette Hundehul. 
De første Dage var jeg reent fortvivlet. 
I min Fortvivlelse skrev jeg en Artkikel 
om Hundegalskab for Tidsskrift for Ve- 
terinairer som jeg i forgaars sendte af
sted med Posten til Dr. Krabbe110. Dit 
Brev fik jeg i hine bevægede Dage i 
Minsk kort før jeg reiste; fra Hilda har 
jeg ogsaa havt Brev som jeg skal besvare.

Her i Moskau har jeg gjort Bekjendt- 
skab med Sprogmanden, Literaten Thor 
Lange111, Du vist nok ogsaa har hørt om
tale. Han er Millionær da hans Kone112 
har bragt ham en uhyre Formue. Hun er 
en Cousine til Pobedonosow Kaiserens 
højre Haand. Katkof Kaiserens Lærer 
var hendes Forlover. Han er en fremra
gende flittig Mand. Og naar Aand og Pen
ge samtidig arbeide, kan der jo nok kom
me noget ud deraf. Han er tillige dansk 
Consul, russisk Statsraad og personlig 
kjendt med den kejserlige og kongelige 
Familie. — Jeg talte med ham om Dal
tons Skrift og Religionens Standpunct 
i Rusland. Dog man kan ikke sige han er 
gennemtrukket af liberale Ideer. Vi hav-

110 prof. H. Krabbe var redaktør af 
Tidsskrift f. Veterinærer.

111 Thor Næve Lange (1851—1915), 
dansk digter, forfatter og oversætter.

112 Nathalia Michailovna Protopopova, 
også kaldet Nolja, emigrerede senere til 
Danmark og døde i København 1937.



Thor Langes hjem i Moskva.

de en lang Samtale om den katholske og 
den lutherske Læres Betydning for Vi
denskab. Den lutherske Lære sagde han 
var først bleven mere tolerant i de sid
ste 50 Aar. Han erindrede mig om at den 
sidste Hex var brændt i Ribe 1747113. 
Jeg har engang været hos ham til Mid
dag. Samtalen førtes paa Russisk og 
Fransk det vil sige Fransk talte han til 
andre Gjæster. Konen skjøndt Russerinde 
taler taaleligt godt Dansk, men taler na- 
turligviis helst sit Modersmaal. En fin, 
tiltalende Personlighed. I m or gen Aften 
samles hos ham „le haute volée“. Alle 
de, der ligesom han selv gjøre paa Gum-

113 iflg. Gyldendals Leksikon, bd. 4, 
Kbh. 1978 fandt den sidste heksebræn
ding sted i Danmark i Nykøbing Fl. 1693. 

mihjul114. Jeg skal see mig Selskabet an. 
Han er videnskabeligt indviet i 18 Sprog 
og taler 10. Hans Kone taler en 5—6 
Sprog. Ja det var vel nok om ham. — 
Ja forresten er det sandt hvad Du siger 
Fader havde jo intet med det offentlige 
Liv at gjøre, saa det kan jo nok være, 
han ikke kan træde i Forbindelse med 
Helsingørs Bys Historie.

Gjør nu Manuscriptet færdigt, fuldstæn- 
diggjør det saa meget som mulig, saa 
skal vi nok faae det trykt. Hvad mit eget 
Liv angaacr saa skal jeg nok give en ud
førlig Beskrivelse deraf, naar jeg blot 
lever. Lad ogsaa Bedstefaders115 Levnet 
komme med i Faders. Og kunde Du saa

114 vogn med gummihjul for at undgå 
støj.

115 lods Ghr. Engelsen.
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Moskva 1917.

tage fat paa Helsingørs Bys Historie, vil
de det være udmærket. Jeg liar Slagelses 
By og Antvorskovs Klosters Historie, der 
i sin Tid var trykt i Slagelse Avis. Lige- 
saa Korsør og Odense Byers Historie 
[er] godt og interessant skrevet. Gjør 
Du ligesaa med Helsingør eller gjør det 
endnu bedre. Beskriv Byen og dens Sæ
der for 300—400 Aar siden. F. Ex. Ga
derne, Husenes Beliggenhed hvad jeg har 
seet i den omtalte Roman. Ja, jeg har 
jo rigtignok havt Leilighed til at erfare 
Et og Andet. Mit Liv er ikke gaaet saa 
roligt hen. Jeg har gaaet en Deel igjen- 
nem om det end ikke uinteressant. Dog 
Mange vilde vist betakke sig.

Jeg skulde nu ud og se Kreml lidt efter 
i Sømmene. Forresten har jeg streifet 
Byen igjennem paa Kryds og Tværs. Det 
er jo en Millionby. Jeg har beseet Qvæg- 
torvene, Slagterhusene; men endnu ikke 

talt Byens mange Hundreder Kirker. Man 
kan kjøre saadant et Par Timer inden 
man kommer fra den ene Ende til den 
anden. I ydre Giands staar den meget til
bage for St. Petersborg, hvis Newsky 
Prospect med sine electriske Sole er no
get enestaaende116.

Kjære Otto! Jeg kunde næsten misunde 
Dig Dit rolige og stille Liv i Din Præste- 
gaard. Altid har jeg med Folk at gjørc 
af den meest forskjellige Slags. Det gjæl- 
der at klare sig med Høie og Lave.

Kommer jeg saa til Ro i Minsk, saa 
vil jeg tage fat paa historiske Arbeider; 
det Arbeider om Ruslands forskjellige 
Troesbekjendelser, som hvis det hviler 
paa grundige Studier ubetinget vil blive

110 sml. også beskrivelse i Ghr. Engei
sens Breve til H. Krabbe og B. Bang. . . 
1974.
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optaget i theologiske Tidsskrifter, da det 
vil blive holdt i streng religiøs Aand. Jeg 
har tidligere omtalt det, men jeg er ikke 
kommet til Arbeidet117.

Hvorledes har Din kjære Kone og Din 
lille Dreng det? Gid han maa leve og ud
vikle sig til en rask og flink Dreng. Guds 
Velsignelse over Jer Alle.

Jeg skal nu i Fremtiden see at skrive 
lidt hyppigere. Min kjære Børn cre raske 
og friske. Jeg er ikke fri for ikke at være 
i en nedtrykt Stemning her i Moscau, da 
jeg sidder her ganske alene borte fra 
mine Kjære.

Edvard har vel ei havt Bryllup118. Jeg 
skulde også a see at faae skrevet til ham. 
— Jeg havde i Grunden havt Lyst til at 
skrive mere til Dig men Stoffet er slup
pet op. — Jeg sender de hjerteligste Hil
sener fra Kone, Børn og mig selv til Eder 
Alle. Thor Lange har givet mig at læse 
„Den Gyldne Legende“119 som han har 
bearbejdet efter Longfellow120 og som 
paa den Gyldendalske Boghandels Forlag 
skal være udkommet i 3die Oplag. Smuk
ke Vers men ellers noget kjedeligt.

Farvel kjære Otto 
Din hengivne Broder 
Christian.

Jeg venter om 1 Times Tid Brev fra 
min Kone. Igaars fik jeg det første Brev 
fra Minsk.

117 af diverse årsager kom han ikke 
i gang med disse studier.

118 Edv. blev gift den 21. nov. 1889 i 
Hejninge ved Slagelse med Louise Agnes 
Georgia Abrahamson.

119/120 Henry Wadsworth Longfellow 
(1807—1882), amerikansk forfatter, hans 
The Golden Legend (1857) udkom i 1880 
på dansk under titlen Den gyldne Le
gende.

121 gl./ny stil.
122 til Chr. Engeisens fødselsdag d. 2. 

febr.

Brev nr. 13

26 Januar
Minsk den — 1890121

7 Februar

Kjære Otto!
Tak for Brev og Gratulation122. Ligesaa 

hjertelig Lykønskning sender jeg til Din 
Fødselsdag. Jeg kan ikke rigtig komme 
til at skrive; det daglige Vrøvl lægger saa 
meget Beslag paa en. Jeg har ikke saa 
lidt at bestille. Nu har jeg Aarsberetnin- 
gerne og tillige nye Circulærer at udar- 
beide, hvad jo ikke give saa lidt Arbeide. 
Det glæder mig at høre, at Olga og Din 
„Sprosse“ er raske. Det er jo det vigtig
ste. Give Gud, at han maa opvoxe til en 
rask, flink og dygtig Dreng. —

Jeg vil ikke forsøge paa at sætte Dig 
ind i det herværende Livs Strømninger. 
Det vilde være for omstændeligt. Dog det 
kan jeg sige, at jeg som Følge af, at jeg 
har at gjøre med saa mange Slags Folk, 
der hver for sig ere mere — eller min
dre indflydelsesrige hos den nærstillede 
Gouverneur og man jo umulig kan være 
alle Mennesker tilpas, nu har den svære
ste Stilling jeg endnu har havt i Rusland. 
Den er maaske derved tillige den inter
essanteste, da den lægger mange Menne
skers Indre aabent for mit Blik, saa jeg 
kan see Deres Sjæls forskj ellige Rørelser. 
Men den fordrer al det Omløb, man kan 
skrabe sammen for at klare Ærterne paa 
en tilfredsstillende Maade. —

Fra Edvards Kone123 havde jeg et Brev. 
Hun takkede for Sølvskeerne (i russisk 
Stiil), jeg sendte i Brudegave. Jeg skal 
see at faae Brev afsted til hende. Jeg har 
jo ikke skrevet i lange Tider. Forhaa- 
bcntlig gaar det Edvard godt. Fra Hilda 
fik jeg et Gratulationsbrev. Ogsaa til 
Hilda skal jeg see at faae skrevet.

Manuscriptet om Faders Levnet har 
Du vel nu faaet afsluttet, saa nu er Tou
ren til mig at opfylde min Deel af Op-

123 Louise. 
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gaven: Trykningen. Er der meget at fuld- 
stændiggjøre saa gjør det og saa ville vi 
tale om Resten. Det vilde jo være mig 
ret behageligt at gjennemlæse Manuscrip- 
tet, men det er jo lidt omstændeligt at 
sende det herover og Nytte gjør det jo 
forsaavidt ei. Har Du blot gjort Dine 
Sager godt, saa er det jo nok saa behage
ligt at læse det efter Trykningen som 
før den.

Ja saa sender jeg Dig og Olga de hjer
teligste Hilsener fra Marie og mig. —

Din hengivne Broder 
Christian

Det er jo fornuftigt at Du benyttede 
Leilighed til at faae en god Vogn. Det 
var jo meget billigt.

Ja det forstaar sig Du skriver først til 
mig inden Du endnu foretager noget med 
Manuscriptet. —

Brev nr. M

Minsk den 9. Januar 1891.
Kjære Otto!

Der er nok løbet meget Vand i Stran
den siden jeg fik Brev fra Dig eller 
sendte Brev til Dig. Mon ere Prof. 
Prosch’s Ord rigtige (han sagde, at den, 
der havde noget at meddele aldrig tav 
hermed, saalænge en Mund eller en Pen 
stod til hans Raadighed; at Taushed der
for altid maatte tydes, med at vedkom
mende Person intet havde at meddele) 
saa maa jeg antage, at mit Indre har væ
ret tomt. Jeg har her havt nok at tage 
vare, saa alt, der netop ikke var i min 
Virkekreds, stod indhyllet for mig i Taa- 
ge. Men lad dette gjælde for mig; for Dig 
gjælder det da ikke. Hvorfor har Du ikke 
skrevet?

Til Juul er jeg kommet forsiide, men 
endnu har jeg Tid til at ønske Dig et rig
tigt glædeligt Nytaar, Sundhed og Til-
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fredshed Dig, Kone og Børn. Jeg haaber 
at I er raske og at Din lille Dreng trives 
vel. — Her er alt vel. I Sommer havde 
Børnene Kighoste, der for Margrethes 
Vedkommende har holdt ved lige til nu 
og nu først mindsker sig. —

Fra Hilda124 har jeg intet hørt i umin
delige Tider.

Vor Kirke faaer nu nyt Orgel til For- 
aaret for 1500 Rubler. De første 500 Rub
ler ere allerede betalte.

Jeg var forleden Dag i den katholske 
Kirke her. Dens indre Udstyrelse minder 
endeel om St. Olai Kirke i Helsingør. Or
gelet er særdeles godt. Og det gjør et 
mægtigt Indtryk at høre „Halleluja“ syn
ges. Sangen bruser fra den ene Ende af 
Kirken til den anden. Naar dette ganske 
svagt døer hen i den ene Ende hæve To
nerne sig stærkere og stærkere fra den 
anden indtil de mægtigt naa ud over hele 
Kirken for saia igjen umærkeligt at tabe 
sig i Nicherne og under Hvælvingerne.

Jeg læser forresten saa meget jeg kan. 
Jeg studerer Kirkehistorie og leverer Dis
putatser med hvem, der har Lyst til at 
komme ilav med mig. — Jeg kommer af 
og til til den herværende Missionær. For 
ikke længe siden var jeg Censor ved Ex
amen, der blev holdt over en forresten 
meget begavet Jøde, der traadte over til 
den lutherske Tro. Han fik mange ind
viklede Sager at klare, saa Overhøringen 
havde snarere Lighed med en theologisk 
Examen end en Confirmation f. Ex. Kir
kens Tilstand umiddelbar før og efter det 
niceiske Concil124a; Betingelserne for 
Secternes Udvikling i den 7 Aarhundrcde 
o.s.v. — Men det var da ogsaa en Mand, 
der særlig havde læst Theologie af Lyst 
til Sagen; Missionairen vidste altsaa nok 
hvem han spurgte. Efter endt Examen 
bleve vi til Thee og Pastor Meyerson, der 
havde opholdt sig længere Tid i Palæ
stina og i Nordreægypten, fortalte de

124 søster.
124a i 325 (under Konstantin den 

Store) og 787.



Minsk, hvor Engelsen har tilbragt ti vanskelige, men interessante år. 
(Det kgl. Bibliotek).

mange Skitser fra hine Egne og gik navn
lig ind paa Jødernes nuværende Stilling 
i det hellige Land. —

Jeg er for kort Tid siden ble ven Se- 
cretair for Selskabet til Dyrenes Beskyt
telse. —

I sin Helhed er jeg ellers tilfreds. Jeg 
kjører med stramme Tømmer og stikker 
ikke op for nogen Slyngel. For nogen Tid 
siden havde jeg et Sammenstød med Vice- 
inspectøren. Men i Kontoiret i Inspektø
rens Nærværelse sagde jeg ham, at han 
helst skulde tie stille, da han ikke var 
istand til at tænke. Han forløb sig da og 
bad mig holde Mund. Jeg bad ham dog 
ikke gaae ind paa dette Omraade, hvor 
jeg var udelukkende Mester, thi betalte 
jeg ham med samme Mønt, saa kunde 
Gud være hans Sjæl naadig. Naa alle den 
slags Sager er Bagateller; og det hører 
med til at leve i Rusland.

Her fortælles en ret characteristisk Hi
storie. En Jøde havde paa Fortovet stødt 
en Dame af Uagtsomhed omkuld, man si
ger det var Gouverneurens Gemalinde. 

Han blev arresteret og fik 25 Slag af en 
Kosakpidsk. Næste Dag mødte Mandens 
Advocat hos Gouverneuren og bad om 
at faae en noiagtig Gopi af den Ordre 
ifølge hvilken hans Klient havde faaet 
de 25 Rottingslag. De ønsker en nøiagtig 
Copie svarede Gouverneuren, godt, den 
skal De faae. Her har De en Ordre til 
Politimesteren. Advocaten gik med Or
dren til Politimesteren. Denne aabnede 
Ordren. Advocaten bad Politimesteren 
om saa snart som mulig at affærdige 
ham. Strax, strax var Svaret. Han klin
gede og ind traadtc 6 Mand med tykkede 
Nagaikaer123. Et Øieblik efter laae Advo
caten paa Jorden. Nagaikaerne fløi i Luf
ten! Gopien blev udfærdiget! Slukøret 
haltede Advocaten hjem. — En anden 
Advocat havde tilladt sig at sige at The- 
atret i Byen nok egentlig blev bygget for 
Gouvemeurens Elskerinde. 3 Timer efter 
var Manid en paa Veien til andre mere 
bort liggende Egne. —

123 uopklaret.
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Anna Engelsen.

Naa hvad skal man sige, her er jo ogsaa 
mange skurvede Hoveder.

Ja nu Farvel hjerteligste Hilsener fra 
os Alle. Hils hjerteligst Din Kone.

Din hengivne Broder 
Christian.

Brev nr. 15

Minsk Nytaarsaften 1891.
Kjære Otto!

Jeg skrev engang for lang, lang Tid 
siden Din Adresse paa en Convoulut med 
den skjønne Hensigt bagefter at skrive 
Brevet færdigt, men derved blev det. 
Convulutten blev liggende til den Dag i 
Dag. Tidens Strøm var mig mod sig. Jeg 
gik op i det daglige Vrøvleri, jeg var som 
lænket til den Kreds ud over hvilken 

mine Tanker ikke kunde hæve sig. Dog 
Sylvesternattens Hø [i] tidsklokker bringe 
rustne Strænge til at vibbre. De give Lyde, 
hjemlige Billede glæde mit Øie og det 
synes mig som om de farverige Billeder 
der i Rusland ere rullede forbi mit Blik 
kun ere matte Taagebilleder, en Eventyr
bog, en Julegave til at glæde sig over i 
Kakkelovnskrogen. —•

Jeg har lige endt et langt Brev til Ed
vard, jeg har fortalt ham i kort Omrids 
vor Tids Begivenheder her i vor Verden. 
Dog glemte jeg at fortælle, at Mogens gaar 
det godt. Han er blevet ansat i Telegraf
væsenets Tjeneste og Tjener paa Station 
Kochedar i der Kovenske Gouvernement. 
Han har 25 Rubler om Maaneden. — 
Kjære Otto, jeg haaber da at Du, Din Kone 
og Dine Børn ere raske og friske. Glæde
ligt Nytaar, gid Himlens Gode Aander 
inaa tage Ophold ved Din Arne i de nye 
Aar.

Som Du veed har Anna endt Gymnasiet 
i Juni; siden den Tid beskjæftiger hun 
sig med Sprogstudie og tænker paa til 
Foraaret at reise til Danmark. Jeg reiste 
gjerne med, men jeg har en større Plan. 
Jeg vil besøge Italien og Frankrig med 
det samme. Og det er jo et Spørgsmaal 
om jeg kan bringe dette allerede til Som
mer i Udførelse. Derfor kan jeg ikke gjøre 
Regning om Danmarksreise. Jeg beder 
Dig dog være saa venlig at tage Dig af 
den unge Pige, hvis det er Dig ubekvemt, 
saa sig til og jeg skal træffe andre Anord
ninger.

Pastor Schultz der havde saadant uro
ligt Blod, er reist herfra til Kosakkernes 
Land og vi have faaet i hans Sted en Pa
stor Kluge, der sidst var i Astrachan. Han 
blev valgt i Juli Maaned. Alle de russiske 
Menigheder ere nemlig Valgmenigheder. 
3 Præster havde stillet sig til Valg: Pastor 
Scholkowsky, Kluge og ja hvad heed han 
nu den tredie. Pastor Schlokowsky en 
begavet beleren Mand holdt en udmærket 
Prøvepredikken, som jeg saavelsom de 
andre Kirkefædre sade tildoms over, men 
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jeg troer nok, at Pastor Kluges Værd er 
større, om han end ikke havde Pastor 
Scholkowskys fængslende Væsen. Kluge 
blev da valgt. Pastor Steig bad jeg efter 
Prøveprædiken til Middag hos mig, men 
trods for at han ingen Chance havde, blev 
han meget trykket, da han ikke blev valgt. 
Jeg søgte at trøste ham efter bedste 
Evne. — Jeg veed ikke om jeg fortalte Dig, 
at i Sommer fik vi da det nye Orgel sat 
op. Der er betalt for det 1500 Rubler. Men 
nu harman ogsaaTrang til at faae en bedre 
Organist. Den Gamle skulle da pensione
res og vælges en ny, hvilken Spørgsmaal 
have givet Anledning til en Deel Debatter 
mellem Kirkefædrene. I næste Aar vente 
vi Biskoppen hertil; han skal indvie Pa
stor Kluge.

For nogen Tid siden gik jeg forbi den 
katholske Kirke i hvilken jeg hørte Orge
let spille. Jeg gik derind og fik Leilighed 
til at høre ganske udmærket Kirkemusik. 
Orgelet er særdeles godt og er bleven re
pareret for en 2000 Rubler. Organisten er 
ogsaa særlig dygtig i sit Fag. Kirken har 
en vis Lighed med St Olai Kirke i Hel
singør som jeg blev levende mindet om. 
Jeg troer, jeg tidligere har omtalt den 
særlige høitidelige Amensyngningen efter 
Orgelspillets Ophør.

N ytaarsdag
Igaaraftes i Skumringen gik jeg hen 

til Dr. Untitt, Søn af en Holstener, der 
var Lærer i Tydsk i Archangel. Som 
Dansk Undersaat gik Faderen til Rusland 
og som dansk Undersaat blev Sønnen født 
der en Tid gik i Skole i Lybek. Da det 
var Nytaarsaften havde jeg Trang til at 
tale om vort fælles Fædreland. Jeg til
bragte et Par behagelige Timer hos ham. 
Imorges havde jeg at gjøre med nogle 
syge Dyr, da kom Pastor Kluge og bad 
mig komme til ham Kl. 12, da en katholsk 
Dame vilde overtræde til den lutherske 
Tro, hvilken Handling da varede til Kl. 1. 
Jeg omtalte Dig til Pastor Kluge og skil
drede Din Virksomhed paa Jyllands Vest

kyst.120 Han hørte til med stor Opmærk
somhed og beklagede, at det ikke kunde 
være ham forundt engang at gjæste hine 
Egne. — Pastor Kluge har foranstaltet 
Julesamling til Sognets Fattige, hvortil vi 
Alle da havde bidraget.

Erindr, at vi først om nogle Dage have 
JuuL Vi ere jo 12 Dage bagefter.127 — 
Allerede i mit Brev til Edvard omtalte jeg 
en Festaften den 24 December Dorpat- 
universitetets 90 aarige Stiftelsesdag128, 
der blev højtidelig holdt hos min tidli
gere Chef den forhenværende midicinske 
Inspector Dr. Dieberg. Foruden ham be
stod Selskabet af Dr. Untitt, Pihlemann, 
Pastor Kluge, Magister Andersen, Frisen- 
dorf. Jeg blev regnet som Gjæst. Stemnin
gen var meget animeret. Der blev holdt 
mange Taler. Jeg bragte i de danske Aka- 
demicers Navn en Hilsen til Dorpaten- 
serne, ikke fordi jeg var blevet overdra
get dette Hverv, men fordi det var noget, 
der forstod sig af sig selv. Thi det danske 
Folk skattede sin Fortid, sin Historie, der 
besjælede det til fornyet Idræt. Derfor 
var enhver ædel Dansk med, hvor Erin
dringernes Fest, hvor de gode Minders 
Fest feiredes, og derfor holdt jeg mig 
fuldt ud berettiget til i Danskernes Navn 
at udbringe Dorpatensernes Leve.

Magister Philologiae129 gav et smukt 
Svar til Danmark. Han gik langt tilbage. 
Han omtalte de Danskes faste Forbindelse 
med Livland og Estland i Hedevold, han 
omtalte Valdemar Seirs Tog til Estland, 
da Dannebrog fra Himlen faldt. Han om
talte den Danske Lit[t]eraturs Betydning 
i Aarhundrets Begyndelse den Giands 
som saa mange Lærde havde kastet over 
Danmark og hvorved Forbindelser var 
knyttet til fjerne Lande. Han var jo selv

120 i Henne ved Nørre Nebel.
127 på grund af den julianske kalender.
128 oprindelig grundlagt 1632 af den 

svenske Gustaf II Adolf.
129 Andersen; mere om ham mig 

ukendt.
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Dorpat Universitetets hovedbygning (til højre). 1 midten Universitetets kantine, 
hvor de veterinærstuderende undervistes fra 1848 til 1856 (tegning fra 185b). Fra: 
Korgema veterinaarhariduse ajaloosi Tartus 1848—1973. Editors J. Tehver & J.

Parre, Tallinn 1973.

ved den danske Sprogforsker Prof. Thom
sen 130 i Forbindelse med Danmark.

Over 30 Personer vare indbudne og 
først Kl. 4 om Morgenen skildtes vi ad. —

Kjære Otto! Jeg fortæller lige hvad der 
forefalder i disse Dage. Alle de Tanker, 
alle de Bevægelser, der have bevæget mit 
Sind i saa lange Tider og sandelig, de ere 
ikke faa, ere henveirede mod Vindene.

De have efterladt deres Mørke i min 
Sjæl, have bragt Erfaring, beriget Tan
kerne med Indtryk, men i Øieblikket 
erindrer jeg dem ikke hver for sig. Og 
det er i Grunden Skade, thi meget der var 
værd at erindre, gaar derved tilgrunde. 
Man kan i en Dagbog vogte sig for Lang- 
trukkenhed, sikkerlig kan man i en senere 
Periode forskaffe sig selv og Andre 
Glæde. —

Nu haaber jeg da, Du udførligt beretter 
om Dit Liv der i Vestjylland. Lever Told
assistenten der endnu?

130 Vilhelm Thomsen (1842—1927) be
rømt dansk filolog, lærer i græsk og la
tin v. Borgerdydskolen i København.

Mogens har i sin Tid gået en heel Del 
igjennem. Han kom jo til Hamborg, men 
fik heldigviis ingen Plads pa et Skib, thi 
han havde dog ikke holdt Sølivet ud. Saa 
kjørtc han paa Jernbanen et Stykke til
bage, men havde ikke flere Penge. Saa 
gik han et langt Styk tilfods, kom frit 
med et Skib til Libau, hvorfra han saa 
gik tilfods til Wilna. — En Conducteur 
tog ham da med Toget til Minsk. Paa den
ne Maade kom han hertil og i meget daar- 
lige Klæder; saa fik vi ham da i Telegra- 
phen i hvilken han nu tjener en 8—9 
Maaneder til Tilfredshed. —

Marie og jeg sender Dig de hjerteligste 
Hilsener. Gid Du maa faae et rigtigt glæ
deligt Nytaar. —

Din hengivne Broder 
Christian

Min Tid har stadig været stærkt opta
get, først nu haaber jeg at faa lidt mere 
Fred.

Jeg holder Dagbladet og faaer stadig 
mange Danske Bøger, jeg meget glæder 
mig over.
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Brev nr. 16

Søndag Minsk den 19 Juni 1882.131
Kjære Otto!

