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Adolf Fibiger.
Et Livsbillede fra Frederik den Sjettes Dage.

Af Margrethe Fibiger.

I.
Christian Adolf Ferdinand Fibiger, den ældste af da
værende Lieutenant og Lærer ved Landkadetakademiet, Johan
Adolf Fibigers og Hustru Margrethe Cecilia Aasens Børn,
blev født den 27. August 1813 ’)• I hans første Barndomsaar
boede Forældrene paa Toldbodveien i et Hus, der blev kaldt
„den hvide Bjørn“. Den smukke lille Krøltop med de levende
brune Øine vakte ofte de Spadserendes Opmærksomhed, naar
han legede i Grønningen, og selv Frederik den Sjette lagde
Mærke til Drengen, der stod ret og præsenterede Gevær, naar
Kongen kom der forbi paa sine daglige Rideture. Senere
flyttede Forældrene til Vognmand Bruuns Eiendom paa Kjøbmagergade. Leiligheden vendte ud til Gaarden, der dannede
ligesom en lille Verden for sig med de mange Heste og Kjøretøier, hvor den raske Dreng snart var selvskreven som An
fører for en Drengeflok, som holdt til dér.
I en tidlig Alder kom han paa Landkadetakademiet.
Dette bestod paa hin Tid af fem Klasser, ældste, anden og
yngste, samt ældste og yngste Skoleklasse. Eleverne i de to
sidstnævnte, halvt spotvis kaldte „Skolakkerne“, udgjorde en
sand Pariakaste. Deres Uniform, mørkegraa Trøie og Buxer,
forskaffede dem ogsaa Benævnelsen „de Graa“. Til Stads
*) Om hans Forældre og Barndomshjem er udforligere meddelt i »Clara
Raphael — Mathilde Fibiger — Et Livsbillede af Margrethe Fibiger«,
(1891), forste Afsnit, Side 1—15.
Museum. V.
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havde de en cylinderformet Chacot med. det danske Vaaben
foran, men vare ellers ubevæbnede, i Modsætning til de andre
Klassers Elever, de egentlige Kadetter, ogsaa kaldte „de Røde“,
som bare rød Uniform med gul Krave og Opslag med Sølvbroderi og hvide Kanter, mørkeblaa Buxer, Patrontaske, Sabel
med Livgehæng og til Parade Chacot af sædvanlig Form med
Kordoner.
Der førtes streng Tugt paa Akademiet. Korporlig Straf,
for det meste „Rotting", det vil sige: Slag af et Spanskrør, hvor
med de to Underofficerer i hver Klasse stedse vare udrustede,
hørte til Dagens Orden. Ikke blot Officerer og Underofficerer
vistes der den største Respekt og blind Lydighed, men hver
Klasse fordrede Respekt af dem, der var under den. Det gik
endog saa vidt, at enhver rød Akademikadet udtog en stakkels
graa dito til sin Opvarter. Denne maatte pudse hans Støvler
og holde hans øvrige Tøi rent, hente Vaskevand til ham o. s. v.
Og ve den uselige Graa, om han viste Opsætsighed i
Tjenesten!
Kadetterne deltes i Bykadetterne og Akademi
kadetterne, dem, som havde deres Hjem i Byen, og dem, der
boede paa Akademiet. Betegnende for Forholdene er, at
det at ligge Natten over paa Akademiet var en Straf,
som jævnlig dikteredes Bykadetterne. Undervisningstiden var
urimelig lang, om Sommeren fra Kl. syv og om Vinteren fra
Kl. otte om Morgenen og efter to Timers Middagshvil til sex
eller syv om Aftenen. Hvert Kvartal afholdtes der Examen
foruden den aarlige Oprykningsexamen og den ligeledes aarlige Fremstilling for Kongen, hvilken ogsaa var at betragte som
en Examen, om end af en mere fornøielig Art. Det sidste,
men ikke mindst vigtige Fag, der aflagdes Prøve paa for
Majestæten, var Dans, som afsluttedes med et Pragtnummer,
hyppigst den saakaldte Skjolddans, hvori Deltagerne førte
Skjold og kort Sværd, og som længe forinden var bleven om
hyggelig indstuderet og afsluttedes med en malerisk Gruppering,
hvor en af de yngre Kadetter stod paa Skjoldene, som de
Andre løftede i Veiret, og høit over sit Hoved holdt et bekrandset Skjold med Kongens Navnetræk. Adolf, der var en
smuk Dreng og en ypperlig Dandser, havde gjentagne Gange
denne Rolle at udføre.
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Ved Afgangen fra ældste Klasse toges Officersexamen,
hvorefter Tjenestetiden som Officer i Hæren regnedes. De,
der bestod denne Examen, gjorde dog endnu et Aarstid
Tjeneste ved Akademiet som Underofficerer, i hvilken Tid de
yderligere uddannedes og som „Vagthavende“ gik Officererne
til Haande. Ferier, især en ordentlig samlet Sommerferie
som i andre Skoler, gaves ikke ved Akademiet, men en Er
statning derfor havde Kadetterne dog i „Leiren“, som den
kaldtes, og som især var en herlig Tid for øverste Klasse og
for dem af Eleverne, der efter Afgangsexamen gjorde Tjeneste
som Underofficerer, da den for deres Vedkommende varede
indtil Udgangen af August. Midt i Juli Maaned begyndte
Forberedelserne til denne Leir og stod paa i flere Dage, og fra
det Øieblik, da den første af Artilleriets store, firspændige
Vogne, styret af to beredne Stykkudske, rullede ind i Akade
miets Gaard for at paalæsses Matrasser, Tæpper og hvad der
ellers skulde bruges i Leiren, var al Stadighed ved Under
visningen som blæst bort hos Eleverne, der kun levede
og aandede i Forventning om den Herlighed, som ventede
dem. Endelig slog Timen, da Alt var vel bragt derud,
og en tidlig Morgenstund afmarscherede Kadetterne fra Aka
demiet med en Trommeslager og en Hornblæser af Kjøben
havns Garnison i Spidsen, medens nogle af de ældste Officerer
fulgte med til Hest. Veien ud til Dyrehaven tilbagelagdes
under Musik og Sang, afbrudt af et Hvil i Charlottenlund.
Strax efter Ankomsten til Eremitagesletten blev Leiren af
stukken, Teltene reiste og Alt ordnet for den tilstundende
Nat. Det var dog kun Underofficererne og ældste Klasse,
der beboede selve Leiren, de Yngre havde deres Sovesteder i
den nærliggende Lade. Paa Slottet havde Lærerpersonalet
med „Kammerherren“x) i Spidsen deres Værelser, og her
tronede ogsaa i al sin Værdighed Marketendersken, Madam
Olsen, med sin Øltønde og sine Stabler af Smørrebrød. Den
Ugestid, Kadetterne tilbragte derude, anvendtes til større og
mindre Manøvrer, der undertiden varede en bel Dag og kunde
udstrækkes til Frederiksdal, Søllerød, Charlottenlund o. s. v.
l) Oberst, Kammerherre C. F. G. du Plat var dengang Kommandør for
det danske Landkadetkorps.
9*

132

Vidtløftige Suppositioner og Dispositioner bleve givne, og det
Hele gik yderst fornøieligt til. Undertiden blev en Natmanøvre
anstillet, hvilket ogsaa havde sin Tiltrækning for de unge
Gemytter. Men det var dog først efter de Yngres Tilbage
venden til Byen sidst i Juli, at Øvelserne ret dreves med
Fynd og Klem af ældste Klasse og Underofficererne. De stode
gjeme paa fra den tidlige Morgenstund indtil Kl. to, tre om Efter
middagen, men saa havde de Unge ogsaa Resten af Dagen fri
og Lov til at boltre sig i den skjønne Natur af Hjertens Lyst.
Kun altfor snart oprandt Dagen, da denne Herlighed
var forbi. Leiren var hurtigere brudt ned, end den var reist,
thi naar Teltenes Indhold var pakket paa Vognene, bleve
Stængerne og Pløkkene løsnede, Kadetterne opstillede foran
dem, og paa Signalet „Attaquer!“ styrtede Alle som En løs
paa dem og rev dem omkuld. Leiren faldt i et Nu.
Adolf Fibiger, der var saa lykkelig at høre til Bykadetterne,
gik Akademiet igjennem med Giands. Naar han om Lørdagen
havde faaet Nummer efter Ugens Karakterer, kom han næsten
altid glædestraalende hjem, raabende allerede i lang Afstand:
„Nummer ét!“ Ved alle Examener var han blandt de Første,
og kort efter sit fyldte trettende Aar tog han Officersexamen.
I hele tre Aar maatte han gjøre Tjeneste ved Akademiet,
inden han var saa vidt udvoxet, at han kunde afgaa til
Hæren, men endelig slog Forløsningstimen. Han ansattes ved
„Kongens Regiment“ og gjorde Tjeneste ved dette, indtil han
i Efteraaret 1832 indtraadte som Elev i den et Par Aar for
inden oprettede militære Høiskole, for hvilken hans Fader,
Major Johan Adolf Fibiger (f. 1791, d. 1851), var bleven
Kommandør 1830, og som var bestemt til i to Afdelinger,
hver paa to Aar, at uddanne Officerer til Generalstaben, Ingeniørog Artillerikorpset.
De Høiskolekammerater, Adolf især sluttede sig til, vare
Frederik Læssøe1), Søofficeren Oswald Marstrand, Christian
Kücker2) og Wenzel Haffner3), hvilken sidste døde Aaret før
1) Werner Hans Frederik Abrahamson Læssøe, født 1811, faldt i Slaget
ved Isted den 25de Juli 1850.
2) Peter Christian Kücker, født 8/n 1809, blev Sekondlieutenant 1829, og
døde som Kapitain i Ingeniørkorpset 20/10 1843.
3) Johan Wenzel Haffner, født 7/a 1812, blev Sekondlieutenant 1825, død
6/7 1835.
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Afgangsexamen. Venskabet med Læssøe, som alt da havde
staaet paa i flere Aar, var ikke uden Rivninger. Fibiger for
tæller Moderen derom i et Brev fra 1833:
»Læssøe ligner mig virkelig for meget til, at han ei i mange Hen
seender er mig den Nærmeste mellem dem, jeg omgaaes, men han ligner
mig for meget til, at vi ei ofte skulde stede fjendtligt sammen. Der er
oftere vexlet Repliker imellem os, der mer have lignet Stød med spidse
Kaarder end Ord. Ofte har jeg tvunget mig og tiet, for at der ei skulde
komme noget ud deraf, som kunde ligne Pistolskud, og han havde ingen
Anelse havt om, at han fornærmede mig.
Vi have atter havt en Strid, men nu er den forbi. Han kom ind til
mig og sagde: »Lad nu det være glemt! Jeg havde aabenbart en halv
Perial og var rasende enthusiastisk stemt. Lad os atter være gode Venner!«
Vi bleve atter gode Venner og vare om Aftenen sammen i Parterret at se
»Elverhøi«, hvor vi da gjensidig betroede hinanden, at sligt Fjendskab for
en kort Tid har noget pikant ved sig. Læssøe og jeg er endogsaa Virtuoser i
Sligt. Den Ene blander sig ikke i den Samtale, hvori den Anden allerede
har ladet et Ord falde, ler ikke, naar den Anden ler af en Vits. Man
strider ei med hinanden, men undgaaer at møde hinanden, ja endog at se
paa hinanden. For nu ei at blive den Part, der er tilovers, maa man være
om sig og stedse søge at komme sin Modpart i Forkjøbet. Men denne
Gang var jeg ganske alvorlig vred og foragtede endog at seire; jeg lod
ham snakke væk. Sagen var den: igaar otte Dage ved et Gilde hos Laub
proponerede Kiicker paa en affektert Maade Høiskolens Skaal og ønskede,
»at den maatte modstaa alle Kabaler«, hvorpaa jeg erklærede, »at naar vi
blot Alle tog en anstændig Examen, saa havde det ingen Nød med Resten«.
Dette optog Læssøe, som om jeg havde ment: »det kan være det samme
med Høiskolen, naar bare vi bestaa«, og erklærede høit for sin Sidemand,
at det var meget usselt tænkt«.«

I et Brev fra 1832, hvori Fibiger skildrer sine Kamme
rater paa Høiskolen, giver han Læssøe følgende Skudsmaal;
„For megen Galde, siger stedse sin Mening rent ud, er en
udmærket Kampierat og har megen Foretagelsesaand.“
Hvor livlig og fornøielig Læssøe end synes at have været
i et snævert Vennelag, saa afholdt han sig dog fra al Sel
skabelighed. Hver Dag gik han hjem til sin Moder paa Øster
bro for at spise til Middag, og tidlig paa Eftermiddagen
vendte han tilbage til sin Stue, hvor han tilbragte Aftenen
med at studere, til stor Forundring for Kammeraterne, der
ikke forstode, hvorledes han udholdt at sidde ene hjemme
og hænge over Bøgerne. Ærgjerrig, som han var, lagde han
naturligvis hovedsagelig Vægt paa krigsvidenskabelige Studier;
men af de selvvalgte var Filosofien ham kjærest. Naar den
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fire Aar yngre Axel Fibiger som Repetent1) jævnlig besøgte
ham og Adolf, der boede Dør om Dør paa Sølvgadens Kaserne
som Sekondlieutenanter ved „Kongens Regiment“, morede det
Læssøe at gjøre den stakkels Axel hel ør i Hovedet med sine
Sofismer. Læssøe var smuk, med et livligt, intelligent Ansigt.
Fra denne Periode findes der flere Breve fra ham til Adolf,
hvoraf her meddeles nogle Brudstykker af et, der er paabegyndt
den 13. Juli 1832, samme Dags Aften som Adolf Fibiger var
reist til Lolland for at samle Kræfter efter en overstaaet
Sygdom.
»Kjære Herre og Ven!
Haaber, at Du, medens jeg skriver dette, befinder Dig frisk og fornøiet paa Dampskibet og i det Mindste er kommen imellem Sjælland og
Smaaøeme, i Fald Lolland ei allerede har havt den Lykke og Ære at mod
tage Din Galhed i sit Skjod. Er endvidere i den sikkre Forventning, at Du
ganske har bortsovet din Søsyge i Kj øgebugt, og at Søreisen har havt den
heldigste Indflydelse baade paa Dit Legeme og Din Sjæl, især i Følge det
herlige Veir, hvilket jeg har bestilt til Dig. Antag ikke i en Snub, at min
sidste Yttring er Frækhed. Jeg véd ikke, om Du husker det, men jeg har
for et Par Maaneder siden imponeret svært ved, under Trudsel om Vrede,
at forlange godt Veir og faa mit Forlangende opfyldt. Visse Folk turde i
otte Dage ikke se mig ret i Øinene af pur Ærefrygt.
Har i Dag oplevet ganske snurrige Ting.
Er stens: Var i Morges ude paa Kastelsvolden og saae Dit Dampskib
fare omkring Trekroner og ind bag Sextus; troede at kunne bemærke en
blank, solbeskinnet Hue; rimeligvis optisk Bedrag, thi Dampskibet var om
trent en halv Mil fra mine Gine. Ønskede Dig lykkelig Fart.
Zweitens: Maatte Kl. ni i Morges trave i et Forhør i Stokhuset. Her
en lille Prøve:
Garnisonsauditøren: »Hvordan stjal Du Femdalersedlen?«
Den holstenske Slave: »Jeg har ingen Seddel stjaalet!«
Aud.: »Men Du sa’e jo igaar, at Du havde den, til Sergeanten.«
(NB. ordret anført.)
Slave: »Det var min egen Seddel, jeg talte om.«
Aud. farer op: »Hvad? Du! Vil Du staa her og lyve?«
Slave: »Velbaarne Herr Oberauditør! Jeg lyfer ikke, jeg er en ehrlich
Mann!«
Aud. paa sin Stol, meget spagfærdig: »Aa! da er Du da ikke kommen
herind for dine Dyders Skyld!«
Slave: »Ach nei, Hr. Oberauditør, vi Mennesker, vi ere skrøblik’«.

