
OBERST CHRISTIAN FIBIGER 
OG HANS SLÆGT 

Af Børge L. Barløse. 

I et par menneskealdre har slægtsforskningen beskæftiget sig med 
navnet Fibiger, og arbejdet med at udrede de forskellige slægts
grene fra hinanden har forlængst ført til det tilsigtede, endegyldige 

resultat, samtidig med at et værdifuldt stof til belysning af slægtens 
kendteste navne er blevet samlet og publiceret. Det synes dog, som 
om den saakaldte fynsk-lollandske gren i den store sammenhæng 
er blevet ladt noget i stikken. I lang tid ansaa man den for uddød, 
og selv efter at der er paavist en forbindelse til nutiden gennem et 

længe overset kvindeligt led, er det nærliggende at foretage en nær
mere undersøgelse af det forhaandenværende materiale, der er 
omfattende nok til, at et væsentligt supplement kan føjes til tid
ligere fremstillinger. 1) 

Den paagældende slægtsgren har eet navnkundigt medlem, nem

lig Hans Christian Fibiger (r749-1796), der via Dansk Vestindien 
drog til Nordamerika som forretningsmand og knyttede sin skæbne 
til De forenede Stater, først ved at deltage som frivillig i hele Fri
hedskrigen, siden ved at beklæde embedet som skatmester i Penn
sylvanien indtil sin død. Da skildringerne af denne mands levneds
løb heller ikke er ganske udtømmende,2) er der anledning til i det 
følgende at samle det amerikanske kildf.materiale samt en del hidtil 
upaaagtet, hjemligt arkivstof til et mere fuldstændigt billede af en 
jævn, borgerlig slægt, der i flere generationer var nær knyttet til 
Fyn. 
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Slægten. 

I aaret r665 faar Georg Fibige1' bestalling som stadsmusikant i 
Nyborg, og det paalægges ham i forening med organisten og latin

skolens musici "at musicere i kirken alle helligdage og fester samt 
ved bryllup, barsel eller andet værtskab inden- eller udenbys" .3 ) 

Det er stamfaderen til den fynske gren af Fibigerslægten, der her 
omtales for første gang i danske kilder. Sammen med sin kollega, 
Christoffer Muller, var han indvandret fra Tyskland. Denne hans 
udenlandske herkomst røbes klart nok i en egenhændig angivelse til 
magistraten r 3 aar senere: 

"Nach befahlning Unser giinstigen Obrigkeit gabe ich dieses zu erkonnen. Ich 
endes benambter habe ein frau mit Narnen Abel Jørgensdochter, habe auch ein 
klein son mit Narnen Matthæus Fibiger ist tritte halb Jahr alt, haben auch Wir 
beide kameratten Christoft Miiller Undt Ich einen Gesallen zusammen mit 
Narnen Baltzer Ølshleger, habe auch ein dienstmagt mit Narnen Anna Hin
richsdachter. 

Nyburch, d. I7. Augusti Ao I678. 
Georg Fibiger Musicant".4) 

Navnet blev ret hurtigt tillempet til Jørgen Fibiger, og som 
"Jørgen musicant" eller "Jørgen instrumentist" figurerer han i 
skatteregnskaberne for de følgende aar. Han bor til leje i Jens 
Gregersens gaard; til husstanden hører et par tjenestefolk - som 
i r678 har han sagtens ogsaa senere haft en læredreng i profes
sionen - , og et par køer tjener til familiens underhold. Et aars tid 
før sin død i r689 har han været syg eller i hvert fald uarbejds
dygtig; thi hans navn dukker nu op i en fortegnelse over byens 
fattige ("forarmede, husarme borgere og borgersker, fattige eneker 
som nyder fattiges penge og gat folckes almisse, een deel gaar 
og beder om deris brød, og een deel sengeliggende saa de aldelis 
indted udi den allernaadigst paabudne kop- og qvægskat kan ud
gifue." 5 ) 

Hans bo er da ogsa meget uanseligt; til deling mellem enken og 
sønnen blev kun ros rd. og rr sk. Abel Jørgensdatter regnedes 
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endnu et aars tid med blandt byens fattige, indtil hun paany blev 
forsørget ved at ægte eftermanden, Anders Jakobsen Wanda1. 6) 

Stadsmusikantens eneste søn, Mathias Fibiger, bosatte sig i Ny
borg som bogbinder og blev efterhaanden en anset borger i staden. 
Han blev kirkeværge og kæmner, og under den store nordiske krig 

"foranstaltede han troupernis transportering". Fra 1721 var han 
vejer, maaler, vrager og havnefoged, 1732 fik han bevilling til at 
drive gæstgiveri, og ved sin død i 1741 var han raadmand. 7 ) 

Mathias Fibiger var gift 3 gange. Med sin første hustru, Karen 
Treven fra Kerteminde, havde han 7 børn, hvoraf de 6 blev voksne. 

Gamle Abel Jørgensdatter, der anden gang sad enke, bar de fire til 
daaben. 1724 ægtede han Anna Katrine Morville, der fødte ham en 
søn og iøvrigt bragte velstand med sig. Hun ejede saaledes en guld
kæde, der vejede 7 lod, og den omstændighed, at hun ofte stod 
fadder eller holdt huen, naar Nyborgs borgerskab havde børn til 
daaben, vidner ligeledes om en fremtrædende position. Skiftet efter 

hendes død i 1728 viser da ogsaa iøjnefaldende forbedringer sam
menlignet med det forrige efter Karen Treven. Raadmandens tredie 

hustru var Johanne Marie Ballov, til hvem han blev viet i Kølstrup 
præstegaard, og som overlevede ham. I dette ægteskab var der lige
ledes en søn. 