Jeg har ikke i saa lang Tid skrevet, da 
jeg bestandig har haft nok at gjøre. Jeg 
har mangen Gang knap havt Tid til at 
spise til Middag og derfor ere Begiven
hederne løbne fra mig. Naar Du læser 
dette Brev er Anna allerede i Kbhvn. Idag 
tager hun rimeligviis fra Libau. Min Kone 
har fulgt hende dertil. Senere tager hun 
over og besøger Dig hvis Du og Din Hu
stru ville være saa venlige at tage imod 
hende. Jeg veed ikke rigtig hvorledes det 
har sig med Edvard om hans Kone er i 
Kbhvn eller nu er bortrejst til Slagelse. —

Jeg vil slet ikke gaa ind paa at fortælle 
noget om alle de Begivenheder, der her 
ere fundne Sted. Kun vil jeg berøre det 
kirkelige Omraade. Vi fik altsaa den nye 
Præst Pastor Kluge, der viste sig at være 
en god Taler, men en herskesyg kirkelig 
pompælskende Prælat. Enhver Præst der 
er valgt og beskæftiget i Embedet af Mi
nisteriet skal indføres i Embedet hvilket 
sædvanlig sker af en anden Præst, der 
fratræder Provstien; 2 Præster have dog 
endnu at assistere ved den højtidelige 
Handling. Pastor Kluge fik imidlertid ud
virket af Kirkeraadet, at Bispen eller som 
han her kaldes Generalsuperintendanten 
i Følge med Provsten blev opfordret til 
selv at foretaget Indvielsen, hvad jo var 
betydelig dyrere for Kirkekassen end hvis 
en sædvanlig Præst var kommet. Hand
lingen gik da for sig med stor Høitidelig- 
hed. Kirken var knaldende fuld. Først 
kom Biskoppen for Vestrusland med Prov
sten saa Pastor Kluge og Pastor Meyerson 
og saa Kirkeraadet hvori min Ringhed 
ogsaa var, og i denne Orden gik vi op til 
Alteret. Dertil havde vi et ganske udmær
ket Orgelspil paa det nye Orgel. Jeg maa 
da endvidere fortælle Dig at i Foraaret 
havde vi nye Valg til Kirkeraadet. Jeg fik

131 ny stil.

Anna og Andreas Engelsen.

de fleste Stemmer, da jeg blev enstemmig 
valgt paa ny.

Men det varede jo ikke længe saa fik 
vi Gollisioner med Præsten. Præsten har 
en Bolig paa 5 herlige Værelser. Det var 
ham imidlertid ikke nok, han vilde have 
2 Værelser endnu, der leies ud i en Aar- 
række og som vel egentlig høre til Præste
boligen, men som af oeconomiske Hensyn, 
da Kirkekassen er tom, gives af i Leie for 
250 Rubler om Aaret. Ganske uventet blev 
Sagen forelagt ved Menighedsforsamlin
gen til Valget af Kirkeraadet. Nogle talte

47



C hr. Engelsen.

derfor. Jeg talte derimod. Præsidenten 
blev noget betuttet og da man ikke vidste 
hvad man skulde gjøre i Øieblikket, da 
Ingen vilde støde Præsten for Hovedet 
uden Grund, gik man ind for Sagen. Men 
bagefter viste det sig, at Sagen var saa 
meget destoværre, der var aldeles ingen 
Penge til denne Ændring, hvad Præsten 
jo i Grunden burde vide bedre end nogen 
Anden. En af dem, der vare bievne mere 
ærgerlig end nogen anden var jeg. Jeg 
talte da med Kirkeraadets Medlemmer og 
nogle mere fremragende Medlemmer af 
Menigheden; og da vi vare sikkre paa at 
have Stemningen for os blev en Kirke- 
raadsforsamling sammenkaldt. Her blev 
det foreslaaet Præsten godvilligt at sige 
sig af; i modsat Fald vilde Menighe
den blive kaldt sammen og Sagen vilde 
blive drøftet paany. Først efter heftige 
Debatter faldt Præsten tilforn. Men det 
var mig dog en særlig Glæde at bidrage 
til at sætte ham paa rette Plads. Jeg 
holdt et lille Foredrag for Præsten, oply
ste ham om at Ydmyghed ikke alene præ
dikes i Kirken, men først og fremmest 
skulde vises i Livet. Han talte saa om, at 
man ikke agtede hans Embede, jeg sva
rede ham at han forvexlede Person og 
Embede, der her vare vidt forskjellige. 
Sagen var jo selv i det Tilfælde en Umu
lighed selv om det ikke var Underbalance 

i Kirkekassen, thi selv om der vilde kom
me 4—500 Rubler mere om Aaret i Kas
sen end man havde ventet, var der ingen 
Foranledning at anvende dem til Luxus. 
Og Luxus var det at give Præsten 7 Væ
relser, naar han allerede havde 5 store 
Rum. Han burde være den meeste besked
ne af Alle. Vi, Menigheden kunde kalde 
ham den Første, men han selv maatte 
kalde sig den Ringeste af Alle. Han behø
vede jo forresten blot at gjennemlæse sit 
eget Skrift om den lutheriske Menighed i 
Minsk for at faa et Begreb om Kassens 
Tilstand. Dette lille Skrift sender jeg Dig 
hermed. Det var dog ikke Meningen, at 
Selvbeskatningen skulde erstatte den 
manglende Indtægt Kirken blev berøvet 
ved, at Præsten fik en større Bolig. — 
Alt det sagde jeg Præsten. Siden har der 
endnu været forskjellige smaa Sammen
stød. Præsten lader til at være dum. — 
Jeg sagde ham, at ogsaa jeg havde en Bro
der, der var Præst.

Som Du maaske veed, er jeg bleven He
stehandler og er gaaet i Compagnie med 
en Eiendomsbesidder Michaelsen.132 Vi 
have kjøbt 24 Heste i Homel og sendte 
dem over Libau til Kbhvn. Igaar fik jeg 
Telegram fra Michaelsen, at 13 Heste vare 
solgte. Jeg haaber vi skulle tjene nogle

132 uidentificeret.
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500 rubel med portræt af Peter den Store. Siden 1820 og helt op til 1890-erne var 
dyrlægernes årsgage ca. 1000 rubler eller fem russiske heste, godt solgt i Køben

havn- (1 rubel er 2 kr.).

Penge ved dem. Med Fragten koster os 
Hestene i Kbhvn henved 200 Rubler Styk
ket.133 —

Andres er i disse [Dage] lidt syg af et 
Nældeudslag. I disse Dage ere vi flyttede. 
Vi faae en større Leilighed og betale 400 
Rubler i Husleie. 8 Dage før vi flyttede 
blev der paasat Ild i det Huus hvori vi 
tidligere boede, men lykkeligviis blev 
Ilden skjøndt Kl. var 11 % om Natten op
daget itide og slukket. Man havde over
gydt Klude med Petroleum og stukket Ild 
paa disse. Allerede brændte Husets Træ
væg. Det havde været en kjøn Historie, da 
jeg intet har forsikkret. Alene Bøger har

133 mere om importen af russiske he
ste (med og uden snive) kan læses f. eks. 
i I. Katic: Dansk-russiske veterinære for
bindelser 1796—1976, Disputats, Kbh. 
1982, pp. 188—192.

jeg her for over 3000 Rubler. Forsikk- 
ringen er her nemlig meget dyr, over 
3 % af Værdien. Jeg haaber at Din Hustru 
og Dine Børn befinde sig vel.

Hjerteligste Hilsener fra os Alle skriv 
snart. Din hengivne Broder.

Jeg tænker forresten paa at komme 
hjem i denne Sommer134 med en ny He
stetransport.

Jeg reiser saa bagefter til Berlin og 
Wien. —

Min Kone ledsager Anna til Libau og 
kommer vel hjem imorgen aften. Du har 
jo en Søn135 og en Datter?136

131 dette ønske blev ikke opfyldt.
135 Kaj Andreas, f. 25. aug. 1889 i Hen

ne.
136 Valborg Camilla, f. 16. febr. 1891 i 

Henne.
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Brev nr. 11

Søndag den 14 August 1892.137 
Kjære Otto!

I forgaars skrev jeg og syntes det os at 
derved at blive lettere. Men Uroen kom 
igjen. Vi tænker stadig paa vort kjære 
Pigebarn138 og længes bestandig efter at 
høre fra hende. Gid det dog maatte være 
bedre; en Tarmbetændelse er dog altid 
en slem Ting. Hvis det ikke var saa van
skeligt at være borte herfra, saa reiste jeg 
strax til Danmark, men nu lige da vi have 
overtaget Eiendommen og da jeg skal af
sted for at kjøbe en halv Snees Køer er 
det dobbelt vanskeligt. Marie boer med 
Børnene paa Eiendommen, der fra Byens 
Udkant ligger en 20 Minutters Gang. Fra 
Kl. 10 til 5—6 er jeg gjerne inde i Byen 
for at passe min Praxis og Tjeneste. Vi 
søger efter Evne at gjøre de nødvendige 
Forbedringer paa Eiendommen, men det 
koster Altsammen Penge. Der er nu 9 
Køer og en Tyr og 3 Heste foruden Fje
derkræet. Jeg vil dog i det Hele holde en 
20 Køer, de manglende tænker jeg at kjø
be paa et Marked, der om en 14 Dages 
holdes et Par Værst139 herfra. — Da vi 
kom flyttede ind i Huset viste det sig at 
Gulvet var ganske raaddent og fuldt af 
Huller, der tidligere være tildækket med 
Tæpper, da vi stillede Fortepianoet paa 
Gulvet gik det ene Been igjennein Gulvet, 
til Foraaret vil dette blive repareret, 
længere kan det ikke vente, thi ellers 
raadner Væggene med, da Aarsagen til 
Træets Ødelæggelse er Huussvamp, der 
er opstaaet ifølge gal Bygning. Huset er 
ellers temmelig nyt, en 7—8 Aar gammelt. 
Ja undskyld den Uleilighed som Du og 
Din Kone faae med Annas Sygdom; gid 
den dog var snart overstaaet. Gaaer saa 
Alt vel og jeg faaer mig indrettet som 
det hør og bør sig, saa vil det være os en 

stor Fornøielse at see Dig og Olga110 her. 
Jeg haaber ikke at I blive borte.

Choleraen gaaer sin Gang og kommer 
rimeligviis ogsaa til Minsk; den udbreder 
sig mere og mere, da Tilstandene jo her 
i Rusland ere meget slemme . . .

Selv offentlige Bygninger ere i en for
færdelig Tilstand. Hospitalforvaltningen 
i Byen Jaroslawl lod al Latrinindholdet 
igjennem hemmelige Ledninger flyde ud 
i Volgaen ligeoverfor det Sted, hvor By
ens Vandforsyning tager Vand til Vand
ledningerne. Det er jo ogsaa tidligere fore
kommet, at man i Rørene har fundet Klu
de gjennemtrukne af Jod og Materie; man 
kunne ikke forklare denne Gaade; nu har 
man Oplysningen. Ja selv i St. Petersborg 
forekom lignende Sager. Fra en stor Byg
ning flød ligeledes Latrinindholdet i 
Nevaen efter dog først at have forpestet 
hele Omegnen.

Latringruberne havde 3 dobbelt Bund 
med sinaa Huller. Bundene kunde skydes 
fra og til efter Behag, hvorved Gruberne 
ved at man lod en Bund gaae for førend 
en Syning (Besigtigelse) fandt Sted kun
de synes tomme og rensede. —

Jeg takker Dig mange Gange for Din 
Venlighed at vilde foranledige, at Anna 
kommer til Ribe, Danmarks ældste By. 
Her ere jo Ruiner af Riberhuus, hvor 
Danmark har saamange Minder. Det kun
de Du jo altsammen forklare hende; Du 
kan jo give hende saa mange Oplysninger 
om Danmarks Fortid, Digtere og store 
Mænd. Det er jo det jeg saa gjerne ville. 
Jeg ønskede jo netop at hun trængte ind 
i den danske Nations Liv ... dens Rørel
ser, der saa mange Gange have yttret sig 
paa en for Udenforstaaende uforklarlig 
Maade. —

Det forstaar sig, at alle Udgivter der 
foranlediges Dig ved Annas Ophold vil 
jeg erstatte, saasnart Du derom giver mig 
Besked.

137 ny stil.
138 Anna var i 1892 19 år gi.
139 1 verst = 1067 m. 140 hans kone.
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Om Kirkeforholdene skal jeg skrive 
Dig i næste Brev. Jeg vil sende Dig en 
Artikkel om Forholdene i Astrachan.111 
Ja hvis Anna havde været rask, havde det 
været godt om hun havde afskrevet Manu
skriptet. Gid det dog var vel med Anna, 
jeg er saa urolig; skriv dog idetmindste 
hver anden Dag og spar ikke paa Læge
hjælp; — ja det forstaar sig af sig selv. 
Jeg veed jo, at Du gjør Alt, hvad der er 
nødvendigt.

Hils Olga mange Gange. Bægge vær og 
mange Gange hilsede fra Marie.—

Din hengivne Broder 
Christian

111 Chr. Engelsen kendte disse egne, 
hvor han var udstationeret tidligere (be
kæmpelse af kvægpesten).

Fra Hviderusland.

Brev nr. 18

Onsdag Minsk den 24 August 1892,112
Kjære Otto!

Jeg vilde saa gjerne havt rigtig Tid til 
at skrive for udførlig at fortælle Dig om 
Forholdene her, men skal jeg vente til 
jeg faaer Tid saa bliver det nok aldrig. 
Altsaa i en Fart vil jeg meddele det, der 
falder mig ind. — Først vil jeg udtale til 
Dig min og min Kones inderligste Tak til 
Dig og Din Hustru for al den Umage og 
Venlighed I have viist Anna. Det er en 
ikke ringe Spøg at pleie en Syg. Tillige 
kan [jeg] ikke sige Dig hvor glade vi ere 
over, at Faren forhaabentlig er forbi. Nu 
maa Anna endelig være forsigtig at der 
intet Tilbagefald skeer. Men nu da Æng
stelsen sætter sig, formindskes og Forlan
gendet efter at see Anna. Naar vi veed at 
Anna er sund og rask, saa ere vi jo gan
ske rolige og der er ingen Grund til at 
jage til Rusland, saa meget mere som 
Choleraen i den største Hede bestandig 
vinder Fladerum. Thermometret viser i 
dette Øieblik 24° R142« i Skyggen. Er nu 
Anna engang i Danmark saa lad Anna 
endelig tage Nytte af sin Reise; her har 
hun jo intet at bestille. Det er mig ogsaa 
en stor Glæde at see, hvorledes Anna er 
gaaet frem i dansk, hun skriver nu meget 
bedre end tidligere hvad jeg kan takke 
Dig for. Jeg vilde saa gjerne have, at hun 
kunde tilegne sig alt det hun her i saa- 
mange Aar har studeret. Hvert Menneskes 
Tanker bevæger sig i en egen Kreds hvor
for hans Sprog aldrig kan gjengive de 
mangfoldige Indtryk af Tanker, der be
væge Sjælen paa en saadan Maadc, at 
Udlændinge kunde faae et fuldstændigt 
klart Begreb om Sproget, hvad kun op- 
naaes ved at læse mange forskjellige For
fattere. —

Jeg læste for kort Tid siden en lille 
Beretning om Kirkelige Forhold i Astra- 

142 ny stil.
142a oo 30° C.
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chan. Har søgt Avisen for at sende den 
til Dig, men det er mig ikke mulig at faae 
fat i den. Jeg skal dog snart fortælle Dig 
mere om Kirkeforholdene i Rusland. — 
Forholdene her ere ellers slemme nok. 
Det russiske Folk er et raat og ikke syn
derligt ærligt Folk. Jeg synes ikke at det 
er en Smiger at være Russer. Jeg vil kun 
omtale en ringe Hændelse, som Marie nok 
allerede skrev om. Forleden Dag vilde jeg 
kjøre ud af Gaarden med egen Hest. Lige 
da vi kjørte gjennem Portaabningen 
sprang et Par fulde Bønder til, greb He
sten i Toilerne, og... sig til at bemæg
tige sig Hesten. Der hjalp ingen Forkla
ring, at det var ikke deres Hest; de skreg 
det skulle vi nok lære Jer og da et Par 
Jøder kom os til Hjælp vare vi et Øieblik 
efter inde i et reglementeret Haandgc- 
mæng. En Politibetjent blev kaldt til, han 
kom ogsaa ind i Haandgemænget, flere 
Bønder kom til, Slagene faldt, men endnu 
var Seiren uvis. Da fik vi Bud efter end
nu en Politibetjent og saa gik Kampen 
løs med forynet Raserie. Men den sidste 
Undsætning hjalp, Bønderne kunde ikke 
staae sig og fik vældige Hug. Saa bleve 
de trykkede sammen (det vil sige deres 
særlige Endedele) puttede ind i en Dro
sche og Politibetjentene satte sig oven 
paa dem og afsted gik det til Politikam
meret under Jødedrengenes Hujen og 
Skrigen. Her bleve de stukne ind i et 
mørkt Hul og hvad de saa ikke før havde 
faaet Klø, fik de nu. De brølede som Stu
de. — Det var jo godt, de faldt os an i 
Byen. Havde det være(t) ude paa Lande- 
veien havde det jo været en heel Deel 
værre. — Det er ikke saa længe siden at 
en formeentligt Hestetyv blev fanget paa 
Gade i en Forstad til Minsk, blev slaaet 
halvt fordærvet, slæbt ud i en nærliggen
de Skov og saa uden videre qvalt.

Vi have overordentlig meget Arbeide 
nu. Eiendommen beskjæftiger os fra Mor
gen til Aften. En Tærskemaskine er ble
ven stillet op. Folkene have vi vort Styr 
med. En Karl er gaaet bort, en anden har 

jeg antaget i Dag i hans Sted. Paa Lørdag 
tager jeg afsted til et Market for at kjøbe 
Køer og een Hest. —

Marie beder Dig og Din Kone være 
hjerteligst hilset; hun takker saa mange 
Gange for den udviste Gjæstfrihed til 
Anna. Hvis Anna ikke har Penge saa skal 
jeg sende herfra eller hun kan faae fra 
Sparekassebogen i Kbhvn. —

Forleden Dag var den lille 9 aarige 
Hyrdedreng nær ved at blive spiddet af 
Tyren, der er meget gal. Har trykket ham 
mod Jorden, og han kom blodig og for
revet hjem, dog var han uden indre Be
skadigelser og vogter nu igjen Qvæget. 
Jeg har kjøbt en anden Tyr og sælger den 
gamle. — I dag slap Tyren ud i Gaarden, 
vi var ligeved at faae en Tyrefægtning. — 
Nu bygges der Hestegang til Tærskema
skinen og Gjærde flyttes 13 Favne for at 
gjøre Haven og Byggegrunden større. — 
Hvor mange Tønder Land har Du egentlig 
til din Præstegaard?

Marie er rigtignok flink til at passe 
Eiendommen. Hun er paa Benene hele 
Dagen og er utrættelig. —

Hjerteligste Hilsener fra os Alle.
Din hengivne

Brev nr. 19

Minsk den 1 Januar 1893.

Kjære Otto!
Glædelig Nytaar! Tak og Hundrede 

Gange Tak for al den Venlighed, Du har 
viist mig og den Gjæstfrihed, Du har ud- 
viist imod Anna. Undskyld min Tavshed, 
der jo kun kan see ud som Uvenlighed, 
men det er den ikke. Den er betinget af 
ganske andre Aarsager. Mit Liv kan ikke 
sammenlignes med Eders fredelige, ro
lige Liv mellem de stille Klitter. Vesten
vinden pidsker Sandet og Havets Skum 
Dag ud og Dag ind, Buskene veie sig mod 
Øst for dens stærke, jævne Tryk, men 
Menneskenes Liv glider stille og trygt 
hen i Lyngbuskenes stille Hjem. Høist 
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vækker Læsning i de hyggelige, stille 
Vinteraftener ved Lampens dæmpede Lys 
om Fortids Krigerliv, der ogsaa hentede 
i disse Egne, Sindet ud af sin givne Lige
vægt og Hjulens Qvad gjør Steen Blichers 
Tatre lyslevende ude i Heden; men naar 
Kakkelovnens Blus er slukket og Uhret 
slaaet sit tiende Slag, er Yderverdenen 
glemt. Søvnens Gud har overtaget Herre
dømmet. Selv Lænkehunden sover trygt 
i sit lune Huus. Maanen kaster sit blege, 
klare Lys over Bakke og Dal i stille Fred. 
Kun Skyerne, der drive mod Øst, ad Rus
land til tyder paa Stormens Kraft. — 
Men lad dem kun drage, det er jo kun for 
et Øieblik, de fordunkle Maanens skin
nende Flade. Ja lad dem kun drage til 
Rusland, hvor Storme har til Hjem, hvor 
der er Graad og Tænders Gnistel. Ja! I 
Sandhed min Ven, tror ikke, vi sove ind 
her, at det aandelige Liv er slukket. Det 
er bestandig Arbeide for Existensen, un
der vanskelige Forhold med fjendtlige 
Kræfter, der fuldstændig lægger Beslag 
paa ens Tid og lader al anden Interesse 
slukkes. Kan jeg ikke sætte mig hen i Ro 
og fortælle om mig og mine Handlinger, 
er der da ikke stor Mening i at skrive 
Brev. Man vil dog saa gjerne have, at den 
Læsende ikke alene skulde faae at vide, 
at man gjør dette eller Hint, men mod
tage et nogenlunde tydeligt Begreb om 
det Forhold i hvilke den Skrivende be
finder sig. At det naturligviis ikke er let 
at skildre saaledes er utvivlsomt. Jeg 
skal imidlertid gjøre min Bedste. Din 
livlige Fantasie kan maaske fuldstændig- 
gjøre det ufuldkomne. —

Jeg kan ikke rigtig huske, hvor jeg 
sidst slap, men jeg tror nok, at jeg yttre- 
de, at jeg havde fattet den rosværdige 
Bestemmelse, at gjæste mit Fædreneland. 
Da kom denne nok Eiendom i Veien og 
saa gik det ikke alene med Reisen til 
Danmark men ogsaa med at skrive Breve 
som Drengene, der vilde reise til Ame
rika, men istedetfor søgte deres Trøst 
paa Bunden af Sagosuppen. Sagosuppen 

var for mig udpinte Jorder, slet Høst som 
følge heraf og Bedragene fra Sælgerens 
en forbandet Jødes Side. Gid Fanden 
havde de Jøder; gid jeg var Keiser, jeg 
vilde da jage de Jøder oveir salt... Vove 
til det forjættede Land. Mange er forre
sten dragede bort. Der var en Tid, da 
man altid fandt Banegaardene fulde af 
reisende Jøder, Oldinger med det lange, 
hvide, tilspidsede Skjæg ned over Bry
stet, Koner med smaa Børn, Fattighed 
med Velhavenhed, men Smuds overalt. 
Der var en Skrigen og en Skraalen, der 
ingen Ende fik. Manden reiste fra Konen, 
Sønnen fra den gamle Moder. De ud
magrede Skikkelser med de vilde Bevæ
gelser og skrigende Stemmer rustede det 
Lands Støvet af deres Fødder de næppe 
mere skulde see; de velsignede og omfav
nede hverandre. Dampmaskinens Støn
nen overdøvede næppe den bevægede 
Masses dybe Hjertesuk. — Men Jøderne 
havde glemt, hvad de have forskyldt. De 
have drevet Listigheden og Snuheden 
saa vidt, at den tilsidst er blevet til Dum
hed. De have glemte, at den allerstørste 
Snedighed er aaben Ærlighed og Paalide- 
lighed, hvilket har Gyldighed til Trods 
for, at ogsaa de Fleste christne Menne
sker ere Slyngler. Det gamle Testamen
tets Forbandelser hviler over dette Folk, 
der yngler og formerer sig værre end 
Rotter og Muus, men sikkerlig engang vil 
være en uddød Race, hvorom kun Sagnet 
vil leve. Det er saa sandt, saa vist, som 
det Gode tilsidst vil vinde Seir over det 
Onde, fordi den haarde Kamp for Exi
stensen vil blive saa stærk, at ethvert 
aandeligt slet udviklet Menneske vil blive 
skudt til Side og nedtrampet af de efter
følgende Millioner. Lad Vinden hvirvle 
dette Folk væk, lad det styrte ned i Rag
narok, lad Midgaardsormen æde det. —

Men hvad er det? Det er jo Vinter! 
Sneen falder i tætte Lag, den dækker 
Mark og Eng og de vældige Graners Gre
ne tynges ned af dens tætte Masser. Hvor 
er Sommeren, hvor er Efteraaret? Ak! Nu 
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erindrer jeg det; de droge forbi, som i 
en Drøm. Jeg skrev Regnskaber, udarbei- 
dede Planer til Slagterhuse for Staten, 
var beskjæftige [t] med at skjælde mine 
Folk ud og jage dem bort, eller sad i stille 
Grublen for at faae Udgivt og Indtægt til 
at stemme, løb saa i Praxis, saae Folk og 
saae dog Ingen. Det var et Panorama, der 
løb forbi mig. Ikke engang en Avis fik 
jeg læst! Men ældre var jeg bleven, et Vi 
Aar af Alder, men mange af Erfaring. 
Skade man ikke kan overgive Erfaringer 
til sine Børn, men maa tage dem med sig 
i Graven. — Den skal paany erhverves 
af hver Generation. —

Ja, seer Du lille Ven, det er nu godt 
nok, at jeg fortæller Dig Sludder og Slad
der, men fortæl Du mig nu ogsaa noget. 
Dine Breve ere jo altid ganske korte uden 
nogensomhelst Angivelse af hvad Du fo
retager Dig eller hvormed Du tilbringer 
Din Tid. Fortæl mig saaledes, hvad læser 
Du, med hvem taler Du med af Dine Na
boer, hvem kjører Du i Besøg til og skjen- 
des Du tidt med Din Kone? Fortæl mig, 
har Tidens Strøm bragt ud af alle de 
Mennesker i Kbhvn; fyldestgjøre da de 
høie Begreber, de i Sin Tid havde om 
sig selv. De ere dog vel ikke Bannerfø
rer for det, de i sin Tid rave ned! Mange 
ere vel bleve indbildske Dukker og ere i 
den Misforstaaelse, at de skulle leve evigt. 
Ogsaa i Danmark er der heldigviis mange 
Dumrianer; det bliver da ikke heller 
reent umuligt for de Fornuftige at kom
me frem. — Siig mig engang hvorfor har 
Du Forpagter paa Din Eiendom — Præ- 
stegaard? Hvorfor driver Du ikke Jorden 
selv?

Anna kom da lykkelig og vel hertil; 
dog lader Sygdommen til ikke at være 
fuldstændig overvundet, thi af og til har 
hun Smerter i Siden, naar hun ikke er 
forsigtig med sin Spisen. Dog haaber jeg, 
at hun snart skal blive fuldstændig rask. 
Hun har glædet sig meget over sin Dan- 
marksreise og uudsletteligt i hendes Erin
dring vil blive bevaret Din Hustrus — 

og Din hjertelige Godhed og Opofrelse 
under hendes langvarige Sygdom. Og Du 
har endnu havt Udgivter i den Anled
ning. Kom engang til Rusland, saa skal 
jeg vise Dig dette Folk, der uden en 
Sjælsrørelse kan pine sine Heste til døde 
og lade sine Hunde forgaae af Sult. Du 
vil faae et Folk at see, hos hvem Tyve
rier ere det Almindelige, Ærlighed en 
Undtagelse. Tjenestepigen stjæler, Karlen 
stjæler, Embedsmanden lader sig be
stikke og presser hvor han kan; og kan 
Tyven komme afsted med det, saa slaaer 
han ihjel. Jeg finder det derfor en pas
sende julegave at skjænke min Kone en 
Revolver (Julen kommer jo som Du veed 
i dette ottekantede Land 12 Dage bag
efter; her er man altid bagefter) for at 
hun i Nødfald kan jage en eller anden 
Natteindbrækker en Blyklump i Hjerne
skallen. Da hun boer ene ude paa Eien- 
dommen, da jeg tidt er inde i Byen, og 
hvor Hestetyverierne ere her lige saa al
mindelige som det i Danmark er almin
deligt at spise Frokost, saa er det godt 
at hun ved Nattetider kan sende Indbræk- 
kere i Hestestalden eller i Beboelseslei- 
ligheden en lille Velkomsthilsen.

