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Forord
Krabbe fik anlagt Krabbes grønne ring.
Krabbesgade er opkaldt efter ham.
Hans buste står på torvet i Kjellerup.
Han var med i den første komite til afholdelse af
jubilæumsfest i Kjellerup: 25-året for byens grund
læggelse. Ifølge herredsfogedens embedsarkiv flyt
tede kontoret til byen den 8. juni 1869, og det
regnede man så for byens grundlæggelsesdag. Der
med kan man vel også kalde ham byens fader - eller
én af dem. Det er den første grund til at beskæftige
sig nærmere med ham.
Da han døde i 1913 efterlod han sig et omfat
tende arkiv af dagbøger og korrespondance, som
siden er opbevaret på Rigsarkivet. Efter 80 års
forløb er hele dette materiale blevet offentligt
tilgængeligt. Det er den anden grund til nu at
udsende et hæfte om Krabbe, her 100 år efter det
første jubilæum.
Og så er han faktisk en særdeles spændende per
sonlighed. Adelig var han, men støttede helhjertet
bønderne i deres politiske kamp og for parlamenta
rismen. Formand for Folketinget, herredsfoged i
Kjellerup, en kort tid forsvarsminister. Han var med
til at præge danmarkshistorien gennem sit politiske
arbejde og som journalist.

Men uanset hans landspolitiske betydning ville
man alligevel have kunnet huske herredsfoged
Krabbe i Kjellerup.
Han stod i et vanskeligt dilemma mellem sine
synspunkter som bondeven, sin adelige afstamning,
sine embedsforpligtelser, og ansvarsfølelsen for sin
familie. Når datterens optræden kolliderede med hans
politiske holdninger - så valgte han familien. Ofte
stod der blæst - eller ligefrem kuling - om hans
person.
For os på museet har det været spændende at
følge Karen Elisabeth Stubs undersøgelser af Krabbe
arkivet. Desuden har et overraskende stort antal
politikere fortalt om Krabbe i erindringer. Man kan
undre sig over, at ingen før har gået Christopher
Krabbes person nærmere på klingen.
Med jubilæumskomiteens støtte og penge fra
Jyske Bank til trykningen er det blevet muligt at
udsende hæftet her til alle husstande i Kjellerup
kommune. Det vil vi fra museets side gerne takke
for.
Samtidig håber vi, at mange vil dele vores glæde
ved at have lært Krabbe nærmere at kende.
Hans Kruse
museumsleder
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Bygningen af herredsfogedboligen blev finansieret af en kreds af Kjellerup-borgere i 1886-87 under Krabbes
store bevågenhed. Bygningen kom til at minde om hans ejendom Hald Hovedgård - og kaldtes også i folke
munde Lille Hald.
Krabbe gjorde meget ud af stedet. Selve huset var inddelt i bolig i den ene halvdel og kontorer i den anden.
Til haven sørgede Christopher Krabbe næsten hvert år for, at der blev sendt sjældne frugttræerfra planteskoler
i København.
Ved en hjemkomst under en af hans værste politiske nedture i 1901 skev han en hel side til sin kone om
glæden ved haven, hestene der nusler ham med deres muler, kattene, der stryger sig om hans ben og de
klukkende høns og skræppende ænder. Sammen med det hyggelige hjem, som hun og han havde skabt, kunne
det dog give ham lidt tro tilbage på livet. Blicheregnens Museum.
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Litografi af Christopher Krabbe, 1874.

Christopher Krabbe
- politiker og embedsmand

En junidag i 1886 kom der en lille rank, gråskæg
get mand ridende ind i Kjellerup. Det var den nys
udnævnte herredsfoged til Lysgård og Hids Herreder
- og ejer af Hald Hovedgård: Christopher Krabbe.
Hans ærinde var at finde en passende grund til
herredsfogedkontor og bolig. Han fandt den nordøst
for selve Kjellerup by. En gammel bondegårdshave
med træer og buske, skrånende ned mod Tange Å og
med udsigt til Hørup Kirke og det vidtstrakte midtjy
ske landskab, der skulle blive en del af hans juris
diktion.
Med udgangspunkt i den bolig, som allerede året
efter stod færdig, fik Christopher Krabbe her sit vir
ke i næsten 25 år. Stedet og hjemmet kom til at få

stor betydning for ham. Kjellerup var et lille bysam
fund på knapt 600 sjæle, da Krabbe tiltrådte som
herredsfoged. Lysgård og Hids herred omkring de
6000.
Overalt, hvor han havde sin gang, var det magt
påliggende for Christopher Krabbe at organisere,
forbedre, inspirere. Det var ikke altid, at det gik
godt. Lige så meget han kunne glæde sig over at se
projekter lykkes og blive til gavn og glæde for man
ge, lige så ofte gik tilværelsen ham ret hårdt imod på
grund af hans sind, især i hans politiske liv.
Derfor blev den have, som han i 1886 fandt til
herredsfogedboligen, så vigtig. Det var her, han trak
sig tilbage og behandlede sine vækster, mens proble
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mer både på lokalt og nationalt plan blev tænkt igen
nem - og buske og træer voksede i hvert fald altid
velvilligt under hans kyndige hånd.

Opvæksten på Falster
Christopher Krabbe var rundet af en anden muld end
den midtjyske. Han blev født i 1833 på gården
Holgershåb på Falster, som hans far overtog ved sit
ægteskab med moderen Wilhelmine. Frederik Anton
Monrad Krabbe var en dygtig landmand og det
lykkedes ham at gøre Holgershåb til et rentabelt
landbrug.
F.A.M. Krabbe havde som landbrugsuddannet

ambitioner om en større bedrift, og i 1840 lykkedes
det Christopher Krabbes far at sælge Holgershåb til
en god pris på et tidspunkt, hvor danske landbrugs
ejendomme ellers ikke var i høj kurs. Men den gård,
han drømte om, var ikke til købs på det tidspunkt,
og derfor indgik han i stedet en forpagtningsaftale
om at drive den omkring 135 ha. store Hellebækgård i Nordsjælland.
Det blev en lykkelig tid for familien Krabbe;
faren fik mulighed for en række landbrugsfaglige
eksperimenter, og der blev råd til at sende Christo
pher på Sorø Akademi som 10-årig. Her mødte han
mange af de mennesker, der senere fik betydning for
hans liv.

Erhvervelsen af Hald Hovedgård
Da Christopher i 1852 blev student, var der sket en
ændring i hans families status, som berørte ham
dybt. Efter farens kontrakt i Hellebæk var løbet ud,
overtog han en kort tid forpagtningen af Ulstrup Slot
ved Langå i Randers Amt.
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Hald set fra parken 1859. Tegnet af J.F. Richardt.
Gårdens tilliggende var 2.200 tdr. land, hvoraf en
en stor del var skov og hede.
Efter kun 6 måneder skete et ejerskifte, der for
F.A.M. Krabbe udløste en erstatning på 12.000 rdl.
Det var nok til udbetalingen på Hald Hovedgård
sydvest for Viborg. Christopher skriver i sine me
moirer: ”Den begivenhed blev af indgribende betydn
ing for mit liv - målet om at bevare ejendommen
blev stærkt bestemmende for mange af de vigtigste
beslutninger i mit senere liv”.
Den gamle danske adelsslægt, som han nedstam
mede fra, havde igen fået jord under neglene - havde
igen fået deres eget domæne. Det blev en ledetråd i
hans liv. Alligevel valgte han juraen samtidig med,
at hans hu stod til journalistikken.

Candidatus juris
I 1859 kunne Christopher kalde sig candidatus juris men han var en ilsom sjæl, for han var også vorden
de ægtemand. Hellebæk-årene havde været lykkelige,
og selv da forældrene var i Jylland, var han ofte på
ferie i Nordsjælland, hvor en køn ung pige trak lige
så meget i ham som onkel Heinrich Krabbe på Kron
borg Slot.

Maria - Mimi - Marie Dorothea Boesen med de
kloge øjne og sine kunstneriske talenter. Det blev til
forlovelse kort efter hendes 18 års fødselsdag, hvor

i den politiske venstregruppering, der kaldte sig
"Bondevennerne". En mærkesag var især at gøre fæ
stebønder til selvejere, et emne, man ikke så på med

Christopher var 22 og en engageret politisk student.
Hjemme på Hald var man ikke helt glade for denne
udvikling. Det blev dog til, at Marie i 1857-58
opholdt sig på Hald for at lære sine kommende
svigerforældre og stedet at kende.
Christopher Krabbe nævner det aldrig selv i sine
optegnelser, men han mente tilsyneladende, at han i
de politisk oprørte år i 1850-60’erne måske bedre
kunne gøre fyldest som skribent, end ved at begive
sig ind i en advokatløbebane. Det var heller ikke helt
efter farens beregning.

blide øjne i den daværende regering.
Under en rejse som reporter til Christen Koids
højskole i Dalby mødte Krabbe bondevennen Baltha
sar Christensen. Det blev et venskab for livet, omend
det gryende venskab først skulle sættes på en ganske
alvorlig prøve.

Bryllup
Brylluppet med Marie var sat til den 1. november
1861 i Trinitatis Kirke i København. Christopher
havde kun weekenden til sin rådighed på grund af

Redaktør af Fyens Avis
Da en af hans gamle studiekammerater Weeke i juli
1859 fortalte ham, at der planlagdes et redaktørskifte på Fyens Avis, rejste han til Odense med det
samme. Han sympatiserede med bladets linie, der
befandt sig på den nationalliberale venstrefløj. Tre
måneder kom han på prøve, men så stod der den 1.
oktober 1859 ”1 dag har undertegnede tiltrådt redak
tionen af Fyens Avis. C. Krabbe, cand. juris.”
Det er måske her, at offentligheden først fik øje
på den myreflittige unge og engagerede mand.
Christopher Krabbe skrev selv: "Medarbejdere
kendtes ej. Jeg skrev ledende artikler, jeg gjorde
uddrag af inden- og udenlandske blade, jeg var min
egen reporter, referent, kunst- og teaterkritiker, ja,
jeg skrev jævnlig selv føljetonen i oversættelse eller
original - og referede som den første borger
repræsentationens møder."
Redaktørtiden på Fyens Avis fik også anden be
tydning. Christopher Krabbe fandt, at han hørte til

Balthasar Christensen (1802-1882). Spillede især en
rolle under kampen for junigrundloven, men tog også
ivrig del i debatten omkring grundlovsændringerne i
1865-66. Blev en slags politisk mentor for Christo
pher Krabbe, for hvem en revision af 1866-grundloven blev en livslang kamp.
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sin redaktørvirksomhed på Fyn, og så glædede
hansig i øvrigt til at tage Marie med hjem til den
lille lejlighed, som han havde fået indrettet til dem i
Odense.
Men det skulle gå anderledes. Samme dag, som
brylluppet stod, foreslog Balthasar Christensen, at
Christopher tiltrådte stillingen som redaktør for et
nyt dagblad i København med den formidable løn af
1500 rigsdaler om året. Alt var i den skønneste
orden og tiltrædelsesdatoen var 1. januar. Hvilken
bryllupsgave. ,
1. januar 1862 var den unge brudgom med nyanskaffet lejlighed på Vesterbrogade i København ar
bejdsløs og Marie ventede sig. Balthasar havde ikke
kunnet stampe de fornødne penge op til bladet.