2) Saaledes kaldtes efter Landkadetakademiets Reform i 1830 de Elever,
som, efter endt Officersexamen, gjorde Tjeneste ved Akademiet. De
forrettede ogsaa Pagetjeneste ved Hoffet. Carl Axel Julius Fibiger var
født 16/9 1815. Han blev 1864 Chef for 5. Dragonregiment, afgik ved
Reduktionen 1867 og døde 2% 1882.
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Aud. igjen rasende: »Ja, hvorom alting er, saa var Du i Seddelens
Besiddelse.«
Videre herte jeg ikke den Samtale. Den sidste Sætning frapperede
mig. At Bønderne i Rusland vare i deres Godsherrers Besiddelse, vidste jeg
nok, men at en Seddel kunde besidde et Menneske, det havde jeg med al
min Respekt for Penge ingen Ide om, og jeg vover endnu at tvivle lidt,
endskjøndt Auditøren førte det til Protokols. Efter en Hoben Frækheder
fra den ene Side, Flovheder fra den anden, efter en Samtale mellem Varburg
og Sponneck fra den tredie, og en frygtelig Gaben, Kj edsomhed og Ærgerlig
hed fra den fjerde eller min Side, fik vi omsider Lov at gaa vor Vei.«
Den 15de Juli.
(Samme Brev.)
»Aaaaaaaahh! Jeg er saa inderlig kjed af det! Jeg har staaet heleden
udslagne Dag og læst fransk Grammatik og tyske Keisere. Jeg er kommen
i et yderst kolerisk-melankolisk-hypokondrisk-hysterisk Humør. Min eneste
Afvexling har været at spadsere et Par Gange op og ned ad Gulvet. Jeg
vilde ønske, at Du var her i Kasernen, saa kunde jeg da gaa ind og plage
Dig med Shak en Timestid. Men nu har jeg ikke et fornuftigt Væsen at
kunne tale et fornuftigt Ord med, thi ikke en Gang mine Samtaler med
mig selv ville gaa for mig i Dag. Du skal ellers ikke bryde Dig om, at jeg
den ene Dag kalder Dig gal og den anden Dag fornuftig. Sommetider
forekommer det første Epithet mig at være det mest passende, men naar
jeg saa igjen betænker, at jeg saa temmelig vel kan underholde mig med
Dig, sander jeg dine Ord, at al Galskab er relativ.
Thi hvad kalde vi klogt? Det, de Fleste komme overens om at antage
derfor. Men hvad er nu disse Fleste vel andet end nogle storsnudede
Aristokrater, som vi Gale — NB. hellere gal end Aristokrat, derfor vi —
ret af Hjærtet kunne bele, naar vi vide, at de Herrer ere saa usikre i deres
Sag, at vi med megen Grund kunne anse deres hele Tilværelse for en Drøm,
og altsaa langt mere deres Ideer og Tanker. Ti Tusinde Gange hellere et
Bidstrupslem i Spændetrøie, som lever herligt i sin Indbildning, end et
almindeligt Stykke dansk Lieutenant, Kapitain, ja, Stabsofficer, General,
Konge, eller hvor høit Dn vil gaa. »Das’ ganze Leben ist eine tråumende
Resignation, da man sich die Wånde, zwischen denen man gefangen sitzt,,
mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt,« siger Goethe, og hvo
maler vel bedst paa disse Vægge, den Kloge eller den Gale?«

Ingen af Vennerne var dog Adolf saa dyrebar som Sø
officeren Oswald Marstrand. ’) De synes først at have lært
hinanden at kjende, da de samtidig indtraadte som Elever
paa Høiskolen.
l) Oswald Julius Marstrand, født 1812, Broder til Maleren Vilhelm Mar
strand, blev 1830 Søofficer og 1840 Premierlieutenant. Han kom
manderede Linieskibet »Christian den Ottende «s 1ste Batteri under
Affæren ved Eckernførde den 5. April 1849 og fandt sin Død, da Skibet
sprang i Luften.
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Christian Kücker, tidligere Lieutenant ved jyske Jæger
korps, skildrer Adolf saaledes i et Brev fra 32: „Jævn munter,
naar han ikke er stødt, solide Kundskaber, men ingen Hurtig
hed. God Kammerat og paatager sig ikke, hvad han ei kan
udføre.* Deres Venskab voxede sig stærkere og inderligere
med Aarene, og Ingen var Adolf Fibiger saa støt og trofast
en Ven som den tænksomme, besindige, af. Væsen stille og
tilbageholdende Kücker. Noget kom det maaske deraf, at
denne følte sig saa stærkt dragen til Fibigers Hjem, hvor han
var en stadig og kjærkommen Gjæst, men mest var det vel,
fordi de to Venners forskjellige Naturer udfyldte hinanden
saå godt.

Ligesom Adolf Fibiger var sine Nærmestes Glæde og Stolt
hed, saaledes omfattede han ogsaa dem og Hjemmet med
den inderligste Kjærlighed. Rørende er hans Ømhed for Mor
moderen, den gamle jævne Madam Anne Marie Mathisdatter
Aasen. Der er ikke noget Brev fra ham til Hjemmet, hvor
han ikke sender særlig Hilsen til hende. „Gamle Bedstemoder
maa ikke i Vinterkulden rende ud i Gaarden til Hønsene;
dette er min bestemte Villie,* skriver han i Vinteren 1837,
da Forældrene ere flyttede til Veile. Han har tegnet et karak
teristisk Portræt af hende, siddende ved sin kjære Rok; thi
ban havde et betydeligt Talent for Tegning og kunde sikkert
have drevet det til noget, dersom han havde udviklet det.
„Dersom jeg fik en Skavank,* skriver han til Moderen i Sep
tember 1833, „lagde jeg mig bestemt efter Malerkunsten;
Digter og Maler er langt herligere end en Soldat, der aldrig
slaas. At kommandere Slaver og tælle knækkede Ruder i
Kasernen: min Skæbne, naar jeg en Gang er avanceret til
Kapitain eller Major, har i ingen Henseende noget Tiltrækkende
ved sig.* Og i et andet Brev fra samme Tid: „Dersom ei
Høiskolen forbød mig at fordybe mig i noget den uvedkom
mende, vilde jeg finde megen Trøst i at udmale de Billeder,
der ofte fremstille sig for mig,“
Han hentyder hermed til at optræde som Digter, en Plan,
han som Yngling stadig omgikkes med. Der var endog en
Tid, da han drømte om intet ringere end at blive Dan-
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marks Shakespeare og give vor Middelalders Historie Liv i
Dramaets Form. At han har en digterisk Aare i sig, vise
hans Breve, ligesom det ogsaa fremtræder i hans af „Selska
bet til Trykkefrihedens rette Brug“ udgivne „Historiske Læse
bog for Bondestanden“, som udkom i 1839 og naaede sit
tredie og sidste Oplag i 1851. I en Anmeldelse af den i
„Kjøbenhavnsposten“, hvor den forøvrigt omtales meget
rosende, ankes over, at Forfatteren lader adskillige frem
ragende Personligheder fra svunden Tid optræde talende.
Dette tager sig ganske vist ogsaa af og til noget pudsigt ud
for den mere kritiske Læser, men det levendegjør Optrinene,
og Ordskiftet falder altid naturligt. Overfor den Kreds af
Læsere, Bogen henvender sig til, var det sikkert paa rette
Plads. De utrykte Digte, som findes efter ham, lade dog ikke
formode, at han sad inde med nogen selvstændig Digter
begavelse.
Men i hvert Fald havde han megen Sands for Kunst og
Poesi. 1 Aaret 1833—34, da Moderen med de fleste af Bør
nene var paa Berritsgaard paa Lolland, sendte han hele Af
handlinger om Kunst og Filosofi til den sextenaarige Ilia !),
der sikket havde foretrukket Breve af mere aktuelt Stof
indhold. Adolf Fibiger deltog paa den Tid en Del i Selskabs
livet og havde Adgang til Hovedstadens bedste Kredse. Han
var jævnlig Gjæst hos Professor J. L. Heiberg og Hustru,
hvilken sidste han sværmede for. Heiberg docerede Logik,
Æsthetik og dansk Literatur ved den militære Høiskole og
var altid særdeles venlig imod ham, der med en vis Selv
følelse fortæller Moderen om, hvorledes de have talt sammen
om Kunst og Litteratur. Hos Guldberg, H. C. Andersens
faderlige Ven og Beskytter, som var Lærer i Dansk ved Høiskolen, kom han ogsaa til Aftenselskaber, hvortil der, i det
mindste første Gang han kom der, forlangtes af den unge
Gjæst, at han skulde bidrage til Underholdningen ved at give
et Deklamationsnummer til Bedste. Fibiger valgte „Fregatten
Ørnens Brand“ af Hertz og slap, i det mindste efter sin egen
Mening, godt fra det.
9 Om Forfatterinden og Filantropen Ilia Marie Fibiger (f. 1817. d. 1867)
se Biogr. Lex.
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At han, ung og sværmerisk som han var, ogsaa havde
sine erotiske Anfægtelser, følger af sig selv. Dog synes han
ikke at have følt nogen alvorlig Lidenskab i de første Ungdomsaar, at dømme efter Brevene til Moderen og Ilia, hvem han
betroede Alt. Hvem af de ældste Søstres to Veninder, Jane
eller Mille, der bar Prisen, kunde han aldrig ret blive enig
med sig selv om, og han kommer som oftest til det Resultat,
at hans Følelse for dem er af hel broderlig Art. Jane var
Datter af en Embedsmand, Mille var forældreløs, Datter af en
rig Brygger, og Kostgænger hos en Familie, hvor hun ikke
følte sig vel og tilmed som godt Parti efterstræbtes af en
nærgaaende Beiler. Hendes forladte Stilling, hendes Sygelig
hed — hun døde af Strubetæring i en ung Alder — hendes
sagtmodige, fordringsløse Væsen, vel ogsaa Anelsen om den
Kjærlighed, hun bar til ham, og som hun bly søgte at skjule,
paakaldte alt det Ridderlige og Kjærlige i hans Sind; men
alligevel kunde han ikke dølge for Moderen, skjøndt han
undser sig ved at tilstaa det, at hverken Jane eller Mille
nogen Sinde vilde kunne blive det for ham, som han havde
tænkt sig, at hans Hustru skulde være. Tanken om Ægte
skab beskjæftigede ham meget og tidligt. Tyve Aar gammel
skrev han til Moderen: „Jeg er skabt til huslig Lykke og
bliver maaske aldrig Mand og Fader. Jeg er ingen Øieblikkets
Søn; Haab og Erindring have fulgt mig fra min Barndom.“
At glæde og udvikle de unge Piger laa ham meget paa
Sinde. Under Moderens og Søsterens Fraværelse 1833—34
besøgte han dem jævnlig og bragte dem gode Bøger, saasom
Novellerne af Forfatteren til „En Hverdagshistorie“, som han
selv satte overordentlig Pris paa, og Paludan Müllers nylig
udkomne „Kjærlighed ved Hoffet“ og „Dandserinden“. Han
foreslog ogsaa Mille en Brevvexling paa Fransk til gjensidig
Belæring og Fornøielse, men herpaa havde hun ikke Mod til
at indlade sig. Om Mille skriver han til Moderen i Som
meren 1833:
»Hvad Du i dit Brev omtaler, hendes Mangel paa Skjønhed angaaende,
har jeg endnu ei herørt. Det er naturligt, at jeg i det mindste tror at
være hævet over det Ydre. Et ømt Blik kan sikkert erstatte mig regelret
Skjønhed. Jeg har set hende nydeligere end Du, maaske fordi jeg har set
anderledes paa hende end Du. Thi det er sandt, hvad Baggesen — ham
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Gud glæde! — siger et Sted i sin Labyrinth, at det gjør uendelig meget,
med hvilket Blik man ser paa en Pige. Hun var yndig, da jeg første Gang
overraskede hende i Søllerød, da jeg gav hende Haanden til Afsked; da
jeg kom der anden Gang; da hun sagde, at min Moder og mine Søstre jo
ei hlev saa længe borte; da hun, kort før jeg forlod dem, sad stille og saa
hen for sig, og fomemmeligen, da jeg var oppe at spørge til hendes Faders
Befindende. Jeg tror ogsaa, at hun har en høiere Aand, end Du formoder.
Kort sagt, Du ser, at jeg ikke betragter hende ganske som en Søster. Tiden
vil afsløre dette, som alt andet. — Og hvad er saa det Hele! — udbryder
tilsidst den tyveaarige Filosof — snart er denne Generations Dage udrundne,
og Ingen lever, der tænker paa, hvad vi led, hvad vi haabede.«

Da Mille døde tre Aar efter, var han, ligesom Familiens
øvrige Medlemmer nedsunken i dyb Sorg. Han tog ud til
Frederiksværk, hvor hun var død, og skrev derfra den 29de
Juni om Aftenen:
»Hver Gang jeg vil begynde at skrive, hæver Blikket sig fra Papiret
og søger Sengen, hvor hun hvilede, forinden hun blev lagt i Kisten. Moder,
Moder! Jeg sidder i hendes Kammer, i det venlige lille Kammer, hvor
kjærlighedsfulde Genier om svævede hendes Leie, kyssede hendes Pande,
Øine og Mund. Hun er død saligt. Hun talte ikke mere den Formiddag,
men hun smilte saa glad og barnlig mildt, da hun døde. Hun har læst
mit Brev. Et herligt Digt havde hun kaldt det! Nogle Dage før hun døde,
ønskede hun saa inderlig, at hun dog maatte komme sig, saa hun kunde
sidde lidt ude paa Bænken, hvor vi før drak The, og hjælpe Pigerne med
at lægge Lærred paa Bleg, thi dette var hendes kjæreste Syssel.
Dagen efter.
Jeg har sovet uroligt, men jeg drømte ikke om hende. Jeg har sovet
i den samme Stue, i den samme Seng, hvor hun døde. Tankerne jog hin
anden i mit Hoved, inden jeg faldt i Søvn, og jeg var for udmattet af
Reisen til at kunne drømme. Da jeg vaagnede i Morges, havde jeg nær
grædt, fordi jeg ikke havde drømt om Mille. Dette skriver jeg ved Bordet
i det lille Lysthus i Skoven, som hun omtalte i sine Breve. Hun holdt
meget af denne Plet og sad ofte her og skrev.
Vil Du minde Ilia om vor Samtale, da vi Milles Fødselsdag gik paa
Kirkegaarden. Bed hende om en Lok af Milles Haar i en lille Kapsel.«

Ved Læsningen af saadanne Breve, faar man ret Øie for,
hvilke udmærkede Tidsbilleder Fru Gyllembourg har givet
i sine Noveller. —
Sorgen over den unge Pige var dog snart forvunden, og
Sommeren 1836, der gik forud for Afgangsexamen fra Høj
skolen, var en lykkelig Tid for ham. Alvorligt Arbeide vexlede med muntert Samliv med Kammeraterne, og selv var
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han fuld af Ungdomsmod og lyse Forhaabninger. I April
1836 var Adolf bleven udnævnt til virkelig Premierlieutenant.
Slutningen af Eftersommeren tilbragte han sammen med
Kücker paa Fortunen i Dyrehaven, hvor de leiede sig i Kost
for i Ro at læse til Afgangsexamen fra Høiskolen, som de
bestod med Giands først i Oktober.

IL

Efterfølgende Uddrag af Breve giver god Besked om
Adolf Fibigers Færd og Udvikling i de paafølgende Aar:
Til Moderen.
Kjøbenhavn, Juni 33.
»De Andre ere nede til Examinatioh hos Hoffmann, imedens jeg skriver
Dig til. Jeg var nemlig igaar Aftes ikke oplagt til at læse, hvisaarsag
jeg intet kunde; jeg blev enig med Fader om at melde mig syg for i Dag,
hvilket dog ikke forhindrer mig i at bivaane Gildet for Tscherning i Efter
middag1). Kaarden er kommen; den er meget smuk, til 40 Rdlr., med
Indskrift: »Klar Erkjendelse, ædel Villie, kraftig Haand. Til
Herr Artillerikapitain v. Tscherning ved hans Afgang fra Høi
skolen.« Fader har skrevet en Sang til i Eftermiddag, hvori disse Momen
ter til enhver stor Handling meget smukt ere afbenyttede.
-------- Jeg vil fortælle om Festen for Tseheming, den festligste Fest,
jeg har bivaanet. Om Formiddagen var Kaarden bleven ham overleveret
ved Komitteen, ved hvilken Leilighed han har været saa bevæget, at han
græd.------ Kl. 5 om Eftermiddagen vare vi alle samlede paa Skydebanen.
Heiberg og Bendz afhentede Tscherning i en Vogn. Han havde om Efter
middagen været inde hos mig, just som jeg stod og klædte mig paa, for at
spørge om, naar Gildet skulde være, »thi han havde om Formiddagen været
saa fortumlet, at han intet havde sanset derom.« »Nu kommer han! nu
kommer han!« lød det, da Vognen rullede for Døren. Alle samlede sig i
den store Sal. Han var i Uniform med Kaarden ved Siden. Han bukkede
til Forsamlingen og sagde, ikke som Tale, og han har vist heller ikke ind
studeret det i Forveien, men med en Stemme, der bævede af Stolthed,
Beskedenhed og Glæde: »Det er første Gang, jeg ser Dem samlede, efter at
jeg har faaet deres Foræring. — Jeg takker Dem mange Gange. De har
givet mig et Pas, hvormed jeg trygt kan reise hele Verden rundt.« Han
var i det Oieblik saa smuk, som det anstaar en Mand. Og den Mand, der
ikke finder en Mands Skjønhed i et saadant Oieblik at bestaa i Ansigtets
Udtryk, kan forstaa sig paa Voxdukkeansigter og kinesiske Keisere med
*) Daværende Kapitain A. F. Tscherning, Lærer ved Høiskolen, som ved
sine frisindede Anskuelser havde vakt Frederik den Sjettes Mishag, og
just stod i Begreb med at tiltræde en flereaarig Reise til Udlandet —
en mild Forvisning.
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kjønne Klæder, men sandelig ikke paa Harmoni, Skjønhedens væsentligste
Betingelse, Overensstemmelse mellem det Indre og Ydre. Han sagde ellers
disse Ord med en Tone, hvorved hvert enkelt fik en langt mere udvidet, en
høiere Betydning, end det ordentligvis har i Sproget. Ved Bordet gik
det temmelig stille af. Kongens og Chefens1) Skaal blev udbragte, og der
næst blev Tschernings Skaal drukket. Da skulde Du hørt et Hurra! Alle
klinkede med ham under en Hurraraaben, saa det klang i ørene. Efter
Skaalen var der en dyb Tavshed i over et Minut. Til Slutning blev Faders
Sang afsungen. Denne henrev. Tschernings Skaal blev drukken med dobbelt
Enthusiasme, og han udbragte nuHøiskolens Skaal: paa en god Forstaaelse
mellem Lærere og Elever. Vi drak Kaffe i Haven, hvor Marseillaisen og
Parisiennen, der aldrig mangler, hvor Eleverne ere samlede, bleve sungne,
og efter dem Faders Sang med nye Hurraraab for Tscherning, hvorpaa
fulgte et stormende Hurra for den anonyme Forfatter til Sangen, hvem Alle
naturligvis.kjendte. Et Jubelraab, fordi Tscherning ved at slaa efter Keg
lerne fik Kongen til at ryste. Et nyt Jubelraab, fordi David (Professoren) fik
Goliath (samme Keglekonge) til at falde, hører til Ungdommens Brusen.
Jeg skriver dette saa ligefrem, fordi jeg ikke tror, at man bryder Breve
her i Landet, og fordi jeg, om saa var, ikke brød mig om, at hele Verden
læste, hvad jeg har skrevet. lalfald var der Opvartere nok omkring os til
at høre og rapportere hvert Ord. Tscherning fik, da han kjørte, atter Hurra
raab med paa Veien, og en dyb, udtryksfuld Pause fulgte. Den hele Fest
gjorde Høiskolen ligesaa megen Ære som Tscherning. En Prosaist har talt
de Hurraraab, han fik i et og alt, nemlig tre og tredive.
Tscherning er, hvad de Færreste har troet om ham, et meget blødt
Menneske. Det vil da naturligvis sige med Hensyn til Følelsen, ikke til
Karakteren. Han var meget rørt under hele Festen, fast nedtrykt, dog dette
sidste ikke ved hans Ankomst og Bortgang. Hvad der har gjort ham saa
yndet, er ikke fortrinsvis hans Kundskaber, thi de ere ikke i den Grad
overordentlige, eiheller hans Redelighed, thi den kan vel gjøre en Mand
agtet, men ikke i den Grad afholdt, nei, det er disse Egenskaber i For
bindelse med hans Menneskekundskab. Han forstaar at omgaas med
sine Undergivne. Intet behageligt Smil, intet studeret Lune, nei, en Om
gang fuldkommen som med Kammerater, og han behøvede aldrig at gjøre
sin Anseelse som Superior gjældende, thi den nød han uafbrudt, skjøndt
han med Hjærtens Glæde havde givet Møde véd et Kartoffelgilde hos hvem
af os det skulde været, og dér disputeret, og det humant til det Yderste.
En saadan Mand er en Perle paa en Post som Høiskoleofficerens, thi hvor
tidt træffer man En, der saa ganske har gjort sig Udøvelsen af sine indsamlede
Erfaringer til Natur, og hvis aabne, ligefremme Karakter stemmer overens
med disse Erfaringer. Jeg tror, at Erfaringen hos Tscherning vel har be
kræftet ham i den Maade, hvorpaa han omgaas Andre, men at denne ligger
aldeles grundet i hans Karakter2).
J) Chefen for den kgl. militære Høiskole, General Frants Christopher
Bülow.
’) Hvor træffende den knap tyveaarige Ynglings Dom om Tscherning er,
viser den Skildring af dennes Personlighed, hvormed hans Nærmeste have
indledet de i 1876, to Aar efter hans Død, udgivne »Efterladte Papirer«.
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»Hr. Professor Heiberg og Frue udbede sig Hr. Lieutenant
v. Fibigers behagelige Selskab til The Onsdagen den 19de
Juni.« Var det ikke rart?! Flensborg1) og Andræ2) af ældste, Gosch
og jeg af yngste Afdeling er bedte i Anledning af en Afskedsfest for
Tscherning. Det glæder mig dobbelt saaledes af Heiberg paa en Maade at
være valgt til Repræsentant for Klassen, thi Gosch kommer dér, fordi han
havde været med i Komitteen. Saa maa vi da hen og takke paa Søndag,
og saa har jeg maaske faaet fri Entre----------- »fri Entre for Smagens
Critici og Recensenter.« (En af Heibergs Vaudeviller.)
Den 21de.
Her blev jeg afbrudt, idet Harbou kom løbende for at avertere mig
om, at Tscherning var i Klassen for at sige Farvel. Jeg skyndte mig ned
og mødte ham ved Uhret. Han var særdeles rørt; Taarerne stod ham i
Øinene, saa at de næsten ikke længer kunde blive der, og Stemmen sitrede.
Da jeg sagde, at vi saa ham dog vel atter, svarede han, at han vist skulde
komme til os, dersom vi endnu var samlede, naar han kom tilbage.------— — Jeg gaar nu over til Heibergs, hvor Du atter vil træffe ham.
Vi kom først Kl. 874 men var ikke desto mindre de første. Efterhaanden kom der flere til, og nu kom Fruen tilsyne. Hun var klædt i
Hvidt og bar en hvid Kappe, der sad aldeles fladt paa Hovedet med en Art
Puf bag i. Den hvide Dragt, den flade Kappe og Haaret, der bølgede ned
under den, alt tog sig ud som en deilig Negligé, som en Morgendragt ved
en Promenade i en engelsk Park. Den klædte hende fortræffeligt. Heiberg
tog hende ved Haanden — men ak, ikke med den raske Ynde, som en ung
Soldat kunde have gjort det! — og nu førte han hende forbi os, vi stod
som gode Soldater i Række og Geled, idet han sagde: »Maa jeg gjøre Dig
bekjendt med de Herrer.« Han standsede ved hver især og nævnede hans
Navn; man bukkede for hende med al mulig Elegance, jeg for min Person
tillige med en Slags Glæde, Ærefrygt og Beundring. Hun hilste igjen, og
dermed var den Scene forbi. Fader blev for Resten ikke saaledes slaaet
med i Hartkorn, men alene først præsenteret særskilt. Tscherning, der var
bleven afhentet ud til Bellevue i en Vogn med fire Heste for, kom først
sildigt. Jeg havde derfor god Tid til at se, hvem der var.
Fru Gyllembourg, Heibergs Moder, var den eneste Dame foruden Konen
i Huset. Af Høiskolens Lærere var der Bendz, Kellner, Baggesen og de
Meza; af Eleverne Flensborg, Andræ, Gosch og jeg, for Resten Professor
Thiele, Fru Heibergs Broder (Skuespilleren) og nogle flere. Omsider kom
Tscherning. Der blev bragt The om, man grupperede sig, snakkede, snart
med Per, saa med Povl. En Disput mellem Andræ og mig paa den ene
og Kellner paa den anden Side om lærde Materier var død hen, der indtraf
en lille Pause, og jeg saa mig nu om efter Nogen at komme i Kast med.
Nærved stod en lille Klynge, hvori Tscherning og Fru Heiberg var Hoved
personerne. Jeg nærmede mig lidt efter lidt. Belysningen er Tusmørket,
og Fruens hvide Dragt ser helt alfelig ud.