Du kan maaske forstaae, at det ikke er 
saa. underligt om man sommetider bliver 
træt i Kampen og tænker, hvad skal dog 
dette føre til, er Du i stand til at føre 
Sagen til Ende, eller vil Du blive rævet 
bort af Strømmen, som saa mange før 
Dig. Skal Du maaske kun see Dit Fædre
neland som rystende Olding med støvet 
Hjerne og vaklende Trit, eller skal den 
russiske Jord være Dit Gravmæle, et om
blæst Kors paa en nøgen Bakke betagne 
den Have, Du efter Aarrækkers Striden 
er løbet ind i, eller skal der dog være 
saameget Spor saa en eller anden Forbi- 
gaaende kan sige til sin Sidemand: her 
ligger en Udlænding-

Desværre 8000 Kroner var for lidt; 
ellers havde jeg jo saa gjernc forsøgt det 
i Danmark med en lille Eiendom og Dyr- 
lægepraxis til Hjælp. Hvor gjerne vilde
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jeg ikke efter saa mange Aars Liv mel
lem Fremmede have levet Resten af mine 
Aar i det Land, der er mig det kjæres-te 
af alle.

Mogens er som Du maaske ved reist 
langt bort. I lang Tid har han været i 
Ural og nu tilbringer han Julen i Vest- 
sibirien paa en Telegrafstation paa Bara- 
basteppen. Han har faaet sig en god Stil
ling og er ældste Telegrafist med 35 Rub- 
lers maanedlig Gage. Han lader til at 
være tilfreds; det glæder mig, at det 
gaaer frem for ham. Gid hans svagelige 
Helbred vil kunne udholde Sibiriens 
haarde Klima; under disse Vilkaar vilde 
det være en Glæde, om vi snart kunde 
faae ham at see; men det lader sig ikke 
gjøre; dertil er Afstanden for stor.

Anna er i dag ligeledes inde i Byen. 
Hun er gaaet hen til Dr. Untitt (Vice- 
inspecteuren) for med dem sammen at 
gaae i Gymnasiet til en Forestilling. Kl. 
er nu 10 og jeg venter hende hjem hvert 

Øjeblik. Det havde i Grunden været min 
Mening Kl. 7 iaftcn at kjøre ud til Marie 
med Anna og der vilde jeg da have skre
vet til Dig. Men Anna sagde saa, hun 
havde lovet Untitts at følges med dem 
og forøvrigt bemærkede hun meget rig
tig: „Kommer Du først ud til Ejendom
men bliver der som sædvanlig intet af 
at skrive til Onkel Otto; det er dog en 
Skam, at Du til Dags Dato endnu ikke 
har skrevet.“ „Godt“ svarede jeg og saa 
tog jeg fat paa Brevet; kun har jeg ikke 
rigtig faaet sagt noget endnu. —

Siig mig hvorledes gaae det med Dit 
Manuscript om Faders Levnet. Er det 
maaske færdigt til Trykning? Du har jo 
nu havt Tid til at fuldstændiggjøre det

Dres kjører i Skole hver Dag. Nogle 
Dage var han hjemme, da han hostede 
stærkt, men nu har han det bedre. I lang 
Tid gik han tilfods til Skolen fra Eien- 
dommen. Margrethe er en bleg, stille lille 
Pige. Igaar var hun 8 Aar og havde der-
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Otto W. Engelsen.

for en lille Pige, en Sønnedatter af Dr. 
Dieberg, den forrige Inspecteur ude hos 
sig.

Juleaften den 24 December (her den) 
12 Dcbr vare min Kone, Anna og jeg for
uden mange Andre ligesom forrige Aar 
indbudne til at feire Dorpatuniversite- 
tets Fødselsdag hos Dr. Dieberg. Det er en 
livlig underholdende Mand, der skjøndt 
hans Alder (ved de 70) var livlig og un
derholdende mere end nogen Anden. 
Samme dag havde vi et lille Uheld (den 
Slags Uheld, der her ere meget alminde
lige). Medens Heste stod i Gaarden, i 
Tusmørket lige under mit Værelses Vin
duer, kom en Tyv ind, som skar Seletøier 
af Hesten og stjal endnu et udmærket 
Hestedækken. Tabet var omtrent 12—13 
Rubler, en 25 Kroner. Jeg har ikke meldt 
det til Politi, da det er ganske unødven
digt og aldeles intet nytter, da Politiet 

ialmindelighed staaer i Forbindelse og 
dele med Tyvene. Skade, at jeg ikke kom 
til itide. Havde det været mig muligt, 
havde jeg da slaaet ham Hjernekisten ind.

Jeg haaber da at Olga og Dine Børn 
ere raske. De ere vel nogle rigtige Knop
per. Det vil være mig en stor Fornøielse 
engang at hilse paa de Godtfolk. —

Kjære Otto! Du kan være ganske ro
lig. Den Traad, der forbinder os slipper 
jeg ikke.

Vel er der gaaet lang Tid mellem hvert 
Brev, men i Tankerne er jeg bestandig 
hos Dig. Afstanden er borte og jeg sid
der med Dig paa den høie Klitbanke eller 
vi lade Fortids Billeder rulle op i Dit 
Studieværelse. Det er sandt, hvordan har 
Jørgen Mikkelsen det eller hvad han nu 
heed, ham som jeg vilde lære at lave kal
mykiske Knuder?

Jeg veed ikke om det er Dig klart af 
mine tidligere Breve, at jeg har et Væ
relse her i Byen, som jeg betaler 8 Rub
ler 33 Kop. om Maaneden for (med 
Brændsel); nu har jeg leiet et Skuur til, 
hvor jeg kan stille en Hest; derfor er jeg 
kommet herind med Slæde uden Karl, saa 
at Hesten overnatter her for første Gang. 
Nu skal jeg ned og see til den og om alt 
er iorden og om ikke Tyve have brækket 
Døren istykker og stjaalet den. Ja alt var 
i Orden. Men Anna er endnu ikke kom
met hjem. Enten er hun blevet hos Un- 
titt eller er hun bleven overfaldet paa 
Gaden. Det Første er det Sandsynligste. 
Nu er det saa denne borgerlige Sengetid 
og lidt til. Det er vel bedst, man haster 
til Køis; imorgen kunne jeg maaske ud
trykke en eller anden Tanke. —

Jo Anna kom dog hjem nu lykkelig og 
vel. —

Ja saa var der disse Kirkesager, jeg 
gjerne vilde fortælle Dig lidt om;

Mandag den 2 Januar.
Pastor Kluge er en god Prædikant og 

tager sig ivrig af sine Sager, men han 
er ingen behagelig Mand, idetmindste 
finder jeg det ikke. Og hvad er al den
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Sarepta, en by i Sydrusland.

Prædiken til, naar Mandens Gjærning 
ikke staaer i Samklang med hans Ord. 
For kort Tid har der igjen været Sam
menstødt mellem Præsidentens Kone og 
Præsten. Her existerer en Fattigkasse, 
hvortil hver Dame i sin Kreds samle. 
Da de fleste ere nøie bekjendt med hver
andre skeer denne Indsamling gjernc 
ved personlig Henvendelse, men Baro
nesse v. Heyking, der har en større Kreds 
sender gjerne sin Tjener, saameget mere 
som det tidt træffer sig at de Paagjæl- 
dende ikke ere hjemme og derfor skal 
sendes flere Gange. Tjeneren kommer 
saaledes ogsaa til mig og henter det maa- 
nedlige Bidrag. Det gav Anledning til, at 
Pastor Kluge kom med Bemærkninger til 
Baronessen endog flere Gange. Han 
meente, hun burde ligesaa de andre Da
mer, gaia personlig omkring. Med god 
Grund svarede hun, at det jo kunde være 
Pastoren det samme hvorledes Pengene 
kom ind, naar de blot kom ind, hvad der 
jo var hendes Sag. Og jeg mener det 
samme. Pastoren kan holde sin Næse for 
sig selv. Han har Opgaver nok foruden at 

regulere, hvorledes de forskjellige Damei 
have Lyst til at indsamle. Følgen er, at 
nu træder Baronesse v. Heyking ud af 
Damecomiteen og at endeel Penge af den 
Grund ville falde bort til de Fattige. Thi 
Mange gav fordi de ikke godt kunde sige 
nei til Baronessen. —

Vi have nu en ny Organist, der skal 
være en dygtig Musiker. Orglet er jo godt 
men lille; det har jo ogsaa kun kostet 
1500 Rubler. Den gamle Organist blev af
skediget og pensioneret; saa fik vi en an
den, der spillede godt, men døde. Nu 
have vi en tredie, en ung Mand, der for- 
dreie Hovedet paa Menighedens skjønne 
Damer.

Om nogle faa Dage have vi Juul; saa 
skal der være høitidelig Aftengudstjene
ste i Kirken. Jeg sender Dig hermed en 
Psalme, der blev sunget forrige Juul. Du 
seer, at her lægges endeel Vægt paa San
gen. Her forekommer bestandig Vexel- 
sang mellem Præsten og Menigheden, No
get der er, saa vidt jeg veed, ukjendt i 
de danske Kirker. — Idag har jeg igjen 
havt en forstyrret Dag. Jeg vilde jo gjerne 
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skrive Brevet til Ende, men nu skal jeg 
ret strax afsted til Eiendommen, da det 
er bleven Aften paany.

Med Sarepta staaer jeg i jevnlig For
bindelse143 og har da hørt, at en halv 
Snees af disse Mordkarle, der piinte og 
slog vor stakkels Bekjendt Jonsen144 ihjel, 
ere blcvne hængte.

Altsaa kjære Otto! Jeg sender Dig min 
Hilsen. Jeg ønsker Dig og Dine godt Hel
bred Lykke og Velsignelse i det nye Aar; 
og endnu rolige, fredelige Dage i Studie- 
værelsets lune Hygge og at Du maa blive 
forskaanet for alle de Vanskeligheder og 
Besværligheder, der er blevet mig til
tænkt i saa rigt Maal.

Marie og Anna sende Dig og Olga lige
ledes de hjerteligste [Hilsner] og Lyk
ønskninger for det nye Aar.

Og faaer jeg Brev fra Dig, et udførligt 
naturligviis, saa har jeg det ærlige For
sæt ufortøvet at svare Dig.

Naa Farvel nu!
Brev, flyv mod Vest, bring min første 

Hilsen til mit Fædreneland i det nye Aar 
1893. —

Din hengivne Broder 
Christian.

Brev nr. 20

Minsk den 22. December 1893.
Kjære Otto!

Tiden er gaaet og Du har Intet hørt fra 
mig. Det er ikke fordi jeg ikke har tænkt 
paa Dig, thi det har jeg gjort næsten hver 
Dag, men fordi den daglige Uro berøve 
En al Lyst til Skrivning. Med Eiendom
men have vi til Dato kun gjort daarlige 
Erfaringer, mange Gange har man været 
nær ved at tabe Modet, tiltrods for at jeg 
fra Mai endnu overtog Stillingen ved 
Slagterhuset med 1000 Rbls Gage. Disse 
Penge som jeg tidligere troede skulde bli-

143 se Tillæg 3.
144 uopklaret.

ve tilovers, ere nu for mig en Nødvendig
hed saa jeg veed ei, hvorledes det skulde 
gaae uden dem. —

Ja hvad skal jeg i Grunden fortælle af 
min Vrøvl her. Det nærmeste er at berøre 
Kirkevæsenet. Pastor Khige foretrak at 
reise til Mitau144a, hvorefter de heftige 
Debatter i Kirkeraadet vilde have faaet en 
Ende, hvis ikke Organisten ved at stille 
sig galt, havde givet Anledning til ny 
Uoverensstemmelse. Af Kirkeraadsst’llin- 
gen er jeg forøvrigt snart kjed da jeg ej- 
heller stemmer overens med det præste
lige stærkt begrænsende Standpunct som 
man med bedste Villie ikke kan bruge i 
Overensstemmelse med det daglige Livs 
Fornødenheder. Jeg har i den sidste Tid 
seet saamegen Sorg og Nød og iagt[tag]et 
at ærlig, ihærdig Streben ikke har hjulpet 
for 2 Skilling. Jeg føler at Tiden river 
Stykker af Livet bort og at Døden ingen
lunde er den egentlige Tilintetgjører. Ti
den piller Alt fra hinanden og Døden gi
ver kun det sidste Skub, river den tynde 
udslidte Traad over. Allerede i denne sid
ste Periode er Jeg’et gaaet tabt. Stoffer
nes nye eller forandrede Virksamhcd 
skabe en nye Person der kun er et svagt 
Gjenspeil af hvad de før Frembragte.

Vær saa god, søg Sjælen om Du kan. 
Ja man stamper i Jorden af Utaalmodig- 
hed, Støvet ryger op, Dele af Menneske
sjæle i svundne Sekler.

For kort Tid siden er min tidliger Fo
resatte Dr. Dieberg, hos hvem vi endnu 
for et Aar siden i disse Dage feirede en 
glad Fest, traadt bort fra Skuepladsen. 
Han døde af en Kræftsvulst i Brystet. 
Dette Dødsfald har gjort et stærkt Ind
tryk paa mig.

Det er derfor ingenlunde en misundel
sesværdig Skjæbne at være skildt fra sine 
Kjære. Man kommer sammen efter Aars 
Mellemrum, hvad er for lidt for at den 
knyttede Traad kan spindes videre. Det 
daglige Livs ofte store Sjælerørelser vei-

,4La i Litauen. 
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res hen af Vindene, den gode Ven Bro
deren, der skulde være den Nærmeste til 
at opfange dem, er skilt ved det store 
Rum. Undertiden troer man at høre et 
Svar, naar man sidder i stille Tanker. 
Man seer op men det var Træerne i Nabo
ens Brændeskuur, der svarede i Vinden. 
Det er stille og ensomt som før, skjøndt 
jeg veed at langt borte rører Livet sig 
kraftig hos dem, man saa gjerne vilde see. 
Man er levende død for dem. Og sees man 
saa efter Aars Forløb er saa meget for
andret; Haabet, Fortrøstningen til Frem
tiden er maaske saa borte man seer ikke 
længer fremad men tilbage. Men det kan 
jo ikke nytte, jeg sidder her og udbreder 
mig i Speculationer. Du vilde vel nok 
have, jeg skulde meddele Dig noget mere 
reelt om Forholdene her, men det er alt
for vidtløftigt, thi det er saa længe si
den145 jeg sidst skrev. Jeg ønsker Dig og 
Din kjære Kone en rigtig glædelig Juul 
og et lykkeligt Nytaar. Jeg har glædet mig 
over at Du fik et bedre Embede140, gid Du 
maa føle Dig tilfreds. Dres gaaer i Gym
nasiet men Margrethe er endnu paa Eien- 
dommen, hvor Anna læser med hende. 
Anna er ikke rigtig rask, men lider af og 
til af sin gamle Sygdom, Smerter i Maven 
og Uorden i Fordøjelsen . Anna er Med
lem af Fattigcomiteen, der volder hende 
endeel Besvær. Ikke altid har hun let ved 
at incassere Pengene. Fattigforsørgelsen 
er jo i Rusland elendig. Ja, der var rigtig
nok meget at gjøre.

Min Kone og Anna sende ligeledes de 
hjerteligste Juleønsker. Naar Julelysene 
brænder paa Dit Grantræ, saa tænk Dig, 
at hvert Lys er en Menneskesjæl af Din 
russiske Familie. Alle de overflødige Lys, 
der ikke kunne være Sjæle ere de gode 
Ønsker og Tanker, der komme langveis 
fra. Idet de brænde tale de deres eget 
Sprog, som det ikke er givet Enhver at 
forstaae. De Fleste ville ganske simpelt

145 Nytår 1893.
140 I Hammelev ved Grenå. 

kalde det hele for noget Vrøvl, som det 
maaske ogsaa er, ja maaske er hele Livet 
noget urigtigt Vrøvl. —

Kjære Otto skriv snart. —

Brev nr. 21

Søndag Aften den 28 Juli 1895117 
Kl. IP/o Minsk.

Kjære Otto!
Der er gaaet lang Tid148 siden jeg skrev; 

men Du maa ikke være vred herfor, thi 
Aarsagen har været, at jeg ikke har kun
net skrive. Det vilde ikke have været stor 
Mening i det. Nu er det lidt bedre. Altsaa 
tag ikke min Taushed ilde op. — Jeg har 
ingenlunde været utilfreds med Dit Brev 
eller Dine Yttringer. Tvertimod jeg fandt 
dem fuldstændig berettede. —

Jeg skrev idag et udførligt Brev paa 
3 Ark til Dig, men jeg har holdt det til
bage, thi hvad kan det nytte. Lad Forti
den hvile, vi leve i Nutiden og maa regne 
med den; heelt forbigaae de svundne 
Dage kan man vel ikke, thi de nuværende 
Forhold have deres Raad i Fortiden. Men 
man maa erindre, at snart kommer Tiden, 
da man puttes ned i den sorte Gryde149. 
Da er Alting ude, da kan man være for
visset om, at man ikke mere seer de 
hjemlige Egn hvorom Digteren siger:

Over Dal og Vang og Engen 
Opstiger Frydssangen.

Rigtignok seer jeg Kronborg for mig. 
Jeg seer Kanten af Grønnehave og de 
mange Seilere i Sundet og Fregatten der 
minder om Winthers150 smukke Digt, 
men det er paa Faders Billede, det er 
ikke Virkelighed. Rigtignok seer jeg og
saa andre Billeder for mig, det er Vir
kelighedsbilleder i min Indbildningen

147 ny stil.
148 ca. år.
149 Engelsen døde først 11 år senere, 

i juli 1906.
150 Ghr. Winther (dansk digter).
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Guvernementsdyrlæge Chr. G. S. Engel
sen (1892). Foto: I. Boretti, Minsk, 

(Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbi- 
bliotek).

fra Hammersmøllen131, Udsigten over 
Odins Høi til Kulien152 og den bekjendte 
Vei over Bakkerne, jeg saa tidt er gaaet 
med Fader. Om Alle disse Forestillinger 
kan jeg sige det Samme som den gamle 
Papegøie i Brehms153 Thierleben om Az
tekerne:
Alle liegen sie erschlagen
Auf den Ufer hingestreckt
Und mit seinem bangen Klagen
Hat er keinen aufgeweckt.

Ja alt Dette her bliver snart kun — en 
Saga blott. — Men indtil den Tid kom
mer, er det ikke ganske let ikke, ikke at

151 i nærheden af Helsingør.
152 i Sverige.
153 Alfred Brehm (1829—1884) tysk 

zoolog og forskningsrejsende. 

kunne see „Fjernt fra Danmark“154 paa 
Det Kgl. Theater, men selv at være fjernt 
fra det, at være uden for Nutidens aan- 
delige Strømninger at være i et Fæng
sel, hvis Muur hvis niørke Skygge for- 
dunkler et Liv, der kunde have været 
solrigt; ja Skyggen ledsager En til man 
træder i Persephones155 Lunde og indtil 
man forsvinder for evige Tider i hendes 
dunkle, vidtstrakte Palads. Der er Intet 
at gjøre ved Dette. Hvad der er skeet er 
skeet; man leger ikke Gjæk med Skæb
nen.

Det var vel nu i sin Orden at jeg be
gyndte at fortælle som det sig hør og bør

155 Persephone: græsk mytol. væsen.
154 ballet af Bournonville.
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om alt Det, jeg i den lange Tid har ople
vet som efter mine Begreber ikke er lidt. 
Jeg har en heel Pose fuld af de farligste 
Eventyr, herlige fordi de ere sande Livs
billeder. Men det maa være til næste 
Gang, da skal jeg fortælle, ja da skal jeg 
fortælle. —■

Foreløbig Tak for Din Gjæstfrihed som 
jeg veed min Kone nu lægger Beslag paa. 
Skriv snart til mig, fortæl mig om Dit 
Liv i den stille Præstegaard. Du behøver 
ikke at være bange for at trylle Aander 
frem, som Du bagefter ikke kan tæmme. 
Fortæl mig om Dine Børn, om hvad Din 
Kone gjør, hvorledes det gaaer med Jor
dens Drift og om Dyrlægevæsenet i Din 
Egn. Alt interesserer mig. Da skal Du 
snart høre fra mig igjen. — Spørg min 
Kone hvor Qvitteringen er for det Tele
gram jeg sendte til Gouverneuren i 
Tomsk. Andreas sender sine hjerteligste 
Hilsener til sin Onkel, Tante, Fættere og 
Gousiner.

Din hengivne Broder 
Christian

Brev nr. 22

Tirsdag den 22 December 1896ir,^‘
Vinniza i Podolien

Kjære Otto!
Det er nu igjen Juul som saa mange 

Gange tidligere, igjen er oprundet den 
Fest, hvortil der knytter sig mange Min
der, især da de dyrebare Barndomserin
dringer. Kommer jeg ret til at tænke her- 
paa, bliver jeg da saa inderlig bedrøvet. 
Det gjør mig da saa ondt, at jeg har for
ladt Fædrelandet, at jeg reiste afsted til 
fjerne Egne uden at finde det, jeg saa 
inderlig higede efter. Jeg forlod Fader, 
Brødre og Søster og Forholdene tvang 
mig til at blive i et Land, i hvilket jeg 
til min Dødsdag vil blive en Fremmed og 
aldrig vil føle mig vel i. Nu er jeg ble
ven en gammel Knægt, Barndomsminder

ny stil.

vælte mere og mere ind over Sindet og en 
stærk Hjemvee efter Barnealderens lyk
kelige Land bringer en Uro over Sindet, 
det er en Qval at kæmpe med. Jeg vil 
ingen Hentydinger gjøre til de mange 
Juleaftener i Helsingør hos Bedstemoder 
ovenpaa i 411. Jeg vil ikke beskrive dem, 
skjønt Enkelthederne af flere staae alde
les klare for mig, thi jeg vil da ikke være 
istand til at fortsætte Brevet. Sorgen 
overvælter mig endda nok.

Glædelig Juul kjære Broder for Dig, 
Din Hustru, Børn og hele Huusstand. Jeg 
er glad over og er forvisset om, Du føler 
Dig vel i Dit hyggelige Hjem. Gudskelov, 
at Du har faaet Dit Liv ordnet og ind
rettet paa en god Maade; det er dog en 
Glæde. —

Sorg og Ulykke er der jo nok af i Ver
den; der er Nok, der trykker Sindet til 
Jorden og med ufattelige Træk trykker 
Kummerhed Stempel paa de prøvede 
Menneskesjæle. Jeg har faaet nok heraf 
og er nu selv indlemmet i hine Nedtryk
tes Tal. At jeg boer alene her langt borte 
fra den By, der huser mine kjære Børn, 
og i hvilken jeg fandt en Mark for min 
Virkelighed, vilde jeg endda kunde finde 
mig i, hvis jeg her var i Stand til at tjene 
de Penge, der ere nødvendige til Fami
liens Opdragelse. Her har jeg kun min 
Gage og intet Andet, da det endnu ikke 
er lykkedes mig at erhverve mig Praxis. 
Du kunde da spørge, hvorfor jeg er her, 
hvorpaa jeg kan svare, at jeg blev fort
sat hertil. Det var rigtignok min Feil, at 
jeg ikke tog min Afsked fra Statstjeneste 
og forblev i Byens Tjeneste, thi da vilde 
jeg have bevaret min Praxis; og med 
Indtægter af 2500 Rbl vilde jeg med Let
hed kunne have opfyldt mine Forpligtel
ser, hvad med 82 Rbl maanedlig her er 
en Umulighed. At gaae nærmere ind paa 
disse Forhold vil føre for vidt, idetmind- 
ste nu, dog er jeg villig til, naar Du skul
de udtrykke Ønsket herom, fortælle Dig 
mere om mit Liv. Jeg veed nok, at Marie 
har skrevet til Dig angaaende mig og om 
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den store Uoverensstemmelse, der er 
imellem os. Jeg har Intet imod, at hun 
har skrevet. Enhver har Ret til at ud
tale sin Mening, hvilke endog er nødven
digt for at bevare for Ensidighed. Jeg 
mener, at jeg ikke har noget at tabe her
ved. Som ethveert Menneske veed jeg, at 
jeg har mine Feil. Dog troer jeg nok at 
kunne sige, at jeg har stræbt efter at være 
et ordentlig Menneske, der stedse har 
bragt hver Skilling hjem til Konen. Til
lige finder jeg, at jeg ei har nogen ufor
dragelig Characteer, Maaske tager jeg 
feil heri; idetmindste veed jeg, at min 
Kone mener, at jeg er ikke godt at om- 
gaaes. Dog kan jeg sige, at jeg kommer 
godt ud af det med næsten med de fleste 
Mennesker. — Jeg lægger særlig Vægt 
paa Fordragelighed i det huuslige Liv, da 
meget er afhængigt heraf. Hverken Man
den eller Konen har Ret til at være ufor
dragelige. Med Venlighed og Godhed bør 
de see at jævne Vanskelighederne paa 
deres Vei. Det tyde paa stor Indskræn- 
kethed, naar Konen mener, at hun har 
opfyldt sin Pligt, naar hun ikke har gjort 
sig skyldig i grove Misgreb i det ægte
skabelige Liv. Da opfatter hun sine Plig
ter altfor let. Manden har Pligter, men 
samtidig Kone ogsaa; trædes der under 
Fødder, da vækkes en Sjæletilstand, der 
ikke finder Glæde i Familielivet og maa 
berøves da et Held, der er Manden alde
les nødvendig, naar han skal være istand 
til med Held at kjæmpe imod Livets Gjen- 
vordigheder. Ingen bør glemme, at af 
mange Bække smaa bliver der en Aa stor. 
Det kan ikke være andet, end at daglig 
Ufred, evige Kjøvlerier, der udarte i util
givelig Bitterhed, endog over alle mulige 
Smaating tilsidst maa føre til de daarlige 
Resultater. Et Glas, der bestandig gydes 
i om ogsaa kun Draabe for Draabe, maa 
engang blive fuldt; og er det fuldt, da 
behøver der endnu kun endnu en Draabe 
for, at det løber over. Jeg mener, ait Qvin- 
des Hovedegenskab bestaaer i at være en 
mild og kjærlig Hustru at gjøre Hjemmet

hyggeligt, endvidere ved Venlighed og 
Godhed at søge at jævne alle smaa Mis- 
forstaaelser. Dette Resultat opnaaes ei 
ved at søge for enhver Priis at beholde 
det sidste Ord. Jeg har tidt nok udtalt 
disse mine Anskuelser for Marie og ad
varet for slemme Følger, der kunne ind
træde, hvis ikke det huslige Liv opfyldte 
de Fordringer, der med Billighed kan 
stilles af begge Parter. Sandelig bestaaer 
ikke Konens Opgave i at bestyre Eien
dommen. Jeg troer, at hun bedst opfyl
der sin Pligt, naar hun søger at holde 
Huns med Mandens Midler. — Med den 
Eiendom, som jeg har købt og hvori bleve 
indsatte 4000 Rbl. egne Penge, er det kun 
gaaet sørgeligt. Jeg maa vel ogsaa til- 
staae, at for at faae noget ud af den, 
vilde det have været nødvendigt at have 
ikke ringe Indsigt i Landvæsenet, som 
hverken Marie eller jeg var i Besiddelse 
af. Denne Anskuelse delte dog Marie ikke, 
der meente, at hun forstod mere end nød
vendigt var. At passe paa er meget vig
tig, men Landvæsen bliver ei alene dre
vet derved, at man staaer tidlig op om 
Morgenen og arbeider som en Hest. Det 
gjælder om at forstaae at omgå aes Fol
kene, at have indsigt i Jordens Behand
ling, at kunne finde den rette Gjødnings- 
art og den rigtige Plads for Sædarter og 
Rodfrugter, en Opgave, jeg ei holder for 
let. Da der var gjensidige Misforstaaelser 
gave jeg Eiendommen fuldstændig over i 
Maries Haand, saaledes at hvad hun fik 
ud af denne var hendes og Børnenes lige- 
saa det, der blev tilover ved dens Salg, 
skulde udelukkende være i hendes Hæn
der. Desværre gik det kun nogenlunde 
med Eiendommen, da jeg gav et Tilskud 
af 100 Rbl. maanedligt, da jeg var i min 
Velmagt i Minsk. Nu da jeg kun kan 
sende til Marie en 40 sidst 50 Rbl. gik 
det øieblikkeligt galt. Qvæget solgte Ma
rie for at udbetale en 400 Rublers Gjeld. 
Det er jo slemt, at der inter Qvæg er, 
men det var heller ikke rigtig godt, da 
der var Qvæg paa Eiendommen, thi Fod-
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ringen opslugte Indtægtene. Da der var 
en Kjøber, der gav en maadelig Priis, 
vilde Marie ikke sælge den og nu frygter 
jeg for Tvangssalg, naar ikke Afgifterne 
betales. Hvad der da vil komme ud af 
dette kan man ikke være i Tvivl om; Alt 
vil da være tabt. Alt dette er slemt nok 
men det Værste af Alt er, a»t jeg Intet 
tjener her; jeg har nu været i over 25 
Aar i Rusland, men saa daarligt har det 
endnu aldrig været for mig.

