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UDGIVERENS FORORD.
ET Værk, som hermed forelægges Læseverdenen,
er forfattet af den for otte Aar siden afdøde fhv.
Herredsfoged Ole Lund.
Forfatteren er født i Helsingør 1812, Søn af Køb
mand Troels Lund. Han gik i Skole i Helsingør, blev
Student og senere juridisk Kandidat med Laudabilis,
hvorpaa han modtog Ansættelse som Auditør; han
forfremmedes snart til Overauditør og deltog som saadan ved 13de Brigade i Krigen i 48—50. Det var ved
denne Lejlighed, at Forfatteren opholdt sig i Fredericia
og gjorde de Studier, som næsten 30 Aar efter ere
nedskrevne i nærværende Bog.
Efter Krigen blev han Herredsfoged i NørreBølling Herreder, fra hvilken Stilling han paa Grund
af Svagelighed tog sin Afsked i Aaret 70. Sine sidste
20 Aar henlevede Forfatteren i København, sysselsat
med at nedskrive flere Bind Erindringer, hvoraf dette
er det første, som forelægges Læseverdenen.
Det Manuskript, hvorefter Udgivelsen er foretaget,
er dateret 1879, °g i Sammenhæng hermed staar, at
Værket af Forfatteren kaldes: Livet i en Provindsby
for en Menneskealder tilbage, altsaa c. 1840—50. Men
da denne Forfatterens Aarsangivelse maatte ændres til
1899, blev det samtidig nødvendigt at ændre Titlen
for ikke at fremkalde en Misforstaaelse af, hvilket
Tidsrum der sigtes til. Udgiveren har derfor kaldt
Værket: Livet i en Provindsby ved Aarhundredets
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Midte, og han søger Berettigelsen til denne Ændring
i dens Nødvendighed.
Men med en forhaabentlig undskyldelig Inkonse
kvens har Udgiveren i selve Værket bibeholdt alle de
mange Hentydninger til den Tid, hvori Forfatteren
levede, saaledes at Læseren maa erindre, at naar der
i det følgende refereres til »Nutiden«, »nutildags«,
»vore Dage« etc., skal der tænkes paa Værkets Til
blivelsestid,. altsaa Aarene 1870—79.
Skulde Sporene af Affattelsestiden udslettes, vilde
dette medføre en Ændring af mangfoldige Udtryk og
Vendinger og tillige — hvad værre er — Tabet af
den Duft, som hviler over hele Bogen, en Udslettelse
af dens ejendommelige, historiske Kolorit. Men et
saadant Skridt har Udgiveren anset sig for aldeles
uberettiget til at foretage, ligesom det ogsaa er hans
Mening, at Værket vilde tabe adskilligt i Værdi derved.
Udgiverens Arbejde har derfor kun bestaaet i en
gennemgaaende Rettelse, snart af noget uforstaaelige
Ord og Vendinger, snart af altfor knudrede Sætnings
bygninger. Desuden er der hist og her bortskaaret
en Del vidtsvævende Digressioner. Men dette Arbejde
er foretaget saaledes, at Forfatterens Stil er bibeholdt
i sin fulde Ejendommelighed; der er intet udvisket af
den gammeldags Sprogtone, naar det blot kunde be
vares. Men naturligvis har Grændsen her været van
skelig at træffe.
Og hermed overlades denne kulturhistoriske Skitse
til sin Skæbne. Maatte den finde et forstaaende og
velvilligt Publikum!
København i Oktober 1899.

Oscar Geismar.

III

INDLEDNING.
ET turde maaske være tvivlsomt, om nogen,
der ikke selv har oplevet den Tid, ret vil
kunne opfatte de Forandringer, som Krigen i
1848 og den i 1849 paafølgende fri Forfatnings Ind
førelse i Danmark har fremkaldt i alle Forhold og
over hele Landet.
Ganske vist medførte den første slesvigske Krig,
medens den varede, for Mange store og betydelige
Onder; sligt er jo uundgaaelige Følger af enhver
Krig, men dog især af den, der føres imod et Oprør
og indenfor Landets egne Grændser. Men paa den
anden Side er det vist, at den gav et mægtigt Stød
til Forandringen af de forældede, i mange Retninger
stivnede, patriarkalske Former, hvori Livet indtil da
levedes.
Vel havde den nye Tid, der tog sin Begyndelse
med Stænderinstitutionen, begyndt at rokke ved dem
og ligesom at blæse et friskere Liv ind i flere af
Borgersamfundets mere dannede Kredse; men nogen
virkelig Hovedforandring var ikke indtraadt hos den
store Masse, og navnlig gjaldt dette for alle Provinds
byernes Vedkommende.
Det turde maaske endog være tvivlsomt, om den
Vækkelse, der greb hele det danske Folk, Mænd og
Kvinder, store og smaa, gamle og unge, da det længe
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forberedte slesvig-holstenske Oprør endelig brød ud,
vilde være bleven af lang Varighed, hvis ikke sam
tidig dermed Forandringen i Statsforfatningen havde
fundet Sted.
Forfatteren af de efterfølgende Blade er imellem
dem, der have oplevet denne saa uendelig bevægede
Tid, og har efter de ham givne Forhold taget Del i den;
og han har fra Barndommen af faaet rig Lejlighed til
at lære Livet i Provindsbyerne at kjende, baade i Sjæl
land og Jylland, med dets mange primitive Sæder og
Skikke.
Mange af disse have nu maattet vige for den for
bavsende Udvikling, der i den svundne Menneskealder
er foregaaet i alle Landets Forhold, og ikke mindst i
en stor Del af Byerne, og i mange Tilfælde staar det
Liv, der levedes i dem for en Menneskealder tilbage,
nu kun som en svunden Drøm.
Den efterfølgende Skildring af Datidens Liv er
nedskreven af Forfatteren i den Tro, at det kunde
have sin Interesse at fastholde et Billede deraf; og
naar han nærmest har holdt sig til en bestemt, given
By, hidrører dette fra, at det var den af dem, hvor
han kom til at gjøre det længste Ophold, og hvis
Forhold i deres Helhed han derfor bedst har lært at
kjende.
Byerne selv og deres Omegn kunde vel være
forskjellige; men Menneskene, der færdedes, og Livet,
der levedes i dem, var næsten fuldkommen ens.
Om Forfatteren har været heldig i at tegne Bil
ledet, maa Læseren bedømme.

ANKOMST TIL BYEN.
ET var ret en bidende, kold Frostdag i Februar
Maaned 1847, da jeg, der var bleven ansat i
Fredericia, paa en aaben Postvogn noget efter
Middagstid i Overensstemmelse med mit militaire Rejse
pas forlod Odense, hvor jeg havde gjort den komman
derende General for Nørrejylland og Fyen, Hans Konge
lige Højhed Kronprins Frederik min allerunderdanigste
Opvartning*), eftersom jeg nu sorterede under denne
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*) Ældre Militaire ville vel endnu kunne mindes, hvilken Nydelse
der var forbeholdt den, der enten afrejste fra Kjøbenhavn
eller ankom dertil, med Dagen før Afrejsen eller efter An
komsten at skulle løbe omkring i fuld Galla, hvorledes Vejret
saa end var, til henimod en halv Snes Kongelige Højheder,
Durchlauchtigheder, Ekscellencer og andre fornemme Herrer,
for, som det da kaldtes, at gjøre dem sin Opvartning. Som
saa ofte i Livet, maa Rigdom paa Ord eller en Eufemisme
mange Gange tjene til at dække selve Sagens Ubetydelighed.
Den hele Opvartning bestod kun i, at man i Vedkommendes
Forgemak indskrev sit Navn i Fremmedbogen, hvis Fore
læggelse og Gjennemlæsning hørte til den Paagjældendes betydningsfuldeste daglige Forretninger.
Men til en saadan vigtig Statsbegivenhed maatte man
reglementsmæssig være i fuld Galla. Svage Aander kunde
jo nok derved ledes til at tillægge sig og Sagen en noget
for stor Betydning, for efter den Tids Talemaade klang det
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Generalkommando; og først efter en seks Timers lang
sommelig Kjørsel kom jeg til Strib Færgested*), saaledes som dette paa den Tid var.
Klokken var alt bleven over syv, da jeg naaede
dertil; det var bælgmørkt paa Grund af den frem
skredne Aften og den sort overtrukne Himmel, der
truede med endnu mere Sne, end der var falden i
de sidste Dage, endskjønt Vejene allerede vare bievne
ufarbare deraf.
virkelig ikke saa ilde, at kunne for den Uindviede udtale,
at man havde gjort Hans Majestæt Kongen eller en Kongelig
Højhed sin Opvartning, vel at mærke, uden nærmere at om
tale, hvori den havde bestaaet.
*) Som bekjendt blev dette Færgested skudt i Brand af Preus
serne i Maj Maaned 1848, samme Dag som en Kanonbaads
Flotille under Admiral Billes Kommando havde et Engage
ment med Kastellet i Fredericia, der var besat af Preusserne,
og hvor det preussiske Flag vajede. Det nedbrændte til
Grunden for senere at opstaa i en ny og smukkere Skikkelse.
Da Affairen den Gang var ophørt, kunde det kun betragtes
som en lav Hævn, hvad yderligere bestyrkedes ved deres
samtidige Beskydning af den aabne By Middelfart. Denne
noble Nation, der i »sittlich germanische Entrüstung« korser
sig over dens talrige Fjenders strænge Krigsførelse, kan eller
vil ikke indse, at den Krigsførelse, dens »todesmuthige« og
»siegesgekrönte« Armee har lagt for Dagen siden Krigene i 1848,
i Raahed langt overgaar alle andre Nationers og minder om
Barbariets Tider, idet den regner sig det til Ære at plyndre
Gravminder og skyde aabne og værgeløse Byer i Brand.
Vi behøve i saa Henseende for vort Lands Vedkom
mende kun at minde om Røveriet af Gravmonumentet i
Flensborg, om Beskydningen af Strib og Middelfart i 1848
og af Sønderborg i 1864. Dens Bedrifter i Frankrig staa
ikke tilbage herfor.
Men der kommer vel en Gang en Gjengjældeisens Dag,
og da vil det ikke være godt at være født af en preussisk
Moder.
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Forkommen af Kulde, som jeg var bleven paa
den aabne Vogn, havde jeg nu Valget imellem at over
natte i Strib eller i en lille aaben Baad for Modvind
at krydse i en kulsort Nat over et Vand af omtrent
4000 Alens Bredde, med temmelig høj Søgang og med
det usikkre Haab at naa Fredericia tidligst ved Midnatstide, naar Alle vare til Sengs og slumrede sødeligt, eller
muligt først henad Morgenstunden. Saaledes profete
rede i alt Fald Færgeejeren.
Valget var just ikke saa ganske let i det første
Øjeblik, og der var ikke levnet nogen lang Betænk
ningstid, for det Tilfælde at jeg besluttede mig til at
gaa over. De i Munden klapprende Tænder fik unæg
telig Vægtskaalen til at synke for Strib, hvor jeg dog
var paa fast Grund.
Men da jeg fik det Kammer at se, der var mig
tiltænkt, belyst af en eneste søvnig Tællepraas, be
klumret af en fugtig, raaklam Luft, der straks stem
mede mig for Brystet, uden Varme og uden Kakkel
ovn og med en Seng, hvis Lagener syntes at have
været i Brug i Aar og Dag, var det mig klart, at der
slet ikke kunde være Spørgsmaal om noget Valg.
Men naar jeg altsaa ikke foretrak en stille Død ved
en natlig Kvælningsproces fremfor Kulden i den aabne
Baad og den lidet behagelige Nattur paa et mindre
gunstigt Farvand, var det mig klart, at jeg maatte se
at naa Fredericia, det koste, hvad det vilde. Der var
dog det Haab, at jeg dér kunde komme i en ordent
lig Seng, hvor jeg kunde gjenvinde min legemlige
Varme, et Haab, der oplivedes ved de flimrende Lys,
jeg kunde se hist og her i Byen paa den jydske Strand;
hurtigere end jeg var kommen ind i Kammeret, kom
jeg derfor ud igjen og gav straks Ordre til Overfart.
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At jeg bestemte mig til Overfarten, viste sig at
være heldigt for mig, og det lærte mig fremtidig ikke
ubetinget at stole paa en Færgeejers Ord.
Thi efter at jeg havde faaet mit Gods stuvet om
bord, selv var kommen til Sæde og havde set mine
Baadsfolk, hvoraf jeg paa Grund af den stærke Søgang
og Strøm havde faaet hele tre med, kravle ombord
med Træsko paa, hvad der just ikke gav dem noget
meget sømandsmæssigt Udseende, stødte vi fra Land
og satte Sejl til, hvorpaa Overfarten forløb langt bedre
og hurtigere, end der var mig spaaet.
Med en seks å syv stive Slag frem og tilbage,
i hvilke vi snart nærmede os Middelfart og snart vare
ud for Kastelspynten i Fredericia, og hvor det eneste,
man kunde se, var »de skumklædte Toppe af de sorte
Bølger«, som mange Gange viste stor Lyst til at af
lægge os et Besøg og kom os saa nær, at vi kunde
berøre dem med Haanden, naaede vi ind i den saakaldte Møllebugt.
I smult Vande sejlede vi nu uden videre For
styrrelse snart efter ind i Fredericia Havn, hvor to
tarveligt lysende Lygter paa de tvende Moler agerede
Fyr for Ud- og Indgaaende. Og glad var jeg, der
havde trodset Vind og Vejr og Færgemandens Spaadom og givet mig Havets Gud i Vold; thi Overfarten
havde ikke varet meget over to fulde Timer.
Vel Lavdé- jeg med en vis Bedrøvelse set, alt
eftersom jeg kom nærmere til Byen, at det ene Lys
slukkedes efter det andet, hvilket jo vidnede om, at
Vægteren alt havde raabt sit: »Nu er det paa de
Tide«; men det var dog med en behagelig Tilfreds
stillelse, at jeg, da Sejlene vare bjærgede, og Baaden
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lagt til Landingsstedet, sprang ud af den og stod paa
Byens sikkre Grund.
Under den Samtale, der efterhaanden udspandt
sig imellem mig og den brave Baadsbesætning, efter
at jeg havde løsnet deres Tunger ved at tilsikkre dem
saa rigelige Drikkepenge, at de kunde faa tilstrækkeligt
til at varme sig for, naar vi først naaede Maalet for
vor natlige Tur, blev det mig klart, at det hverken var
den pekuniaire Fordel, der kunde vindes, ved at jeg
forblev i Strib om Natten, eller noget særdeles Hen
syn til min Person, der havde bevæget Færgeejeren
til at ryste saa betænkelig paa Hovedet og udtale sig,
som han gjorde, for at afskrække mig fra Overfarten.
Det, som ledede ham, var alene Hensynet til
hans Folk, som han ikke kunde vente at gjense før
sent den følgende Aften, da en saadan lille Udflugt
til Byen paa den Aarstid betragtedes af dem som en
Fridag, der burde nydes i fuldeste Maal. Indtægten
derimod af de Rejsende paa den Tid ad den Route
vilde ikke have kunnet holde ham og hans Folk i
Live, naar han ikke havde haft et stort Landbrug og
andre Biforretninger at støtte sig til.
Man havde tilraadet mig at søge foreløbigt Ly i
»det Sallingske Gjæstgiveri«, og derhen satte jeg da
min Kurs, medens et Par af Baadsfolkene, som bar
mit Tøj, tjente mig som Lodser, da jeg var vild
fremmed. Efter at være gaaet, saadan som det fore
kom mig, der kun havde Sneens Lysning at se ved,
over Marker og Enge, men ikke i Gader, naaede jeg
endelig Indgangen til det gamle Sallingske Gjæstgiveri,
saaledes som dette var i sin gammeldags Gemytlig
hed, forinden det afbrændte under Bombardementet i
1849.
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Her endte mine Rejselidelser, thi faa Sekunder
efter stod jeg i en dejlig, varm og rummelig Gjæstestue, tilstrækkelig oplyst til at vise mig, at jeg var
sammen med en ældre og en yngre kvindelig Person,
den fortræffelige Madam Salling og hendes vakkre
Datter.
Hvem har boet i Fredericia i 1847 og før den
Tid og ikke kjendt det Sallingske Gjæstgiveri eller da
rettere Madam Salling! Hvor mange Rejsende har
hun ikke ydet Herberge! Og alle mindes de hende
med Velvillie. Hvor ofte har ikke hendes Navn været
paa deres Læber, der i Krigsaarene vare indkvarterede
eller forplejedes der! Hvor mange trængende har hun
ikke i Stilhed givet en hjælpende Haandsrækning!
Da jeg første Gang saa hende, var hun en Kone
paa en 40 å 45 Aar, og hendes hele Ydre tydede
hen paa, at hun maatte have været smuk som ung
Pige. Hun var over Middelhøjde, noget fyldig, men
vel proportioneret, havde regelmæssige Ansigtstræk, et
endnu ravnsort Haar og et Par store, mørkeblaa og
spillende Øjne, som almindeligvis bar Præget af God
hed og Velvillie, men som ogsaa kunde lyne, naar
hun blev gram i Hu, hvilket jo i hendes Metier af
og til kunde være en Nødvendighed. Thi hendes
Ægtehalvdel, der tidligere i mange Aar havde været
Skriver paa et juridisk Kontoir og dér havde opsamlet
en Del Brudstykker af Jurisprudentsen, som han nu
gjorde frugtbringende paa sin Maade, og for øvrigt
passede sit Befordringskontoir, blandede sig ikke i Gjæstgiveriets Sager, viste sig sjældent i Gjæstestuen uden
som et Skyggebillede og trak sig tidligt paa Aftenen
tilbage fra Dagens Besværligheder og Livets Møje.
Skønt Madam Salling, som sagt, i Almindelighed

7

var en mild og venlig Kone, var hun dog, hvor det
gjordes fornødent, tillige en determineret Dame, og
hun formaaede at sætte sin Villie igennem; hun var,
kort sagt, ikke god at bides med. Dertil var hun,
hvad der geraader hende til Hæder og bedst karakteri
serer hende, trofast imod sine Venner, hvad enten det
gik op eller ned for dem her i Livet; og Gud hjælpe
den, der i hendes Paahør angreb nogen af dem, hun
satte Pris paa eller tog under sin Beskyttelse. Havde
man en Gang været i den Ild, betænkte man sig
sikkert, inden man anden Gang fristede samme Skæbne,
naar da ikke Hensigten var ved uskyldig Spøg at
bringe hende lidt i Harnisk.
Klokken var hen imod elleve, da jeg gjorde min
Indtrædelse hos Madam Salling; og da jeg, gennemfrossen og forkommen, som jeg i høj Grad var, kun
nærede det Ønske, at komme i en god Seng for atter
at oplives, udtalte jeg straks dette Ønske for hende.
Men Pyt! sagde Peer til Kongen, og Pyt! sagde Ma
dam Salling til mig; og saa maatte jeg da, medens
den flinke Datter fik travlt med at give Ordre til at
gøre et Værelse i Stand til mig, enten jeg vilde eller
ej, give efter for Madam Salling.
Med den venligste Mine forklarede hun mig meget
nøjagtig, at det aldeles ikke gik an, at gaa saa for
kommen til Sengs, da jeg saa aldrig vilde blive varm
i den. Hun meddelte mig derfor, at Ilden endnu ikke
var slukket paa Skorstenen, og at dette var Sandhed,
godtgjorde hun ved, at der, ikke et Kvarter efter, blev
sat for mig en fortræffelig Ret dampende, varm Mad
med alt muligt Tilbehør. Efter at have vederkvæget
mig ved et Maaltid, som jeg sjældent før eller senere
har nydt med større Appetit, maatte jeg, da jeg nu
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en Gang havde underkastet mig hendes Kurmethode,
for at forebygge mulig Forkjølelse paa Kommando
drikke en ordentlig Thevandsknægt, forinden jeg fik
Lov at komme til Køjs.
Det var kun med Nød og Næppe, at jeg, da jeg
endelig fik Lov at søge mit Værelse, blev fri for at
modtage en yderligere Portion af denne opvarmende
Drik, som hun gjentagende anbefalede som et udmær
ket Præservativ imod al den Forkjølelse og Sygdom,
jeg muligen havde samlet Stof til paa den strenge
Rejse.
Desto værre maatte jeg alt efter nogle faa Dages
Ophold søge mig et andet Kvarter, da der i det gamle
Gjæstgiversted var saa faa Gjæsteværelser, at hun ikke
kunde overlade mig et saadant for længere Tid, saa
meget mindre som der alt boede et Par Officerer paa
Hotellet. Da jeg nu af hende fik min ubetydelige
Regning og med Forundring saa, at der paa samme
intet var anført om den første Aftens venlige Behand
ling og udtalte dette for hende, saa hun vist paa mig
og yttrede, om jeg maaske troede, at hun tog Betaling
for at faa en forkommen Rejsende opvarmet; her
gjaldt ingen Parlamentering. Madam Salling vilde have
sin Villie, og saa fik hun den.
Hun var i det hele en Kvinde af hvad man
kalder »et rigtig godt Hjærtelag«, og jeg kunde for
tælle flere Eksempler derpaa, naar jeg ikke maatte
frygte for at komme til at strejfe ind paa Privatlivets
Enemærker; hun havde i flere Retninger meget til
fælles med den fortræffelige Madam Esselbach i Sles
vig, hvis Navn vel næppe vil forglemmes af nogen
af dem, der under den første slesvigske Krig tilbragte
nogen Tid i den By, og hvis moderlige Tiltale »mein
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Junge« til mig, der dog var en gift og hjemfaren
Mand, endnu synes at lyde for mine Øren.
At jeg altid beholdt hendes Velvillie, er lige saa
vist, som at jeg altid vil beholde hende i venlig Erin
dring, og jeg var da ogsaa imellem de mange, der
ved Datterens Bryllup, forinden hun hjemførtes til det
vestlige Jylland af en brav og dygtig, kommunal Em
bedsmand, vare med til, som man jo kalder det, at
dandse hende ud af Pigernes og ind i Konernes Lag,
ligesom jeg, naar jeg senere under Krigen eller til
andre Tider kom til at aflægge et lille Besøg i Fre
dericia, altid fandt et hyggeligt og godt Kvarter hos
Madam Salling, som snart fik bedre Plads til at mod
tage fremmede, efter at den nye Gjæstgivergaard var
opført. *)
*) Siden de Dage have vi jo efter Modens Fordringer ihjelslaaet alle vore prægtige Madammer og fortræffelige Jom
fruer og ladet dem gjenopstaa i den daglige Rangforordning
som Fruer og Frøkener; men alligevel er jeg fuldkommen
sikker paa, at Madam Salling, hvis hun endnu maatte leve,
og disse Blade komme for hendes Øjne, ikke vil tage deres
Forfatter ilde op, at han har fastholdt den ældre Benævnelse,
hvorunder hun har levet og virket den største Del af sit Liv.