*) Carl Julius Flensborg, død som Generalmajor og Chef for Generalstaben,
23. Juli 1852.
2) Den i Aaret 1893 afdøde Geheimekonferentsraad C. C. G. Andræ.
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Fruen: »Aa, det morer mig saadan! Et saadant Menneske er dog
altid lykkeligst, naar han er fuld. At se den Glæde, hvormed han svingler
omkring! Og naar han saa peger, er det altid opad i Luften, saaledes!«
Tscherning: »Folk kunde spille en fæl Chikane ved at sende mange
fulde Sjovere forbi, naar De havde en stor Lektie at lære.«
Fruen: »Ja, jeg kunde bestemt ikke lade være at se paa dem. —
Men nu reiser De, og De har dog ikke holdt, hvad De engang lovede mig.«
Tscherning: »Og det er?«
Fruen: »At drikke Dem fuld. Jeg vilde saa gjerne se Dem fuld.«
Tscherning: »Nei, det har jeg vist aldrig lovet. Og har jeg lovet
det, saa kan jeg ikke holde det. Jeg vil ellers gjøre Alt, hvad De ønsker.
Jeg skal med Glæde leie En dertil.«
Baggesen (tørt): »Ja, det skal jeg saamænd ogsaa.« (Pause).
Fruen: »Hvad vil De nu ønske os ved Deres Bortreise?«
Tscherning: »At Alt maa blive, som det er, aldeles ingen Forandring.«
Fruen: »Lidt Penge; mange Penge?«
Tscherning: »Nei, ingen Penge!«
Fruen: »Jeg vilde bruge dem fornuftigt og godt.«
Tscherning: »Nei, man gjør aldrig Ret i at ønske sig Penge, thi
det er et Ønske, der ligefuldt bliver tilbage, om det ogsaa opfyldes. Des
uden naaer man ved at faa sligt Ønske opfyldt tidlig eller sildigt et Punkt,
hvor man fatter Lede til Alt. Jeg vil aldrig ønske mig selv en Skilling
mere, end jeg har, men derimod skulde de Folk, jeg har at gjøre med have
brav mange Penge mellem Hænderne. At ønske sig Penge til, eller arve
dem! Der kunde jo slet ingen Fornøielse være ved dem! Nei, at erhverve
dem, det er noget andet.«
Baggesen: »Da kjender jeg dog En, der har fortjent sig sin Arv.
Grosserer N. N. var engang i stort Selskab; en rig Plantør i Vestindien blev
dadiet af de Tilstedeværende, N. N. forsvarede ham ivrigen, hvisaarsag Plan
teren, da han fik det at vide, indsatte ham til sin Universalarving.«
Tscherning: »Da har jeg dog aldrig arvet Nogen, skjønt min Lod
stedse har været at forsvare de Fraværende. Hjemme kaldte de mig derfor
de Fraværendes Prokurator.«
Denne Samtale var i Sandhed af overordentlig Interesse; paa Papiret
tager den sig mat ud. Ved Bordet sad Fader paa den ene, Tscherning paa
den anden Side af Fru Heiberg. Jeg var nede i Nærheden af Professoren,
som mod Slutningen flittigen skjænkede Champagne i mit Glas, hvorved
jeg — forlad mig det! — fik Mod til at tage Brillerne paa. Nu kunde
jeg rigtig se Fruen. Tscherning var meget blød, næsten vemodig. Til
Slutning udbragte han den simple og hjærtelige Toast: »Tak for Venskab
ogGjæstfrihed!« Jeg klinkede med ham og med Fru Heiberg; jeg kan
ikke forklare, men vel antyde Dig med hvilken Brusen i mit Indre. Strenge
der i lang Tid have tiet i det Indre, sitre i et saadant Øieblik med sagte
Toner, alle i ren Samklang. Det er som et Aandepust fra en høiere Verden,
der bæver hen over Harpens Strenge; Sjælen hæver sig modig og i stille,
ren Glæde, medens Tankerne let vugge sig forbi den. Efter Bordet kom vi
ind i Salen, hvor vi først samledes og »hvad frydfuldt Syn mig blænder
øiet«, en Punschebolle midt paa Bordet med en Kreds af funklende Glas.
Nu drak vi da Punsch. Et ungt Menneske, namens Cantor, med et sjældent
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bøieligt Organ, deklamerede i et mørkt Værelse ved Siden af efter flere af
Skuespillerne, som oftest karikerende, stedse fortræffeligt; dernæst fortalte
han en sjællandsk Historie om en Lysesax, hvorved jeg nær var død af
Latter, Tscheming ligeledes. Det var ogsaa meget smukt at se Fru Heiberg
le saa hjærteligt. Vi kom først hjem, da Kl. var over to.
Igaar, Søndag, skulde vi gjøre Formiddagsvisit for at takke for sidst.
Men da det regnede, saa vi ikke kunde komme tørre derhen, maatte vi op
sætte det til Aftenen. Vi kom Kl. 8 og sad og passiarede en Timestid.
Nu vilde vi gaa, men der hjalp ingen Snak, vi maatte blive og drikke The,
det vil da sige, at vi sad omkring et rundt Bord midt i Salen, drak The,
spiste Smørrebrød, drak derpaa Vin og morede os ganske fortræffeligt. Vi
hørte iblandt andet, at Heiberg og hans Kone, da vi Onsdag Aften vare
gaaede derfra, havde fundet Veiret saa smukt, at de vare spadserede ud
ad Nørreport ad Stierne til Frederiksberg og først kom hjem Kl. sex om
Morgenen. Da vi gik Kl. elleve, bad de os om at komme ret ofte igjen,
naar de vare komne hjem fra deres Sommertur. Jeg er saaledes nu formeligen
introduceret hos Heibergs, hvilket i den senere Tid og under nærværende
Forhold har været et af mine høieste ønsker. Jeg vil nu skildre Dig,
hvorledes jeg har fundet Fru Heiberg.
Hun taler meget langsomt og korrekt, næsten med samme Opmærk
somhed, som man taler et fremmed Sprog. Hendes Stemme er derhos
noget syngende, men naar hun bliver munter, da bliver Tonen raskere og
høiere. Hvad øinene angaar, da ere de brillante! Jeg vil prøve paa at
beskrive dem ved en dristig Lignelse.
Tænk Dig den stille Rolighed i en mørk Skov. Gran og Fyrretræer
vexle hist og her med deilige Bøge, som skygge over den klare Skovstrøm,
der næsten lydløst, men med rivende Fart skyder frem mellem Buske og
Græs. En enkelt Solstraale baner sig Vei gjennem det tætte Løv, dens
klare, rene Glans kastes tilbage fra de mørke, tause, ilende Vande. Saa
ledes er hendes Blik, naar hun taler. Tier hun, da er det, som om Strøm
men havde sagtnet sit Løb og var bleven en yndig Skovdam. Saavel i den
ilende Strøm, som i den stille Flod er Vandet, skjøndt beskygget af den
tause Skov, saa klart, at man næsten tror at kunne se den dybe Bund.
Hvad der iøvrigt meget mishagede mig, var, at der ikke kom Maskine
ind paa Thebordet, hvilken er en styg Uorden i et Hus. Pigen bragte
Theen ind, skjænket i Kopperne. Fru Gyllembourg er en ganske almindelig
gammel Kone, der pynter og snører sig mer, end det en Kone, der har
saa lang en Søn som Heiberg, egner og anstaar.1) Heiberg er en meget
interessant Mand, med hvem man uden Sky kan tale om Kunstværker.
Tænk Dig vor Glæde paa Høiskolen, da vi samme Formiddag, som
Tscheming var reist, erfarede, at Studenterne havde bragt ham et Hurra
den foregaaende Aften. Der skal have været to til tre Hundrede Stykker.
En af dem (Orla Lehmann) holdt en Tale. — Formændene for Studenterne
blev inviterede op — det var ved et Gilde for Tscheming, foranstaltet af
Artillerikorpset — men der blev svaret, at de ingen Formænd havde; de

’) Fibiger aner ikke, at han taler om den af ham saa høit beundrede Forf.
til »Hverdagshistorierne«.
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var der efter fælles Drift. Paa Toldboden var der den næste Morgen
dygtig fuldt af Mennesker. Fader siger, at han (Tscherning) ordentlig vold
somt maatte fatte sig. Man ymter her i Byen om, at Regjeringen skal have
Mistanke om, at han hører til »Propagandaen« — et Selskab, udbredt over hele
Europa, hvis Hensigt er at grunde og forplante republikansk Aand og
Ideer. — Dette synes meget rimeligt; men ikke mindre rimelig er den
Mening, at den hovmodige, holdne Korsridder skulde have skaffet ham bort1).«
Til Ilia Fibiger.
Fortunen, den 9de August 1836.
»Jeg kom hertil igaar Aftes og sidder nu i en Løvhytte med en rig
Udsigt over Skove, Marker og Landet og Kjøbenhavns Taarne i Baggrunden.
Over mig kvidre Fuglene i Bøge- og Asketræerne og i det tætte Tjørnetag;
henne i Gaarden snadre Ænder og pylre Høns. Af og til lister Skovriderens
store Hund sig hen til mig, lægger Snuden i mit Skjød og gaar igjen,
naar jeg har klappet den. Saa gaar den røde Dyrehavsport op, og med et
Hyp, hyp, Auh — uh — Aa! ager Bondemanden igjennem og videre ned
ad Veien til Jægersborg. Men alt dette mærker jeg ikke meget til, thi jeg
sidder fordybet i mit Skriveri og tænker paa Dig, min kjære Søster.
Du skriver, at din Tid er knap. Det har glædet mig, thi jeg slutter
deraf, at Du atter har taget fat paa Maleriet og vilde meget skuffes i mine
Forventninger, om jeg ikke fik til hver Fødselsdag et om ogsaa nok saa
lille Arbeide fra Dig.
- Din gamle Lærer2) er forfærdelig gammel i denne Tid. Tingen
er, at hans Virksomhed her er afbrudt ved den forestaaende Reise, saa at
han nu gaar og venter at komme bort. Tilmed har han nok allerede lige
som en Smule Hjemve og er noget sky for det meget store Udland, som
han nu skal ud i. Han er benauet. Konkursstykket —Ulysses, den brune
Pige — sælger han for 20Rdlr. Han er gal! Jeg har sagt ham det, men
han siger, det er noget Skidt. Dersom en ærbar Mand og — formodentlig
— Familiefader, der har dette Stykke hjemme at se paa, men som ikke ret
vel vil kjøbe det, fordi — gæt! — Ingen kan gætte det — fordi Ulysses
er — aa, gæt! — nøgen; dersom han ikke kjøber det — Gud holde sin
Haand over hans Filisteri! — saa er Stykket mit for 20 Rdlr., som jeg
betaler, naar jeg kommer i Ingeniørkorpset. Hvad synes Du om at kopiere
det? Du kan jo give Ulysses en af Faders gamle Frakker paa eller sende
ham Fanden i Vold hen til Ithacia, som Holberg siger, og derhos dømme
ham i Bøder til Frelsers Kirke paa Christianshavn, fordi han gaar nøgen og
ikke har andre Klæder paa end et Par Sandaler8).
Paa Mandag reiser han, der, ret beset, er Skyld i, at Ulysses handler
saaledes, at det strider mod Velanstændigheden. Om Guderne ville straffe ham
med at vanke ti Aar om, forinden han naar Hjemmet igjen, maa de selv
vide. Jeg har nylig faaet mange Hilsner fra Broderen, der er rask, og som
nok bliver Vinteren over i Preussen.«

Fibiger sigter uden Tvivl hermed til Undervisningsdirektøren, Oberst
Abrahamson, som harmonerede meget slet med Major Fibiger, i hvilken
Anledning de begge i Slutningen af 1835 fjernedes fra Høiskolen, se
Biogr. Lex. V. 139 f.
3) Vilhelm Marstrand, som havde givet Ilia Undervisning i Malning.
8) Fibiger fik Billedet, som endnu er i Familiens Eie.
Museum. V.
10
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Til Axel Fibiger.
Kjøbenhavn, den 21de April 1837.
-Jeg maa fortælle Dig den sidste Uges Historie, for saa vidt den
angaar mig. Hør nu! Du ved formodentlig, at Kücker fik Ordre til at
overtage Bygningsoverslaget over Trekroner, dengang jeg fik min Permission
forlænget, hvorimod jeg beholder Udførelsen. Men jeg har dog jævnlig
været ham til Hjælp ved dette Arbeide. Pludselig vil Prangen1) have Over
slaget for at kunne indlevere det til Kongen, førend han reiser. Vi maatte
altsaa arbeide Dag og Nat. Jeg havde aldrig troet, at et Menneske kunde
holde saa meget ud. I Mandags arbeidede jeg fra 5—12 hos Kücker, sov
kun tre, fire Timer om Natten, da jeg var slemt plaget af en stiv Hals.
Kl. 7 Tirsdag Morgen stod jeg op, travede om i mit Distrikt, hvor jeg har
betydelige Arbeider i Gang, indtil Kl. 10, saa arbeidede jeg hos Kücker til
Kl. 2. Vi gik derpaa tilbyes og spiste til Middag. Kl. 4 var vi atter ved
Arbeidet og sad ved det fra 4 om Eftermiddagen til 9 om Morgenen. Der
paa gjorde jeg min Runde i Distriktet til Kl. 11V2, spadserede lidt og
spiste, sov derpaa fra 3*/2—5 om Eftermiddagen, gik til Kücker, hvor vi
arbeidede uafbrudt til næste Morgen Kl. 972. Saa var vi færdige. Kl. HVa
gik jeg til Sengs, efterat jeg i tre Døgn kun havde havt 5 Timers Søvn
men 5l/2 Times løbende og 4472 Times siddende forceret Arbeide. Derpaa
sov jeg i 21 Timer.