Kjære Otto! Det gjør mig ogsaa saa 
græssligt ondt, at hele mit Liv skal gaae 
tabt her i Rusland. Det er sørgeligt, at 
vi aldrig som Voxne rigtig have lært hin
anden at kjende. Marie har rigtignok al
drig regnet det for Noget, at jeg for at 
have den Lykke at være hendes Mand af
sagde mig fra Fædreland, Fader, Brødre 
og Søstre.

Jeg har egentlig saa meget at sige, jeg 
vilde egentlig lægge saa meget i dette 
Brev. Hvor gjerne reiste jeg ikke gjerne 
selv med.

Livet er saa kort, snart komme Livets 
Aften, da er man død selv om man lever 
endnu.

Kjære Broder! Fortæl mig, hvorledes 
Du har det, hvorledes Din Hustru og 
Børn have det. Hvormange Børn, Du har 
og hvor gamle de ere155. Fortæl mig saa 
meget som Du kan, jeg vilde jo saa gjerne 
vide hvorledes Alt staaer til, jeg interes
serer mig saa meget herfor. Fortæl mig 
hvorledes Hilda har det og hvordan hen
des Adresse er. Til Edvard skrev jeg et 
udførligere Brev om Forholdene her for, 
at han i mit Dødstilfælde kunne vide no
genlunde Besked. At jeg har overgivet 
Eiendommen med Inventar og Møbler til 
min Kone glemte jeg dog nok at skrive.

Jeg beder Dig om at skrive snarest mu
ligt til mig for at jeg kan faae at vide om 
Du har faaet dette Brev og desuden læn
ges jeg meget efter at høre Noget fra Dig.

155 Kaj, f. 1889, Camilla, f. 1891 og Ric
hard, f. 1894.

Jeg boer her aldeles ene og har aldeles 
Ingen hos mig. Det er ikke let. Jeg har 
flere Gange troet, at jeg skulde miste min 
Forstand saa svært har det været for 
mig.

Der er maaske meget jeg har at for
tælle endnu. Men i Øieblikket husker jeg 
ei mere. Vinniza er en By med 25.000 
Mennesker paa den 49 Bredegrad i Po- 
dolien beliggende ved Floden Bug. Be
liggenheden er ret kjøn. Jeg længes lige
ledes usigerligeligt efter Minsk og efter 
min vante Virksomhed; men derved er 
Intet at gjøre; min Plads ved Slagteriet 
er besat af en Anden. Naturligvis burde 
jeg have taget min Afsked fra Statstjene
sten og være forblevet i Byens Tjeneste. 
Desværre gjorde jeg accurat det Om
vendte. Marie holdt meget paa Statstjene
sten. Men det er naturligvis meningsløst 
for en 11 Aar at faae en Pension af 465 
R. aarlig at berøve sig selv 100 Rbl. maa- 
nedlig og derved berøve sig Midlerne til 
at opdrage sine Børn. Desværre nu er 
der Intet ved dette at gjøre. Anna er i 
St. Petersborg, hvor hun gaae paa Com- 
mercie-cursusserne; hun tjener ved Un
dervisning selv Pengene dertil. Hun gi
ver 2 Timer daglig Underviisning i 
Fransk og Tydsk og har herfor Qvarteer 
og Spise, for 2 andre Timer faaer hun 15 
Rubler maanedlig og endnu 2 Gange 
ugentlig giver hun Underviisning i Dansk. 
Hendes Tid er overordentlig optaget, da 
hun boer langt fra Handelsacademiet, 
hvor hun daglig er beskjæftiget en 4—6 
Timer, desuden har langt at gaae og 
endnu maa læse sine Lectier. Hun gjør 
mig hjertelig ondt, men jeg kan ikke 
hjælpe hende, da jeg ingen Penge selv 
har i denne Stilling. Havde jeg været i 
Minsk, saa havde det været anderledes.

Hendes Adresse er Apothekerøen No. 
15 omtrent saaledes

An Herrn Stroganow 
Apothekerinsel Pesochnaja No. 15 
abgeben an Anna Engelsen 
Petersburg Rusland.
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Andreas er i 4de Klasse i Latinskolen 
(eller som det her hedder Gymnasiet) i 
Minsk. Det gaaer ham ret godt. Kun troer 
jeg nok at han kan have Hjælp nødig i 
Latin og Græsk. Desværre jeg kan Intet 
sende ham, da jeg Intet har, hvad gjør 
mig meget ondt. Han er en god og rask 
Dreng; da jeg sidst saae ham for en 1 
Maaned siden, var han blevet dygtig ma
ger, men er næsten lige saa høi som jeg. 
Ja, Gud mine kjære Børn. Endnu er jeg 
rask; jeg veed ei, at jeg har nogen Man
gel; men hvorlænge vil det vare, veed jeg 
ei. Det forekommer mig, at jeg ikke læn
gere er saa udholdende, som jeg var i 
mine unge Aar. — Staatstjenesten er ei 
heller nu som tidligere. Nu bliver man 
afskediget for et godt Ord; før var det 
ei saaledes. Det havde været bedre, om 
jeg var blevet i privat Tjeneste.

Ja, jeg vil sende dette Brev afsted; jeg 
vilde saa gjerne have levet i Danmark; 
men nu kan jeg det ei. Kjære Broder! Li
vet er saa svært for mig, undertiden veed 
jeg ei rigtig, hvorledes jeg skal holde det 
ud til man putter mig i den sorte Kiste. 
Hvor jeg dog længes efter Danmark, efter 
mit Fødested, efter min kjære Børn. Ak, 
Gud, hvorfor kunde Marie ikke have væ
ret mig en rigtig god og kjærlig Hustru, 
hvorfor stødte hun saa tidt mig fra sig. 
Hvorfor manglede dog det rigtig gode, 
det inderlige Forhold! Ak, ja nu er det 
forsiide, forsiide. Gud hjælpe mig, Gud 
hjælpe os Alle, vi ulykkelige Mennesker. 
Skriv dog snart til mig, lad mig høre fra 
Dig. Farvel min egen kjære Broder; far
vel! Hils Din Hustru og Dine Børn, hils 
Enhver, der bryder sig om en Hilsen fra 
mig. Glædelig Juni! Glædelig Juul! Glæ
delig Juul!

Din Dig hengivne Brod er Christian.

Brev nr. 23

Isabelovka156 8 Februar 1897
Kjære Otto!

Jeg takker Dig meget for Dit Brev, söm 
jeg ikke tidligere har været i Stand til at 
besvare. Du gaaer heri over paa det rolig
ste Gebet og anfører Grunde, jeg ikke kan 
anerkjende. Sagen kan kun betragtes fra 
et almindeligt menneskeligt Standpunct. 
Da jeg dog har udtalt mig tidligere, har 
jeg Intet mere at tilføie nu. Om Marie 
vil jeg intet ilde sige, hvortil jeg heller 
ingen Grund har. Kun skulde hun ikke 
saa tidt have stødt mig fra sig og over
ladt mig til at blive færdig med mig selv. 
Efter hendes Begreber havde hun altid 
Ret. Maaske har hun meent anderledes, 
men hun har i alfald ikke udtalt det. Og 
man dømmer kun efter det man seer og 
hører.

I et Brev, jeg fik i disse Dage, bebrei
der hun mig, at jeg ikke har talt godt om 
hende til Dig. Det var ikke min Mening; 
jeg har intet ondt at sige om hende, men 
søgte kun at analysere mig selv og gjøre 
det klart, der er foregaaet i mit Inderste. 
Maaske kan der ogsaa være Feil hos mig, 
men hvorledes det nu var eller ei, følte 
jeg mig ene, uden en kjær Quinde der 
var Alt for mig. Om med Rette eller Urette 
kan jeg ikke sige, men viist er det, at jeg 
betragter det fælles Liv, som ikke fyldest- 
gjørende det, jeg havde ventet. Jeg fandt 
det som en Tvang. Naturligviis gjør det 
mig nu bitterlig ondt, at jeg ikke fandt 
mig i denne Tvang eller rettere sagt, at 
jeg ikke havde et andet Syn paa Sagen, 
saae den fra et mere ophøiede philoso- 
phisk Standpunct. Det troer jeg vilde jeg 
nu med Lethed gjøre, men dengang var 
ikke nu. Da havde jeg ikke gaaet saa me
get igjennem, som jeg nu har. Det er i det 
Hele taget en stor Feil hensynsløst at træ
de Andres Følelser under Fødder; det 
hævner sig tidlig eller sildig, hvorpaa

150 ejendom.
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man jo har nok af Exempler, saavel i 
Folkenes Liv som i de enkelte Menne
skers, thi hvert Menneske har sine For
nødenheder, som han først frivillig opgi
ver, naar Livets Alvor træder umiddel
bart frem for ham, men som han ikke 
stryger for et Lune, naar han mener at 
være i sin gode Ret. Bagefter kan det 
maaske saa vise sig, at det dog ogsaa kan 
være klogt at give efter for sine Nærme
stes meningsløse Luner; men dertil ere 
vist kun de Færreste istand strax. Først 
naar de have mærket, hvor dyrt det un
dertiden koster at staae paa sin saakaldtc 
gode Ret, indseer man, at man istedetfor 
det lille Onde, har faaet at gjøre med et 
stort Onde, men det er deri almindelig 
gjerne for seent og man har ikke længer 
Muligheden af at gjøre det godt, man gjor
de galt, da det ligger uden for Ens Ræk
keevne. Det er naturligviis overordentlig 
svært at bedømme sig selv, skjøndt man 
vel om sit Indre kan give gode Oplysnin
ger, men det forekommer mig dog, at jeg 
er istand til at reflectere at være tilgjæn- 
gelig for Andres Meninger; derimod fore
kommer det mig at Marie kun fastholder 
sin egen Mening, om hvilken der hos hen
de aldrig opstaaer den ringeste Tvivl selv 
naar Kjendsgcrningerne tale anderledes. 
— Efter enhver Misfornøielse har jeg al
tid følt en stærk Trang til at udjevne det 
Forefaldnc, selv om jeg følte mig alde
les skyldfrie. Jeg indsaae vel, at jeg burde 
holde ud indtil Marie først begyndte at 
tale venligt til mig, thi jeg burde jo ikke 
erkjende mig som Skyldig, hvor jeg følte, 
at jeg ikke var det; dog var det mig ikke 
mulig at gjenføre dette. Engang holdt jeg 
ud i otte Dage. Marie havde altid Ind
trykket, at jeg var Synderen. Det rigtig
ste havde dog maaske været at jeg slet 
ingen Notits have taget af Maries Yttrin- 
ger; men dertil havde jeg vel ei Aande- 
modenhed. Hvorfor tænkte jeg skulde jeg 
have givtet mig med en Person, som jeg 
tidt skulde betragte som ikke existerende. 
Jeg syntes det var for galt. Jeg havde 

altid Trang til at have Nogen at støtte 
mig til og da denne Trang altfor ofte ikke 
blev tilfredsstillet hos Marie fik den frit 
Løb, da den traf paa et andet ulykkeligt 
Menneske, der med et stærkt udviklet 
Følelsesliv, havde kjæmpet Livets haarde 
bitre Kamp. En Person med hvem jeg 
saadan kunde sympatisere var jeg endnu 
ikke truffet sammen med; var det sket 
paa et tidligere Stadium i Livet, var det 
Samme indtruffet. Jeg har forstaaet, 
idetmindste i de Retninger, hvor jeg hav
de største Trang. Jeg saae at Væsen for 
mig, der med Venlighed og Godhed kom 
mig imøde. Dette var jeg ikke vandt til. 
Maaske var det Væsen, jeg tidligere hav
de, ogsaa kommet mig med Venlighed 
imøde; men jeg mærkede det ikke, og det 
var den store Feil, thi man gaaer kun 
efter det, man mærker. Jeg har dog levet 
i mange Aar, for faae Dage siden var det 
min Fødselsdag, jeg var 50 Aar, men det 
er dog ei før truffet, at jeg har fundet 
Nogen jeg kunde stemme overens med 
det er en Sjældenhed, overordentlig van
skelig at træffe Nogen, med hvem man 
ret kan sympatisere. Det skete først, da 
jeg traf sammen med Fru K.157, og hvad 
Under da, at det indtraf som Marie med 
saa megen Omhu havde arbeidet for i 
mange Aar. Den Trang, der altid var ble
ven holdt tilbage, mange Gange af mig 
selv, lidt af Omstændighederne, kunne 
faae frit Løb, hvad fremkaldte en Jubel 
i mit indre. Igrunden kan jeg sige: hvad 
kan jeg gjøre for, at jeg har store For
dringer. At jeg var i Besiddelse af stærke 
Følelser burde Marie havt vidst, thi de 
havde jo engang ytret sig til hendes For- 
deel, engang da jeg forlod den fædrene 
Jordbund158 og ikke blev godt omtalt, hver
ken af Slægt eller Venner. For dette al
vorsfulde Skridt troer jeg, Marie aldrig 
har havt Forstaaelse. Og dette Skridt var

157 uopklaret, muligvis hans feldsers 
kone.

158 i midten af 1871.
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et complet Misgreb, naar jeg kort Tid 
herefter kunde risicere for en Bagatel at 
blive udskjældt paa en styg Maade. Var 
der saa lidt Forstaaelse, hvad var da det 
Hele. Et saadant Offer kan kun retfærdig- 
giøres, naar man bagefter lever som Tur
telduer, hvad jo desværre ikke var Til
fælde. Hvad har jeg ikke lidt for Hjemve 
ved min frivillige Landsforviisning, hvor 
lider jeg ikke i dette Øieblik ved, at jeg 
er fjernt fra Brødre, Søstre og de hjemlige 
Egne. Er dette maaske lidt? Marie seer 
kun en Handling, men ikke Aarsagen, 
Drivfjederen til denne. Og jeg kan tale 
nok saa længe herom, hun vil dog aldrig 
forstaae dette. Hvorledes skjærer det ikke 
i mig, medens jeg her lever mit eensom- 
me Liv, fjernt fra Børnene, hvis Udvik
ling jeg ikke kan følge. Men jeg kan dog 
ikke slutte mig til hende, jeg kan ikke 
leve sammen med hende, fordi jeg aldeles 
ingen Tilfredshed vil have heraf, lige 
saalidt som hun, da mit Sind er bundet 
paa et andet Sted, men det forstaaer hun 
ei. Det er fra min Side kun en Usædelig
hed og intet andet mener hun, jeg nu gjør 
mig skyldig i. Og nu kan dog Ingen kaste 
nogen Steen paa mig. Hvor hjerteligst var 
det dog ikke af hende at fremtvinge hos 
mig min Fjernelse fra Minsk, thi det var 
dog hendes Tryk, der gjorde Udslaget; 
hun siger, at det var jeg selv, der gik, 
hvilket er sandt, men hun glemmer, at 
hun kun havde givet mig to Udveie. Og 
jeg tænkte: bliver Marie tilfreds, kan jeg 
jo førstens være det, de glemmer i Vinni- 
za Fortiden, kan see Dine Børn og Ingen 
kan sige noget paa Dig, thi Tanker er dog 
toldfrie. Men først her lærte jeg at glem
me er ikke let, men lige saa vanskeligt, 
som at holde det for daarligst, jeg i Minsk 
har holdt for godt. Først her i Vinniza i 
min Nød blev jeg ret banlyst, her hvor 
jeg tjente mindre Penge, og derfor maatte 
have den Qval ikke at kunde sende det, 
der var nødvendig til Børnenes Opdragel
se. Medens jeg i Minsk kunde give 80 Rub- 
ler maanedlig, kan jeg herfra kun give 50.

Tidligere bad Fru K. mig om at blive, 
men tilsidst tabte jeg Taalmodigheden og 
sagde: „Tidligere var jeg enig med Dem 
i at skilles fra Dem i Minsk, hvor De med 
bedre Midler ogsaa kunde hjælpe mig, 
men nu er jeg ei enig med Dem heri; op
fyld Deres Kones Ønske og reis bort, 
skjøndt jeg seer, at vi Alle komme til at 
sulte, da Deres Midler nu kun ville blive 
smaa; dog heller det end at have den 
Krænkelse at see mig forladt uden Grund, 
hellere Deres Afreise end lide den Pine, 
see Dem og dog være en fremmed for 
Dem. Reis borte, at jeg aldrig seer Dem, 
at jeg kan glemme Dem, thi her skeer det 
dog ei, her vil jeg lide hver Dag“. Og jeg 
reiste, jeg har nu været i mere end 5 Maa- 
neder borte, men Intet blev glemt. Mindet 
om % Aars lykkelige Liv, der gav mig 
det, jeg aldrig tidligere havde havt, kunde 
ikke udslettes af min Erindring. — I et 
Brev, jeg fik for et Par Dage siden udtalte 
Marie, at hun heller vil see mig her i 
Vinniza end have mig i Minsk som For
holdene før vare. Men hun glemmer, at et 
saadant Ønske er meget egenkærligt, thi 
ikke alene kunde jeg sørge for Børnene 
med Penge i Minsk men tillige kunde 
Børnene nyde godt af min Nærværelse og 
jeg kunde glæde mig over at see dem, 
naar jeg vilde. Det veed man ikke heller 
hvormeget jeg vil komme til at lide ved 
dette Liv, jeg her fører. Og jo mere jeg 
lider, jo mere vil ogsaa Børnene komme 
til at lide, thi min Arbeidsdygtighed kan 
formindskes og derved ville Indtægterne 
blive forringede. Marie har efter egen 
Mening intet Ansvar, hun kan gjøre hvad 
hun vil, hun kan .......... som hun ly
ster, Ansvaret falder dog ikke fra hende. 
Som jeg tidligere har sagt, om ogsaa Ko
nen har Pligter og den første Pligt er 
at forskaffe sin Mand et hyggeligt godt 
Hjem. Derimod har Marie heller intet, kun 
skal hendes Vilie være den første om saa 
Alt springer. — Som Du maaske veed 
bidrog ogsaa Anna til, at jeg blev her, 
idet hun, i det Øieblik, da jeg vaklede og 
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endnu havde Muligheden i Hænderne at 
kunne vende tilbage til Minsk, gav et falsk 
Telegram i mit Navn til Minsk, der dér 
havde min Afskedigelse til Følge. Hun 
greb ind i Skjæbnen, hvad dog vel ikke 
var hendes Sag, og derved falder det og- 
saa paa hende og indirect paa Moderen 
uden hvis Billigelse hun næppe har tur
det virke, et ikke ringe Ansvar for den 
nærværende uheldige Situation. Men det 
er kun i mine Øine, at et saadant Ansvar 
existerer; hos dem intet. Det er jo ogsaa 
min Feil, at jeg ikke har handlet selv
stændig efter eget Hoved, thi hvad jeg 
gjør eller ei faar jeg altid Ansvaret, naar 
det gaaer galt.

Derfor skal det nu ogsaa i Fremtiden 
blive anderledes, da jeg dog har ligemeget 
Tak derfor. Jeg vil see at gjøre det bedste 
mulige efter eget Hoved, thi gode Raad, 
veed jeg, faaer jeg af Erfaring næppe af 
Marie. —•

Dog har jeg talt nok om disse forskjel- 
lige Sager. Gudskelov, at Du har det godt 
og er lykkelig og tilfreds. Gid Dit Helbred 
bestandig maa være godt og Hustru og 
Børn have Udsigt til et langt lykkeligt 
Liv.

Desværre mit Brev kommer forseent; 
men skjøndt bagefter lykønsker jeg Dig 
hjertelig til Din Fødselsdag, Du er jo nu 
44 Aar gammel, hvis jeg ikke tager fcil, 
og Edvard fyldte i Efteraaret sit 41de 
Aar (den 8de October). — I denne Maa- 
ned har jeg havt en Smule Praxis, men 
ellers har det kun været smaat. Viniza er 
en By med 20,000 Mennesker, ret pænt 
beliggende, men jeg kan dog ikke føle mig 
vel her. Jeg savner paa hvert Skridt 
Minsk, de Egne, hvor jeg var saa vel 
kjendt. Jeg er for gammel158« til at kunne 
leve mig ind paa et nyt Sted. Jeg har 
ingen rigtig Interesse for Livet, der er 
mig svært. Her er heller ingen Mennesker, 
jeg har nogensomhelst Fornøielse af. Jeg 
er hjemme overalt, hvor jeg befinder mig, 

det vil sige det samme som at jeg er hjem
løs. —

For faa Dage159 var jeg 50 Aar. Jeg sid
der paa Eiendommen Isabelovka, hvortil 
jeg er kommet i Praxis og er omtrent 
indesneet, da der er faldet saa meget Sne 
saa man knap kan kjøre. Iforgaars fare vi 
vild og tilbragte flere Timer paa de øde 
Snemarker. Sneen dækker næsten den 
ene Side af Huset. Saadan et Veir var det 
nok da jeg blev født i Bundtmager Rypers 
Huus paa Steengaden, da Bedstemoder 
gik over Gaden til sit Huus 411 i Faders 
Kanostøvler. — Hvad det dog er for en 
Ulykke, at have dette Overskud af Følel
ser. Saasnart jeg nævner Helsingør og de 
gamle Minder vækker Barndomsminderne, 
er jeg liige ved at blive tosset, det er da 
næsten ikke til at holde ud; den græsse
lige Hjemvee kommer da igjen over mig, 
saa længes jeg igjen efter Minsk, efter 
mine Børn og saaledes gaaer det bestan
dig. — Under andre Omstændigheder 
kunde jeg have fortalt Dig en hel Deel 
om Forholdene her, men det falder svært 
for mig at frigjøre mine Tanker for det 
Tryk, jeg lever under.

Til Gharacterisering af Marie kan jeg 
ikke afholde mig fra at meddele et lille 
Træk, hun selv har meddelt mig. Da hun 
sidst var i Kbhvn traf hun sammen med 
sin første Mand1G0 med hvem hun da talte 
om Forskjelligt. Men tilsidst sagde hun: 
„Seer Du, hvad vilde Du, jeg er dog ble
ven ovenpaa; jeg er kommet godt fra det, 
Du kunde dog intet gjøre mig“. — I dette 
lille Træk ligger hele Maries Characteer 
og meer behøver man egentlig ikke at 
sige. En saadan Characteer er af en Be
skaffenhed en Husmoder ikke bør være.

Den 10 Februar [1897] Isabelovka
Jeg gratulerer Dig hjerteligst til Din 

Fødselsdag, som netop er idag. Jeg tæn
ker paa Dig, paa Barndomsaarene, paa 
Din Kone og Børn. Gud velsigne Eder

,58a 50 år.
159 den 2. februar.
109 Valentin.
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Margrethe Engelsen.

jeg dog ikke ført, dog snart løber jeg ind 
i den Havn, hvor man ligger fortøiet til 
Evigheds Tider, i den Havn, hvorfra in
gen Udseiling er mulig.

Vinniza Kl. 4 d. 10 Februar
Jeg er lige kommet til Byen efter en 5 

Timers Kjørsel og forefandt her Dit Brev, 
som jeg takker Dig mange Gange for. Jeg 
er enig med Dig i hvad Du har skrevet; 
det sørgelige er kun, at det er saa seent 
for seent, jeg har ogsaa nu andre Forplig
telser. Kjære Broder! Hjertelig Tak for al 
Din Godhed, Tak for enhver venlig Tanke, 
Du har havt for mig, Tak for hver Broder- 
følelse, Du har havt for mig; desværre 
jeg er et ulykkeligt Menneske. Der er kom
met Telegram; jeg har ikke Tid til at 
skrive mer, men skal afsted med Jern
bane for at see Qvæg.

Farvel kjære Otto. Endnu en Gang Tak 
og 100 Gange Tak kjære Broder. Gud vel
signe Dig og Din hele Familie. Det glæder 
mig at læse det, Du skrev om Forholdene 
hjemme.

Din hengivne Broder 
Christian

Alle. Gud give Eder Sundhed, Indtægter 
og et langt tilfreds, lykkeligt Liv. Med 
Dres gaar det godt i Skolen. Han er den 
8de Elev. Min største Sorg er at faac ham 
opdraget. Det er en kjær god Dreng. I 3 
Dage har det været Fygeveir, saa det var 
ikke muligt at kjøre til Vinniza. Først i 
dag tager jeg afsted. Sneen ligger til op 
over Tagene.

I disse Dage var der Folketælling i Rus
land. Med den lille Margrethes Skole
undervisning lader det ikke til at gaae 
saa godt. Hun er en god Pige, men ikke 
rigtig udviklet i aandelig Henseende. Med 
Skolen gaar det kun nogenlunde. — Men 
hun er en saadan kjær Pige.

Hvorledes er jeg i mit Liv dog ikke 
trukket omkring, hvilket uroligt Liv har

Brev nr. 2^

KuokkalaHH den 8 August 1900 
I Finland

Kjære Otto!
Tak for Dit venlige Brev. Undskyld, at 

jeg ikke før har svaret, men jeg har havt 
og har saa megen Kummer, saa jeg ikke 
veed hverken ud eller ind. Jeg er nu her 
hos den døende Margrethe. Om Alt, hvad 
jeg seer, om Dødens Kumme vil jeg Intet 
sige. Jeg siger kun: Herre, Gud vær mig 
arme Synder naadig. Jeg kan idag ikke 
skrive mere. Min stakkels lille Margrethe,

tuberkulosesanatorium.
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Gud hjælpe os. Skriv til mig til Vinniza. 
Marie og Anna hilse Dig og Din Hustru. 
Kjæreste Otto! vær ikke vred paa Din 
hengivne Broder.