DET FØRSTE SELSKAB.
EN velvillige Opmærksomhed, der var bleven
mig til Del den foregaaende Aften, i Forening
med legemlig Udmattelse efter den strenge
Rejse bevirkede, at jeg imod Sædvane sov sødelig lige
til Klokken otte om Morgenen og først vaagnede, da
en Opvartningspige kaldte paa mig med Underretning
om, at Kaffen alt stod paa Bordet.
Klokken elleve om Formiddagen begav jeg mig
da i fuld Galla paa Vandring for at gjøre de behørige
Meldinger i den foreskrevne Rækkefølge, og saaledes
først til Brigadegeneralen.
Det var den Gang Generalmajor v. Moltke, en
Hædersmand af den gamle, ridderlige Skole, som nu
forlængst er forsvunden og kun, ligesom de sande,
gamle Hofkavallerer, endnu lever i ganske enkeltes
Erindring; men forøvrigt Soldat fra Isse til Fodsaal.
Efter med Ære at have gjort Krigen med i 1848
—1850 og derefter ført Generalkommandoen i Nørre
jylland og Fyen i flere Aar, døde han for en Del
Aar tilbage som Generalløjtnant i Kjøbenhavn, hædret
af sin Konge og andre Fyrster, og skattet af alle
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dem, der havde kjendt ham og havde færdedes med
ham. *)
Turen gik derpaa til Kommandanten, daværende
Oberst v. K. Han var alt den Gang en alderstegen,
hvidhaaret Mand, der ved Reduktionen i 1842 var
traadt ud af det saakaldte »Fyenske Infanteriregiment«
og udnævnt til fungerende Kommandant i Fredericia.
Det var en meget høj Mand af et imponerende Ydre,
og af hans Ansigt lyste en ægte, naturlig, dansk God
modighed; og dette Udtryk bedrog da heller ikke.
Da Preusserne i 1848 under Feltmareschal Wrangel
en kort Tid besatte Fredericia, var han den eneste
tjenstgjørende Militair, der opholdt sig der. Alle andre
vare bortsendte, selv den fungerende Vagtmesterløjtnant
og Garnisonsadjutant, den som General senere afdøde
v. H.; han var som Adjutant tillige med den 12te Ba
taillon marscheret afsted den 26nde Marts.
•) Han, der senere i Livet fik de fleste danske Ordener, foruden
mange fremmede, og bar dem med Hæder og Ære, blev,
efter hvad jeg har haft Lejlighfed til at erfare, ved en Fejl
tagelse udnævnt til Ridder at Dannebrog. Han stod den Gang
som Bataillonskommandør ved det saakaldte »Tredie jydske
Infanteri-Regiment«, som da garnisonerede i Aalborg. Da der
nemlig en Gang blev udfærdiget en Ekspedition til ham fra
det saakaldte »Bulowske Kontoir«, og Ekspedienten, efter de
da stedfindende militaire Forhold, ikke kunde antage andet,
end at en saa højtstillet militair Person alt maatte være de
koreret med Ridderkorset, skrev han, uden nærmere Under
søgelse, paa Foden af Ekspeditionen »Ridder af Dannebrog«.
Fejlen opdagedes først, da der nogle Dage efter indløb en
Takkeskrivelse fra ham for den beviste Naade, og da Frederik
d. 6te havde underskrevet Ekspeditionen, kunde Fejltagelsen
ikke rettes eller tilbagekaldes, af hvilken Grund der udfærdigedes et antedateret allerhøjeste Reskript, hvorved den virke
lige Udnævnelse først skete.
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Efter at det nu var bleven bekjendt, at Preusserne
vilde rykke ind paa en bestemt Dag og alt havde re
kvireret de fornødne Kvarterer, iførte denne fortræffe
lige Mand sig sin militaire Galladragt og tog Plads i
den saakaldte Prindsens Ravelin. Her stod han rolig i
sin Ensomhed, indtil Preusserne fik Øje paa den galla
klædte Militair med den høje Skikkelse. De spurgte
ham da meget høfligt, om han var Fæstningens Kom
mandant, hvilket han bekræftede; derpaa forlangte de
sig Fæstningens Nøgler overleverede af ham, men fik
til Svar, at han ikke kunde tjene dem deri. Hvis de
vilde have dem, maatte de henvende sig til Generaltoldkammer- og Kommercekol legiet i Kjøbenhavn, der
havde puttet dem i Toldvæsenets Lomme, hvorfra han
endnu ikke, efter en fteraarig Krig med dette Kolle
gium, havde faaet dem ud. Man vil næppe kunne
nægte, at det giver et betegnende Billede af Tidsfor
holdene og oplyser, i hvilket Omfang Fredericia be
tragtedes som Fæstning.
Han blev imidlertid behandlet med den største
Agtelse af Preusserne og hverken gjort til Krigsfange
eller berøvet sit militaire Værge. Efter at Fredericia i
Efteraaret 1848 og i Foraaret 1849 var sat i Stand
som Fæstning, tog han, der alt i flere Aar havde lidt
af en Svækkelse i Benet, sin Afsked og flyttede til
Kjøbenhavn, hvor han en Del Aar senere afgik ved
Døden som Generalmajor, afholdt af alle, der vare
komne i Berøring med ham, for hans retskafne,
hæderlige og humane Karakter.------Derpaa kom Turen til Kommandøren for den
12te Bataillon, Oberstløjtnant v. D., der døde, inden
Krigen brød ud, og afløstes af Oberstløjtnant M. M.
Denne modige og udmærket dannede Mand faldt den
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28de Maj eller 5te Juni 1849. Dernæst vandrede jeg
til Kommandøren for den '13de Bataillon, Oberstløjt
nant v. K., der saaredes i Slaget ved Slesvig og paa
Lasarethet paa Gottorp Slot gjordes til Krigsfange; han
døde senere som Generalmajor.
Da Klokken var godt og vel eet, kunde jeg da
igjen vende tilbage til mit Logis for at faa Gallastadsen,
den trekantede Hat, Guldbenklæderne og den skar
lagenrøde Snipkjole af og Civilklæderne paa.
Under en af disse meget interessante Meldinger
havde jeg, da jeg var bleven vist ind i en Modtagel
sesstue, hvor jeg en Tid overlodes til mine egne Be
tragtninger, bemærket, at samtlige Borde og Stole vare
optagne af store Præsenterbakker, hvorpaa fandtes An
retninger af Smør, Brød, koldt Køkken, Servietter og
andet Tilbehør; alt dette i Forening med en Masse
paa Gulvet opstillede og med Lys forsynede Spille
stager tydede hen paa, at Familien gjorde Forberedelser
til et større Aftengilde, uden at det dog i det Øjeblik
faldt mig ind, at jeg skulde blive en af de lykkelige
Deltagere deri.
Dette skulde dog blive Tilfældet; thi jeg var
næppe kommen tilbage til mit Logis og havde faaet
skiftet Ham, førend min høje Foresatte, i hvis Hus
jeg havde bemærket denne Opdækning, traadte ind til
mig. Paa en gemytlig, godmodig Maade fortalte han
mig nu, at han saamæn havde faaet Skjænd af sin
Kone for ikke at have indbudt mig til deres Selskab
om Aftenen, hvortil jeg jo alt havde set en Del af
Anretningen, hvilken Fejl han nu oprettede ved sit
Besøg; og ved sin Bortgang tilføjede han: »men ikke
senere end Klokken syv«.
Paa det bestemte Klokkeslet — for en Militair
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er den nøjagtigste Punktlighed en absolut Lov —
aabnede jeg ogsaa Døren til Entreen til min Værts
venlige, gjæstfri Hjem. Denne Entree, der gik igjennem hele Husets Bredde og adskilte de tvende større
Værelser, der laa i Stueetagen, nemlig Familiens Dag
ligstue og det kun sjældent benyttede, foran omtalte
Modtagelsesværelse, var siden mit Besøg om Formid
dagen bleven underkastet en væsentlig Forandring.
Et Skærmbrædt, der var bleven anbragt lidt foran
Indgangsdørene til de tvende Værelser, der laa lige
over for hinanden, delte saaledes Entreen paa tværs,
saa at kun den forreste Del af den var til Ophæng
ning af Overtøj m. m., medens den bageste Del, der
var oplyst som de andre Værelser, dannede en Del
af Selskabslokalet.
Efter uden Uheld at have passeret denne for
underlige Rubikon og faaet Skærmbrædtet igjen tilbør
lig stillet paa Plads, stod jeg saaledes midt mellem de
indbudne, da Dørene til de to Værelser vare tagne af.
Selskabet, der omfattede alle Byens Honoratiores, var
saa talrigt i Forhold til Værelsernes Størrelse, at der
ikke levnedes nogen Mulighed for Bevægelse, tilmed
da Pladsen indsnævredes end mere ved en Del alt op
stillede Spilleborde.
Medens Theen serveredes, blev der givet de for
skellige mandlige Individer fornøden Underretning om,
med hvem de skulde have den Ære at spille, i hvilken
Sag Rangfølgen naturligvis fulgtes til dens yderste
Konsekventser. Naar der derpaa blev givet Tegn til,
at denne Fornøjelse skulde tage sin Begyndelse, hvilket
skete ved, at de fire fornemste Herrer placerede sig
ved det for dem bestemte Spillebord, var det en Op
gave for de øvrige Herrer, alt dog efter deres respek-
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tive Rang, at finde deres udkaarne Medspillende og
dernæst at finde den for ham og dem bestemte Plads.
Til fornøden Vejledning i saa Henseende, og for
at man ikke skulde komme til at bemægtige sig en
Plads, der ikke efter Rangen kunde tilkomme En, var
Navnet noteret paa en lille Seddel, der laa paa Spille
pladsen. Det i Rangen ringeste Parti maatte tage til
Takke i Entreen.
Lykken tilsmilede mig, hvad jeg i det mindste
den Gang bildte mig ind, idet den skænkede mig til
Medspillere to ædle Damer, der jo rigtignok for læn
gere Tid siden havde forladt deres Ungdoms skønneste
Vaar.
En med Byens Forhold bekjendt Mand, for hvem
jeg et Par Dage efter omtalte mit Held, yttrede rigtig
nok noget spydigt, at det just ikke var værd at prise
Lykken for noget, man kun skyldte sin lave Rang og
Stilling i Samfundet, og forsikkrede mig, at jeg kunde
være fuldkommen tryg for, at det Held ikke vilde
svigte mig, saa længe jeg kun var en Stjerne af syv
ende Rang, da jeg som saadan aldrig vilde naa højere
end til Damebordene.
Jeg troede naturligvis, at han spøgte, og bildte
mig ind, at han var af en noget misundelig Karakter
— han havde ikke været med i Selskabet —; men
det varede endda ikke saa længe, inden jeg maatte
sande Rigtigheden af, hvad han havde udtalt. Vist er
det, at jeg under mit Ophold i Fredericia ikke kom
til et Herreparti, undtagen naar jeg en enkelt Gang
gik i Klubben, da Damerne heldigvis ikke den Gang
vare emanciperede og altsaa ikke besøgte den, uden
naar der var Baller, Koncerter eller Theaterforestillinger;
men da Kortspil aldrig har hørt til mine Passioner,
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følte jeg intet Savn derved. — Efter denne lille Digres
sion vender jeg atter tilbage til mit Emne.
Paa Grund af den totale Mangel paa Bevægelig
hed, som Gjæsternes Antal fremtvang, og som nødte
mig til at blive staaende, hvor jeg en Gang var trængt
hen, havde jeg kun, fremmed som jeg var, opnaaet
at blive forestillet for de nærmest staaende, og det
faldt mig derfor noget vanskeligt at finde mine Damer,
for hvilke jeg selv maatte præsentere mig; og med
en under hver Arm og ved Hjælp af deres Rutine
fandt jeg da den for os bestemte Plads, som var ved den
ene Ende af et foran en Sofa staaende aflangt Bord,
ved hvis anden Ende en lignende lykkelig Kavaler
havde faaet sin Plads, ligeledes med to Damer.
Spillet blev saaledes hvad man kalder en »l’hombre
en trois« ved hver Bordende, og efter et behageligt
Forspil, medens Kort og Jettons ordnedes, blev det af
Damerne bestemt, at en lybsk Skilling skulde være
lig 50 Points.
Jeg maa her atter gjøre en lille Afstikker, idet jeg
maa bemærke, at man paa de Tider hverken i Kol
ding, Vejle, Horsens eller Fredericia kendte andet end
tyske Penge i den daglige Handel og Vandel, og da
navnlig den saakaldte »Drittel« og den »lybske« eller
»Kurantskillingen«, og at al Beregning skete i Kurant.
Selv den preussiske »Thaler« saa man den Gang kun
saare sjældent. Rigsmønt eller, som den da kaldtes,
Rigsbankpenge, viste sig kun et kort Øjeblik en Gang
om Maaneden, nemlig naar man fik sin Gage udbetalt,
idet den samme Dag imod en ikke ubetydelig Avance
for Sælgerne blev opkjøbt af Kjøbmændene, for at de
dermed kunde betale deres Toldafgifter, som kun
modtoges i Rigsbankpenge. Til den fine Tone hørte,
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at man altid ved Spillepartierne var forsynet med
blankt polerede og skinnende Lybekkere, som man
imod et ubetydeligt Vederlag kunde faa paa Apotheket,
hvor de med en eller anden Syre rensedes for deres
utilbørlige Smuds —.
Jeg letsindige unge Mand antog, at hele Spillet
kun var beregnet paa Tidsfordriv i Mangel af anden
og bedre, og derfor gjorde jeg den ene vidunderlige
Bet efter den anden for i det mindste at skaffe Da
merne den Fornøjelse at vinde de mange Pinde. Ak,
jeg havde jo endnu ikke faaet Tid til at stikke Fin
geren i Jorden for at lugte, til hvilket Land jeg var
kommen, men skulde først til at betale mine Lære
penge til Provindsbyernes Selskabsliv.
Min Dame i Sofaen, der som Ægtehalvdel kørte
i Spand med en af Byens hæderlige Præstemænd,
og som gjaldt for at være meget aandelig begavet, ud
stødte ganske vist nogle forunderlige og ligesom tæn
derskærende Lyde, naar jeg i Forhaanden havde tilladt
mig at sige: Spil! Det forekom mig ogsaa, at jeg af
og til blev beæret af hende med nogle »fyrgterlige«
Blikke, naar jeg maatte kaste de aldeles ubrugelige
Kort; dog anede jeg ikke, hvad der skulde komme.
Men endelig kunde hun ikke holde sig længere;
Naturen gik, som man siger, over Optugtelsen. Kor
tene bleve lagte ned, og Hænderne foldede over dem,
som var det til Bøn, og derpaa tog hun mig ordentlig
i Skole for mit utilgiveligt letsindige Spil, som hun
kaldte det. Hun sluttede sin Tordentale med, at der
som jeg bildte mig ind, at saadant behagede, tog jeg
storlig Fejl; thi det vilde hun dog lade mig vide, at
det slet ikke var morsomt at se de bedste Spil blive
tagne fra sig lige for Næsen, for at en anden, der

i8
havde let ved at rutte med Pengene — en af de mest
grundløse Beskyldninger, hun kunde gjøre mig, hvis
hun da havde kjendt mine pekuniaire Forhold —
kunde prale med at sætte Beter. Hun lod mig ogsaa
vide, at jeg ikke var den første Kjøbenhavner, hun
havde mødt paa Livets Vej, men at de Stakler gjorde
bedst i at blive hjemme hos dem selv — Gud skal
vide, hvor hun selv maatte være fra, det fik jeg aldrig
at vide — og at det sandelig ikke var af dem, man
skulde lære den dannede Selskabstone at kjende, skønt
de da noksom pukkede derpaa og troede sig ophøjede
over alle Provindsbeboere.
Forgjæves gjorde jeg hende med den dybeste Re
spekt og med min blødeste Stemme opmærksom paa,
at jeg ikke hørte til den afskyelige Race, som kaldtes
Kjøbenhavnere, hvilket jeg jo lige over for hende maatte
regne til mit Held. Jeg tillod mig derhos at yttre, at
jeg ikke i fjerneste Maade betvivlede, at det først var
i en Provindsby, at man fik den rigtige, fine Politur,
saa at man med Lethed og Anstand kunde bevæge
sig, selv i de højeste Kredse, og tilføjede, at jeg ikke
tidligere havde haft den Ære at spille L’hombre med
Damer. I det højeste var det kommet til en uskyldig
Sortepeer eller til en l’ache, qui court (for ikke at støde
hende med det simple og vulgaire Udtryk »Skidtmads«)
eller til at være Tilskuer ved et Bostonparti, hvormed
nogle ældre Damer havde søgt Tidsfordriv. Endelig
bad jeg hende tage i skaansom Betragtning, at jeg,
der først samme Dag var ankommen til Byen for der
at faa den sidste Afpolering, endnu ikke var bleven
fortrolig med denne Nydelse, men for øvrigt naturlig
vis haabede, under en saa god Vejledning at skride
fremad mod Fuldkommenheden, om jeg end aldrig
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turde vente at naa det ophøjede Maal, hun stillede
mig for Øje.
Alt var forgjæves; den ædle Frue var nu en Gang
bleven gram i Hu og vedblev at være det.
Min Dame til venstre forholdt sig aldeles tavs;
men hun kunde dog ikke ganske bekjæmpe eller til
bageholde nogle sarkastiske Smil under Præstefruens
Svada, ligesom der ogsaa af og til udfor et pludseligt
Lynglimt fra hendes venlige Øjne, der paa en meget
talende Maade syntes at sige: »der fik Du den« og:
»der fik Du endnu en« m. m. Det var mig klart af
hendes hele livlige Minespil, at hun nærmest vilde
give mig en Advarsel om ikke at komme i for nær
en Berørelse med en kvindelig Ragekniv, en Hypo
these, hvis Rigtighed hun, da jeg senere lærte hende
nærmere at kjende, fuldkomment stadfæstede, idet hun
meget gemytligt føjede til, at jeg ikke kunde tro, hvor
hun havde moret sig fortrinligt over dette lille Inter
mezzo.
Hun fortalte mig senere, at hun, der saa godt
kjendte sin kjære Veninde — saaledes kaldte hun hende
virkelig — straks fra Spillets Begyndelse havde følt,
at det maatte og vilde komme saaledes. Imidlertid
kunde hun forsikkre mig, at jeg hverken var den første
eller vilde blive den sidste, der vilde komme under
hendes kjære Venindes blide Behandling, og — føjede
hun smilende til — »Jeg, der saa ofte er min kjære
Venindes Medspiller, morer mig altid saa hjerteligt
ved at se, hvorledes hendes »nez de perroquet«*) ved
slige Lejligheder slaar Takten ved de egentlige
Pointer.
*) Papegøjenæb. U. A.
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Jeg havde altsaa handlet urigtigt og var stødt an
imod den herskende Skik og Brug, og hvis jeg vilde
gj en vin de det tabte Terrain og retfærdiggjøre mig for
Beskyldningen for letsindigt Spil, var der jo intet
andet for mig at gjøre, end at forandre Taktik, hvilket
jeg da ogsaa straks gjorde. Jeg spillede nu med den
allerstørste Forsigtighed og efter alle Kunstens Regler,
som om det gjaldt Ære og Velfærd; men Ondt skulde
derved kun blive værre.
Om min elskværdige Dame ved sit første strenge
Angreb var bragt ud af Sindsligevægten, eller dette
fremkaldtes ved de Uheld, som det lunefulde Spils
mange Kombinationer saa ofte fremkalde, ved jeg
ikke; men vist er det, at det fra det Øjeblik var
hende, hvis Beter glimrede paa den sorte Flade. Skønt
jeg virkelig var aldeles uskyldig deri, maatte jeg nu
høre, at man ikke dér plejede at spille for at berige
sig paa andres Bekostning, og at al Ridderlighed syntes
forsvunden fra den yngre Generation.
At fortsætte en Kamp, som jeg indsaa vilde blive
resultatløs, hvorledes jeg saa end snoede mig, forekom
mig urigtigt og ørkesløst, og jeg foretrak derfor den
høflige Tavshed, det eneste, jeg tror der er at stille
op imod Spillere, der blive lidenskabelige under Spillet.
Og Skjæbnen var mig saa velvillig, at den forskaanede
mig for senere at komme til at spille med hende.
Som Sejrstrofæ og venlig Erindring om hende
og om Aftenen gjemmer jeg endnu en blankpoleret,
skinnende Lybekker, som var mit Udbytte af fem
Timers strengt Arbejde, og jeg ser endnu for mine
Øjne den smukke, blaa Pung, af hvis Skjul den havde
saa vanskeligt ved at krybe frem.
Paa Klokkeslettet elleve blev man anmodet om
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at standse med Spillet, hvorpaa man gjemte Kortene
og Jettonskasserne under Stolene eller i Sofaen, da
den saa betydningsfulde Affodring nu skulde tage sin
Begyndelse. En Serviet udbredtes paa hver Bordende,
hvorefter der serveredes med forloren Skildpadde, koldt
Kjøkken, Kage med Tilbehør af de almindelige Drikke
varer, Vin og Punsch.
At rejse sig og strække Benene var der ikke Tale
om, og da hele Stuen var pakket fuld af Spilleborde,
var der ej heller Spor af Plads til at bevæge sig; nej,
man var mur- og nagelfast, eller i alt Fald sædefast,
indtil Spillet hørte op og samtidig dermed selve Sel
skabet.
En almindelig Samtale var der ikke Tale om;
paa ingen Maade; det paalaa enhver Kavaler alene at
underholde de Damer, Skjæbnens Gudinde havde til
delt ham, og vi tre ved den ene Ende af Sofabordet
mælede ikke et Ord til Kløverbladet ved den anden
Ende, eller til nogen af de øvrige Deltagere i Sel
skabet.
Dette vilde have stødt an imod den gode Sel
skabstone, og det var ikke uden en vis Misnøje hos
Partiets øvrige Medlemmer, naar en gammel, fortræffe
lig Admiralinde, der ikke kunde blive ret fortrolig
dermed, gav sig til at samtale med en eller anden ved
et Nabobord, der var indenfor hendes Rækkevidde.
Det var dog navnlig de graahaarede Herrer af l’ancien
régime, der jo ifølge Rangen udgjorde hendes Med
spillere, der syntes at tage hende det fortrydeligt op.
Var det, fordi der deri syntes at ligge en Mangel
paa Veneration for den Konversation, som Aarene og
Traditionen havde gjort stereotyp hos dem, eller var
det en ubevidst Forudanelse om den Frihedsluftning,
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der snart skulde gaa over det hele Land og henvejre
saa mangen forældet og stivnet Form? Jeg ved det
ikke; men det ved jeg, at naar man ikke rundt om
kring sig havde hørt en travl Raslen med Knive,
Gafler og Tallerkener og en sagte Mumlen overalt,
kunde man meget godt have bildt sig ind, at man
sad der kun til sin egen Fornøjelse og lysvaagen
drømte en forunderlig Drøm.
Naar Spisningen var forbi, tog man atter fat med
fornyede Kræfter paa Aftenens vigtige Gerning, i sit
Indre længselsfuldt sukkende efter Frigjørelsens Øjeblik,
som stadig syntes at vige tilbage, skønt det jo nær
mede sig mere og mere. Ligesom det var Selskabets
ypperste Honoratiores, der gav de lavere stillede Tegn
til Spillets Begyndelse, saaledes var det ogsaa dem,
der gav Signalet til dets Ophør.
Saa snart det fra et eller andet af Bordene, hvor
fra der hele Tiden blev holdt skarpt Udkig med, hvad
der passerede ved det alt dominerende Parti, lød:
»Kammerherrens Parti er i Færd med at gjøre op«,
fik alle de spillende ved de andre Borde forfærdelig
travlt dermed, hvorledes Spillet saa end maatte staa
for dem, for at alle paa een Gang kunde i Kor gjentage: »God Nat, god rolig Nat og mange, mange
Takl« Og godt gjorde det sandelig at komme udenfor
Døren og faa rørt Benene, der havde været holdte i
Skrue fra Klokken otte til eet.
At noget andet Parti skulde have dristet sig til
at slutte sit Spil, førend Signalet var blevet givet ved
Kammerherrens Bord, vilde være blevet optaget som
saare fornærmeligt. Det vilde ogsaa have straffet sig
selv føleligt; thi da man ikke kunde rejse sig eller
bevæge sig, havde man kun tvunget sig selv til at
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sidde med Hænderne i Skjødet og maabe paa hver
andre.
Saaledes blev det Morgen, og saaledes blev det
Aften for mig paa min første Dag i den Provinsby,
hvor jeg nu skulde opholde mig en længere Aarrække,
saadan som jeg den Gang havde Grund til at tro.

NOGET MERE OM SELSKABSLIVET.
AALEDES som jeg nu foran har beskrevet det,
kunde en Familie, der hørte til den civile, gejst
lige og militaire Stand, leve tredive til fyrretyve
Aftener i uafbrudt Rækkefølge, hvis den da fandt
Behag i et saa aandsfortærende Liv; thi saa mange
Familier i det mindste deltog i disse Selskaber.
Det kan være ulideligt nok at deltage i saadan
Selskabelighed selv i Hovedstaden, uagtet man dog
dér altid er sikker paa at finde nogen Afveksling og
træffe flere nye Ansigter og hidtil ukjendte Personer.
Men kun et rent, Guttaperkamenneske kan finde det
udholdeligt at efterligne et saadant Liv i de større
eller mindre Provindsbyer, hvor det bestandig er de
samme Personer, der komme sammen, hvor man
snart lærer at kjende hverandre indvendig og udven
dig og synker ned til saadanne Smaaligheder som at
udregne, hvor mange Gange Fru A. eller Frøken B.
har haft den Kappe eller Kjole paa, eller lignende.
Saisonen for disse Selskabeligheder aabnedes gjerne
ved Midten af Oktober og varede til henimod Foraaret, idet der begyndtes forfra, naar Rækken var
gjennemgaaet; og det var naturligvis forbeholdt de for
nemste Familier at give Signalet til dens Begyndelse.

S
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Bestandig var det de samme Mennesker eller ret
tere Marionetter, trukne paa en Snor; bestandig fik
man kun tildelt en Kvadratalen til at dreje sig rundt
paa; bestandig L’hombre eller Boston om Lybekkere
med Damer af alle mulige Aldere; bestandig indtil
Overmættelse og Væmmelse forloren Skildpadde og
koldt Køkken med Tilbehør.
Altid Spisning ved det Bord, hvorved man fra
Spillets Begyndelse var bænket, og hvor man vedblev
at være fastnaglet til dets Ophør; altid Passen paa de
fornemste Honoratiores for at se, naar de begyndte
eller holdt op, for ikke at støde an imod den saakaldte gode Tone; altid pakket saa tæt op imod hin
anden, at man ikke kunde flytte sin Stol en halv Alen
tilbage eller tilside uden at støde imod Ryggen paa
en anden Stol; og altid kun levnet saa meget Spille
rum, at de opvartende ved at gjøre sig lange og gaa
paa Taaspidserne kunde komme frem med de store
Præsenterbakker, hvormed de balancerede højt over
de spillendes Hoveder, der stadig vare udsatte for at
faa alle de derpaa værende Rariteter ned over sig.
Aldrig hørte jeg i disse Selskaber en almindelig,
opfriskende Konversation; nej, alt, hvad der laa uden
for det daglige Liv, hvis Stof jo snart var udtømt,
da enhver forud var tilstrækkelig bekjendt dermed,
syntes at være et ukendt Land. Hvad man hørte fra
det Øjeblik, Spillet begyndte, indskrænkede sig til:
»jeg siger Spil, Solo, Kodille, Boston, Misere« etc.,
som i højere eller lavere Tempo lød fra de forskjellige
Spilleborde; og forøvrigt aandeløs Tavshed, fraregnet
den Tid, der anvendtes til Spisningen, hvor hver Ka
valer gjorde de største Anstrengelser for dog at synes
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at konversere de Damer, han den Aften var bleven
lænkebunden til.
Ej heller saa jeg nogensinde nogen af de borger
lige Familier deltage i disse Gilder, skønt der fandtes,
om ikke mange, saa dog nogle Borgerfamilier, der
sandelig ikke vilde have misprydet dem; nej, ene og
alene Embedsfamilier; dette hidrørte dog vistnok nær
mest fra Manglerne ved det egentlige Samfundsliv,
men herom senere.
Lige saa lidt har jeg nogensinde ved disse Lejlig
heder hørt et Instrument blive rørt eller en Sang
stemme glæde Øret; nej, kun Kortspil og mer Kort
spil! forloren Skildpadde og mer forloren Skildpadde!
Alle lærte at spille Kort lige fra den tidligste Alder;
om det var godt eller slet, gjorde intet til Sagen.
Hvor ulykkelig var dog ikke Værtinden, der, indtil
Spisningen var forbi, tilbragte den største Del af Af
tenen med at passe paa, at alt gik, som det burde
gaa, naar der en Gang i Ny og Næ kom en fremmed
Dame, der ikke kunde spille nogetsomhelst Kortspil.
Og hvor var en saadan fremmed Dame i en ubehage
lig Stilling, idet hun befandt sig som en Hund i et
Spil Kegler og kun havde Valget mellem at placere
sig paa en Stol ved et eller andet Spillebord eller at
sætte sig hen i en Krog og overgive sig til stille
Betragtninger.
Der var for den Familie, der gjorde Selskabet,
en Opgave, der ikke kostede saa lidet Hovedbrud og
ofte maatte gjøres om igjen, naar en eller anden Rangs
person saa sig nødt til at melde Forfald, nemlig at
faa Spillepartierne ordnede efter den rigtige Rangfølge,
inden Selskabet samledes, saa at enhver kom paa den
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rette Plads, for ikke at støde nogen paa Manschetterne.
Indtraadte der nu desuagtet en Forandring i Ar
rangementet lige i det sidste Øjeblik ved et eller andet
pludseligt Tilfælde, saa at der ikke blev Tid til en
hel ny Omordning og Optegnelse af de spillende, ja
saa hjalp man sig ud af Forlegenheden ved at ind
kalde en af Reserven.
Denne bestod af nogle enlige, mandlige eller
kvindelige Personer, som ofte kun brugtes i Nødsfald,
og til dem kunde man gjerne, uden at vente Afslag,
sende Indbydelse, ligesom Selskabet skulde tage sin
Begyndelse. Var en Reservist ikke hjemme, var Budet
instrueret om at søge den næste, overensstemmende
med den Optegnelse, han havde med, indtil Hullet
var udfyldt. For blot at komme med taalte de, da
de jo ikke kunde gjøre Gjengjæld, gjerne en saadan Yd
mygelse, og de trøstede sig med, at de øvrige Indbudne jo ikke vidste, at de først vare kaldede i den
ellevte Time.
Om et Eksemplar af disse Reservister var det
almindelig bekjendt, at han altid lidt før Klokken seks
om Aftenen gjorde sit Selskabstoilette for at være øje
blikkelig parat, hvis en pludselig Indbydelse skulde
falde af, og at han derpaa sad strunk og stram og
ventede til noget over Klokken syv for da igjen, naar
Haabet for den Aften maatte opgives, at afføre sig
Dragten.
Spørger man nu om, hvad der vel var Grunden
til en saadan stereotyp og forstenende Maade at leve
paa, kan jeg kun anføre, hvad der blev mig selv
meddelt; man kan da selv bestemme sig for, hvad
man vil tro. — Nogle, og det var især af de ældste,
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forklarede mig, at det hidrørte fra nedarvet Skik og
Brug og fra en endnu mere primitiv Naturtilstand,
end den jeg forefandt, som havde hersket en lang,
lang Aarrække tilbage, og til hvilken de »fødte« og
de »ikkefødte« *), paa hvem der alt var groet Mos,
skuede tilbage med dyb Bevægelse som noget aldeles
uerstatteligt og mente, at det var et dyrebart Tradi
tionsliv, der levedes.
Jeg skal dog tillade mig at bemærke, at de, der
udtalte sig saaledes, hørte til dem, der synge den bekjendte Gammelfolks-Melodi om Varmens Aftagen,
Luksus’ Tiltagen og Sædernes Fordærvelse, som man
jo træffer paa overalt, hvor man kommer.
Andre derimod, som man nærmest kunde betragte
som henhørende til Middelalderens Periode, forsikkrede,
at det udsprang fra ægte Højsind og sand Humanitet.
De lavere stillede, der havde Evne til dog i det
mindste en Gang om Aaret at gjøre et saadant ikke
særdeles kostbart Selskab, kunde nemlig paa den
Maade aabne sig Adgang til Deltagelse i alle de andres
Aftennydelser. De kunde derved komme til at færdes
imellem Eliten og nyde Duften af dens Blomster samt
tilegne sig det højere Selskabslivs Politur.
En tredje Klasse af Meddelere, som passende
kunde henregnes til den nyere Tids Periode, idet den
væsentligst omfattede saadanne Familier og Personer,
som ikke havde haft Ophold dér i en længere Aar
række, og som saaledes ikke havde tabt ethvert Spor
af Modstandsevne, erklærede derimod rent ud, at det
alene hidrørte fra den pure Økonomi, da man derved
sparede i saa og saa mange Aftener at have Varme
*) Se herom Pag. 55.
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og Belysning i Hjemmet og at skulle holde sig selv
med The og Smørrebrød. Dog, de Familier, der hørte
til denne Klasse, vare ikke vel ansete imellem den
ældre og faste Stok og betragtedes nærmest som en
Slags naturlige Modstandere og Oprørere.
Jeg ved virkelig ikke, hvilken af disse Grunde
der bør gives Fortrinet; maaske træffer man det rig
tige, naar man tager lidt af hver. At Selskabslivet
imidlertid ikke havde udviklet sig i Aarenes Løb paa
en morsom og underholdende Maade, er vist, og der
var derfor enkelte Familier, der afholdt sig ganske
derfra og levede Eremiternes ensomme Liv. Det var
derfor mere betegnende for disse Selskabers Aandløshed og Kedsommelighed end høfligt enten imod Sel
skabet i det hele eller hans daværende Vært og Vært
inde, naar en Officer, der paa Grund af sin naturlige
Godmodighed nu een Gang for alle havde faaet Lov
til lidt Frispas, gjorde det Forslag, at den Familie, der
nu stod for Tur, til en Afveksling skulde sende ham
den fornødne Mad med Tilbehør af Drikkevarer til
fire Personer hjem til hans Kvarter, da han saa nok
selv skulde sørge for at faa de Gjæster, han vilde
have.
Værst var dog den unge og ugifte stillet, som af
Skjæbnen var kaldt dertil, saafremt han ikke fandt
Smag i denne Art Selskabelighed. Han stængede sig
selv ude fra al Omgang; thi at nogen uindbuden
skulde besøge en Familie, selv om han var præsen
teret for den, for at tilbringe en Aften dér, var aldeles
ukjendt og vilde have fremkaldt den største Forvirring
hos de paagjældende Mennesker.
For den, der har haft Lejlighed til nærmere at
lære Provindslivet at kjende, saaledes som det da levedes