Den 24de.
Store Bededag red Kücker, Marstrand og jeg en dygtig Tur, der be
gyndte med, at Hesten smed sig med mig paa Fælleden. Skjøndt jeg fik
Laaret under den, kom jeg dog ikke til nogen Skade, takket være mine
tynde Ben. Du kan ellers tro, at Ostevalle2), naar man betænker, at han
ikke før har siddet paa en Hest, var ganske flink, immer i Galop, naar vi
andre travede.
Jeg har saa vidtløftig omtalt de mange Penge, jeg ved Trekronerarbeidet har Udsigt til at kunne tjene, fordi det glæder mig at fortælle om
denne Sag, der forøvrigt foreløbigt ikke maa komme videre end til Eder
hjemme. Ogsaa bliver det saa stort et Arbeide, at næppe nogen af de ældre
Ingeniører have havt det større, saa at jeg vil kunne samle en betydelig
Masse af Erfaringer og vinde en Tiltro hos mine Foresatte, som mange
Aars Arbeide i Distrikterne ikke vilde kunne give mig Leilighed til at be
grunde. Dette Arbeide er saaledes af stor Indflydelse paa min Fremtid, og
jeg tror at kunne gjøre mig grundet Haab om, at det bliver paafulgt af en
Udenlandsreise. Men det glæder mig især, fordi det maaske vil kunne
sætte mig i Stand til at hjælpe Fader8).
- Her i Kjøbenhavn har iøvrigt alting samme Udseende som sæd
vanlig ved Foraarets Begyndelse. Stutserne4) gaa med aabne Sommerfrakker
— jeg selv har faaet mig en sort —; Damerne lader sig se uden Kaaber
’) Oberst Friederich Ernst v. Prangen (f. 1781, d. 1841), blev 1838 Chef
for Ingeniørkorpset.
2) øgenavn til Oswald Marstrand.
3) De to Bygninger med de blaa Tage, som endnu findes paa Batteriet
Trekroner, ere opførte af ham.
4) Datidens Udtryk for Lapse.
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men indsvøbte i Hestedækkener, thi saaledes se de moderne Shawler ud’
Bygninger hvidtes og repareres, Feieskam og Kalkstøv flyver En i øinene,
Drengene raaber med Oldenborrer, Svalerne tænker paa at bygge Rede,
mine smukke Naboersker og jeg driver et franche coquetterie ved aabne
Vinduer. At alt saadant i høi Grad kan lette Menneskets Sind, er en bekjendtSag; Du, som gammel Kjøbenhavner vil vide det. Det er den eneste
Aarstid, der giver Theater, Malerier, Gader og lidt Udenforby paa éngang
eller paa en Gang, som Ilia siger: Faute dargent holder jeg mig fra de to
første, faute de temps fra det sidste. Men mine løbende Forretninger
sætter mig i Stand til noksom at nyde Gaderne med Tilbehør af Mennesker
Fyre, Damer, Drenge, Drønnerter, Oldenborrer og Feieskam. Theatret er
stattes mig ellers ved Heibergs Hus, der er og i Evighed skal forblive det
eneste Sted, hvor jeg ret glæder mig ved at komme. Skjøndt jeg ikke er
forlibt i Fruen — kun et ungt Menneske, og jeg er ikke længer ung, kunde
gaa hen at forlibe sig i hende — skjøndt altsaa jeg er et fornuftigt Menne
ske, gik jeg dog bestemt hen at fri til hende, hvis ikke den Helvedes høflige
Heiberg var. Herre Jesus, sikke et Hus det vilde blive! Til Sommer lig
ger de paa Landet ved Taarbæk, og jeg skal da ikke undlade at besøge
dem. Jeg skal seile med Fruen i min Officersslup med Stander, Kvarter
mester og otte Sluproere.«

Til Maleren Vilhelm Marstrand.
Februar 1837.
-»Samme Aften var jeg ude paa Vesterbros nye Theater, hvor jeg
saa det franske Skuespillerselskab fra Berlin, og jeg kan forsikre Dig, at
hvis Du har havt mindste Fomøielse af tysk Skuespilkunst, hvilket jeg dog
betvivler, thi den staar vist meget langt tilbage for vor Scene, da er det
alene, fordi Du ikke før har set det dannede, korrekte, livfulde Spil og
Samspil af en fransk Troupe *). Hvilken uhyre Kontrast er der ikke mellem
det schleswig-holsteinische Gesellschaft og de franske Skuespillere. Dette
faldt mig ret levende i Tanker, da jeg saa Franskmændenes fine, gjennemtænkte Spil, deres delikate og forædlede Gjengivelse af Virkeligheden paa
de samme Brædder, hvor jeg har set Ølty skerne med deres plumpe Næver
rode om i Naturen, hvor jeg havde hørt dem hyle som vilde Dyr og set
dem skabe sig som Afsindige med en overordentlig Virtuositet i at frem
stille naturlige og høist uskjønne Ytringer af gemene Lidenskaber i Negligé,
eller rettere splitternøgne, saasom rive sig i Haaret, skjære Tænder og
spytte af Arrighed.«
Mai.
----- Kongen har, som Du vel maa vide, været og er meget syg,
saa at man ei ret véd, om han skal leve eller dø. Men hvad Du maaske
ikke just véd saa lige, er det interessante Fænomen, at der ingen Del
tagelse har vist sig hos Folket, hverken i de høiere eller de lavere
Stænder. At denne Deltagelse ikke viser sig nu, da det store Spørgsmaal

*) Et fransk Skuespillerselskab fra Berlin opholdt sig i Kjøbenhavn et
Par Sæsoner og spillede om Sommeren paa det kgl. Theater.
10*
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om Liv og Død er fire Maaneder gammelt, er intet Under, thi saa længe
holder Interessen for den samme Ting sig aldrig hos os Danske, der saa
meget ligne Franskmændene. Desuden have de usande Bulletins bidraget
deres til at gjøre Alle kjede og lede af at tænke paa den Ting, thi efter dem har
han siden Sygdommens Begyndelse tiltaget i Kræfter og Appetit, eller, for
at bruge en yndet Bulletin-Frase »Hoste og Appetit have været upaaklagelige«,
saa at han nu, som det svenske »Aftonblad« siger, maa være stærk som en
Bjørn og sulten som en Ulv. Intet Under altsaa, at man nu aldrig taler
om Kongens Sygdom; men selv ved Begyndelsen af denne, bevægedes man
ikke ved Tanken om hans Død. Ingen kj ærlig Dvælen ved Mindet om
»Kronprinsens« Regjeringsaar før Krigen gjorde sig gjældende, ingen tak
nemlig og venlig Følelse for hans rastløse Stræben efter siden at oprette
de store Feil under Krigen og udslette Mindet om denne ulykkelige Tid
ved hans senere Regjering. Mig har altid Kongen forekommet som en
Mand, der angrede og gjorde Bod. En saadan Forestilling har ikke gjort
sig gjældende, da Tanken om hans Endeligt laa nær og naturligt maatte
lede Betragtningen hen paa hans hele Liv. Man mindedes hverken Ondt
eller Godt; man mindedes ikke, men saa fremad i Tiden. »Hvad kunne
vi vente af Prins Christian?« det beskjæftigede alle Gemytter. Den Slutning,
mener jeg, man kan drage heraf, at ingen Regent med blot elskværdig
Karakter og god Villie kan blive elsket af et Folk, naar han mangler kraftig
Villie og Karakterfasthedl).--------------- Jeg ser af dit Brev, at Du ved Erindringen om Vennerne i
Hjemmet bindes til Fædrelandet, og at Du, naar den ikke var »skam ikke
ved, hvorledes det vilde gaa med det, man kalder Fædrelandskjærlighed.«
Hillemænd! der talte Du ikke som Menneske — Kommandersergenten
taler jeg nu slet ikke om — ikke heller som Borger, men kun som Maler,
der endnu ikke har været udenlands, thi en saadan kan betragte sin Kunst
som et almindeligt Sprog, der taler til Menneskene saa vidt paa Jorden,
som Kristendommen har født og opammet Kulturen, og for ham kan denne
Betragtning være den faste Kjæme, om hvilken al hans Tænken og Tragten
former sig. Men mon ikke den Maler, der er i Udlandet, bliver saa paa
virket af Følelser og Ideer, saa uddannet som Menneske, at han ser
Tingene som Menneske, eller med andre Ord, at han faar en almindelig
Verdensanskuelse. Nu vel, saa snart han bevæger sig i denne Kreds, er
han Borger, behøver sit Fædreland og maa elske det høist af Alt. Dette
mener jeg omtrent saaledes: Den menneskelige Tanke kunde i og for sig
omtrent være ens overalt paa Jorden, men for at forme sig til Begreb maa
den iføre sig Sprogets Klædebon; til Begreb maa den forme sig, udtale sig
maa den, thi saa længe den ikke har gjort dette, er den egentlig ikke
Tanke, men kun Evnen til at tænke. Sproget er altsaa nødvendigt og
Sprogenes Forskjelligheder, deres ulige Evner til at gestalte Tanker og
Begreber i forskj ellige Retninger, frembringer Nationalforskj elligheder, hvor
til iøvrigt ogsaa mange andre Omstændigheder bidrage. Mennesket maa

*) Af dette meget lange Brev, paabegyndt i Veile i Januar 1837 og sluttet
i Kjøbenhavn den 1ste Juli 1838, er kun en ringe Del gjengivet her.
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derfor leve i Sproget, for saa vidt man ikke lever af Mad og Drikke alene,
og navnligen i det Sprog, hvori han formaar at tænke friest, i Fædresproget, hvori han har ovet sig siden den Tid, han bad sin Moder om Kage
og sin Fader om Forladelse, naar han skulde have Ris. Saafremt han der
for elsker Livet — og den, der ikke gjor det, være opgivet! — maa han
elske Livskilden, Fædrelandets Sprog, og dette, mener jeg, er den mest
aandelige Del af Fædrelandskjærligheden; det er en paa Fornuft og evig
Nødvendighed grundet Kjærlighed. Hvad derimod den vulgære Fædrelands
kjærlighed, der er grundet paa gamle Minder, der knytter sig til en enkelt
Plet Jord angaar, da tror jeg, den næsten kan lignes med sanselig Kjærlighed og er som denne ingen Ide, men en Naturdrift, der for Resten ligger
dybt rodfæstet i vort Indre.
Jeg skal nu tale Danmarks Sag, at Du ikke trods Vennerne i Hjemmet
bosætter Dig i Italien, saa vi hverken ser Dig eller dine Malerier. Men
dette er ikke saa lige at løbe til. Først og fomemmeligst skulde jeg tale
til din aandelige Fædrelandskj ærlighed, hilse Dig fra det danske Folk, ud
male det i alle Retninger, med alle dets Livsytringer — og Sovesymptomer,
saasom Pressen, Literaturen, Trykkefrihedsselskabet, Thorvaldsens Museum
o. s. v.; jeg skulde vise det i Parallel med andre Nationer, dets historiske
Udvikling i Fortiden og Fremtiden. Men Alt dette gjemmer jeg til de lange
Vinteraftener og gaar nu hellere over til den sanselige Kjærlighed, medens
denne søde, varme frugtbare August Maaned varer.
Jeg hilser Dig fra vort Land, fra Skrænt og Høi og tætte Bøgeskove
og Moser, hvor Elverpigerne danse.«---------------Til Oswald Marstrand.
Kjøbenhavn, i August 1837.
»Husker Du Holbæk? Det er nu tre Aar siden vi var paa Opmaaling
— siden den Tid er der væltet mange Sten paa Hjærtet. For Letsindig
hed helbredes man efterhaanden, det sørger Skjæbnen for, men jo sværere
Vægten er, man maa bære, des vanskeligere bliver det at undgaa Tung
sindighed. Men gribes man først af denne, da fjerner man sig fra Dyb
sindighed, der er den rette Tonart, i hvilken vore bedste Tanker og Følelser
maa spilles. Saadanne Betragtninger, her fremkaldte ved et Ordspil, anstillede
jeg dog ikke, da jeg for nogle Maaneder siden reiste igjennem Holbæk om
Natten. Jeg var inde paa Møllen — Kroen, naturligvis, ikke Veirmøllen
vest for Byen — jeg saa de gamle Steder igjen, den store Sal, hvor vi
sang for aabne Vinduer, Keglebanen, hvor Kucker faldt i Søvn, da vi havde
Gilde for Olsen, Haven med Morbærtræet, Kjøkkenet, hvor Caroc lurede, da
jeg kyssede Karen den sidste Aften, o. s. v. o. s. v. Jeg levede et Øieblik
i hin for mig usigelig ungdommelige Tid og følte ret levende, at jeg nu
er over den Alder, da man med Græmmelse tænker paa, at man rimeligvis
aldrig mer faar slige Dage.
Jeg er bleven meget ældre i de sidste Aar. Der har været meget saare
sørgeligt ognedkuende, som jeg har baaret i mit Sind, grublet over og virket for1)

‘) En Hentydning til de Familiesorger og Bekymringer, hvorom Moderen
taler i et Brev til ham den 26de Februar 1839. Se »Clara Raphael«,
et Livsbillede.
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men altid med et glad Ansigt og lunefuld Omgangstone for alle disse frem
mede Mennesker — og Alle er jo fremmede, der intet véd om det, der er
os selv det eneste. Jeg vil nodig, at Du skal misforstaa mig. Jeg taler
ikke om Forstillelse. Det glade Ansigt og det muntre Ord skal ikke tages
paa som en Maske. Nei, det er Melodier af en anden Grundtone, som vi
med vor fri Villie anslaa i Sjælen. Men netop denne Kraft i Villien og
Bøielighed i Gemyttet udarter, naar man Dag ud og Dag ind tager sin
Tilflugt dertil, saare let til Villieloshed og Slaphed i Sjælen, saa at Sindet
spiller sig selv uden at spørge Villien i alle mulige Tonarter, uden Orden,
blot ved tilfældige ydre Foranledninger. Dette er den slagne Landevei til
Karakterløshed, til Filisteri, til at finde sig lykkelig i Verden, fordi man
har glemt, hvad Lykke er.<
(Samme Brev.)
September.
----------»Hvor tidt har jeg ikke i disse Dage ønsket, at jeg var i
Felten, saa vilde den uhyre Uro, der gjærer i mig, finde nok at virke for.
Dette er ikke Tilfældet nu, skjøndt jeg har nok at gjøre med at bygge paa
Trekroner — Magasin- og Vaaningsbygninger, ikke Defensivbygninger! —
samt med at skrive paa den historiske Læsebog for Bondestanden.
-Kongen — jeg begynder med ham, ikke fordi Folket anser ham
for det Første og Vigtigste eller med et souverænt-monarkisk Blik betragter
ham som Statens personificerede Begreb, men fordi dets Følelser for og
Domme over ham er den bedste Maalestok for, hvor vidt det er kommet i
sin Udvikling — Kongen altsaa, betragtes nu som helbredet. Ved
sin Helbredelse fik han et Vivat af et Par Hundrede Mennesker, anførte af
tre selvvalgte Repræsentanter for det danske Folk. Disse bleve naturligvis
ikke skaanede af Lehmann i Kjøbenhavnsposten. Folket har aldeles ingen
Deltagelse ytret. Paa den mest uskaansomme Maade er der senere draget
til Felts i »Kjøbenhavnsposten* og »Den Frisindede« — et Blad, der nu
kommer i Veiret — mod en yderst uklog og temmelig spytslikkersk Artikel af
»Dagens« polyhistoriske Redaktør1), hvilken handler om Folkets Enthusiasme,
fordi Kongen var med ved Skydegildet paa Skydebanen. Ved denne og
mange andre Leiligheder er der sagt en saadan Masse af Bitterheder, at
det nok kunde gjøre En ondt for den gamle Mand. Jeg har nu saa temmelig
studeret vort Lands Historie og er overbevist om, at Perioden fra 1784, da
Kronprinsen overtog Regjeringen, til 1800 er den lykkeligste og stolteste,
vor Nation har oplevet. Den energiske og tillige sindige Fremgangsmaade,
som Regjeringen viste, og den Offentlighedsaand, den hyldede ved Stavnsbaandets Løsning, er i Sandhed det mest straalende af de faa Lyspunkter
i vor Sindet nedkuende Historie. Men alt dette er glemt — uden Spor i
Gemytterne, selv hos den Generation, der nu er ved at give Plads for Juli
generationen. Ihvorvel det kan vække bittre og vemodige Følelser, at der
ikke er en Klang tilbage i Folkets Indre, som vækker Velvillie for ham,
der i sin Ungdom var stor og herlig og i Sandhed gik i Spidsen for Nationen,
saa kan vor Fornuft dog ikke sige Andet, end at det maa saa være, og at