Brev nr. 25

Kalnichovka i Podolien102 
Den 21 December 1900

Kjære Otto!
Tak for Dine to venlige Breve, som jeg 

fik begge. Jeg fik dem ikke besvaret dcels 
paa Grund af den store Sorg, jeg havde og 
deels, fordi jeg har været saa beskjæftiget, 
saa jeg ikke har faaet Tid til at samle 
mine Tanker. Jeg er forresten i Hoved
sagen enig med Dig, kun er der nogle 
Omstændigheder, jeg nu er nødt til at 
tage i Betragtning da Tiden er gaaet og 
Forholdene have forandret sig. Men hjer
telig Tak for Din Velvillighed og Din 
Gjæstfrihed imod Marie, som jeg beder 
Dig vedblive at udvise — Du veed jo, at 
Anna163 studerer Medicin i Genf.

At jeg tænker paa at reise til Danmark 
ved første Ledighed følger af sig selv. 
Men Hovedsagen for mig er at klare 
Pengesagerne, hvilket jo nogenlunde er 
lykkedes, men derved har jeg heller ikke 
havt en Time tilovers.

Kjære Otto! Nu er det Juleaften. Over
alt paa de danske Sletter tændes Jule
lysene, der lyse for Rige og Fattige og 
under de unge Graners Duft blinke de for 
tusinde Barnesjælene. Kun for en lille 
Pige blinke de ikke. Intet minder mere 
om hendes Tilværelse; kun en lille Grav- 
høi i det høie Norden dækket af Sneekry- 
staller erindrer om den gode, herlige Pige. 
Gud hjælpe os i vor grændseløse Sorg.

Glædelig Juul til Dig og Dine. Gud be
vare Eder Alle i Sundhed og alt godt.

Din hengivne Broder 
Christian

162 en ejendom.
103 ældste datter.

Andreas Engelsen som student.

Brev nr. 26
Vinniza den 14 juli 1901.

Kjære Otto!
Jeg takker Dig hjertelig for den Ven

lighed, som Du viser mod Marie, Dres og 
rimeligviis ogsaa snart Anna. Jeg har for 
længe siden villet skrive, men det dag
lige Livs Virksomhed lægger Beslag paa 
al min tid. Gjerne vilde jeg ogsaa have 
været samlet med Eder Alle, men Om
stændighederne hindrer mig heri. Det 
er aldeles nødvendigt, at jeg tjener Penge 
for at Maskineriet ikke skal gaae istaae. 
Men jeg glæder mig uddeelt over, at idet- 
mindste mine Folk, de, som jeg hver Dag 
tænker paa og arbeider for, see de dan
ske Strande, føle den Luftning fra Ve
sterhavet, som jeg saa længe har længtes 
efter — og høre det Tungemaal, der har 
været nærved at blive forqvaklet paa den 
østeuropæiske Slette.
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Jeg er forvisset om, at Du er gjennem- 
trængt af den sande Christendom; Du har 
jo vist det i Gjerning. Jeg staaer paa det 
samme Standpunct som Du; det er jo 
Gjerningerne og ikke Ordene det kommer 
an paa.

Ordene høre jeg overalt, de suse mig 
om Ørene, de ere Hyklernes Masker og 
Niddingernes Skødskind. See vi ikke en 
Nation, der har hygget sine Telte paa Ci
vilisationens Vuggesteder, der har Natio
nalsangen „God save the Queen“ vælte 
sig Smuds og bædække med Raadsaar 
de Steder af sit Legeme, der endnu ikke 
ere skamskændte ved Overfaldet paa 
Danmark i 1801 og 1807. See vi ikke 
Løgn og Bedrag paa hvert Skridt.

Derfor Tak for hver god og venlig Tan
ke, Tak for Din Venlighed og Godhed 
mod dem, der have den Behov, og deres 
Tal er jo ikke ringe.

Der kommer i dette Øieblik Tanken: 
kunde Du dog ikke for en liden Tid slippe 
væk herfra. Uden egentlig at vide hvor
for, har jeg idag Søndag søgt Reisehaand- 
bogen igjennem for at udfinde paa hvad 
Maade, man lettest kunde slippe herfra. 
Men i Øieblikket ligger saa meget paa 
mig. Jeg har igaar faaet den friske Vac
cine fra Tyskland, som koster 50 Rbl. og 
den maa jo benyttes, ellers er jo Pengene 
tabte. Altsaa desværre i Øieblikket kan 
jeg ikke røre mig. Altsaa Marie og Dres 
ere hos Dig. Af Dress Brev seer jeg, hvor 
tilfreds Dres er.

Jeg glæder mig inderligt. Dres seer sine 
Onkler, de hjemlige Steder efter hvilke 
jeg saa tidt længes, faaer for første Gang 
et blivende Indtryk af de danske fegne, 
faaer vækket de Følelser, der ellers kun
de sygne hen og dø i Halvasiens Ukultur. 
Og jeg glæder mig over, at Maric har gode 
Mennesker om sig, der kan være hende 
en Trøst i den store Sorg. Den lille Pige 
med de guldgule Lokker er langt borte, 
hendes Lys er shikt, det er en usigelig 
Sorg, saa kummerlig, saa græsselig næ
sten for svær at bære. Ingen Klage hjæl

per; de lysende Stjerner svarer ikke paa 
Raabet i den stille Nat „min egen kjære 
lille LalalG3a hvor er Du dog?“ Kjører jeg 
høit oppe paa de store Bakker i Skovens 
tætte Skygge, hører jeg Livet hviske jeg 
hører Vandet styrte over Stenen og hvi
ske hemmelighedsfulde Lyde. Jeg troede 
at høre Lalas Stemme, men ak, Løvet fri
ster, Vandet summer, men den lille Lala 
er der ikke. Gud hjælpe os i vor grænd- 
seløse Sorg. —

Og endnu er der Mogens, Husets Søn, 
der er som man med Rette kan sige, 
fjernt fra Danmark. Hvor godt vilde det 
ikke være for ham, naar han kunde glæde 
sig mellem Slægtninger, istedetfor at 
slide sig op mellem Forskikkede og 
Mandschurcr. Jeg vilde saa gjerne have 
hans Adresse, men kan ikke faa den.

Og her har jeg nu disse sønderliste 
Børn, hvis Opdragelse efter megen Møie 
er kommet i taalelig Gang. Jeg vil ikke 
gjerne ødelægge mit eget Værk. Jeg er 
bange for at gjøre endnu mere Ondt. De
res Skjæbne ligger fuldstændig i min 
Haand. Jeg troer endog, at min person
lige Indflydelse har vækket Tanker og 
Følelser hos disse Børn, der ellers ikke 
vare bievne vakte. Kun Drengen er jeg 
mindre vel tilfreds med; men ogsaa med 
ham synes Vanskelighederne at jævne 
sig. —

Jeg erkjender fuldt vel min store Uret, 
men derfor vil jeg dog ikke gaae saavidt 
i min Selvfornedrelse, at jeg gjør det, der 
efter min Opfattelse var Sandhed til 
Løgn og omvendt. Min store Feil bestaar 
i, at jeg ikke er gaaet den Vei jeg burde. 
Selv om Marie havde været nok saa gal, 
burde dette aldrig have indvirket det rin
geste paa mig. Jeg burde aldrig have havt 
nogetsomhelst Forlangende. Og hermed 
maa jeg see at blive færdig. Jeg har nok 
i at blive færdig med egne Misgreb og 
vil ikke søge Andres.

Kjære Otto! ellers gaae det mig godt.

1G3a Margrethe.
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Jeg er kjendt fra Volhynien til Bcsara- 
bien, fra Ukraine til Moldau. Den gamle 
Tydsker1G3b i Vinniza er til Dags Dag (thi 
jeg veed jo ei hvad Fremtiden bringer) 
søgt af Store og Smaa. Hver Dag kom
mer Telegrammer, men min Tid rækker 
ikke til. Jeg kjørcr lOOdreder af Værst. 
De gusten de Heste synge for mig min 
Aftenvise og min Morgensang er Hovsla
gene paa den steenhaarde Jord. Lille 
Ven! Jeg seer meget vidt, langt borte, 
jeg seer ikke alene Skovtoppene svinde 
i det Fjerne, men jeg seer ind i mangen 
en Vraa og i de høie Slotte mellem Søile- 
rækkerne, der hvor Lillier og Convaller 
staae, hvor Springvandet fra Marmorbæk
kenet sender Snese af Straaler, der blinke 
ved Lysekronernes Skøn. Lille Ven! Jeg 
hat' ogsaa været der, hvor Flaget hang 
halvt paa Stang. —

Jeg gik ud paa Balkonen her; efter 
Regnen i den stille Nat var der en Blom
sterduft saa stærk, saa den næsten bedø
vede mig. Natten er her som altid i disse 
Egne mørk i de længste Sommerdage, 
men Stjernerne funkle med en sjælden 
Giands. Mælkeveiens Myriader sende de
res Glimt langt ud i Rummet og midt i 
dem med uforlignelig Styrke tegnede 
Cassiopaia sit lysende Billede. Høit oppe 
mod Nord søgte jeg en lille Stjerne, men 
jeg fandt den ikke; maaske glimter den 
paa Steder, hvor ingen menneskelig Tan
ke kan følge den. Godt, hvis det var saa. 
Ved Jordens Overflade s-eer jeg langt bort 
der, hvor Granitten hæver sine skarpe 
Vægge og af Bug1G1, Chinavskis Villa. 
Stjernernes Lys spille paa dens Gavle Til 
den anden Side og mod Strømmen see vi 
Dominicanernes Kloster omgivet af en 
høi Mur med Skydcskaar; her var det, at 
Tyrker og Polakker kjæmpede, herfra 
trængte de vilde Kosakker, medens By
ens Indvaanere søgte at redde sig ind 
paa den rummelige Gaardsplads. Læn-

1G3b betyder udlænding i Rusland (nc- 
mec).

104 en flod.

gere borte seer jeg Jesuiterklosteret med 
de mange Celler, de alentykke Vægge. 
Jeg kjender dem alle, jeg har selv boet 
indenfor deres Vægge. Men allerhøist 
paa Toppen af en Bakke knaiser Kapu- 
sinernes Kloster med den herlige store 
Frugthave. Kirken er prydet med Bille
der; desværre er Arbeidet det al ler gro
veste; de mange Nischer, Gange og lige
som Grotter giver Kirken et eiendomme
lig Udtryk. Rummet synes at udvide sig 
i alle disse Fordybninger, naar Aften
sangen stille og melodisk lyder indenfor 
disse Vægge. Jeg hører et Ave Maria give 
Gjenklang fra Skoven, fra de steile Bak
ker.

Kjære Broder! Jeg har talt med Photo- 
graphen min gode Bekjendt Stavski. Han 
vil lave mig en heel Deel Billeder af Eg
nen her og dem vil jeg sende hjem til min 
gode Bro der.

Kjære Broder- Jeg vil ikke begynde 
med at skildre alt det jeg her seer; jeg 
blev ikke færdig. Kun vil jeg fortælle 
Dig, at jeg var i Uman, hvor jeg var Med
lem af Comitteen, der uddeler Præmier 
til de bedste Heste. Der var Guldmedail- 
ler fra Statsstutterierne og fra Kievs Væd
deløbsselskab. I min Fortid besøgte jeg 
den smukke Have Sofievka, opkaldt efter 
Grev Potockis Gemalinde, den smukke 
Grækerinde Sofie. Her levede de for 150 
Aar siden. Alt minder om en svunden 
Herlighed. Men Vandet styrter endnu ned 
over Klipperne i de stille Søer, Templer, 
Grotter, Huler og underjordiske Gange 
sees endnu. Men det allersmukkeste er 
dog den saakaldte Getsemanas Have, hvor 
det under Akasier og Rosers tætte Løv 
er saa mørkt, saa man knap kan see for 
sig. I Træernes Kroner høres Smaafugle- 
nes Sang, langt borte høres Gjøgens ens
formige Kukken, men paa Jorden vrim
ler der af Insecter, Sommerfugle og Cy- 
cader, hver for sig leve sit eget rige Liv. 
Men Menneskene her og hjemme, Bedste
moder og alle de Andre, som jeg saa ty
deligt erindrer:
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Alle, Alle sind verschwunden
In der Erde tiefen Schicht;
Sorge ist an mir gebunden
Gib mir Her mein Kleines Licht!

Jeg kan ikke mere iaften. —
Hjerteligste Hilsener til Din Kone, til 

Marie, Dres, Dine Børn og til Alle.
Din hengivne Broder 
Christian.

Brev nr. 27 

Eicndommen Timanovka 
den 25 Februar 1902

Kjære Otto!
Tak for Dit Brev til min 55 aarige Fød

selsdag105. Jeg satte mig strax til at skrive 
Dig et langt Brev, men jeg fik saa megen 
Uro, saa Brevet ikke blev endt og mine 
Gratulationer til Din 49 aarige Fødselsdag 
bleve paa Stedet. Derfor ønsker jeg Dig 
dog ikke mindre Vel, hvad Du vel ikke 
tvivler om. Jeg haaber ogsaa, at Du und
skylder mig. Jeg lever jo under særlig 
vanskelige Forhold, har med ydre og in
dre Fjender nok at gjøre og fører i det hele 
en Tilværelse, der mere ligner en Kamp 
paa Liv og Død, end en fredelig Idyl i 
„Danmark, deiligst Vang og Væng“. 
Hvis jeg ikke for hurtig kommer til at 
gjøre den store Reise, skal jeg ved Leilig- 
hed enten personlig eller paa Papiret for
tælle udførligt om mit paa Afvexlinger 
saa rige Liv, der vist vil synes Dig som 
en Sagncyclus fra en ukjendt Verden. Min 
Færden her i Podolien, i Ukraine har 
aabnet et hidtil ukjendt Synspunct for 
mig; utvivlsomt har jeg gjen nemle vet mit 
Livs interessanteste Periode. Jeg har lært 
Polens Magnater og Efterkommerene af 
Kosakkernes forsvundne Slægt at kjende 
og Schlaktierne100 ved Skovens Udkanter, 
i de stille ensomme Hytter. Saa har jeg 
endnu den Fornøielse at trækkes med

105 d. 2. februar.
100 polsk småadel. 

forskjellige Banditter, af hvilke man kan 
faae en Kniv i Maven eller blive nødt til 
at sende en Kugle i Hjernekisten. Dog 
herom mere en anden Gang.

Marie har været her nogle Dage og 
efter alle Solemærker bliver Forholdene 
ordnede, som Du antydede. Dit venlige, 
rolige Brev har belyst flere for mig vig
tige Forhold.

Jeg glædede mig meget over at høre, at 
Du saa ivrigt har samlet Oplysninger om 
Familien, forhaabentligt vil jeg kunne 
fuldstændiggjøre disse. Ligeledes er jeg 
villig til at yde et Pengebidrag af en 100— 
200 Kroner, hvis saadant er nødvendigt, 
til yderligere Undersøgelser eller til Tryk
ningsomkostninger af det samlede Mate
riale. Jeg beder Dig underrette mig her
om. Da der forrige Aar er bleven taget et 
Billede af mig saa sender jeg Dig dette til 
Erindring om Vandringsmanden over 
Bakke og Dal. Jeg læste nu igjen med 
stor Fornøielse Dit Brev igjennem. Det er 
sandt jeg er en ensom Mand, men det er 
jeg vant til; det var jeg lige siden jeg 
forlod Danmark i 71. Man burde jo have 
ventet, at jeg saaledes efter at være gaaet 
gjennem Tykt og Tyndt med Marie vilde 
have ført et Turteldueliv, thi ellers var 
jo den hele Historie meningsløs. Den Slags 
Sager gjør man jo ikke for bagefter dag
lig at kjævles; man venter sig et Liv i en 
høiere Verden. Men sandelig med Marie 
søger man ikke Stjerner i det Høie men 
fører snare et smaaligt intetsigende Liv. 
Marie har til Dags Dato intet lært af Livet. 
Hun er saa vidt hun kan være det lykke
lig i sin egen Selvtilfredshed. Al den 
Tvivl, Sorg og Kummer, der kunne ska
bes ved de forskjellige Forhold, seer hun 
ei. Hun seer kun hvad der angaaer hende 
selv og er aldeles ikke istand til at be
dømme sig selv upartisk. Hun er altid i 
Klarhed om det Rigtige. Aldrig kommer 
der hos hende Tvivl om sin Handlemaa- 
des Berettigelse. Ved saa mange Omstæn
digheder i Livet er det vanskeligt at finde 
det Rigtige. Saameget kan jo tale for og
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Stadnina na lace (Heste på græs). Maleri af J. Kossak (1824—1899), malet 1891. 
(Nationalmuseet, Krakow). Engelsen skrev i 1903 til H. Krabbe: En saadan Heste
hjord er sin Eiers Stolthed og fremvises til enhver Gjæst. (Chr. Engelsen: Breve 

til H. Krabbe . . . Kbh. 1974, s. 123).

imod. Tilsidst kan man jo komme reent 
i Vildrede. Hvor tidt liar jeg brudt min 
Hjerne med vanskelige Forhold; men 
hvem jeg ingen Hjælp havde af var jo 
Marie. Tilsidst meente hun endog, at hun 
tjente Pengene, og Skjældsord manglede 
det jo ikke paa. Og nu er hun et gammelt 
Menneske. Men skjælde ud kan hun end
nu. Ja kjære Otto, sandt at sige, jeg har 
Medynk med hende, men ingen Agtelse 
for hende. Den Qvinde, som jeg nu staaer 
i Begreb med at forlade er af en ganske 
anden Slags. Jeg kjender jo hende snart 
i 10 Aar. Dog lad det gjøres; tag Du da 
ogsaa Din Deel af Ansvaret paa Din Skul
der. Følgerne af Forandringen ere van
skelige at bedømme. Hvad der bliver af 
disse Børn, jeg saa længe har arbeidet 
for, veed jeg ikke. Men Enten-Eller. Om 
det Gode, jeg gjør opveier det Gale, som 
fremkommer af Forandringen kan jeg 

ikke bedømme. Alt vil jo Fremtiden vise. 
Maaske kan jeg skaffe Anna nogen Til
fredshed. Hvorledes Dres opfører sig vil 
jo Fremtiden vise. Overdrevne Forhaab- 
ninger har jeg jo ikke.

Jeg synes dog at i ethvert Tilfælde 
burde mit Familieliv ikke have Indfly
delse paa vort Forhold, der er en Sag 
dette ganske uvedkommende. Sikkerlig 
bør Du ogsaa forholde Dig kritisk lige- 
overfor uenige Folks Udtalelser; især 
naar det er Ægtefolk Talen dreier sig om. 
Min Tilfredshed er min Virksomhed som 
Dyrlæge her. Jeg har jo ogsaa den For- 
nøielse her at møde almindelig Velvillie.

Eiendommen Kalinovka 
Den 2 Marts 1902

Mit Brev blev ikke endt itide. Jeg stræ
ber efter at opnaae almindelig Fred og 
lægger intet Ansvar paa Andre end mig
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selv. Jeg troer nok der er gaaet et halvt 
Aarhundrede siden jeg blev myndig.

Stakkels Lalle ligger i Graven. Anna er 
en flink Pige, der gjør mig stor Glæde. — 

Og hermed Farvel. Skriv snart.
Din hengivne Broder 
Christian

Brev nr. 28

Buchanka i Ukraine den 7 April 1902167 
Kjære Otto!

Jeg har Intet hørt fra Dig. Du svarer 
mig ei, hvorover jeg undrer mig. Jeg 
burde jo altsaa heller ikke skrive, da det 
seer ud som om Du ikke vil have noget 
at gjøre med mig. I saa Fald burde Du 
dog helst sige Din Mening reent ud.

Jeg kan dog ei tro, hvad Marie fortalte 
mig, at Du har Intet at skrive om til mig. 
Er virkelig Dit Forhold til mig som Bro
dér grundet paa mit Forhold til Marie. 
I saa Fald staaer vort Slægtskab paa daar- 
lig Grund og der er ikke stort ved det 
Hele. Jeg kan ikke rigtig troe dette. Men 
af denne Yttring seer jeg dog, hvor Mange 
der ere kaldte og Faa valgte, hvor let det 
er at føre christelig Tale paa Læberne 
og hvor daarligt det staaer til med Gjer
ningen. Desværre har jeg i den vide Ver
den kun sjeldent seet Kirkenes Repræ
sentanter gjennemtrængte af det ene For
nødne. Det gaaer her som ellers i Livet: 
De Gode ere spredte over den vide Jord, 
en sort Kutte saavel nu som i gamle Dage 
giver neppe Sjælelivet større Inderlighed.

Kjære Otto! Jeg er træt, jeg er ned
trykt af Kummer, til min[e] størsfe Sor
ger hører, at den lille Lalle er død. Og 
jeg har i Grunden ikke mere at sige. Mit 
Arbeide burde ogsaa snart være endt. Jeg 
har arbeidet med Kraft og Udholdenhed 
og jeg har opnaaet, at jeg er blevet en 
bekjendt Dyrlæge i hele Sydvest, at jeg er 
kjendt over flere Hundrede Kilometer.

107 ny stil.

Jeg sidder nu paa Grev Potockis Eien
dom over 300 Kilometer fra Vinniza, hvor 
jeg har en Masse Arbeide. Forhaabentlig 
vil jeg derved kunne sikkre Annas Studier 
endnu et Par Aar. — Men jeg er træt, jeg 
havde Lyst til at søge min lille Pige paa 
Lysmarkerne hinsides om jeg kunde finde 
hende; men jeg finder hende vel neppe.

Hjertelig Hilsen 
Din hengivne Broder 
Christian

Brev nr. 29
Vinniza i Podolien den 8 Maj 1902
Kjære Otto!

Igaar Aftes kom jeg hjem efter löten 
Dages Fraværelse og forefandt da imel
lem mange andre Papirer Dit Brev fra 
den 22 April. Jeg var langt borte over 50 
danske Mile paa mange store Eiendomme 
og tjente nogle Hundrede Rubler, deels 
ved Operationer deels ved Vaccinering. 
— Dit Brev glædede mig meget, da jeg 
saae, Du ikke endnu havde indelukket 
Dig i det Indre, men var rede til at tage 
Deel i Verdens Gang, ialtfald saa meget 
den vedrører Din Broder. Hvad Kjæmen 
i Dit Brev angaaer, saa vil jeg kun kom
me med nogle faa Bemærkninger. Det er 
en vanskelig Sag at dømme i Ægteskabs
sager, hvorfor man ogsaa af de klogeste 
Folk kan høre de modstridigste Meninger. 
Meget afhænger af personlig Opfattelse 
og derom kan der jo ei strides.

Jeg troer, jeg tidligere har talt om de 
gjensidige Pligter i Ægteskabet, thi det 
er dog vel ikke Mandens Sag at slide og 
slæbe og saa, naar han kommer hjem lade 
sig skjælde Huden fuld. Jeg har tidt nok 
advaret Marie. Hun har i de mange Aar, 
jeg har levet sammen med hende gjort, 
hvad hun kunde for at tilintetgjøre de 
varme Følelser, jeg havde for hende. Jeg 
har i et Brev, jeg i Vinter skrev til hende 
til Finland, udførlig gjort Rede herfor. 
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Ægteskabet er dog vel ingen Straffe
anstalt. Det er dog vel en frivillig Sag, 
naar man ei lægger Baand paa sit gale 
Sind; men man er da selv Skyld og maa 
tage, hvad der følger paa. Det forstaaer 
sig, at den høit udviklede, fornuftige 
Mand gaaer sin egen Vei og bryder sig 
ikke om, hvorledes hans Kone er, men er 
ligegodt Mønsteret for Alle. Dog er en saa- 
dan Lod ikke misundelsesværdig. Thi 
Meningen med Ægteskabet er dog vel 
ikke den, at man lægger en svær Byrde 
paa sine Skuldre, som dog en Families 
Ernæring er, uden derfor at nyde de Go
der, som vel en Familiefader kan trænge 
til: moralsk Støtte i Hjemmet. Er man en 
saa stor Aand, saa man ikke behøver 
denne, hvorfor da givte sig! Den Kam
merat jeg gjorde Marie til, dia jeg trængte 
til en saadan, kunde hun ikke være. Hen
des Raad i Livets vigtigste Sager vare tidt 
gale, som jeg bagefter følte og saa af 
Kammeraten blev en Overordnet, der vil
de kommandere over mig. Jeg syntes, det 
var nok, at jeg i Tjenesten havde over
ordnede. Marie hører til de Mennesker, 
der kan gaae for Svøben, hvad jeg har sagt 
hende for over 10—15 Aar siden. Hun 
hører ikke til dem, man kan stille paa 
lige Fod med sig, for saa bliver hun grov. 
Hendes Hjertes Godhed, som jeg ikke 
tvivler om er tilstede i en vis Grad, bliver 
tilbagetrængt af hendes Galskab. Man 
skal ikke stille for store Opgaver til Folk. 
Denne Opgave var stillet til mig og jeg 
kunde ikke løse den. Det var naturligviis 
i det Hele min store Feil, at jeg indlod 
mig med hende. Allerede kort efter min 
Ankomst til Sibirien vilde jeg lade mig 
skille ved hende, men Anna var allerede 
den Gang født, hvorfor der ikke blev no
get heraf. At jeg rimeligviis nu vil kunne 
leve sammen med hende er en ganske 
anden Sag. Jeg trænger ikke til hendes 
aandelige Støtte. Det er mig aldeles lige
gyldig om hun er gal eller god i Hjemmet, 
om hun taler med mig eller ei. Jeg er 
nemlig nu blevet en gammel Knægt, har 

dog maaske mere aandelig Udvikling, har 
mine Bøger og store practiske Virksom
hed. Jeg har maaske nu en Støtte i Aander
nes Verden i en Grad jeg ikke tidligere 
havde. Thi til Trods for min høie Alder er 
jeg Idealist. Jeg troer paa det Godes Seir, 
jeg troer paa Stjernen i det Høie, der le
det har min Fod idag. Jeg troer paa Aan
den i Naturen. Guddomsgnisten i Stjerne
vrimlet. Ghristus’ høie Skikkelse staaer 
for mig ikke i mindre Giands end for Dig 
om end paa en anden Maade. Jeg søger 
Alt i Ideernes Verden og paa Sagnene, 
de mange Gange smukke Sagn lægger jeg 
kun historisk Vægt. Jeg mener saaledes, 
at Ghristne har der været før Ghristi 
Fødsel, ligesom mange af de saakaldte 
Ghristne ere ikke værd at løse mangen 
Hedningers Skobaand. Det er gal Opfat
telse at holde Darwin for Atheist, man er 
vel ikke Atheist, fordi man ikke troer paa 
Skabelseshistorien og Bibelens Sagn. Ud 
over Naturens Mangfoldige Kræfter er 
vel noget, vi ikke forstaae. Hvor er Enden 
og hvor Begyndelsen og hvad findes end
nu saa videre. Ja, hvad er Tiden? Ja alt 
dette forstaae vi ei. — Jeg underkjender 
ei de moralske Loves Værd, thi de ere til
lige Naturlove, Samfundslove uden hvilke 
Nationerne ikke kunne bestaae. Jeg me
ner, at 90 % af Menneskene selv ere 
Skyld i deres Skjæbne; at lægge Skyld 
paa Andre ere beqvemt, men ialmindelig 
usandt. At antage en Guds Indgriben i 
Livets daglige Gjerning er for mig svært. 
Meget maatte da være anderledes. At tale 
videre herom vil føre for vidt. Forhaa- 
bntlig sees vi dog en gang; en mundtlig 
Samtale er dog en ganske anden Sag.