3°
i de fleste af Smaabyerne, vil det være bekjendt, at
selv den mindste By gjerne har sin Kongefamilie eller
»Familien«, som den kaldes, medens der i de større
ofte findes to eller tre, som kjæmpe om Forrangen
som de japanesiske Mikadoer. Som oftest er det en
eller anden Alen- og Skjæppemaaler eller Diskespringer,
hvem Lykken har ladet samle en større Formue og
derved givet en forøvrigt aldeles ubegrundet Betydning,
der kommer til at spille denne Rolle og bliver den
Sol, hvorom alle de øvrige Borgere dreje sig som
Smaaplaneter, navnlig da, naar denne hans Betydning,
som Tilfældet ofte er, forøges med en paahængt Titel
af Agent eller »hanseatisk« eller »peruansk« Konsul.
Vi havde naturligvis ogsaa vor »Konge«; men vi
havde tillige Grund til at være stolte af ham; thi det
var en virkelig Kammerherre og den eneste dér i
Byen og i en meget viid Omegn, der havde lovlig
Ret til hver Dag i Aaret at smykke sin Bag med en
dejlig, blaa Silkesløjfe med Guldnøgle i. Nogen For
mue, samlet i Østerland, som det hed sig — han
havde nok tidligere været ansat i vore ostindiske Be
siddelser — i Forbindelse med et højt gageret Em
bede gav ham, der desuden ikke havde Børn, Lejlig
hed til at føre et større Hus. Og da det var en
virkelig dannet Familie, om den end havde faaet et
stærkt Præg af et mangeaarigt Ophold i en Provindsby,
hørte de Timer, der tilbragtes i denne Familiekreds,
til de bedre.
Paa Kongefamiliens høje Medlemmers Fødselsdage
saa man derfor ogsaa den hele civile Embedsstand og
en stor Del af den militaire, samt hvad der iøvrigt
regnede sig til Byens Beaumonde, om Formiddagen
valfarte til Hoffet for at aflægge deres skyldige Lyk
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ønskning og for at modtage Indbydelse til de sædvan
lige Aftenpekeniker, der vare udenfor den almindelige
Rækkefølge. Denne Skik havde vundet Aldershævd,
saa at ingen vovede at unddrage sig den; man var
tillige altfor begjærlig efter at vise sig indenfor dette
Huses Døre, til at nogen med Villie skulde have und
ladt at gjøre sin Opvartning paa disse Højtidsdage.
Der havde tidligere bestaaet en Sangforening af
kvindelige og mandlige Dilettanter; men den var i
bogstavelig Forstand bleven røget ud af Verden i Be
gyndelsen af den Saison, i hvis Slutning jeg kom til
at tage Del, og paa en Tid, da man just saa smaat
begyndte at glæde sig til nogle af dens Præstationer,
som plejede at finde Sted i »Frederiksforeningen« og for
dens Medlemmer.
For ikke at overbebyrde nogen enkelt Familie
var der nemlig truffet den Bestemmelse, at Dilettan
terne skiftevis samledes hos de Familier, der havde
Fortepianoer, for dér at holde deres Prøver og Øvel
ser. Det var ligeledes en fast Regel, at der ved disse
Sammenkomster kun som Forfriskning maatte bydes
The, for at ikke de kostbare Timer, der vare viede
Muserne, skulde vanhelliges ved Livets daglige Bekym
ringer. Men denne Bestemmelse var tillige bleven
truffen for at lægge Tømme paa den Ekstravagance,
som lidt efter lidt gjør sig gjældende ved alle saadanne
Sammenkomster, naar der ikke en Gang for alle er
fastsat bestemte Grænser, der ikke maa overskrides af
nogen af Deltagerne.
Imellem de med Fortepianoer udstyrede Familier
var der imidlertid en, der var noget bekjendt for en
temmelig vidt dreven huslig Økonomi, og det var
uheldigvis dér, at Slutningsprøven skulde afholdes.
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Medens nu denne var i fuld Gang, troede den snilde
Husfrue, at det nok kunde gaa an, uden at det be
mærkedes af nogen, at koge det til Theen fornødne
Vand i Kakkelovnen, hvorved man slap for at gøre
Ild paa Skorstenen, hvad der var meget kostbart.
Operationen, mente hun, vilde saa meget lettere kunne
lade sig udføre, som de syngende vendte Ryggen til
den Del af Stuen. Men hvad hun ikke havde be
regnet, var, at der derved gik Ild i Ovnen, saa Stuen
fyldtes med en kvælende Røg, der i en Fart drev alle
Deltagerne paa Døren; og senere kom Foreningen ikke
til Live igjen i den Tid, jeg opholdt mig i Byen, hvad
enten nu dette hidrørte fra, at nogle af Stemmerne
vare bievne spolerede eller fra anden uoprettelig For
styrrelse; men Faktum er, at denne Nydelse gik min
Næse forbi.
Til det selskabelige Livs større Adspredelser —
jeg drister mig just ikke til at tillægge dem Prædikatet
Fornøjelser — hørte i Vintersaisonen ogsaa Ballerne.
Jeg mener ikke dermed de private, thi de kjendtes slet
ikke; men de tvende offentlige, der afholdtes paa
Hans Majestæt Kongens Fødselsdag og i Juletiden.
Disse bleve af Embedsstanden afholdte i den saakaldte
»Frederiksforening« eller Militairforeningen. Det var i
Virkeligheden en Klub; men for at undgaa den den
Gang besværlige, aarlige Klubskat, der vilde have for
højet Kontingentet, lod den sig imidlertid nøjes med
den beskedne Titel af Forening.
Den bar Navnet »Frederiksforeningen« til Erindring
om Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, der
i den Tid, han havde opholdt sig dér, havde omfattet
den med stor Velvillie og nok paa egen Bekostning
havde ladet bygge det Theater, som tilhørte den.
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Vel var den ikke udelukkende militair, da Ad
gangen stod aaben for alle gejstlige og civile Embedsmænd saavelsom for Borgerfamilier; men de fleste
Medlemmer hørte dog til den militaire Stand. An
tallet af de borgerlige Familier var saaledes rent for
svindende, og kun ved visse højtidelige Lejligheder
har jeg set nogle ganske enkelte Borgerfamilier del
tage i Selskabslivet i Forening med de andre Sam
fundsklasser.
Byen havde paa min Tid just ingen Overflod
paa mandlig eller kvindelig Ungdom, og den sidste
udmærkede sig da heller ikke ved stor Skjønhed eller
Ynde. Denne Mangel paa Ungdom bevirkede, at
Ballerne ikke just bar Præget af Liv eller Munterhed,
men vare ligesaa døde og kjedelige som de øvrige af
Selskabslivets Fornøjelser; men til Gjengjæld vare de
ganske ualmindeligt prisbillige; thi hele Serveringen
med The, koldt Kjøkken m. m. kostede kun 24 Sk.
pro persona.
I det Hele udmærkede Byen sig den Gang ved
de forbavsende lave Taxter, som den havde paa sine
Fornøjelser. Det hidrørte endnu fra den gamle, ufor
glemmelige Fortid, at Byen, eller rettere Bestyrelsen
for Frederiksforeningen, selv satte Taxter for dem,
der ønskede at glæde Borgerne ved deres Præstationer;
og den Sanger-, Skuespiller- eller Beridertrup, der
dristede sig til at forlange mere end 2 Mark for første
og 1 Mark for anden Plads, kunde ligesaa gjerne blive
borte; thi den kom til at synge eller spille for tomme
Bænke. Selvfølgelig var det derfor ogsaa kun de
maadeligste Selskaber, der, drevne af Sult og Nød,
tog Ophold dér nogle faa Dage. —
Endnu var der en Art Selskaber, som jeg mener
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at burde omtale; de fandt Sted baade Vinter og Som
mer og hørte til, hvad man i Reglen træffer i Pro
vindsbyerne, og maaske kun i dem. Det var de saakaldte Dame-Kaffeselskaber eller, som en ung Officer
havde døbt dem, »de kvindelige Hud- og Rygpidskningsforeninger«. Der levede nemlig flere Embedsmænds Enker og flere ældre ugifte Døttre af saadanne,
hvis Kaar ikke tillod dem at gjøre de saa meget
yndede, men noget kostbare Vintergilder. For nu
ikke at udelukkes fra det selskabelige Liv, gjorde de
saa et eller flere Kaffeselskaber for Damer og betalte
paa den Maade deres Entree til den øvrige Selskabe
lighed, der fandt Sted.
Den foran omtalte unge, livsglade og sorgløse
Officer bar et indgroet Nag til dem, formodentlig be
grundet i, at det var bragt ham for Øre, at han oftere
havde været Gjenstand for deres deltagende og kjærlige Omtale. Naar han derfor erfarede, hvor et saadant afholdtes, kunde man være vis paa, at han den
Formiddag eller Eftermiddag passerede flere Gange
forbi Huset for med det allervenligste Smil at hilse
til de ved Vinduerne siddende Damer, ret som han
vilde opfordre dem til at tage ham i Betragtning og
ikke at forglemme ham i deres Conversation; men til
Gjengjæld skaanede han da ej heller de Damer, som
han havde faaet Øje paa.
Om den Byklaffer og Bagtalelse m. m., som
sagdes at udgaa fra dem, virkelig fandt Sted, drister
jeg mig ikke til at afgjøre, da jeg jo, som Mands
person, ved Fødslen var udelukket fra dem; men sik
kert er det, at de af Mange vare ilde ansete og ikke
omtaltes paa den skaansomste Maade.
Jeg er dog tilbøjelig til at antage, at man i den Ret-
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ning tillagde dem for stor en Betydning. Det er jo
saa naturligt, saa menneskeligt og hører jo til de al
mindeligste Svagheder at lade Næsten holde Lyset,
saa at man ikke kan undres over, at dette let opstaar
i en lille Provindsby, navnlig naar der iøvrigt mangler
ethvert Stof for Samtale. Det samme sker jo ogsaa i de
større Byer, uden at derved afstedkommes nogen stor
Skade; enhver ved dog godt, hvor stor eller liden Vægt
der skal tillægges den Slags Meddelelser. Det indskjærpes
jo derfor ogsaa, hvis jeg ikke fejler, af en berømt Philosof, at man for at deltage paa den behageligste Maade
i Selskabslivet maa være mellem de første, der komme,
men fremfor alt den Sidste, der forlader Selskabet.
»De fraværende have altid Uret.«
Naar jeg fraregner, at der om Sommeren musi
ceredes to Gange ugentlig et Par Timer om Efter
middagen af Brigademusiken i et lille Lystanlæg, der
laa inde i selve Byen, den saakaldte »Carolinelund«,
kjendtes ingen andre offentlige Forlystelser; men En
hver var, forsaavidt angik Sommerfornøjelserne, hen
vist til sig selv, hvorfor dette i Virkeligheden var den
behageligste Tid.
Man kunde, hvad enten man fandt sit eget Sel
skab tilstrækkeligt eller forenede sig med en eller
anden Familie, valfarte til en smuk, lille Lystskov,
»Fuglsang« kaldet, der tilhørte Byen; man kunde dér
hos en Skovløber erholde kogt Vand eller for en
billig Penge leje en Baad, der i kort Tid bragte En
til det yndige Snoghøj eller det smukke Herresæde
Hindsgavl eller til den saakaldte »Jordbærmand«. Det
var en Bonde paa Fyen, der boede noget Nord for
Strib, og som paa et meget bakket Terrain havde an-

tagt store Jordbærplantninger i og opad de forskjellige
Bakkesænkninger; hos ham kunde man for en ren
Ubetydelighed nyde saa meget, man ønskede, af denne
saa yndede, velsmagende og forfriskende Frugt. Han
boede midt i en saare tiltalende Egn med en dejlig
Udsigt over Beltet, Indsejlingen til Vejlefjord, Barrings
vig og Kattegattet. I Sommertiden var han Hoved
leverandør af de Jordbær, der fortæredes i Byen, som
hans Baad besøgte hver Dag i Jordbærtiden. —
Den yngste Generation havde dog ligesom i Forudfølelsen af, hvad den nærmeste Fremtid indeholdt
i sit Skjød, alt saa smaat begyndt at løsrive sig fra
Traditionens idylliske Liv, og det var ingenlunde
uoverkommeligt at danne sig en mindre Kreds af
Omgangsvenner, hvorfra det evindelige Kortspil med
dets Følge af forloren Skildpadde var banlyst.
Man maa nu ingenlunde tro, at et saadant Liv,
som det jeg har skildret og i det efterfølgende vil
komme til at skildre, for en Menneskealder siden
var noget Særegent for denne By. Jeg har i de
nærmest foregaaende og efterfølgende Aar faaet rig
Lejlighed til at se Livet i de fleste jydske Byer,
der ligge Syd for Limfjorden og tidligere i en
Del sjællandske Smaakjøbstæder; men overalt fandt
jeg, at det var skaaret efter samme Mønster, og
at der ingen Afvexling fandt Sted i de gjældende
Sæder og Skikke for Selskabslivet.
Jo større Byen var, des mere udvidedes Syns
kredsen, ligesom den indsnævredes i dem, som kun
havde den reglementerede Byfoged, Præst, Post
mester, Læge og Tolder; her kunde det blive i
højeste Grad utaaleligt, naar en eller flere af disse,
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der i en længere Aarrække vare lænkede sammen,
hørte til de Ubehagelige, hvad ikke saa sjeldent
hændtes.
Bikuben kan have en stærkere eller svagere
Besætning; men Bierne forandre ikke derfor deres
Natur.

DET AANDELIGE LIV.
N eller Anden af dem, hvem den lunefulde
Skjæbne havde ført til i længere Tid at lære
flere Provindsbyer at kjende, saadan som Livet
levedes her, forinden det politiske Liv ret vaagnede og kom til Selvbevidsthed, maa vistnok oftere
have stillet det Spørgsmaal til sig selv, hvad der dog
vel var den egentlige Grund til, at der i dem viste
sig saa lidet aandeligt Liv, ja at det som oftest slet
ikke existerede eller i alt Fald ikke mærkedes.
Den Udvikling, der udbredte sig over hele Landet,
samtidig med at Enevoldsmagten for stedse sank i
Grus og blev afløst af den lovbundne Statsfrihed,
har naturligvis ogsaa maattet udøve sin Indflydelse
paa Provindsbyerne, hvor Befolkningen i flere er steget
til en hidtil ukjendt Højde og synes at være i en be
standig Fremadskriden. Men fraregnet et Par af de
største af dem mærkes det dog ikke i nogen betydelig
Grad, at det aandelige Liv har udstrakt Vingerne til
en højere Flugt, naar man da ikke regner det aande
lige Liv for eet med det politiske, som vistnok er en
mægtig Løftestang, og som jo ofte vækker Befolkop af dens tilsyneladende ligegyldige Stilling.
Det er af mange Grunde ogsaa ganske naturligt,
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at man ikke i en mindre eller større Provindsby kan
vente at finde et saadant Aandens Liv, at det skulde
kunne give Byen et særegent Præg. Dertil ere selv
de største af dem endnu for smaa; og maaske var det
ej heller gavnligt for Provindsbyernes mange øvrige
lokale Interesser, om et saadant aandeligt Liv udvik
lede sig altfor pludseligt eller stærkt; Sorø, der jo
kaldes »de Dødes By«, afgiver vistnok et træffende
Exempel paa, hvorledes en altfor dominerende, viden
skabelig Retning, ligesom enhver anden exklusiv Ret
ning, kan tilintetgjøre alt andet Liv. Men derfra og
til fuldkommen Stagnation er der jo mange, mange
Gradsforskjelligheder.
Men nu de Byer, hvor der findes lærde Skoler
eller lignende Instituter med et stort Lærerpersonale,
hvor der, i det mindste i de større, findes en ikke
ganske lille Embedsstand, der er gaaet den viden
skabelige Vej, og hvor det militaire Element er ind
blandet, og et dygtigt, virksomt Borgersamfund er til
stede! Dér skulde man dog tro, at der maatte røre
sig et saadant Aandsliv, at den, der maatte tage Op
hold i dem, ikke ganske kom til at savne Paavirkning
i den Retning. Men nej! Saasnart man har vendt
Ryggen til Hovedstaden, kan man, naar man da ikke
er saa heldig at komme til en af de største Provinds
byer, sige, at man har stænget og boltet for det aandelige Liv og maa lade sig nøje med, hvad man selv
fører med sig af den Slags Varer.
Hvis ikke Hovedstadens bedre Blade og dens
mange Tidsskrifter udgød deres Manna, eller hvis
man ikke selv glædede sig ved at sysle med en eller
anden Gren af Videnskabens Træ, vilde man være
underkastet en Sultekur, der snart vilde medføre den
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aandelige Død. Man kan, som Diogenes, tage den
tændte Lygte og søge efter aandelige Rørelser, selv
ved højlys Dag, man vil dog Intet finde.
Tag for Dig, min Læser, en af Provindsbyernes
Aviser og betragt dens overordentlige Tarvelighed!
De skulde jo dog vidne lidt derom, hvis et saadant
Liv rørte sig; men man vil i den overvejende Del af
dem i det højeste finde et ofte meget maadeligt Ud
drag af Hovedstadens Blade og noget for Almenheden
aldeles ligegyldigt privat Kjævleri, samt Avertissemen
ter, men sjeldent eller aldrig en Artikel, der gaar ud
over det rent Dagligdags. Man vil finde langt flere
Artikler fra Provindsbyernes Beboere i Hovedstadens
Blade end i selve Provindsaviserne.
Se til de lærde Skolers aarlige nøgterne og ind
holdsløse Skoleprogrammer, hvor det hører til de
allerstørste Sjeldenheder at træffe paa et lille Aands
produkt, der har sneget sig derind og givet det for
øvrigt kjød- og blodløse Skelet Liv! Tæl efter, hvormange Skrifter og Afhandlinger, der aarlig udgaa
fra Provindsbyernes Bogtrykkerier! Det er sandelig
ingen stor eller uoverkommelig Opgave, selv om man
ogsaa regner dem med, der leveres fra den Jordanske
Oversættelsesfabrik.
Og dog findes der imellem disse Byers Embeds
klasse, hvad enten den er civil, gejstlig eller militair,
Mænd, og det ikke enkelte, men mange, af frem
ragende Dygtighed, med Sands for det offentlige Liv;
og tillige træffer man i de større af dem en driftig,
virkelysten og dannet Borgerstand; men det er dog,
som Enhver i Provindsbyerne krøb ind i sit Snegle
hus og stillede sit Lys under en Skjeppe, og som
om den Enkelte kun levede for sig og ikke tillige for
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det Hele. »Homo sum, nil humani a me alienum
esse puto« *) gjælder ikke for en Beboer af en Pro
vindsby.
Jeg mindes ingensinde at have set det Spørgsmaal, hvorfor der saa at sige intet højere aandeligt
Liv rører sig i Provindsbyerne, være Gjenstand for
nogen dybere Undersøgelse, hvad det dog vistnok
kunde fortjene. Maaskee hidrører dette fra, at hver
By har sine særegne, lokale Forhold, saaledes at det
maa blive et Complex af forskjellige sammenstødende
Omstændigheder, der paa hvert enkelt Sted splitter
Kræfterne, istedetfor at samle dem.
Dog den, der har kjendt og levet Provindsbyernes
Liv for en Menneskealder siden, vil med fuld Føje
sige, naar han sammenholder det med det, Nutiden
har udviklet, at der slet ikke kan være Tale om nogen
Sammenligning. Modsætningen er som Nattens og
Dagens, Dødens og Livets Modsætning. Nogle af de
større ere jo endog naaede saavidt i Udvikling, at de
i flere Retninger kappes heldigt med Hovedstaden, og
mange af de mindre følge godt efter. Den forbausende lette Forbindelse, der nu er baade til Lands og
til Vands mellem, snart sagt, hvilkensom helst By og
Hovedstaden, hvad der var aldeles ukjendt for en
Generation tilbage, har jo paa en Maade gjort enhver
af Landets øvrige Byer til Hovedstadens Forstæder og
saaledes til Dele af den.
Hvad nu i Særdeleshed den By angaar, hvor jeg
da havde faaet Ophold, og som jeg jo nærmest har
for Øje, da maa jeg, om end nødigt, tilstaa, at det i
*) Jeg er et Menneske, og intet menneskeligt, mener jeg, bør
staa mig fjæmt.
U. A.
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saa Henseende var Døden, der herskede; men jeg skal
ogsaa samtidig fremhæve Adskilligt, der i højere eller
lavere Grad taler til Undskyldning.
Jeg skal da først og fremmest bemærke, at den
militaire Overvægt, der ligefra Byens Grundlæggelse
havde gjort sig gjældende dér, maatte virke hæmmende
og lede Udviklingen i en altfor eensidig Retning. Man
oprette saa mange militaire Højskoler og Instituter,
som man vil; det er og bliver dog aldrig de Mili
taire, der, som saadanne, føre Aandslivet betydeligt
frem udenfor deres specielle Fag, om end deres Andel
i Folkelivet i flere Retninger baade er og kan være
meget frugtbringende, og om der end i denne Stand
findes mange højt begavede og intelligente Mænd,
ligesom Standen, betragtet som saadan, ganske vist er
en af de behageligste, man kan have at leve sammen
med, paa Grund af den gode Tone og den Ridder
lighed, der endnu danner Grundlaget i den.
Dertil kom yderligere, at Borgerstanden ikke den
Gang havde nogen fremragende Betydning. Hoved
massen af Byens Borgere var endnu, som fra dens
første Anlæg, en Samling af Bønder eller Avlsbrugere,
kun med den Forskjel, at de nu gik kjøbstadsklædte.
Der fandtes ganske vist imellem Kjøbmændene og de
Industridrivende flere baade dygtige og driftige Mænd;
men der var dog Ingen imellem dem, der enten ved
sin fremragende, personlige Dygtighed eller sine Aands
evner, sin Dannelse eller ved en betydeligere Formue
kunde udøve nogen afgjørende, sammenholdende eller
frugtbringende Indflydelse paa Borgerlivet i dets
Helhed.
Den Maade, hvorpaa Byens oprindelige Befolk
ning var, saa at sige, sammenskrabet af de uensartede
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Dele, den var kommen til at bestaa af (herom i det
følgende Afsnit), havde medført, at en fuldstændig
Sammensmeltning endnu ikke havde fundet Sted, og
bevirkede, at Byens Borgersamfund ikke følte sig som
en Helhed.
Af den civile Embedsstand var Pluraliteten alle
rede i en meget fremrykket Alder, eller ogsaa var den
bleven sløv ved et mangeaarigt Ophold i disse smaa
Forhold; kun en Eneste havde Evne, heldigvis ogsaa
forenet med Villie, til at føre et større Hus; men
ogsaa over denne Familie havde Alder, mangeaarigt
Ophold dér og Savn af Børn lidt efter lidt lagt en
forstenende Haand.
Byen var tilmed den Gang omtrent udelukket fra
den øvrige Del af Verden, da Postrouten paa de
Tider gik over Snoghøj, som laa i en Mils Afstand.
Med denne Beliggenhed var det derfor umuligt for
Byen, enten ved sin Betydning som Fæstning eller
ved sin Fortidshistorie eller ved sin lokale Naturskjønhed, at lokke Fremmede til denne Ravnekrog; det var
kun enkelte tydske Probenreutere, der til visse Tider
af Aaret hjemsøgte den. Rejser til Hovedstaden eller
andre fjernere Byer vare forbundne med mange Be
sværligheder og vare kostbare, saa at Byens Beboere
foretrak at blive hjemme fremfor at se sig om i
Verden; ja selv et Brevs Afsendelse eller Mod
tagelse, hvor der skulde betales en Porto af 18 Rigs
bankskilling for hvert enkelt, søgte man helst at
undgaa.
Offentlige, populaire Foredrag vare den Gang
noget aldeles ukjendt, og det samme gjaldt offent
lige Forlystelser, der saa ofte kunne have en op-
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livende Virkning saavel paa den Enkelte som paa
Mængden.
Byen havde vel et Theater, der var bygget i Til
slutning til den militaire eller »Frederiksforeningens«
øvrige Bygninger paa daværende Prinds Frederiks Be
kostning, som det fortaltes; dette Theater var tillige
indrettet til at kunne afbenyttes som Dandsesal ved
de store aarlige Baller, da Gulvet ved en simpel
Mekanisme kunde sænkes eller hæves, alt eftersom
man ønskede en Skraaplan eller en vandret Flade, og
som oftest afbenyttedes det ikke i det første Øjemed;
ingen Skuespillertrup gjæstede saaledes Byen i den
Tid, jeg opholdt mig der.
Dette kom ganske vist ikke alene deraf, at Byen
laa udenfor den almindelige Rejseroute, ihvorvel en
Omvej paa omtrent sex Mil maatte tages højlig i Be
tragtning, naar det gjaldt at transportere større Bagager
med Datidens Befordringsmidler; men Hovedgrunden
til dette Forhold var dog den, at intet af de større
eller mindre Skuespillerselskaber, der i den Tid be
rejste Provindserne, kunde vente at se deres Udgif
ter dækkede og end mindre altsaa have nogen Ind
tægt.
Af og til indledede vel et bedre Selskab eller en
enkelt Kunstner af større Betydning Underhandlinger
med Foreningens Direktion, som alene raadede over
et passende Lokale, om Afbenyttelse af Theatret. Der
toges da ogsaa af denne et Tilløb, men Forsøget faldt
altid af sig selv til Jorden, da der aldrig fandtes et til
strækkeligt Antal, der vilde betale de forhøjede Priser,
og man dog virkelig ikke billigvis kunde fordre, at
Kunstnerne skulde yde deres Præstationer, ikke alene
gratis, men endog med Tab. —
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Vi ville et Øjeblik dvæle ved Theatret som Ho
vedrepræsentant for Provindsbyernes æstetiske Nydelser.
Er der Noget, som i Særdeleshed godtgjør, hvor
hurtigt Provinds-Bylivet medfører en aandelig Tilbage
gang hos en Mængde, ja jeg fristes til at sige Massen,
af dem, der forflyttes dertil, saa er det ganske vist de
Theaternydelser, hvormed de tilfredsstilles ; ja ikke
alene tilfredsstilles — thi man maa jo ikke forglemme
Wessels Ord om, naar man »ej anden Mad kan
have« — men føres ind i den syvende Himmel og
henrykkes til en Bedømmelse, der overskrider alle
Grændser, og det overfor Præstationer, der sjældent
naa selv det middelmaadige. Var her ikke en afgjort
aandelig Tilbagegang, vilde det være ubegribeligt,
hvorledes en stor Del af Publikum, og navnlig den
Del af det, der har faaet Lejlighed til at se og høre
de ypperligste Præstationer i Hovedstaden, kan falde i
Extase over en Sichlau, Orlamundt, Molok, Rosen
baum eller Rosenkvist, eller hvad de alle maatte kalde
sig, og ikke alene sammenligne dem med, men endogsaa, og det for ramme Alvor, stille dem over det
ypperste paa den danske Skueplads.
Jeg skal i saa Henseende kun fra min Ungdoms
tid minde om den nyborg-odensenske Kamp for en
Sichlau-Bloch ligeoverfor en af de fortrinligste Kunst
nerinder, ja efter Manges Formening den fortrinligste,
der nogensinde har prydet det kongelige Theater, en
Kunstnerinde, som Naturen, ligesom det jo siges
om Diamanten, forbruger Aarhundreder til at frem
bringe.
Byen havde et lærd Institut, der dog kun var en
Rest af dens tidligere lærde Skole, der alt blev nedlagt
i det andet Tiaar af dette Aarhundrede. Det havde

46
beholdt Ret til at dimittere til Universitetet, men aabnede ogsaa sin Favn for Disciple, der ikke attraaede
at gaa den studerende Vei. Af faste Lærere havde
Institutet tre, saafremt man da kan kalde de Lærere
faste, der kunne opsiges med et halvt Aars Varsel;
de tre var en Førstelærer, der i daglig Tale fra tid
ligere Tid endnu havde beholdt Navnet »Rektor«, og
to Adjunkter; det øvrige Lærerpersonale bestod af
Timelærere.
Institutet glædede sig den Gang ikke ved noget
stort Besøg, og Elevantallet var almindeligvis kun lidt
over tyve. Den indre Styrelse førtes af Førstelæreren,
der havde en Rektors Myndighed. Men torøvrigt stod
Institutet under en Kommission, hvori Magistraten,
Sognepræsterne og et Par af Borgerne havde Sæde.
Skolens daværende Rektor levede et meget tilbage
trukkent Liv; jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har
set ham deltage i Selskabslivet.
Foruden det lærde Instituts Bibliothek var der et
Garnisonsbibliothek for Officererne; de vare begge af
ubetydeligt Omfang, eftersom de aarlige Tilskud vare
saare ringe, og det sidstnævnte omfattede alene det
specielt militaire Fag. —
Jeg erindrer ikke, om Byen den Gang havde
noget Lejebibliothek; men at denne Literaturens nød
vendige Udvæxt, denne uundværlige Kilde for Livets
aandelige Nydelser, ikke skulde have haft sit Paulun
i en By, hvor ellers næppe nogen tænkte paa at kjøbe
en Bog, skjønt der dog var en Boghandler, synes
mig saa urimeligt, at jeg rolig gaar ud fra et Lejebibliotheks Existens.
Ved min Ankomst til Byen havde den endnu
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ikke faaet stiftet nogen Avis.*) Dette Gode fremkom
først noget efter. Forsaavidt som den væsentligst
fremtraadte som en Avertissementstidende, afhjalp den
utvivlsomt et allerede i længere Tid følt Savn; men
udenfor denne Virksomhed gav den i min Tid ikke*
nogen Impuls til et friere Liv.