Ved sin død ejede Mathias Fibiger en gaard i Kongensgade med 

18 fag til gaden - af ham selv betegnet som "min privilegerede 
gæstgivergaard" -, en frugthauge ved fæstningens søndre vold samt 
et lidet stykke agerland paa øen. Gælden var imidlertid saa betyde
lig, at boets passiver ved skiftet oversteg aktiverne med ikke mindre 

end 463 rd. 5 mk. og 13 sk. Gaarden i Kongensgade var pantsat til 
oberst G. D. v. Holsten, Langesø, for 8oo rdl., hr. Anders Samsing, 
sognepræsten i Kølstrup, havde pant i løsøret for 289 rdl., og selv 
den arvelod, der henstod i boet til Anna Katrine Morvilles søn, var 
belaant ved en obligation til overformynderne. Det var saaledes 
med rette, at Madam Ballow over for skifteretten kunne henvise til, 
at den salig mand havde efterladt hende i en saare slet og armelig 
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tilstand. Hun udstedte imidlertid en deklaration om, at hun ville 
blive ved boen og vedgaa gælden til kreditorerne. 8 ) Endnu inden 
skiftet var afsluttet, kom hun ud for andre kvaler end de økonomi
ske, idet hun med provst Frick, Nyborg, havde en voldsom kontro

vers, der dog blev bilagt for magistraten ved afbigt fra hans side.9 ) 

Af de otte børn, der voksede op i Nyborg som det næste slægtled, 

bevarede fem tilknytningen til Fyn. Den ældste søn, Jørgen Fibiger, 

blev organist, først i Assens, senere i Odense. Her giftede han sig 
og fik kort tid efter embede som skoleholder i Ubberud.10) Den 
næstældste, Bertram Treven Fibiger, blev kordegn og kateket i As

sens. 77 aar gammel fratraadte han sit embede og fik ophold hos sin 
datter og svigersøn paa Kiørupgaard. Han døde i Odense 1785.U) 
Om den tredie søn, Hans Fibiger, vides kun, at han blev sergeant 
ved Holmen, og at han var i live ved faderens død i 1741.12) De 
tre døtre, Karen Hansdatter, Abel Catrine og Gertrud Catrine, blev 
alle præstehustruer, idet de blev viet henholdsvis til provst Arent 
Kristensen Hassel i Husby, kapellan Hans v. Wovern i Assens og 

hr. Niels Pedersen Basse, sognepræst til Sønderby. 
Sønnen af andet ægteskab, Henrik Jacob Fibiget·, kom i 1749, 

23 aar gammel, til St. Croix. 1755 var han vejermester i Frederiks
sted, og 1764 udnævntes han til told- og pakhusforvalter samme
steds med en løn af 6oo rdl. aarlig.13) 1770 er han ejer af en suk
kerplantage i Frederikssted med negerslaver, og aaret efter har han 
søgt kongens tilladelse til at rejse til Europa.14) 

Det yngste af raadmandens børn, Anders Samsing Fibiget·, blev 
præst, først i Henne, derefter i Ø. Lindet og endelig i Fanefjord 
paa Møen, hvor han blev kendt for sin medvirken til, at bønderne 

i sognet blev selvejere allerede i aaret 1769.15) 

De musikalske anlæg, som kunne ventes at gaa i arv fra stads
musikanten, ses der kun spor af hos en af sønnesønnerne, nemlig 

organisten Jørgen Fibiger. 1743 vies denne i Madam Hamans hus i 
Odense til Sophie Dot·thea Pedersdatter Østrup, og efter at have 
været skoleholder i Ubberud nogle aar fik han i 1748 paa ny em-
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bede som organist, denne gang i Faaborg, hvor familien boede i 
ejendommen Østergade I a (ved siden af Povl Kinafarers gaard). 
Fra I76o til sin død i I776 var han sognedegn i Hillerslev.16) 

I ægteskabet fødtes ialt I I børn, hvoraf imidlertid de seks døde 

som smaa. I live ved skiftet i I776 var sønnerne Mathias Fibiger, 

skoleholder i Horslunde paa Lolland, Ham Christian Fibiger, der 
drog til V es tin dien, og som omtales udførligt i det følgende, og 
Peder Fibige1·, gartner paa Kragsbjerg ved Odense, samt døtrene 
Karen Treven Fibiger, gift med skipper Søren Christiansen Møller 
i Kastager, og Elisabeth Katrine Fibiger, gift med forpagter Peder 
Hansen, Højrupgaard ved Hillerslev. Hos sidstnævnte fik Jørgen 

Fibigers enke ophold, indtil hun i I78I døde og blev begravet paa 
kirkegaarden i Hillerslev. 

Fra Faaborg til Philadelphia. 

Det var altsaa i I748, at Jørgen Fibiger d. y. og hans hustru 
flyttede til Faaborg, og her blev sønnen Hans Christian født et aars 

tid efter, d. IO. oktober I749· I3 dage gammel blev han baaret til 
ciaaben af farmoderen, madam Ballov.17 ) Efter eget udsagn mange 
aar senere var han meget lidt sammen med sine søskende i sin barn

dom, og da han i samme forbindelse oplyser, at han fik en udmær
ket undervisning, maa forklaringen være den, at han for skole
gangens skyld er kommet i huset hos slægtninge eller venner. Af 
hans senere manddomsgerning tør vi roligt slutte, at han fra barns
ben har haft endog særdeles gode evner. 