*) Theaterhistorikeren Th. Overskou.
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det er et godt Tegn. Folket ser for godt til ved at se tilbage til forrige
Aarhundredes Slutning at overse det meget, som dette Aarhundrede har
bragt os. Folket har aflagt at leve i Følelsen og begynder at
leve i Reflexionen. Derfor har Pressens Angreb ikke mødt nogen bedre
misbilligende Stemme end Hr. Overskous.
- Stænderne ere endnu ikke sammenkaldte. Man behøver dog
ikke deri at se en direkte Bestræbelse for at undertrykke Institutionen,
men en naturlig Følge af den Jammerlighed, at man ikke er færdig med
Noget af hvad Stænderne have indstillet og Intet har bearbeidet at forelægge
dem. Alt dette fordi enhver Forretning hvilede, da Souverænen var syg.
Artikler om 1ste Oktbr., den Dag, da Stænderne skulde have været samlede, ere
lagte under Beslag, og Sag anlagt mod »Kjøbenhavnsposten« og »Den Fri
sindede«.
Tropperne ere samlede — maaske for at glæde Kongens øine den
sidste Gang. Det er sandelig en Lykke, at dog en Del af vor Væbning,
Søetaten, stedse har været fri for at tjene Konger og tyske Lacklands til
Legetøi. Hos Eder er det altid Alvor, saa snart Flaget er heist. Havet
er en stærk Naturaand, som elsker Menneskets dristige Færd; men ubændig
og lunefuld, som alle Naturaander, er det en Ven, der hvert øieblik kan
blive en ødelæggende Fjende. (Hvo ved, om det ei kvaser Skibet, der skal
bringe dette Brev.)1) Men ak! helt anderledes er Landetatens øvelser.
Ingen Rübezahl hvirvler Stormvinden hen ad Dyrehavssletten og truer med
at blande de stridende Hære imellem hverandre, saa de maa staa med sikkert
og fast Fodfæste, for ei at hvirvles bort, og naar Husarerne — ces soldats, qui
semblent faits pour l’amour plutôt que pour la guerre — jage ind paa
Kolonnen, saa Jorden ryster under Hestenes Hovslag, da staar Infanteristen
sindig med roligt Mod, uden dræbende Bly han skyder, og Julebukken —
Husareskadronen — sig fryder, naar den parerer tyve Skridt og seirstolte
udholde Rytterne den levende Rodeild. Selv Hestene forstaa sig paa løst
Krudt og lade sig inte anfægte. Men naar Orkanen pludselig ruller sin
vilde Magt hen over Bølgerne, da standser den ikke tyve Skridt fra Skibet, til
alle Seilene ere beslaaede. — Bliv bare ikke lapset, Du, om jeg bruger jeres
Søudtryk galt. Det er jo netop det prægtige ved Eders Væsen, at man
ikke er Sømand eller gjælder derfor, fordi man, som jeg, bor i Nyboder,
bærer en Hue med Guldtresse og styrer sin Jolle fra Toldboden til Tre
kroner og tilbage igjen. Det vil sandelig være en alvorsfuld Dag, naar vi
rykke i Felten og pludselig skulle staa som Krigsmænd. Mange, mange
ville da falde fra, ikke just af Feighed eller Frygt, men fordi de hverken
kunne staa eller gaa, eller hænge paa en Hest eller sove paa Fædrelandets
Jord med Kappen til Dyne og en Sten til Hovedpude. Det vil blive
Armeens og Folkets Renselsesfest. Da kan Aanden faa et stort og kraftigt
Sving, og al Smaalighed kan forsvinde, thi da kan Folket ret lære, hvad
Fædreland er. Dog, »Salamis vil gjøre mange Modre barnløse«. Man bør
maaske ikke ønske Krig, men faa vi den, en Selvstændighedskrig, da
vil Taagen, som ruger over Dalen, hæve sig, naar Kanonerne dundre, og
den friske Morgenvind vil gaa over Land og Hav og fylde vore Sjæle med
ungdommelig Kraft:

’) Oswald Marstrand var paa Togt i Vestindien.
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»Det er i Aandens Rige,
paa Friheds vide Val,
Stridshomets Røst skal stige,
og Seiren vindes skal.«

Meget sandt, uden Tvivl. I Aandens Rige staar Kampen for Oplysning
og Frihed, men hvad Kamp egentlig er, hvad Opofrelse og Selvfornægtelse
for Ret og Godt er, se, det lærer Mængden aldrig ret klart og tydeligt
at fatte ved at se paa en aandelig Kamp eller ved at raabe Hurra ved et
Maigilde. Nei! en kraftig legemlig Paavirkning, en Krig, maa der til, for
at Mængden, hvis legemlige Sanser er de skarpeste, kan lære at kæmpe.
Og i en Selvstændighedskrig vil den Aand ret kunne vækkes, der med
Selvfornægtelse og inderlig Kjærlighed til Friheden skal stride i Aandens Rige.«
Af et Brev til Forældrenes Sølvbryllupsdag.
»Kjøbenhavn, den 3die Oktober 1837.
Der ligger desværre til Grund for min sunde Aandsvirksomhed en Let
sindighed, som er saa naturlig i mit sangvinske Gemyt, og hvilken nød
vendigvis med Tiden maa glippe eller forstærkes i en altfor høi Grad, og i
hvert Tilfælde er jeg da uden Støtte og maa gaa til Grunde. At modarbeide denne Letsindighed ved at opfatte Livets mørke, som dets lyse
Sider med Inderlighed, at give min Aand den rolige Holdning, som kun
dyb, alvorsfuld Tænkning kan tilveiebringe, skal visselig være et Maal, hvor
efter jeg redelig stræber. Med inderlig Taknemlighed vil jeg erindre For
fatteren til »En Hverdagshistorie«, hvis nye Novelle, »Montanus den Yngre«
stærkt og velgjørende har tiltalt mig. Af mine Fag véd jeg kun saare
lidet; i vor Tids Historie er jeg et temmeligt Fæ, i Sprog er jeg over
ordentlig tilbage *), min Gjæld er, som bekjendt, meget stor, og min økonomi
meget lille. Men naar man blot har den Sindsro, at man ret tør tænke
over sit eget Jeg, saa bliver alting bedre, ja godt. At jeg kan blive et
udmærket Menneske, tror jeg, og det af en Grund, som vist vil forekomme
Eder helt naragtig. Jeg har aldrig følt og kan ikke føle Mis
undelse. Egentlig antyder jeg ikke hermed Grunden, men kun det
Faktum, der leder mig til at slutte saaledes. Skjøndt min Selvkjærlighed
vel kunde vække min Misundelighed, er dog Sandhedskj ærlighed og Følelse
for Ret saa overveiende i mig, at dette ikke sker; men dette er ogsaa
Grundlaget for alt Godt. Jeg kommer til at tænke paa Misundelighed, da
N. N., det Skam, med Beundring iagttager den Forstillelse, som han mener
maa maskere min Misundelse, over at Kiicker er paa Veien til Paris. Men
jeg har glædet mig af Hjærtet derover og med Fomøielse overtaget hans
trivielle Tjenesteforretninger, hvis ubehageligste Side er den, at man har med
et saa pedantisk, snæverhjærtet, egoistisk og vantrevent Menneske at gjøre.
Chefen og N. ere ikke bedre, disse Mennesker vilde for ingen Pris reise
selv, og dog ere de fulde af den laveste Misundelse mod Kiicker. Generalen,
som efter Ordre anbefalede paa det brillanteste hans Ansøgning, var ikke
derfor mindre grædefærdig over, at en saadan snottet Unge skulde reise
som et voxent og praktisk Menneske. Nei, da holder han mig for en anderDette er overdreven Beskedenhed af den, der med Lethed læste franske,
tyske og engelske Bøger af vægtigt Indhold i Originalsproget.
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ledes Karl, thi primo har jeg havt mere Praxis og secondo bærer jeg Knebels
barter. Q, der rigtignok er Konfusionsraad, men iovrigt det velvilligste og
herligste Menneske af Verden, trostede mig forleden og mente, at jeg kom
nok til at reise næste Aar. Jeg har stor Lyst til at gjore et Aars Tjeneste
som fransk Ingenierofficer i Algier; men dette vil jeg slet ikke tænke paa,
før Oieblikket til at smedde er kommet.«

Fra Læssøe1) til Adolf Fibiger.
»Roskilde, den 7de Januar 1838.
Her sidder jeg da ganske rigtig fast i Ravnekrogen som Musen i
Fælden. Efter megen Hurlumhei og Fortvivlelse er jeg endelig kommen
nogenlunde i Orden. Jeg har faaet mig to smaa hyggelige Værelser hos
en Præsteenke i en lille afsides liggende Gade. Enken har en lille Handel
med Chokoladekager og — Blanksværte. Oplaget befindes i en Kommode
skuffe. Som Skilt stod nogle Daaser og Kager forhen i et af mine Vinduer,
men nu ere de flyttede ind i et andet, uagtet mine Bønner for dem.
Kjøberne passerer om Dagen igjennem Porten, men om Aftenen igjennem
Gadedøren og da rigtignok ind i mit Værelse. Du ser altsaa, at jeg er
halv Kompagnon i Handelen. Da Kjøbemes Antal imidlertid næppe er
større end to à tre om Ugen og om Aftenen vel næppe saa mange om
Maaneden, saa faar jeg nok ikke megen Søgning.
Min Dagligstue er behængt med ret gode engelske Kobberstik. Paa
den ene Væg staar en uhyre Kakkelovn, paa den anden et Klaver. Et
Klaver ! Ja, Præsteenken har en Datter, som skal være ung og smuk. Hun
er for Tiden borte, men ventes snart. Jeg er en Smule nysgjerrig. Den
unge Datter, Klaveret i min Stue, den gamle, godmodige Præsteenke, der
ikke véd, hvor godt hun vil gjøre det for sin Logerende — Alt det syntes
jo at bebude en ganske artig Roman, som imidlertid desværre strax tilintetgjøres af mine bekjendte solide Pebersvendeprinciper.«
Fra Adolf Fibiger til Læssøe.
»Kjøbenhavn, den 12te Januar 1838.
- Min »Histoire de la revolution française« parMignet er til Tjeneste
om nogle Uger, men maaske er Du til den Tid bedaaret af Enkens Datter,
saa Du intet gider læse. Egentlig var det ikke saa dumt at etablere sig
som Chocolade- og Blanksværtehandler i Roskilde. Herregud! erindrer Du,
dengang Du vilde være Støvlepudser hos Ibrahim Pascha? Det blev der da
intet af. Rimeligvis dumt. Havde nu maaske været første Kameldriver
ved den hellige Karavane, hvilket dog altid er nok saa godt som at være
en Driver i en Husarstald. Du havde da set Muhameds Grav ophængt i
Luften mellem fire Magneter, hvilket er langt kunstigere end din Taalmodighed, som nu i over et halvt Aar har hængt i et Haar, uden at dette er
bristet.
Min Utaalmodighed efter at komme fra Byen har jeg slaaet en Streg
over, thi Udsigterne ere rykkede saa langt hen i det Fjerne, at jeg indtil
’) Læssøe, som 1836 var blevet Adjoint ved Generalkvartermesterstaben
og 1837 havde faaet Premierlieutenants Karakter, gjorde i Aaret 1838
Tjeneste ved Artilleriet og Rytteriet.
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videre slaar mig til fuldkommen Rolighed. Jeg er nemlig ved Excellencens
Dod ’) avanceret fra Hundedreng i andet og tredie Distrikt til Chef, Direktor,
Heisthefalende, Oldermand, Hundemester — som Du behager — i forste
Distrikt, hvor jeg har aflost Schlegel2). Denne Post indbringer rigtignok
ikke Penge, men den er af stort Omfang og megen Betydenhed. Jeg skal
ikke prale af det, som Fremtiden vil bringe mig, men alene meddele, at
jeg senest om to Aar er Sekondkapitain og senest om fire Aar Kapitain.
Dog, dette er Lapperi. Vil ogsaa Kapitainstitlen klæde mig ret godt, saa
gjor den mig dog ikke rigere, thi Pengene klatter jeg væk, saa mange de
ere; og vor ideelle Dannelse er det dog egentlig, hvorpaa det kommer an.
At jeg endnu ikke ret kan finde Smag i Filosofien, maatte derfor saare
meget nedslaa min Levelyst, det er Tænke-, Fole- og Videlyst, hvis jeg
ikke allerede bevægede mig i det Ideelles Sfære, hvilket min Overbevisning
om Filosofiens Nodvendighed for Resten da ogsaa er en Borgen for. Det
er i Kunst, Poesi og Demokrati — en prægtig Sammenstilling I — at det
Ikketilfældige, Evige, Ideale mest tiltaler mig og vil vedblive at tiltale mig
endnu en Stund — saa længe min Ungdommelighed ikke er noget mere
stækket — i hoiere Grad end under andre mere almindelige abstrakte For
mer — Videnskab, Filosofi. Kort sagt, min Aand er mere poetisk end
filosofisk.
----- Kammerherre Romeling8) har slaaet en Karl paa Snuden og
paa den uværdigste Maade chikaneret ham. Du vil i »Den Frisindede« og
»Kjøbenhavnsposten« finde Sagen fremstillet mindre slem, end den er.
Den samme Kammerherre var Skyld i, at Musketer Orbe blev skudt for at
have forgrebet sig paa P. — Romeling havde nemlig irriteret Orbe ved paa
Paraden at slaa ham i Ansigtet med sin Stok. Om han under fire Oine
har faaet en Snyder af Kongen, skal jeg ikke kunne sige; officielt er intet
set. Rasende forbitret over Bladene, kommer han paa Parolen og insulterer
sit Officerkorps. Chr. Mathiesen4) spiller Helteroller i et dramatisk Selskab
og har derved faaet et Helteydre og et Nielsen-Einar-Tambeskælversk Blik.
Det er Natur hos ham. Han ser ham Romeling; denne farer i ham og dikterer
ham tre Dages Arrest paa Hovedvagten. Mathiesen melder, at han vil
klage for Kongen. Romeling og Mathiesen hos Rex. Med Helteanstand
plaiderer Mathiesen sin Sag, og han fæster sit af vor Kjæmpeold begeistrede,
stolte Oie paa vor Tids Monark. Kongen udbryder: »Ja, men De ser ogsaa
impertiment ud! TilRomeling: Se, hvor han ser paa mig! Til Mathiesen:
De gaar øieblikkelig paa Hovedvagten. Der kan De sidde i fire Dage, fordi
De kommer her op og er impertiment!« — Svarer Mathiesen rolig og kold:
»Deres Majestæt! Jeg beder allerunderdanigst om Forhor og Krigsret.«
Kongen: »Hvad! Hvad for noget! De vil ikke gaa paa Hovedvagten? For
hor og Krigsret! Ja! Ja, det forstaar sig, naar De forlanger det.« — For
hor sættes. — Et kgl. Reskript befaler, at Sagen skulde falde bort.

l) Chefen for Ingeniorkorpset, Generallieutenant Rasmus Krag, døde 3die
Januar 1838 og blev efterfulgt af Oberst v. Prangen.
’) Carl Otto Emil Schlegel, død som Generallieutenant 1864.
8; Oberst Carl v. Romeling, Chef for 1ste Livregiment til Fods.
4) Karakt. Premierlieutenant Christian Mathiesen blev s. A. forsat til
Oldenborgske Regiment i Rendsborg.
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Det er en guddommelig Historie! Det huer mig, at Kongen strax finder
sig i at skjelne mellem Armeechefen og Monarken. lovrigt er den et Exempel
paa, at Monarken ikke kan beklæde et Embede — Armeechef — uden at
det maa føre til Inkonsekvenser. Thi havde Mathiesen ogsaa været imperti
nent, kan Armeechefen ikke imod hans Villie straffe ham arbitrært uden at
bryde Lovene. Men det tillader Monarken ikke. Og Monarken kan ikke
underkaste sig en Krigsrets Kjendelse.«