*) Det hørte i hine Dage til Provindsbyernes store Mangler, at
de fleste Aviser, der udgaves i dem, vare i Hænderne paa
tildels meget uvidende og lidet dannede Personer. I Almin
delighed var Ejeren af Bogtrykkeriet gjeme Avisens Ud
giver og som oftest tillige dens Redaktør. Dens egent
lige Støtte skulde imidlertid faaes af Avertissementerne.
Det Hensyn, der derfor skulde tages til alle tænkelige
Sider for ikke at skade denne Avisens og Bogtrykkeriets
egentlige, frugtbringende Indtægtskilde, bevirkede, at der
fra Redaktørens Side, selv om han forøvrigt maatte be
sidde den fornødne Dygtighed, ikke turde vises altfor megen
Selvstændighed lige overfor Byens Øvrighed eller Borger
standen, og selv de Emner, der mer eller mindre maatte
berøre alle Byens Beboere, saasom de kommunale Forhold,
fandtes kun sjeldent underkastede en Drøftelse eller Kritik,
og fandt en saadan en enkelt Gang Sted, da var det kun
med Fløj elshandsker, der toges fat.
Denne Hensyntagen, som var en Nødvendighed for
Udgiveren, naar han ikke vilde skade sin Næringsvej, i
Forening med det lave Standpunkt, han ofte indtog i aande-lig Henseende, afskrækkede tilvisse ogsaa mange af dem,
der ellers kunde have følt sig opfordrede til at holde Byens
egen Avis, fra at gjøre dette og bragte dem til at foretrække
Omvejen igjennem Hovedstadens Blade.
Ea Del af dette gjælder vel tildels endnu for flere
mindre Byers Vedkommende; men meget er dog i saa
Henseende blevet forandret, og i flere af de større Byer
indtage Aviserne, som bekjendt, en meget respektabel:
Plads.
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Byen var saaledes den Gang med Hensyn til det
aandelige Liv ret en Stillebens-By; hver Familie levede
i sin egen Hule, hvorfra den kun, naar Vintersaisonen
tog sin Begyndelse, krøb ud om Aftenen og gik paa
Omgang til Vintergilderne; — hele Befolkningen var
kun en Samling af Hulebeboere. —

SAMFUNDSLIVET.
TOD det sig nu kun temmelig ringe med det sel
skabelige og aandelige Liv, er det ganske vist,
at Samfundslivet, i sin Helhed betragtet, ikke
stillede sig bedre, skjønt Byen dog alt den Gang
talte over 5000 Indvaanere, naar de Militaire regnedes
med.
For den væsentligste Del havde dette vistnok sin
Grund i dens første Oprindelse, hvor Bønderne fra tre
Landsbyer paa Kommando vare flyttede indenfor Fæst
ningens Volde og saaledes bievne Kjøbstadsborgere. De
havde ikke derfor skiftet Sind eller Sædvaner; ej heller
havde de forandret sig, fordi de begyndte at gaa kjøbstadsklædte og bleve kaldte Avlsbrugere, og de havde som
den talrigste Klasse givet Byen det Landsbypræg, som
den endnu saa rigeligt bar under mit Ophold dér.
Dertil kom, at den fri Religionsøvelse, som hørte
til Byens oprindelige Privilegier, i Forening med dens
Asylret havde samlet forskjellige Religionsbekjendere,
der stod skarpt imod hinanden, og tillige andre sær
egne Elementer, der ikke havde let ved at slutte sig
sammen og føle sig som en Helhed. Kom nu dertil
en betydelig militair Styrke, der i en ældre Periode
dannede en meget afsluttet Stand, vil det let indses,
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at det fra den første Begyndelse havde meget store
Vanskeligheder at sammensmelte saa uensartede Dele
og bringe dem til at føle sig som eet Samfund, og
at der i ethvert Fald maatte medgaa en overordentlig
lang Tid dertil.
I religiøs Henseende bestod Samfundet af Luther
anere, Reformerte, Katoliker, Mosaiter, Baptister og
enkelte Mormoner; men af disse religiøse Samfund
udgjorde Lutheranerne dog den overvejende Del. Af
Katoliker taltes der paa min Tid næppe en Snes,
Mosaiterne udgjorde omtrent tyve Familier, og Bap
tisterne vare maaske, alt i alt, en tredive Individer.
Talrigere end alle disse, fraregnet Lutheranerne,
vare derimod de Reformerte.
Skjønt de nedstammede fra Frankrig, hvorfra
Udvandringen af Reformerte gik for sig i massevis,
da Ludvig den Fjortende havde ophævet det nautiske
Edikt, vare de dog ikke komne hertil direkte fra
Frankrig, men vare indkaldte fra Brandenborg, hvor
en betydeligere Del af disse fra Fædrenehjemmet For
drevne havde nedsat sig.
Indkaldelsen hertil skete i Aaret 1719 under Fre
derik den 4des Regjeringstid, og Antallet indskrænkede
sig fra først af til en Snes Familier. Efter hvad der
blev mig meddelt af den daværende fortræffelige og
elskværdige Præst ved Kolonien, skal der ved deres
Ankomst til Byen ikke have været truffet nogensom
helst Forberedelse til deres Modtagelse, og den lille
Samling stod som en Flok værgeløse Faar lige overfor
en Befolkning, for hvilken de aldeles ikke kunde gjøre
sig forstaaelige. De maatte endog i Begyndelsen, paa
Grund af Mangel paa Husly, bivouakere paa de aabne
Marker inde i Byen, hvorfor der ogsaa flere Gange
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skal have været Tale om igjen at veride tilbage til
Brandenborg.
Omsider ordnedes dog Forholdene, og det blev
paalagt Byens Magistrat at anvise dem den fornødne
Jord. De erholdt omtrent 100 Tdr. Land, hvoraf en
Del ligger inde i selve Byen, og her blev Koloniens
Kirke og Skole bygget.
Senere formeredes dog Kolonien og udgjorde paa
min Tid omtrent 600 Sjæle, hvoraf mange endnu i
deres Udvortes, og navnlig i Ansigtstrækkene, bar
Spor af deres Nedstammen fra Frankrig. De fleste
af dem vare Avlsbrugere, der væsentligst dyrkede
Tobak, hvilken Plante de havde medført; Resten var
Haandværkere. Kun ganske enkelte af dem vare
Kjøbmænd; Byens Apotheker hørte ligeledes til denne
Koloni, men boede dog ikke i den, men i den egentlige By.
Fraregnet Præsten og Apothekeren, der endnu
kunde tale Fransk, den sidste dog med noget Besvær,
var det franske Sprog aldeles forsvundet og, mærke
lig nok i en fuldstændig dansk By, gaaet over til
Tysk, der brugtes som Koloniens Kirke- og Skole
sprog, endskjønt de alle talte Dansk i det daglige
Liv, og Pluralitetens Kundskab i det tyske Sprog
kun var ringe. Indbyrdes talte de et kaudervælsk
Sprog, som var sammenbygget af forvanskede franske
og tyske Ord sammenblandede med danske, og som
var aldeles uforstaaeligt for den Uindviede.
Selv de oprindelige franske Familienavne vare i
Tidernes Løb gaaet tabt for manges Vedkommende
og havde faaet ganske besynderlige Fordrejelser, f. Ex.
»Dølieret« (de l’Oront), »Sjat Norre« (Jacques Honoré)
m. fl.
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Der syntes i min Tid at herske nogen Uvillie
imod Kolonien fra Byens øvrige Beboeres Side; denne
hidrørte maaske fra de den oprindelig meddelte Privi
legier, idet Kolonien havde sin egen Bestyrelse og
dannede en lille Kommune for sig, hvis Anliggender
styredes med Økonomi og Dygtighed; men det kan
ikke nægtes, at de vare stræbsomme, flittige og ar
bejdsomme Mennesker, der foføvrigt levede et fra de
øvrige Indvaanere meget afsondret Liv, og i Regelen
giftede sig indbyrdes.
Man skulde nu have troet, at der i en saadan
Sammenblanding af forskjellige Religionsbekjendere
skulde have udviklet sig et slemt Proselytmageri. Dette
var dog ingenlunde Tilfældet; ethvert Religionssam
fund sluttede sig nærmere sammen uden at stræbe
efter nogen Indvirkning paa de andre. Kort før min
Ankomst var vel en Mosait gaaet over til den kriste
lige Troesbekjendelse; men det var en saadan Und
tagelse, at man ikke mindedes noget lignende. Det
gav imidlertid Anledning til, at en ung Officer fik et
meget bidende Svar; thi da han i den Anledning vilde
slaa sig til Ridder paa en ældre, agtet Mosait og iro
nisk udtalte sin Beklagelse over det Tab, Mosaiterne
derved havde lidt, og den Sorg, det maatte forvolde
deres lille Samfund, fik han det tørre Svar: »Aa!
Calculen er endda ikke saa ilde, thi den udviser kun,
at vi Mosaiter have mistet en Kjeltring, og at de Kristne
have faaet en saadan.«
Der var ganske vist imellem Borgerne ikke faa
dygtige og driftige Mænd, men ingen fremragende
Personligheder, der kunde gjøre sig gjældende imellem
deres Medborgere og samle de spredte Kræfter. Der
fandt snarere imellem de dygtigste af dem en Slags
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Jalousi Sted, noget, som ofte fremstaar i Provindsbyerne paa Grund af de smaa Forhold, hvorunder der
leves, og som kun tjener til at skille Borgerne. Den
daværende Borgmester, der vistnok kunde have udøvet
en stor og gavnlig Indflydelse, hørte til en Generation,
hvor en Borgmester eller Byfoged endnu regnede sig
til en højere Klasse Mennesker, og havde vistnok
aldrig haft Sands for at fremkalde et livligere og dyg
tigere Borgerliv. Han var desuden den Gang en
aandelig og legemlig affældig Mand, der snarere var
til Borgernes Ynk end Gavn; han kaldtes imellem
dem aldrig andet end »Gu’ gale mig« efter et af ham
idelig brugt Mundheld.
Klublivet spillede ganske vist i hine Tider en
saa betydelig Rolle i de fleste Provindsbyer, i det
mindste for den mandlige Del af Befolkningen, at
Klubben, foruden at være Hovedsamlingsstedet for
Byens selskabelige Liv, afgav en yndet Arena, hvor
Byens vigtigste Begivenheder bleve drøftede, og dens
vise Fædre ofte maatte høre drøje Sandheder; ja ofte
traadte Klubben istedetfor en Børs og var saaledes en
ret god Gradmaaler for Byens Liv; men i den her
omtalte By var Klublivet i en hensygnende Tilstand.
Det hørte endog til Sjeldenhederne at træffe paa
Nogen, der sad og nød de rigtignok meget spar
somme Blade, der i Antal indskrænkede sig til »Berlingske Tidende«, »Fædrelandet« og »Hamburger Korre
spondent«.
Det blev mig ogsaa stedse en Gaade, hvad Værten
i den saakaldte militaire Forening levede af; thi fra
regnet, at der om Vinteren en Gang ugentlig var
Aftenspisning, hvor der kunde samle sig en otte, ti

54

Personer, og fraregnet de to aarlige Baller, saa jeg
aldrig nogen komme der og nyde noget.
Efter den gamle Regel, at man skal prøve alt
og vælge det bedste, deltog jeg da ogsaa en Gang i
denne Aftenspisning. Selskabet bestod, foruden mig,
af otte Personer, der den Aften havde dannet to
Spillepartier. Man gik selvfølgelig tilbords efter Rang
forordningen ; men dette var ogsaa den eneste Tvang,
man var underkastet; iøvrigt herskede der en primitiv
Naturtilstand. Saaledes kjendtes der ikke paa Anret
ningsfadet særskilt Ske eller Gaffel til at tage med,
men Enhver hjalp sig paa bedste Maade med at for
skaffe sig noget.
Sauceskaale vare noget ukjendt,
af hvilken Grund man tog Fadet og heldte af det, til
man havde faaet, hvad man ønskede; ved denne
Proces fik det Hele naturligvis et højst uappetitligt
Udseende.
I Mangel af Opvarter gik Fadet, og hvad der
ellers brugtes, fra Haand til Haand. Da den For
nemste af de Tilstedeværende lod sig nøje med al
mindeligt Husholdningsøl, fulgtes dette Exempel af
de Andre. Borddug og Servietter vare ikke af de
reneste, og det øvrige Bordservice svarede ganske
dertil, men det oplystes heldigvis kun af to søv
nige og rindende Tællelys, som Ingen paatog sig at
pudse.
Samtalen drejede sig alene om alle de mærke
lige Kombinationer, Spillene hidtil havde frembudt;
hvorledes denne, højst mærkeligt, var bleven codille,
og denne, højst mærkeligt, havde vundet et daarligt
Spil ved Modstandernes Fejlspil. Da Maaltidet var
forbi, bleve Piberne, som Enhver havde taget med
sig til Spisebordet og placeret paa bedste Maade i
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sin umiddelbare Nærhed, igjen tændte, og Enhver
slæbte nu afsted med sin Ølflaske og Glas for
under det fortsatte Spil at tømme, hvad der maatte
være levnet fra Bordet. Klokken elleve sluttedes
Samlingen, og Alle ginge vi glade og fornøjede til
de respektive Huler. — Mit Valg var truffet. —
Byens anden Klub, der omfattede det ringere
stillede Borgersamfund, kaldtes efter Værten »den
Asp’ske Klub«. Den førte et ligesaa ensomt og sørge
ligt Liv; Værten var, hvis jeg mindes ret, Fuldmæg
tig paa Byskriverkontoiret og drev denne Klub- og
og Bespisningsværts Forretning som en lille Bifor
tjeneste.
Da de forskjellige Samfundsklasser saaledes holdt
sig afsondrede i større eller mindre Hobe, da Em
bedsstanden, og navnlig de Militaire, ikke blandede
sig synderligt i Borgerlivet, og Pluraliteten foretrak
at leve mere for sig selv end for og med de andre,
og da ingen store Interesser tjente til at sammen
knytte de Enkelte, manglede der ganske et almin
deligt, gjensidigt, styrkende og opmuntrende Sam
fundsliv.
Men hvor stor Adsplittelsen end var i de for
skjellige Samfundslag, der var dog en Retning, hvor
der fandt en forunderlig Enighed Sted, og det var i
Behandlingen af de Fremmede.
Ligesom man paa Bornholm skjelner mellem
de »Fødte« og »Ikkefødte« for derved at betegne,
om man er kommen dertil eller nedstammer derfra,
saaledes skjelnede man i denne By paa samme Maade
mellem de »Fødte« og »Ikkefødte«, og først mange
Aars Ophold i Byen kunde udvidske denne Forskjel.
Der saas just ikke med de gunstigste Øjne

paa de »Ikkefødte«, og de betragtedes egentlig som
Mennesker af en lavere Art. Den »Ikkefødte« var
derfor ogsaa i længere Tid, lige indtil han blev
tilstrækkelig orienteret, ikke fri for at blive betragtet
som et naturligt Bytte for de »Fødtes« Prellerier; og
at man i den lavere Klasse just ikke var fint
følende i den Retning, skal jeg fortælle et Exempel
paa, som jeg selv oplevede kort efter min Ankomst.
Min Oppasser, en Sydslesviger, der senere fulgte
mig i den første slesvigske Krig, havde jeg en
Gang sendt ind til en Smed for at forhøre om
Prisen paa nogle Haveredskaber. Han fortalte mig,
da han kom tilbage, at Smeden først havde opgivet
en Pris, men derpaa, efter at have hørt, hvem det
var, der vilde have dem, og erfaret, at det var en
»Ikkefødt«, havde yttret til ham, at det i saa Fald
var bedst, at jeg gav en noget højere Pris; saa kunde
jo det indvundne Bytte som en Extrafortjeneste gaa til
Deling mellem min Oppasser og Smeden. At denne
noble Smed ikke fik min Søgning, er begribeligt.
Af de »Fødte« var der igjen en lille Gruppe,
der med en vis Selvfølelse kaldte sig for »Frede
ricia Odel«; den bestod af dem, der kunde udlede
deres Herkomst fra Byens første Borgere.
De,
jeg lærte at kjende, vare brave, hæderlige og for
træffelige Borgermænd i forskjellige Livsstillinger; de
smilede selv ad denne Benævnelse, og man kunde
da umuligt tage det fortrydeligt op, om Nogle af
dem maaske følte sig stolte af at nedstamme fra det
første Skrabsammen, der samledes indenfor Fæstnin
gens Mure, saa meget mindre som de ikke derpaa
støttede Fordringer om Forrettigheder.

GARNISONEN.
AA den Tid, jeg omtaler, bestod Garnisonen dels
af regulaire Tropper, dels af en Borgervæbning
eller Milits. Jeg skal først beskjæftige mig med
den regulaire Styrke.
Byen var Sædet for en Brigadegeneral, som var
Chef for den da saakaldte 3 die Infanteri-Brigade, der
bestod af 11te, 12te og 13de Linieinfanteri-Bataillon
og det 3die Jægerkorps. Af disse garnisonerede det
sidste i Nyborg, 1 ite Linieinfanteri-Bataillon i Aalborg,
og kun 12te og 13de i Fæstningen.
Som Fæstning havde den tillige et Kommandant
skab, hvorhos der var ansat en Ingeniør og en Artil
leriofficer eller saakaldet »Tøjhusløjtnant«; af disse
skulde hin have Omsorg for Fæstningsværkerne, og
denne føre Tilsynet med det i Citadellet liggende
Arsenal med dets Tilbehør af Materiel.
I Tidernes Løb var den som Fæstning geraadet
i totalt Forfald. Den havde vel sine Fæstningsporte,
hvoraf dog kun een bestod af Mur, og sine Port
vagter; men man gik desuagtet ind og ud af den,
hvor man vilde og fandt det bekvemmest, og trak
baade Faar og Køer op og ned ad Voldskraaningerne,
naar saadant yar belejligt. Samtlige Fæstningsværker
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bestod kun af Jordvolde uden Kassematter eller andre
Dækningsmidler for Garnisonen.
Da der ikke var tildelt Ingeniørofficeren noget
Mandskab, kunde han da ej heller, selv med den aller
bedste Villie, faa udrettet noget. I tidligere Tid, da
denne Fæstning ligesom de øvrige havde et Stokhus
— i Almindelighed kaldet »Slaveri« — havde de deri
anbragte Straffefanger maattet udføre det ved Fæst
ningsværkerne fornødne aarlige Reparationsarbejde;
men dette Stokhus var alt forlængst nedlagt. Fæst
ningen var ej heller bestykket eller monteret og havde
kun et Salutbatteri i Citadellet. De i Arsenalet hen
liggende Kanoner vare derfor vistnok af en meget
forældet Konstruktion.
Af de tvende førnævnte Infanteri-Batailloner ned
stammede den 12te fra det tidligere saakaldte »Fyenske
Infanteri-Regiment«, der i en lang Aarrække forud
havde garnisoneret dér. Den 13de udsprang derimod
fra det tidligere saakaldte »Slesvigske Infanteri-Regi
ment«, der forhen havde garnisoneret i Byen Slesvig
og først ved Armeereorganisationen af 1842 var bleven
forlagt til Fredericia. Mandskabet ved den 12te Ba
taillon var Nordslesvigere, ved den 13de Sydslesvigere,
og medens der ved den første kun brugtes dansk
Sprog og Tiltale, taltes alene Tysk ved den 13 de
Bataillon.
Mellem Afdelingerne syntes der — i det mindste
hvad angik flere af de ældre Officerer — at være
nogen indbyrdes Uvillie. Dette udsprang vel nærmest
derfra, at Erindringen om den tidligere Tid, da de
havde været Regimenter og som saadanne hver haft
deres Krigshistorie og deres nedarvede Traditioner,
endnu saa kort Tid efter ikke ganske var forsvunden,
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hvorfor den 13 de Bataillon ej heller var bleven fuldt
fortrolig med det nye Garnisonssted. Noget kunde
vel ogsaa hidrøre fra Afdelingschefernes Personlig
heder.
Nogen nøjere Sammenslutning fandt ikke Sted,
og Officererne ved den 13de Bataillon, især dog de
ældre, som i en længere Aarrække havde boet i Byen
Slesvig, talte altid mellem sig selv indbyrdes det
tyske Sprog, skjønt de saa at sige alle vare dansk
fødte; og det saavel i private Kredse som paa offent
lige Steder, hvilket jo ganske vist ikke lød saa meget
behageligt i en dansk By. Anderledes forholdt det
sig derimod med de nye Elementer, som ved Reduk
tionen og Forlæggeisen til Fredericia vare komne til.
Imellem selve Mandskabet derimod sporedes den
Gang ingen Rivalisering, og de fleste af Sydslesvigerne
forstod meget godt Dansk, og mange af dem talte
det. Derimod herskede der Splid mellem Under
officererne, og det i meget højere Grad end mellem
Officererne.
Men at hver af Afdelingernes Underofficerskorpser
skattede sin Afdeling højest, var jo ogsaa ganske natur
ligt, thi de fleste af dem vare jo som Børn komne
til dem; deres Fædre og Bedstefædre havde som oftest
tjent i dem; de vare opvoxede i dem og ganske ander
ledes knyttede til Afdelingerne end disses Officers
korpser, eftersom de gamle Regimenters sluttede
Officerskorpser for største Delen vare sprængte fra
hinanden ved Reduktionen, og de nye Afdelinger ikke
havde faaet Tid nok til at fæstne sig tilstrækkeligt.
Underofficerskorpserne vare iøvrigt ualmindelig
dygtige ved begge Afdelingerne, og der fandtes i deres
Personale fortrinligt begavede Mænd, hvorfor ogsaa en

6o

stor Mængde af dem i den første slesvigske Krig ud
nævntes til Officerer, medens dog endnu flere, hvem
det ligeledes blev tilbudt, foretrak at blive i deres
Stillinger som Overkommandérsergenter; de betragtedes
da som »primi inter pares«*) og agtedes ligefuldt af
deres Foresatte som Ligemænd.
Mange ældre Officerer fra den Tid har jeg hørt
udtale, at der ved de ældre Regimenter uddannedes
langt dygtigere Underofficerskorpser end ved de nu
værende Batailloner. Muligt hidrørte dette fra, at
Styrken var langt betydeligere ved et Regiment paa
ti Kompagnier end ved en Bataillon paa fire, hvorved
der fremkaldtes en forøget Kappelyst. Men for en
Del hidrørte det vistnok fra, at Tilgangen skete i
Barnealderen og meget hyppigt fra Fader til Søn
igjennem flere Generationer; derved skabtes en langt
større Mulighed for en nedarvet Tradition. Ligeledes
har jeg af mange af den nyere Tids nu ældre Offi
cerer, der selv have tjent som ganske unge Officerer
i de gamle Regimenter, hørt udtale Beklagelse over,
at der paa Grund af Faatalligheden af Officerer ved
en Bataillon og paa Grund af den hyppige Forflyttelse,
der finder Sted imellem dem, ikke let kan uddanne
sig nogen inderligere Korpsaand; men en saadan har
sikkert sin store Betydning, naar den da ledes i den
gode Retning.
Prygleregimentet florerede i min Barndom i alle
Samfundslag og sandelig ikke alene i Militairstanden,
og var saaledes udviklet og bragt i System, at man
med en ubetydelig Forandring kunde synge, som der
staar i den bekjendte Vise: »Saaledes fik hele Landet
♦) de første blandt Ligemænd.
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Prygl, og det var jo kun for Ingentings Skyld« ; men
dette Regimente var forlængst bortskyllet af den sti
gende Humanitets Bølger; Sceptret var faldet ud af
Haanden, og de saakaldte »Stokmilitaire« *) vare traadte
bort fra Scenen. Selv de saakaldte »Støvle- og Parade
helte«, som en lang Fredsperiode saa let skaber, vare
for største Delen forsvundne ved den nye Armeeorganisation og den dermed forbundne Reduktion, og den
Rest af dem, der var bleven tilbage, hen vejredes i Be
gyndelsen af Krigen. Man siger derfor næppe for
meget, naar man udtaler, at det i mange Retninger
var en hel ny Armee, der udfoldede sig af den ældrer
og en fuldkommen ny Aand, der udviklede sig.
At en Brigadegenerals Forretninger imidlertid den
Gang, d. v. s. i en Fredsperiode, ikke vare af meget
stort Omfang, er let forklarligt, naar man tager Hensyn
•) Det er ikke saa ganske let at betegne, hvad der skal forstaas
ved Begrebet »en Stokmilitair«. Ordet Stok tyder jo rigtignok
hen paa, at der sigtes til den gængse Brug af den. Jeg kan
ogsaa fra mine Barndomsdage mindes, at Underofficererne bar
en forsvarlig Hasselstok til Uniformen; den var anbragt i det
venstre, hvide Skulderbandoleer, parallelt med Sablen eller
Sidegeværet, som det efter Datidens Sprogbrug kaldtes.
Dog tror jeg, at man fejler ved at lægge Hovedvægten
derpaa, naar man vil antyde Begrebet af dette Ord. Efter
min Formening maa derved snarere forstaas en Mand, som
var Soldat og kun Soldat, som alene kjendte Gud, Konge
og Soldater, men for hvem alle andre vare ikke existerende,
eller i alt Fald Skabninger af en lavere Art; eller med
andre Ord: Mænd, der gik aldeles op i deres Stand og kun
aandede og levede i og for denne. Nutiden kjender dem
aldeles ikke; men den, der kan huske den Tid, der ligger
rigeligt et halvt Aarhundrede tilbage, vil kunne mindes
mange af dem. De fandtes baade mellem Officerer og
Underofficerer og florerede ret under Frederik den 6te.
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til den Virksomhed, der var henlagt under ham.
Hovedsummen deraf bestod i Inspektion og Præsenta
tion af Bataillonerne, ligesom ogsaa Musikkorpset hen
hørte under ham.
Der var, navnlig i de første Aar efter Armeeorganisationen, jævnlig Fejde imellem Afdelings
cheferne, da enhver troede sig kaldet til skinsygt at
vaage over den ham tillagte Myndighed og ansaa sig
paa det strengeste forpligtet til at tilbagevise en hvilkensomhelst tilsyneladende eller virkelig Indblanding i den
formentlige Rettighed; men alt var jo ogsaa den Gang
endnu saa nyt og saa lidet sammenarbejdet.
Vilde man ret betegne den Tidsperiode, tror jeg,
man passende kunde kalde Armeen »den skrivende
Armee«. Den Masse Skriverier om selv de ubetyde
ligste Ting, der i de første Aar efter den nye Armeeorganisation produceredes i Militairétaten, og det
Kvantum Makulatur, der aarlig afgaves til de militaire
Arkiver, hører til det utrolige. Krigen i 1848 og føl
gende Aar blæste vel en stor Del deraf bort som Avner
for Vinden, men destoværre kun for en stakket Tid,
for at den skjønne Fugl Phønix atter ved Rigsdagens
Virksomhed kunde opstaa med en langt pragtfuldere
Blæk- og Tryksværtefarve, end der nogensinde tidligere
var kjendt.
Det ligger ganske vist langt fra min Hensigt at
ville dvæle ved alle de Skriverier, der forefaldt, og
hvori jeg selv, som Konsulent for hver af de forskjellige Afdelinger, for en Del har maattet deltage; men
for dog at beskrive Tiden noget fyldigere, end det
blotte Ord alene kan gjøre, skal jeg imellem en Masse
kun vælge eet, som nogenlunde vil være istand dertil.
Der afgaves aarligt vexelvis af de i Byen garni-
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sonerende tre Batailloner et Detachement, bestaaende
af en Premierløjtnant og en Sekondløjtnant samt 60
Mand, til Bevogtning af Tugthuset i Viborg, og der
var nu opstaaet det Spørgsmaal, om dette Detache
ment i den Tid, det laa der, skulde staa alene under
Brigadegeneralen og saaledes udgaa af Bataillonernes
Rækkeevne, eller alene under den Afdeling, hvorfra
det var afgivet; om det skulde betragtes som en selv
stændig detacheret Afdeling, eller i taktisk Henseende
skulde staa under Brigadegeneralen, men i økonomisk
Henseende under Hovedafdelingen, hvortil det hørte,
eller omvendt.
Det var ret en Lækkerbidsken, eller som en
Tysker vilde kalde det »ein gefundenes Fressen«, for
de iversyge Gemytter og de pennekløende Fingre.
Efterat Detachementet, enhver af Bataillonerne og Bri
gaden hver for sig havde skrevet mange Foliosider
pro et contra, og disse igjen vare gaaede til gjensidige
Erklæringer, der atter fremkaldte en Syndflod af be
skrevne Folioark, befandtes endelig hele Sagen, som
under alt dette var voxet til en lille Bunke Papir paa
nogle Bøger, at være udtømt og modnet til Indsen
delse, hvorpaa den afgik til de vise Fædre, der sad i
det gode, gamle »GeneralkrigskommissariatsKollegium«.
Disse graahaarede Vise maa formodentlig have
fundet, at Bunken har vejet for lidt; thi en skjøn
Morgenstund kom den atter tilbage, forøget med mere
beskreven Makulatur, og begyndte nu en ny Van
dring mellem de forskjellige Afdelinger, svulmede mere
og mere op og indgik da paany til Kollegiet for, efter
dettes modne Drøftelse, endelig at forelægges den ene
vældige Arveherre og Konge samt egentlige Krigsherre
til afgjørende Resolution.
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Sagen, som havde taget sin Begyndelse i 1846,
kom imidlertid for sildig til nogensinde at finde en
endelig Afgjørelse; thi forinden udbrød Krigen i 1848,
og denne gjorde Spørgsmaalet overflødigt, thi der blev
bedre Brug for denne Styrke andre Steder.
Dette ulykkelige Detachement var nu ogsaa af
Skjæbnen bestemt til at skulle fremkalde Pennefejder.
En af disse ublodige Krige, som det fremkaldte, hid
rørte fra Mangel paa Takt og almindelig Høflighed.
Det var nemlig Skik og Brug, at Detachementet ved
dets Ankomst til og Afgang fra Viborg marscherede
op foran Amtmandsboligen, hvorefter Amtmanden i
sin Gallauniform kom ned og hilste paa Detachements
kommandøren, der ved sin Ankomst og Bortgang lod
Detachementet præsentere Gevær.
Da imidlertid en mindre behagelig Premierløjt
nant en Gang var bleven Detachements-Kommandør
og i denne høje Stilling ankom til Viborg, undlod
han, da Amtmanden viste sig, denne brugelige Høflighedsbevisning under Paaskud af, at Amtmanden kun
bar Civilportepée; herover følte denne høje Herre sig
fornærmet, og det ganske vist med Grund. Penne og
Papir sattes nu i heftig Bevægelse; atter samledes paa
Stridens Mark en Bunke Makulatur, inden Sagen fik
sit endelige Udfald, der selvfølgelig blev, at hvad der
tidligere kun havde været en Høflighed fra Detache
mentskommandørens Side, nu blev hans bestemte Pligt,
og fra den Tid bære Amtmændene Armeens Felttegn.
En lille uskyldig Kjæphest havde vor fortræffelige
Brigadegeneral, og det var en Gang om Aaret at lade
slaa Allarm eller Generalmarsch midt om Natten eller
henad den tidlige Morgenstund, for derpaa at rykke
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ud af Fæstningen med Bataillonerne og foretage en
længere eller kortere Marschtur.
Det skulde jo være den dybeste Hemmelighed,
naar Øjeblikket til denne store Begivenhed kom, og
for fuldkomment at konservere den betroede han den
ikke en Gang til sin Adjutant og anvendte Slangens
Snildhed, i det han spadserede omkring med det ven
ligste Ansigt, ret som han aldeles ikke pønsede paa
noget ondt. Men ak! Generalen havde Døttre, og
disse Evabørn, hvoraf en var gift med en Officer,
forstod ikke at bevare Generalens Hemmelighed fra
det Øjeblik af, da den ved en eller anden Tilfældighed
var bleven dem bekjendt.
Generalens store Hemmelighed stak nemlig i en
Paraply, der stod i Entreen, og den bestod i noget
skaaret Smørrebrød, som han selv ganske stille Afte
nen før Allarmeringsnatten kjøbte sig hos en eller
anden Spækhøker og opbevarede der. Fra den Tid,
dette en Gang var opdaget, holdtes der strengt Udkig
med Paraplyen henimod den Tid, hvor der kunde
forventes Allarmering, og »der er fundet Smørrebrød
i Paraplyen« for som en Løbeild igjennem Officerer
nes Rækker.
Selv stod han, ukjendt hermed, ubemærket af
Familien op og listede sig saa stille som en Tyv ud
af Huset for at begive sig hen til Kommandantboligen
og af Kommandanten udbede sig Tilladelse til at lade
slaa Generalmarsch og til at forlade Fæstningen med
Bataillonerne. Kommandanten, der havde sit Sove
kammer paa en Kvist, der vendte ud til Gaden, væk
kede han ved Tilraab nedefra.
Naar Kommandanten da havde faaet sig iført sin
militaire Frakke og med denne vel tilknappet, men
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forøvrigt uden videre Paaklædning, gjennem det aabnede Vindue havde erfaret Generalens Ønske, hvilket
naturligvis bevilligedes, ■ krøb Kommandanten igjen i sin
Køje, medens Generalen gik til Hovedvagten og gav
den fornødne Ordre til at lade slaa Generalmarsch,
og faa Sekunder efter lød Trommer, Horn og Piber
overalt i den stille, fredeligt slumrende By. Selv begav
han sig da igjen til sin Bopæl for et Kvarter efter
med sin Adjutant, begge til Hest, at begive sig til
Allarmpladsen.
Klokken var vel henimod tre i Morgenstunden,
da jeg vækkedes ved Generalmarschen, og faa Minut
ter efter var jeg samlet med alle de andre; og da den
foreskrevne Tid for Samlingens Hurtighed var for
løben, og der lige var blevet stillet og rettet, kom han
ridende og førte os paa en munter Marschtur paa
fulde tre Mil, hvorfra vi stolte og glade og uden at
have mistet en Mand vendte tilbage hen paa Efter
middagen, sikkert stolende paa, at nu havde man da
Ro for den Adspredelse et helt Aar.
Dette skulde dog ikke blive Tilfældet; thi den
næste og langt betydningsfuldere Generalmarsch, der
lød i Byen, var den 26nde Marts 1848 for 12te Ba
taillons Vedkommende, der nogle faa Timer efter
rykkede ud for ligesom den 13de Bataillon, der afmarscherede nogle Dage efter, at efterlade saa mange
modige Mænd paa Valpladsen ved Slesvig omtrent
Maanedsdagen derefter. *)
Foruden det regulaire Militair bestod Fæstningens
Besætning af en Borgervæbning, i Spidsen for hvilken
•) Af Bataillonemes otte Kaptajner faldt Halvdelen den 23nde
April.