I6 aar gammel blev han student, 18) men i stedet for at følge den 
slagne vej ind i den lærde stand, drog han ud til V es tin dien, hvor 
faderens halvbroder i Frederikssted vel har optaget ham i sin hus
stand. Om motiverne til, at han saaledes forlod den hjemlige arne, 
foreligger der intet; men alt, hvad vi iøvrigt ved om Hans Christian 
Fibiger, bestyrker os i indtrykket af en aaben, beslutsom og handle
kraftig natur, saa der er grund til at antage, at det blot er ung
dommelig eventyrlyst og vovemod, der har ledet hans skridt. Efter 
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nogle aars forløb bryder han atter broerne af og begiver sig over 
til det amerikanske fastland, hvor han foretager en ca. 900 km lang 

rejse gennem de engelske kolonier og oparbejder en forretning med 
tømmer, fisk og heste i havnebyerne ved østkysten.19) 

Frihedskrigen ( I776-I783) standsede brat denne hans virksom
hed; men iøvrigt havde Fibiger helt andre ting for øje fra det øje
blik, konflikten mellem kolonierne og England traadte ind i sin 
afgørende fase.20) Allerede IO dage efter det første sammenstød 

mellem den lokale befolkning og de engelske tropper meldte han 
sig til tjeneste ved et af de frivillige regimenter i Massachusetts. 
Den 27-årige dansker følte sig nu fuldstændig solidarisk med ame
rikanerne, og saa længe kampen for uafhængighed varede, kæm
pede han uforfærdet i deres rækker og tjente sig hurtigt op i 
graderne: fra adjudant til oberstløjtnant og senere til oberst. Gen

nem amerikanske beretninger, der i vid udstrækning bygger paa 
hans egne befalingsbøger, kan vi følge hovedpunkterne i hans 
soldatertilværelse og med forbigaaelse af mange enkeltheder iagt
tage, hvilke egenskaber hos ham, der kom til udfoldelse i de frem
mede omgivelser og i højst krævende situationer. 

En amerikansk borger, der selv gjorde krigen med, fortæller 
f. eks., hvorledes han en aften, stærkt udmattet efter en anstrengende 
march, blev modtaget i danskerens lejr: 

"Fibigers hjerte svulmede af glæde over den lindring, han kunne byde os. 
En stærk drik ved ankomsten havde gengivet os vore kræfter, der næsten var 
udtømt, men denne gavmildhed var ham ikke nok. Han bad os tage plads 
rundt om ilden og vente paa, at hans gryde, der var stuvende fuld af svine
kød og boller, kogte færdig. Alt dette skulle komme os til gode, ledsaget af en 
aabenhjertig og venlig medfølelse med vore strabadser og omsorg for, at vi 
kunne holde ud i vor militære pligt. ... F ibiger var os ubekendt indtil denne 
aften, men som begivenhederne skred frem, vandt han vor fulde tillid og 
agtelse som ven og som rigtig soldat". 

I et af krigens betydningsfulde slag: angrebet paa fortet Stony 
Point i juli I779 fik Fibiger til opgave at føre et let infanteriregi
ment, og umiddelbart efter aktionens heldige gennemførelse under-
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rettede han sin hustru om, at han var uskadt, bortset fra, at en 
geværkugle i et strejfskud havde skrabet hans næse lidt. I denne 

forbindelse kalder han sig spøgende "Old Denmark" og benytter 
dermed antagelig det tilnavn, hvorunder han var kendt blandt sine 
vaabenfæller og ligestillede. Nogle dage senere uddybede han sin 

beretning i et nyt brev, hvori det bl. a. hedder: 

"Efter at have rekognosceret omhyggeligt mod Stony Point saa vi, at det 
maaske kunne tages ved et overraskende og dristigt angreb. Torsdag d. I5 . ds. 
marcherede vi i dybeste hemmelighed, idet vi sikrede alle pas og forhindrede 
folk fra egnen i at passere. Ved mørkets frembrud befandt vi os I mil fra 
fortet. Her laa vi til kL 12 om natten, da vi med mit regiment i spidsen for den 
højre angrebskolonne og oberst Butler's i spidsen for den venstre satte os i 
bevægelse med de behørige fremskudte sikringspa truljer og angreb fæstnings
værkerne, som gav os en temmelig varm modtagelse. Men vore fo lks tapperhed 
overvandt snart alle fa rer og ved x-tiden havde vi fu ld kontrol over fortet, 
hvor jeg havde fornøjelsen selv at tage oberst Johnson, som havde komman
doen, til fange og beordrede ham til hans telt. Ved daggry fa ndt vi, at vi 
havde taget I oberstløjtnant, 25 kaptajner og løjtnanter samt 544 underofficerer 
og menige til fange .. _" 

Omend Fibiger saaledes indlagde sig fortjenester i felten, blev 
det paa andre omraader, han kom til at gøre sin største indsats for 

det land, han havde besluttet at tjene. I I78o fik han tildelt en 
vigtig opgave indenfor forsyningstjenesten. Et alvorligt tilbageslag 
for tropperne sydpaa gjorde det nødvendigt at udruste nye styrker 
i Virginia og North Carolina, og materiel og fornødenheder af 

enhver art maatte bringes frem saa hurtigt som muligt. Fibiger blev 
derfor beordret til Philadelphia med vidtgaaende bemyndigelser for 
at forhandle med de civile og militære myndigheder og føre tilsyn 
med leverancerne. Opgaven maa have været uhyre vanskelig. Hele 
kongressens administration var paa det tidspunkt anspændt til det 
yderste; afstandene var uhyre og samfærdselsmidlerne meget man

gelfulde; man maatte i hovedsagen betjene sig af lange karavaner 
af vogne, der var undervejs ca. en maaned for at naa bestemmelses
stedet. Der maatte derfor bestandig drages omsorg for, at proviant 
til mandskab og heste var parat langs ruterne, og alene dette 
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krævede udstedelse af detaillerede instrukser og forholdsordrer. 

Under saadanne omstændigheder viste Fibiger sig som en dygtig 
organisator. Det forekommer beundringsværdigt, at han - der dog 
var en fremmed - kunne beherske de mange faktorer, der her er 
tale om; men ved uhyre energi- og vel ikke mindst i kraft af sine 
allerede indvundne erfaringer som forretningsmand - lykkedes det 
ham at sikre de nødvendige forsyninger, saaledes at der i løbet af 
8 maaneder kunne dirigeres adskillige vogntog sydpaa med heste
sko, seletøj, telte, feltgryder, tæpper, spader, uniformsgenstande 
o.m.a. 