Fra Læssøe til Adolf Fibiger.
»Roskilde, den 14de Januar 1838.
— — Støvlepudsertiderne ere rigtignok aldeles forbi. Fire, fem Aar
gjor en uhyre Forandring i alle Anskuelser. Alle de Plager, der paalægges
os i Forretningslivet, ere jo dog egentlig ikke andet end Skat, der maa be
tales af os for at nyde godt af det civiliserede Samliv. Skatten skulde
drives meget høit for at bringe mig til at opgive det sidste og blive Medlem
af en raadden eller raa-materiel Stat.
-Historien om Kammerhere^Rømeling er virkelig mærkelig. Uagtet
Rex jo egentlig fra først af tog lidt for stærkt Zulauf, kan jeg dog ikke
andet end finde en ny Bekræftelse paa hans Retfærdighedsfølelse i den hele
Geschichte. Mathiesen faar jeg stor Respekt for. Det er ikke blot Theaterkurage, han har vist. Jeg havde bestemt ikke vundet den Seir, han vandt.
Jeg havde siddet fire Dage paa Hovedvagten, men rigtignok næppe tre.
De gode Udsigter i Ingeniørkorpset havde jeg under nærværende Chet
ventet. Jeg gratulerer til dem paa det bedste. Hver god Udsigt eller
virkelig Opnaaelse for en ancien élève af Høiskolen glæder mig. Det er
den gode Sags Seir. Taknemligheden mod Høiskolen vaagner nok engang,
og saa vil det have glædelige Følger. Et lille Suk for mine egne og
Konsorters Udsigter være mig tilladt uden Misundelse. Mais cela viendra!
Nei, din Aand er ikke »mer poetisk end filosofisk«. At finde det
Ikketilfældige, Evige, Ideale i Kunst, Poesi og Politik — pourquoi »Demo
krati«? — er netop det Vanskelige og udfordrer netop filosofisk Aand. Det
er ingen Sag at se, at Vand er Vand og Luft er Luft, men at finde Van
dets og Luftens Bestanddele i alle Stoffer — det er Humlen. I Filosofien
kan man sagtens finde Filosofi, men find den i Poesi, Politik, Kunst, saa
er Du først Filosof. Kan Du nu strax — umiddelbart det, tant mieux.
Trangen til den rene, klare, umiddelbare Filosofi vil da nok engang ind
finde sig og da saa meget bedre kunne tilfredsstilles, da den finder, at det
ikke har manglet paa dygtige Forarbeider. Det vilde være uendelig urimeligt
at tro den filosofiske Vei den eneste Sandhedens Vei------ den tilbyder sig
kun som Generalkort uden at nægte, at man ogsaa ved Specialkortene kan
finde Vei. Nu kommer det kun an paa, om man føler sig mest oplagt til
først at studere de enkelte Egnes Karakter og da danne sig et almindeligt
Overblik over Landet, eller om man først vil have Overblikket, siden Spe
cialiteterne. Begge Veie føre til Sandheds Erkjendelse. Jeg skal nu rigtig
nok ikke nægte, at jeg tror det klogt at holde en Smule Oie med Fru
Filosofia stadig væk, om man end gjør mest Kur til hendes mere tiltrækkende
Søstre. Filosofien alene kan imidlertid umulig være nok, c’est avoué. Kunst,
Poesi, Religion og — Historie maa nødvendigvis træde til. Jeg har langt
mere Respekt for mangen Franskmand, der ikke har Anelse om nyere tysk
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systematisk Filosofi, end for den hele Hær af tyske Filosofer, der kunne
Hegel paa deres Fingre udenad! De forste have ofte Aanden af Filosofien;
den mangle de, der for bare Skal ikke komme videre.
- Jeg lever ganske isoleret. En ganske egen, yderst behagelig
Følelse af Velvære har grebet mig, siden jeg er kommen herned. Jeg er
saa aldeles uforstyrret og fri for alle ubehagelige Indtryk. Tjenesten er
mig aldeles udenfor mit egentlige Liv. Den Tid, dertil gaar, er min ydede
Skat, som nu en Gang ikke mere generer mig, da den skal ydes. — Skriv
mig snart noget til. Fortæl mig, hvorledes det fremdeles gaar i Ingeniør
korpset, om dine nye Forretninger lader Dig nogen Tid tilovers til Selv
studium, om Du samler noget af din historiske Læsning etc. Nogen ydre
Paavirkning trænger jeg dog til uagtet mit behagelige Imigselvliv. Den
søger jeg da at sikre mig paa den behageligste Maade ved at faa Dig til
at skrive. Se saa, det var galant. Dermed Adieu! Skriv!«
Fra Læssøe til Adolf Fibiger.
»Roskilde, den 16de Februar 1838.
- Naar jeg skal underholde Dig med, hvad der foregaar i mig,
kommer jeg idelig og idelig tilbage paa Filosofien, som er min, og Historien,
som er Din nuværende Yndling. Det falder mig saa meget naturligere, som
jeg i denne Tid læser en historisk Bog, der i høi Grad maa tiltrække sig
den filosofiske Dilettants Opmærksomhed, nemlig Grundtvigs Verdenshistorie.
Underlige og krasse ere nu vistnok mange af denne gode Mands Anskuelser,
men de ere i Hovedsagen kristelige og maa derfor ogsaa i Hovedsagen falde
sammen med den nyere Filosofis Betragtningsmaade. Grundtvig har virkelig
her forsøgt paa at skildre Menneskenes Udvikling som Realisationen af
den theoretiske Udvikling, Filosofien, eller, efter ham, Kristendommen
foreskriver. Naar man derfor har tilegnet sig den Overbevisning, at Filosofien
giver Omridset af hvad Menneskeheden har stræbt efter og i Tiden skal
stræbe efter, et Omrids, der kun udfyldes af den historiske Virkelighed, og
hvori denne kun bliver vor Erkj endelse værdig, saa kan hans Bog, der i
Hovedsagen erkjender dette, ikke være andet end yderst velkommen. Hans
Had til Romerne er nu vel noget stærkt udtrykt, og jeg vil ikke frikjende
ham ganske for historisk Bagvaskelse, men han erkjender vistnok Romernes
Bestemmelse.
Hvis Du ikke har læst Bogen, vil jeg meget anbefale Dig den. Lad
Dig ikke afskrække, naar Du i Begyndelsen skulle træffe saadanne gale
Hypotheser, som at Jorden maaske kunde være kommen paa Grund ved
Syndfloden og derved bleven staaende, saa at Solen nu maatte være saa
tjenstagtig at dreie sig omkring den, for at den stakkels Jord ikke skulde
komme rent galt afsted. Det er jo rigtignok, som om det kom fra mit
Nabolag Bidstrup, men det er ogsaa Klinten, der ikke er vanskelig at
skille fra Hveden. Hans Bog har den uhyre Fortjeneste at gjøre et Forsøg
paa at lade en Verdensanskuelse træde frem i Historien og derved gjøre
denne til en Videnskab. Det har jeg endnu ikke truffet i nogen anden
Historie saa fremtrædende. Og naar vi nu tillige erindre, at en ensidig
Anskuelse ikke er Løgn, men en Del af Sandheden, maa vi være ham Tak
skyldige.
Jeg trænger gudsjammerligt til kjøbenhavnske Nyheder; giv mig dem!«
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Fra Adolf Fibiger til Oswald Marstrand.
»Nyboder, den 24de Marts 1838.
-— Det er en af mine Smaafantasier, at vi engang, naar vi blive
ældre, alvorsfulde, lutrede af Verden, naar vort Indre bliver rigere, skulle
danne en lille Kreds — Du, Vilhelm, Caspar1), Kiicker — hvor vi kunne
ty hen, naar vi ere trætte og trænge til Selskab. Jeg har ofte forestillet
mig dette i denne lange Vinter, da jeg har været saa at sige alene her i
Byen. Caspar har jo rigtignok været her den hele Tid, men han er evig
debout ved sin Pult med en Sanskritbog eller sligt foran sig. Kiicker har
været i Paris, er nu kommen hjem og bor hos mig, til han om nogle Uger
reiser til Holsten paa Veiarbeide. Vi lever meget fornoieligt, omendskjondt
stille her i Nr. 7. Du faar jo at hore mere om din Broder hjemmefra,
end jeg kan fortælle Dig, men jeg vil dog forsikre Dig, at man efter
at have set og glædet sig over hans fra Rom hjemvendte Stykke, er enig
om, at vi i ham ville faa en stor Kunstner. Hvad Stort skulle vi Andre
blive? Nu, det kan vel ogsaa klare sig.
— — Ussing sætter igjennem, at Jyllands og østifternes Stænder
forsamlinger samles til én, som har sit Sæde i Kjobenhavn! Leve Kon
stitutionen!«

III.
Den 27de Mai 1838 holdt Adolf Fibiger ved „Læse
foreningen “s 2) aarlige Maigilde — til Minde om den 28de
Mai 1831, da Anordningen udkom om Provindsialstændernes
Indførelse i Danmark — to Skaaltaler, som paadrog ham sine
høie Foresattes Mishag. De citeres her efter „Den Frisindedes“
Referat som et Vidnesbyrd om, hvor uindskrænket Ytrings
friheden var i hine Dage. Den første Tale gjaldt Tronfølgeren,
Prinds Christian (Christian VIII), til hvem de Liberale knyttede
store Forhaabninger.
»Det forslidte Kunstgreb at stemple Forhaabninger paa Fremtiden
som Ringeskattelse af den svundne Tid finder ingen Indpas hos nogen for
nuftig Mand. At ville begrunde Ytringerne af Folkets Hengivenhed for den
Fyrste, som staar Tronen nærmest, i Higen efter at svække Taknemlighedsfølelsen for Kongen, er en lav Insinuation, som alene kan forsøges af den,
der er ublu nok til at bagvaske Kongen med den Beskyldning ikke at
glæde sig ved den trøstelige Tanke, at Riget efter hans Død vil faa en
oplyst og ædel Styrer; af den, der enfoldigen mener at kunne indbilde
Nogen, at Folket ikke véd, hvor nøie dets Haab til Prins Christians Virken
som Konge knytter sig til Taknemmeligheden for Frederik den Sjettes Gave,
Caspar Smidt, senere Professor i de slaviske Sprog ved Kjøbenhavns
Universitet, Fætter til Marstranderne og Halvbroder til Digteren og
Præsten Johannes Fibiger.
2) Angaaende »Læseforeningens« Stiftelse og dens Formaal, se »Clara
Raphael« Et Livsbillede Side 8.
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Stænderinstitutionen (Bifald). Erkjendelsen af de raadgivende Stænders
Værd og historiske Betydning var ikke ret levende i Folket, dersom den
ikke forte Tanken hen paa Fremtiden og lod opstaa Sporgsmaalet om den
unge Institutions livlige og kraftige Udvikling, om dens mandige Virksom
hed i Myndighedsalderen. Folket ser trestigt ind i Fremtiden. Det Haab,
at vor Konges Gave, ogsaa naar hans Livs Aften er endt, vil elskes og
fremmes, at den vil urokkelig fæstnes, staar tillidsfuldt til den Fyrste, hvis
dannede Aand og usædvanlige Indsigt vil altid vide at finde de rette
Midler til Folkets Held, til den Fyrste, som har givet Verden et Vidnes
byrd om sit folkelige Sindelag, dengang den mest demokratiske Forfatning
frigjorde Nordmændene (stormende Bifald) disse vore gamle Venner og
jævnbyrdige Brødre i Dannelse, som i Afstamning — (vedvarende Applaus)
Prins Christian leve!«

Den anden, senere hen paa Aftenen holdte Tale, den,
som egentlig fældte ham, var for „den demokratiske Aand i
Folket“ og lød saaledes:
»Jeg tillader mig at udbringe en Skaal for den demokratiske Aand
i Folket. — At Hvermand maa føle sit Værd som Menneske, være stolt
mod Hovmod, stærk og ubøielig mod Anmasselse og Tyranni! At Hvermand
maa gjenn em trænges af Overbevisningen om, at han ikke er sat paa Jorden
for at leve alene for sig! At Hvermand maa føle og indse, at den Selvkjærlighed, der fører alle Interesser hen paa Jeget, saa stridende mod Christi
Lære, lader os forfeile vor Bestemmelse og staa ene i Verden, uden Del
tagelse, som uden Støtte, forspildende vore Rettigheder som Menneske,
fordi vi svigte vore Pligter mod Menneskeheden! (stormende Bravo). At
Hvermand maa opfyldes af Følelsen af disse Pligter, hvis Frugt er et ægte
kristeligt Sindelag, som, opofrende og trofast og kjærligt mod Andre, lader
os finde Trøst og Bistand, saa vi aldrig føle os forladte i Verden! (fornyet
Bifald). At Demokratiets Aand maa mægtigen svulme ud i Folkets Be
vidsthed, saa Egoismen, den snæverhj ærtede, taageklamme Egoisme hos
Enkeltmand og Enkeltstand, Aristokrater og aristokratiske Korporationer
(umaadeligt Applaus) maa matte og magtesløse synke sammen i Intethed!
— At den demokratiske Aand, udviklet ved almindelig Dannelse, maa op
fylde Folket med Agtelse for Lovlighed, Had til Vilkaarlighed, Djærvhed
til at tale og Kraft til at handle!«

Virkningen af disse smukke, varmt følte Ord, hvori man
har ondt ved at tro, at Nogen selv med den bedste Villie
kunde finde Spor af oprørsk Aand, udeblev ikke. Allerede
den 6te Juni skriver Adolf Fibiger til sin Fader1):
»Jeg nævnte Demokratiet, for at Folk kunde begribe, at det ikke
var en Prædiken, som de vilde have antaget ikke at vedkomme dem. Dette
kunde vel ogsaa været opnaaet paa en anden og klogere Maade, men Du
maa tage i Betænkning, at den ydre Paavirkning, min Dannelse har faaet

J) Denne var ved sin Afsked fra Høiskolen blevet Land- og Søkrigskom
missær i 1ste jyske Distrikt og havde Bopæl i Veile.
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kommer mest fra Thiers, Mignet og Lamennais. For dette Ords Skyld
ville iovrigt Regimentscheferne have mig til Rendshorg — hvor der intet
Demokrati skal være — og Generalauditøren, som maa være et enormt
Fæ, vil have mig sagsøgt for Brud paa Troskabseden. Men Kongen, som
først skal have været meget opbragt, har alene sagt, at om jeg fandt mig
beføiet til at træde offentlig op, gjorde jeg bedst i at blive, til jeg var
lidt ældre.«

„Jeg skal kasseres,“ skriver han kort efter, „fordi jeg er
en Demokrat, og fordi jeg har proklameret den norske Kon
stitution. Jeg har fordret Krigsret. Var i Tirsdags i Garni
sonsstabsforhør, hvor jeg bar mig overmaade godt ad. Mine
gale Ultravenner siger, at jeg er en Fandens Fyr, men alle
skikkelige Folk siger, at jeg har den bedste Sag af Verden,
men, lægger de til, derfor kan jeg gjerne blive hængt.“
Man kan ikke sige, at det er meget overdrevent, naar
han senere hen fra Rendsborg i et Brev til Forældrene, utaalmodig over sin Udlændighedstilstand udbryder: „Hvad har
jeg sagt? Noget, som kun et Fæ eller en Skurk kan vægre
sig ved at bifalde!“
Han maa have klaret godt for sig, thi det kom ikke til
den Krigsret, han havde forlangt, i Fald han maatte findes
strafskyldig, skjøndt flere af hans Venner raadede ham til at
underkaste sig Kongens arbitrære Straf. Kongen skal endog
have udtalt sin Tilfredshed med hans Indlæg i Forhøret.
Fibiger antog, at Kongens første opbrusende Vrede imod ham
skyldtes Paavirkning af hans nærmeste Omgivelser. Gamle
Kong Frederik havde tidt nok givet de Unge Beviser paa sit
faderlige Sindelag. Men Kongens fortrolige Ven og mangeaarige Adjutant, Generallieutenant Biilow, daværende Chef
for den militære Høiskole, og den tidligere Undervisnings
direktør Abrahamson stode i fjendtlige Forhold til Adolfs
Fader, der som en Følge deraf et Par Aar forinden var afgaaet
fra sin Post som Kommandør paa Høiskolen. Hvorvidt disse
have havt en Finger med i Spillet, kan selvfølgelig ikke vides.
Her aftrykkes blot et Brudstykke af Brevet fra Adolf Fibiger
til Faderen, hvor denne Del af Sagen omtales, og som giver
et ret kosteligt Indblik bag Kulisserne. Det er skrevet den
30te Juni:
>- Nu véd jeg ogsaa fra andre Kanter, at Biilow, som sagde til
Olsen, at Du var lige saadan en Erkedemokrat som jeg, og jeg lige saadan
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en Slyngel, som Du — Olsen sagde: »Hr. General, jeg maa gjøre Dem
opmærksom paa, at Major Fibiger er min Ven, og at jeg staar paa en
meget fortrolig Fod med ham.« Generalen kom i horreur — har drevet
det. Men skjondt jeg ikke tvivler paa, at han, ihvorvel han Intet kan have
imod mig personligt, dog gjerne saa mig times en Ulykke, saa er jeg dog
vis paa, at han ikke vilde finde nogen ret Glæde derved, naar han ikke i
Mag kunde sidde og se derpaa med en Pibe i Munden. Han er ansporet
— af hvem? — af Abrahamson, fordi det ikke kan være af andre. Dette
er en temmelig vag Formodning, uden alt Bevis, men da det intet forandrer
i mine Tanker om Abrahamson — og dette var den eneste Følge, den
kunde have — saa gjør jeg ham ingen Skade ved at tro det.
Men nu har jeg en prægtig lille Historie at fortælle. Bülow river mig
ned for Olsen. Denne siger, at jeg er ung, ikke veier mine Ord, mener det
godt, er loyal af Tænkemaade o. s. v. Men hvad svarer Bülow? Han svarer:
»Men saadant bør ikke taales! Der maa i Tide sættes Skranker derfor.
Have vi ikke i Frankrig set, hvad det fører til, naar de unge Mennesker
faar Lov at tale? Har det ikke bragt Ludvig den Fjortende paa
Skafottet?« Og nn taler han vidt og bredt om Ludvig den Fjortendes
Henrettelse og nævner den Fjortende vel fjorten Gange. — Rask lille
Mand! Bravo, Trompeter Jensen! som Weyhe siger. — Havde jeg været
til Stede, havde jeg svaret: »Deres Excellence! lad ikke Deres Pibe gaa
ud for den Sags Skyld. Jeg skal ikke ved min Snakken bringe det saa
vidt, at Christian den Femte henrettes. Det maa alene være de franske
Brushoveder af 93, disse Ynglinger Vergniaud, Pétion, Robespierre, Dan ton,
o. s. v., o. s. v., der kunne drive det til, at deres Konges Farfaders Farfaders
Fader henrettes for deres Oine.« Det havde ellers været artigt, om Ludvig
den Fjortende havde smagt Guillotinen, han kunde ret vel have fortjent
det. Saaledes er nu den Historie endt, uden at Christian den Femte dør
anderledes, end han er død, og uden at jeg kommer fra Byen, før jeg dog
skulde bort. Dette bliver næppe før næste Foraar.
----- Hvorledes mon det nu er hjemme? I glæder jer vel ret over
Haven? Bedstemoder har jo faaet Kyllinger — det vil da sige Hønsene.
Min stakkels gamle Bedstemoder! Hun har vist været bange for, at jeg
skulde blive hængt.«

Hans Formodning om, at Sagen saaledes havde fundet
sin Afslutning, blev skuffet, idet han den 7de Juli fik Befaling
af Kongen til snarest at begive sig til Rendsborg og melde
sig til Tjeneste ved den holstenske Ingeniør-Afdeling. En
mild Forvisning altsaa. Det var ham en ubehagelig Over
raskelse. Han havde af sine Foresatte faaet sikkert Haab
om i en ikke fjern Fremtid at komme paa den saa længe
attraaede Udenlandsrejse; han glædede sig til om et Par
Uger at gjense sin længe savnede Ven Oswald Marstrand, naar
denne hjemvendte fra sit Togt til Vestindien; hans Moder
og Søskende agtede at bosætte sig i Kjøbenhavn det tilstun-
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dende Efteraar og, værst af Alt, han maatte brat afbryde sit
Arbeide paa Trekroner. Hvorvel han indsaa, at hans For
hold i den sidste Tid havde havt væsentlig Indflydelse paa
denne Streg over hans nærmeste Fremtidsplaner, saa ønskede
han dog ikke noget af det Skete ugjort, men var ved godt
Mod og erkjendte selv, at han „kunde have godt af at summe
sig lidt, komme lidt mere paa det Rene med sig selv og lære
Noget baade af det Ene og det Andet.“
Lidt over Midten af Juli ankom han til Rendsborg.

Aaret 1838 er Vendepunktet i Adolf Fibigers Liv, ikke
blot fordi det med hans fyldte fem og tyvende Aar danner
Grændseskjellet mellem Ungdoms- og Manddomsaarene, men
det skiller en lys, forhaabningsfuld Fortid fra en Fremtid,
tung og stakket, himmelvidt forskjellig fra den, som hans
efter Daad og Hæder higende Sjæl havde udmalet ham.
Var Livet i Hovedstaden i hine Dage ensidigt og smaatskaaret nok, saa kan man vide, at det ikke saa lysteligere
ud i Provindsen. I Rendsborg i det mindste synes Filisteriet
med dets Følge af Standshovmod og Aandsforladthed at have
staaet i fuldeste Flor. De sidste Aar i Kjøbenhavn havde
han, udelukket fra Familielivet, som han skattede saa høit,
unddraget sig næsten al Selskabelighed, optagen, som han
var, af selvvalgte Studier og Tjenestesager. I Rendsborg ind
skrænkede han sig ogsaa kun til at aflægge de allernødvendigste
Visiter hos sine Foresatte. For ham, der i det sidste Halvaar
i Kjøbenhavn endog havde forsømt det Heibergske Hus,
havde den Selskabelighed, Byen bød paa, ingen Tiltrækning.
Forholdene i Rendsborg og Samlivet med Kammeraterne
skildres i følgende Brev til Oswald Marstrand:
Rendsborg den 29de December 1838.
»-Vel kunde jeg tænke, at Du maaske imødesaa min Mening om
den Ansættelse, der tilbod sig for Dig i Preussen,1) men min mageløse
Indolens slog sig til Taais med den Tanke, at min Mening, det er: hvad
jeg i dit Sted, efter min Individualitet og mine Tilbøieligheder vilde have
gjort, ikke kunde baade Dig synderligt, da det i slige Sager til Syvende og

Admiral Michael Bille, som var gaaet i preussisk Tjeneste, fik Marstrand
ansat som sin Medhjælper ved Navigationsanstalten i Danzig, hvor han
opholdt sig i V/a Aar.
Museum. V. i.