stod en Stadshauptmand. Denne Borgervæbning eller
Milits holdt, ligesom alle lignende ældre Borgermilitser
i Byerne, nogle aarlige Øvelser, der fandt Sted i de
milde Sommereftermiddage, og Hovedopgaven bestod
væsentligst i at more sig selv og Familierne med at
lege Krigsmænd.
Ved Krigens Udbrud i 1848 traadte den dog en
kort Tid i Virksomhed og besatte Vagterne, hvad
nærmest foranledigedes ved Garnisonsstyrkens For
mindskelse ved den 12te Bataillons Afmarsch; men
maaske lige saa meget hidrørte det fra en pludselig
opstaaet Mistro til den tilbageblivende 13 de Bataillons
Mandskab, der bestod af Sydslesvigere. Da imidlertid
denne Bataillon ogsaa nogle Dage senere rykkede ud,
bortfaldt atter dette Frivillighedens Offer paa Fædre
landets Alter.
Naar dens aarlige Øvelser vare endte, Præsenta
tionen havde fundet Sted, en tilstrækkelig Hjertestyrk
ning var indtaget, og Slutningsøvelsen, Dandsen paa
Fælleden, havde fundet Sted, rykkedes der ind i Byen
under klingende Spil til stor Glæde for de brave
Borgermadamer og Døttrene, og Krigernes Attributer
overgaves atter til Ro og Hvile i et helt Aar.
Den vigtige Tillidspost som Stadshauptmand var
i min Tid betroet Byens Apotheker, en venlig, ældre
og formuende Mand, der henhørte til den reformerte
Koloni. Han sagdes at have en ydre Lighed med den
store Napoleon og skal have sat megen Pris paa denne
Naturtilfældighed. Man fortalte ogsaa, at denne lille,
menneskelige Svaghed aarligt kostede ham adskillige
Flasker Vin. Thi naar han med Piben i Munden
— jeg mindes ikke at have set Napoleon den Store
afbildet i denne Situation — af og til en Aftenstund
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aflagde Besøg i »Frederiksforeningen«, og naar en
eller anden ung, spøgefuld Officer da bragte dette
Thema paa Bane, saa burde der jo drikkes til Erin
dring om denne Heltenes Helt, og disse Mindebægere
betaltes af Stadshauptmanden som et Takoffer til Lig
heden og Forfædrenes Fædreland.
Endelig havde Byen et Elitekorps, som i daglig
Tale kaldtes »den gule Garde«, men hvis rette Navn
var »Frederik den 6tes Garde«. Det bestod af en
Snes Mand og talte i sine Rækker de Borgere, der
havde Hestehold og kunde ride. Dets Uniform var
en Afspejling af den egentlige Hestgardes, fraregnet
Cuirasserne.
Paa Grund af Korpsets gule Uniform benævnedes
det ofte skjæmtevis »Kanariefuglene«. Dets Hoved
smykke var skinnende Messinghjælme med lange
Hestehaler, der naaede lige til Hesteryggen. Chefen
var en Sukkerkoger, der ikke var meget større end
selve Hestehalen, der prydede ham, i det den faldt ned
fra hans Hjælmkam, og han druknede eller forsvandt
formelig i Hjælmen og et Par store, stive Reussere.
Jeg mindes ikke, om denne Styrke holdt aarlige
Øvelser, og jeg har kun set den een Gang i Funktion
og i fuld Galla, og det var, da Christian den 8nde i
1847 gjæstede Fredericia. Dens Opgave var alene
at eskortere Majestæten, naar han besøgte Byen; ved
slige Lejligheder drog den Majestæten i Møde en Mils
Vej fra Byen for derfra at sikkre hans kostbare Liv.
Den Gang, jeg saa den i Virksomhed, skilte den
sig meget godt derfra, hvorimod den en Gang under
Frederik den 6te, da han besøgte Byen, havde et ret
pudsigt Uheld.
Da Kongens Rejseplan medførte, at han vilde
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ankomme fra Kolding, var Garden i tilbørlig god
Tid dragen ham i Møde til en Kro ved Navn
»Kryb-i-Ly«, omtrent fem Fjerdingvej fra Byen, og
Chefen havde, overensstemmende med de militaire
Forsigtighedsregler, udstillet en Vedetpost paa et eller
andet Højdepunkt, for at han i rette Tid kunde
gjøre Melding til Hovedstyrken, der imidlertid havde
sat af og var »krøbet i Ly< for at styrke Helte
modet ved en Forfriskning i den fristende Kro, erin
drende sig, at »uden Mad og Drikke duer Helten ikke.«
Den lunefulde Skjæbne vilde nu, at den ud
satte Vedet var Slagter af Profession, og at han,
efter nogen Tids spændt Spejden uden fra sit op
højede Stade at kunne se noget, der tydede paa
Majestætens Nærmelse, skulde falde paa istedetfor
efter Pligt at holde skarpt Udkig at antage, at der
nok kunde blive Stunder til en lille Kreaturhandel
i en af de omliggende Bøndergaarde. Forinden denne
imidlertid var bleven afsluttet, og Lidkjøbet drukket,
og inden at Hovedstyrken fik nogen Melding, kom
Hans Majestæt som et Lynglimt farende forbi den
forbavsede og intet anende Garde, saa at denne efter
at være kommen til Hest maatte efterlade den for
sømmelige Vedetpost, hvor han var, og alligevel
først kom til Byen, efterat Hans Majestæt alt havde
været der en god halv Time. Men ind kom den
da ogsaa i dundrende Gallop med skumbedækkede
Heste og selv tilbørlig anstrengt af det galopperende
Ridt, og da den saa endelig naaede til Kongens
Bopæl, kom den paa Grund af Chefens Alteration til
at gjøre forkert Front imod Majestæten, medens den
udbrølede sine enthusiastiske Hurraer.

FREDERICIA SOM FORVISNINGSSTED.
ER lever maaske endnu en og anden gammel
Militair, for hvem det ikke er ubekjendt, at
Fredericia som Garnisonsstad, under Frederik
den 6tes og Christian den 8ndes Regjering, stundom
brugtes som et mildt Forvisningssted for enkelte Offi
cerer, for hvem Livet i Kjøbenhavn eller paa andre
Garnisonsstæder ikke fandtes ganske tjenligt, og det er
vistnok heller ikke forglemt af Alle, at selve Kong
Frederik den 7 ende som Prinds har maattet tilbringe
nogle af sine første Manddomsaar dér i saadan For
visning.
Hvad der var Grunden til dette Prindsens Exil,
tilhører Historien og skal derfor ikke berøres her;
men for en ung, livslysten Mand, hvis Liv tidligere
alene havde været tilbragt i Hovedstaden og ved
Hoffet, og som indtog en saa høj Stilling i Samfun
det, maa Opholdet i en saa ubetydelig By have været
en sand Poenitentsetid, selv om han til Adspredelse
blev gjort til Kommandør for det dér garnisonerende
Fyenske Infanteri-Regiment.
Til Lykke for Prindsen varede hans ufrivillige
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Ophold dér kun nogle Aar. Han tiltraadte Exilet den
14de September 1834 °g blev bragt dertil paa en
Fregat, med hvilken han i Løbet af Sommeren havde
havde besøgt Island. Exilet ophørte, da Frederik den
6te døde den 3die December 1839, og den 31te De
cember samme Aar efterfulgte Prindsen sin kongelige
Fader i Posten som Guvernør over Fyen og ud
nævntes derhos til kommanderende General over Nørre
jylland og Fyen.
Alt dette var ganske vist foregaaet før min An
komst dertil; men Erindringen om ham og hans
Ophold var endnu i saa frisk Minde hos Byens Indvaanere, at det var, som om han endnu færdedes
imellem dem. — Dagen for hans Ankomst til Byen
blev stedse fejret som en Højtidsdag af Fredericia
Garnisons Underofficers-Skytteforening, som stiftedes
paa denne Dag og holdt sin aarlige Skydefest paa
den, til hvilken Fest Prindsen, som Foreningens Pa
tron, altid blev højtideligt indbuden, og i hvilken han
ogsaa ret deltog med Liv og Lyst i de Aar, han op
holdt sig dér.
At Prindsen just blev sendt til Fredericia, var
neppe uden særlig Grund, da Regimentets Chef den
Gang var Generalløjtnant v. Castonnier, til hvem
Frederik den 6te nærede en saa ubetinget Tillid, at
et Ord fra ham var afgjørende hos Kongen. Gene
ralen har derfor uden al Tvivl været særlig instrueret
om at vaage over Hans Kongelige Højheds Forhold,
og det har sikkert været ham paalagt at gjøre direkte
Indberetning derom til Kongen. At dette ej heller
har været ubekjendt for Prindsen, har jeg faaet Beviser
paa fra flere Sider, og det kan jo ikke have tjent til
at gjøre ham Opholdet dér videre behageligt; men
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det har paa den anden Side vistnok ej heller frembudt
nogen Tilfredsstillelse eller Behagelighed for en Hæ
dersmand som General Casto Anier at skulle tjene som
en Slags Fangevogter.
’
Samme General v. Castorinier — han udtalte selv
sit Navn saaledes, at det kom til at lyde som »Cassta-nier« — nedstammede fra en baskisk Adelsslægt,
hvis Medlemmer baade vare Grander af Spanien og
Pairer af Frankrig; han døde som Generalløjtnant
i August 1838 og ligger begravet paa Michaeli Kirkegaard i Fredericia, hvor der er rejst ham et Mindes
mærke.
Først ved hans Død blev Prindsen Chef for Re
gimentet, og som en Erindring om den Tid skjænkede
han 3000 Rdl. som Grundfond til en Understøttelses
forening for Regimentets Underofficerer.
Endnu paa min Tid var Erindringen om Gene
ralløjtnant v. Castonnier saa frisk og vel bevaret,
navnlig hos de ældre Officerer, der havde tjent under
ham, at hans Navn ofte kom paa Bane under mit
Ophold dér. Efter det Indtryk, jeg fik af hans Per
sonlighed ved at samtale med dem og andre, der i
forskjellige Stillinger vare komne i Berøring med ham,
maa han sikkert have været en Hædersmand af første
Rang, med en Nimbus om sig af usvigelig Retskaffen
hed og militair Dygtighed, og i Besiddelse af en Sand
druhed, der ikke tillod »Sandhed med Modifikation«;
men han maa tillige have tilhørt en militair Skole,
som Nutiden aldeles ikke kjender eller ret kan gjøre
sig fortrolig med. Jeg har som ganske ung truffet
paa enkelte Exemplarer af disse Mars’ Sønner, om
hvem det gjaldt, hvad jeg et andet Sted har sagt, at
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de vare kun Soldater og kjendte kun Gud, Kongen
og Soldater.
Af de mange interessante Meddelelser, jeg fik om
denne Hædersmand, kan jeg ikke nægte mig den For
nøjelse at meddele nogle enkelte, saa meget mere som
flere af dem berøre Prindsens Ophold i Fredericia.
Man vil af dem bedst kunne danne sig et Begreb om
Mandens Personlighed og tillige faa et Indblik i de
militaire Forhold under Frederik den 6te, ligesom de
tillige for en ikke ganske ringe Del ville kunne tjene
til at illustrere Livet i Provindsbyerne paa hin Tid.
Kort Tid før Prindsen begyndte sit Exil, ind
traf hans Fader, daværende Prinds Christian, der
havde været paa et Besøg paa Augustenborg, til Snoghøj, hvor Generalløjtnant v. Castonnier med samt
lige Regimentets Officerer modtog ham og derpaa
stededes til Kur. Da Prindsen traadte ind; stod
Officererne opstillede i en stor Sal i Gjæstgivergaarden
dér paa Stedet, Generalen i Spidsen, Stabsofficererne
i anden Række og Kaptajnerne og de subalterne Offi
cerer i en Halvcirkel i tredie Linie. Prindsen, til hvis
mindre gode Vaner det hørte, at han aldrig kunde
være præcis, udtalte, ligesom Kuren begyndte, at han
befrygtede, at han nok havde ladet de Herrer vente
noget. Der herskede den dybeste Tavshed. General
Castonnier knappede et Par Knapper op paa sin Kjole,
fremtog sit Gulduhr, og efter at have set paa det
svarede han: »Kun halvtredie Time, Deres Kongelige
Højhed; men det er, hvad vi ere saa vante til af
Dem.« Han puttede igjen Uhret i sin Lomme og
føjede til: »Men det er ikke derom, vi to skulle tale,<
hvorpaa han tog Prindsen om Armen og førte ham
ind i et Sideværelse, hvor der udspandt sig en meget

74
højrøstet Samtale mellem dem, i hvilken Prindsen
trak det korteste Straa. Og dermed var Kuren endt.
Paa et Besøg, som Stabschefen ved Generalkom
mandoen for Nørrejylland og Fyen, senere Generallieutenant v. S . . ., en Gang gjorde mig, fortalte han
mig, at en af hans Ungdomsvenner, der havde været
Adjutant hos General Castonnier, en Dag i denne sin
Egenskab fik Ordre af Generalen til at skrive til det
daværende Generalkommissariats Kollegium, at han,
Generalen, vilde have et Laan paa 3000 Rdl. bevilliget
gf Kollegiet.
Adj utanten var nær ved at gaa bag over ved
denne Ordre, da han ikke havde mindste Idee om,
hvorledes han skulde affatte et saadant Andragende til
Generalens Tilfredshed. Dog, Ordren maatte jo efter
kommes, og der var ikke levnet ham lang Betænk
ningstid. Han skrev da, som han syntes bedst, at
Generalen tillod sig at ansøge om at erholde til Laans
den fornævnte Sum og anførte som Støtte derfor
Generalens Fortjenester, hans lange og tro Tjeneste
m. m.; og da han havde gjennemlæst sit Opus og
selv syntes, at det tog sig meget godt ud paa Papiret,
forelagde han Generalen det til Underskrift. Med
spændt Opmærksomhed fulgte han Generalens Gjennemlæsning deraf, men saa af hans Minespil, at det
ikke fandt Naade for hans Øjne.
Da Generalen var færdig med Læsningen, sønder
rev han Ansøgningen, og idet han derpaa vendte sig
til Adjutanten, tiltalte han ham paa følgende Maade:
»Sagde jeg ham ikke*), at han skulde skrive, at jeg,
*) »Tiderne skifte«. Han tiltalte altid de yngre Officerer in
klusive Kaptajnerne med »han«, og kun, naar han blev meget
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General Castonnier, vil have et Laan paa 3000 RdL
af Kollegiet, og saa skriver han om at ansøge og taler
om Fortjenester og anden Snak. Vil han nu strax
skrive en ny, at jeg vil have 3000 Rdl.; jeg ansøger
ikke Kollegiet om dem, men jeg vil have dem.« —
Det skete, som Generalen vilde have det; den nye
Expedition fandt Generalens Bifald og afgik derpaa,
forsynet med hans Underskrift, til Kollegiet.
Det gik de gamle, graahaarede Raadsherrer om
trent som Adjutanten; de vare ikke langt fra at falde
ned af Stolene, da Generalens Begjæring om den for
den Tid overordentlig store Sum kom dem for Øje
i dens ejendommelige, lakoniske Form. At afslaa eller
bevillige den paa egen Haand laa udenfor deres Myn
dighed, og at fremlægge den for Hans Majestæt Kongen
i dens forunderlige Form var just ej heller noget be
hageligt Arbejde, uagtet de vel kjendte Kongens store
Velvillie for Generalen.
Refereres maatte og skulde den jo imidlertid, og
Excellencen, som havde denne Opgave, benyttede en
Gang, da han fandt Kongen i særdeles godt Humør
— Konger lide jo ogsaa af Humørsyge, og det endda
maaske ikke saa sjeldent — Lejligheden til at for
tælle, at Kollegiet havde modtaget et Andragende fra
vred og vilde tilkjendegive sit særdeles Mishag, brugte han
at sige »De«. Saaledes var den ældre Tids Talebrug. Jeg
mindes selv meget godt fra mine Barndomsdage, at ældre
Folk aldrig tiltalte mig eller mine Søstre anderledes end
med »han Lille« eller >hun Lille«. Selv Forældre tiltalte
ofte deres Børn paa den Maade, og endnu paa flere Steder
paa Landet har det sin Vanskelighed at finde den rette Tale
form. Meget gamle Folk tiltales i Reglen med >1«, »Han«
eller »Hun« og vilde tage det fornærmeligt op, naar man
tiltalte dem med »De«, eller tro, at man var vred paa dem.
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General Castonnier om 3000 Rdl.; tillige bemærkede
han, at det var en meget besynderlig Form, hvori det
var affattet. »Naal hvad skriver han da?« udbrød
Kongen. Ja, Excellencen var saa heldig tilfældigvis
at have Skrivelsen med i Portefeuillen den Dag og
overleverede den derpaa in originali til Kongen, uden
at den var ledsaget af Kollegiets sædvanlige Referat,
som da ogsaa meget tidt kun indskrænkede sig til en
blot Omskrivning af Ansøgningens eller Andragendets
Indhold.
Da Kongen havde læst den og forskjellige Gange
havde hostet sit bekjendte »Hml Hm!« vendte han
sig derpaa, i det der gik et Smil over hans Ansigt, til
Excellencen med de Ord: »Ja, vi faa vel lade ham
faa dem,« hvorpaa han skrev sit »Bevilliget, Frederik
R.,« og saaledes fik General Castonnier de 3000 Rdl.,
som han vilde have.
Min Meddeler tilføjede som en oplysende eller
besmykkende Omstændighed, at Kong Frederik den
6te gjerne saa, at hans Officerer ansøgte om Gratialer,
og at man endog var tilbøjelig til at antage, at Kongen
nærede større Velvillie for dem, der ansøgte derom,
end for dem, der ikke benyttede sig deraf. Det var
altsaa kun en lille Frugt af det saakaldte »Gratiale
system«, der havde vist sig. I den Form er Systemet
jo forlængst skrinlagt; alt under Christian den 8nde
fik det nye Former, i det det krøb i Ly af Naadessekretariatet, og under vor nuværende frie Forfatning
har det maaske faaet en anden Ham; thi selve Syste
met er neppe ganske bortfaldet.
Af samme Meddeler har jeg det følgende: Under
en større Troppesamling ved Hedensted i Nærheden
af Horsens, i Frederik den 6tes Tid, sendte Kongen