Efter at have medvirket ved rekrutteringen i krigens sidste aar og 
bl. a. haft en kommando i Lafayette's korps traadte Fibiger i 1783 

ud af aktiv tjeneste. Han kunne se tilbage paa næsten 8 aars uegen
nyttigt arbejde som De forenede Staters soldat. I anerkendelse heraf 
tildelte kongressen ham rang af brigadegeneral; men han gjorde 
aldrig selv brug af denne titel. Nu var han paany forretningsmand, 
og som saadan fandt han betegnelsen obent mere passende. 

Saa etablerede han sig da i Philadelphia, staternes hovedstad i de 
nærmest følgende aar. Af den omfattende korrespondance, han 
førte, er en væsentlig del bevaret sammen med de allerede nævnte 
befalingsbøger fra krigen.21 ) Hvad der i denne sammenhæng navn
lig har interesse, er, at han paa et vist tidspunkt ses at have haft 
direkte forbindelse med københavnske handelskredse. I København 
havde de, der i forvejen handlede paa Vestindien, opmærksomheden 
henvendt paa det nye oversøiske marked i Amerika, og de autentiske 
oplysninger, Fibiger kunne give desangaaende, kom i høj grad de 
paagældende til nytte. Man tillagde denne kontakt saa stor betyd
ning, at det var under overvejelse at gøre Fibiger til dansk konsul. 
Det blev dog aldrig til noget; men privat lod han sig engagere i en 
forretning med København, og da vi her ser Fibiger i berøring med 
det praktiske livs foreteelser, samtidig med at en episode fra den 
florissante handelsperiode belyses, skal der meddeles nogle uddrag 
af Fibiger's breve: 
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I. 21. oktober 1785.~2) 
"Den 15. ds. skrev jeg et brev til Dem, som jeg tænkte skulle være det sidste, 

indtil de forventede rimesser kom mig i hænde; men før skibet sejlede, modtog 
jeg til min store skuffelse i dette øjeblik Deres brev af 15. juni. Det gør mig 
ondt, om ængstelsen for Deres børn, saa velbegrundet den end maatte være, 
skulle afskrække Dem fra en forretning, som jeg er sikker paa ville være for
delagtig. Det gør mig ligeledes ondt for det andet, De og Agent Madsen23) 
havde sat Deres lid til, saa meget mere som det synes at være de vigtigste 
motiver til at lade planen fa lde. 

Af mine breve af juni, august og oktober d. a. vil De se, at jeg eftet Deres 
indtrængende anmodning havde undersøgt sagen grundigt og hverken sparet 
møje, udgiJte1 eller pe1sonligc anstrengelser fo1 at fremskaffe de si.kreste oplys
ninger, og jeg er overbevist om, at det e.r lykkedes mig saa godt, at De kunne 
beregne med indtil en shi.lllogs nøjagtighed (bortset fra uundgaaclige uforud
sete uheld) den fortjeneste, som kunne pnaas paa de fores iaaede laste.r.2·~) 

Forretningen har naturligvis ført mig ind i en betydelig korrespondance; det 
vil overraske mine venner, at jeg opgiver det hele straks; men jeg haaber endnu 
at De, naar De har gjort Dem bekendt med indholdet af mit forrige brev og 
modtaget dette tillige, vil beslutte Dem til at genoptage forretningen i det 
mindste for et par farter, og for at De ikke skal tro, at jeg blot ønsker at faa 
kommissionen for Dem uden selv at løbe nogen risiko ved forretningen, stiHer 
jeg D em nu følgende forslag: 

Da de.r ikke synes at være andre end Agent Madsen og Dem selv indbefattet 
i planen, saa lad os antage, at der købes et nyt skib, der deles i 4 andele og 
De tager . ..... , Agent Madsen l/a, og jeg vil tage %, - det er, hvad jeg for tiden 
kunne ønske at tage ud af mine a.ndre engagemer1ter. I saa tilfælde ville det 
være tilstrækkeligt at sende r5o oksehoveder rom i stedet for 200, og jeg vil.le 
da levere det res terende af den første ladning, og hvis det skib, der agtes 
benyttet, er som De sagde - det andet var 104 kølfod - vil det kunne laste 
noget mere, end Payne har beregnet. Jeg vil ogsaa levere det, som svarer til min 
andel i skibet, hvis last paa udrejsen ogsaa kunne formindskes tilsvarende, og 
... .. . den fremgangsmande at jeg betaler differencen for det skib der træffes 
aftale om i vor senere kouespoodance . .. eller hvis De allerede skulle have 
købt et andet skib, ville jeg ikke have noget at indvende imod, at min fjerde
part af ladningen blev indskibet som fragtgods, hvad der kunne beregnes efter 
fragten til England eller andre pladser for saadanne varer. 

Jeg kan ikke forsone m.ig med ta11ken om at have .gjort mig saa megen 
umage for ingenting. Skulle De efter dette fors lag fremdeles fastholde Deres 
beslutning om ikke at tage nogen risiko selv, maa jeg anmode Dem om som 
en ·særlig vennetjeneste at anvende al den indflydelse, De og Deres venner 
har, til at fo1maa flaadens overkommando eller andre med tilknytning til 
admiralitetet til at paatage sig forretningen for kongens regning, eller, hvis 
dette ikke lader sig gøre, rnaaske Bodenhoff 25) eller andre, som allerede har 
handlet i den branche, kunne tage den, hvis de gøres bekendt med de forskel
lige dokumenter, jeg har sendt Dem og deraf ser den næsten fuldstændige 
vished for succes. 
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Hvis De, admiralitetet eller andre, som kunne tænkes at gaa med, skulle 
være i stand til at betale mig for den første ladning fra t. Croix- eller en anden 
plads i foraaret q86 eller før den 15. juni, gør det ikke saa meget, om skibet 
først ankom til oktober eller november, da det saa kunne overvintre her for 
en ringe bekostning og være parat tid ligt paa foraare til at gaa til ew Lon
don efter sin I.ast. Denne forretning ville ikke være mig saa magtpaaliggendc, 
om del ikke var fordi jeg og en ven havde købt et fartøj til t. CroLx handelen, 
og fordi jeg allerede har gjort væsentlige forandringer i mine private affærer 
for at kunne gaa ind i denne forretning med al kraft, og kunne der faas et 
skib her i Jandet af passeode og tilstrækkelige dimensioner til dette formaal 
(uden at skulle vente den lange tid paa at bygge det), ville jeg ikke tøve et 
øjeblik med at skaffe venner n6k til at udruste det med en ladning efter 
Payne's beregning og sende den konsigneret til Dem og 1øbc an paa, at De 
fik den solgt til det kongelige værft og det ostindiske kompagni. 