Freelance
Det blev en hård tid for Marie og Christopher Krab
be. Den førstefødte, Aage, gjorde sin entré i juli
1862 og Margrete halvandet år senere i januar 1864.
I størstedelen af den tid var Christopher på farten
som rejsekorrespondent ved en række danske og
udenlandske blade.
Der herskede et gevaldigt røre omkring Slesvig
og Holstens forhold til det danske rige efter krigen
i 1848-50. Som barn af sin tid var det ikke under
ligt, at disse forhold optog Christopher Krabbe. At
skabe et dansk blad i Slesvig eller Holsten, der
kunne opvække den del af befolkningen, der følte sig
dansk, måtte være en hjertesag. Men ministeriet for
hertugdømmet Slesvig gav ham i 1862 et nej til at
grundlægge et dansksproget blad i Flensborg. Afsla
get var ubegrundet.
I forbindelse med sin freelance-skribentvirksomhedhed kom Krabbe på dette tidspunkt i kontakt med
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en række indflydelsesrige journalistiske og politiske
skikkelser. Blandt dem Carl Ploug, redaktør af det
uafhængige nationalliberale blad ”Fædrelandet” og
Sofus Høgsbro, udgiver af det pro-venstre dagblad
"Dansk Folketidende”.
I vinteren 1863 var Krabbe atter på rejse. Han
skulle referere møderne i den holstenske stænderfor
samling i Itzehoe. Han blev desillusioneret ved, hvad

han så og hørte.

Saxo Politicus
Under opholdet gav han sig til at skrive en lille
pamflet over den fremtid, som han forudså, dersom
de daværende politiske holdninger skulle fortsætte
med at være fremherskende: "Kort Oversigt over
Danmarks Historie i 1864-65 af Saxo Politicus",
trykt i København 1863.
Krabbes lille bog vakte opsigt i politiske kredse.
Selv fra konservativ side blev den velvilligt modtaget
som en humoristisk parodi på en fremtidig udvik
ling. Ikke mindst milimeterdemokrati måtte nødven
digvis føres helt ud i sin yderste konsekvens for at
stille alle de forskellige interesser i diverse dele af
kongerige og hertugdømmer tilpas.
Bogen betød først og fremmest, at baron BlixenFinecke ansatte Christopher Krabbe som redaktør.
Blixen-Finecke udgav en kort overgang bladet "Dan
mark" og stod på det tidspunkt for en venstre-skandinavisk linie. I bladet havde man i foråret 1863
taget det spændte forhold mellem Rusland og Polen
op - og da Berlingske Tidende var kommet med en
anden fortolkning, udviklede der sig en heftig disput,
hvor man fra Berlingskes side beskyldte "Danmark"
for at høre hjemme blandt de mindre lødige publi
kationer. Det var mere end Krabbe kunne tolerere.

Han opsøgte Berlingskes redaktør Buchmeister, og
da sagen åbenbart ikke kunne ordnes i mindelighed,
gav Krabbe Buchmeister en ganske eftertrykkelig
lussing. Den episode var ganske længe godt stof i
hovedstaden.
Bogen betød også, at Krabbe nu for alvor blev
anset for et oplagt emne til Folketinget. Og da Kalundborgkredsen i 1864 stod over for et kampvalg,
udbad man sig herfra hos Bondevennerne tre kandi
datemner, hvor Krabbe blev den foretrukne kandidat
og kort efter indvalgt i Folketinget.

Den unge folketingsmand
"Den Berlingske hændelse" bidrog dog til, at han
blandt sine politisk ligesindede betegnedes som den
unge Krabbe. Men respekteret var han blandt sine
politiske meningsfæller. Han deltog med megen iver
og energi i den lange grundlovsdebat, der prægede
hans første tid i Folketinget. For venstrefløjen endte
det i nederlag med vedtagelsen af en "revideret"
udgave af junigrundloven fra 1849. Resultatet blev et
landsting bestående af 12 kongevalgte mænd samt 54
andre, der blev valgt indirekte, delvis på grund af
deres formue. Det blev derfor et meget konservativt
præget landsting mod et folketing på 102 medlem
mer, hvortil alle mænd over 30 kunne stemme, hvis
de opfyldte visse kriterier. Tingets eneste styrke var,
at uden dets godkendelse kunne ingen finanslov op
højes til lov.
Det blev det folketing, hvori Christopher Krabbe
fik sin gang i henved 30 år med undtagelse af provisorieårene 1884-1894. En rigsdag, der var i splid
med sig selv, hvor intrigerne trivedes og brydninger
mellem lands- og folketing forhindrede gennemfør
else af nødvendig lovgivning. Og samtidig var sam

fundet i opbrud og i ri vende udvikling.
Allerede i efteråret 1866 var der kræfter igang
for at gøre Christopher Krabbe til formand for Fol
ketinget i stedet for den nationalliberale Bregendahl,
valgt i Viborg. Men blandt de lidt ældre venstrefolk
mente man, måske ud fra Krabbes tendens til lidt
uoverlagt adfærd, at han endnu var for ung.

Fra journalist til advokat
I mellemtiden traf Christopher Krabbe også andre
betydelige beslutninger vedrørende sit videre liv. I
hans private liv var hans kone Marie disponeret for
brystsyge og måtte sendes til syden for at komme
sig. Der var to små børn og en evindelig flytning fra
lejlighed til lejlighed i det indre København, hvor
boliger var svære at få. Hans journalistiske opgaver,
der skulle skaffe familiens levebrød og nu også
folketingsarbejdet, fik ham endelig til at indse, at
den juridiske embedseksamen måtte tages i brug.
En af hans gode venner fra studietiden, overpro
kurator Myhlertz, ansatte ham på prøve, og i 1870
kunne Christopher selv smykke sig med samme titel
- og vejen lå nu åben for enten selv at starte en
advokatvirksomhed eller at søge et embede.

Formand for Folketinget 1870-1883
1870 var under alle omstændigheder et skæbnens år
for Christopher Krabbe. I årene efter vedtagelsen af
den reviderede grundlov havde Krabbe og Christen
Berg sammen med en række andre "bondevenner"
og venstremænd, udarbejdet et partiprogram, der
søgte at imødegå den daværende regering bestående
af godsejere og det nationalliberale borgerskab.
Da valget i 1870 gav folkelig tilslutning til
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Folketingssalen på Christiansborg 1877. Christopher Krabbe ses i den midterste stol på podiet i baggrunden.
Den politiske korrespondent Topsøe beskriver ham netop omkring denne tid sådan: "Hr. Krabbe sidder på
Folketingets formandsplads som en meget alvorsfuld lille skikkelse. Der er noget fugleagtigt over ham ... Han
sidder på sin grønne multumskvist og skuer ud over Folketinget med en blanding af vagtsom årvågenhed og
utilfredsstillet forbavselse, vendende sit hoved så til den side, så til en anden, ligesom fuglene, når de lytte. "
En anden kommentar fra nogle år senere følger karakteristikken af Krabbe op: "Da de fleste mennesker
gerne have en lille ambition i retning af at ville anses for noget, som de netop ikke ere, har hr. Krabbe vel også
sin, og vi vil gætte, at denne netop går ud på at være den kolde lidenskabsløse mand. Ganske sikkert arbej
der han ialtfald med sig selv for at blive det, men han er det ikke. Han kan ikke skjule, at han kommer i stærk
sindsbevægelse, når der arriverer noget ekstraordinært; skal han fra formandsssædet afgive et af disse
dictamina, som er højesteretsdomme om formelle spørgsmål, hvor kategorisk formandens form end kan være,
mærker man, at mennesket Krabbe er genert." Illustreret Tidende, 1877.
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partiprogrammet, hvorunder tilhængerne samlede sig
under betegnelsen "Det forenede Venstre", fandt man
det også relevant, at dette flertal kunne vælge sin
formand. Det blev Christopher Krabbe. Han blev
Folketingets yngste formand - 37 år gammel. Fra
Norge lød en hilsen fra den store digter Bjørnstjerne
Bjømson: "Hils Krabbe - det glæder mig at se ham
som tingsformand, for han er en tætbygget karl."

Formand og embedsmand
En af Christopher Krabbes første handlinger efter
formands valget var at melde sig ud af "Det forenede
Venstre". I den gerning han nu påtog sig, måtte han
være upartisk.
I sin første tid som formand viste han to ting, der
senere også skulle komme til at gælde for hans virke
som herredsfoged i Kjellerup.
Der skulle være orden og værdig opførsel i tin
gets sal og lokaler, og hans "borgerlige erhverv"
måtte på ingen måde kunne forveksles med den stil
ling, som han bestred i Folketinget.
Dette gjaldt dog ikke offentlige tillidshverv.
Således henvendte en kreds af Landmandsbankens
stiftere sig til ham i 1871 for at bede ham indtræde
i bankens råd og om at være dirigent ved den stif
tende generalforsamling. Man mente udfra hans for
mandsoptræden i Folketinget at have en upartisk og
kyndig mand dertil. Krabbes tilknytning til Land
mandsbanken varede til hans død.
Christopher Krabbe havde som journalist kendt
folke- og landsting. Hvis den nye styreform rod
fæstes i befolkningen og blive respekteret af kongens
ministerium, så var det tid til oprydning. Referen
terne til de forskellige aviser blev forvist fra tingets
forhal med deres øldrikkeri og tobaksrygning og

anbragt på en balkon, hvor de kunne se ned over
selve Folketinget. Budene blev ens uniformeret. Og
endelig fik hvert folketingsmedlem et ordentligt
arbejdsbord og bedre arbejdsro. For Christopher
Krabbe var det væsentligt, at tinget og dets arbejde
skulle tages alvorligt. Alt for mange af de folke
valgte var endnu uskolede i at udtrykke deres menin
ger på tinge. Med rammerne i orden kunne man fra
det siddende ministerium - ofte sammensat af gods
ejere og højere embedsmænd - ikke længere betragte

Folketinget med et overbærende smil.

Fra birkedommer til herredsfoged
Nu sad Christopher Krabbe så i Folketingets for
mandsstol. Men arbejdsbyrden var stor og gav den
ganske formidable sum af 82 rigsdaler om året i ho
norar. Krabbes advokatvirksomhed gik kun rimeligt.
Men ligesom han ved sit formandsvalg havde meldt
sig ud af Venstre, fandt han det ikke rigtigt at prak
tisere som privat advokat repræsenterende diverse
særinteresser.
I august 1871 beretter den daværende justitsmini
ster Krieger, at han fik besøg af Krabbe. Der var et
embede som birkedommer på Fejø - landets allermest
ydmyge jurisdiktion og berammet som et 5. klasses
embede. Var der en mulighed for, at han kunne have
udsigt til at få dette? Det ville sandsynligvis kunne
passe sammen med hans tjeneste i Folketinget. Krie
ger så ikke med uvilje på den anmodning. Men - og
man kan næsten høre ham skratgrine i sine dagbogs
notater - næste dag kom Krabbe hæsblæsende op og
fortalte, at han netop havde hørt, at amtmandsem
bedet på Færøerne også var ledigt.
Krieger satte ham roligt i en stol og spurgte, om
det også var hans agt at fortsætte som formand for
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landets folketing og samtidig tage vare på de storm
fulde klipper deroppe i Atlanten? Krabbe gav ham
efter nogen tid ret - og så blev det til 5 gode år på
Fejø for familien Krabbe.