77

under Manøvren en af sine Adjutanter med en Mel
ding til General Castonnier, der kommanderede en af
Fløjene. Da nu Adjutanten kom sprængende i Kar
riere, red han, enten af Uagtsomhed eller maaske for
sætligt, til højre Side af Generalen, og efter at have
saluteret overleverede han Meldingen.
Da Generalen havde læst den, befalede han Adju
tanten at overbringe Hans Majestæt Underretning om,
at Ordren var modtagen, idet han derhos tilføjede:
»og vil De saa tillige melde Hans Majestæt Kongen,
at jeg beklager, at Hans Majestæts Adjutanter ikke
have lært at overbringe en Melding paa reglements
mæssig Maade.«
Denne Extramelding maatte den uheldige Adjutant da ogsaa personlig bringe til Hans Majestæt
Kongen, som, da han hørte den, yttrede: »han var
altsaa grov imod Dem,« og da Adjutanten ikke kunde
benægte det, tilføjede Kongen efter et Par Hm! Hml:
»Faar at finde Dem deri; det er han saa tidt imod
mig.«
Saadanne Tilfælde morede Kongen hjerteligt, og
min Meddelers Ord: »men han havde sgu godt af
det« overbeviste mig om, at Reprimanden havde truffet
den rette; den paagjældende var nemlig, efter hvad
jeg paa anden Maade har erfaret, en Mand, som paa
Grund af en særdeles insinuant Karakter i høj Grad
frygtedes af sine Kammerater, og som var Gjenstand
for et formeligt Spioneri, naar han, efter at det var
lykkedes at faa ham fjernet fra Byen, en Gang imel
lem kom tilbage til Hovedstaden.
Under den første slesvigske Krig havde jeg oftere
Lejlighed til at træffe sammen med en afskediget Rit
mester, der fungerede som Pladskommandant. Han
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havde tidligere staaet ved det slesvigske CuirasserRegiment og ligget i Horsens, og af ham har jeg
følgende Anekdote. Da han en Gang i Forening med
en Kammerat var kommen fra Horsens til Fredericia
for at søge om Permission til Kjøbenhavn, havde hans
Kammerat, der var yngre af Anciennitet, men betyde
lig højere af Væxt, imod Reglementet stillet sig paa
højre Side af ham, da de i den Anledning meldte sig
hos Generalen*); denne Respektstridighed skulde nu
medføre sin Straf. Thi da Generalen traadte ind til
dem, saa han stift paa dem begge og tiltalte derpaa
Meddelerens Kammerat med de Ord: »Staar han efter
Højden eller Ancienniteten? Afmarschér til Venstre!«
og da dette var sket, og min Meddeler havde fore
bragt sin Begjæring, blev denne bevilliget med de Ord :
»rejs han kun, han Lille,« hvorimod Kammeraten paa
sin Begjæring fik det Svar: »Hjem igjen og læs han
Reglementet!«
Om med Rette eller Urette skal jeg lade være
uafgjort — skjønt jeg, efter hvad jeg selv har oplevet,
er meget tilbøjelig til at antage, at det just ikke er
saa ganske med Urette — har al militait Musik, hvad
enten den er bleven kaldt Brigade-, Regiments-, Ba
taillons- eller Korpsmusik, haft Ord for at være de
Overordnedes Kjæledægge, hvorpaa der maatte tages
*) Hans Kongelige Højhed Prinds Ferdinand var paa den Tid
kommanderende General i Nørrejylland, man da han havde
sit Ophold i Kjøbenhavn, var den ældste Regimentschef i
Jylland, hvad General Castonnier da var, den faktisk kom
manderende General, til hvem alle Andragender, Beretninger
m. m. fra Provindsen indsendtes; igjennem Prinds Ferdinand
forelagdes de saa for Hans Majestæt Kongen.
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nænsomt, og paa hvis for Fædrelandet saa vigtige
Kræfter der endelig maatte spares.
Dette maatte Kong Frederik den yende selv under
sit Exil i Fredericia som Kommandør for det Fyenske
Infanteri-Regiment sande Rigtigheden af.
Hans Kongelige Højhed lod nemlig Musikken
følge med ud til Regimentets Øvelsesplads for under
Hviletiden at musicere, istedetfor at han skulde have
dimitteret den ved Foden af Fæstningens Glacis, som
det tidligere havde været Skik og Brug; dér plejede
den saa efter endte Øvelser igjen at modtage Regi
mentet for at blæse det ind i Byen. Det skete ganske
vist kun i den Tid, da Regimentet holdt sine Høst
manøvrer, hvor Øvelserne foregik paa den i Nærheden
af Fæstningen liggende Fælled, og hvor man ikke
drog ud paa de egentlige Feltmanøvrer; men selv
dette var dog for grusomt mod Musikken. Hvorledes
skulde dog de Stakler holde en saa anstrengende Tje
neste ud? De vilde jo komme til at blæse baade
Tænder og Lunger bort og blive Invalider i deres
kraftigste Aar. Der udgik derfor en Befaling fra Re
gimentets virkelige Chef, hvorefter Musikken kun visse
Gange om Ugen skulde følge Regimentet ud af Fæst
ningen og atter modtage det ved dets Hjemkomst
fra Øvelserne for at ledsage det til Kommandørens
Bolig.
Muligvis har Ordren ikke været Hans Kongelige
Højhed tydelig nok; muligvis har han en kort Tid
derefter forglemt, at der var givet en saadan Ordre,
eller muligvis har han maaske staaet i den Formening,
at han som Prinds ikke behøvede saa nøje at efter
komme den givne Ordre. Dette være nu som det
vil; sikkert. er det, at det ikke varede saa meget længe,
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inden at Musikken igjen, ifølge Regimentskomman
dørens Befaling, maatte følge Regimentet til Øvelses
pladsen for dér at musicere, medens der blev holdt
Hvil.
At dette skulde kunne gaa af i Stilhed, var jo
utænkeligt, naar man tager i Betragtning, at det var
Kjæledæggen, der behandledes saaledes, og at den
havde Adgang til Generalens Husbestyrerindes *) Øre;
og det varede da ej heller længe, inden denne Hans
Kongelige Højheds Overhørighed kom til Generalens
Kundskab. En saadan Gjerning krævede, at der sta
tueredes et alvorligt Exempel, og dette lod ikke længe
vente paa sig.
»Min lille Prinds«, saaledes kaldte Generalen ham
i Almindelighed, modtog derfor en skjønne Dag en
Tilkjendegivelse fra ham, at han agtede til den og
den Dag og det og det Klokkeslet at inspicere Regi*) Som en vigtig Person i Generalens Hus havde hun en meget
formaaende Indflydelse hos ham, og den var godt kjendt
baade af høje og lave. Naar en eller anden ung Officer
ønskede at insinuere sig hos Generalen og blive tilsagt til
hans Tafler, behøvede han blot at gaa jevnligt forbi hans
Bopæl og venligt hilse til Husbestyrerinden, naar hun sad
ved Vinduet. Det var ligesaa godt som en Indbydelse; men
ve den, som ikke viste hende denne Respekt! Han kom
ikke til at staa i Generalens Kridthus. Den unge Officer,
der blev ansat ved Regimentet, blev strax af Kammeraterne
underrettet om, at naar han ved Ronden ikke fandt de foran
Generalens Bopæl udsatte Soldater paa deres Post, og Vejret
var slet, maatte han ikke gjøre nogen Melding derom, men
havde blot at se ind af Entreedøren for at overbevise sig om,
at de sad dér; Husbestyrerinden havde nemlig sat dette
igjennem, for at de ulykkelige* Soldater ikke skulde fryse
udenfor, og var det meget strengt Vejr, bleve de endog ofte
trakterede med et Glas Punsch.
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mentet og lade sig det præsentere; det havde derfor
at staa opmarscheret paa den dertil bestemte Plads.
Dette skete, og til det bestemte Klokkeslet kom
da Generalen i fuld Galla kjørende i Ekvipage med
fire Heste for og Tilbehør af Toppe og Tjenere og
modtoges med de ham tilkommende Honneurs. Efter at
han derpaa var stegen til Hest, havde inspiceret Regi
mentet, ladet det foretage nogle Øvelser, og efter at
Regimentet var passeret forbi ham i Revuemarsch, be
falede han Hans Kongelige Højhed at lade Officererne
træde sammen i Carré.
I denne bevidnede Generalen Regimentet, dets
Kommandør og Officerer, Underofficerer og Mandskab,
sin Tilfredshed med den stedfundne Præsensation, og
derefter vendte han sig direkte til Hans Kongelige
Højhed med følgende Ord: »Jeg har, som Deres
Kongelige Højhed bekjendt, givet Regimentet den
Ordre, at Musikken kun skulde følge Regimentet til
Udgangen af Fæstningen og modtage det dér, naar
det igjen kom tilbage fra dets Øvelser. Denne Ordre
har Deres Kongelige Højhed som Regimentets Kom
mandør ikke efterkommet. Jeg gjentager den nu i
Regimentets Officerers Paahør og forventer, at den
ikke oftere bliver overtraadt, da jeg i modsat Fald vil
se mig nødsaget til at diktere Regimentets Komman
dør Arrest, indtil nærmere Ordre modtages fra Hans
Majestæt Kongen.«
Efterat Officererne derpaa igjen vare traadte til
bage paa deres respektive Pladser, og Generalen atter
var kommen til Sæde i sin Ekvipage, passerede han
langsomt forbi Regimentet, der atter, med Prindsen i
Fronten, gav ham de befalede Honneurs.
Hans Kongelige Højhed havde aldeles tabt Slaget,
6
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der var vundet af Kjæledæggen ved Husbestyrerindens
Assistance; Generalens Befaling blev nemlig ikke senere
overtraadt.
Tiderne have forandret sig. Dette dristede en
General sig til under en Konge, der med al sin Hu
manitet og medfødte Hjertensgodhed vidste, at han
var Enevoldskonge, og følte sig som saadan. Tror
man, at nogen af Nutidens — den gyldne Friheds
tids — Generaler vilde driste sig dertil? Jeg tror det
ikke. —
Det var imidlertid ikke den eneste Myndighed,
General Castonnier tiltog sig over Prindsen; han ud
strakte den ogsaa til andre Regioner, vistnok i Over
ensstemmelse med den Instrux, han havde modtaget
af Frederik den 6te. Samtidig med Prindsens Ankomst
til Fæstningen havde en stille, bly Enkefru C. taget
Ophold i Byen. Hendes Mand ville senere Historie
forskere neppe nogensinde opdage Spor af, saa ubekjendt var han for Samtiden, der endog betvivlede
hans Existents. Hun nød Livets huslige Glæder i en
snævrere Kreds, gjorde ikke store Fordringer til Livet
og tilbragte Tiden i en fredelig Ro.
Denne skulde dog for en kort Tid forstyrres, og
selve hendes lykkelige Existents blive truet, i det en
tidligere saakaldet »Veninde«, en i den Tid velbekjendt
Jomfru i Kjøbenhavn, aflagde hende et Besøg. Der
ymtedes kort efter noget om, at der var kommen
Ufred ind i den før saa rolige Bolig, og at den bly
Enkefrue var bleven skinsyg paa sin jomfruelige Ven
inde, ja endog var begyndt at frygte for, at hun
muligvis kunde komme til at forlade sit fredelige
Paulun til Fordel for den dydsirede Veninde og til at
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gaa af, tidligere end hun ønskede det, paa en tarvelig
Pension.
Naturligvis kunde saadant ikke længe blive skjult
for Byens lille Publikum, der ligesom i de større
Byer kun levede paa Næstens Bekostning, og Nyheden
blev da ogsaa snart bragt for Generalens Øre, maaske
foranlediget af den bly Enke selv.
Ufreden varede derfor kun kort. Saasnart Gene
ralen havde erholdt den Underretning, han ansaa som
fornøden, blev den skjønne »Helena« kaldt for ham og
fik den venlige Tiltale af ham: »Det er nok med een
M . . ; to vil jeg ikke have indenfor Fæstningens
Volde, og hvis hun derfor ikke er borte inden fire
og tyve Timer, lader jeg hende af Underofficerer pidske
lige til Snoghøj.« Dermed forsvandt den skjønne
Dulcinea i al Stilhed for igjen at nyde Livet i Hoved
staden og for senere at naa en langt højere Værdig
hed, og Generalens tro Underofficerer bleve saaledes
befriede for at ledsage hende til Snoghøj med den
hende tiltænkte Honneur.------Ved forøvrigt at samtale med mange af de forskj ellige Samfundsklasser om dette Prindsens Exil fik
man det Indtryk, at han den Gang, ligesom senere
paa Tronen, havde vundet alles Kjærlighed og Velvillie ved sin Jevnhed, Godmodighed og sit saa ægte
danske Sindelag. I Begyndelsen havde han af og til
deltaget i Selskaber hos flere af Byens højere stillede
Embedsmænd, men havde i de sidste Aar trukket sig
tilbage derfra, da han en Aften var bleven noget stødt
hos en af disse.
Den 31te December 1839 forlod han Byen.

NOGLE HISTORISKE NOTITSER
OM BYEN.
de foregaaende Blade har jeg forsøgt at give
Hovedtrækkene af Livet for en Menneskealder
siden i en Provindsby, som tillige den Gang
ansaas for en vigtig Garnisonsby.
Jeg føler imidlertid, at et saadant Billede ikke vil
kunne fuldstændigt opfattes, naar der ikke tillige
skjænkes den Ramme nogle Ord, der paa den Tid
indfattede det. Da de efterfølgende historiske Notitser
om Byen i Forening med en Omtale af den dér her
skende Virksomhed og dens Omgivelser paa hin Tid
ville tjene dertil, finder jeg, at jeg for Totalindtrykkets
Skyld ikke tør forbigaa dem, saa meget mere som jeg
derved kommer til at fremhæve flere Momenter, der
yderligere ville illustrere Livet i Byen.
Som By og Kjøbstad hører Fredericia til de yngste
i Jylland, og det er, naar man ikke vil regne Handels
pladsen Silkeborg til Kjøbstædernes Tal, kun Nibe og
Frederikshavn, der have faaet Kjøbstadsprivilegier se
nere end den. Dens Fremkomst er da ej heller sket
lidt efter lidt, og dens Fødsel hidrører ikke fra en
for Næring, Handel og Trafik heldig naturlig Be-
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liggenhed. Den er kun bleven til som et Appendix
til den Fæstning, det i sin Tid fandtes hensigtsmæssigt
at anlægge dér, og der vilde neppe nogensinde paa
det Sted have rejst sig en Kjøbstad af sig selv; herom
vil et Blik paa Kortet snart overbevise os.
Fredericia ligger paa en langstrakt Odde, der fra
Elbo Herred skyder sig ud imod Kattegat eller den
nordligste Del af Lillebelt, som begrændser den imod
Øst og Sydøst, medens Vejleijord begrændser dens
Opland imod Nord. Det er lidet troligt, at en Kjøb
stad skulde have rejst sig dér, indeklemt mellem Kjøbstæderne Kolding og Vejle, der kun ligge omtrent tre
Mil fra den, med et meget ubetydeligt Opland, og
skilt fra Fyen ved Beltet, der paa det Sted er noget
over en Fjerdingvej bredt og frembyder en meget
lettere og kortere Overfart imellem Middelfart og
Snoghøj.
Odden, hvorpaa saavel Fæstningen som Byen lig
ger, hed oprindelig «Beersodde«, men fik fra det Øje
blik, Anlægget paabegyndtes, Navnet »Frederiksodde«,
og dens yderste Spids, hvorpaa Citadellet ligger, blev
kaldet >Skandseodde«. Den skylder alene Frederik den
3die’s Kongebud sit Anlæg, og da han først besteg
Tronen i 1648, kan dette allertidligst være begyndt i
1649, °g dens første Privilegier ere da ogsaa fra Slut
ningen af 1650.
For at skaffe den fornødne Plads til Fæstningen
maatte et helt Landsogn, der talte tre Landsbyer,
nemlig Ullerup Sogn med Byerne Ullerup, Handerup
og Hyby, række Hals, og deres Beboere bleve ved et
Magtbud nødte til at flytte udenfor Fæstningens Volde.
Af de ovennævnte tre Landsbyer findes der selvfølgelig
intet Spor længer; kun enkelte Stedsbenævnelser saa-
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som: »Hyby Fælled«, »Handerup Mark og Skov«,
»Ullerup Bæk« vise, at Hyby har ligget nordlig, og
Handerup sydlig for Byen.
Samtidig med Byens Anlæg maa det antages, at
Fæstningsværkerne ere paabegyndte og vistnok i samme
Omfang som de nuværende; i alt Fald findes der ikke
Spor af andre.
Det har vistnok været Frederik den 3die’s Tanke
og Hensigt ikke alene at anlægge en Fæstning, men
ogsaa at grundlægge en stor og omfangsrig By. Dette
fremgaar ikke alene af det store Areal, som ligger
indenfor Voldene, og som bestemtes til Byggepladser,
men ogsaa af de betydelige Privilegier, han forundte
den. Flere af disse tilsigtede nærmest at faa den be
folket saa hurtigt som muligt, da Beboerne fra de
trende Landsbyer kun kunde fylde som Draaber i
Havet.
Nybyggerne fik derfor ikke alene fri Byggeplads
indenfor Voldene, men tillige ikke ubetydelige Mark
lodder; de fritoges for 6te og 1 oende Penge, havde
Skattefrihed i 10 Aar, vare ligeledes i de første 10 Aar
fuldkomment fri for Told og Accise og svarede kun
halv Told og Accise i de paafølgende 20 Aar.
Da Jordlodderne vare uddelte, erholdt Nybyggerne
Ret til at lade et vist Antal Kreaturer græsse paa de
store Fælleder, der tilhørte Byen. I de allerførste Aar
af dette Aarhundrede udskiftedes imidlertid Byens
Jorder, der udgjorde omtrent 3000 Tdr. Land, circa
350 Tdr. Hartkorn, og en Del af dem blev nu givet
som Erstatning til dem, der tidligere havde haft Græs
ningsret paa Fællederne, medens Resten forbeholdtes
til Uddeling som Jordlodder til senere tilkommende
Nybyggere. Fra den Tid fik disse for hver Dalers
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Grundskat, der kom til at hvile paa deres Byggeplads
i Byen, 3000 Kvadrat-Alen Jord i Marken; men i
1846 indskrænkedes dette Areal til 1000 Kvadrat-Alen,
og det er senere ganske bortfaldet.
Naar flere have forment, at det endog skal have
været Frederik den 3die’s Hensigt at gjøre den til
Rigernes Hoved- og Residentsstad, da er det mig ikke
bekjendt, om der virkelig findes historiske Data, der
maatte bekræfte dette. At en saadan Tanke og Hen
sigt allerede skulde være opstaaet hos ham ved dens
første Anlæg, synes dog lidet troligt; thi da Danmark
jo den Gang endnu foruden Norge var i Besiddelse
af sine østlige Provindser, Skaane, Halland og Blekingen,
synes Kjøbenhavn som Rigernes Hovedstad at have
været det rette Centrum.
Snarere maatte det da antages, at der kunde være
bleven Spørgsmaal derom, da disse Provindser tabtes
ved den usalige Fred i Roskilde 1658, hvorved Kjø
benhavn kom til at ligge saa at sige lige paa Skjellet
mellem Danmark og Danmarks farligste og mest rovgridske Fjende. Fredericia med sin Beliggenhed paa
Grændsen af de tre betydelige Provindser, Nørrejyl
land, Fyen og Sønderjylland, skulde da synes at være
bleven Danmarks naturlige Centrum, ligesom Forbin
delsen med Norge lettere derfra kunde vedligeholdes
end fra Kjøbenhavn.
Men der er jo et betydeligt Spring fra den blotte
Tanke til dens Udførelse i Virkeligheden, og det gaar
ikke saa ganske let at gjøre en By til Hoved- og Re
sidentsstad istedetfor en anden, som i lange Tider har
nydt denne Ære.
Ønsket og Tanken om at gjenvinde de tabte
Provindser opgaves vistnok ej heller den Gang for
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bestandigt, hvad da ogsaa Historien bekræfter; og der
til kommer, at Fredericia, hvis Fæstningsværker alt
den Gang vare anlagte i deres fulde Omfang, hvor
stort Arealet indenfor Fæstningsvoldene end syntes at
være, dog paa ingen Maade vilde have haft Plads til
at fyldestgjøre, hvad der udkrævedes for en Hovedog Residentsstad.
Man kan derfor vistnok ganske roligt blive staaende ved, at det kun var Kongens Hensigt, at der
skulde opstaa en stor og vigtig By og Fæstning, uden
at man skal indlade sig paa Drømmerier om den som
Hoved- og Residentsstad eller overgive sig til ørkesløse Fantasibilleder af, hvorledes det vel nu vilde have
set ud i Danmark, hvis dette var bleven Tilfældet.
For yderligere at fremme Byens Opkomst gav
han den Aaret efter, at han var bleven Enevoldskonge,
nye Privilegier (af 9ende Novbr. 1661) og ophøjede
den til en af Landets Stapelstæder. I 1664 skiftede
den derfor Navn fra »Frederiksodde« til »Fredericia«, et
Navn, der dog aldrig har villet falde ret for Tungen,
af hvilken Grund den ogsaa i daglig Tale har maattet
lade sig nøje med Navnet »Frederits« og mere vulgairt
»Fræderiss«, og kun i det officielle Sprog træder den
frem med det stateligere Navn: »Fredericia«.
Ogsaa Sønnen Christian den 5 te forøgede betyde
ligt dens Privilegier, idet han under nte Marts 1682
indrømmede den fri Religionsøvelse for alle Religioner
og Sekter; den fik derhos Asylret for Fallenter og
udenrigske Manddrabere.
Under Frederik den 4de indkaldtes, som alt tid
ligere omtalt, en Del Fransk-reformerte, og det var ogsaa
under denne Konge, at der i 1728 affattedes en fuld-
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stændig Plan for Byens Bebyggelse, som i det væsent
lige senere er bleven fulgt.
Efter den blev der afstukket 24 Gader og Stræder.
De ere snorlige, skjære hverandre i rette Vinkler og
have en i Forhold til Bygningernes Højde ret an
selig Bredde, i det Hovedgaderne ere henved 25 Alen,
og Stræderne 13 Alen brede. Den saakaldte »Kongens
Gade« har endog en Bredde af noget over 30 Alen.
Paa Planen afsattes ogsaa et Net af Kanaler, der skulde
føres op lige til Byens Centrum, og der forbeholdtes
en Plads til et kongeligt Slot. Byens Gader og Fæst
ningens Bastioner siges at være bievne opkaldte efter
Kongens Titulatur og det daværende Riges større Pro
vindser med et Appendix af Kongens-, Dronningens-,
Prinds- og Prindsessegade, hvilket naturligvis ikke
turde savnes i en By, der alene skyldte den enevæl
dige Konge sin Grundlæggelse, tilmed da en saadan
Benævnelse jo svarede til Tidernes Aand. De Navne,
som Gaderne og Bastionerne nuomstunder bære, synes
at bekræfte Rigtigheden af Sagnet.
Om Fæstningens Anlæg stod i Forbindelse med
Frederik den 3die’s Planer om at gjøre Danmark til
udelukkende Herre over Østersøen og en Del af
Nordsøen, er mig ikke tilstrækkelig bekjendt. At der
tilsigtedes en fuldstændig Afspærring af Beltet, synes
at faa en Bekræftelse derved, at det tillige var hans
Agt at befæste den ligeoverfor i Fyen beliggende Stribodde, derefter Dronningen skulde kaldes »Sophieodde«;
herved vilde man altsaa faa et Pendant til KjøbenhavnChristianshavn.
Denne Hensigt var det visnok i alt Fald, der be
stemte Valget af Pladsen for Fredericia Fæstning, som
var det Anlæg, der først begyndte at blive anlagt, og
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Planen synes ogsaa fuldkommen hensigtssvarende, naar
Hensyn tages til samtlige Forhold, og navnlig til den
Tids Skyts og dets Rækkeevne; men den sidste Del
af Planen kom aldrig til Udførelse.
Men paa den anden Side synes der paa den Tid
ikke at have været nogen paatrængende Grund til en
saadan Afspærring. Lillebelt betragtedes jo den Gang
som et aflukket Vand, der slet ikke maatte besejles af
fremmede Nationers Skibe. Forbindelsen derigjennem
med Østersøen kunde paa den Tid egentlig kun have
Betydning for nogle faa Hansestæder, saasom Lübeck
og Bremen; men Hansestæderne fik jo først i det
syttende Aarhundrede Tilladelse til at passere Storebelt, der ligeledes indtil da havde været betragtet som
et aflukket Vand, uden at der var Tale om saadan
Tilladelse for Lillebelt. Farvandet var derhos efter
Datidens maritime Standpunkt saa vanskeligt at befare,
at det neppe kunde friste til at følge den Vej.
Jeg tror derfor, at Sandsynligheden er størst for,
at Hensigten med dens Anlæg kun har været at dække
Nørrejylland, der indtil da havde været uden Fæstning,
og som derfor gjentagende Gange under Christian den
4de var bleven et værgeløst Bytte for fjendtlige, hær
gende Hære. Dens Anlæg paa det valgte Punkt synes
ogsaa at have været tjenlig saavel dertil som til at
gardere Fyen mod en fjendtlig Overgang.
Man har imidlertid ment, at den som Fæstning
led af altfor megen tilsigtet Storhed, og at der udfordredes en større Styrke til dens Forsvar, end tjenligt
var for den øvrige Armee, ligesom flere Militaire have
udtalt, at den var vanskelig at debouchere fra, og at
det vilde have været bedre, om den havde været an
lagt ved Snoghøj. Herom skal jeg, som ikke er sag-
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kyndig, ikke udtale nogensomhelst Formening eller
Dom, men kun bemærke, at man under den første
slesvigske Krig paatænkte at realisere den sidste Plan,
og at der i den Anledning blev indledet Underhand
linger med den derværende Ejer af Snoghøj, ligesom
ogsaa Ingeniørerne udarbejdede Planer til Realisationen
heraf. —
Det er imidlertid sikkert, at den som Fæstning
ikke udholdt den første Prøve, hvorpaa den blev sat.
Thi efterat Frederik den 3 die ved det enemægtige
Rigsraads Beslutning paa Rigsdagen i Odense, vistnok
imod sin egen Villie og Ønske, var bleven Deltager
i den usalige Krig imod Sverrig varede det kun ganske
faa Maaneder, inden den svenske Armee under Gene
ral Wrangel igjennem Hertugdømmerne rykkede ind
i Nørrejylland. Rigens daværende Marsk, Anders Bilde,
kastede sig saa med Resten af Armeen ind i Fæst
ningen, der efter en Belejring paa omtrent to Maa
neder blev indtagen ved Fjendens Storm den 24nde
Oktbr. s. A., under hvilken Marsken, Anders Bilde,
faldt.
Efter hvad der i Almindelighed vides derom,
foregik den natlige Storm fra den nordlige Side, der
altid har været anset som den svageste, da den syd
lige Side kan dækkes ved Opdæmning af Ullerup
Bæk. Fjenden førtes frem ad den smalle Landbræmme,
som ligger imellem den saakaldte »Danmarks Bastion«
og selve Beltet, og som kun dækkedes af et Forhug
og et svagt Palisadeværk, og saaledes kom han i Løbet
af nogle faa Øjeblikke midt ind i selve Byen. Hoved
grunden til dette sørgelige Resultat maa dog vistnok
nærmest søges i, at den danske Styrke var altfor svag

i Forhold til Fæstningens Størrelse, og at Fæstnings
værkerne ikke vare aldeles fuldendte.
Strax efter Tilendebringelsen af denne forsmæde
lige Krig, der skilte os af med Skaane, Halland og
Blekingen, opbyggedes og restaureredes igjen Fæst
ningsværkerne, der for en stor Del vare bievne øde
lagte af Fjenden. Det var dog først under Frederik
den 4de, at Fæstningen i Aarene 1709 til 1712 sattes
i en saadan Forsvarstilstand, som Datiden fordrede
det; men samtidig med denne Istandsættelse, kan man
sige, begyndte ogsaa dens Forfald. Dette tiltog Aar
for Aar, da der til dens Vedligeholdelse kun brugtes
den Arbejdskraft, som Straffefangerne i det derværende
Stokhus kunde afgive; og da dette nedlagdes, ophørte
enhver Vedligeholdelse. Indtil 1847 havde dens Rolle
som Fæstning saaledes været bedrøvelig nok, og hvad
der følger efter den Tid, skal ikke omtales i disse
Blade.*)
*) Fæstningen bestaar af den egentlige Fæstning og et Citadel.
Selve Fæstningen har imod Landsiden, hvor den danner en
Bue af omtrent en Fjerdingvejs Længde, en Hovedvold, en
Courtine og foran den en Grav af forskjellig Bredde samt
flere Raveliner foran Graven. Hovedvolden danner otte
Fronter, der dækkes af 9 Bastioner, nemlig Oldenborgs, Holstens, Slesvigs, Prindsessens, Prinds Georgs, Prinds Christians,
Dronningens, Kongens og Danmarks Bastion. Af Bastionerne
have de fire den saakaldte »Kavaleer«, der i daglig Tale
kaldes »Kat«; det er en mindre Jordforhøjning i Bastionens
Centrum, som rager op over den egentlige Vold og tjener
til at bære et enkelt større eller et Par mindre Stykker Skyts.
Fæstningen har tre Porte, nemlig Kongens, Prindsens og
Havne- eller Søporten. Imod Søsiden løber en Vold af
meget forskjellig Højde, der fra begge Sider, Nord og Syd,
løber sammen i Citadellet, og som i hver Retning har en
omtrentlig Længde af 1500 Alen med tre Smaabastioner,
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Er der nogen By i Danmark, som med et
Dickensk Udtryk kunde kaldes »store Forventninger«,
og paa hvilken tilmed Fabelens Ord: »parturiunt mon
tes, nascitur ridiculus mus« *) passer, saa er det ganske
sikkert Fredericia, lige indtil den Tid jeg har for Øje.
Allerede dens Navn er aldrig kommen til sin fulde
Ret, skjønt det tæller ligesaa mange Vokaler som
Konsonanter.
Drømt har den i det Par Aarhundreder, den har
existeret, store og fortryllende Drømme, snart om at
blive Kongens Residentsstad, snart om som Stapelstad
at hæve sig op mellem Rigets mægtigste Stæder, snart
om at skulle afgive et betryggende og sikkert Værn
for Danmarks Flaade, og snart om at gjøre sig udøde
lig som Fæstning.
Ak! Hvad vare alle dens Drømme bievne til i
Virkeligheden lige til min Tidl Kun, at den viste sig
som et kjødløst Skelet, der syntes aldrig at ville blive
til et rigtig stort, stærkt og fyldigt Legeme. Idet dens
Anlæg med de storartede Planer for Øje slugte næsten
et helt Landsbysogn, fik den indenfor sine Volde et
saa betydeligt Areal, at det endnu i min Tid knapt
var lykkedes at faa mere end henimod Halvdelen deraf
hvoraf Delmenhorsts og Pinneborgs ligge paa den sydlige,
og Norges Bastion paa den nordlige Side af Citadellet. I
dette var et bombefast Krudttaarn og et Tøjhus, og dersteds
var ogsaa etableret Fæstningens Salutbatteri, hvor Flaget
vajede. Fæstningen havde ingen Udfaldsporte, og alle Fæst
ningsværkerne bestod kun af Jordvolde, der ikke var for
synede med Kassematter eller andre Dækningsmidler. Kun
Prindsens Port var opført af Mur. Kongens Port var kun en
Gjennemskjæring af Volden, og Havneporten en Jerngitterport.
*) Bjergene ere i Barnsnød; der fødes en latterlig Mus.
U. A.
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bebygget, og det til Trods for alle de Anstrengelser,
der i saa Henseende vare gjorte, og til Trods for Ny
byggerne, som ingen andre Steder i Landet lokkedes
ved en saadan Mængde Privilegier. Der var afstukket
Gader, Torve og Kanaler, som dog aldrig skulde se
Dagens Lys, og hvis Terrain endnu henlaa i den
oprindelige Skikkelse, som Enge eller dyrkede Marker.*)
Bygningerne vare i Almindelighed kun paa een
Etage, stundom med en lille Kvist ovenpaa. En to
etages Bygning hørte til Sjeldenhederne, og jeg tror
ikke, at der paa den Tid, jeg omtaler, fandtes meget
over en Snes af dem. Flere af Bygningerne, navnlig
de, som afbenyttedes af Landbrugerne, vare af Bin
dingsværk. Skjønt Byen havde tre Kirker, Trinitatis,
Michaeli og den fransk-reformerte, en Synagoge og
et katholsk Kapel, og desforuden en halv Snes offent
lige Bygninger, dels civile, dels militaire, var dog
ikke en eneste af dem af nogen arkitektonisk Betyd
ning; de glimrede mest ved deres overordentlige Tarve
lighed. Intet Taarn eller Spir hævede sig paa nogen
Bygning, med mindre man vilde kalde den lille Kalot,
der var paabygget Michaeli Kirke, for et Taarn; ingen
offentlig eller privat Bygning fremtraadte i en ædel
Form eller med en smuk Facade, der fængslede Øjet.
Spadserede man nu paa Volden, hvor der vel
paa enkelte Steder var begyndt Beplantning, men som
dog endnu den Gang hverken afgav Skygge eller
Skjønhed, og lod man Øjet gaa ind over Byen med
*) I Resen’s Atlas findes en fuldstændig Aftegning af den lagte
Byggeplan, og man kan efter den endnu fuldkomment ori
entere sig i Byen ; thi Gaderne ere, forsaavidt de ere anlagte,
ganske i Overensstemmelse dermed, ligesaavelsom deres Be
nævnelser.
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dens indtil 2000 Alen lange, snorlige og ensformige
Gader med disse smaa, lave Bygninger, var det visse
lig intet oplivende Indtryk, man fik af den. Al
Færdsel manglede ganske, og hvor meget man end
spejdede, kunde man ikke opdage nogen Vogn eller
Fodgjænger. Den saa aldeles ud som en af de Byer,
Børn stille op til Moro af en Niirnberger-Legetøjsæske, og den fremkaldte uvilkaarligt et Billede af
Eventyrenes Fortællinger om de ved Trolddom forhexede Byer, hvor alt Liv er stivnet i Dødssøvn.
Kastede man fra den golde Vold Blikket ud imod
Landsiden, saa man først i det fjerne Skov, men i
Nærheden kun flade Marker, hvorigjennem nogle
dorske, gule Landeveje uden Færdsel og uden Alleer
eller anden Afvexling strakte sig, saa langt Øjet kunde
naa, samt Fæstningens aldeles nøgne og tørre Glacis.
Havde man ikke til Erstatning haft det smukke og
evigt afvexlende Belt at vandre ved, vilde Opholdet i
Fredericia i Efteraarstiden og om Vinteren ofte have
været temmelig nedtrykkende for den, der ikke altid
havde Lyst til, som en Troglodyt, at begrave sig i
sin Hule eller, som Bjørnen, at lægge sig i Vinter
søvn, men trængte til hver Dag at indaande den friske
Luft. Man kunde med sin bedste Villie ikke tilbage
holde den Følelse, at Frederik den 3die’s vistnok gode
Hensigt og Villie kun havde skabt et Misfoster ud af
en paatænkt stor og mægtig Fæstning og By.
Byen havde vel paa min Tid langt om længe
faaet en Forskjønnelseskomitee dannet, men man saa
ikke meget til dens Virksomhed, hvad vel nærmest
hidrørte fra Mangel paa Pengeunderstøttelse; thi Pen
gene hang godt fast i Indbyggernes Buxelommer, naar
det gjaldt offentlige Foretagender. Dens Hovedopgave
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den Gang var at conservere den lille bevoxede Plet,
der laa i Byens østlige Side, »Carolinelund« kaldet,
hvilket Anlæg den havde begyndt at udvide ved Be
plantning af det nærmest liggende Voldparti, hvorfra
der var Udsigt over Beltet og Indsejlingen til samme;
men dette var den Gang i sin allerspædeste Barndom. —
Hos en eller anden Forfatter har jeg en Gang for
mange Aar siden læst, at en Bys Kirkegaard skulde
afgive et ubedrageligt Vidnesbyrd om den Aand, der
hvilede over Byen eller Stedets Beboere. Jeg har der
for altid fulgt den Regel, naar jeg har besøgt en
Kjøbstad eller Landsby, at besøge »de Dødes Have«.
Skulde den fremførte Paastand være fuldkommen sand
— at der er meget træffende i den, er rigtignok bleven
min Overbevisning — da vidnede Kirkegaardenes Ved
ligeholdelse dér i Byen just ikke synderlig godt om
dens Tilstand.
Den Kirkegaard, der hørte til Trinitatis Kirke, og
som paa Grund af dens stærke Træbeplantning kunde
have gjort et meget smukt og hyggeligt Indtryk, lig
nede snarere et stort Vildnis, der var gjennemskaaret
af dybe Grøfter, hvorover en tarveligt udstyret Træbro
eller en enkelt Planke førte. Der fandtes her den
Gang kun een Mindesten, som Frederik den yende,
medens han opholdt sig dér som Prinds, havde ladet
rejse til Minde om en Escadron jydske Dragoner,
som ved Fæstningens Indtagelse af den svenske Gene
ral Wrangel blev fuldstændigt nedsablet af de fjendt
lige, da den ikke vilde overgive sig. Sagnet vil nemlig
vide, at Kampen fandt Sted paa denne Kirkegaard og
paa det Sted, hvor Mindesmærket nu er rejst.
Mindesmærket bestaar kun af en stor, utilhugget,
noget aflang Granit- eller Kampesten, paa hvis ene
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Side, i en udhugget Fordybning, er indfæstet en Ertstavle med følgende Indskrift:
»Pryd, høje Heltesværdi de kjækkes Grav,
Hvem Døden intet var mod Pligt og Ære;
Den Krands, erkjendtligt Borgersind dem gav,
Til sildig Efterslægt et Minde være.«