(H er folger en beskeden hmtydning til konmlembedel JtLmt nogle Of!ly.r· 
ninger om hmiS egen imlsa/J i krigm, anbenbart til bmg for modtageren 1 

denneJ t·idere besn·æbelsar for til jlllt. P. lldl/(l!llflt Iil kon.wl). 

(sign.) Febiger. 

II. 
Brev til Doktor O'Hara, dat. 23. oktobet" 1785.26) 

,.Det gør mig ondt at maatte meddele dig. at i gaar mødtog jeg et uventet 
brev fra min ven i København, hvori han underretter mig om, at det skib, der 
skulle komme her næste sommer, er totalt forlist paa rejse fra Middelluvet 
uden en shilling i forsikring og med en værdifuld ladning omb rd, og at 1700 

pund sterling er gaaet til bunds et andet sted, og stakkels mand! Han ved ikke 
noget om, at endnu et af hans skibe forliste d. 25. august i orkanen ved St. 
Croix foruden den skade, hans sukkerfabrikker led. 

D isse slag vil gøre det umuligt for ham at vove sig ud i noget her over tll 
i hvert fald for nogen tid. Du kan være forvisset om, at det havde en kendelig 
indvirkning paa mit humør, der aldrig ligger over pari paa grund af slige 
optænkelige udsigter. Jeg havde imidlertid solgt m..it Jager, hø etc., købt et hus 
og var just ved at lægge mit vinterbrændsel ind, og om et par uger eller saa 
flytter jeg tiJ byen. 

Vi maa nu forsøge noget for os selv, Gud give, d.u var her. Jeg har modtaget 
de omtalte penge svarende til, hvad du efterlod og kan skaffe lidt flere; men 
om jeg skal rette dem i et fartøj eller forsøge mig med noget i retning af 
høkervarer har jeg ikke truffet bestemmelse om. Lad mig vide, hvad d u 
mener saa snart som mul igt. Jeg fonnoder, du vil tilraade det sidste, indtil 
vi kan udvide kapitalen. 

Damerne er i Springfield og bliver der, til 
nærmere fra mig. Indtil da er jeg din o. s. v. 

alt er flyttet, saa skal du høre 

(sign.) Febiger. 

Naar Fibiger saaledes har sendt breve til København, kunne man 
vente, at der ogsaa opretholdtes en forbindelse mellem ham og hans 
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slægtninge her i landet. Men det var øjensynlig ikke tilfældet. 

Begge hans forældre var døde, da han ved krigens slutning bosatte 

sig i Philadelphia; men det er ganske klart, at man helt siden 1768 

ikke havde hørt fra den bortdragne. 1778 forlød det rygtevis, at han 

var rejst til Nordamerika, men derudover vidste familien ikke af 

ham at sige. Han paa sin side har aabenbart hørt om forældrenes 

død ad omveje og har vel ligeledes erfaret, hvor hans søskende op

holdt sig; men alle egentlige baand mellem ham og barndommens 

verden var i virkeligheden forlængst og for bestandig bristet. 

Da der nemlig i 1776 skulle holdes skifte i degneboligen i Hil

lerslev efter faderens død, oplystes det om sønnen Hans Christian, 

"at han 1768 sidst var i Frederikssted paa St. Croix". Den gejstlige 
skifteforvalter, provst Mule, Nørre Broby, forsøgte forgæves at 

komme i forbindelse med ham ved at lade etatsraad Kølle i rente

kammeret27) viderebefordre en skrivelse, hvori det bl. a. hedder: 

"Hans søskende her i landet har ytret sig med, at det var deres tanke, at 
deres moder skulle beholde hele boen til nogen subsistance i sin alderdom 
uden at forlange noget deraf. Mig synes, at denne deres tanke er lige saa billig 
som kierlig, da hun ellers intet har at leve af, og degneenker her i landet faar 
ingen pension af eftermanden . . . . . . Boen er meget liden. Rede penge findes 
der neppe. Gield tror jeg ikke, der er; thi mig synes, hans moder sagde, at 
deres sidste gield blev straks før den sal. mands død betalt ved en liden arve
deel han fik efter sal. hr. v. Wovern i Assens -"28) 

Da der intet svar indløb fra Vestindien, hverken paa denne eller 

en senere henvendelse, kunne skifteforretningen ikke afsluttes, og 

provst Mules taalmodighed var ved at være udtømt, da han efter 

to aars forløb skrev til Kølle: 

"Har De hørt noget til Fibiger? Hvis ikke, faar jeg gøre ende paa skiftet. 
Vil Fibiger ey, som hans andre søskende give moderen sin andel i den fattige 
stervbo, saa faar de faa mark eller daler, som ham der kan tilfalde, udtages 
og giemmes ... " 