Fejø, Grenå, Skive
Til embedet på Fejø hørte ikke en fuldmægtig, så
Christopher Krabbe måtte af egne midler ansætte en
ung kandidat til at hjælpe sig under vinterens arbejde
i Rigsdagen, hvor han var nødt til at bo i Køben
havn. Ansættelsen af den 10 år yngre Christian Si
ersted - også udgået fra Sorø Akademi - blev et hel
digt valg. Udover at være et godt juridisk hoved, så
var han en humoristisk person med god menneske

forstand.
Siersted blev en del af familien Krabbe og forblev
som Krabbes nærmeste medarbejder i næsten 20 år,
indtil han selv udnævntes til herredsfoged i Hamme
rum Herred.
På Fejø var de juridiske problemer af begrænset
størrelse. Småtyverier og assurancesvig i forbindelse
med brande. Krabbe fortæller selv i sin dagbog, at
det var her, han fik sin læretid i herredsfoged
embedets mange forskellige gøremål. Han udarbejde
de dér nogle forskellige konto- og protokolsystemer,
som man siden fra Justitsministeriets side fandt
nyttige. Endelig begyndte Krabbe på Fejø sin første
skovplantning. Øen, der var næsten træløs, fik sin
lille bøgelund, som Krabbe sørgede for at få fredet

til evig tid.
Grenå, hvortil Krabbe blev udnævnt til borg
mester og herredsfoged i 1876, blev en meget ander
ledes opgave. Han var faktisk den eneste venstre
mand i et byråd af højremænd. Krabbe mente selv,
at hans udnævnelse til posten i Grenå var et forsøg
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fra den daværende regering til at få ham så langt
væk fra København som muligt.
Da Christopher Krabbes far døde i 1881, søgte
han embedet i Grenå udskiftet med et tilsvarende,
omend mindre betydningsfuldt embede i Skive for at
kunne være i nærheden af Hald, som han besluttede
at overtage og drive selv. Embedet i Skive varede
fra 1883 og frem til 1886.

Arbejdet i Rigsdagen
Begivenhederne i Rigsdagen i sidste del af 1870’eme
nødvendiggjorde hans tilstedeværelse i hovedstaden
i lange perioder. Hans navn blev ofte nævnt som et
acceptabelt ministeremne, der ville kunne opbløde
forholdet mellem lands- og folketing. 1 1874 spurgte
Landstingets formand Liebe ham ligeud, om han
ville indtræde i regeringen. Christopher Krabbe
svarede, at kun hvis han fik venstremanden Sofus
Høgsbro som ministerkollega, kunne dette komme på
tale. Liebe svarede med en hovedrysten, at det
bestemt var udelukket.
I 1877 kom det til den første alvorlige konfron
tation mellem lands- og folketing, og ministeriet Es
trup greb til at udstede en provisorisk finanslov uden
om Folketinget.
I begge ting var der derefter en årrække lange
ophidsede konfrontationer især vedrørende Danmarks
militære forsvar og om de årlige finanslove. Debat
terne skilte "Det forenende Venstre" i en række
fraktioner og Krabbe følte sig stadig mere ensom på
formandsstolen, tiltrods for han gang på gang stadig
blev nævnt som ministerkandidat i et samlingsmini
sterium.
Allerede i 1879 skrev han hjem til Marie, at han
ikke kunne se sin virksomhed sætte frugt i nogen

Festdag i
Kjellerup,
formentlig
det første
folketings
valg afholdt
i byen. Til
højre i for
grunden ved
rejsestalden
ses en af de
blå gen
darmer.
Blicher
egnens
Museum.
ting af egentlig værd, og at han var plaget af sin
isolerede stilling i politikken.
Dertil kom også en stor personlig sorg. I 1874
havde Marie haft mulighed for uden den øvrige bør
neflok at tilbringe en lille tid hos Christopher i hans
formandslejlighed. Det kom der en lille dreng ved
navn Gregers ud af. Som efternøler blev han famili
ens yndling. Christophers sorg over Gregers død i
sommeren 1879 synes også at have haft indvirkning
på hans politiske gejst. Folketinget rejste sig i stilhed
ved hans tilbagekomst fra sønnens begravelse. Men
brevene til Marie det efterår viser, at tabet havde
gjort ham desillusioneret. Han havde endnu mindre
agt for alle de personlige intriger, som Rigsdagen
netop i begyndelsen af 1880’erne var så rig på.
I 1883 følte Christopher Krabbe sig i stor uover
ensstemmelse med dele af Venstre på grund af for

svarspolitikken. Han følte sig overbevist om, at mini
steriet Estrup ville udnytte denne splittelse til at gen
nemtrumfe sin egen politik ved provisoriske finanslo
ve. Han orkede ikke længere at bestride formands
hvervet. Samtidig havde han en magtfuld konkurrent
til embedet i Christen Berg.
Ved audiensen på kong Christian IXs fødselsdag
den 8. april, meddelte han majestæten, at han ønske
de at trække sig fra formandshvervet og udtræde af
Folketinget for at kunne tage ordentligt vare på sit
embede og sit gods.
Udviklingen, som Christopher Krabbe havde for
udset, blev fra 1884 en realitet. Frem til 1894 rege
redes Danmark ved provisoriske love. For dem, der
protesterede i form af skattenægtelse og nægtelse af
deltagelse i militærtjeneste eller blot talte regimet
imod, blev der udstedt forordninger om straf.
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Herredsfoged i en provisorietid
Allerede i sin periode som borgmester og herreds
foged i Skive havde Krabbe måttet foretage udpant
ning for skattenægtelse i ejendommen hos en mod
stander af den provisoriske skattelov.
Herredsfogedembedet i Skive havde en tid været
stærkt forsømt. Personalet var slet uddannet. Det la
der til, at Krabbe og hans utrættelige fuldmægtig
Siersted gjorde deres bedste for at rette op på dette.
Hald Hovedgård tog også meget af Christopher
Krabbes tid. Derfor blev det til en række breve fra

hans fuldmægtig i Skive til Hald om jurisdiktionens
tilstand. Det var mest civile søgsmål, krydret med
lidt påsatte brande, fødsler i dølgsmål og vold i
hjemmene.

om natten, eller smæderim om Estrup.
Herredernes politiprotokol fra 1886 og frem til
provisoriernes ophør i 1894 viser, at de civile søgs

mål mellem folk, der havde økonomiske eller ejen
domsmæssige mellemvær var langt de fleste. De pri
vate og offentlige politisager handlede forunderligt
nok i høj grad om injurier og kan være en afspejling
af tidens politiske brydninger. Ellers var der tale om
ulovlig jagt og fiskeri, tyendesager, utugt og opsæt
sighed mod politiet. Der var også hvert år nogle få
udpantningssager, gerne indgivet af de lokale sog
neråd.
Et ganske stort antal sager - især tiltagende i
1890’eme - drejede sig imidlertid om værnepligt.
Sager, der nok var udtryk for den vrede, man især
uden for hovedstadsområdet havde mod Estrup-ministeriets forsvarsanlæg for København.

Lysgård og Hids Herreder
I marts 1886 indstilledes Krabbe så til embedet for
Lysgård og Hids Herreder. Det embede, han længe

inderligt havde ønsket sig, var nu blevet ledigt ved
herredsfoged Herholts pensionering.
Krabbe havde mange planer for Kjellerup, men
samtidig slap han jo ikke helt for regeringens direkti
ver fra hovedstaden. I december 1886 måtte Siersted
udarbejde en plan for en gendarmerienhed for
herrederne. Der var problemer både med at skaffe
dem bolig og heste.
De bevarede rapporter, som gendarmerne skulle
indgive ved deres patruljering i området, viser imid
lertid, at de to overbeviste venstrefolk Krabbe og
Siersted forsøgte at gøre livet let for gendarmerne.
Samtidig var de sager, gendarmerne indberettede,
ofte af en art, som i vore dage nok ville få folk til at
trække på smilebåndet: Butiksskilte, som hang ude
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Christopher Krabbes ejerskab af Hald
Christopher havde glædet sig til at overtage Hald
Hovedgård efter sin far. Faren havde brugt sin

landbrugsfaglige kunnen godt - og søsteren Elises
fædrene arv kunne udbetales og med lidt hiv, sving
og besværligheder lykkedes det for Marie og Chri
stopher at etablere sig som ejere af Hald.
Indtil 1884 sad Christopher Krabbe ganske vist
stadig om vinteren i København. Imens drev Marie
gården, så godt hun kunne. Bygningerne var nedslid
te og skulle repareres. Der var mark- og skovdrift at
se til, ligesåvel som det store fårehold.
Alligevel blev ægteparret enige om, at byrden
med gårdens drift og Christophers embede blev for
stor. Sønnen Aage, der havde været i lære som
farmakolog og senere ansat i Landmandsbanken, blev
spurgt, om han kunne tænke sig en landvæsens-

Herredsfogedkontoret o. 1910. Den stående kvinde midt i billedet var fuldmægtig frk. Christensen, som Krabbe
hjalp til at gennemføre sine studier og siden ansatte hos sig. Blicheregnens Museum.

uddannelse med henblik på senere at overtage Hald.
Det blev for Aage til nogle år på Hessel i Himmer
land og godset Randrup ved Vinkel øst for Hald.

Herredsfoged og politiker 1886-1909
I 1895, da Christopher Krabbe atter var blevet valgt
som medlem af Folketinget, skrev han i sin dagbog,

at han siden sin indsættelse i birkedommerembedet
på Fejø havde affattet - konciperet - omkring 2.800
domme. Selv under de lange fravær fra embedet på
grund af rigsdagsarbejde, havde han taget sig tid til
at koncipere dommene om aftenen i sin formandslej
lighed på Christiansborg, og der var altid en livlig
korrespondance mellem ham og hans fuldmægtig.
I domsbegrundelseme viser Krabbe et solidt
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kendskab til dansk lovgivning fra Christian Vs dan
ske lov og frem. Men som så meget, der på sin vis
er et godt vidnedsbyrd om hans sind, så er der dom
me, der lyser af hans specielle interesser.
De unge mænd, der søgte at undgå session og
værnepligt, fik normalt en bøde på 8 kr., det svarede
til ugelønnen for en landarbejder. Men den for
mastelige unge Wilhelm Jensen, der formentlig i en
brandert knækkede toppen af flere træer på den of
fentlige vej mellem Kjellerup og Hørup, han måtte
bøde med 16 kroner.
Det fortælles også, at man i nogle tilfælde kunne
undgå en dom, hvis man i stedet indbetalte et beløb
til Plantningsforeningen.