Det er omgivet af smukke, skyggefulde Træer. De
ommeldte Strofer, fortalte man, vare forfattede af
Prindsens daværende Kabinetssekretair Lunding; men
Mindesmærket er i og for sig et Vidnesbyrd om den
Interesse og Kjærlighed, Prindsen baade da, og senere
paa Tronen, nærede for alt, hvad der hædrede Na
tionen.
Andre Mindesmærker kjendtes den Gang ikke i
Fredericia, naar man da ikke dertil vil henregne nogle
Portraiter paa Raadhuset og nogle Epitafier i Michaeli
Kirke over nogle afdøde Præsidenter og Generalsper
soner, samt en Sten, der er indmuret i Trinitatis
Kirkes ydre Mur; den bærer Frederik den 3die’s
Navnetræk med Kongekrone over og fortæller i Da
tidens opstyltede Sprog, at paa den har Kongen selv
knælet og gjort sin Bøn ved Kirkens Grundlæggelse.
Michaeli Kirkegaard var vel noget bedre holdt,
men havde et skummelt og mørkt Udseende og var
uden al Prydelse, ligesom man intet mærkede til, at
den plejedes af de efterlevende paa den smukke og
tiltalende Maade, som man træffer i saa mange andre
baade smaa og store Byer. Mosaiternes var kun et
nøgent Stykke indhegnet Mark.
Samtlige Kirkegaarde laa forøvrigt inde i selve
Byen og, med Undtagelse af Mosaiternes, umiddelbart
ved og omkring Kirkerne.
Af den tidlige Fortids Bygninger fandtes der endnu
7
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kun nogle faa Rester, der vare af Bindingsværk; men
de udmærkede sig ikke, som i flere andre Byer, hvor
de findes endnu, ved nogensomhelst Udsmykning eller
Udskjæring af Bjælkelagene. En af dem, der laa i
Jyllandsgade, sagdes at kunne føre sin Alder tilbage
til 1650 eller til den Tid, da Byens første Anlæg paabegyndtes. Den siges at have afgivet Hovedkvarteret
for den svenske General Wrangel, efter at han havde
indtaget Fæstningen. Den skal ogsaa, efter hvad man
senere har fortalt mig, i 1848 have været besøgt af
den preussiske General Wrangel, der skal nedstamme
fra eller i alt Fald være i Slægt med den svenske
Adelsslægt af samme Navn. Fordringerne maa i saa
Fald have været meget tarvelige paa de Tider*).
I et af de første Krigsaar fik jeg af en Officer,
der var Maler, men som i Begejstringens Hede fore
løbig havde lagt Paletten til Side for dog senere igjen
at gribe den og blive en af vore talentfulde Kunst
nere, foræret en lille Skitse, som jeg af flere Grunde
opbevarer som et lille Klenodie; han havde taget den,
da han i Krigen om Vinteren havde haft Kvarter i
Fredericia.
Den forestiller en lille Gadescene ved Aftenstid
og viser tre Personer, der ere mødtes hver med sin
Lygte og nu staa og faa sig en lille lun Passiar med
hverandre. Skinnet fra Lygterne tjener til gjensidigt
at belyse Personerne og kaster et svagt Skjær paa de
allernærmeste Omgivelser, hvorimod hele den øvrige
*) Da Admiral Bille, saavidt mig bekjendt, nedleder sin Afstam
ning fra Marsken Anders Bilde, er det et ret ejendommeligt
historisk Træf, at to Ætlinge af de kommanderende i 1657
igjen i 1848 skulde komme til at føre en Kamp med hin
anden ved Fredericia.
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Gade hviler i Bælgmørke. Denne Skitse er en ganske
fortræffelig Afspejling af Byens Belysning, som den
var i min Tid, hvor der i den omfangsrige By ikke
fandtes mere end to Lygter, hvoraf Militairetaten holdt
den ene ved Hovedvagten.
Enhver, der gik ud om Aftenen, forsynede sig
derfor i de mørke Efteraars- og Vinterdage med en
tændt Lygte, som stundom var indrettet til at spændes
om Hatten, stundom om det ene Knæ. Den var al
deles nødvendig, hvis man ønskede at komme nogen
lunde helskindet hjem efter at have aflagt et Besøg.
I Byens Udkanter, hvor man ikke havde fjerneste
Idee om, hvorledes en Brosten saa ud, dannede Gaden
nemlig ofte efter stærk Regn et eneste stort Uføre,
som der udfordredes stort lokalt Kjendskab og stor
Forsigtighed til at passere med nogenlunde Sikkerhed,
og ofte nødtes man til at kravle langs med Husenes
Mure ovenpaa de faa Sten, der laa dér som Afledere
for Tagdryppet.
Men selv de Gader, der havde et større eller
mindre Stykke Brolægning — der var ingen af de
store Gader, der helt igjennem var brolagt — vare
ingenlunde behagelige at vandre paa, da de kun vare
brolagte med Top- eller Piksten med større eller mindre
Fordybninger i, medens man ikke kjendte Fortove
med flade eller tilhuggede Flisesten. Denne virkelig
jammerlige Brolægning var imidlertid kun en Følge
af Byens overdrevent store Omfang, der for en saa
lille Befolkning, som Byen den Gang havde, gjorde
det uoverkommeligt at faa en tidssvarende Brolægning
eller i det hele at naa flere af Byernes almindelige
Goder.
Som et oplysende Exempel paa Tidens Frem7*
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skriden til det bedre fortalte man mig, at tidligere
maatte en Præst, der for en længere Tid tilbage
skulde have boet i den saakaldte Norgesgade, om
Efteraaret og om Vinteren oftere lade Gadens midter
ste Række Sten, der vare betydeligt større end de
andre, overkalke for at kunne finde Stien til sit Hjem,
hvad man dog nu ikke behøvede; men denne Gade
blev da ogsaa i min Tid i daglig Tale kaldt »Benbrækkergaden.«
Selv kom jeg under mit Ophold dér til at bo i
en Gade, der kun var brolagt paa det midterste Parti.
Da jeg for at naa til dette Punkt ønskede paa egen
Bekostning at lægge en Sti af Murstensbrokker og
andet Affald og i den Anledning henvendte mig til
Byens Borgmester med Forespørgsel, om dette kunde
tillades, fik jeg af ham det karakteristiske Svar: »Min
Ven, gjør ganske, som Du vil! Dér, hvor Du bor,
er Du udenfor al Lov og Ret.« •
Renlige vare Gaderne ganske vist paa de Stræk
ninger, der vare brolagte, og dette fik man da ogsaa
idelig at høre af de ægte Fredericianere, naar man for
dem udtalte sig om den usle Brolægning, og der var
derfor ogsaa mange af disse, der ansaa Hovedstadens
Brolægning for ringere end Fredericias. Men denne
Renlighed skyldtes virkelig ikke nogen menneskelig
Virksomhed; jeg har nemlig aldrig set, at Gaderne
bleve fejede. Nej, den hidrørte fra ganske tilfældige
Omstændigheder, nemlig dels fra, at der slet ingen
Færdsel var, og dels fra, at Vinden, der for med
ustandselig Magt igjennem de snorlige Gader, besør
gede en Gadefejers Gjerning. Vinden stod i det hele
vistnok i flere Retninger i Hygæas Tjeneste og bevir
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kede i Forening med Briserne fra Beltet, at der altid
var frisk Luft i Byen.
Nogen offentlig Vandforsyning eller et Vandværk
kjendte Byen ikke til. Enhver maatte selv sørge der
for, og der fandtes da ogsaa i hver Ejendom en Brønd,
hvis Indhold just ikke alle Steder afgav det allerbedste
Drikkevand. Der var vel, omtrent midt i Byen, en
lille Dam, hvis Afløb gik igjennem en Grøft, hvorpaa
det efter at have passeret det lille Lystanlæg »Carolinelund« søgte sit endelige Udløb i Beltet. Men jeg
saa aldrig, at der blev vist den nogen særegen Omhu
for at holde den fri for Smuds og Urenlighed, og den
afbenyttedes af flere af de nærmestboende til Vadsk
og Afskylning af Tøj, hvilket just ikke skulde tjene
til at gjøre dens Vand appetitligt. Ogsaa tæt indenfor
Byen, paa dens nordlige Side, var der et Par større
Damme, men Vandet fra dem blev ikke ledet ind til
Brug i Byen. Endelig løb den saakaldte Ullerup Bæk
saa tæt forbi Byen, at dens Vand ved en passende
Opdæmning vilde kunne have kommet Byen til Gode.
Hvorledes man forholdt sig med Vandforsyningen
i lidebrandstilfælde, er mig ikke bekjendt, da der ingen
saadan fandt Sted i den Tid, jeg havde Ophold dér;
men den Gang Bombardementet fandt Sted, var Brand
væsenet nok ikke saa meget godt og var snart ude af
Stand til at slukke den Ild, der udbrød paa flere Steder.
Paa den Tid, jeg omtaler, var Fredericia en meget
stille, rolig og fredelig By, hvor man til alle Døgnets
Tider kunde færdes uden nogensinde at behøve at
frygte en usømmelig Opførsel eller Overlast; dertil
kjendte alle hinanden for godt; og Politiet, som ind
skrænkede sig til een Politibetjent og to eller tre Nat
vægtere, forstyrredes ingensinde i sin Ro. Man kjendte
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ikke til Politik, Arbejderuroligheder, socialistiske Ud
skejelser eller andet af det meget Onde, som Nutiden
har at trækkes med. De offentlige Beværtningssteder
bleve pænt lukkede af Værterne selv, naar Vægterne
raabte: »Klokken er slagen ti«; der var nemlig ingen
Gjæster efter den Tid, og altsaa ingen Mulighed for
ulovligt Nattesæde.
Dandseboder, Ølhaller eller Sangerindepavilloner
var noget, der ikke en Gang i Drømme faldt nogen
ind; og havde en eller anden af Nutidens stortalende
Mænd da talt, som der nu mange Gange tales om
Konge, Regjering, Embedsmænd eller nogen, der rager
op over den vulgaire Mængde, vilde han baade paa
høje og lave Steder snarest muligt være bleven sat ud
af Døren. Alt var saa loyalt, saa fredeligt og saa roligt.
Om Datiden derfor var ringere end Nutiden, er
dog et meget stort Spørgsmaal.

BYENS INDUSTRIELLE OG COMMERCIELLE LIV.
NDSKJØNT Fredericia paa Grund af sin sær
egne Beliggenhed paa et Næs eller en Odde
kun havde et meget lille, men til Gjengjæld
meget rigt Opland*), og derfor var nødt til at kon
kurrere med de omtrent tre Mile fra den liggende
driftige Byer, Kolding og Vejle, udviklede den dog
alt i min Tid en ikke ganske ubetydelig Virksomhed
i flere Retninger.
Dette hidrørte vistnok meget fra, at dens Havn,
der laa umiddelbart ved Beltet, var lettere at besejle
end de lange og tildels snevre Fjorde ind til Kolding
og Vejle og dertil i Reglen var isfri; men tillige var
Arbejdslønnen meget lille, og Mængden af Arbejds
kraft meget stor.
Byens Jorder, der vare af et meget stort Omfang,
vare gjennemgaaende af en ualmindelig god naturlig
Bonitet, og deres Frugtbarhed forøgedes yderligere ved
den store Gjødningskraft, Byen skaffede dem. De
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•) Som Bevis paa denne Rigdom fremhæves, at Bønderne i
Omegnen ret jævnlig havde deres 40,000 til 100,000 Kr. paa
Kistebunden.
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holdtes derfor i god Drift og behandledes med Due
lighed og Dygtighed, saa at de kunde give et rigeligt
Overskud.
Store Partier af dem, navnlig paa den saakaldte
»reformerte Mark«, anvendtes specielt til Tobaksdyrk
ning, som skrev sig fra den Tid, da den lille refor
merte Koloni under Frederik den 4de indkaldtes til
Byen. Denne Dyrkning har varieret betydeligt, og
der har været Tider, hvor den har været nær ved at
blive opgivet; men den er dog hidtil uafbrudt bleven
holdt vedlige af de Reformerte. Paa min Tid havde
den igjen taget et betydeligt Opsving og udviklet sig
i temmelig stærk Grad, idet der ogsaa dyrkedes Tobak
af flere Avlsbrugere, der ikke hørte til den reformerte
Koloni.
Denne Dyrkning skal være anstrengende og kræver,
naar den skal lykkes, en gjentagen og meget omhygge
lig Pløjning og Harvning og dernæst under Væxten en
stadig Hypning og Rensning med Haandkraft, ligesom
Tørringen kræver egne dertil indrettede Huse eller
Skure. Disse ere kun Træbygninger, der ere aabne
til alle Sider, for at Vinden kan faa uhindret Adgang
overalt, men de ere tækkede dels med Tegl og dels med
Fjæl for at forhindre Regn og Fugtighed fra at trænge
ind i dem. Den indavlede Tobak ophænges i dem i
større eller mindre Bundter med en passende Afstand
fra hverandre, saa at ethvert Bundt kan bevæge sig
ganske frit til alle Sider, alt som Vinden blæser.
Der svaredes ingen Afgifter af denne Dyrkning,
og den sagdes at være lønnende, hvad den vel ogsaa
maa have været, siden den uafbrudt er bleven ved
ligeholdt. Selve Planterne trækkes og erholdes hos
de saakaldte Planteurer, der alle ere Reformerte; disse
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have nemlig Ord for bedst at forstaa sig derpaa; de
afbenyttes ofte tillige til at foretage Udplantningen og
stundom ogsaa til Pasningen. En saadan Tobaksplan
tage afgiver, naar den staar i sin frodigste Væxt og
har naaet en Højde af een til halvanden Alen, et meget
smukt Skue paa Grund af de store, mørkegrønne
Blade, tilmed da der almindeligvis ikke findes nogetsomhelst Ukrudt.
Det var imidlertid kun de simplere Sorter Tobak,
der dyrkedes, og den aarlige Avl ansloges den Gang
til 150,000 å 200,000 Pund.
Byen havde ogsaa vundet et stort Renommée ved
sin Kartoffelavl, i det der dyrkedes den saakaldte
»Kastaniekartoffel«. Denne Kartoffelart, som nu ganske
skal være forsvunden ved den senere opstaaede Kar
toffelsyge, var meget lille og nærmede sig Kuglefor
men, hvorfra dens Benævnelse formentlig hidrører.
Den var gul som en Æggeblomme, meget fast i
Kjødet og af en særdeles fin Smag. Af den udførtes
der aarlig til Kjøbenhavn mange, mange Skibsladnin
ger, da den altid serveredes ved de store Selskaber,
hvor alt skulde være udsøgt.
Af Byens Indvaanere antog man paa min Tid,
at ikke mindre end 400 Borgere beskjæftigede sig med
Avlsbruget. Det var dog kun den mindste Del af
dem, der havde fra to til fire Tønder Hartkorn. Plu
raliteten havde kun een Tønde og lidt derover, og en
Del drev da ogsaa ofte et eller andet Bierhverv ved
Siden af Avlsbruget.
Prisen paa en Tønde Land var selvfølgelig meget
forskjellig alt efter dens naturlige Beskaffenhed og
Bonitet og dens nærmere eller fjernere Afstand fra
Byen. Den var dog neppe noget Sted under 400
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Kroner, og de bedste af Byens Jorder og især de, der
laa tæt ved Byen, betaltes alt den Gang med 800
Kroner og derover; men disse Priser skulle senere
være stegne betydeligt.
Da saaledes mer end en Trediedel af Byens Bor
gere drev Avlsbruget som deres Hovednæringsvej, var
det ganske naturligt, at Byen i flere Retninger havde
beholdt Præget af en Landsby.
I industriel Henseende var der faa Aar før min
Ankomst blevet anlagt et betydeligt Sildesalteri af en
af Byens driftigste Kjøbmænd, som aarligt exporterede
over 1000 Tdr. nedsaltet Sild, foruden hvad der i
fersk eller røget Tilstand afsattes til Byens og Om
egnens Forbrug. Dette Salteri havde sine egne Fiske
pladser med Tilbehør af Bundgarn m. m., men mod
tog tillige, hvad der fiskedes af Fiskere fra Middelfart
og de nærmeste Fiskerlejer. Den Sild, der fangedes,
var imidlertid lille og mager, saa at den ikke afgav
nogen Vare af prima Kvalitet. Dens Hovedmarked
var vore vestindiske Øer, hvor Plantagenegerne endnu
fik deres Kost og Forplejning in natura paa Plan
tagerne.
Der klagedes i Almindelighed over, at den Fisk,
der fangedes i Beltet, var mager, med Undtagelse af
Rødspætterne, der dog kun fiskedes paa et ganske lille
Strøg i Nærheden af Middelfart, og af Aalene, der
rusedes mange Steder. De Byen tilhørende Aalegaarde
afgav saaledes i hin Tid en betydelig aarlig Indtægt
for Byens Magistratspersoner, hvem de vare tillagte.
Dog var Aalefiskeriet utvivlsomt størst i Fænøsund,
hvor det aarlig af Ejeren bortforpagtedes for ikke
ganske smaa Beløb.
Fiskerne, med hvem jeg talte derom, yttrede som
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deres Formening, at det hidrørte fra den stærke, uaf
brudte og idelig skiftende Strøm, der løb i Beltet, og
som ikke lod Fisken nogen Ro eller Hvile. Hvorvidt
der skulde være noget rigtigt deri, tør jeg ikke be
dømme; men vist er det, at der til sine Tider gik en
ganske overordentlig Strøm, og jeg har mangen Som
mereftermiddag eller -aften fra Castelspynten, naar
Beltets Vande vare blikstille, set en saadan Sammen
presning af Vandet midt i Beltet, at det saa ud, som
om to Bølger hver fra sin Side brødes med hin
anden.
Fraregnet den Sild, der fangedes, var Fiskeriet
ikke betydeligt og egentlig indskrænket til Byens og
den nærmeste Omegns Forbrug. Blaamuslinger fandtes
paa flere Steder i betydelig Mængde og havde en
ypperlig Smag og ret god Størrelse, om de end i saa
Henseende stod langt tilbage for Vejle Pælemuslinger;
men jeg saa dem aldrig forhandlede, skjønt det paa
flere Steder ikke var vanskeligt at komme til dem.
Ogsaa fandtes Krabber af god Størrelse i stor Mængde,
navnlig ved Middelfart og Snoghøj og sydligere; men
ej heller disse fandt Naade for Fiskernes Øjne; Taske
krabber har jeg dog ikke set. Rejer fiskedes i den
saakaldte »Lillestrand«, men kun ubetydeligt; de naaede
ej heller nogen synderlig Størrelse, hvorfor de som
oftest bleve kogte af Fiskerne selv, forinden de for
handledes, saaledes at man ikke havde nogen Sikker
hed for, at de vare fuldkomment friske.
Et meget smukt Syn havde man, naar man en
Sommereftermiddag stod enten paa Middelfart eller
Snoghøj Broer eller sejlede en Tur i Beltet, naar
dette var nogenlunde roligt, og da betragtede den
uendelige Masse afVandmænd, der passerede igjennem
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Beltet. Det var i Hundredtusindvis, og de præsente
rede sig i alle mulige Størrelser og med Farvenuancer
fra det klareste hvide til det stærkeste purpurrøde,
med Fangarme ofte af een til halvanden Alens Længde.
Snart bevægede de sig saa højt oppe imod Vandskor
pen, at man kunde gribe dem med Haanden, snart
flød de i en Dybde af flere Alen, men alle fulgte de
Strømretningen i dens rivende Fart. End ikke i Als
sund har jeg set dem talrigere. Naar Vind og Strøm
gik i samme Retning, kastedes de ofte af Bølgerne op
paa Strandkanten, hvor Solskinnet snart bragte den
geleeagtige Masse til at forsvinde, saaledes at der kun
efterlodes en Hinde, tyndere end Papir.
For Delfinen eller Marsvinet afgav Beltet til visse
Aarstider en behagelig Tumleplads, men Lokaliteterne
vare ikke gunstige nok ved Fredericia, til at man
kunde anstille nogen større Jagt paa dem, da der
savnedes en Fjord eller mindre Bugt til at drive dem
ind i.
Byen havde adskillige Aar før min Tid været
bekjendt for sine betydelige Klædefabriker; men denne
vigtige Næringsgren var paa min Tid saa at sige
ganske forsvunden, og der var af al den tidligere
Herlighed nu kun tilbage en ganske lille Fabrik, der
fortsatte denne Virksomhed. Derimod var der for faa
Aar tilbage anlagt et stort Sukkerkogeri af en Flens
borger; muligvis var det dog kun en Filial af denne
Bys store Sukkerkogerier. En stor Del af Jylland og
Fyen forsynedes derfra med Kandis og Puddersukker
samt Sirupper, og man anslog den Gang dets aarlige
Produktion til over en Million Pund. Dets Pudder
sukker syntes at have en mindre god Smag, men
havde Ord for at søde godt, og fandt derfor god Af-
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sætning. Senere skal denne Næringsgren være betyde
lig aftaget.
Af Tobaksspinderier fandtes den Gang kun eet
større, men flere smaa, der ikke alene konsumerede
den største Del af Byens egen Avl, men desuden aarligt importerede et ikke ubetydeligt Kvantum Blade
til Fabrikation af Røgtobakker og Cigarer, der dog
kun vare af de ringere Kvaliteter og mest forbrugtes
af Byen og dens Omegn, men dog ogsaa fandt Vej
til andre nærliggende Kjøbstæder.
Foruden et Jernstøberi, der syntes at gaa godt
fremad, fandtes der inde i selve Byen et Kalkbrænderi,
der dog kun var beregnet paa Byens og den nærmeste
Omegns Forbrug. Derimod fandtes der nu kun eet
Teglværk i Byens Nærhed, medens der tidligere havde
været flere; dette syntes saa meget forunderligere, som
Leret ansaas for egnet til Mursten, og Exporten ikke
var forbunden med Vanskelighed. Fremdeles var der
et større Garveri, der leverede fortrinligt Læder, hvoraf
den største Del exporteredes til forskjellige Steder.
Fraregnet nogle mindre Brænderier og Bryggerier,
der kun vare beregnede paa Stadens Forbrug, havde
Byen den Gang kun eet betydeligt Dampbrænderi,
der var beregnet paa Produktion til Export, og der
brændtes daglig deri henimod 700 Potter. Det afsatte
især sine Varer i Hertugdømmet Slesvig. Med dette
Brænderi forenedes der senere et bajersk Ølbryggeri,
som ogsaa havde en rigelig Afsætning.
Ganske kort Tid efter min Ankomst blev der an
lagt en Cichoriefabrik, der hurtigt gik betydeligt fremad
og fandt Afsætning baade i Jylland og Fyen. Den
væsentligste Del af Raastoffet maatte imidlertid impor
teres og udgjorde alt den Gang fra 150,000 til 200,000
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Pund aarlig. Omtrent samtidig dermed anlagdes et
større Bomuldsspinderi paa hundrede Stole, der væsent
ligst producerede Stouter og hvide Bomuldsvarer. De
tunge Krigsaar, der paafulgte strax efter dets Anlæg,
indvirkede meget skadeligt i dets første Aar, men det
skal senere have rejst sig og skal nu udfolde en be
tydelig Virksomhed.
At en saa stor Mængde Raastoffer, som aarlig
maatte importeres til de forskjellige Fabrikationsgrene
for atter i forarbejdet og forædlet Stand at exporteres,
maatte have en ikke ubetydelig Indflydelse paa Skibs
farten, er let forstaaeligt. Byen havde derfor ogsaa
selv henimod en Snes Fartøjer, der vare indregistre
rede under dens Tolddistrikt. Der var dog ingen
imellem dem af nogen betydelig Størrelse, og de vare
mest beregnede paa den indenrigske Fragtfart; derimod
ind- og udgik der aarlig en ikke ringe Del store,
fremmede Skibe, selv om Byen i den Henseende ikke
ganske kunde maale sig med sine Nabobyer.
Der fandtes intet Skibsbyggeri, hvilket vel tildels
hidrørte fra, at Havnen oprindelig var anlagt alt for
lille og derfor ikke afgav tilbørlig Plads dertil; det,
der fandtes, bestod kun i lidt Baadebyggeri og mindre
Reparationer. Større Havarister vilde ikke dér have
kunnet faa deres Tab erstattet eller den lidte Skade
istandgjort, og Havnens Lidenhed var ogsaa en Grund
til, at den ikke søgtes som Vinterhavn.
Man hørte oftere Klager over, at Skibene angrebes
af Orm og derfor jevnligt maatte bundrenses. Jeg har
selv mange Gange set mindre Fartøjer, der vare halede
op til saadan Rensning. Hele Bunden, saa at sige
lige til Vandskorpen, var paa disse besat af Tusinder
og atter Tusinder af disse Snyltedyr, og det saa tæt,
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at der ikke var en Flade saa stor som en Haandsbred,
uden at den var dækket af dem. Ormene vare but
tede og bløde, af en lyserød Farve og sad saa fastsugede til Tømmeret, at de kun kunde løsrives derfra
med Jernskrabere. Medens nogle mente, at det var
selve Beltet, der var deres Fødsels- og Levested, var
der andre, der antog, at det var Havnen, der var
deres Hjemsted; dette skulde atter hidrøre fra, at denne
var udgravet i det sumpige Terrain, der findes i den
østlige Del af Byen. De Sagkyndige faa at afgjøre,
hvilken af Formeningerne der er den rigtige. Jeg er
uden tilstrækkelig Sagkundskab til at kunne udtale
mig i denne Sag.
Exporten bestod hovedsagentlig i de forarbejdede
Varestoffer, Brændevin, nedsaltede Sild og Korn. Denne
sidste Udførselsartikel var dog meget fluktuerende, og
medens den enkelte Aar kunde stige indtil 20,000
Tønder og stundom endog derover, kunde den i
andre Aar dale til langt under Halvdelen. Den største
Del deraf gik til Norge og til Flensborg.
Den egentlige Haand værkerstand stod vel ikke
over de andre mindre Kjøbstæders paa den Tid, men
der savnedes ingenlunde dygtige Mænd i de fleste Fag,
og deres Arbejder udmærkede sig ved Soliditet og
Prisbillighed. Der afholdtes ogsaa flere Gange om
Aaret Markeder, der hidlokkede en Del Haandværkere
med deres Fabrikata fra de nærmeste Byer og fra en
stor Del af de slesvigske Kjøbstæder; men Markedernes
gyldne Tider vare dog forlængst forbi, og det vilde
sikkert ikke have forvoldt noget føleligt Tab, om de
vare bonfaldne. De største Indtægter ved dem tilfaldt
vistnok Udskjænkere og Kagesælgere.
Jagten paa Byens vidtstrakte Jorder var, mærkelig
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nok, ikke af nogen stor Betydning og bestod kun i
Harer og Fuglevildt, navnlig Agerhøns, samt enkelte
Ræve; den blev aarlig bortforpagter i fem eller flere
Lodder, saaledes at en Del Lysthavende kunde faa
Adgang til den. Jagten paa Fæstningens Glacis til
hørte naturligvis Kommandantskabet. Det var paa
den Tid ikke heller forbunden med nogen stor Vanske
lighed at faa Tilladelse af Bønderne i de nærmeste
Landsbyer til at jage paa deres Jorder, og da der ikke
den Gang fandtes Opkjøbere, der gjorde sig en Ind
tægt af at bortsende Byttet til de store Markedssteder*),
var det ikke forbundet med noget særdeles Besvær at
faa sin Smag i den Retning tilfredsstillet.
Om Efteraaret og Vinteren og til langt ud paa
Foraaret kunde Beltet til sine Tider oversvømmes af
Vildænder, Edderfugle og Vildgæs i saadanne Mæng
der, at de dannede hele Flager paa flere Hundrede
Alens Længde og Bredde. De vare imidlertid meget
sky, saa at det var vanskeligt at komme dem nær.
Jagten paa dem var derfor meget besværlig, i det
Jægeren, hvorledes Vejrliget saa end var, ofte timevis
maatte holde sig skjult og stille bag en stor Sten,
indtil Flokkene nærmede sig saa meget til Land, at
han kunde faa sikkert Skud paa dem. Det aarlige
Udbytte, Jagten paa dem afgav, stod derfor ikke i
noget Forhold til deres uhyre Mængde. Til Indret
ning af Bøjer til Fuglefangst var der neppe gunstige
Lokaliteter, men der maatte vistnok kunne være opnaaet gode Resultater ved Fuglegarn; dog saadanne
vare ukjendte eller brugtes i alt Fald ikke.
*) En saadan Virksomhed forhindredes nemlig paa hine Tider
af de daarlige Kommunikationsmidler og de høje Taxter for
Forsendelse med Pakkeposten.