Hertil svarede Kølle straks, at der aldeles intet svar var kommet 

paa provstens skrivelser, og "da Hr. Fibiger skal efter rygte være 

Fynske Årbøger 1957



Borge L. Bar/ose: Oberst Christian Fibiger og hans slægt 

Obei'JI Chriitian Fibiger. Miniature i familien Carson FebigerJ 
eje . .Aiiniat111enJ bagiide, der viier Fibigers enke under en græde
pil ved hatlJ gfav, Jkal efter en familietradition være lavet af 

en lok af F.' J hår. 

gaaet til Nordamerika, og hans farbroder paa St. Croix ved døden 
er afgangen", saa fandt han (Kølle) ogsaa, at skiftet omsider burde 
sluttes. Det blev det saa i realiteten. Hans Christian Fibiger fik "r8 

stykker skolebøger, ham tilhørende"; men iøvrigt blev hele boet 
overdraget moderen paa Højrupgaard og først formelt skiftet ved 
hendes død i r78r. Da tilfaldt der oberst Fibiger en broderlod 
paa 38 rdl., 7 mk. og 13 sk., som blev deponeret ved en lodseddel 
i overensstemmelse med gældende forskrifter.29) 

Paa baggrund af de temmelig trange kaar, hvorunder hans for-
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ældre og søskende levede, syntes Fibiger nu en holden mand. Hans 

formuesomstændigheder kender vi ikke i enkeltheder; men sikkert 

er det, at han blandt sine medborgere i Philadelphia nød en saadan 

anseelse, at det fandtes naturligt at overdrage ham tillidshverv eller 

embeder ogsaa i det civile liv. I en periode fungerede han saaledes 

som auktionarius i den lille forstad "The Northem Liberties", og 

1789 valgtes han til skatmester for staten Pennsylvanien.30 ) Han 

blev genvalgt til denne post, saa længe han levede. Allerede 1796 

gjorde døden imidlertid ende paa et levnedsløb, der selv maalt 

med den for emigranter gængse alen maa betegnes som rigt og 

eventyrligt. Fra den presbyterianske kirkegaard i Philadelphia blev 

24 
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Fibigers jordiske levninger i r856 flyttet til gravpladsen ved Mount 

Vernon. En indskrift her tolker de følelser, som vaabenfæller eller 

nære venner fra krigen nærede over for "Old Denmark": 

.. Til minde om lu. Christian Febiger som gik bort fra dette liv den tyvende 
dag i september 1796, i sin alders halvtredsindstyvende aar. Han var af dansk 
byrd og tjente som officer i den amerikanske bær under krigen mod tor
britannien, og ved dens slutning kommanderede han det 2. Virginia regiment. 
l aru-et :~;789 blev ha.n udnævnt til skatmester for den pennsylvanske stat, 
hvi ket embede han beklædte til sit livs ende. Som officer var han elsket, som 
borger var ban agtet og æret; som ven var han trofast og oprigtig og som 
ægtemand kærl ig og omsorgsfuld. Endelig var hans anskuelser redelige og l1ans 
handlinger retskafne. En soldaterbroder, som kendte ham godt, fremsætter 
denne ringe hyldest til J1ans minde" .31) 

Det er den nyttige borgers levned, der her er foreviget i den for 

det r8. aarhundrede saa typiske ordrige og let sentimentale stil. 

V el tør man ikke tillægge slige gravskrifter saa forfærdelig megen 

værdi som kilder; men selv med alt muligt forbehold er det dog 

klart, at Fibiger ved sin død var knyttet til Amerika med stærke 

baand, og at man derovre bevarede hans minde med taknemlighed 

og højagtelse. 

Fibigers hustru hed Elisabeth Carson og var datter af en købmand 

i Philadelphia. Deres ægteskab var barnløst; men de adopterede en 

nevø af hende. Denne adoptivsøn antog efter faderens ønske nav

net Carson Febiger for at give det videre til sine efterkommere. 

Slægten Carson Febiger er fremdeles i live i U. S. A. og værner 

med den største omhu og pietet om oberstens personlige efterla
denskaber.32) Hans eftermæle i nationens historie sikres behørigt 
af andre faktorer.33) 

· Da -Fibigers testamente er en betydningsfuld slægtshistorisk kilde 
og tillige formentlig kan have almen interesse, gengives det her i 

oversættelse, ordret for de væsentligste afsnits vedkommende, me

dens de øvrige blot er refereret summarisk:34) 

"I Guds Navn. Amen. 
Fuldt forvisset- om livets · ubestandighed og den lige saa sikre død og om et 

lysere og lykkeligere liv efter dette har jeg anset det for betimeligt at offent-
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liggøre og deklarere dette som min sidste vilje og mit testamente, idet jeg her
ved tilbagekalder ethvert testamente, der maatte være opsat eller bragt til 
tidførelse af mig hidindti l. 

For det første: Jeg overgiver mit legeme til jorden, hvorfra det kom, og min 
dyrebare s jæl ti l den almægtige gud som skænkede den - mine timelige 
ejendele, som jeg ved min død besidder, on ker og tilkendegiver jeg, at der 
skal disponeres over paa følgende maade, efter al mine rette gældsposter og 
begravelsesomkostninger forud er betalt. 

§ l. 

H el e boet og indtægterne de1·af tilfalder hustruen, som dog heraf maa udrede 
hvad der maatte være fornødent til adoptivsønnens opfostring og uddannelse. 
"Jeg giver og skænker videre til hende til nærmere anvendelse ved hendes død 
Eet tusinde pund, der skal hæves af min formue paa den maade, hun maatte 
anvise, idet der gives præference til salget af personlig ejendom". 

§ 2. 

"Skønt jeg maa dø, er det mit ønske, at mit navn skal vedblive at leve i 
Amerika, et land som er blevet mig kært ved de helligste baand. Hvis derfor 
Christian Febiger Carson, saa snart han er 21 aar, offentligt og af egen fri 
vilje ændrer sit navn til Christian Carson Febiger og højtideligt lover og 
erklærer, at navnet Febiger skal gaa i arv til hans børn og deres efterkommere 
for evigt - i saa fald giver og skænker jeg til min adoptivsøn Christian Carson 
Febiger hele mit bo af fast saavel som personlig ejendom til brug for ham og 
hans arvinger for bestandigt med undtagelse af de før nævnte 1000 pund og 
hvad der undtages i det følgende". 