Jeg sendte 200 Rbl til Anna til Sveitz108 
og nu 300 Rbl til Marie i Kuokkala169. 
Jeg venter Marie, Anna og Dres hertil i 
Løbet af 14 Dage eller 3 Uger; saa boer 
jeg igjen sammen med Marie, for hendes

1GS Anna var på denne tid allerede mod 
studiets afslutning.

1G9 tuberkulosesanatorium.
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Helsingør, Stengade 2^ (t.v.) og 22 (t.h). Huset t.v. (med handskemager 
skilt) er Chr. Engeisens barndomshjem. Iflg. Folketælling i Helsingør i 1885 

boede familien Engelsen i stuen.
(Foto: Hugo Mathiessen, 1922. Nationalmuseets 2. Afdeling).

Skyld, for hun er jo ogsaa nu en gammel 
Kone, for Traditionens Skyld og for 
Børnenes Skyld og altsaa ogsaa for min 
egen Skyld. For K. her og hendes Børn 
vil jeg sørge, saaledes soin jeg finder pas
sende170.

Naar Forholdene have ændret sig reiser 
jeg til Danmark, saasnart jeg kan; i et
hvert Tilfælde længe vil det ikke vare. —

Ville vi staae paa det strenge moralske 
Standpunct er egentligt enhver given efter 
for sine Følelser, altsaa ogsaa Givtermaal 
umoralsk. Det er at træde ned paa et dy
risk Standpunkt. At Kirken billiger dette, 
ændrer ikke Sagen. Den er nødt til at bil
lige dette, da Menneskene kun ere Dyr,

170 hans afdøde feldsers børn?
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der maae formere sig. Men derfor er 
ingenlunde udelukket, at mange Ægte
skaber ifølge deres Bevæggrunde kunne 
være usædelige, ligesaa saavelsom et Sam
liv med en Qvinde (saavidt som man i 
det hele taget kan kalde et Samliv med en 
Qvinde sædeligt) uden Kirkelig Vielse 
tidt kan være et Mønster for mange Viede. 
En lignende Idee har vel gjennemtrængt 
den katholske Kirke, der har forbudt sin 
Præster at givte sig. Meningen er utvivl
som at holde disse Kirkens Repræsentan
ter over Kjødets Lyst; men saa kommer 
Skrøbeligheden og det gaaer da galt paa 
anden Maade, thi disse Skabninger ere jo 
dog kun Mennesker, rigtignok Mennesker, 
der ikke ere paa Situationens Høide. — 
Herved ændres dog ikke Principets Rig



tighed. Ogsaa jeg erkjender min Synd, 
min Skrøbelighed; jeg burde have været 
til de sildigste Tider Mønsteret paa en 
Ægtemand, hvad man engang sagde om 
mig, at jeg var. Jeg har naturligviis ingen 
Ret til at undskylde mig, selv om jeg 
havde havt en Xantippe til Kone. See vi 
dog, hvorledes Sokrates stillede sig.

For denne min Synd vil jeg bede en 
naadig Gud have Barmhjertighed med 
mig og tilgive mig. —

At mit inderligste Ønske er at forlade 
Rusland og vende tilbage til Danmark 
tvivler Du vel ikke om. Saasnart det kan 
lade sig gjøre, gjør jeg det; ikke en Time 
bliver jeg her længere end nødvendigt. 
Helst reiste jeg til Helsingør. — Jeg beder 
Dig fortælle endnu lidt mere om Fami
lien, navnlig om Faders Fader og Moder 
og hendes Slægtninge, der jo vare fra 
Esbønderup. — Skriv i det Hele taget lidt 
snart og lad der komme lidt Flugt i Brev- 
vexlingen.

Dine Meddelelser om Dine Børn vare 
mig særlig kjærkomne. Jeg beder Dig 
overbringe Din Hustru min ærbødigste 
Hilsen.

Hjerteligste Hilsener
Fra Din hengivne Broder 
Christian.

Brev nr. 30

Vinniza i Podolien den 12 Marts 1903
Kjære Otto!

Jeg sender Dig mine hjerteligste Hilse
ner og takker Dig for Faders-Faders Por
træt. Dine Efterforskninger angaaende 
vore Forældre, maa vi jo Alle være Dig 
særlig taknemlig for. Der er dog endnu 
nogle ikke opklarede Forhold, som det 
vilde være interessant at faa Rede paa, f. 
Ex., hvorledes disse vore Forfædre tidli
gere have levet, hvormed de have be- 
skjæftiget sig og hvad Dygtighed eller 
Characteeregenskaber, de have udviist.

Marie Engelsen.

Jeg vilde takke Dig meget herfor og som 
tidligere sagt, skal jeg materielt under
støtte Dine Undersøgelser, hvad Du snart 
skal faae at see.

Undskyld, at jeg ikke tidligere har 
skrevet, hverken til Din Fødselsdag eller 
tidligere, men jeg har næsten aldrig en 
fri Time, saa det er endog svært for mig 
at gjøre mine Regnskaber.

Det glæder mig, at Du har en god Me
ning om Marie. Jeg tager det ei ilde op, 
at Du seer paa i lig som den Skyldige. 
Ingen kan være Dommer i sin egen Sag. 
Jeg mener kun, at man maa kjende en 
heel Deel mere til Forholdene, end Du 
gjør, for at kunne danne sig en Mening, 
endsige være Dommer. Har Du saa let 
ved at faa Indsigt i Sagerne, kan jeg kun 
gratulere Dig til Din Klarsynethed, som 
jo i Livets mangfoldige Vanskeligheder 
kan være til stor Nytte for Dig. —

Jeg reiser Dag og Nat, over Bakke og 
Dal, lajigt bort ud i den vide Verden. Jeg 
seer i den aarie Morgenstund den flyg
tige Raa forsvinde under de af Istapperne 
betyngede Grene, paa den aabne Mark i 
Maaneskinsbelysning iagttager jeg Harer
nes Foraarsfamilieliv og over mit Hoved 
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hører jeg de tunge Vingeslag af de vilde 
Svaner paa deres Reise mod Nord. Stor
men rusker i de mægtige Egestammer, 
den suser i det endnu ikke faldne Løv, og 
iler langt bort mod Vest og Nord, maa- 
ske over salten Vove til mit kjære Fædre
land. Jeg seer den ikke udfoldede Knop, 
jeg seer saa senere den rige, duftende 
Blomst, de visne Blade en anden Gahg, 
og saa tilsidst den brudte Stilk ligge hen
slængt paa Jorden. Og jeg reiser, reiser 
og reiser. Jeg har seet Sjælenes første 
Blomster udfolde sig „saa rigt, saa sundt, 
saa lifligt, som om det var Tonernes 
Flugt“, saa har jeg seet Sorgens Gudinde 
holde sit Indtog i den høie luftige Sal, i 
den fattige Hytte. Overalt er der strøet 
Perler paa hendes Vei, Øienenes rige 
Skat, men hun vandrer over disse, langt 
bort indtil Sukkene svinde ved Acherons 
Strøm171. Og endnu reiser jeg. Ja, seer Du 
saaledes er mit Liv. Derfor siger jeg og- 
saa, sikkerlig med Dig:

Hjælp os o Jesu kjære 
Vort Kors i Verden her 
Taalinodigheden at bære, 
Der er ei Frelser fleer. 
Vor Klokke er slagen eet. 
Kæk os Din Haand 
O Frelsermand 
Saa vorder Byrden let

Jeg haaber, at Du, Kone og Børn ere 
raske. Det vil glæde mig meget at faae et 
udførligt Brev om Dit Liv og Virken.

Hjertelig Hilsen 
Din hengivne Broder 
Christian.

171 Akeron (gr. mytolog. flod i under
verdenen, hvorover Karon færger de dø
de over til Styx).

Brev nr. 31

i Samgorodok, Ukraine 
den 9 April 1903.

Kjære Otto!
Tak for Dit venlige Brev, Dine Oplys

ninger om Faders Fader glædede mig 
overordentligt meget. Det vilde være hel
digt om Du kunde fuldstændiggjøre disse 
ved Efterspørgsler i Helsingørs Lodse- 
verden, hos Efterkommerne af Far-Faders 
Kammerater og Slægtninger. Jeg troer, at 
her kunde endnu samles Stof, bedre ial- 
fald end hos Heiberg og Besties Børn, der 
vel dog kun vide meget lidt. Men forresten 
at spørge her og der skader jo ikke. Kun 
er det den høieste Tid at gjøre Efter
spørgsler i Helsingør, hvis det ikke alle
rede er forsiide. Ellers dø de Sidste af 
Slægten og Lods Christian Engelsen bli
ver kun en Saga blot. Forglemmelsens 
Bog er stor, den rummer Mange og i den 
findes Pladser i det Uendelige. Jeg beder, 
gjør hvad Du kan i denne Retning. Lad 
ikke Tiden gaae ubenyttet hen. —

Fader har tidt talt til mig om sin Mo
der, som den fintfølende i høi Grad kjær- 
lige Qvinde. Rimeligviis har Fader sine 
bløde Træk fra hende. Hun talte altid saa 
venligt og godt til sin Søn og har vist nok 
vækket Faders Ærgærrighed, saa at han 
ogsaa fik Lyst til at komme ind i Contoir- 
folkenes finnere Kreds. En vis sømands- 
agtig Djervhed har Fader vistnok arvet 
fra sin Fader. Denne Raskhed viste sig 
især paa en Tour til Norge, hvor Fader, 
jeg troer nok for Huset Borries, reddede 
en Skibsladning. Takket være denne Dyg
tighed traadte Borries stærkt ind for Fa
der, da der blev en Vacance ved Told
kammeret. Da man vilde give Pladsen til 
en Anden slog Borries i Bordet og sagde: 
Fanden gale mig, Engelsen er den dygtig
ste, han skal have Pladsen, og han fik 
den jo ogsaa. Borries maa altsaa have følt 
Taknemlighed til Fader. En anden Gang 
fortalte Fader, at Contoirchefen hos Bor
ries havde paalagt Fader at bringe nogle
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Circulairer ud i Byen. Det syntes som om 
Fader gik ud, men kort efter saae man 
ham igjen sidde ved sin Pult. Tilsidst 
gjorde man ham opmærksom paa, at det 
dog vel var paa Tide, at han bragte Gir- 
culærerne ud i Byen, hvorpaa Fader selv
følgelig svarede, at dette var besørget for 
lang Tid siden. Man undrede sig over hans 
Adrethed. Adret i høi Grad var jo Fader. 
Han havde ogsaa noget Sømandsraskhed 
hos sig, der bragte ham undertiden til for 
hurtig Handlen. Undertiden var Fader 
meget meddelsom og lod sine Tanker frit 
Spil. Jeg erindrer saa meget, han har talt 
med mig om. Til andre Tider, naar hans 
Følelser paa en eller anden Maade vare 
bievne saarede af Folks grove Tænkemaa- 
de var han taus og tilbageholdende. Naar 
han vilde, havde han i høi Grad den Gave 
at gjøre sig afholdt. Men denne Tidens 
raa Aand kunde undertiden smitte ham, 
saa at han kunde gjøre Nar af det, der 
ikke fortjener det. Som 6-7 aarig læste jeg 
Kaa-lormen istedet for Kaal-ormen. Dette 
vakte Faders og Moders Latter og blev 
fortalt til Andre i min Nærværelse. De 
glemte imidlertid, at det var første Gang 
i mit Liv, at jeg saae dette Ord og at jeg 
neppe vidste, hvad Kaal eller Orm var for 
noget. Men det var kun Undtagelsesviis 
at Saadant forekom. I Almindelighed var 
Fader god og kjærlig og havde en meget 
blødere Gharacteer end Moder, der var 
noget haard. Kun Edvard, riineligviis for
di han var den Yngste, var Moders Kjæle- 
dægge. Moder kaldte mig i Kjøbenhavn 
for Føllet, fordi jeg altid løb med Fader. 
Og Moder holdt meget af at give Lussin
ger, og spurgte ikke saa nøie, om det var 
retfærdigt. Jeg fik tidt min Tørn, endog 
saa meget, at det vakte min Trods og Mo
der klagede til Fader over mig, men hun 
fik dog tidt ikke den Støtte hun ventede 
ved saadanne Klager. Siden jeg kom bort 
fra Bedstemoder følte jeg mig trykket i 
Hjemmet og var derfor glad, da jeg som 
14 aarig Dreng begyndte mine Vandringer 
i den vide Verden. Med Fader gik jeg tidt

Anna-Christine Schultz 1792—1875.

Toure til Hammermøllen, til disse smukke 
stille Skovsøer, der den Dag i Dag staae 
som et forjættet Land for mig. Naar jeg 
saae ud over det stille Vand, saae dette 
hist og her begrændset af de skovklædte 
Pynter og saa fra et andet Sted fik Ud
sigt som det syntes mig i det ubegrænd- 
sede Fjerne, gik der en egen Strømning 
igjennem mig. Noget lignende, der senere 
vaktes hos mig ved Andersens poesirige 
Eventyr. Her fortalte Fader, at han havde 
siddet med sin Fader netop paa denne 
samme Græsplet vi sadde paa. Her havde 
hans Fader fortalt om sit Ungdomsliv, da 
han var mod Englænderne som halv- 
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voxen Dreng, om sine Reiser paa Søen. 
Saa sagde han: han er nu borte nu sid
der jeg og taler med Dig. Og det forekom 
mig, at et let Suk fra min Faders Bryst 
foer hen over den stille Sø. Saa viiste 
Fader om Aftenen Skyggebilleder, hvad 
altid var en stor Fornøielse for mig og 
Margrethe og maaske ogsaa Hilda, der 
dengang jo var meget lille. Jeg husker 
endnu et Billede, der lignede Hammer
møllens stille Skovsøer og som gjorde et 
stort Indtryk paa mig: Peer Jensens Huus 
ved stille Sø. Paa mine Reiser over Bjerg 
og Dal har jeg seet det samme Billede. 
Jeg saae Skoven, Søen og det lille hvide 
Huus.

Ja Erindringers Verden er stor. Begyn
der jeg at rode op i den er der ingen 
Ende. Men det er kun ogsaa det Eneste 
der er bleven tilbage til mig. Hvis Du af 
denne vil have mere, kan jeg blive ved, 
Du behøver blot at skrive herom til mig. 
Men nu er Klokken bleven 11. Jeg maa 
see at komme tilsengs, da mit Arbeide 
imorgen begynder paany. — Derfor siger 
jeg igjen med Vægteren:

Vor Herre os bevare 
De Store med de Smaae 
Hans hellig Engleskare 
En Skandse om os slaae. 
Selv vogte Byen vel.
Vort Huus og Hjem 
Har han i Gjern 
Vort ganske Liv og Sjæl.—

Polesjc i Pripetegnen den 29 April
I rastløs Virken er min Tid gaaet. Jeg 

har ikke havt Tid til at fortsætte. I Øie- 
blikket har jeg stærke Smerter i mit høire 
Ben, da jeg for et Qvarter siden har faaet 
et Slag af en Hest. Skjøndt jeg nu har et 
Par Timer tilovers er min Skriveevne der
ved bleven hæmmet, da Smerter hindrer 
mig i at samle Tankerne.

Saa kom mit Givtermaal meget mod 
Alles Ønske. Vil jeg udtale mig om hvad 
herefter fulgte vilde jeg optræde som 
Anklager mod Marie, jeg troer ogsaa jeg 

tidligere har sagt nok. Den hele Historie 
var jo en reen Meningsløshed, naar der 
efter et saadant Givtermaal med Forhin
dringer ikke fulgte et særlig kjærligt Liv, 
hvad desværre ikke var Tilfælde [t]. 
Grovheder og Strid var om ikke daglig 
dog ugentlig Kost. Advarsler manglede 
det ikke paa fra min Side.

Og nu i den elvte Time, istedetfor at 
leve med mig som kjærligt Menneske har 
hun alle mulige Fordringer til mig. Ikke 
at støtte K. og føre Børnenes Opdragelse 
videre, finder jeg uforsvarligt: Marie er 
dog gaaet op i Gymnasiet her for at skade 
disse og om muligt at faa dem fjernede af 
Anstalten. At hun taler ilde om K., hvor 
hun kan, følger af sig selv. Ogsaa har hun 
skrevet Brev til Officeersclubben om K. 
o. s. v. Jeg finder, at hendes Opførsel mod 
mig er raa. Jeg takker Gud, naar hun lyk
kelig og vel er borte herfra. Forresten 
ønsker jeg hende alt Godt med paa Veien. 
Saa vil jeg altsaa bo ene. Jeg har leiet 
Leiligheden paa et Aar og betalt forud 
for 3 Maaneder. Kun en Feldskjærer er 
hos mig, som forresten ogsaa tidt reiser 
bort. Ville saa Børnene komme og besøge 
mig, kunne de det, og hvis ei, saa faae de 
lade være; meere kan jeg ikke gjøre. Kun 
veed jeg, at jeg idet sidste halve Aar ikke 
har givet ringeste Anledning til Utilfreds
hed ligeoverfor Marie. Jeg maa see at 
klare mig som jeg bedst kan.

Kjære Otto!
Jeg vil ei længer opholde dette Brev; 

jeg er Invalid. Og jeg kan derfor ei skrive 
mere. Men saa beder jeg Dig være min 
kjære Broder. Vær mig til Lindring, Trøst 
og Støttestav.

Hjertelig Hilsen til Hustru og Børn. 
Smerterne tager til istedetfor af. Benet 
svulmer op.

Din landflygtige Broder 
Christian

At jeg vil gjøre en Reise til Danmark 
saa snart som muligt følger af sig selv. 
Helst ønskede jeg at forlade dette Land. —
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Hos den danske forvalter Marcus Munk.

Brev nr. 32.

Holaki i Podolien
10

Juleaften den — Decbr 1903. 
24

Kjære Otto!
Jeg er reist en længere Tour, men har 

skyndt mig for til Juleaften at komme til 
vor Landmand Marcus Munk172, der er 
Forvalter her hos Grev Heyden. Vi to dan
ne dog et lille Stykke Danmark; vi leve i 
Erindringerne om svundne Tider. Alle 
Barndomsminderne staae saa levende for 
os. Tillige vækkes jo rigtignok Længse
len til at komme tilbage til det kjære 
Fædreland. Sikkerlig holder jeg det ikke 
for længe ud. Men mit Arbeide maa være 
gjort; jeg maa nogenlunde løse de Opga
ver, jeg har paataget mig. Svære Tider 
har jeg jo gjennemlevet, men jeg tror 
nok, at mere end Halvdelen af mit Ar
beide er gjort, forhaabentlig 3/4 Delen. 
Men i ethvert Tilfælde gjør jeg en Reise

172 han blev skudt under revolutionen. 

til Danmark, saasnart det nogenlunde la
der sig gjøre. Her er jeg omgivet af ven
lige, gode Mennesker, Herr Munk og hans 
Kone, der søge at gjøre Vandreren det 
saa behageligt som muligt. —

Overalt blinke nu Julelysene; deres 
Skin naaede hertil, lige til Podolien. — 
Jeg savner saa megen den Tid, da Bør
nene var smaa. Da Dres og Lala sad paa 
Knæet hos mig. Disse Tider ere borte og 
meest af Alle savner jeg den lille bort- 
gangne Lala (Margrethe). Det er min 
Sorg tidlig og sildig. —

Jeg vilde jo ogsaa gjerne lære Dine 
Børn at kjende. Sikkerlig vil jeg glæde 
mig over at see dem. Jeg ønsker saa in
derligt Dig, Din Hustru og Dine Børn en 
glædelig Juni og et godt Nytaar med 
Sundhed og alt muligt Godt.

Jeg har herved sagt Hovedsagen. At 
fortælle Enkelthederne af mit anstræn- 
gende Liv bliver formeget. Alt, ja meget 
vil jeg fortælle, naar vi sees. — Jeg haa
ber Du fortsætter Dine Studier af vore 
Forfædre i tidligere Tiders Archiver. Det 
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vil blive vigtigt Materiale for kommende 
Slægter. Som Du veed, Dres studerer i 
Petersborg og Anna i Genf. Jeg troer, 
dét gaaer dem begge godt.

Altsaa Farvel kjære Otto.
Din hengivne Broder 
Christian.

Brev nr. 33

Vinniza i Podolien den 17 Januar 1904
Kjære Otto!

Det glædede mig meget igaar at mod
tage dit Brev fra den 11 Januar. Selvføl
gelig sender ogsaa jeg Dig de bedste Øn
sker for kommende Tider.

Det glæder mig meget, at Marie kom
mer til Dig til Sommer og jeg takker Dig 
for Din Beredvillighed og Gjæstfrihed.

Hvad Marie angaaer har jeg gjort For
søg. Skjøndt jeg havde et lykkeligt Fa
milieliv her, gjorde jeg dog Forandring 
for Marie og navnlig for Børnenes Skyld. 
Jeg vilde bidrage mit til at skabe et 
Hjem, hvor vi paa vore gamle Dage 
kunde bo fredelig sammen. Naturligviis 
maatte jeg tage visse Hensyn til den Fa
milie, jeg havde kaldet hertil. Jeg troede, 
at Marie, der, saavelsom jeg, havde gaaet 
saamcget igjennem, dog havde lært af Li
vets Gjenvordigheder og vilde være til
freds med et stille, roligt Hjem, hvor Bør
nene altid kunne samles. Istedetfor dette 
fik jeg en Person, der var være end no
gensinde før. Den ene Skandale fulgt 
efter den anden, saa jeg ansaae det som 
Guds Lykke, at hun reiste til Sveits. Den 
Agtelse, der er aldeles nødvendig for at 
et ægteskabeligt Liv kan skaffe Lykke 
og Tilfredshed, kan ikke vækkes, hvor 
Skjældsord høre til Dagens Orden. Om 
jeg bliver boende her eller med Tiden 
beslutter mig til at boe ene, afhænger af 
Omstændighederne, men jeg troer ikke 
mere sammen med Marie. Naar hun vil, 
kan hun være meget elskværdig. At Du 

synes saa godt om hende føles meget til 
min Undskyldning i hine Ungdommens 
Aar. Hvis hun af Dig med den Erfaring, 
Du har, kan findes ikke ubehagelig, hvor- 
meget meere er det da undskyldeligt, at 
jeg dengang ikke forstod hendes sande 
Gharactcur.

Hvad Dres angaaer er det meget sandt, 
hvad Du siger. Jeg venter ham hertil i 
disse Dage. Kun eet Træk vil jeg sige om 
Marie, Dres er bange for, at hans Moder 
faaer at vide, at han reiser til mig og 
har bedet mig holde hans Reise hemme
lig. Der er dog en Satans Gharacteer, der 
stiller saadanne Fordringer til sin Søn. 
Mogens skjælder mig frygtelig ud i et 
Brev til sin Moder og nu beder han gjen- 
nem Anna om, at jeg forskaffer ham en 
Stilling. For alle disse Mennesker har jeg 
gjort mit Yderste, og hvad har jeg herfor 
— Skjældsord kun. Dog har jeg ei isinde 
at lade mit Sind bringe ud af Ligevægt. 
Jeg har takket være Gud mit Helbred og 
til Dags Dato havt mine gode Indtægter. 
Maa dette dog blive saaledes ved og jeg 
vil være Skjæbnen inderlig taknemlig. 
Naar nu blot engang al denne Undervis
ning faaer en Ende. Om 3% Aar har jeg 
udtjent Pensionen af 38 Rubler = 70 
Kroner maanedligt173. Hvis det saa kunde 
lykkes mig endnu at spare lidt, kunde 
jeg komme til Danmark og bo f. Ex. i 
Helsingør eller hvor det ellers passede 
mig. Af Rusland har jeg nok. Som ene- 
staaende gammel Mand kunde jeg sikker- 
lig leve godt i Helsingør. Jeg maattede da 
flytte mit store Bibliotek og alle mine Sa
ger med mig. Et stort Værelse eller 2 
smaa vilde være nok for mig.

Kun for en 3—4 Uger siden fik jeg 
af fremmede Personer at vide, at Dres 
var bleven givt med en Marie Grbn. Hen
des Fader er fransk, Moderen fransk. Jeg 
antager, de ere saa fattige som Kirke-

173 efter Ghr. Engeisens død fik Marie 
Engelsen regelmæssigt tilsendt pensionen 
til Svejts (indtil revolutionens udbrud i 
1917).



rotter. Faderen tjener som Bogholder hos 
Uhrmager Moser i Petersborg. Hun er 
eneste Barn. Dres har i de sidste Aar 
faaet 60 Rubler maanedligt, altsaa 720 
om Aaret, endnu 110 Rubler til Univer
sitet og Penge til sine Reiser til mig og 
tilbage til Petersborg. For hvad Regning 
har han gjort sin sidste Reise til Udlan
det, veed jeg ei. Kun veed jeg, at Marie i 
min Fraværelse uden mit Vidende solgte 
endeel Meubler og selvfølgelig tog Pen
gene med sig. Andre Meubler (endeel af 
Faders og Moders) afgav hun uden mit 
Vidende og Villie til en Godseier Walk- 
hof, hvilket Sted jeg finder uheldigt, da 
der dér stadig skeer Tyverier. I det hele 
taget Marie er Enehersker overalt. Hun 
har ingen Medgivt bragt med sig andet 
end en Dreng, som hun har tillagt 6 Maa- 
neder før mit Bekjendtskab med hende, 
men ikke destomindre er hendes Alt, hun 
kommanderer og gjør Anordninger. En
kelte af Meublerne (som jeg selvfølgelig 
selv har betalt) vilde jeg kjøbe af hende 
for det Halve af det, jeg vilde give, solgte 
hun dem til Jøderne.

I Aaret 1902 kostede Marie, Dres og 
Anna tilsammen 2936 Rubler, i sidste 
Aar 1903 2667 R 67 Kop. Jeg troer ikke, 
de have Grund til at klage. Marie har 
store Fordringer. Altid taler hun om sin 
Sparsomhed og at hun Intet behøver, men 
har dog aldrig sparet en Kopek sammen, 
hvad hun vel kunde have gjort i Tiden, 
da vi vare i Blagovetschensk. Hun har 
truet mig med at indgive retslig Klage 
paa hende, naar jeg ikke giver hende til 
hendes personlige Udgivter 50 R. maa- 
nedlig.

I ovennævnte Beregning ere mine Per
sonlige Udgivter fraregnede.

Nu faaer jeg see, hvad der kommer ud 
af min Samtale med Dres. Han bad mig 
gjentagne Gange om at komme hertil. 
Til Julen fornylig bad jeg ham at kom
me, men da vilde han ei. Nu, da Hellig
dagene ere forbi, har jeg kun knap Tid. 
Hver Dag, jeg sidder hjemme, koster Pen-

Christian og Otto VV. Engelsen.

ge. Om jeg maa ru . . . mig for at skaffe 
det Nødvendige.

Jeg sendte Dig en Copie af et Photo
graphie, som Moder lod tage af os i 1859 
eller 60. Jeg har ligeledes sendt dette Bil
lede til Hilda og Edvard. Hildas Adresse 
er jo Zinnsga.de No 2, 3der Sal? Jeg skrev 
ogsaa til Hilda. Hvad Du sagde om Ed
vard og hans Frue lade til at passe gan
ske nøiagtig.