Foreningen for Plantning ved Kjellerup
I 1889 stiftede Krabbe Foreningen for Plantning ved

Kjellerup. I 1895 havde foreningen en indtægt på kr.
2.400 og de første 5 tdr. land skov var beplantet
(omend ikke betalt). Senere sørgede Krabbe for at få
foreningen omdannet til et aktieselskab, og at byens

Plantningsforeningens sidste projekt
blev færdiggjort i sommeren 1897.
En vej var blevet skåret gennem en
bakkeskrænt og fyldet brugt til
anlægge en vej over en våd eng.
Krabbe omtaler i sin dagbog, at han
selv gav tegning til den bro, der
forbandt Kjellerup og Hørups jorde.
Blicheregnens Museum.
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markedsplads blev overtaget fra købmand Sind
ing. "Nu kan jeg indrette den, som foreningen vil”,
noterede Krabbe tilfreds. Plantningsforeningen var
stedse hans hjertebarn.
Netop i forbindelse med Krabbes beplantningspro
jekter giver det følgende også et lille portræt af den
mand, der oftest betegnedes som kold og afstand
tagende, og for mange endog var en helvedes plage,
fordi han altid valgte at gå sine egne veje.
Et forår blev Marie sendt over til København for
at finde en passende lejlighed til rigsdagssæsonen fra
oktober til april. Christopher var på det tidspunkt en
skuffet mand. Dels havde bladet ”Folk og Land",
måttet gå ind efter kun 6 måneder. Han stod som
udgiver for bladet og havde håbet, det kunne forene
by og land for Venstres tanker. Udgivelsen betød et
tab for ham på 10.000 kr. - en formidabel sum i de
dage. Dels stod han stadig isoleret i politisk hen
seende.
Når Christopher tumlede med sådanne tanker, gik
han i sin have. Det år var der nogle træer, der skul
le fældes - bl.a. den ene stamme på en tvestammet

Et supplement til
Halds indtægter var,
at man i 1868 til
1880 hver sommer ud
lejede ca. 70 tdr.
land af gårdens jord
til Krigsministeriet til
militærøveis er.
Gruppebillede af
officerer med kron
prins Frederik (VIII)
i midten.
Foto: Chr. Wismar.
eg - et af havens stolte træer. ”Jeg betænkte mig tre
gange. Jeg bad den tro, at det var for dens eget bed
ste. Men jeg var ikke vis på, at den tror det. Egene
er meget kloge og temmelig mistroiske."
Christopher gjorde det dog - og gik så ind og
spiste klatkager.

Livet i Kjellerup
Livet i embedsboligen i Kjellerup gav Marie og
Christopher nogle gode rolige år, hvor de deltog i
alle de mange ting, der skete i Kjellerup.
For Kjellerups vedkommende var Christopher
Krabbes motto "man holder af at have orden på sine
omgivelser." Det gjaldt markedspladsen, som han

sammen med beplantningsselskabet fik indrammet
med kastanietræer. Han fik også rejst et mindes
mærke for Levring-kredsens mangeårige fåmælte
folketingsmand Niels Albertsen. Det blev afsløret på
25-års dagen for Kjellerups status som herredsfoged
by. Det jubilæum, der siden er blevet markeret hvert
25. år.
1880-90’eme var i høj grad entreprenørernes tid.
Og Krabbe var som herredsfoged næsten pr. defini
tion enten formand eller i det mindste medlem af alle
byens foreninger og initiativtager til mange af byens
installationer. Således arbejdede han i mange år for
byens kloakering og opførelse af et nyt og mere
tidssvarende ting- og arresthus.
Jembaneanlæg var på den tid, hvad motorveje er
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for det danske samfund i dag. Ikke den mindste
flække skulle forbigåes. Krabbes egen vision var at
åbne hedeegnen mod vest ved et jernbaneanlæg mel
lem Herning og Viborg, men både han og sønnen
Aage deltog også i forhandlingerne om gennemførel
sen af jernbanestrækningen fra Rødkjærsbro over
Kjellerup til Silkeborg.
I 1867 havde Krabbe fået lov til at tage et par af
de gamle malerier fra Hald med til København. Pro
fessor Høyen på Kunstakademiet havde lovet at prø
ve at tidsfæste dem. Men hans opfattelse af dragt
ernes alder var Krabbe ikke helt tilfreds med, og det
bragte ham i forbindelse med den unge museums-

interesserede Bernhard Olsen. Han havde ry for at
være en god dragtekspert og Krabbe fattede inter
esse for hans projekter og blev medstifter af Dansk
Folkemuseum, da det så dagens lys i 1885. Pladsen
i bestyrelsen satte han højt. På egnen fik han indsam
let en række genstande, der ellers ville være gået
tabt for eftertiden, blandt andet et køretøj og en
række fine dragter fra godset Marsvinslund.
For Det kongelige Haveselskab stod han for en
årlig fordeling af frugttræer til småkårsfolk på egnen.
Kjellerup Borger- og Håndværkerforening stiftedes
året efter Krabbes ankomst til byen, Kjellerup Avis
i 1890, ligesom Kjellerup private realskole grundlag
des samme år. Det var en by med dynamik.
Intet under at Krabbe, da han den 8. september
1896 kunne fejre 25-års embedsjubilæum, hædredes
både af by, omegn og sine gamle jurisdiktioner og
sin nye og gamle valgkreds: Kalundborg 4. valg
kreds. Byen flagede, Krabbe fik overrakt en stor
sølvbordopsats og Borger- og Håndværkerforeningen
holdt middag på hotellet.

Et anderledes folketing

Frede Bojsen (1841-1926). Krabbe og Bojsen var
politiske ungdomsvennér og var i det store og hele
enige i deres politiske holdninger frem til 1894. Her
stod Bojsen for forliget mellem Venstre og Højre,
men skuffedes over, at dette ikke medførte et system
skifte allerede da. Krabbe gik til Venstrereformpartiet, og i de senere år var forholdet mellem dem
køligt. Foto: Det kongelige Biblioteks Billedsamling.
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I anledning af byens 25 års jubilæum i 1894 var den
moderate venstrepolitiker og forstander for Rødkilde
højskole Frede Bojsen blevet inviteret til byen for at
holde festtalen.
De to gamle politiske venner talte langt ud på
natten om de politiske ændringer, der syntes at kom
me. Estrup-ministeriets dage var talte. Krabbes inter
esse for igen at deltage i national politik blev vakt.
Aage havde i 1892 endelig formelt overtaget Hald og
med udsigt til at blive af med gendarmerne og hvad
de provisoriske love havde givet af ekstraarbejde, så
kunne sønnen Iver og fuldmægtig Petersen godt

holde styr på Lysgård og Hids Herreder.
Krabbe havde gennem sine mange embedsmands
år ofte kunne ønske sig en anden og mere præcis
lovgivning på mange områder. Og så var der jo
grundlovssagen. Ændringer måtte til, og kongen måt
te bringes til at forstå, at et ministerium altid måtte
tages fra den del af rigsdagen, der havde flertal.
Samme aften aftalte Marie med Bojsen at male
hans portræt. Hun og Christopher skulle gøre ophold
en tid i Rødkilde på vej til familiebesøg på Møen.
Da de kom til Rødkilde i september, hed ministeriet
ikke længere Estrup, men Reedtz-Thott og snakken
gik om muligt ivrigere mellem Bojsen og Krabbe end
tidligere på sommeren. Bojsen foreslog Krabbe at
søge en valgkreds nærmere embedet - Struer, f. eks.
Marie ytrede sine betænkeligheder ved hele foretag
endet, men ved afskeden næste morgen sagde Chri
stopher: "Nu kan De jo tale sagen grundigt igennem
med mine kone, mens hun portrætterer."

Det blev ikke Struer-kredsen, der opstillede
Krabbe, men hans gamle Kalundborg-kreds. Især på
Samsø havde han altid været populær. Man havde
her altid kendt ham som den upartiske og princip
faste folketingsformand.
Imidlertid var de gode samsinger og en hel del af
resten af kredsen i de forløbne ti år gået hen og ble
vet "reformerte". Det vil sige tilhængere af den del
af Venstre, der var mod det forlig om hærloven, der
havde fået Estrup-ministeriet til at gå af. Hvor Chri
stopher Krabbe hidtil havde stået for "Det forenede
Venstre" indvalgtes han nu den 9. april 1895 i Ka
lundborgs 4. kreds med et flertal på kun 45 stem
mer. Venstre var ved hans tilbagekomst som folke
tingsmand opsplittet i en række fraktioner og han
forblev sin sædvane tro en tid lang enegænger. I
1896 meldte han sig dog ind i Venstrereformpartiet,

hvor han bedst mente, at kunne komme igennem med
sine mærkesager.
Udover grundlovsspørgsmålet optog love om
brændevinsafgift og kommunalbeskatning ham, lige-

Christopher og Aage Krabbe skænkede en vase fra
Den Kgl. Porcelænsfabrik påmalet et motiv fra
Haldlejren til kronprins Frederik og Kronprinsesse
Louises sølvbryllup i 1894.
Næste år var parret på besøg i Jylland og Krabbe
gjorde sig ganske store anstrengelser for, at de også
fik tid til at aflægge Hald et besøg. Det lykkedes og
glassene, hvoraf de kongelige munde havde drukket
en forfriskning blev omhyggeligt indgraveret og beva
ret for eftertiden. Foto: Det Kongelige Biblioteks
Billedsamling.
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som han var formand for udvalget for forretnings
orden. Men midt som han var ved at falde tilbage i
sin gamle folketingsrytme, indtrådte der en situation,
der i mange år skulle blive en katastrofe for hans
parlamentariske liv.

" Krabbe-affæren"
Hans datter Margrete blev ansat som redaktør af
"Dannevirke" i Nordslesvig på et tidspunkt, hvor de

danske nationale følelser nåede et højdepunkt på
grund af den preussiske fortyskningspolitik.
De nærmere omstændigheder herom fortælles i
artiklen om Margrete Krabbe. Men omkring Krabbe
blev der en voldsom storm, fordi han ikke ville und
sige sin datters redaktørvirksomhed, selv om han
tilsyneladende ikke delte hendes meninger. Han
fandt, at hun som en voksen kvinde måtte stå for
sine egne handlinger, og han i øvrigt ikke havde
nogen forpligtelse til at udtale sig mod sin datter.
Desværre kom Krabbe i bladet "Vort Land" i okto
ber 1900 til at fremsætte udtalelser, der kunne tydes,
som om han var enig i datterens handlemåde.
Ved opstillingsmødet til næste folketingsvalg talte
blandt andre Georg Brandes kraftigt mod Krabbe.
Resultatet var, at han blev nedstemt med 1270 stem
mer mod 1226. Da imidlertid ingen modkandidater
blev opstillet, opstod den ejendommelige situation,
at Krabbe alligevel blev kredsens folketingsmedlem,
men altså med et flertal imod sig.

Tiden frem til 1909
At bladaffæren slog Krabbe hårdt, vidner hans dag
bog om: I 1905 skrev han "Hele den forløbne årræk
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ke har for mig været præget af forfølgning på grund
af min datters bladvirksomhed." Samme dag havde

han han fået besked fra Paris, om at Margrete have
fået et skuespil optaget på et teater der - og han fort
satte: "Er dette underlige sammentræf et varsel for,
at disse lange års pinagtigheder for mig er til ende?"
Den ministerpost, som han jo gennem sin lange
folketingstid ofte havde været på tale til, turde man
ved system-skiftet i 1901 ikke tildele ham. Et par
mærkesager under ministeriet Deuntzer, bl.a. kam
pen mod justitsminister Albertis pryglestraf, bragte

ham i nær kontakt med "den radikale klub" blandt de
reformerte og efter forskellige uoverensstemmelser
med ministeriet I.C. Christensen blev de radikale
rebeller smidt ud af regeringspartiet og dannede
Folketingets Venstre. Blandt dem var Christopher
Krabbe. Her følte han sig hjemme både forsvars- og
socialpolitisk.
De "pinagtige år" havde imidlertid nedbrudt hans
helbred, og Christopher og Marie Krabbe tilbragte
en række vintermåneder i Sydfrankrig, dér hvor Ma
rie i sin tid havde genvundet sit helbred. Helbredet
forhindrede dog ikke Christopher i at fortsætte sine
arkælogiske undersøgelser af Hald Borgruin sammen
med Nationalmuseet. Og senere fik han sin fætter,
arkitekten Martin Nyrop til at genopføre tårnet til
sommerbolig.
Ligeledes deltog Christopher Krabbe også meget
aktivt i Den Interparlamentariske Gruppes arbejde.
Den internationale forsamling, der var forløberen for
Folkeforbundet og senere FN, afholdt møder mange
steder i Europa og endog i Amerika.
Siden systemskiftet i 1901 kom det unge parla
mentariske system til at stå sin prøve, og der var
afgjort pubertetsproblemer.
I oktober 1909 gik ministeriet L. Holstein-Ledre-