§ 3· 
Omhandler formynderbestemmelser for sønnen i tilfælde af moderens tidlige 

død. 

§ 4-
"Da jeg allerede besidder og sandsynligvis ogsaa ved mm død vil være 

i besiddelse af diverse landstrækninger, giver og skænker jeg til min svoger 
hr. James Carson 1000 acres, til John Carson, søn af dr. Carson, 1000 acres 
og til W. Carson O'Hara, søn af James O'Hara, 1000 acres. Det øvrige tilfalder 
Christian Carson Febiger, hans eller mine arvinger paa de førnævnte betin
gelser". 

§ 5· 
"Det er endvidere min vilje og mit ønske, at min hustru efter min død skal 

lade udføre og skænke til James O'Hara, Mary O'Hara og hr. James Carson 
hver en guldring som tegn paa min hengivenhed, dens værdi skal være mindst 
to franske guineas". 

§ 6. 
"Som det vel er bekendt, er jeg født i Danmark og har ret talrige slægtninge 

der, som jeg endnu ikke har omtalt. Det er min pligt at forklare mig nærmere. 
Efter at have faaet en særdeles god undervisning, forlod jeg i en ung alder 
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mine elskede forældres favn. Jeg var meget lidt sammen med mine søskende 
i min barndom. De er i virkeligheden (bortset fra blodets baand) lige saa 
fremmede for mig som alle andre. Jeg er efter mange aars ophold og af andre 
soleklare grunde blevet en sand amerikaner. Jeg har tjent mit andet fædreland 
i livet. Jeg ønsker at tjene det i døden ved i min adoptivsøn at give det en 
nyttig borger." 

§ 7· 
"I tilfælde af, at § 2 ikke efterkommes, skal den formue, som heri tilkendes 

Christian Carson Febiger, ved min hustrus død overgaa til hendes eller mine 
executorer og sammen med indtægter og renter deraf forblive i deres hænder, 
indtil de har skrevet til kaptajn Hans Peter Koefoed 35) eller andre agtvær
dige købmænd i København, med anmodning om, at han eller de skriver til 
min broder Mathias Fibiger, der ligesom min ældste søster bor i Lolland og til 
min yngste broder Peter Fibiger, som bor i nærheden af Odense i Fyn, hvor 
ogsaa min yngste søster opholder sig, og meddeler mine nævnte søskende at 
saa meget tilfalder dem til deling i fire lige store dele, en fjerdedel til hvert af 
mine nævnte søskende, deres arvinger eller hvem de maatte overdrage det til. 
Denne meddelelse anmodes mine eller min hustrus executorer eller deres efter
levende indtrængende om med hurtigst mulig besørgelse at overbringe til mine 
nævnte søskende og efter modtagelsen af deres ordre om, hvorledes de ønsker 
det ordnet, enten overdrage det til dem eller deres lovlige fuldmægtig, eller 
sende det til dem saaledes som det maatte blive dem anvist." 

§ 8 omhandler dækningen af eventuelle gældsforpligtelser og § 9 indsæt
tetJen af execufores teJtamenti sammen med hustruen. Testamentet af sluttes 
med forsegling etc. og er dateret Philadelphia, 27. marts 1795. 

Naar Fibiger her henviste til sine fire søskende og anførte dem 

som boende dels paa Lolland og dels paa Fyn, var det godt nok i 

overensstemmelse med de faktiske forhold. Det er netop paa dette 

grundlag, at betegnelsen "den fynsk-lollandske gren" er opstaaet. 

En nærmere omtale af disse søskende ville tjene til at fuldstændig
gøre billedet af stadsmusikantens efterslægt; men noget saadant 

hører naturligt hjemme i en anden forbindelse, under en eventuel 
senere, afsluttende behandling af emnet. 

HENVISNINGER OG NOTER 

(RA =rigsarkivet, LA= landsarkivet, Odense, UB = Universitetsbiblioteket) . 
l) A. Fibiger: Familien Fibiger (1916), Amalie Fibiger: Fibiger (1949). 

Sidstnævnte betegnet som AmF i det følgende. - 2) P. S. Vig's fremstilling i: 
Danske i kamp i og for Amerika (1917) bygger hovedsagelig paa Henry P. 
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Johnston: Christian Febiger (i Magazine of American History 1881), som han 
i vid udstrækning refererer. - 3) Personalhist. Tidsskrift 1887. - 4) Mandtaller 
m. v. vedk. Kop- og Kvægskatten. Nyborg Købstads regnskaber (RA). -
G) do. - U) AmF, Nyborg kifteprotokol (LA). - ') Danske Kaneelii's gratial
protokol, sammes bestillingsprotokol, Kartotek over embedsudnævnelser rn. 
benvisning ti l Fynske og Smaalandske Registre (RA). - S) Nyborg Ski-fte
protokol, yborg Skøde- og Panteprotokol (LA). - O) K irkehisL Samlinger, 
s. Rk. l. - lO) Bispearkivets kollatsprotokol, Odense St. Knuds og Ubberud 
sogns kirkebøger (LA). - 11) Sal. Bertram Trevens, fordum Chorsdegn og 
Catechet i Assens Levnetsløb, af ham selv forfattet paa vers og efter hans død 
udgivet ved en af hans venner. Odense, Iversens bogtrykkeri 1785. I Aarbog for 
Odense og Assens Amter 1915, p. 346 beklages savnet af dette skrift. Det findes 
i UB. - 12) I skifteforretningens akter, Nyborg Skifteprotokol (LA), er gen
givet to skrivelser fra Hans Fibiger til magistraten i Nyborg (dat. 2lh og 31A.o 
1741). Det er saaledes urigtigt, naar AmF oplyser, at han blev begravet 1738. 
- 13) Vestindiske Gagebøger 1752-55, i Vestind.-guineisk Komp.'s arkiv (RA). 
Kay Larsen: Dansk-vestindiske personalia og data (Kgl. Bibliotek) General
toldkammerets relationsprotokol ang. Vestindien og Guinea 1764 (RA). - 14) 