Det var mig ligeledes en særlig Glæde 
at læse om Dine Efterforskninger i Do- 
eumenterne. Som tidligere lovet sender 
jeg Dig 100 Rubler med det allerførste 
for at give Dig Mulighed for at fortsætte 
Dine for mig saa interessante Studier. 
Det vilde særlig interessere mig om Du 
kunde faae noget at vide om Bedstemo
ders Slægt. Bedstemoder har i sin Tid 
fortalt mig, at hun havde en Søster paa 
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Samsø, som hun længe ikke havde hørt 
Noget til. Hendes Moder var af svensk 
Slægt. Hendes Søster (vor Moders Moder) 
døde da hun fødte Moder. Faderen var en 
Svensker, som saa forsvandt i Sverrig. 
Mor har aldig hørt noget til ham. —

Kommer jeg i Besøg, jeg falder da In
gen til Besvær men leier mig ind et eller 
andet Sted.

Nu vil jeg skrive oftere. Jeg afbryder 
dette Brev, da jeg [har] andre Sager at 
gjøre. Skriv saasnart, Du har Tid og Lei- 
lighed. De hjerteligste Hilsener til Din 
Hustru og til Dine Børn.

Din hengivne Broder

Brev nr. 34

Zürich Mandag den 16 Oktober 
1905. Aften. Klin gers trasse 38.

Kjære Otto!
Imorges fik jeg Dit Brev174, som jeg blev 

meget glad over. Dit tidligere Brev sam
men med Hildas erindrer jeg ei at have 
faaet. Min Sygdom er efter Lægens Ud
sagn en chronisk Bronchitis, der er ud
bredt over begge Lunger, desforuden har 
jeg Forkalkning af Aarerne og Hjerte
svækkelse. Under gunstige Vilkaar kan 
Bronchiten forsvinde og hermed Aande- 
nøden. Man maa jo haabe det Bedste. Jeg 
vil jo gjerne afsted til Danmark nu, men 
jeg seer, jeg er for daarlig hertil. Maaske 
kan jeg komme afsted næste Foraar. Det 
er jo forresten muligt, at fuldstændig Hel
bredelse ikke indtræder. Desværre jeg 
har Forkalkning af Aarerne og Hjerte
svækkelse. Det vil sige: Hjertet finder 
det har arbejdet nok og har den største 
Lyst til at afsige sig fra sin Tjeneste. 
Derfor har det nu faaet smaa Opmun
tringer i Form af Medicin.

Jeg vil gjerne opfylde Dit Ønske at

174 dette og andre breve fra Otto Wald. 
Engelsen synes ikke at eksistere mere.
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skrive om mig selv og der er jo ikke saa 
lidt at fortælle. Dog maa Du ikke undre 
Dig over, at jeg har seet med egne Øine. 
Det behøver jo ikke at være rigtigt det, 
jeg skriver, men det maa gjengive min 
Opfattelse. Marie har f. Ex. i den sidste 
Tid været saa god og venlig imod mig 
som hun aldrig før har været. Havde hun 
blot tidligere været halvt saa god imod 
mig, vilde ingen Ufred været kommet. 
Dog stoler jeg ingenlunde paa Freden 
længere end jeg har den. Jeg er nu mere 
fordringsfuld end tidligere. Ved mindste 
Vrøvl eller Grovhed reiser jeg igjen skønt 
jeg nu ingen Steder har at reise hen; det 
skulde da være til Dig eller Edvard.

Tak for Din Venlighed og Dit gode 
Hjerte. Kjære Otto, det vilde være bedre 
om Du skrev noget mere tydeligt. 7 hos 
Dig læses som 4. Det er vanskeligt at 
skjelne.

Du skriver, at Fisker Christian Hansen 
blev født 1733 ægteviet den 11 October 
1761 med Pigen Kirsten Gunders Datter 
født-------------begravet paa Esbønderup
Kirkegaard den 24 Januar 1774.

Børn
Gun der Dauben konfirmeret 24 Januar 

1762.
Hvad hedder denne Datter? Og hvor

ledes kan hun være blevet confirmeret 
den 24 Januar naar Forældrene først blev 
ægteviede den 11 October 1761? Hvor le
vede Bedstemoders Slægt? Hvor blev det 
første Barn døbt? Han som heed Daniel 
Christian Wendt? Og hvornaar døde han? 
Han blev anden Gang givt med Janicke 
Møller født i Sverrig 1762. Hun døde ikke 
den 2 August 1842. Thi saavel Bedste
moder som Ane havde sagt mig, at hun 
holdt af at tage mig paa sine Arme, men 
hurtigt igjen maatte afgive mig, da hun 
den gamle Kone ikke havde Kræfter. Alt- 
saa har hun Bedstemoders Moder Moder 
levet efter min Fødsel 2 Februar 1847. 
Bedstemoder heed Ane Christine og ikke 
Anna og er født efter hendes egne Ud
sagn til mig den 29 Februar 1792 altsaa



190^ og 1905 var urolige år i Rusland.
Den kendte panserkrydser „Potemkin“ med mytterister (juni 1905).

ikke den 24 Februar. 1792 der var ogsaa 
saa vidt jeg veed et Skudaar. En af Bed
stemoders Søstre var Moder til Moder. 
Var det Charlotte Amalie født den 11 Oct. 
1789 eller Petronele født den 24 Marts 
1797 eller Helene født 16 Marts 1800? Jeg 
antager da, det var Petronele, der var 
Moders Moder. Moder hed jo: Petrea 
Amalia Schmidt og blev af Fader kaldt 
for: Drea. Navnet Amalia kan hun jo 
have faaet til Erindring om sin Tante 
Charlotte Amalie. Moders Moder døde 
snart efter Moders Fødsel i 1828 og hen
des Mand en Svensker løb bort i Sver- 
rig. Da tog vor Bedstemoder det lille 
Barn til sig og opdrog vor Moder. Vor 
Bedstemoder var da allerede givt med 
Johan Christian Schultz fra Rostock i 
Mecklenborg. Fader omtaler Bedstemo
ders Moder Janicke (Møller) Wendt som 

en særdeles livlig og opvakt gammel 
Kone. Jeg veed Intet om Fa’er Faders 
Efterkommere af 2det Ægteskab. Jeg 
veed, der er en Søn Boghandler Engelsen 
(nu gammel Mand, hvis han lever) der 
skal være eller have været en meget flink 
Mand. Faders Broder Carl Engelsen er 
vel død for mange Aar siden?

Da jeg var Dreng har Bedstemoder sagt 
mig, at hun endnu havde en levende sø
ster paa Samsø. Hvad det var for en Sø
ster veed jeg ei, men maaske kan Du finde 
ud af det. Bedstemoders første Mand hed 
Nielsen og var Kjøbmand, at det gik godt 
med Forretningen veed jeg af, at Bedste
moder altid sagde, at det var en god Ting 
at være Kjøbmand. Hendes anden Mand 
Joh. Chr. Schultz var jo ogsaa Kjøbmand 
i Helsingør og, hvis jeg ikke tager feil, 
var i Compagnie med en van Mehren vist 
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en Fader til Carl v. Mehren, hvis Søn en 
Tid var min Skolekammerat, der senere 
blev hoffærdig og stolt. Bevar disse Sko
leprogrammer. Det vil være mig en Ny
delse at læse dem, naar jeg kommer. 
Skriv mig hvormange Børn, Du har, hvor- 
naar de ere fødte og hvad de gjøre. No
get fik jeg at vide af Dig i Dit sidste 
Brev, dog ikke tilstrækkeligt.

Anna beder Dig og Din Hustru være 
hilset mange Gange. Hun skriver snarlig 
Brev, men hun har i Øjeblikket saa me
get Arbeide, saa hun ikke kan.

Idag fik jeg Brev fra Andreas. Han 
skriver, at hans Examen begynder den 
1ste November, saa bagefter kommer han 
til Vinniza. Han skriver at i Januar kan 
man forberede sig i Petersborg paa en 
almindelig Opstand. Jeg mener, at han 
skulde ind paa den tecniske Skole i Zü
rich175. Fordi af St. Petersborg bliver der 
neppe noget. Han maa jo lære noget or
dentlig. Diplomaet er jo kun et Document 
der giver visse Rettiger, men ingen Kund
skaber.

Om Mogens veed jeg meget lidt. Han 
tjener paa Jernbanen i Manschuriet. Han 
og hans Kone havde Restauration paa en 
Station. Han har engang havt 15000 Rub
ler, som han laante en Ingenieur og blev 
bedraget herfor. Nu har han nok kun 
1000 Rbl. i St. Petersborg Sparekasse. Du 
veed da, at Mogens ikke er min Søn. Jeg 
lærte først Marie at kjende, da hun var i 
Drægtighedsperiodens 4 eller 5 Maaned. 
Jeg har intet med den Sag at gjøre. — 
Jeg troer, Mogens er bleven bedre efter, 
at han er bleven givt. Med Hensyn til 
Dres’s Givtermaal kan man sige, at han 
har været et ligestort Fæ eller Asen, som 
jeg har været.

Medens jeg skriver dette fik Anna et 
Brev, hvori Marie beklager, at hun i læn
gere Tid har lidt af Diarrhoe og Rysten 
paa Hænderne. Dette gjør mig meget

175 den kendte Eidgenössische Techni
sche Hochschule.

ondt. Der maae sees, at gjøre noget der
ved. —

Igaar kjørte jeg med Anna og hendes 
Mand ud omkring den østlige Bred af Zu- 
richersøen. Her boe de velhavende Folk. 
Et Huus bestod kun af Jern og Glas. Ud
sigten over Søen er kjøn. I Baggrunden 
seer man de sneeklædte Bjerge. Forresten 
er jeg ikke henrykt som saa mange over 
at see Bjerge.

Det er et godt Stykke Arbeide, Du har 
gjort, hvorfor vi Alle maae være Dig tak
nemlig. Vi vide hvorfra vi stamme, vide 
at vore Forfædre vare Almuesfolk, der 
vist hæderligen havde stræbt for at ar
beide sig frem. Herover kan man kun 
glæde sig. For os og vore Efterkommere 
staaer kun tilbage at arbeide videre paa 
denne Vei.

Hvis en Livsskildring skal interessere, 
maa den gjengive den aandelige Til
stand i en given Periode og afspeile, 
hvorledes det sjælelige Liv, der betinger 
de forskjellige Handlemaader har udvik
let sig. Saadanne Skitzer ere egentlig 
først paa sin Plads efter mange Aartiers 
Forløb. Da er saa meget gjemt og glemt 
og det faaer ikke Farve af Sladder. Det 
hæver sig da let over alle smaalige For
hold. Er jeg istand til at frigjøre mig 
allerede nu paa rette Maade og dog ikke 
lade det Væsentlige ude af Betragtning 
vil jo Fremtiden vise. Saasnart jeg har 
Tid og Lejlighed og navnlig er i den rette 
Stemning vil jeg tage Fat og begynde med 
smaa Skitzer. Og som jeg saa tidt har 
sagt, ville vi lade alle disse Historier 
trykke, Andre til Gavn og Belæring, 
Nogle til Opbyggelse men de Fleste til 
Advarsel, der her kunne see, hvorledes 
Tugtens Riis svinges for de Ugudelige. 
Til Opbyggelsen vil de vel kunne være 
for dem, der ere vandrede den trange Vei 
og som her kunne see den retfærdige 
Hjemsøgelse. Til Gavn og Belæring vil de 
dog blive for den mindste Deel, kun for 
dem der for hver Fremtoning i det sjæle
lige Liv har et aabent Blik og som stræbe 
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efter at erkjende Tingenes causale Sam
menhæng.

Det vilde glæde mig om Du snart skrev 
til mig. Mærker jeg, at der Intet kommer 
ud af, at jeg sidder her maa jeg reise vi
dere til mig endnu ubekjendte Egne. 
Hjertelig Hilsen til Din Hustru og Dine 
Børn.

Din hengivne Broder 
Christian.

13 rev Nr. 35

Zürich Mandag den 23. October 1905 
Kjære Otto!

Jeg fik dit Brev fra den 19 Oct. i For
middag. Efter at jeg havde læst og for- 
døiet det kom der en heftig Længsel over 
mig, saa jeg kunde ikke skrive. Helst rei
ste jeg strax afsted men det er Efteraar 
og koldt. Bedre gjør jeg, naar jeg nu pas
ser mine Sager, efter at Kirstein er over 
Bakke og Dal, seer at faae Orden i Praxi- 
sen, der har lidt nok ved min Sygdom.

Altsaa jeg tænker at reise til Vinniza 
i m or gen, senest i overmorgen Aften, hvor 
jeg mener at indtræffe Lørdag Morgen. 
Jeg saae efter i Brevet fra den 13 Oct. 
Du har der ganske rigtigt skrevet, at 
Bedstemoders Moder døde den 2den Au
gust 1842. Nu i sidste Brev har Du jo 
rettet dette til 1848. Kun maae Du see at 
faae klaret, naar Pigen Kirsten Gunders 
Datter er født? At Bedstemoders Moder 
har havt Skole har Bedstemoder ogsaa 
fortalt. Jeg erindrer tydeligt, at jeg har 
seet hos Ane en meget smuk gammeldags 
Pind eller Stok malet grøn med hvide 
Blomster til at vinde Garn paa til Nøgler. 
Jeg spurgte Ane, hvor hun havde den fra. 
Hun svarede, at det var Jomfru Cron- 
walls og at den var meget gammel. Du 
veed vel ikke hvor den er. Jomfru Arbei- 
der hørte jeg ogsaa lidt omtale. Bedste
fader er efter hans egne Udtalelser født 
den 11 December 1775. Han døde Tors
dag Morgen den 31 Mai 1860 paa Fryds
vej No 2 paa 1ste Sal (Frydsvej er jo som 

Du veed ved Vesterbro). I 3 Dage før 
han døde sov han. Han blev syg om Lør
dagen før han døde. Om Mandagen fik 
han endnu en Ret Fisk af Bedstemoder. 
Det var hans sidste Maaltid. En af de 
følgende Nætter kjørte Fader efter Døden 
med ham til Helsingør. Alle Omstændig
hederne herved erindrer jeg meget tyde
ligt. Jeg haaber da, at Gravstedet paa 
Kirkegaarden bliver bevaret. Hvis den 
skal betales paany, sender jeg Penge. I 
det hele taget haaber jeg, naar blot mit 
Helbred delviis vender tilbage, at blive 
bedre bcslaaet med Penge i Fremtiden 
end jeg hidtil har været. Jeg er nu mere 
frigjort, naar jeg nu blot bliver arbeids
dygtig. Fru Randrup erindrer jeg meget 
godt. Hun kom i Klosteret. 7 Familier 
sendte hver en Dag om Ugen Mad til 
hende. Det var en lille mager Kone. Saa 
længe hun kunne gaae, kom hun tidt og 
besøgte Bedstemoder. Jeg troer at engang 
var hun med os ude til Snekkersten. Da 
jeg er 6 Aar ældre end Du, saa er det 
ikke saa underligt, at jeg husker mange 
Ting fra Barndomsaarene bedre end Du. 
— Jeg skal nu gjøre et Forsøg paa at 
skrive. Maaske kan jeg slet ikke. Men Du 
kan nok forstaae at min Beretning maa 
indeholde noget mere end blot tør Op
regning af Tal og Begivenheder. Jeg maa 
lægge en Smule Sjæl deri. Det er en dybt, 
bevæget sjælelig Tid, der begynder med 
Sindsbevægelser fra det 4—5te Aar. Fru 
Randrup var over 90 Aar da hun døde.

Andreass Adresse er:17fi
Jekaterinskaja strasse No 6 Qvartier 22 
Student A. Engelsen Petersburg.

Hvad vil det sige, at Bedstemoder blev 
givt med Bedstefader efter Kongebrev?177

17(5 det er en almindelig skik i Rusland 
— også i dag — at man skriver adressa
ten på denne måde.

177 Kongebrev iflg. Gyldendals Tibinds 
Leksikon, Kbh. 1978: tidl. benævnelse for 
kgl. bevilling der gav fritagelse for lys
ning til ægteskab samt tilladelse til at vi
elsen foregik i hjemmet.
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Andreas Engelsen som officer. Han gen
nemførte ikke sin akademiske uddannel

se, men valgte militæret.

Paa Grund af mit urolige Liv ere enkelte 
Sager, som jeg har fra gammel Tid split
tede ad. Jeg havde Intet imod at de biev
ne afgivene paa et Sted, hvor de med an
dre Sager sammen kunne opbevares som 
Slægtens Eic uden derfor at være Nogens 
personlige. Siig mig Din Mening herom. 
Prof. v. Mehren var Professor i øster
landske Sprog. Jeg har endnu Sager, jeg 
gjerne vilde fortælle Dig, som Du ikke 
kjender, men jeg tør ikke betro dem til 
Papiret. Det kan kun ske mundtlig.

Igaar var jeg her i Museet og saa mange 
sjeldne Sager. Jeg saae Hulefundene, Pæ
lebygningerne og meget fra den tidligere 
Middelalder. Jeg var i et Apothek fra 
1630. En Krokodille hang under Loftet. 

Et Microscop saae jeg som mere lignede 
en opret stillet Kanon. Nu kom Anna 
hjem. Hun sender Dig, Din Hustru og 
Dine Børn de hjerteligste Hilsener. Og 
hermed foreløbig Farvel. Jeg skal prøve 
at stille noget sammen. Jeg fik nu lige 
Brev fra Edvard. Hjertelig Tak for Din 
hjertelige Indbydelse. Din heng[ivne]

Broder Christian.

Brev nr. 36

Vinniza den 22 December 1905

Kjære Otto!
Jeg har faaet dit Brevkort fra den 27 

Novbr. Glædelig Juni! Det er jo vor stør
ste Høitid med alle de mange Minder. 
Jeg vil ei tale mere herom for ei at for
styrre Sorgens Gudinde, i øjeblikket so
ver hun. Jeg gratulerer til din Datters 
Confirmation. Jeg vilde gjerne have væ
ret med. Men Skjæbnen har ei været mig 
saa gunstig. Endnu skal jeg farte om 
„fjernt fra Danmark“ og kan kun i 
Drømme være ved den hjemlige Arne. I 
Rusland gaaer det slemt til. Der trækker 
endnu stærkere Uveir op. Mit Helbred er 
bedre. Delvis besørger jeg min Praxis. 
Jeg skulde jo nu til at skrive lidt om For
tiden. Jeg skrev da et Stykke, men da jeg 
saa læste det igjennem blev jeg reent for
skrækket. Haarene reiste sig som Børster 
paa Hovedet. Det kunde blive skadeligt 
for mange Folks Helbred. Jeg maa skrive 
det om. Foreløbig siger jeg: Gud Fader 
os bevare.

De Store med de Smaa 
Hans hellig Engleskare 
En Skandse om os slaae! 
Selv vogte Byen vel!
Vort Hus og Hjem 
Har han i Gjern 
Vor ganske Liv og Sjæl. 

Hjerteligste Hilsener.
Din hengivne Broder 
Christian.
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Brev nr. 37

Winniza den 27 December 1905
Kjære Otto!

Jeg skrev Dig fornylig et Brevkort, 
som Du forhaabentlig har faaet. Jeg 
vilde reise bort herfra iforgaars for at 
besørge Praxis, men der var ingen gjen- 
nemgaaende Tog. Machinisten vilde nok 
kjøre, men han blev saa skudt ihjel af 
sine Kammerater. I Kasatin en Hoved
station en 8—9 Miil herfra tillod Jern- 
banearbeiderne ikke, at der gik noget 
Tog. Det endte da med en Barrikade
kamp, i hvilken en 50 Mennesker bleve 
paa Pladsen. Dog her regnes ikke Men
neskeliv for store Sager. En 80 % af 
Russerne ere jo Forbrydere. I Odessa 
have de christelige Tjenestefolk hos Jø
derne forgivet disse. Hvad der ellers fo- 
regaaer læser Du vel i Aviserne. Poli
tiet og de russiske Embedsmænd plyndre 
sammen med Vagabonder de jødiske Fa
milier. Det lader ikke til, at Witte178 er 
Mand for sin Hat.

Jeg gratulerer Dig i Anledning af Din 
Datters178a Gonfirmation. Jeg ønsker hen
de alt Godt. Lad Skjæbnen bevare hende 
for at komme langt bort til fremmede 
Lande. Jo mere, man lærer Menneskene 
at kjende destomere erfarer man, at 
Størsteparten af disse, saadan en 80 %, 
ere noget Skidt.

Jeg har det noget bedre end i Som
mer, men er dog bestandig en Krøbling. 
Hosten er mindre dog mere stærk end 
ønskelig. Jeg sidder nu hjemme og be- 
skjæftiger mig med Lit[t]eratur. Jeg skul
de nu i Grunden til at skrive den lovede 
Beretning og jeg kommer vel ogsaa nok 
til det, men jeg er halvt bange for at be
gynde. Først maa jeg have en ubetinget 
Ro, for at Fortidens Billeder det ene 
efter det andet kunde stige frem for min 
Sjæl i den Belysning de for Aartier have

178 statsminister.
178a Valborg Camilla, f. 1871. 

staaet for mig, og dernæst vil det foraar- 
sage mig en ikke ringe Smerte at kalde 
alle disse Minder lyslevende tilbage igjen. 
Jeg seer ud over en vidtstrakt Flade med 
mange Kæmpehøie. Jeg seer det lyser i 
disse, Høienes Kupler hæve sig og ud 
skrider de mange kjendte Skikkelser. 
Hver gaaer til sin Dont, som om Intet 
havde været, jeg bliver knapt bemærket, 
og det kun af nogle Enkelte. De træde 
nærmere, kjende mig og spørge mig, hvad 
jeg da har udrettet i mit Liv, der nu 
snart er tilende. Et Skuldertræk faaer jeg 
til Svar paa min Forklaring eller en for
agtelig Mine, alt efter Omstændighederne. 
Jeg seer ogsaa lystelige Scener. Jeg seer 
et Djævlechor dandse „Fair-Fox“. Saa 
lyder en melodisk Musik, Høinenes Kup
ler sænke sig Mørket hviler over det 
Hele og borte er det Altsammen. Jeg 
sidder paa Vognen og Hestene slæbe mig 
langsomt i den kolde, mørke Nat. Der 
henne i Skabet ligger alle disse Breve, 
lyslevende. Jeg vil forsøge ikke at røre 
dem. Foreløbig vil jeg kun stole paa min 
Hukommelse, først bagefter vil jeg maa- 
ske gribe til Brevene.

Men hvad er det, der gaaer for sig ude 
paa Gaden? A! Det er procession, de 
Revolutionaire gaar med røde Faner, 
hvorpaa staaer, leve Friheden, leve Re
volutionen. Der er jo mange Hundrede 
Mennesker; see, og bagefter komme Sko
ledrengene og Pigerne. De skrige Lige
berettigelse for Alle, Ret for Forældrene 
til at dømme i Skolens Sager og meget 
Andet. Det er en urolig Masse, der vælter 
sig frem. Dog rører den Ingen, Folk see 
forundrede paa den. — Men langt borte 
høres nu dumpe vilde Hyl, de komme 
nærmere. Det er de halvdrukne Kuliga
ner, Regjeringens Leiesvcnde, der have 
Plyndringsret. De føre Jernstænger med 
sig og al Slags Vaaben. De have naael 
Fortroppen. Nærkampen er begyndt, man 
seer Jernstykker svinge i Luften, dumpe 
Slag og huul Stønnen; see! En kvæles, 
Halsen snører en Vagabond sammen paa
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190^ og 1905 var urolige år i Husland.
Den russiske indenrigsminister von Plehve blev myrdet ved et attentat i Skt. Pe

tersborg 190'l. Spredte rester af liget samles op på bakker.

en pæn Mand, han fægter i Luften med 
sine Hænder. Nu faldt han, det er skræk
keligt, at man ikke kan hjælpe. Fra en 
anden Kant faldt nogle Skud. En lille 
Dreng bliver baaret bort. Dog lad os 
skynde os bort herfra. Den lille Dreng 
kalder paa sin Fader, men Faderen hører 
ham ei. Blodet pibler ud af Brystet paa 
ham. Paa Tilbageveien hører jeg Vindu
erne rasle, naar Glasstykkerne falde til 
Jorden. Gaden er ganske sort af Menne
sker, Qvinderne skrige, Børnene løbe 
forskrækket bort. Droschekudskene have 
forladt Hovedgaden og ere flygtede bort, 
rimeligviis vilde de ikke benyttes til 
Transport af Saarede og Døde. Det Hele 
er Busland i fuld Vederstyggelighed. — 
Jeg har sendt Dres afsted for at vaccine
re. Paa en Station blev Toget [standset], 
men Dres fik talt med Arbeiderne, der 
havde Velvillie for Studenterne, og Toget 
gik igjennem. Det var det sidste. Hvor
ledes han skal komme hjem, veed jeg ei. 
Dog antager jeg, at de snart have løbet

Linen ud. Dres maa nu ogsaa gjøre Nytte, 
da hans Fader er blevet en Trevl.

Det har endnu ingen videre Frost væ
ret. Idag er det 4°. Jeg haaber, at Du 
endnu faaer et ParBørn178b og ønsker Dig 
tillykke hermed. Saa gaae Biblens Ord i 
Opfyldelse. Marie beder Dig og Din Hu
stru hilset. Jeg ligesaa.

Din hengivne Broder 
Christian

Vær saa venlig at skrive igjen!

Brev nr. 38

Vinniza den 3 Februar 1906

Kjære Otto!
Jeg lykønsker Dig hjertelig til Din 

Forsættelse. Gid det maa gaae Dig vel. 
Ogsaa sender jeg Lykønskninger i Anled
ning af Din Datters Confirmation. —

178b Otto W. fik fire børn ialt.
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Skade, at alt Dette er en lukket Bog for 
inig. Ikke har jeg kunnet glæde mig ved 
at see dine Børn voxe op. Jeg har ikke 
kunnet kige ind i Deres Sjæle og der 
erhvervet mig den Bopæl, hvorfra man 
siden aldrig flytter ud. Siden kan denne 
Fraværelse aldrig erstattes. Man staaer 
da overfor en fuldført Menneskesjæl, 
hvis særlige Phaser og Lysspil er En 
ubekj endte. Kort, man er da ene, da man 
ikke kan være Deltager, ikke har hjulpet 
til Opbygningen af de Sjæle, der dog 
ville have interesseret og bidraget til at 
skabe den Lykke, vi aldrig have for me
get af. Den Tomhed, som ellers de man
ge Minder om svundne Tider skaber, 
vilde da have været mindre. Maaskc 
gjøre disse Stemninger sig kun gjælden- 
de i den høire Alder, naar Nerverne hos 
os Oldinge ere afspændte. Da skue vi til
bage og see øde Marker ligge for os. De 
blomsterklædte Enge ere svundne og det 
ensformige Graae oplyses ikke engang 
af en Lygtemand. — Jeg kan ikke nægte, 
det vilde have glædet mig, kunde jeg 
have siddet i Din Bedstefaderstol, lagt 
Benene op og seet Arnen blusse. Da vilde 
jeg have seet de Smaa samle sig om mig, 
og jeg vilde da have fortalt Eventyr, det 
ene kjønnere end det andet (man kan jo 
gjerne rose sig selv og behøver ikke at 
tage Notits af de bekjendte Ordsprog) 
Tusmørket vilde da falde over Skov og 
Mark, en mild Fred herske i Værelset og 
en yndig Musik lyde i vore Øren — det 
vilde være Børnenes Legen og Spøg fra 
Gange og Værelser nær og fjern.