I april 1910 udnyttede Krabbe en enestående mulighed til at yde sin gamle ven Bjørnstjerne Bjørnson en sidste
ære. 1 slutningen af april blev Bjørnsons kiste ført gennem København til et norsk marinefartøj, der skulle føre
den til Norge. Krabbe satte som Krigs- og Marineminister alle sejl til - her gjaldt det jo en stor nordisk digter.
En kort audiens hos den regerende kronprins Christian klargjorde dog for hr. ministeren, at civile personer ikke
kunne behandles med militær æresbevisning. Krabbe fik på et døgn organiseret civile korps til at ledsage kisten
gennem København - og af billedet fremgår det jo, at danskerne gerne ville give Bjørnson et værdigt farvel.
Foto: Det kongelige Bibliotek, Billedsamlingen.
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"Det har glædet mig meget at kunne opfylde Deres ønske om at blive kammerherre!" Blæksprutten, 1910,

borg af efter kun to måneder på taburetterne. Den
unge jurist Zahle besluttede at vove det ene øje og
danne en radikal mindretalsregering. Venstre var på
det tidspunkt stærkt belastet af rigsretssagen mod
P.C. Alberti og Sigurd Berg.
Marie og Christopher befandt sig i Tyrol på
rekreation og Christopher noterede i sin dagbog, at
han egentlig ikke fulgte ret meget med derhjemme der var ingen danske aviser at få. Stor var overrask
elsen, da der indløb et telegram fra Zahle med
anmodning om at indtræde i regeringen som for
svarsminister.
Zahle havde uden tvivl gjort sig to overvejelser 22

dels var Christopher Krabbe allerede fra det berøm
te "Venstretørklædes" dage i 1870’eme kendt som en
stout venstremand af den gamle skole, dels var han
nok blandt de radikale den med størst tro på, at et
dansk forsvar - ej stort - dog var nødvendigt.
Det år blev en rehabilitering for den gamle 76årige Krabbe - endelig sad han i rigets styre. Med
sin sædvanlige flair for at få sager på halsen kunne
han selvfølgelig ikke helt undgå disse - men han nød
sin ministerpost. Hans dagbog lyser deraf.
Men en mindretalsregering dannet på et så spin
kelt grundlag som Zahles - 20 mandater ud af 114 kunne ikke vare længe. Allerede i april ønskede man

at opløse Rigsdagen og udskrive valg. Men rigsrets
sagen mod P.A. Alberti og Sigurd Berg plagede, og
regeringen forblev som forretningsministerium frem
til juli.

Farvel, hr. kammerherre
Den 5. juli 1910 samledes ministeriet til afskeds
audiens. Kongen var alvorlig, han var træt af disse
kommende og gående ministerier og egentlig havde
han befundet sig ganske godt netop med dette. I af
skedsrunden udnævnte kong Frederik VIII Christo
pher Krabbe til kammerherre.
Der blev et ramaskrig. På ganske få timer var
Zahle hos Krabbe i hans bolig og meddelte, at ord
ner og titler var ”yt", når man var radikal.
Krabbe skriver selv om det gevaldige postyr, som
han nu endnu engang blev udsat for. "Man siger, at
det står i strid med, at det ministerium, hvor jeg var
medlem, ikke ville udrede eller modtage ordner.

Men dette er jo en begrebståge. Tildeling af titler
og ordner var væsentlig en regeringsakt, i de aller
fleste tilfælde foretaget efter indstilling af en mini
ster. Dette vendte man sig imod. Hofchargers til
deling har derimod aldrig været nogen regeringsakt
... At udnævnelsen i det hele taget kom på bane, gik
forøvrigt således til sig. Under en audiens i januar
for nogle år siden, bemærkede kongen, at det var
længe siden, at han havde set mig til audiens. Jeg
svarede, at jeg ikke havde tilstrækkelig rang til at
kunne komme til nytårskuren, var jeg kammerher
re, kunne jeg komme..."
Kalundborgkredsen reagerede som Zahle, og
Krabbe meddelte kredsen, at han ikke længere
ønskede at repræsentere den. Allerede 7. juli var
Krabbe både forhenværende minister og folketings
mand. Men dog stadig kammerherre. Krabbe forsatte
herefter sit interparlamentariske arbejde, sine årlige
udgravninger på Hald og de lange vinterrejser sydpå
sammen med Marie.

Billedhuggeren
Anders J, Bundgaard
lavede busten af
Christopher Krabbe.
Den 28. maj 1910
blev den afsløret på
Torvet i Kjellerup.
Blicheregnens Museum.
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Marie Dorothea Krabbe (1837-1918) malet af
Bertha Wegmann, kort inden rejsen i 1866.
Christopher Krabbe blev gift med Marie 1861
og især gennem det først tiår af deres
ægteskab gav Maries helbred anledning til
stor bekymring.

En rejse for at overleve
Marie Dorothea Krabbes rejse til Sydfrankrig i vinteren 1866-67

Det var ikke løsningen på et helbredsproblem for en
ung bondekone på Kjellerupegnen i 1800-tallet at
tage til Sydfrankrig for at få has på sin brystsyge.
Men Marie Dorotheas situation var anderledes.
Efter en sommers ophold på Hald Hovedgård under
svigermor Vilhelmines lidt håndfaste, men nok kær
ligt mente regimente var Marie ikke ophørt med at
spytte blod. Og tuberkulose var på den tid frygtet
som en hurtigere og mere effektiv ”dræber" end
mange af vor tids cancersygdomme.
Hun sad som kone til en ung lovende folketings
politiker i en 4.sals lejlighed i det indre København
med en mand, der udover at tjene til det daglige
brød som journalist og advokat fyldte lejligheden
24

med samfundsdebatterende, storrygende politiske
venner fra nær og fjern dag og nat. Der var to små,
næsten konstant syge og forkølede børn - og i øvrigt
havde hun gjort regning på at fortsætte sin egen
karriere som kunstmaler.
I dag ville det - med Marie Dorothea Krabbes
status i samfundet - være ganske naturligt at drage
væk for en stund og søge helbredelse. Men så let var
det ikke i sensommeren 1866 og af mange grunde.
Europa var i opbrud og oprør. For almindelige
mennesker gjaldt det mest om at finde vejen fra
landsbyen ind til de nye kraftcentre, der osede af
initiativ i håndværk og industri. Samtidig begyndte
skabelsen af en række større nationale enheder -

Den sidste kamp før våbenstilstanden mellem Østrig og Preussen den 22. juli 1866. I juni havde Preussen besat
den østrigske del af Holsten. Krigen afsluttedes med freden i Prag, der fik en vis betydning for Danmark.
Illustreret Tidende, 1866.

blandt andet af teknologiske grunde - som afløsning
for de mange små fyrstendømmer, som Europa den
gang bestod af. Det udløste en række krige. Dan
mark fik en kraftig påmindelse herom i 1864. I 1866
kom en fortsættelse af denne udvikling, nemlig
krigen mellem Preussen og Østrig og i sommerens

Christopher Krabbe var jo på dette tidspunkt midt
i den nok mest betydningsfulde del af sin politiske
karriere og følte ikke, at han kunne tage ordentligt
vare på sin syge kone. Fra en bog, skrevet af en tid
ligere lærer på hans gamle skole, Sorø Akademi,
havde han erfaret, at vejret i det sydvestlige Fran

løb udkæmpedes en række slag i Midteuropa. Læn
gere sydpå var en samling af Italien på vej. Det
foregik under mange interne stridigheder og kampe.
Kort sagt var det overhovedet ikke en verden at
sende en ung kvinde og et barn ud i uden passende
ledsagelse og fast planlægning. Desuden havde Marie
kun været udenlands én gang før i sit liv, da hun i
nogle måneder forud for sit ægteskab havde været
porcelænsmalerske i Höganäs i Sverige.

krig måske kunne være en redning for mennesker
med tuberkulose, og at forholdene dér ville være
sikre nok for en enlig dame.
Da først beslutningen om Maries rekreationsrejse
var taget, så gik det ellers også stærkt i det lille
hjem. Penge var der ikke mange af, men med lidt
lykke og held kunne det nok lade sig gøre at sende
Marie et halvt år på rekreation. De besluttede at dele
familieansvaret - den førstfødte 4-årige Aage blev
25

Rejsen
Den 27. oktober stod Marie og den lille Margrete på
Københavns banegård i det tog, der skulle føre dem
det første stykke mod syd - til Korsør. Familie og
venner var mødt op til afsked - underboens datter,
jomfru Borring, rakte en madkurv til rejsen op - og
Christopher formanede Marie om at vogte den lille
pige for døren. Alt gik så pludseligt og hurtigt med
disse nye transportmidler.
Marie og Margretes rejse gennem Europa var be
stemt ikke nogen charterrejse. Efter en for årstiden
blid overfart med postdampskibet fra Korsør kunne

de dagen efter afrejsen sætte fod på fast grund i
Lübeck.
I alt kom rejsen til at vare 11 dage med kun to
korte ophold undervejs. Ruten afhang af, hvor der

Lübeck omkring 1866 - Mariakirken indvendig.
Blandt de mange bygninger, som Marie og Margrete
beså, var den berømte Mariakirke. Klokkespillet fik
alle besøgende i kirken til at fare op for se de tolv
apostle vandre forbi Christus.
Marie syntes, det var underligt, at folk kunne
henrykkes over en sådan lirekasseforestilling. Det
kongelige Biblioteks Kort- og Billedsamling.

hjemme hos sin far - den næsten 3-årige Margrete
fulgte Marie med den "nye rejsemaskine", jern
banetoget, ned gennem Europa til Middelhavet.
26

var sammenhængende jernbaneforbindelse. Det blev
til mange skift og ophold på jernbanestationer i disse
dage.
Marie havde lagt en rejseplan hjemmefra ud fra
venners gode råd - men den holdt ikke længe. Alle
rede i Lübeck var både mor og datter så trætte efter
rejsen, at Marie søgte det nærmeste hotel ved bane
gården i stedet for det, som hun havde fået anbefalet.
Alligevel var Marie ikke sådan at slå ud. Efter at
have sundet sig nogle timer aftalte hun med hotel
værten, at hans 12-årige datter skulle ledsage den
lille familie rundt i Lübeck resten af dagen.
Næste morgen var Marie og Margrete tidligt oppe
og rejste så i 15 timer videre til Kassel med et kort,
forkomment ophold i Hannover på en time. I Kassel
undte Marie dem en overnatning på 6 timer, før det
gik videre sydpå til Heidelberg. De stod faktisk op
kl. 3.30 om natten for at nå toget nogle timer
senere.