St. Croix matrikler (RA), Royal Danish American Gazette (UB). - 15) Palu
dan: Beskrivelse over Møen I, Præstehistoriske Samlinger l, Holger Hansen: 
Kabinetsstyrelsen i Danmark II. - 16) Odense St. Knuds, Faaborg og Hillerslev 
kirkebøger (LA), Faaborg byhistoriske arkiv. - 17) Faaborg Kirkebog (LA). 
Mærkeligt nok har man i USA hidtil regnet med 1746 som fødselsaar, og det 
er muligt, at F. selv ogsaa har svævet i vildfarelse m. h. til sin alder, men 
kirkebogen har uomtvistelig ret paa dette punkt. Ifald 1746 skulle være det 
rigtige, maatte F. nemlig være født i Ubberud, og dette kan ikke være tilfæl
det. - 18) Universitetsmatriklen, der oplyser: fra Nyborg. - 19) Johnston 
refererer her til oplysninger fra F. selv; men naar han (J.) i samme forbindelse 
gør gældende, at F. tiltraadte sin rejse allerede i 1772, er det næppe rigtigt. 
I The Royal Danish American Gazette (UB) bekendtgøres gentagne gange fra 
decbr. 1773 til juli 1774, at der holdes offentlig auktion over negerslaver "in 
Mr. Hans Christian Febigers tavern". F. har altsaa øjensynligt drevet gæstgiveri 
i Frederikssted endnu paa dette tidspunkt. - 20) Det følgende afsnit hviler paa 
Johnston, hvis fremstilling maa anses for velunderbygget og troværdig overalt, 
hvor den kan støtte sig til rent amerikanske kilder eller maaske endog til 
optegnelser fra F.'s egen haand. - 21) Nu i den amerikanske slægt Carson 
Febigers besiddelse. - 22) Gengivet, her i dansk oversættelse, efter en kopi, der 
velvilligt er stillet til raadighed af Mr. William S. Febiger. Adressaten er ikke 
anført, men det maa være kammerraad Johannes Søbøtker (1724-1797). Denne 
havde i en årrække været ansat paa St. Croix og ejede flere sukkerplantager 
paa øen. Købte 1765 Skodsborg og gav ejendommen navnet Søborg-Hus. -
23) Bertel Madsen, agent og grosserer, boende i Farum, død 1806. Se Personal
hist. Tidsskrift 1895. - 24) Det fremgaar ikke klart af brevet, hvad den paa
tænkte forretning omfatter, men henvisningen til Bodenhoff (s.d.) og "Admi
ralitetet" bestyrker formodningen om, at det drejer sig om leverancer af skibs
tømmer. P. S. Vig omtaler en forudgaaende brevveksling mellem F. og S. herom. 
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25) Andreas Bodenhotf (1723-1794), den bekendte -reder og værftsejer, dter 
hvem Bodenhoffs Plads paa Christianshavn er opkaldt, havde allerede fra 1762 
haft leverancer til marinen. 1765 grossererborgerskab. 1767 agent. - 26) James 
O'Hara, vistnok F.'s svoger. Ogsaa dette brev er velvilligt overladt mig af Mr. 
W . S. Febiger. - 27) Ole Peter Kølle, kommitteret i rentekammeret, død 1805 
som etatsraad, var gift med Johanne Christiane Basse, en datter af Gertrud 
Catrine Fibiger (se ovenfor side 356) . 28) Salling Herreds gejstlige skifte
protokol (LA). Jfr. side 356. - 29) Kgl. reskript af % og 2% 1780. - 30) Skat
mesteren ( the stat e treasurer) virkede dels som guvernørens raadgiver i finans
sager, dels som chefbogholder med særlige beføjelser over for statens 
udlaansvirksomhed etc. - 31) Det vides ikke, om indskriften, der her citeres efter 
Johnston, hidrører fra den oprindelige grav, men det forekommer sandsynligt. 
- 32) Foruden de talrige, ovenfor omtalte papirer bl. a. hans dokumentskrin, 
et værdifuldt sølvservice og hans mahogniseng. - 33) The Historical Society 
of Pennsylvania ejer ca. 25 breve til og fra F. Af disse hidrører en del fra hans 
korrespondance med generalerne W ayne og Greene. Ved indvielsen af en 
museumsbygning paa slagmarken ved Stony Point i 1936 afslørede Major 
George L. Febiger et portræt af oberst F. - 34) En kopi af testamentet er 
vedlagt dokumenterne til en arvesag, sluttet under datoen % r834, som fra 
udenrigsministeriets arkiv er afleveret til RA. Oversigt i Personalhist. T. I9II. 

- 35) Grosserer Hans Peter Koefoed (1743- 1812). Fra q68 styrmand i farten 
paa Dansk Vestindien, 1772 skipperborgerskab i København, senere brygger 
paa Christianshavn. Udrustede flere fartøjer til Vestindien og foretog en snes 
oversøiske rejser med saa stort udbytte, at han 1788 kunne købe henegaarden 
Aastrup, Voldborg H., og senere ogsaa Holbæk Ladegaard. I skifteretten i 
Frederikssted fremlægges 1782 en regning fra Kaptajn Koefoed til Toldforval
ter Fibigers enke for varer, der var leveret et aars tid før hendes død. F. har 
aabenbart haft personlig berøring, for ikke at sige venskab, med K., og det 
er nærliggende at tro, at deres bekendtskab stammer fra de ungdomsaar, F. 
tilbragte paa St. Croix. 
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