H
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Sidst dog ganske afhænger af vor egen Følelse, hvilket vi vælge; og jeg
havde desuden med saa stor Glæde læst din Ytring af Modvillie mod at
slaa dit Hundehus op i en fremmed Mands Gaard, saa jeg byggede paa, at
de hjemlige Toner, den skandinaviske Aand var for levende i Dig, til at
Du skulde kunne losrive Dig fra den Rod, hvoraf vor bedste Aandelighed
er spiret frem, for at lade Dig hyre i en Embedsklasse, der, om ogsaa
dygtig og retskaffen, dog uden Tvivl med Hensyn til menneskelig Selv
bevidsthed og Frihedssind staar langt tilbage for vor danske, og det alle
rede af den Grund, at den preussiske Embedsstand er langt mere Kaste,
dens Medlemmer langt mere Fyrstetjenere end vor, hvis tiltagende Borger
lighed vi ikke kunne miskjende. Jeg tænker, at ligesom Rendsborg har
styrket min Agtelse for Nationalitet, saaledes er det ogsaa gaaet Dig i
Danzig, filisterlig Ihukommelse! Frontonen paa Frue Kirke er ikke det
Eneste, man savner her. Det er ret nogle lederne Leute, disse Rends
borgere, og aldrig har jeg kjendt Mage til Demoralisation som den her
finder Sted. Man maa være glad ved ikke at være Slesvigholstener. Her
er ingen Poesi, ingen Literatur, ingen Kunst og ingen Patriotisme, hvortil
den aandelige Dygtighed kunde knytte sig, thi disse Mennesker ere om
muligt endnu mindre Germaner end Danske. Man gjor store Gine, naar
man kommer fra Kjøbenhavn, Trykkefrihedsselskabet og Læseforeningen, ja
selv fra enhver af vore Provindsstæder, og saa ser med hvilke Gine en
saadan ritterlich Gutsbesitzer betragtes, ja endog mærker, at det simple
adelige »Herr von« har Betydenhed. En saadan af Hovmod revnefærdig
Karl som Amtmanden, Herr Graf von Reventlov-Criminil, gives næppe i
Danmark, og en saadan submis Tiltale til Samme, som en dansk Ingeniøroberstlieutenants: »Sind der Herr Graf gütigst da gewesen?« vilde ikke
kunne fremstaa af danske Forhold, ligesom vort Sprog ei heller tilbørlig
kan gjengive den. Her i Rendsborg er ingen Borgerlighed i Borgerstanden,
en ussel Magistrat, et jammerligt Politi, en Officersstand, der ikke er bedre,
end hvad vi ellers kjender, men som oven i Kjøbet for en stor Del ikke
véd, om den er dansk eller slesvigholstensk. Læg nu dertil Topmaalet af
Kleinstådteri, og hvad ovenfor er anført om Landet i Almindelighed, saa
vil Du kunne indse, hvor uhyggeligt her er.
Og dog have vi her en smuk Juletid. Gud give, der maa blive noget
ret stort og herligt af Høiskolen, som vi have saa saare meget at takke for.
I den lille Høiskolekreds her er: Kücker, Dreyer1), Dirksen2), Wenck3) og jeg,
savne vi ret meget — men jeg især — din paradoxe Forstand, din humane
Fornuft, dit venlige, bløde Sindelag, dit holbergske Lune og dit smukke
Ansigt, ikke at tale om den nette Skabelon mit den wunderschönen, prachtvollen Beinen. Saa, jeg maaier Dig min Tro Skæppen fuld! Vi staa alle
paa et mærkeligt Standpunkt. Med en elskværdig Gemytlighed reflektere
vi ret serapiontisk over os selv og hinanden. Kücker stræber ad Filosofiens
Vei mod den Fylde af Tilfredshed, som dog ikke kan erhverves ved Reflektionen, naar ikke den umiddelbare Leven og Livsanskuelse fylder vort Indre
dermed, naar ikke en smuk Natur, et rent Udtryk af den menneskelige

*) Den nulevende Generallieutenant I. C. F. Dreyer.
2) Mathias Henrik Dirksen, dengang Secondlieutenant i Artilleriet.
3) Heinrich Theodor Wenck, død som General å la suite 1885.
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Aand, en ædel Individualitet kan kalde den til Live hos os i al dens Rig
dom. Denne Grundvold for den heiere Erkjendelse mangler ham, og derfor
er hans Stræben mork og trostesiøs. Men en saa ædel, en saa uendelig
beskeden Karakter som hans er altid elskværdig. Dirksen er, sin Sygelighed
fraregnet, bleven langt mere livskraftig, munter og vittig end Nogen af os
havde troet, at han kunde blive. Det er en Sjælefryd at se ham med et
Glas ædel Rhinskvin i sin hævede Høire, slank og let, staaende ved Bordet,
med klangfuld Stemme sigende Livsens Ord. Født i Schenefeld pr. SlesvigHolsten har han intet Fædreland, hvad han tidt beklager. Derfor ser han
med freidigt Blik ind i Fremtiden, der, hvis Lykken vil føie, skulde plante
ham om i Frankrigs Jordbund, ja, i Jorden, thi ned i en Kulmine mellem
Auvergnes Bjerge, i St. Etienne, vil han, under Tschernings Vinger. Dreyer
— ja, han er rasende forliebt i sin Kjæreste, hvilket unægteligen, som
Baggesen siger, er saare skikkeligt. Han har en smuk, human Livsanskuelse,
og han har vundet en Aandsligevægt, som vi ikke kjendte hos ham paa
Høiskolen.
----- Viens moi. Que dire? Bedre maaske at tie ganske end at
sige noget høist utilstrækkeligt. Men Du kunde maaske fra dette Sladder
hul høre Ting om mig, som Du maa have et lille Fond at staa imod med,
for at Du ikke skal være skrigende uretfærdig imod mig. Dog nei, min
kjære, gode Ven! Du, hvis Dom jeg sætter saa megen Pris paa, skal ikke
høre om dette Forhold noget halvt og utilstrækkeligt. Kun en Række af
Breve, som dem min Moder og min ældste Søster have faaet fra mig, kan
tilfulde gjøre det forstaaeligt. I Februar kommer Christian (Kucker) til
Kjøbenhavn, saa skal han tale med Dig derom; han skal tale til Dig, som
om det var mig selv. Og saa maa Du sende mig et godt og venligt Brev,
Du min kjære, gode Ven! Lykkelig, fuld af inderlig Tilfredshed, driftig og
livsglad er jeg.«

Det Forhold, her hentydes til, var Kjærlighedsforholdet
til en ung Pige, han havde lært at kjende i Rendsborg, og
som det var hans Agt at gjøre til sin Hustru. Hun hed
Grethe og var meget smuk, men stedt i tarvelige og, som
det synes, tvetydige Forhold i Hjemmet. For at fjerne hende
fra disse, fik han sin Moders Løfte om at optage hende i sit
Hus i Kjøbenhavn, indtil Brylluppet kunde finde Sted. Iblandt
hans Venner vakte denne Forbindelse, som havde saa ringe
Udsigt til at blive til hans Lykke, stor Beklagelse, og de søgte
forgjæves at faa ham til at opgive den. Grov Utroskab fra
hendes Side gjorde dette imidlertid snart til en tung Nød
vendighed for ham. Den 1ste Februar 1839 forlod han Rendsborg lige saa brat, som han var kommen dertil og kom til
Ribe Dagen efter, takket være den trofaste Kucker, som kort
forinden var bleven beordret til Veiarbeide i sidstnævnte Kjøb11*
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stad, og nu byttede Garnison med ham for at faa ham bort
fra disse fortvivlede Forhold.
Strax efter Ankomsten til Ribe viste sig de første Spor
af den Lungesvindsot, som to Aar senere blev hans Død.
Tonen i hans Breve bliver en hel anden. Hans sønderrevne
Sind og ophidsede Nerver viser ham Spøgelser ved høilys
Dag. Fordi han i nogle Dage forgjæves venter paa Brev
hjemme fra, tror han strax, at der er sket en Ulykke, at de
behandler ham som et umyndigt Barn ved at skjule det for
ham og forlanger med Hæftighed at blive underrettet derom,
men tilføier strax efter: „I maa ikke bedrøves, fordi jeg skriver
saa uvenligt. Men, ser I, jeg kan knap skrive min kjære
lille Moder! for saa begynde Taarerne atter at ville komme,
saa arbeider det altfor voldsomt i mit Bryst.“ Han bebreider
sig selv, at han ikke ret kan glæde sig ved, at Kucker har
fæstet sig en „ung, smuk og velsignet Brud“. „Grethe har
jo ogsaa en Gang været sexten Aar, ja, jeg tror, jeg kan sige,
at hun to Gange har været det.“ Dette er den eneste Gang,
han omtaler hende i Brevene til Hjemmet efter Bruddet imel
lem dem. Den Vold, han gjorde paa sig selv for at trænge
Mindet om hende tilbage, bidrog vist ikke mindst til at for
værre hans Tilstand.
Om Nætterne plages han af sørgelige Drømme. En af
dem skildrer han udførligt: Efter flere Aars Fangenskab i
fremmed Krigstjeneste vender han atter hjem til sit Fædre
land. Ilia er imidlertid bleven gift med en fremmed Mand.
Da han iler til Kasernen for at opsøge Osvald Marstrand,
faar han den Besked, at han er død. „Om Aftenen var jeg
i stort Selskab, og der lagde de et Kort over Europa for mig.
Jeg saa kun hen mod Danmark, der havde samme Farve som
Norge, Sverig og Kysterne omkring Østersøen. Jeg blev ganske
glad og raabte, at det var Skandinavien med Herredømmet
paa Østersøen. Men saa lo Alle spottende af mig og sagde,
at det var Sverig, som havde gjort Erobringer. Saa syntes
mig, at hele Verden var øde og glædetom.“
Han ruger dog ikke sygeligt over Sorgen, men gjør sig
tværtimod al Flid for at arbeide sig ud af den. Sidst i Marts
beroliger han Moderen med, at hans Bryst, som har voldt
ham ulidelig Pine, nu er bedre, og at han haaber at blive
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helt rask til Foraaret. Han skyr ikke, hvad Ribe byder af
Selskabelighed, og er fra Morgen til Aften i travl Virksomhed.
Den Tid, Tjenesten levner ham, tilbringer han med at lægge
sidste Haand paa sin historiske Læsebog for Bondestanden,
der udkom samme Efteraar, og han lægger sig med Iver efter
Islandsk og Færøisk.
Men den Lykke at finde sit gode Selv igjen skulde ikke
times ham. Han fik ikke Tid dertil. Sygdommen tog rivende
Overhaand, næret af det barske Klima, han færdedes i, da
hans Tjenesteforretninger medførte hyppige, milelange Rideog Kjøreture omkring i Landet i al Slags Veir. Dertil kom
vel ogsaa mangelfuld Pleie, men især Savnet af fortrolig Om
gang og Længslen efter de Kjære i Hjemmet, samt — ikke
mindst — Trykket af Pengesorger. Han var en slet Økonom
og havde ikke saa lidt Gjæld. Knappe Kaar havde, saa langt
han kunde huske tilbage, hængt som en Uveirssky over
Hjemmet og forstyrret dets Fred og Lykke. Et Brev til hans
Moder fra Efteraaret 1839 ender saaledes:
-»Refrainet af alle saadanne Tanker er dog altid: Gud give, jeg
var rig! Saa skulde Du, min elskede Moder, sande, at Rigdom som Midlet
til at vedligeholde Glæden i dens skyfri Renhed og til at fjerne Bitterhed og
trykkende, nedværdigende Jammerlighed fra Sorgen, er det, vi inderligtmaa
ønske. Rigdom! Jeg Stakkel! Jeg føler og véd, at det skulde være Rig
dom paa det saliggjørende kristelige Haab; men med »Resignation« ønsker
jeg Rigdom paa Penge.
Ak, saaledes er det med den hele Generation, hvortil jeg hører. Vi
hæve os over den materielle Søle, men vi kunne ikke se Himlen aaben, og
med dyb Bedrøvelse maa jeg sige mig selv, at naar Du, min Moder, døde
fra mig, da kunde jeg aldrig blive lykkelig.«

IV.

Den 3die December 1839 døde Frederik den Sjette. Kücker
skriver strax derom til Adolf:
»Kongen er død i Morges Kl 8y9. Hele Garnisonen blev i Middags
tagen i Ed, jeg selv med, tilligemed de øvrige Officerer nede paa Materialgaarden. Generalmarschen blev slaaet, og Prins Vilhelm1) red om fra
Allarmplads til Allarmplads for at proklamere den nye Konge for Tropperne
og fordre Eden. Portene have været lukkede hele Dagen — nok paa Grund
af Edsaflæggelsen, saa at man med Føie kan sige, at Eden har været saa
’) Landgreve og Prins af Hessen-Cassel, Generalmajor, fung. Guvernør
i Kbhvn.
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tvungen som mulig. Kl. 12 proklameredes Kongen fra Amalienborgs Altan
ved Statsministeren, og han viste sig et Øieblik for Folket. Dette er Alt,
hvad jeg kan sige Dig om denne Dag. Hvad Folk sige og tænke, er saa
yderligen trivielt, at jeg ikke gider skrive derom.
Omendskjondt langtfra uventet, indtraf Kongens Dod dog langt tidligere,
end man havde troet. Nogen egentlig Sygdom har ikke funden Sted, kun
en stærk Afkræftelse, som gjorde Hosten besværlig, og da Kongen tilmed
var oppe hele Dagen, til Taffel o. s. v., og den største Hemmelighedsfuldhed,
rimeligvis kun for Kongens egen Skyld, blev iagttagen ved Hoffet, kan jeg
forklare mig den Ligegyldighed, hvormed man betragtede Kongens Tilstand,
som Enhver vistnok erkjendte for meget farefuld, men som dog ikke frem
bød Momenter af særdeles Interesse. Endnu igaar udgav Kongen Parolen
som sædvanlig, men Prangen, som havde havt i Sinde at andrage Din Sag
for ham, fandt ham saa slet, at han ikke fandt det raadeligt at gjøre det.
Kongen sov ganske roligt hen.
Din Fader havde skrevet et Brev til Kongen,1) hvilket jeg modtog
igaar og strax bragte op paa Slottet. Jeg læste Koncepten dertil, og fandt
den fortræffelig. Dette Brev vil nok komme i den nye Konges Hænder, og
Sagen saaledes snart komme for paa denne Maade.*

Adolf fik den forønskede Permission og tilbragte en kort
Tid i Kjøbenhavn, hvortil han ankom midt i December. En
Dame, der dengang som ung Pige opholdt sig i hans Moders
Hus, giver i et Brev til Forfatteren af nærværende Biografi
følgende Skildring af ham:
»Adolf Fibiger var lidt under Middelhøide, brunt krøllet Haar, brune
Øine og meget intelligente Træk. Baade Gamle og Unge følte sig dragne
af ham, og han kunde med overordenligt Liv fortælle, baade om hvad han
selv havde oplevet og hørt af Andre. Jeg har for ikke længe siden læst
hans historiske Fortællinger for Bondestanden og glædet mig over det
Hjertelag, jeg fandt deri. Jeg erindrer, at han hin Vinter med Glæde for
talte, at en af de fremragende Mænd i Kjøbenhavn havde rost Sproget i
hans Bog. En Aften gik han op og ned ad Gulvet, samtalende med Ilia,
og udbrød da: Ilia, var Du ikke min Søster, saa skulde Du være min Kone!«