Hidtil løb Livet ei som en jævn Strøm 
mellem rolige Marker, det var et Skib, 
der gik over Strømvrimler. Jeg stod ved 
Roret, der var en „Hangen und Bangen“. 
Jeg var forberedt paa det Værste, jeg saae 
Skuden lægge sig, men jeg vilde holde ud 
til det Sidste; da fik jeg gjort en rigtig 
Vending, Skuden reiste sig, Seilene fan
gede Vind og mellem Skum og Stene gled 
den ilsomt hen. — Saadan „in Noth og 
Pein“ har jeg været flere Gange og

Den gamle dansker fra Vinniza, som han 
selv kaldte sig. Det sidste kendte billede 
af Chr. G. S. Engelsen, sandsynligvis fra 
omkr. 1905. Orig. hos Alf de Spindler, 
W ettingen, Svejts. Foto: B. Staivski, 

Vinniza.

jeg finder det er en stor Lykke, jeg er 
kommet igjennem. Hvori disse skrække
lige Reiser bestaae, ville mine „Erin
dringer“ tydelig give tilkjende. — Disse 
Erindringer gaae langt tilbage, en 55—60 
Aar. Aarene [18]63—[18] 64 spille en 
vigtig Rolle i dem. De var Forberedelse 
for siden saa ansvarsfulde Tider. Marie 
veed Intet om alt Dette, en fuldstændig 
Mangel paa Evnen til at see, hvad der 
foregik, til at see, hvad der nødvendig
vis maatte komme, til ta forstaae sit eget 
Liv, var og er hun i Besiddelse af. Jeg 
vil nødig sige Usandhed, men jeg er fuldt 
og fast overbeviist om, at uden min Ind
griben i hendes Liv for ca 35 Aar siden, 
vilde hun enten være tilintetgjort af Ti
dens Strøm, eller — og (det havde været 
det Bedste), hun havde kommet til at
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Anna Engelsen.

gaae en saa haard Skole igjennem, saa 
den Forandring, der først nu indtraadte, 
da hun var 62 Aar strax havde lært hen
de Føielighed og Godhed. At hun i et
hvert Tilfælde ikke var det Styr værd, 
hun foranledigede, er utvivlsomt. Nu re
præsenterer hun for mig et Sykke Ung
domserindringer, hun er Børnenes Mo
der og nu under min Sygdom yder hun 
mig fortrinlig Pleie. Bedre kunde jeg 
aldrig have den.

Jeg er glad over, at efter Margrethes 
sørgelige Dødsfald, ere mine Sødskende 
bievne i Live. Gud bevare dem fremtidig. 
Jeg har idag faaet Brev fra Hilda. Tak 
for Din Lykønskning. Igaar var jeg jo 
59. Ogsaa fra Edvard har jeg havt Brev, 
noget førend fra Dig. Den danske Kon
ge17^ seer jeg i Avisen er død. Han var 
en god Mand.

Dres skal holde Examen i Februar og 
Marts. Saa faae vi see, hvad vi videre 
kunde gjøre med ham. Hans Giftermaal 
er en egen Sag. Det er en Gjentagelse af 
min Historie. Lidt Forskjel er der dog. 
Han har faaet et fredeligt, men dovent 
Væsen paa Halsen. Hvorvidt han komme 
med denne Skude er afhængig af hans

178c Christian IX.

Energi og Dygtighed. Selv kan hun nep- 
pe yde Noget eller hjælpe ham med at 
fortjene Brødet. Jeg antager, hendes Ho- 
vedbeskjæftigelse er at være ousen(?) 
Endnu har jeg dog ikke seet hende, saa 
mine Indtryk hidrører fra Anna og Ma
rie og desuden har jeg bemærket, at Dres 
trods sine 60 Rubler maanedlig kom her
ned uden Klæder. Altsaa hun sørger ikke 
for ham, men hjælper ham kun til at 
øde Pengene til Skidt og Møg. Der er jo 
altid lidt Forskjel, to Tilfælde ligne jo 
aldrig hinanden. Naa, ville vi haabe det 
Bedste.

Anna skal ogsaa snart ende Universi
tetet. Alle Børnene havde dybe sjælelige 
Følelser. Dog maaske meest den lille 
Laila, der saa tidlig gik bort. Sorgen 
over hendes Bortgang vil følge os til vor 
Grav. Det var navnlig et haardt Savn at 
undvære hende i disse Dage, hvortil 
knytte sig saa mange Minder.

Forbryderfolket — Russerne — drive 
deres Uvæsen paa forskjellige Steder. 
Kosakkerne ere slemt beskyldte for Umen- 
skelighed, nu indrykker det Urufski Ko
sakregiment i Aviserne, at alle de Gru
somheder, de have gjort, ere skete efter 
Øvrighedens Befaling, værgeløse Folk ere 
bievne overfaldne, nedstøtte med Kolbe
slag . s. v. hvorfor de opsige Lydighed og 
Hørighed og ikke videre ville gjøre Poli
titjeneste. Ja, Regjeringen er jo noget 
kjønt Pak her, hvad vi forresten her 
længe have vidst. Jeg lykønsker Dig hjer
teligt til Din 53 aarige Fødselsdag, skjønt 
det er min Mening at skrive Dig et nyt 
Brev til Tidens Fylde den 10 Februar.—

Naa, ja, saadan gaaer det! Man maa jo 
være fornøiet for, at man som gammel 
Hansqvast (?) kan stavre af. Kommer 
jeg engang hjem, tager Du mig under 
Armen og saa kunne vi gamle Stivbeen 
vralte lidt afsted. Jeg vilde ønske, dette 
snart kunde skee. Du har dog den For- 
deel, at Du ikke ved hver Bevægelse be
høver at stønne og pibe som en utæt 
Dampmaskine.

94



Hjerteligste Hilsener til Din Kone og 
Børneflok, ligesaa til Edvard og Hilda, 
naar Du seer dem.

Din hengivne Broder 
Christian

Det vilde glæde mig, hvis Du snart 
vilde skrive igjen og lade mig om Du 
har faaet dette Brev.

Tillæg

2'0 Oktober 1892 modtaget Brevet.
Kjære Onkel Otto!

Du maa undskylde mig at jeg endnu 
ikke har svaret men de sidste Dage i 
Kjøbenhavn var jeg saa beskjæftig og 
saa reiste jeg pludseligt, nemlig jeg fik 
at vide Lørdag at der gaa et Skib paa 
Søndag og den næste Dag Klokken tre 
sad jeg paa Dampskibet. I Kjøbenhavn 
for min Reise fik jeg alt at se hvad jeg 
ønskede, jeg var ogsaa en Dag alene i 
Roskilde og fik Domkirken ordentlig at 
se, jeg er nok reist alene omkring, men 
man ser ogsaa bedst naar man er alene. 
Du spørger hvordan jeg har faaet Kase- 
materne at se paa Kronborg, ganske sim
pelt: jeg fik at vide at man meget godt 
kan gaa der ned med en Soldat, og saa 
vandrede jeg der omkring med ham, 
Sophie Schreiber180 som var bange at gaa 
ned bliv i Gaarden. I Kjøbenhavn var jeg 
ikke rask, jeg gik bestandig omkring 
med Smerter, men nu har jeg det bedre. 
Jeg var naturligvis igjen søsyg, først 
havde vi Taagevejr, og bagefter Storm, 
i Libau blev alt mit Tøj desenficirt af 
Lægen181, tænk Dig hvor strængt det er nu 
blivet og foran Minsk kom ogsaa en Læge 
i Vognene. Paa Skibet var der en Dansk 
Here og en Englænder, begge mege sim- 
patiske, saa da jeg ikke var syg, havde

179 Tillæg 1: brevet er skrevet af Otto 
E. niece Anna Engelsen.

180 en slægtning.
1S1 p. gr. af kolera?

jeg det meget behageligt. Du kan ikke 
tænke Dig hvordan min Fader og Moder 
ere beskæftigt, fordi har Du heller ikke 
faaet nogen Brev fra min Fader og den 
første Tid skulde jeg se mig godt an her, 
fordi skrev jeg heller ikke. Foreløbig er 
her kun Udgivter, men det vil nok gaa 
da vi har 16 Køer og sælger for 90 Rub
ler Mælk om Maaneden. Karlene, som vi 
nu har er meget ordentlige og der er ikke 
mere saadan Vrøvl med dem. Coleraen 
forbreder sig ikke endnu og den er i Av- 
tagen overalt i Rusland, men den var 
næsten overalt, og man har ikke skrevet 
det halve i de danske Aviser, som den 
har raset her. Vi har det her ellers me
get rart og hyggeligt, nu er her heller 
ikke mere saa meget Arbejde som i Be
gyndelsen, kun det er kjedeligt at min 
Fader er næsten hele Dagen inde i Byen, 
han kommer kun hjem om Aftenen og saa 
er træt og gaa snart i Seng. Nu er det 
ogsaa Efteraarets komme, det cr mørkt 
og regne nu saa meget. Jeg er meget for
nøjet med min Reise, men naar skal en
gang igjen til Danmark da bliver det 
navnligt at besøge Dig og Olga. Fader 
har ladet Tante Hilda kjøbe mig et guld 
Uhr. Min Fader og Moder beder mange 
Gange at hilse Dig og Olga ogsaa hjerte
lig Hilsen fra mig til Olga og Børnene. 
Hvis Du faar Lyst, skulde det meget 
glæde mig at faa et Brev fra Dig.

Din hengivne Niece 
Anna Engelsen

Jeg har faaet Penge fra Tante Hilda.

Tillæg 2182 19/12183

Kjære Otto!
Du undrer Dig vist meget over min 

Tavshed, men jeg er altid saa beskæfti-

182 Tillæg 2: brevet er skrevet af Chr. 
Engeisens kone Marie.

183 poststemplet Vinniza Podol. d. 20- 
12-1905
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O. V. Engelsen og hustru Olgas gravsted 
i Helsingør.

get og om Aftenen saa træt af Arbeide 
og af al den Sorg jeg har havt og haver 
endnu. Idag er min kjære Lallas184 Fød
selsdag. Jeg seer ogsaa at Chr. skriver, 
skjøndt jeg ei veed hvad han skrive. Jeg 
kunde ei engang tage mig sammen og 
gratulere Camille185 til hendes Konfir
mation, hils hende mange Gange, især 
seer jeg Eder Alle engang igjen, oplever 
jeg det? Her gaar det sørgeligt til i Lan
det og der hviler et Tryk paa Alle. Sorg 
og Ulykker komme altid ubudne men 
Glæde og Lykke ei engang naar man 
venter dem. Dres186 er her for Tiden da 
Universitetet187 er lukket, han har nu 
mistet et Aar og Gud maa vide naar han

184 Margrethe.
185 O. W. Engeisens datter.
180 Andreas, søn
187 i Skt. Petersborg.

bliver selvstændig. Anna er saalangt 
borte188, det er græseligt at man saale- 
des er skilt fra dem, der gjerne vil sam
men være. Jeg haaber, at Alle er raske 
og muntre hos Eder. Modtag de hjerte
ligste Hilsener og Ønsker om et Godt 
Nytaar, der gælle [□: gælder] Dine 
Kjære, fra Dres og Din hengivne

Marie

Tillæg 3.

Sarepta 6/18 Febr. 1892
Mein lieber Herr Engelsen

Ich habe mich recht gefreut durch Ihr 
Telegramm zu erfahren, dass Sie sich 
noch eines gesunden Lebens erfreuen. 
Ihr Telegram traf mich nicht gesund an.

188 i Geneve.
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Gerade in der Weihnachtszeit hat mich 
die unliebenswürdige Influenza erwischt 
u. hat sie mich schwer ans Bett gefesselt. 
Die Entzündung in der Luftröhre u. der 
Schleimhäute ging zum Glück nicht in 
die Lunge hinunter; ich hatte einen 
schneeweisen Auswurf, wahrscheinlich 
von einem Baccill; nun ist’s besser mit 
dem Husten, aber immer noch nicht gut 
Das Frühjahr, wenn ich wieder die Berge 
besteigen kann, wird wohl der Influenza 
das Genick brechen u. überhaupt den gan
zen Krankheitsteufel beseitigen. Schreck
lich haust die Influenza in England, Hol
land, Deutschland, Italien. Viele von mei
nen Freunden sind gestorben, im vorigen 
Jahre 6, u. alle noch jung, aber nicht nur 
an der Influenza, auch am plötzlichen 
Schlag. Es waren gute Kunden, die mir 
viel abkaufen. Der letzte starb im Jan., 
erst 37 Jahre alt, Dr. Karl Richter in 
Wien. Er hinterliest seine Frau, 1 Knabe, 
1 Mädchen u. seinen Vater, der auch Doc
tor ist. Die sandten mir die Todesanzeige 
in einem grossen, schwarzgerandeten 
Bi Der Verstorbene nahm alle Jahre 
von mir Pflanzen, bestellte auch für An
dere u. zahlte gut. Ebenso viele gute 
Freunde starben, so ist das ein schwere 
Schlag für mich, da die neuen guten Ab
nehmer wachsen nicht so schnell heran. 
Aut Zürich schreibt mir Dr. Schulthcss- 
Rechberg, dass er sich wundere, dass ich 
noch lebe, seine Freunde wollen meinen 
Nekrolog schon gelesen haben.

Die Insektenbörse in Leipzig schickt 
mir einen „Aufruf“ zu mit der Bitte, 
meine Photographie einzusenden u. ih
nen Nachrichten über meinen Lebens
lauf, meine Schriften u. Entdeckungen 
einzusenden, um mich zu verewigen. Ich 
habe ihnen schon Ausführliches über 
mein Leben zugeschickt u. in 16 Seiten 
von meinen vielen Reisen Mittheilung ge
macht. —

Sarepta ist nun keine Brüdergemeine 
mehr. Pastor Fliegel ist mit der Familie 
im Herbst nach Deutschland zurückge
reist. Der Vorsteher Seiler hat seine Frau 

u. 2 Kinder auch nach Deutschland ge
schickt. Er selbst kann noch nicht fort, 
da Gerichtsverhandlungen ihn noch nicht 
fortlassen. Den Pastor Marx u. Frau be
halten wir noch bis Ostern. Zarizyn hat 
seit 2 Jahren auch einen Pastor, namens 
Dobbert, der alle 6 Wochen nach Sarepta 
kommt u. für die Treuende eine Predigt 
hallt, Taufen u. Abendmahl besorgt. — 
Blir habe jetzt eine Orts Versammlung, 
Gxoq (Shod) genannt, u. machen in der
selben die Beschlüsse mit den gewählten 
Starschina, der jetzt, der Joh. Bauer ist, 
den Sie auch wohl kennen werden, der 
auch Landwirtschaft u. eine Seifesiede
rey hat. Unsere Beschlüsse werden dem 
Landhauptmann in Zarizyn vorgelegt. 
Blir habe manche Erleichterung in die
sen Abgaben gemacht, auch manche bes
sere Einrichtungen u. stehen überhaupt 
zueinander auf freundlichem Fuss.

Das Petersburger Haus wird verkauft 
für wahrscheinlich 150,000 Rubel, ein 
ähnliches Capital ist in unsere Gemeine- 
kasse, u. kann man mit den Zinsen die
ses Capitals schon was machen. Das 
Haus, in velchem Sie wohnte, wird jetzt 
im Frühjahr abgerissen u. die gute Bal
ken, Bretter, davon benutzt zu einem 
neuen Hause an der Stelle, wo das ab
gebrannte Gerbereyhaus stand, wo Leon
berger wohnte, was Sie vielleicht wissen. 
Unser Winter ist nicht streng mit Sehn
sucht warte ich schon auf den April mit 
seinen schönen Tulipen, Lilien u.s.w. u. 
hoffe ich dabey wieder jung zu werden.

Wie Gott will; mit 74 Jahren ist das 
Leben eigentlich schon abgelaufen. Meine 
Kinder, 3 Töchter u. 2 Söhne in Moskau, 
3 Töchter u. 1 Sohn in Sarepta, machen 
mir u. meiner Frau Freunde; ebenso 
meine Enkelkinder in Moskau, 6 Söhne, 
1 Tochter. —

So leben Sie dann gesund u. vergnügt 
weiter u. erfreuen Sie mich wieder ein
mal mit einigen Zeilen.

Mit bestem Gruss
Ihr alter Freund

A. Becker

97



BILLEDFORTEGNELSE

Side Side
Edvard Engelsen ......................................... 19
Dorpat Veterinærskolen.............................. 20
Chr. Engeisens forældre .............................. 22
To russiske konovali................................... 23
Glomstrup herregård................................... 25
Ved Sankelmark 1864 .................................. 26
Den kgl. Vet.- og Landbohøjskole .............. 27
Udstilling i Tivoli 1888 .............................. 29
Harald Krabbe............................................ 30
Margrethe og Hilda Engelsen ..................... 31
Regimentet Martini 1864............................ 32
Marie Engelsen............................................ 29
GI. Schneekloths skole................................ 35
Familiens gravsted i Helsingør .................... 36
Chr. Engeisens krigskammerater.................. 37
Thor Langes hjem i Moskva ....................... 39
Moskva 1917 .............................................. 40
Minsk.......................................................... 43
Anna Engelsen............................................ 44
Dorpat Universitetet................................... 46
Anna og Andreas Engelsen ......................... 47
Chr. Engelsen med to heste ......................... 48

500 rubel..................................................... 49
Fra Hviderusland......................................... 51
Inspektion af en telegraflinie....................... 55
Otto Waldemar Engelsen............................ 56
... og der var altid fattige i Rusland............  57
Sarepta......................................................... 58
Chr. Engelsen 1892 ..................................... 61
Anna Engelsen m. a. i Riga ......................... 66
Margrethe Engelsen..................................... 70
Andreas Engelsen som student ................... 71
Heste på græs .............................................. 75
Helsingør, Steengade................................... 78
Marie Engelsen............................................ 79
Anna-Christine Schultz .............................. 81
Hos den danske forvalter Marcus Munk .... 83
Christian og Otto W. Engelsen ................... 85
Panserkrydseren »Potemkin« ..................... 87
Andreas Engelsen som officer..................... 90
Mordet på indenrigsminister von Plehve .... 92
Den gamle dansker i Vinniza ..................... 93
Anna Engelsen............................................ 94
Otto og Olga Engeisens gravsted.................. 96

Gamle mål m. m.:
1 alen = 2 fod = 24 tommer = 0,628 m
fjerdingskar: 4,348 1
fjerdingsvej = ¥4 mil (1882,5 m)
1 kopeek = 1/100 rubel
1 lispund = 7,93 kg
1 miil (dansk) = 7532,5 m
1 rigsdaler (r) = 2 kr.
1 rubel = ca. 2 kr.
1 russisk pund = ca. 410 g
1 sk = skilling
1 værst = 1067 m

98



PERSONREGISTER

Abrahamson, Louise A. G., se Louise Engelsen 
Andersen, magister, 45

Bang, B„ 19,27,40
Becker, A., 97
Bestie, 27, 80
Blicher, S. S., 25
Borris, 80

Chr. IX, 94

Dalton, 37
Dick, 17
Dieberg, insp., 23, 45, 56, 59

Engelsen, Andreas (fader), 16,21,31,33
Andreas (også kaldet Dres, søn), 17, 18, 

21, 22, 28, 31, 38, 47, 49, 55, 60, 62, 
65, 70, 71, 72, 75, 77, 83, 84, 85, 88, 
89, 92,94,96

Anna (datter), 17, 28, 33, 34, 37, 38, 
44, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 60, 
64, 68, 71, 75, 76, 77, 84, 88, 94, 95, 
96

Christian (farfar), 39, 80
Chr. (dyrlæge), 48, 60, 61, 84, 85, 93, 96
Edvard (broder), 18, 19, 21, 23, 27, 30, 

32, 38, 41, 44, 47, 64, 69, 81, 85, 86, 
90, 94, 95

Hilda (søster), 17, 19, 20, 21, 23, 28, 
30, 31, 33, 35, 38, 41, 42, 64, 82, 85, 
86, 94, 95

Kaj Andreas (nevø), 35, 49
Louise (svigerinde), 41

Margrethe Christine (søster), 31, 82
Margrethe (også kaldet Lala, datter), 22, 

31,35,55,60, 70, 72,76,83,94
Mogens (husets søn), 17, 22, 31, 44, 46, 

55, 72,84
Marie (kone), 16, 17, 19, 21, 23, 31, 42, 

46, 50, 51, 52, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 
69, 71, 72, 76, 77, 79, 82, 84, 85, 86, 
88,94,95

Olga (svigerinde), 28, 35, 41, 42, 50, 51, 
56, 59,96

Otto Waldemar (broder), 21, 28, 30, 56, 
85,96

Valborg Camilla (niece), 49, 96

Fasch, 22
Fasting, H. C., 27, 28
Fjord, N. 1, 17

Gjedde, 24
Grøn, Marie, 84

Hansen, selskabsdame, 31
Heiberg, 80
Heyden, 83

Iversen, 34

Jensen, kontorist, 26
Jessen, H. P. B., 20

K., fru (= Kirstein?), 67, 68, 78, 82
Katkov, 38
Kluge, 44, 45, 47, 56, 58, 59
Krabbe, H., 19,30,31,38,40

Lange, Thor, 38,39,41
Larsen, Niels, 24
Lundahl, O. A., 28

Meyerson, pastor, 34, 42, 47
Michaelsen, 48
Mæhl, 27,31
Møller, Marg., 28
Munch, Marcus, forvalter, 83

Ohlsson, 29

Pabst, Marie; se Marie Engelsen
Pihlemann, 28, 38, 45
Pobedonoscev, K. P., 37, 38
Protopopova, N. M., 38
Potockij, greve, 73, 76
Prosser, 31

Ranch, 29
Rasmussen, H., 30
Rubow, 34

Schlokowsky, præst, 44
Schreiber, Sofie, 19, 95
Schultz, præst, 32, 44
Schultz, Anna Christine, bedstemoder, 19, 62, 81
Stavski, fotograf, 93
Steig, 45
Sørensen, Chr. J. A., pastor, 24
Sørensen, N. P., 24

Thomsen, W., sprogforsker, 46

Ulstrup, Olga M., se Olga Engelsen
Untitt, viceinsp., 45, 55, 56

Valentin, 69
Valentiner, 28
van Deurs, 26
von Friesendorf, 45
von Friesendorf, fru, 32
von Heyking, baronesse, 

er, 60 
•, 91 
;r, 92

Winther, Chr., digte 
Witte, statsminister 
von Plehve, ministe

Aaby, A. M., 28

99



EMNEREGISTER

biskop 48 
bronchitis 86 
bryllup 24 
bøger 19

manuskript 35, 38, 39, 41,42, 55
meteorsten 17
miltbrand 22
mytteri 87

dampskib 19, 95 
difteri 18 
dyrlægevæsen 34

nyregrus 22
nytår 52

okser 22, 30
ejendommen 52, 53, 54, 55, 59, 60, 63, 64 
embede 60
erindringer 93

orgel 34, 42, 45,47, 58, 59

pistol 54
politiet 52, 56

fattigkasse 58, 60
feldscher 23, 67, 78
forkalkning 86
forsikring 49
fotografi 18, 85, 97

praksis 17,38,50, 62,69,91 
præstegård 33, 47, 52, 54, 62 
præstekald 21

religion 34, 38
revolution 91
revolver 54

gravsted 36, 96
gulsot 31
guvernør 43

rotting 43
rubler 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 34, 42, 45, 47

48, 55, 56, 59, 62, 63, 68, 76, 77, 84, 85, 88
94,97

heste 17,49,52, 54, 56,73,82 
hestehandel 48 
hjertesvækkelse 86 
hundegalskab 38

slagtehus 59, 64 
stamtavle 32 
stutteri 28 
sygeattest 23

indsamling 58 
influenza 97 tandlæge 23

telegraf 31,44, 46, 55
jul 45, 56, 58, 60, 62, 71, 83, 85, 90
jernbane 18, 22, 23, 30, 70, 88
jøder 17,42,43,52, 53,91

told 26, 28 
trosbekendelse 40 
tuberkulose 70, 77
tyr 52

kasemat 95 
kirkeråd 47, 48 
kolera 50, 51,95 
konfirmation 96 
kongebrev 89 
kopper 19 
kosakker 94 
kvæg 17,23,63,70 
køer 50,95

tyveri 56

udstilling 27
universitetet 46, 96

vaccination 72
veterinærlovgivning 31

ægteskab 77, 78

latrin 50
åreforkalkning 86
årsberetning 41

102



STEDREGISTER

Xstrachan 51 Manchuriet 88

Berlin 38, 49 
Bessarabien 73 
Blagovescensk 85
Blidstrup 24
Buchanka 76

Mariesminde 24
Minsk 23, 24, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 

43, 44, 47, 50, 51, 52, 59, 60, 65, 68, 69, 95
Mittau 59
Moldau 73
Morsø 24
Moskva 38, 39, 40, 97

Christiania (Oslo) 20
Nykøbing Fl. 39

Danmark 24, 38, 61,65, 83
Dorpat 20, 45, 46, 56 Odense 40

Oversø 32
Ejstrup 24
Zrrintlev 21 Podolien 71, 74, 76, 79,83,95

-redensborg 26, 37
-rederiksborg 27, 28, 29

Polesje 82
Pripet 82

Redsted 24
3enf (Geneve) 71,84, 96 
jlomstrup 24 
jomel, se Homel

Ribe 39, 50
Roskilde 95

lamborg 46
lammelev 21,60
lammermølle 61,81, 82
lelsingør 26, 27, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 62, 69,

78, 79, 80, 84, 87
lenne 21,45, 49
lolaki 83
lomel 16, 17, 19,20, 22,48
Ividbjerg 24, 25
Hviderusland 16

Samgorodok 80
Samsø 86, 87
Sankelmark 26, 32
Sarepta, se Zarepta
Sibirien 55, 77
Sindbjerg 24
Skt. Petersborg 17, 19, 20, 34, 37, 40, 50, 64, 84,

85,88,92, 96
Snekkersten 89
Svejts 37, 77, 84
Sydrusland 32, 58

sabelovka 65 Timanovka 74
aroslav 50 
ylland 37

Tyskland 97

Ukraine 76, 80
Calnihovka 71, 75
Carby 24
Gampenborg 27
Korsika 18
Corsør 40
Cronborg 60, 95
Cuokkala 70, 77
København 18, 24, 27, 28, 36, 48, 49, 95

Ural 55

Vilno 34, 46
Vinniza 62, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 79, 89, 90,

91,92,95
Volga 50
Volhynien 73

Wien 49, 97
Jbau 17, 18, 19,28,47,48,49,95
Jepaja, se Libau
Jtauen 59

Zarepta 58, 59, 96, 97
Zaricyn 97
Zürich 86, 87, 89, 97

103



Foran Mythenstrasse 10 i 
W ettingen, Svejts. 

Fra venstre Chr. Engeisens 
barnebarn, Bauing. 

Alf de Spindler med frue 
og sønnen.

Jeg benytter lejligheden til at takke familien de Spindler for den store 
gæstfrihed og tillid, som den har vist mig, og jeg benytter lejligheden 
til endnu en gang at takke den venligst, fordi jeg har fået lov til at 
benytte og publicere dette materiale.
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