BYENS OMGIVELSER.
OR den, der ønsker at leve et stille og til
bagetrukkent Liv, som jo af mange og maaske
ikke uden Føje skattes meget højt, byde de
fleste Provindsbyer en gunstig Lejlighed, vel at
mærke naar man først har faaet det til at gaa op
for de fortræffelige Familier, man overalt træffer paa,
at det er Ens Ønske at leve i Stilhed. Der skal
imidlertid hengaa nogen Tid, inden man naar saa vidt,
og der skal endog en bestemt Villie dertil; thi mange
af Provindsbyernes Beboere ere meget ivrige i at jage
efter de fremmede eller nyankomne.
Dersom man nu tror, at dette udspringer af
en naturlig Gjæstfrihed eller af Ønsket om at berede
den nyankomne en venlig Modtagelse, der kan gjøre
et behageligt Indtryk paa ham, da fejler man efter
min Formening ikke saa ganske lidt. Thi ihvorvel
saadant ikke aldeles er udelukket, er det dog Ny
hedens Interesse, og saaledes kun Egoisme, der frem
kalder denne Venlighed, i det man ønsker at drage al
den Fordel af den nyankomne, der antages at kunne
tilflyde Selskabslivet i det hele. Man gjør altsaa forskjellige Forsøg, og den fremmede undgaar ikke ad
skillige Fristelser.
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Er imidlertid først Nyhedens Interesse tilfreds
stillet, og skjønnes det, at den nyankomne ikke finder
sig tiltalt ved det Selskabsliv, der føres, vil han snart
være vejet og fundet for let, og først da faar han Lov
til at leve det Liv, han ønsker at leve; men han har
ganske vist tabt meget i det ledende Publikums Om
dømme.
Iblandt de Goder, mange af Provindsbyerne byde
den tilflyttende Familie, er der eet, som den, der
føler sig tiltalt af det stille Liv, maa sætte megen Pris
paa, og det er, at man i de fleste af dem uden al for
megen Vanskelighed vil kunne erholde til sin Raadighed og Beboelse et helt Sted, der som oftest har en
større eller mindre Have. Man er saaledes paa en
Maade ganske sin egen Herre paa det lejede Territo
rium og kan ofte skalte og valte dermed, som man
selv vil. — Den nyankomne vil ogsaa, selv om mange
Priser paa de forskjellige Nødvendighedsartikler fore
komme ham dyre, snart finde, at han i Virkeligheden
lever langt billigere end i Hovedstaden eller de største
af Provindsbyerne. Han vil finde Arbejdsfolk og Haandværkere langt omgjængeligere og medgjørligere end i
de store Stæder, og han vil finde, at Beboerne ere
mere fredsæle og naturlige, end de ere paa de større
Pladser, hvor alle ere fremmede for hinanden. Især i
eet Forhold vil han, hvis han kommer fra Kjøbenhavn
eller en af de største Provindsbyer, finde en over
raskende, men tillige behagelig Forskjel, og det er i
Tyendeforholdet. Dette har endnu i mange af Pro
vindsbyerne beholdt en Del af det tidligere patriar
kalske Tilsnit; man kjender ikke dér til, at Piger og
Karle skifte hver Maaned og ofte hyppigere; nej, selv
den halvaarlige Skiftetid er ikke meget brugt. Som
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oftest beholder man sit Tyende aarevis, tidt, lige til
de gifte sig og selv sætte Bo.
Men hvor mange og store Goder en mindre
Provindsby end kan tilbyde den Fremmede, der kom
mer dertil, enten tiltrukken af det roligere og frede
ligere Liv, eller fordi Skjæbnen vil det saa, er der
dog noget, enhver maa ønske, og det er, at Omegnen
af den By, hvor maaske saa mange af Livets Aar
skulle henrinde, maa være saa tiltalende som muligt.
Savnet deraf vil for mange, selv af dem, der ikke
gjøre store Fordringer til Livet, ofte blive meget
føleligt.
Hvad nu specielt angaar Fredericia, da er der
mange af dem, der have set den eller en Tid opholdt
sig i den, der have udtalt, at dens Omegn er gold
og øde, og at Byen derfor har noget trist og af
skrækkende ved sig. Det kan nu ej heller nægtes, at
dens Beliggenhed og Omgivelser ikke høre til de
paa Naturskjønheder rigeste her i Landet, og at den
i saa Henseende staar betydeligt tilbage for mange
andre Byer, og navnlig for sine Nabosødskende: Mid
delfart, Kolding og Vejle, med hvilke den, paa Grund
af deres nære Beliggenhed, altid er udsat for at blive
sammenlignet.
Spørgsmaalet, om en By har en tiltalende og be
hagelig Omegn, vil jo forøvrigt ganske afhænge af,
hvor vidt man strækker dette Begreb. Begrændser man
Omegnen til en halv Mil, vil det heller ikke kunne
nægtes, at Byen indenfor denne Strækning har et
meget bart og nøgent Udseende imod Landsiden. Fra
regnet en lille, venlig Skov, kaldet »Fuglsang«, der
tilhører Byen, men som dog ligger henved en halv
Mil borte, er det kun i det Fjerne, at man øjner denne
8*

116

Naturens skjønne Prydelse. Voldene og Glaciserne
ere aldeles blottede for Beplantninger, skjønt der neppe
kan være Tvivl om, at Træplantning meget vel kunde
lykkes dér, og der er udenfor Fæstningen ikke en
eneste skyggefuld Allee paa Landevejene, som føre til
og fra Byen, ligesom den Del af Fyen, man har nær
mest for Øje, mangler et tiltrækkende Ydre. Imod
Søsiden har man derimod det evigt unge og afvexlende Lillebelt og Udsigten til Kattegattet; og der er
dog neppe nogen, der vil benægte Havets Skjønhed,
hvad enten det ses Sommer eller Vinter, og hvad
enten det er i Ro eller Oprør, eller som vil fornægte
det yndige Skue, det byder Øjet, naar det vugger
Skibe, store og smaa, paa sine lunefulde Vover.
Byens Omegn kan da neppe frakjendes Skjønhed,
navnlig naar man dertil føjer, at man kun har en
lille halv Mil til en, om end lille, saa dog smuk Skov,
at der inde i selve Byen var et rigtignok kun meget
lille Lystanlæg, at der rundt om Byen, i en Afstand
af en halv Fjerdingvej, slyngede sig et Slugt- og Dal
strøg, der frembød en rig Afvexling i Formationen
og oplivedes af den lille Ullerup Bæk, og at man med
Baad i kort Tid kunde naa Middelfart og det prægtige
Hindsgavl, det lille Paradis, Snoghøj eller den smukke
Barringvig; man kunde vel have ønsket, at man havde
haft alt dette paa nærmere Hold, men man behøver
dog ikke paa Grund af den noget fjernere Afstand at
udstøde dybe Klageraab over den golde Omegn eller
føle Gysen ved Tanken om Opholdet dér.
Havde Voldene og Fæstningsglaciserne været smukt
beplantede som ved andre Fæstninger — der havde
været to Hundrede Aar til at foranstalte dette — havde
der været anlagt skyggefulde Alleer fra Fæstningspor-
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tene et Stykke ud ad Landevejene, er jeg sikker paa,
at ingen vilde have talt om en gold og afskrækkende
Omegn; thi der vilde da være kommen rig Afvexling
i de nærmeste Spadsereveje.
Ganske vist kunde det være noget trættende paa
en varm Sommerdag først at skulle vandre henimod
en halv Mil, inden man naaede Skov og Skygge, og
stundom længere, naar man fulgte langs med Lande
vejene ad Kolding, Vejle eller Treide til; men gik
man langs med Beltet enten imod Nord eller Syd,
nød man godt af den friske, vederkvægende, køle
Brise, der kom fra Havet; og naar man ikke valgte
den solvarmeste Tid, kunde man paa sin Vandring
imod Nord altid søge Skygge under de høje Ler
skrænter, der vendte ud imod Beltet.
Man havde paa den Maade altid en behagelig og
paa Afvexling rig Spadseretur, og som passende Ende
punkter havde man Treldenæs og Snoghøj, hvor Na
turen og Omgivelserne ret indbød til Hvile, og hvor
man dog kun var en Mil fjernet fra Byen; tillige
frembød disse Vandringer i geologisk Henseende en
stor Modsætning imellem Nord- og Sydsiden.
Imod Nord gik hele Vejen langs med høje, skarpt
og stejlt afskaarne, gullig-grønne Lerskrænter, der sva
rede til dem, der fandtes paa den fyenske Side, og
tydede hen paa, at de vistnok i en længst forsvunden
Fortid havde været sammenhængende, men vare bievne
sprængte fra hinanden ved en Naturrevolution, der
samtidig dannede Beltet. Strandkanten eller Havbred
den, der baade paa den jydske og fyenske Side var
meget smal og neppe paa de bredeste Steder naaede
over en Bredde af 25 Alen og paa sine Steder ikke
mere end fem til sex Alen, bestod kun af det Ler,
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som Havets Vælde og Regn vandets Nedsivning aarlig
styrtede ned fra Lerskrænterne i større eller mindre
Partier.
Der fandtes ingen Stenarter indsprængte i Leret,
og kun et ganske ubetydeligt Lag af Strandgrus i den
yderste Havstok. Selv den nærmest tilstødende Hav
bund var, saa langt Øjet kunde naa, Ler, saa at Van
det, selv ved den ubetydeligste Uro, inde ved Land
antog en gul eller blaa, plumret Farve, alt eftersom
Underlaget var gult eller blaat Ler.
Vejen var, især i Foraars- og Efteraarstiden — om
Vinteren færdedes vistnok ingen dér — ikke ganske
uden Fare at passere, da der ofte nedstyrtede større
Partier af Lerskrænterne, og det nedfaldne Ler paa
flere Steder dækkede underløbende Væld og saaledes
dannede en Art Faldgruber; enkelte Steder traf man
endog det bekjendte »Kvik- eller »Kvægsand«, som
jeg senere i Vestjylland hørte blive kaldt »Kvælsand«.
De Lærde maa afgjøre, hvilken Benævnelse der er
den rigtigste, og meget kan maaske siges pro et contra;
men det forekommer mig, at den vestjydske Benæv
nelse er den mest betegnende, thi hvis ikke hurtig
Hjælp kan komme til Stede, eller hvis den paagjældende er blottet for Aandsnærværelse og Raadsnarhed,
bliver Slutningsresultatet, at hvad der synker deri af
det, som aander og lever, kvæles, saafremt det da er
tungere end det lette Sand eller Jordlaget, der dækker
det, og saafremt Dybden er noget betydelig.
Man gjorde derfor rettest i at følge langs med
det yderste af Strandkanten og at sky Vandringen over
de nedfaldne Lerdynger, hvor meget end disse paa
enkelte Steder kunde friste En ved et tæt og rigt
bærende Brombærkrat til at bestige dem for at lædske
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Tørsten paa de saftige Bær. Især var dette nødven
digt, hvor Vandet, der kom fra Slugterne i de stejle
Lerskrænter, bredte sig over større Flader med en
Mængde smaa tørlagte Pletter imellem; her maatte
man nemlig, for at komme tørskoet over, ofte gjøre
Spring fra halvanden til to Alen uden at kunne sikkre
sig, at den Jordplet, man naaede, var fast Bund eller
kun et tyndt Dække over en Faldgrube.
I den egentlige Sommertid derimod banedes der
snart en kjendelig Sti, som man roligt kunde følge,
overbevist om, at den var bleven tilbørlig afsøgt af
de tidligere Vandringsmænd.
Paa denne Vej passerede man Levningerne af
nogle tidligere Teglværker og Sildesalteriets Fiskeplad
ser, hvor mægtige Bundgarn, anbragte tæt ved hver
andre, lurede paa Sildestimerne for at tage dem i
deres Favn og først afgive dem til Baadene som et
Havet fravristet Bytte. Fra Land har jeg mange Gange
set dem fyldte lige til Overkanten af Silden og dennes
graadige Fjende, Torsken. Hvor rovbegjærlig den
sidste er, saa jeg oftere Exempel paa i Baadene, hvor
Sild og Torsk vare blandede sammen i store Dynger;
thi disse sidste kunde, skjønt deres eget Liv var hen
døende, selv ikke i Baadene lade være at snappe efter
Sildene som deres vante Føde.
Lad det være mig tilladt her, medens jeg i min
Erindring gjenkalder mig hine Tider, at omtale, hvad
Fiskeribestyreren ved det tidligere omtalte Sildesalteri
meddelte mig. I Nibes Velmagtsdage, forinden Gjennembruddet af Limfjorden fandt Sted i Aaret 1825 og
for mange Aar tilintetgjorde denne Bys Velstand,
havde han været en af de rigeste Mænd dér og ejet
betydelige Fiskerier og Salterier, men var lidt efter
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lidt ved de forandrede Forhold bragt i Armod eller
i alt Fald i ringe Kaar, medens han holdt fast ved
den Tro, at det kun var et forbigaaende Onde. Der
ved var han bleven nødsaget til at friste Livet som
Bestyrer, hvor han tidligere selv havde været Herren
og Styreren. Flere Gange, naar jeg fulgte ham til
Fiskepladserne for at se den rige Fangst i Bundgar
nene, viste han mig en Sild, der i Størrelse og Tyk
kelse langt overgik de andre. Den var rigelig tolv
Tommer lang, havde et Omfang af mindst sex
Tommer og Skjæl, der skinnede som blankt poleret,
rødligt Guld. Han meddelte mig, at det var den, som
Fiskerne kaldte »Sildekongen«, og at den altid gik i
den yderste Spids af Stimen, som forøvrigt dannede en
Phalanx eller Trekant, og uvægerligt fulgtes af den
hele Stime, hvortil den hørte. Han tilføjede derhos,
at man, naar den fandtes i Garnene, kunde være sik
ker paa, at man havde faaet alt af Stimen, som kunde
rummes i dem, hvorimod det, hvor den savnedes, kun
var enkelte Dele af Stimens Sider, der vare stødte
paa Garnene og saaledes gaaede Undergangen i Møde.
Jeg indskrænker mig til at sige: »relata refero«*).
Naar jeg har læst H. C. Andersens vidunderligt
dejlige Eventyr: »Egetræets sidste Drøm« — og hvem
har vel ikke læst det flere Gange? — har jeg altid
bildt mig ind, at han maa have tænkt paa et af de
mægtige Egetræer, der fandtes paa Fanget eller den
yderste Del af Treldenæs.f) Jeg har vel mange andre
•) ’Jeg forebringer det forebragte«, d. v. s.: Jeg refererer kun
en andens Tale.
U

f) Beboerne af Treldenæs og nærmeste Omegn formenes jo af
Granskerne endnu at vise tydelige Spor af Nedstamning fra
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Steder set dem ligesaa store og mægtige, men det er
det eneste Sted, hvor jeg er truffet paa dem med
ganske lige Stammer i en Højde af tolv til femten
Alen; før begyndte Grenene nemlig ikke at udbrede
sig. Og det ikke et enkelt Træ, men en stor Mængde.
Som enhver bekjendt, er jo Egetræet ellers meget til
bøjeligt til at bugte sig i alle Former, hvad der ofte
kan tjene til at forhøje dets store Skjønhed, og det
er jo derfor ogsaa med en vis Grund, at det kaldes
»den knudrede Eg«.
Træerne stod alle paa den yderste Del af Næsset,
der dannede en sandet, græsbevoxet Flade eller »Fang«,
hvor Følhopper med deres Føl og unge Plage i Som
mertiden overlodes til deres naturlige Frihed. En Be
kjendt, med hvem jeg en Gang spadserede under deres
prægtige, skyggefulde Løvtag, meddelte mig, at dette
tydede paa, at Jordbunden maatte være meget let
gjennemtrængelig og uden Sten eller andre haarde
Gjenstande i en stor Dybde, da det skulde være en
Kjendsgjerning, at Egetræet, for hver Gang dets nedadskydende Pælerod maatte vige af Vejen for Sten
eller andet uigjennemtrængeligt Lag, slog en tilsvarende
Knude eller Bøjning paa Stamme og Grene.
Eftersom jeg ikke er forstkyndig, tør jeg ikke
udtale nogen Formening om, hvorvidt dette maatte
Venderne, dels i selve Legemsbygningen, dels i Udseendet:
deres sorte, noget stride Haarvæxt, deres mælke- eller vandblaa
Øjefarve, deres fremstaaende Kindben, og dels i deres Tilbøjelig
hed til at afslutte sig indenfor deres egen Kreds. Et lignende
Forhold antages jo ogsaa at finde Sted paa enkelte Punkter af
Lolland, Falster og Langeland, og jeg er af den Formening,
at saadant ogsaa kan paavises i det vestlige Jylland, navnlig
i Stauning Sogn.
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forholde sig saa; men paa en lille Jordplet, jeg selv
senere har beplantet med Eg, og som jeg havde ladet
kulegrave, indtil jeg stødte paa stenfrit, rødligt Sand,
saa jeg Egetræer voxe op med ganske lige Stammer,
som, da jeg forlod denne Ejendom, havde naaet en
Højde af sex til syv Alen uden at gjøre nogen Bøj
ning fra den lige Linie, og de tegnede til at faa endnu
højere, lige Stammer.
Skoven paa Treldenæs tilhørte dels Gaardmændene i Landsbyen Treide og dels nogle Borgere i Fre
dericia, og den afgav rigeligt Brændsel til Byens For
brug til en Pris den Gang af 12 Kr. pr. Favn for
storslaaet Bøgebrænde, hvoraf en Del indskibedes til
Kjøbenhavn; men Skoven bar desværre Vidne om, at
den ikke kjendte noget til forstmæssig Behandling eller
stod under forstkyndig Haand. Da de enkelte Lodder
vare afdelte ved høje Gjærder, tabte den meget i et
smukt Udseende. Den afgav et prægtigt Tilhold for
Rævene, som formerede sig rigeligt og ikke vare en
saa ganske lille Plage for Omegnens Beboere, da der
sjeldent øvedes nogen Jagt paa dem.
Iblandt Skovens Træer traf man paa flere Exem
plarer af den for sine skjønne Blade saa bekjendte
Kristtorn, som findes omtrent indtil Midten af Jylland
i de fleste Skove; men de naaede dog ikke nogen
meget betydelig Udvikling og kunde langt fra maale
sig med det prægtige Kristtorntræ, der voxede inde i
selve Byen, og som ved sin høje og slanke Stamme
og mægtige Krone afgav et sjeldent smukt Exemplar
af disse Træer.
Et andet smukt Punkt imod Nord, og i en ikke
meget længere Afstand, var den saakaldte »Lillestrand«
ved Udløbet af den smukke Nebbedal med dens dejlige
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Engstrækninger, hvor et Vadested om Sommeren meget
afbenyttedes af de nordvestlige Sogne, som derimod i
Vintertiden maatte søge til Vejle eller gjøre en be
tydelig Omvej for at naa til Fredericia. Da det var
af Vigtighed for Byen at forøge det ikke store Opland,
var der tidligere prøvet paa at faa en fast Bro derover,
hvad dog til min Tid ikke var lykkedes, formodentlig
paa Grund af de Vanskeligheder, Isforholdene om
Vinteren medførte.
Vadestedet, der fra Foraarstiden hvert Aar afpæledes, passeredes baade til Vogns, til Hest og til Fods og
havde omtrent paa Midten sin største Dybde; her gik
Vandet ved dagligt Vande næsten til Beltestedet. Var
det nu en mandlig Fodgænger, saa man ham ganske
rolig afføre sig Støvler, Strømper og Permissioner og
efter at have kiltret Frakken m. m. godt op overgive
sin nedre Halvdel til Vandets kølige Favntag.
Var det derimod en kvindelig Person, der øn
skede ved Afbenyttelsen af Vadestedet at forkorte Vejen
til eller fra Hjemstedet, afførte hun sig sine Sko og
Strømper; men alt som Vandet blev dybere og dybere,
saa man hende løfte Kjole og Skjørter højere og højere
op, indtil hun naaede selve Dybet, hvor hun slog dem
op over Hovedet, overladende Havets Nereider at
skjule Resten for de Vejfarendes profane Øjne. Alt
som hun derpaa igjen hævede sig op af Dybet som
en anden »Venus anadyomené«, sank Kjolen og den
anden Paaklædning atter længere og længere ned, saa
at Enden blev lig Begyndelsen, kun med den Forskjel,
at nu skulde Strømper og Sko igjen iføres, hvis hun
da ikke, hvad jo i Sommerdagene er saa almindeligt
paa Landet, foretrak at spare paa dem og at vandre
paa de bare Fødder.
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Valgte man derimod Vejen til Snoghøj og fulgte
langs med den venlige Møllebugt, da traf man først
paa et temmelig stort Dalstrøg med mange afvexlende
mindre Slugter, igjennem hvilket den lille Ullerup Bæk
slyngede sig; dette Dalstrøg kunde ved én Afspærring
af Bækkens Udløb imod Øst sættes under Vand og
afgav saaledes en yderligere Sikkerhed for Fæstningen
paa denne Side, hvilket ogsaa, saavidt jeg ved, skete i
1849, da Insurgenterne belejrede Fæstningen.
Bakketerrainet traadte længere tilbage og højnede
sig langt fra saa betydeligt som paa den nordre Side.
Først naar man var naaet til den venligt liggende
Landsby Erritsø, nærmede Bakkerne sig igjen stærkt
til Beltet, men dog ikke i høje eller imponerende
Formationer, før man naaede til det yndige Snoghøj.
Højderne paa dette Strøg bestod derhos tildels af Sand
eller stærkt sandblandet Ler og vare paa mange Steder
isprængte store, sorte Flintblokke, der ogsaa fyldte
hele Strandkanten, og som, naar Ebben indtraadte, paa
denne Strækning viste sig at være strøede massevis,
men i mindre Stykker, over den nærmeste Del af
Havbunden, som her var sandig. Om Lagene imid
lertid havde nogen større Udstrækning udadtil, kunde
jeg den Gang ikke faa nogen nøjagtig Oplysning om.
Paa mine Spadsereture havde det oftere forundret
mig at træffe paa store, skaldede Flader, som vare
meget sparsomt bevoxede med lidt kort, stridt Græs.
Disse Flader laa nær ved Møllebugten og vare oversaaede med Masser af Blaamuslingens Skaller; men
alligevel var Afstanden fra selve Bugten saa stor, at
der ingen Tale kunde være om, at de hidrørte fra
Oversvømmelse, tilmed da Landevejen, som løb ad
den Vej, afskar dem fra Søen. Snarere lededes man
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til at antage, at de hidrørte fra en langt tilbage lig
gende Fortid, da Vandet var gaaet højere op i Landet.
En Sommereftermiddag skulde imidlertid paa en
meget naturlig Maade løse mig denne Gaade; thi da
jeg kom vandrende langs med Bugten, hvis inderste
Del, som tidligere bemærket, var overfyldt med Flint
og andre Sten og nu ved Ebben var tørlagt, saa jeg
vel godt et Hundrede Stykker Krager beskjæftigede
med Fiskeri af Muslinger, der havde fæstet sig til
Stenene. Naar vedkommende Fiskermand havde fundet
en efter sin Smag, som oftest en rigtig stor, hvilket
paa Grund af den overvældende Mængde af dem ikke
var vanskeligt, og naar han havde faaet den løsnet fra
Stenen, tog han den i Næbbet og bragte den paa det
tørre. De ommeldte med Muslingskaller bedækkede
Flader tjente altsaa Kragerne til Spisekvarterer. Her
sad de nu, efter at have ladet Muslingerne falde og
vendt dem om paa Ryggen, tavse i Kreds, ventende
paa, at disse, der ligesom Østersen lukke sig ved den
allersvageste Lyd, paa Grund af den dybe Stilhed
skulde antage, at den hellige Grav var vel forvaret, og
aabne sig igjen for at se sig lidt om; naar dette skete,
bleve de i samme Nu gjennemborede af Kragens skarpe,
spidse Næb og ble ve dens Bytte. Fraadseren begav
sig da atter til Fiskepladsen for, saalænge Ebben tillod
den at gaa tørbenet, at søge sig en ny Mundfuld. —
Hvad et bart og nøgent Terrain kan blive til,
naar det falder i Hænderne paa en Mand, der har
Smag og dertil besidder Dygtighed og ihærdig Villie,
har afdøde Kammerherre Riegels som Ejer af Snoghøj godtgjort, i det han dér har skabt et af de yndig
ste, smaa Landsteder, som findes i Landet. Umiddel
bart op dertil byggede i min Tid en Hr. Ahlefeldt
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ligeledes et særdeles smukt beliggende, lille Herresæde,
»Damgaard« kaldet, der nok senere er forenet med
Henneberg Ladegaard, der stødte op dertil.

Fredericia har efter den Tid, jeg har omtalt i
disse Blade, i den 6te Juli 1849 faaet sit smukke, hi
storiske Erindringsblad om Fædrelandets Kamp imod
Oprørerne; den har faaet flere smukke Mindesmærker;
den afbrændte Del har rejst sig i forynget og smukkere
Dragt; den har faaet et nyt og i en god Stil bygget
Raadhus; dens Havn er bleven udvidet; den er gaaet
betydeligt frem i industriel Henseende, og mange nye
Fabrikker ere opstaaede; den er bleven Hovedrouten
for den jydsk-fyenske Jernbanetrafik og en Hovedstation
for Telegrafvæsenet. Jeg nærer derfor ingen Tvivl
om, at den Frihedsluftning, der i 1848 gik over det
ganske Land og enhver dansk By, ogsaa dér har bortvidsket meget forældet Støv, og at den, som de fleste
jydske Byer paa Østkysten, i alle Henseender er gaaet
fremad med store Skridt og nu ikke mere vilde kunne
gjenkjendes af mig; men dette hører ikke til min Tid,
men til dens nyere Historie.
Jeg har kun villet give et Billede af den, som den
var for en Menneskealder siden, og af Livet, som
levedes i den paa den Tid, og jeg beklager kun, at
mit Ophold var saa kort, at jeg ikke har kunnet gjøre
Skildringen fyldigere.

INDHOLD.
Side

Udgiverens Forord.........................................................................
Indledning......................................................................................

I
III

Ankomst til Byen..........................................................................

i

Det første Selskab.......................................................................
Noget mere om Selskabslivet.....................................................
Det aandelige Liv.........................................................................

10
24
38

Samfundslivet.................................................................................
Garnisonen......................................................................................
Fredericia som Forvisningssted.................................................

49
57
70

Nogle historiske Notitser om Byen.........................................

84

Byens industrielle og kommercielle Liv................................

103

Byens Omgivelser......................................................................... 113