Hans Svaghed gjorde ham det dog snart umuligt at passe
Tjenesten. Da Christian den Ottende i Eftersommeren gjæstede
Jylland, skaffede Adolf Fibiger sig derfor Foretræde hos ham
under hans Ophold i Kolding og ansøgte om en længere
Orlov og Reiseunderstøttelse for om muligt at gjenvinde sit
nedbrudte Helbred. Han fik da ogsaa Pengehjælp og Tilladelse
til at gaa med Fregatten „Bellona“, der samme Efteraar paa
Reisen til Vestindien landsatte ham paa Madeira.
x) Major Fibiger var endnu bosiddende i Veile. I Brevet talte han Sønnens
Sag for Kongen.
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Søreisen virkede oplivende paa hans Befindende. Men
selve Opholdet i Funchal, der varede i lidt over et halvt Aar,
var ham en uafbrudt Lidelsestid for Sjæl og Legeme. Han
boede hos en engelsk Familie og var udelukkende henvist
til Omgang med Folk af denne Nation, som han altid havde
næret Fordom imod, og hvis hele Tænkesæt, Omgangstone og
Levevis Dag for Dag blev ham modbydeligere. Madeira var
ogsaa noget nær det uheldigste Opholdssted, der kunde bydes
ham under disse Forhold. Udestængtheden fra den øvrige
Verden, Naturen saa vidt forskjellig fra den hjemlige danske,
med hvilken han var saa inderlig sammenvoxet, Ingen, han
kunde udvexle Tanker og Følelser med, hvilket for ham var
en Livsbetingelse, — Alt forenede sig om at drive hans Hjemve
til et Høidepunkt, der tifold forværrede det Onde, han var
kommen at søge Lægedom for. Hans Hoved var for angrebet,
til at han kunde adsprede sig synderligt ved Læsning, dog
nævner han som de Bøger, der forsødede hans Ensomhed,
Humes og Smollets Englands Historie og Schillers Værker.
Tanken om hans Gjæld forbitrede hans sidste Stund mer
end alt andet. Sidst i April 1841 skriver han til sin Broder:
„Tro mig, skulde jeg vælge at blive af med min Gjæld eller
min Sygdom, saa valgte jeg det Første.“ Det eneste blot
nogenlunde lyse Billede, han aflokkede Madeira, var den nat
lige Gudstjeneste Juleaften i Funchal, hvoraf han giver føl
gende Skildring:
»Jeg gik til Kathedralkirken og forblev der kun til hen imod ti. Denne
Kirke er i enhver Henseende et Kunststykke af Grimhed. Man kan ikke
sige, at den er af en slet Arkitektur, thi den er af slet ingen. Men ved
denne Leilighed var dens Indre imposant. Man kunde kun dunkelt skjelne
Grændserne af det store, mørke Rum, skjøndt en stor Mængde Lys var
tændte. Disse var særdeles heldigt grupperede og saaledes anbragte, at
stærke Lysmasser faldt paa Altret, Helgenens aabnede Kapel og flere andre
Punkter, hvorved det ubegrændsede, forventningsfulde Mørke i den øvrige
Del af Kirken ligesom fik sin rette Betydenhed. Tilskuerne dannede over
ordentlig maleriske Grupper. Her knælede koketterende Portugiserinder,
dér dito devote; her en Trop af de skidneste Gadedrenge, dér snørte Sol
dater; Englændere og Englænderinder med deres ferske Couleur de Tællelys,
nogle agerende foragtfulde for den katholske Kultus, men de Fleste med det
overmaade Præg af Kjedsomhed og Ligegyldighed, der sjelden forlader dem.
Hunde løb omkring, Drenge aad Nødder, pjaltede Piger pillede visse Dyr
af hverandres Hoveder. Det Hele var en meget gemytlig Scene. Idelig
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Gaaen og Kommen, Knælen og Korsen sig, Spisen og Drikken og smaa
tête à tête’r rundt omkring ved »de mindre Helgeners gyldne Pragt«. Og
Alt dette akkompagneret af Præster, Orgel og Kordrenge, af en idelig Vexlen
af Valse, spillet paa Orgelet, Hallelujaer, sungne af Koret, og af Præsternes
dybe, messende Bas. Kapelmesteren slog Takten, saa det hørtes i hele
Kirken. Jeg troede først, at det var de smaa Hallelujanter, der var dres
serede til at klappe i Hænderne efter Takten for saaledes at udtrykke deres
besynderlige Tilfredshed. Mesningen er i Almindelighed her vrængende som
i en Jødekirke. Men undertiden holdt alle disse Messevrængere Mund og
lod en drabelig Bassist ene om det. Det var én Stemme, der fyldte Mørket.
Men for at faa en Smule Begreb om den hele Scene, maa I fremfor Alt
forestille Eder alle Spidsborgerligheder, saasom Prædikestol, aristokratiske
Stole paa Gulvet o. s. v. borte. Sandelig, dette kunde være deiligt! Staar
ikke hjemme hos os den Fattige ligesaa forskudt i Kirken som andre Steder?
Har I aldrig set en stakkels, fattig, gammel Kone standse forknyt i Kirke
døren og ikke ret have Mod til at gaa ind imellem de »Fornemme«? Har
I ikke set disse med Værdighed gjøre Vorherre den Ære? Men det er
ved Gud i Himlen anderledes hos Katholikemel I deres Kirke er kun én
Stol, og den er for den Fattige som for den Rige. Og nu, medens Katholiken
knæler paa Gulvet, tilbeder han, og Præsterne i Koret tilbede. Men kommer
Protestanten ikke i Kirke for at lære ved at høre en Prædiken, og vil nogen
sinde Flertallet af protestantiske Geistlige være i Stand til at levere bedre
end middelmaadigt Gods? Man kan ikke dresseres til at være Prædikant.
Det synes vist, at man heller maa blive hjemme for at læse en god Prædiken
end at gaa i Kirke for at høre en slet. Det, jeg egentlig vilde sige med
alt dette forvirrede Snak, er, at Katholikens Kirke er et helligt Sted, hvor
hen han aldrig kan gaa forgjæves; Protestanten har ingen Kirke, men kun
et Bedehus. Dette synes en vild Paastand, og jeg kan kun beraabe mig
paa det Indtryk, de for Resten stygge Kirker her have gjort paa mig.«

Sidst i Mai vendte Adolf Fibiger døende hjem til sit
Fædreland og tog Bolig hos sin Moder i Kjøbenhavn. Kort
efter modtog han sin Udnævnelse til Kapitain i Ingeniørkorpset.
Brevvexlingen imellem ham og Læssøe der var døet hen
i de senere Aar, blussede nu atter op, idet Fibiger kort før
sin Død modtog følgende Brev fra Ungdomsvennen, der laa
paa Opmaaling paa Falster.
»Breininge ved Stubbekjøbing d. 31te Juli 1841.
Kjære Ven!

Da jeg færdes i Nærheden af dig, undertiden knap en Mil fra dit Op
holdssted1), saa synes mig, at jeg føler Trang til at lade et Par Ord reise

*) Læssøe var dengang Premierlieutenant i Kronens Regiment og Adjoint
i Generalstaben.
9) Læssøe antager feilagtig, at Vennen var paa Berritsgaard hos sin Onkel,
Forpagter Christian Fibiger.
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over Guldborgsund og efter fire lange Aars Forløb bringe Dig en Hilsen
fra en gammel Ven. Det kunde maaske more Dig at se igjen et Glimt af
en Tilværelse, der vel i mange Henseender kun altfor meget bliver sig selv
lig, men som dog ogsaa har sin Udvikling, om end vel lygtemandsagtig.
Og da jeg ikke véd andet eller bedre at tale med Dig om, saa vil jeg for
tælle om mig selv, saaledes som jeg gaar og staar i dette Oieblik. Du
maa da vide, at jeg er bleven gammel baade i Sind og i Skind. De tredive
Aar ere Ungdommens Stop; jeg har naaet dem, og Elasticiteten og den
ubevidste Lystighed ere ogsaa borte. Men som jeg altid har været veltil
freds og vidst at gjøre mig det nogenlunde hyggeligt i min Rede under
alle Slags Forhold, saa er jeg da ogsaa glad af Hjertet og finder, at det er
ret humoristisk at leve, naar man kun tager Tingen fra den gode Side. Jeg
kan ret af Hjertet le af mit eget gamle Skrog, naar det har ærgret sig over
en eller anden af Skjæbnens Tilskikkelser; og med Latteren er Forsonelsen
strax tilrede. Jeg har lært en Del, baade ad den ene og den anden Vei og
ser saa temmelig godt, hvad jeg kan opnaa; og skjøndt Overraskelsen i Be
gyndelsen var lidt underlig, da Ungdomsillusioneme anbefalede sig, og jeg
saa, hvad jeg var for en simpel, almindelig Karl, saa kom dog Roligheden
og Ligevægten først ret med Sandhedens Erkjendelse. Og som det er min
stadige Overbevisning, at endogsaa den Ubetydeligste har det i sig, som
ingen Anden har, saa var jeg let at trøste og mener at faa noget Helt, om
end noget Lidet ud af mig, naar Lykken vil være mig jævn. Mit rolige
Haab begynder da ogsaa alt mere og mere at gaa i Opfyldelse. Saaledes
har jeg nu i Aar faaet Løfte om at reise1) og altsaa at opnaa, hvad jeg
tror aller bedst vil kunne drive Stivheden og Ensidigheden ud af mig. Det
er store Ting at have Udsigt til at tilbringe et Aar i den størst mulige
Frihed og med Leilighed til Uddannelse ved hvert Skridt. Jeg har be
gyndt at faa Oiet rigtigt op for Kunsten og agter at komme til at se
taaleligt paa Reisen, og det endogsaa uden at gaa til Italien, thi saa langt
kan hverken Penge, Tid eller Hensyn strække til. I min Landflygtighed i
Sommer har jeg med Glæde og Nytte studeret Goethes italienske Reise og
set, hvad der kan gjøres ud af en Reise; men jeg har ogsaa set, at mindre
end 7—8 Maaneder i Italien er ingen Ting. Jeg mener da, hvad der ikke
kommer nu, kan komme ad Aare, og lader da den Fugl flyve, skjøndt den
har sat mig Griller i Hovedet fra min Barndom af.
Jeg er i denne Sommer ret alene; jeg er ked af de Mennesker, man
falder over, og kan ikke gjøre noget Udvalg. Det kan være ret vel at tale
med Folk .engang imellem, men naar man selv skal lægge al Ting til, for
at der skal være Noget i Samtalen, saa maa man enten have et stort Pund
i sig eller blive schakmat. Det Sidste har været min Lod, og jeg har da
trukket mig tilbage til en gammel Bondemand, hos hvem jeg fører et na
turligt, ret saadant et idyllisk Liv med Træskeer og uden Gafler, stegt
Flæsk hver evige Dag og Brød dertil, som ligger i Maven saa tungt som
Stene. Jeg er slet ikke blød mod Danmark deiligst Vang og Vænge, hvor
jeg traver iMosehuller og opæltede Landeveie og gjennemblødes af Regnskyl
hveranden Time midt i den danske Skærsommer. I Tankerne midt i Italien,
’) Læssøe tiltraadte sin Udenlandsreise, der varede 172 Aar, i Foraaret
1842.
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brummer og skjælder jeg over den raa Virkelighed, og det somme Tider
saa høit, at den stakkels Fynbo, der følger mig som min Skygge, sætter
helt forundrede Miner op og ikke ret véd, hvad han skal gjøre ud af mig.
Men alle disse Gjenvordigheder have vel en meget ubehagelig, men ogsaa
en meget pudserlig Side. Det er dog en aabenbar Feiltagelse af Skjæbnen
at lade alle de Ulykker, der kan træffe en Reisende i det sletteste italienske
Værtshus, for at hans Lykke dog skal have nogen Modvægt, vælte ned over
mig Uskyldige, der jo kun med Tankerne er syd for Alperne, men i al
Virkelighed vandrer paa Falsters Land og kigger efter Kirketaarne. Det
gjør mig ganske kjæphøiet, at jeg har Noget at lade Skjæbnen høre, den
strenge og vældige Herre; men den er da lige stiv og starrig, hvad jeg
saa siger.
Nu er Siderne snart fulde og, hvad værre er, Praasen, hvorved jeg
famler mig frem i Tusmørke, thi den er halvfingertyk med umaadelig Væge,
er snart ude. Her har Du saa meget som ti Minutters Ord, revne ud af
mit Væsen, som det lever og værer for Oieblikket. Og med al Sladder
agtighed i Tonen, med al Skødesløshed i Sprog og Tankegang, giver dog
saadant et flygtigt Brev, henkastet en Aftenstund efter ti Timers Traven i
fri Luft, tidt bedre Oplysning om Skriverens Tilstand, end den gjennemtænkte og udførte Afhandling. Jeg længtes efter at samtale med Dig, om
endog kun i Indbildningen; jeg morede mig ved Tanken om at kunne til
bagekalde en gammel Ven i Din Erindring og lade ham for et Oieblik være
nærværende i Dit Sind, og jeg mente, at det bedst vilde lykkes, naar jeg
greb midt ind i Sagen og gav mig, som jeg gaaer og staaer i disse Dage.
Det er jo netop, fordi Personen, med alle sine Eiendommeligheder ret faar
Lov til at gjøre sig bred, at Brevet har nogen Interesse, naar den, der
skriver det, gaar os noget an. Og da jeg nu ret meget længes efter at
høre, hvorledes Du har det, da Du bestandig gaaer mig meget an, saa
vilde det glæde mig efter saa lang Tid at se et Par Ord fra Din Haand.
Jeg glemte at gratulere til Kaptainskabet, men den Prosit, som kom
sent etc. — Kaptainstitlen er et godt Stykke honorablere end den beskedne
Lieutenantstitel, og jeg tænker, at den vil indfinde sig engang ved Leilighed hos mig, som snart ikke mangler graa Haar.
Din hengivne
F. Læssøe.

Dette Brev besvarede Adolf strax med følgende Linier,
skrevne sex Dage før hans Død, vistnok de sidste fra hans
Haand. De rystende Skrifttegn minder kun svagt om den
smukke Haandskrift, som han bevarede næsten til det sidste.
Kjøbenhavn, den 21de August 1841.

Kjære Ven!
Tusind Tak for Dit Brev, der glædede mig mere, end Du
kan tro. Jeg har ikke været i Lolland, men siden min
Hjemkomst fra Madeira holdt Stuen og siden fjorten Dage
efter min Hjemkomst holdt, hvad der temmelig sikkert er
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Sottesengen. Jeg tror ikke at opleve Nytaar. Farvel, min
kjære Ven, og Tak for de mange Dage, vi have levet sammen.
Men jeg haaber at se Dig, før min Vinter kommer.
Din hengivne Ven
Adolf Fibiger.
Bag paa dette Brev har Axel Fibiger, der fra Horsens, hvor
han laa i Garnison, var kaldt til Broderens Dødsleie, tilføiet
nogle Linier, hvori han skildrer Adolfs haabløse Tilstand.
Herpaa svarer Læssøe med følgende Brev:
25de August 41.
Med uendelig Vemod har jeg læst Dit og Adolfs Brev. Det er det
sørgeligste, jeg nogen Sinde har modtaget. Jeg havde intet Godt ventet,
men var dog langt fra at tro Ulykken saa nær. Adolfs Venlighed ved at
glæde sig over mit Brev og ved at anstrenge sig med at skrive til mig har
bevæget mig dybt og har dobbelt ladet mig føle, hvor stort et Tab der
forestaaer ogsaa mig; thi det er jo en Del af min egen bedste Tilværelse,
der gaar bort med en af mine kjæreste Venner. Saa mange af mine
kjæreste Erindringer ere bundne til ham; saa mange af min Fremtids Forhaabninger vare altid knyttede til ham, og de skulle nu alle være af
sluttede. Desværre, mange af dem ere ikke afsluttede, men afrevne nu, da
de herligst kunde have udviklet sig.
Jeg har skrevet et Par Ord til ham, som jeg lægger inden i dette Brev.
Det er kun et Par Linier, skrevne med største Varsomhed og ganske roligt,
saa jeg troer ikke, at det kan volde ham nogen Uro at faa dem. Men da
jeg saa lidt kjender hans Tilstand, saa maa jeg overlade til Dig, der dagligen er om ham og véd, hvorledes han har det, om Du vil give ham dem
eller ei. Det kan jo gjerne være, at han aller mest trænger til Ro, og at
Ingen uden hans Allernærmeste bør trænge sig til ham. Men hvis Du ikke
giver ham Brevet, saa sig ham mundtligt, hvor bevæget jeg har været ved
at modtage hans venlige Ord, hvor meget jeg takker ham derfor; bring
ham mine hjerteligste Hilsener paa den sørgelige Fødselsdag, thi det er jo
netop paa den, at Du modtager dette Brev. Glem det ikke, kjære Axel,
thi det er for mig ingen Ubetydelighed, at han faaer min Hilsen og Tak,
inden det er for sildigt. Jeg kan ikke komme til Kjøbenhavn førend sidst
i September Maaned.«

Den 27de August 1841 døde Adolf Fibiger, samme Dag,
som han fyldte sit otte og tyvende Aar.
Hans Død faldt paa en Tid, der i politisk Henseende var
endnu trangere og tommere end den, hans Ungdom var hengaaet i, thi de, der havde sat deres Lid til, at Christian den
Ottende skulde sætte sit Spor i Danmarks Historie som Giveren
af en fri Forfatning, blev høilig skuffede. I Brevene fra Ma
deira giver Adolf, der fulgte de politiske Forhold her hjemme
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med usvækket Interesse, gjentagne Gange denne sin Skuffelse
Luft i bitre Ord. Iblandt hans Ungdomsdrømme — og han
drømte mange — stod ingen mere lysende for ham end den
en Gang som en af Folkets Talsmænd at indtage sit Sæde i
de Udkaarnes Raad. Og hvor har hans ungdommelige Hjerte
ikke svulmet af Higen efter at kæmpe for sit Fædrelands
Hæder og Ret! Men det skulde ikke forundes ham at opleve
1848, 49 og 50.
Skjønt Adolf Fibiger var sin Søster Ilia den kjæreste af
Søskendeflokken, er der dog ingen aandelig Lighed imellem
disse to. Den sytten Aar yngre Mathilde (Clara Raphael) har
derimod et og andet tilfælles med ham: det let bevægelige,
for Sympathi og Antipathi stærkt modtagelige Sind, fuldt af
Afsky for alt Lavt og Løiet, men ogsaa det Hang til Selv
beskuelse, der hos Mathilde udviklede sig i en sygelig Grad.
Ogsaa i deres Stil har dette deres aandelige Slægtskab sat
sit Mærke. Men Adolf Fibigers Natur rummede en Kraft og
Lidenskab, som Søsterens manglede. Ægte Mandighed og en
kvindelig Blødhed og Ømhed i Følelsen var sært forenet hos
ham. Han havde Kvindens Kjærlighedstrang og Længsel.
Man undres over, at den, der endog langt ud over Ynglinge
alderen maa udøse hver Tanke og Følelse for sine Kjæreste,
virkelig er i Stand til at nære saa stærk en Lidenskab, at
den volder hans Død. Ogsaa i Forholdet til Vennen Oswald
Marstrand giver denne næsten kvindelige Ømhed i hans Natur
sig Udtryk.
Hans Død vakte Beklagelse i vide Kredse. Hovedstadens
frisindede Blade kappedes om at give ham et smukt Efter
mæle. I „Ribe Avis“ satte „En af hans Venner“ ham disse
Mindeord:
„Ribes Indbyggere mindes ham vel fra hans Ophold her,
der derværre forkortede hans Liv. Mange af dem kjendte
ham, og hver ærlig Mand, der kjendte ham, havde ham kjær.
Han elskede sit Fædreland, som Faa elsker det, og var begeistret for Friheden, som de, der grue for at misbruge den.
Han var et ærligt, kjærligt og elskeligt Menneske, livlig og
aandrig og høit begavet. Hans Tab vil blive begrædt, saa
vist som Kjærlighed ikke er uddød i Danmark.“