Persontog i Holsten, ca 1866. J 1830 var der kun omkring 300 km jernbane i hele Europa. Perioden frem til
ca. 1870 var præget af private jernbaneselskaber, der havde skinner med forskellig sporvidde. Det bevirke

de, at man som passager ustandseligt måtte skifte. Landesbibliothek Kiel.
I Heidelberg blev der også tid til sightseeing, op
til Heidelberg slotsruin på æsel med Margrete
siddende foran.
Denne rastløse energi forklarer Marie således:
"Jeg har godt set de mange smukke steder, som vi
kommer forbi, men jeg har ikke fundet glæde
derved, andre billeder har svævet mellem bjergene
og byerne forbi mig, så jeg næsten ikke vidste, hvad
mit legemlige øje så. Kun én ting finder min tanke
et øjebliks hvile ved, det er det øjeblik jeg skal
modtage et brev fra dig, min elskede ... og få

efterretning om dig og Aage."
Ned gennem de tyske lande har Marie kunnet
gøre sig forståelig ud fra sine tyskkundskaber. Men
ved ankomsten til de fransktalende områder føler hun
sig usikker og bliver ærgerlig over at mene sig
bedraget af hotelværten i Basel med hensyn til

hotelafregningen.
Så nu kan det være nok. Mor og datter rejser
praktisk talt nonstop i fire dage over Dijon, Lyon,
Nimes og Toulon mod deres bestemmelsessted:
Hyéres mellem Marseilles og Nice.
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Hotel des Iles d'Or omkring 1900. Det var i en lejlighed bag hotellet, at Marie og Margrete tilbragte vinteren
1866-67. Foto: Conceil Général du Var. Archives Departementales.

At finde bolig i Hyéres
Hyéres var fra begyndelsen af 1800-tallet et berømt
rekreationssted for nordeuropæere, især englændere.
Byen lå lidt tilbagetrukket fra Middelhavet omgivet
af kornmarker, olivenlunde og pinjeskove. Den var
kendt for sin “grønhed" og sit milde klima. Af den
grund var der skudt en række store hoteller op om
kring den gamle fæstningsby - hovedsageligt beboet
i "sæsonen" fra december til april.
Men turist- og udflugtsmål skiftede også i 1800tallet og Hyéres måtte i 1866 finde sig i at være
udkonkurreret af byen Nice længere mod øst. Den
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var nu kendt som den italienske frihedshelt Garibal
dis fødeby og stærkt favoriseret af Frankrigs kejser
par Napoleon III og Eugenie.
Så i grunden burde det være købers marked for
Marie, da hun begav sig ud for at finde en egnet
vinterbolig. De fleste lejligheder stod stadig tomme,
men selv om hun med Margrete ved hånden gik
rundt i byen, fandt hun ikke noget, der passede til
deres pengepung. De må også have udgjort et lidt
bedrøveligt syn - Marie og Margrete - efter 11 dages
uafbrudt rejse, uden sprogkundskaber og med Maries
sygdom.
Derfor besluttede Marie sig for en lidt dyrere

løsning. "Pragthotellet", som de tog ind på ved an
komsten, lejede også private boliger ud bag hotel
let, hvor man selv skulle sørge for forplejning og
rengøring. I sit brev til Christopher beskriver Marie
den således: "Lejligheden er yndig, ingen røg,
trægulv, tæpper for vinduerne og lige uden for døren
en yndig have. Her er alt i huset, køkkentøj, såvel
som porcelæn, glas, dækketøj og lagener, alt godt og
smukt. I dagligstuen er der grønt betræk og røde
fløjlsmøbler - 21 rigsdaler om måneden er egentlig
ikke dyrt for alt det ..."

og da hun indså, at denne udenlandske forvisning
kom til at vare en rum tid, reagerede hun ved ikke
at sige noget - i hvert fald ikke ret meget.
De andre børn, der var i nærheden, var bare ikke
som Aage, og det blev dukker og de småting, som
Marie skaffede som legetøj, der sammen med natur
og dyr blev hendes liv. Som Marie skrev hjem:
"Hver morgen går Margrete ud til bassinet, hvori
der går en del guldfisk, og siger på fransk "Godmor
gen, små fisk" - men det er vist også det eneste
franske, hun siger."

At leve i udlandet - som barn

At leve i udlandet - som mor

Den lille Margrete var overhovedet ikke i tvivl - hun
ville hjem NU! Og det havde hun faktisk villet, siden
toget satte igang fra København. Ned gennem Euro
pa talte hun uafbrudt om sin kære far og bror Aage -

Marie gik møjsommeligt igang med at skabe sig de
fornødne kontakter for at hjemmet kunne fungere.
Først fik hun arrangeret sig med en kone, der hjalp
til i en af de andre private lejligheder, og som hun

Udsigt over Toulon by og havn i 1860. Stålstik efter maleri af M.Letuaire.
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overtalte til at gå i byen med sig, så hun kunne lære
de lokale handlende at kende, og ikke blive snydt for
meget. Hun lærte sig madlavning tilpasset middel
havsregionen - brugte olivenolie i stedet for smør til
klatkager og andre danske retter og prøvede at stræk
ke budgettet med de lokale grøntsager og frugter.
Når det var skralt med pengene, levede hun og
barnet i flere dage næsten udelukkende af kastanier.
Helbredelsen var naturligvis det, som lå Marie
mest på sinde. Men hun havde det dårligt med at
skrive hjem om sin tilstand, da hun efter en pause
igen begyndte at spytte blod. Hun konsulterede en
fransk læge, da hun var mest bekymret - men var
ikke meget for at tage mod hans råd - lidt natur
medicin som islandsk mos, gerne, men til Christo
pher skrev hun: "Du må gå ud til Dr. Poulsen og

"Udsigten fra vore vinduer" skrev Marie hjem og
sendte denne lille akvarel med som en julegave til sin
mand, Christopher Krabbe og hustrus privatarkiv,
Rigsarkivet,
30

spørge ham, om jeg skal tage den medicin og skriv
mig straks, hvad han har sagt." Det, hun selv fandt
vigtigst i sine breve, var bestandig at forsikre, at hun
havde genvundet sin gode appetit.
Det internationale kreditkort var ikke opfundet,
og Marie brugte meget af sin tid på at rejse mellem
Hyéres og Toulon for at hæve bankoverførsler fra
sin mand. Det var en tur på 10 kilometer med
dagvogn ad skrumlede og støvede veje. Men Toulon
var spændende. For første gang så Marie sig som
den indadvendte skandinav, som rager højt op blandt
alle andre. Hun beskrev sit første indtryk: "I Toulon
var der et stort røre uden lige, en masse af folk på
gaderne og en usyndig mængde søfolk. Alle råber og
skriger de. Græder et lille barn, råber moderen til

det af alle kræfter, og ikke nok med det, hele gaden
råber til det, kvinderne fra boderne råber til det, den
tykke madam på første sal råber til det, droskekuskene, der sidder og spiser midt på gaden råber
også til det ..."
Marie var i det hele taget i sit es, når hun kom
ud blandt folk og kunne gøre sig sine stilfærdige
observationer. Hun havde bemærket, at hendes om
givelser syntes lidt forundrede over hendes fasthol
den ved tre daglige måltider, to af dem med kød.
Hvis de ikke gjorde det samme - hvordan kunne de
så være så velnærede af så lidt føde? Men en dag i
dagvognen til Toulon lurede hun dem: "Jeg har end
nu aldrig set en dame af middelstanden lede i sin
lomme, uden der efter hendes lommetørklæde kom
diverse rosiner, der tyder på bonbons og chokolade,
og så et mylder af franskbrødskrummer ... og imel
lem dem et paternoster. De småspiser bestandig i
krogene."
Religionen var et vigtigt holdepunkt for Marie.
Men som så meget andet under dette sit første uden-

landsophold afprøvede Marie forskellige muligheder.
Den første kirke, som hun søgte, den katolske, be
kom faktisk både mor og datter ganske godt. For den

lille Margrete blev musikken dér overhovedet noget
af det bedste, hun oplevede den vinter. Marie undre
de sig over forskelle og ligheder og fandt forklarin
ger ud fra liturgien på, at de mennesker hun nu
omgikkes, opførte sig ganske anderledes end dem,
hun hidtil havde været vant til. Det samme gjaldt de
engelske og tyske menigheder, hun opsøgte.
Efter en tid fik hun anledning til nogle mere dybt

gående diskussioner om disse emner. Da hun efter
den første tids rekonvalescens genoptog sine tegneog malestudier mødte hun en ældre abbed, der på
grund af sin astma opholdt sig i Hyéres med sine to
gamle søstre. For Marie blev dette åbningen til en
helt ny verden og til at give hende større forståelse
for hendes nye omgivelser.
Abbeden malede alterbilleder og andre religiøse
portrætter. Han hjalp hende med at fremskaffe
malerremedier og snart efter kom Marie på besøg i
abbedens atelier, hvor han fremviste sin produktion
og bad om at måtte male hende til et martyrbillede,
hvor han gerne ville bruge hendes hår og ansigts
form. Søstrene lovede, at de under hans portrætte
ring ville lære hende fransk.

Hjemrejse
Den 19. april tog Marie og Margrete afsked med de
venner, som de havde fået under deres ophold.
Marie følte, at opholdet havde styrket hendes bryst,
omend hun stadig var meget kortåndet.
Rejsen hjem gik i et lidt mageligere tempo end
udrejsen. I et brev fra Basel bekræftede Marie at
følge de rejseplaner, som Christopher havde fore-

Satire i Punch fra 1860: Garibaldi er i færd med at
sætte den italienske støvle på Victor Emmanuels fod.
Frihedshelten Garibaldi var i disse år på alles
læber. Som leder af oprørsstyrker bidrog han til
samlingen af en lang række småstater til et forenet
Italien under kong Victor Emmanuel i 1870. Disse
begivenheder samt den øvrige politiske og sociale
udvikling blev taget op i Maries samtaler med
abbeden. Marie udtalte sig om Garibaldi med beun
dring for hans samling af Italien, mens abbeden
sammenlignede dette med, hvad Preussen forsøgte i
Nordeuropa og Sønderjylland.
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skrevet hende. Videre afgang til Frankfurt, så ned ad
Rhinen. Efter nogle dages ophold hos en slægtning

i Rendsborg: hjem.
Og endelig midt i maj stod en glad Christopher
Krabbe med Aage ved hånden og tog imod sin kone
og datter.
I Margretes senere forfatterskab, kan man se, at
denne lange rejse lagde den første grund til en livs
lang kærlighed til Frankrig og alt fransk - til trods
for hendes protester og mismod som 3-årig. Det
gjorde måske ofte livet lidt broget for hende i Dan-

mark, men samtidig har det været medvirkende til,
at hun er blandt de få danske, der med succes har
fået et skuespil opført i Paris.
For Marie synes det første gang, at hun har
lejlighed til selvstændigt at formulere sine synspunk
ter om tidens vigtigste problemer. Problemer, der
også blev ivrigt debatteret i det krabbeske hjem i
København. Her indledtes hendes udvikling som klog
modspiller for sin ægtemand. Såvel i forhold til hans
politiske liv som til hans embedsvirke som herreds
foged.
Turen til Hyferes blev langt fra en engangsforete
else. I ægterparrets alderdom tog de hver vinter op
hold i det sydfranske, flere gange Hyferes, den sidste
vinter i St. Tropez. Og som Marie foretog ægtepar
ret hver gang rejsen med samme nysgerrighed,
udholdenhed og vilje til at se alt seværdigt på deres
vej.
Maries rejse for at overleve, blev til en livslang
glæde ved at lære så meget som muligt, overalt hvor

de kom frem.

Abbé Bresson og Christopher Krabbe i samtale i
Bayols-sur-Mer i vinteren 1905-06. Malet af Marie

Dorothea Krabbe. Privat eje.
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Margrete Krabbe fotograferet som 17-årig, hvor hun boede
med familien i borgmestergården i Grenå, men jævnligt var
i København for at modtage undervisning.

Margrete
von Wildenradt Hankes Drielsma de Krabbe
I 1860’eme vandrede der en lille pige rundt i Hald
Hovedgårds store park. Hun både drømte og så.
Hun var hver sommer på besøg hos sine bedste
forældre Krabbe sammen n^ed sin mor og sine brød
re, så faderen kunne få ro til sit politiske virke og
sine øvrige forretninger.

En barndom i mange huse
For Margrete Krabbe blev dette stedet hun higede
mod, stedet, hvor hun var en lille slotsfrøken og ikke
bare barn som mange andre i en stor ejendom i det
indre København.
Margrete von Wildenradt Hankes Drielsma de

Krabbé blev hendes fulde livstitel. Hun udelod Wil
denradt, da hun indgik sit andet ægteskab i 1906,
men familienavnet Krabbe forblev i hendes forfatter
titel til det sidste værk, hun skrev i 1928.
Hun var et ejendommeligt menneske allerede gan
ske tidligt. Stædig og gammelklog, måske som følge
af den lange Frankrigsrejse, da hun var bare tre.
"Margrete skal lære at stå op", tordner faderen

fra det fjerne, da familien residerer i borgmester
gården i Grenå. "Margrete skal forstå, at et brev
med et kort venligt ord er bedre end ingenting",
lyder det, da pigen er 14 og uvillig til en sådan
pligtkorrespondance.
Men Margrete var ikke så let at sætte i rubrik. 17
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år gammel var hun på besøg hos Christopher Krabbe
i hans embedslejlighed på Christiansborg, og han
forbavsedes over den unge piges indsigt og forståelse

Margrete fik undervisning af en række anerkendte
lærere i København i fransk, engelsk, musik, teg
ning og ridning, når der var mulighed derfor. Da

for hans arbejde. "Det har du gjort godt" skriver han
hjem til Marie - om datterens opdragelse.
Ud fra forældrenes korrespondance kan man for
nemme, at Margrete var opvakt og intelligent, men
også en kende besværlig. Hun gjorde, hvad der pas
sede hende og pressede på, til hun fik sin vilje.

hun fulgte forældrene til Hald i 1882 gik tiden med
at skrive digte, musicere og ride alene i omegnen.

Margrete fotograferet i Berlin i 1895. I 1897 holdt
hun her fire foredrag på fransk i Professorforeningen
om litterære emner. Under det første demonstreredes
der i salen mod "den fremmede", så kun hendes
stædighed fik hende til at gennemføre foredraget. Det
kgl. Biblioteks Kort- og Billedsamling.
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Det første ægteskab
Hendes beslutning om at gifte sig med den unge lov
ende kunstmaler Johan Peter Wildenradt blev imøde
kommet af forældrene - svært andet for Christopher,
der selv havde giftet sig ind i en kunstnerslægt. Bryl
luppet stod i Dollerup Kirke næsten samtidig med
Christopher og Maries sølvbryllup i efteråret 1886.
Margrete havde giftet sig, ikke noget storslået
parti, men familien Wildenradt var ikke uden midler,
og familien var stolt af, at både husets frue og
svigersønnen var repræsenterede på Charlottenborgudstillingeme.
For Margrete blev det imidlertid indledningen til
en lang ørkenvandring. Hun var tydelig præget af sin
fars idealer og forestillinger om, hvad der passede
sig for en gammel dansk adelsslægt. Men hendes
tilværelse formede sig således, at det var vanskeligt
at leve op til alt dette.
Hun fulgte sin mand til Frankrig og levede her i
et kunstnerisk velhavermiljø, hvori hun i begyndelsen
syntes at trives, men hvor familien - i 1888 kom
sønnen Ulfstand til - og dens manglende økono
miske sans drev den fra sted til sted.
Moderen var under en studietur til Paris i 1892
på besøg hos det unge par i Nice. Hun kunne ikke
lide, hvad hun så. Wildenradt var godheden selv,
men sjældent hjemme, ligesom Margrete ikke lod til
at kunne magte at styre de forhold, de levede under.

og Budapest.
Forældrene var glade for hendes hjemkomst - så
glade, at der blev arrangeret et stort bal til hendes
ære i herredsfogedboligen. Margrete var stadig smuk
og klog og kunne måske stadig gøre lykke.
Den sommer sad Christopher og Margrete ofte
længe og talte over middagsbordet og diskuterede
historiens betydning og meningen med tilværelsen.
Men Margrete havde svært ved at falde til ro.
Kort efter vendte hun med sønnen Ulfstand tilbage til
Berlin, hvor hun allerede en kort overgang havde
boet i 1895. Hun kom dog hurtigt hjem igen og boe
de på pensionat eller tog på besøg i Kjellerup. Men
mor, far og datter havde øjensynligt ikke let ved at
leve under samme tag - og forældrene drog tydelig
vis et lettelsens suk, da Margrete fik chancen for at
få en fast stilling.

Redaktør i Nordslesvig

Karikatur af Margrete med adelsskjold og pikkelhue.
Margrete tirrede især de sønderjyske politikere ved
at lufte nogle provokerende synspunkter, såsom
denne: "For tiden er der ikke noget andet protestpar
ti i Slesvig end Dannevirke og dets venner. De andre
det er paradepartiet. Det sidste er naturligvis det
behageligste og mest indbringende, ikke for befolk
ningen, men for de paraderende... "

Vandringstid
I 1897 vendte Margrete endelig hjem - efter opnået
skilsmisse og et omflakkende liv, hvor hun blandt
andet havde givet forelæsninger i litteratur i Dresden

I 1898 skrev Margrete en serie artikler til et belgisk
blad om forskellige minoritetsproblemer rundt om
kring i Europa. Ifølge hendes egne udtalelser fik
disse betydning for hendes ansættelse som redaktør
af det nordslesvigske blad ”Dannevirke" - en stilling,
som hun fik tilbudt i 1899.
Der er ingen tvivl om, at Margrete mente, at hun
fulgte i sin fars fodspor. Christopher Krabbe havde
jo i begyndelsen af 1860’erne kæmpet, omend forgæ
ves, for at grundlægge et dansk blad i Flensborg.
Margrete indfandt sig nok i Nordslesvig på det
vanskeligst mulige tidspunkt. Fra tysk side havde
man netop iværksat en række foranstaltninger med
henblik på at fortyske de dansksindede indbyggere.
Det fik især den sønderjyske gårdmandsstand til at
rejse sig.
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”Dannevirke" havde siden det danske nederlag i
1864 været talerør for den danske befolkning i
Nordslesvig. Det var kommet i økonomiske vanske

ligheder, men Margretes forhold til problemerne i
grænselandet øgede ikke oplaget. I september 1900
måtte det lukke.
Det blev en forfærdelig tid for Margrete. Efter
"Dannevirkes" skibbrud blev hun indsat som redak
tør på et nygrundet blad "Det gamle Dannevirke",
tilsyneladende med tilskud af preussiske midler, og
bladet blev i løbet af kort tid forhadt både for sin
journalistik og sine meninger. Enden derpå blev, at
bladet gik ind i 1903.
Margrete var givet ulykkelig over de konsekven
ser, hendes redaktørvirksomhed påførte hendes far i
hans politiske virksomhed. Hun søgte at råde bod
derpå ved at opsøge sine egne politiske fjender
blandt journalister og politikere og bede dem om at
holde hendes bladvirksomhed adskilt fra de politiske
meninger, der var hendes fars. Men ligemeget hjalp
det. Hun var for den verden en afdanket, excentrisk,
tåbelig kvinde, der aldrig skulle have haft lov til at
sætte pen på papiret.
Men fru von Wildenrath Krabbe var ukuelig.
Hvis man ikke kunne lide hende, så kunne hun rejse.
Og det gjorde hun. Til gamle bekendte i HollandBelgien, hvor hun mødte sin anden mand, der var
jurist og journalist - og hvor hun igen fik lejlighed til
at skrive som journalist og forfatter.

Sønderjysk revanche
Dog kom Margrete aldrig helt til at ryste sin sønder
jyske fortid af sig. I 1907 deltog hun og hendes
mand i en international pressekongres i Bordeaux.
Da lederen af den danske delegation, udenlandskor
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respondenten Franz v. Jessen genkendte Margrete,
meddelte han arrangørerne, at ingen af de nordiske
delegationer ville deltage i de videre arrangementer,
sålænge ægteparrret Hankes-Drielsma var til stede.
Resultatet blev, at de blev anmodet om at rejse.
Episoden fik endnu et efterspil. I de første måne
der af den første verdenskrig i 1914 opholdt Margre
te og hendes mand sig igen i Bordeaux. Hændelsen
fra 1907 var ikke blevet glemt og da Franz v. Jessen
også var til stede i byen og blev kontaktet af de
franske myndigheder om Margretes nationale sinde
lag, fortalte han, at hun i århundredets begyndelse
havde arbejdet for tyskerne. Kort derefter blev
Margrete og hendes mand udvist fra Frankrig.

Historien om det fortabte hjerte
Hvor Margrete Wildenradt som redaktør havde ladet
pennen glide respektløst og uklogt over papiret, blev
det til et antal romaner og skuespil fra 1906 og frem
til 1928 holdt i en mere stilfærdig, ofte melankolsk
stil. Tre skuespil, hvoraf det første gik med succes
på Cluny teatret i Paris. To romaner samt to sam
linger af fortællinger med selvbiografiske træk.
I fortællingerne er det stedse en slags fantasiens
Hald Hovedgård og den ensomme lille pige, der
trækkes frem. Hun trivedes bedst mellem dyr, natur
og tjenestefolk, men følte, at de rigtige voksne kun
havde onde hensigter eller udviste ligegyldighed.
I skuespillene viste Margrete, at hun kendte livet
i de højere kredse. Her tager hun de voksne under
behandling. Temaerne er imidlertid meget de samme.
Hendes sidste roman udkom i Paris 1928 med tit
len "Homo Duplex" - det dobbelte menneske. Under
titlen var "historien om et fortabt hjerte".
Margrete døde sommeren 1929 i Holland.

Christopher Krabbe
- sand adelsmand fra isse til sål?
I 1897 sad Christopher Krabbe i Kjellerup og fortalte
sin datter om de personlige optegnelser, som han
havde ført gennem sit liv. Han skrev samme dag i
sin dagbog* ”Jeg mener, at personalhistorien, for
uden at dens data af og til kunne levere et stykke
praktisk nytte, også har sin betydning for den men
neskelige udvikling. Nedskrivning af optegnelser kan
hos mange vedligeholde en sagte ild under hans in
teresse for livet, og læsning af afdøde folks optegnel
ser kan give en forståelse af det liv, som da levedes,
uden hvilken de såkaldte historiske begivenheder let
opfattes vrangt."
I vinteren 1913, den sidste Marie og Christopher
Krabbe tilbragte i St.Tropez, har det nok været na
turligt for den næsten 80-årige Christopher at tænke
tilbage på sit liv. På de mange både rosende og
knubbede ord, som han havde fået gennem sin lange
politiske karriere. Betydningen af hans embedsfor
valtning i de herreder, som havde været "hans". Og
adelskabet, som han så ofte havde påberåbt sig. På
sine gamle dage forsøger han at begrunde over for
sig selv, hvad der har drevet ham til at slå på sin af
stamning. Han er sig nu bevidst, at det i den gryende
demokratiske tid må have været vanskeligt netop at
kapere hans evindelige fremhævelse af at være af
gammel dansk adel.
For Christopher var det at nedstamme fra slægten
Krabbe af Damsgaard ligesom at være en hirdsmand
for rigets fører, d.v.s. en ligemand og en rådgiver.

Kammerherre Christopher Krabbe på vej til audiens
hos Christian X efter Frederik VlIIs død i sommeren
1912. Foto: Det kongelige Biblioteks Billedsamling.
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For ham medførte enevældens indførelse i 1660, at
den danske adel - og der var mange brådne kar imel
lem - systematisk blev dårligt omtalt igennem de
følgende århundreder og blev betragtet som åbenlyse
udnyttere af folket.
Det var hans opfattelse at den gamle danske adel
i rigets tidlige samlingstid bidrog med en række dyg
tige mænd, der bragte kundskab og færdigheder til
riget. Gennem hele livet skelnede han skarpt mellem
den adel, der lå forud for enevælden og den uden
landske em bedsadel, der senere blev kaldt hertil og
lod sig betitle.
”Jeg er Christopher Krabbe" var det svar, han
gav ved et vælgermøde på et spørgsmål om sit politi
ske ståsted. I det har man lagt den adelsstolthed som
et utidigt hovmod, der måske mere skulle imponere
og eventuelt sløre en vis politisk ubeslutsomhed.
Men hvad kunne manden i grunden svare? Det var
på et tidspunkt, hvor han var uden for partierne på
grund af sit folketingsformandskab og i øvrigt havde
sit hyr med de forskellige venstrefraktioner.
Grundlovssagen optog ham hele livet. Hans mål
var, at alle (mænd!) skulle have lige ret til at stem
me. At det flertal, der fremstod deraf, også skulle
have mulighed for at danne regering - det gav så sig
selv. Allerede i Jyske lov fra 1241 omtales disse
lighedstanker - at alle var lige for loven og dermed
også ligestillet med hensyn til valgret. Det har
monerede også med den andelsbevægelse, som han
havde set vokse gennem sit liv.
Christopher Krabbe var Christopher Krabbe.
Myreflittig og interesseret i alt i dette liv, stridbar,
trodsig, mismodig, men også med en stor glæde og
omsorg for de ting i livet, der for ham var betyd
ningsfulde.
I maj 1913 vendte det gamle ægtepar hjem fra
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Frankrig. De lejede en villa i Hellerup nord for
København og natten den til 22 maj. opgav Christo
pher Krabbes sikkert ofte heftigt pulserende hjerte.
Ugen efter blev Christopher Krabbe under mange
hædersbevisninger fra husmænd til regering begravet
fra Finderup Kirke.

11897 erfarede Christopher Krabbe, at der tidligere
i århundredet var fundet en lille guldring på Mors,
hvori navnet ”Oluf Krabbe” var indsmedet. Krabbe

kunne sine aner på fingerspidserne: ringen måtte
have tilhørt en af hans forfædre i lige linie, der
netop havde haft besiddelser på Mors. Ringen var
blevet overdraget til Oldnordisk samling. Ved at
skænke Nationalmuseet et 1600-tals sølvbæger med
Akeleyernes adelsvåben, lykkedes det Krabbe at få
museets ellers meget påholdne direktør Sophus
Müller til at udlevere ringen, som nu er i privt eje.
Foto: ELY FOTO.

Forsiden:
”Venstre-Tørklædet", fremstillet ca. 1875. Alle per
sonerne var centralt placerede venstrefolk. Tørklædet
måler 59,5 x 50 cm. Privat eje.

J. L. Holstein-Ledreborg.
1839-1912. Lensgreve.
Skiftede i 1875 fra De Nationalliberale til "Det
forenede Venstre". I Folketinget fra 1872 til 1890.
Konseilspræsident august til oktober 1909.

Bondestands Sparekasse. 1 Folketinget 1849-90. På
yderfløjen af de forskellige venstregrupperinger.

Sofus Høgsbro. 1822-1902. Cand.teol., grundtvigi
aner, leder af Rødding Højskole. Formand for Fol
ketinget 1887-1901. I Folketinget 1858-64 og 18651902. 1895-97formand for Venstrereformpartiet.

Frederik Bajer. 1837-1923. Premierløjtnant til 1865.
Skribent, medstifter af Dansk Kvindesamfund. Nobel
prisen i 1908for sit fredsarbejde. 1 Folketinget 187295. Indtog en selvstændig plads inden for Venstre.

Søren Nielsen Kjær. 1827-1893. Født i Vinderslev.
Husmand og senere gårdmand. I Rigsrådets folke
ting 1864-66. I Folketinget 1856-93. Tilsluttede sig
"Det forenede Venstre" i 1870.

Christen Berg. 1829-91. Lærer og redaktør. Opret
ter af "De Bergske Blade". I Folketinget 1865-91.
Var med til at formulere "Det forenede Venstres”
program. Nød stor folkelig popularitet under provisorietiden for sin "visnepolitik ".

Christopher Krabbe. 1833-1913. Godsejer, redaktør
og herredsfoged. Formand for Folketinget 1870-83.
Forsvarsminister 1909. I Folketinget 1864-84 og
1895-1910.

C. C. Alberti. 1814-1890. Far til P.A. Alberti (18511932). Cand.jur. Oprettede 1856 Den sjællandske

Frede Bojs en. 1841-1926. Højskolemand og grundt
vigianer. 1 Folketinget 1869-1901. Leder af Det
moderate Venstre.

J.A.Hansen. 1806-77. Grundtvigsk lægmand og re
daktør og en af "Bondevennernes " ledere. Aktiv i de
grundlovgivende forsamlinger 1848-49 og 1865-66.
Trådte 1870 politisk noget i skyggen. Medlem af Fol
ketinget 1866-77.
Villads Holm. 1829-1901. Gårdejer og branddirek
tør. Valgt til Folketinget i 1866 som modstander af
den reviderede grundlov. Indgik i "Det forenede
Venstre ", men hørte til blandt de moderate. Forblev
folketingsmedlem til 1890.

Th. Nielsen. 1838-95. Lærer og redaktør. Leder af
Venstres landstingsgruppe. 1 Folketinget 1869-87,
Landstinget 1887-95.
Johannes Henrik Georg Tauber. 1827-92. Journa
list. Krabbes forgænger som redaktør af Fyens Avis.
1 Folketinget 1869-92, i begyndelsen som national
liberal, senere i "Det forenede Venstre". Fulgte til
sidst Venstrereformpartiet.

P.C.Zahle. 1825-98. Onkel til den senere konseils
præsident C. Th. Zahle. Redaktør, senere sogne
præst. 23 år i Folketinget 1853-81. Mod den revide
rede grundlov. Fulgte senere Chr. Berg og Viggo
Hørups linie. Udgav fra 1872 det første danske
kvindeblad.
39

Litteraturliste
Andersen, Vald.: ”Hald Hovedgård". 1977
"Bladet Dannevirke 1838-1938". 1938
Brandes, Georg: "Danmark og Sønderjylland".
Samlede Skrifter. 1899-1910.
Brandsager og Rosenkrantz: "Den danske Regering
og Rigsdag". 1901-1903.
Bøgh Nielsen, Viggo: "Krabbes grønne ring"
1990
Engelstoft, Poul (red.): "Dansk biografisk
Leksikon". 1938
Ibid.: "Håndbog i Danmarks politiske historie fra
freden i Kiel til vore dage". 1934
Erklæringer af C.V.Nyholm, N.Hjort og
C.Krabbe. 1901
Festskrift til Tage Kårsted: "Om Danmarks historie
1900-1920". 1988
Fink, Troels: "Estruptidens politiske historie
1875-1894". 1986
Hankes-Drielsma de Krabbe, M.: "Cambriolage
de Couer". Paris 1906
Ibid: "Les ames muettes". Paris 1908
Ibid.: "Le Partage de la Lune". Paris 1914
Ibid.: "Lady Isabelle"
Ibid.: "Le Départ"
Ibid.: "Homo duplex". Paris 1928
Hjort, N: "Krabbe-Affæren". 1905
Hvidt, Kristian: "Det folkelige gennembrud og
dets mænd, 1850-1900". Gyldendal og Politi
kens Danmarkshistorie, bd. 11. 1990
Hvidt, Kristian (udg.): "Frede Bojsens politiske
erindringer". 1963
Høgsbro, Sofus: "Brevveksling og dagbøger", bd.
1-2. 1923
Hørup, Viggo: "Viggo Hørup i skrift og tale.
Udvalgte artikler og taler", bd. 1-3. 1902
von Jessen, Frantz: "Mit livs egne Hændelser:
Mennesker", bd. 1, 1870-1902. 1?43
Kruse, H. og K.E. Stub (red.): "Marie Dorothea
Krabbe - hustru og malerinde". 1992
Krabbe, Margrete: "César Franck". 1899

40

Krieger, Anton Fredrik: "Dagbøger I-VIII".
Udgivet af Elise Koppel, Aage Friis og P.
Munch, 1920-1943
Lund, Hans og Arne Fog Rasmussen: "Venstre i
100 år". 1970
"Oversigt over Rigsdagens Virksomhed i de første
35 år efter Grundlovens udstedelse". 1884
"Oversigt over Rigsdagens Virksomhed frem til år
1900". 1900
Rasmussen, Erik og Roar Skovmand: "Det radikale
Venstre 1905-1955". 1955
Sievers, Kai Detlev: "Die Köllerpo litik und ihr
Echo in der deutschen Presse 1897-1901". 1964
Svendsen, Nicolai: "Sønderjysk skæbne. Et
levnedsløb". II bind. 1953
Søllinge, Jette D. og Niels Thomsen: "De danske
aviser 1634-1989", bd. I-II. 1987
Thorsen, Svend: "De danske ministerier". 1972
Topsøe,V.C.S.: "Politiske Portrætstudier". 1878
Tuxen, Poul: "Nyt fra Stationsbyen". 10/1986
Wulff, H.: "Den danske Rigsdag". 1882
Tidssskrifter:
Bajer, Fr. i "Nutiden". 6.7.1897
Zodiacus i "Nær og Fjern". 4.11.1877

Aviser:
Dannevirke 1899-1900
Det Gamle Dannevirke 1900-1903
Folk og Land 1895-1896
Fyens Avis 1859-1861
Kalundborg Dagblad 1901
Arkivalier
Christopher Krabbe og hustnis privatarkiv. RA
Lysgård Herred: Politiprotokoller 1886-94. LaN
Ibid.: Domsprotokoller 1889-1894. LaN
Ibid.: Udpantningsprotokoller 1886-1894. LaN
Ibid.: Gendarmerirapporter 1886-94. LaN

Christopher Krabbe og Kjellerup
I det tidlige forår 1910 skrev en række
kendte Kjellerupborgere
til forsvars
ministeren. De ville have tilladelse til at
rejse en buste af ham - Christopher Krabbe på en passende plads i byen. Busten skulle
være et minde om hans omfattende betyd
ning som herredsfoged og for udviklingen af
selve Kjellerup by.
Krabbe var medlem af Folketinget i over
30 år, deraf i de 13 som formand. Han
kunne lide at blande sig i alt - men han
forstod ikke altid de reaktioner, han mødte.
Hans hustru Marie Dorothea udstillede
portrætter på Charlottenborg - deres datter
var journalist og forfatter. Hun gjorde
skandale, men fik også flere stykker opført
i Paris.
For 100 år siden var Krabbe med til at
arrangere festen i anledning af 25-året for
byens grundlæggelse.
Hæftet er udgivet i anledning af Kjellerup
bys 125 års jubilæum.
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