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Jeg jd morgenlette vinger 
hilser solen fra dens brud 
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C. F. TIETGEN SOM PRIVATMENNESKE

„Po!itiken"s Kronik.
Hundredeårsdagen for hans fødsel*

Børn iagttager bedre end voksne. De har ikke forudfattede me
ninger og fordomme, påvirkede af andenhåndsviden. Børn dømmer 
folk efter selvsyn uden at lade sig imponere af kejserens nye klæder 
eller af den officielle etikette, som samfundet hænger voksne om 
halsen. Børn har en næsten instinktiv måde at gennemskue voksne 
på. Derfor kan et barns indtryk af en offentlig velkendt personlig
hed have en vis interesse, selv om iagttagelserne, ifølge sagens natur, 
må være blandt de mest dagligdags og tilsyneladende uvæsentlige. 
Ja, et barns vidnesbyrd kan i tvivlstilfælde komme til at gælde for 
en art historisk højesteret, givende eftertiden det nøjagtigste og rig
tigste billede, selv om det måske på et og andet punkt strider imod 
den gængse overlevering.

Denne betragtning giver mig mod til at følge redaktionens op
fordring til at fortælle nogle barndomserindringer om C. F. Tietgen.

Mine forældre var begge som unge kommet i huset hos Tietgens, 
med hvem de var nær beslægtede. Dér, i det hjem blev de forlovede, 
og derfra fæstede de selv bo9 så at de barnløse Tietgens blev som 
bedsteforældre for os børn. Hos dem i Kronprinsessegade nr. 30 fejre
des årets og familjens festdage. I deres sommerhjem i Tårbæk og på 
Strødam tilbragtes ferier og rekonvalescenser. Med dem gjordes ud
flugter og rejser.
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Erindringerne går så langt tilbage, at Tietgens 60 års fødselsdag 
gav anledning til, at undertegnede skrev en — sikkert forfærdelig 
— sang at synge ved bordet. Man var da i den alder, da enhver 
drømmer at være digter. Tietgen levede endnu 12 år, de sidste fem 
år lammet af sygdom.

C. F. Tietgen var lille af vækst, vist ikke engang af middelhøjde, 
men rank og spændstig. Han gjorde indtryk som en moderne trænet 
sportsmand, der har sine muskler under en fast viljes kontrol. Han 
kunde danse reel til høstgilderne på Strødam som en skotsk matros 
og kunde give hele solo-balletforestillinger for den undrende børne
flok, med de sirligste pas og pirouetter.

Hans bevægelser var hastige og knappe, hans gang hurtig, adræt 
og myndig. Over hele hans optræden var der noget af en hersker, 
der krævede lydighed. Han kunde komme ind i en af Paris9 store 
restauranter, hvor han dog ikke var kendt, og uvilkårlig sprang alle 
for ham, lige fra den yngste piccolo til selve direktøren. Og det var 
tydeligt, at han ventede det og at han nød det.

Hans ansigtstræk var store og kraftige. Hans egen næses lidt uklas
sisk kraftige form var det sikkert, der gav ham anledning til at hævde, 
at alle store mænd har store næser. Hans pande var høj og smukt 
hvælvet, hans blik var lysblondt og kunde veksle fra sentimental 
blødhed til isnende blå kulde. Hans ansigtsfarve var frisk og sund, 
da han i det hele nød et godt helbred. Kun halsen forlangte i de 
senere år kure i Ems. Rimeligvis røg han for stærke cigarer, så 
hæshed forhindrede ham i at blive hørt, når han smældede sine 
talstærke beretninger ud på de mange generalforsamlinger og direk
tionsmøder.

Det tynde lysblonde hår lod den ualmindelig brede isse og den 
skønt formede nakke komme til syne. Han var velklædt — indtil 
et diskret lapseris grænser — altid i sorte frakker af det fineste 
stof og engelsk snit med et sort eller hvidt halsbind bundet mange gan-
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ge rundt om de høje åbne flipper med en sirlig håndgjort sløjfe under 
hagen. Han bar vistnok altid en nystrøget cylinder og elegante støv
ler fra Paris på de små fødder. Handsker, stok eller paraply var 
altid af fineste sort, omend, som hele hans apparition, af et vist 
gammeldags snit«

Der var aldrig så meget som et støvgran på hans frakke eller en 
plet på hans vest. I en lille håndtaske, som han altid havde 
med sig, når han tog med toget, lå den uundværlige børste, hvor
med han omhyggelig rensede hat og frakke, inden han stod ud 
af kupéen, selv om han kun havde kørt fra København til Klam- 
penborg.

Han fortalte, at det var ham, der som ung »probenreuter« havde 
indført hvide lærredslommetørklæder i Danmark og Norge. Derfor 
havde han en særlig forkærlighed for fine og gode lommetørklæder, 
men han benyttede dem aldrig, før han havde forvisset sig om, hvad 
der var ret og hvad vrang. Han brugte kun vrangen.

Et sted i nakken sad en lille knappenål for at fæste halsbindet. 
Jeg skulde engang til en leg benytte en nål og fik lov at låne 
den, »men jeg vil have den igen,« sagde han, »jeg har brugt den i 
de sidste sytten år.«

Han satte pris på god og fin mad og drikke og hans hus havde 
sikkert et af de bedste køkkener i den tids København. Men han 
spiste og drak kun med mådehold. Jeg mindes aldrig at have set 
ham i mindste måde påvirket af stærke drikke og tror ikke på, at 
de kan have ret, der fortæller, at han let i selskabslivet fik mere, 
end han kunde tåle. Det stemmer heller ikke med, at han altid 
brød op fra selskab punkt halv ti — med et »lille Laura, hestene 
venter,« henvendt til sin hustru — for at tage hjem og arbejde til 
sent på natten.

Disse natlige arbejdstimer medførte, at han kom ret sent op om 
morgenen, så at han efter det meget omfattende morgentoilette aldrig
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var i banken før kl. 10. Han havde en pakke smørrebrød med og 
fik til det en halv flaske øl af sit kære Tuborgs produktion.

Middagen kl. 6 i hans hjem var derimod altid, selv til daglig, fest
lig med skønne blomster og udsøgt service.

Det var et efter de tider ret selskabeligt hus. Tietgen havde sans 
for og evne til at slutte og bevare venskaber. Så forskellige mænd 
kunde kaldes hans venner som: Store Nordiskes direktør, kammer
herre Suenson, lensbaron Reedtz-Thott, santalmissionæren Skrefsrud, 
G. A. Hagemann, kammerherre Meldahl og statsrevisor Lars Dine
sen, for blot at nævne nogle af de danske og norske. Men også svenske, 
engelske og franske forretningsforbindelser førte til personligt venskab 
og privat omgang. Blandt hans efterladte breve fandtes mange fra den 
legendarisk berømte fru Hall og fra Johanne Luise Heiberg, som han 
i en årrække ugentligt besøgte i hendes lejlighed ved Dronning 
Louises bro.

Hver søndag samledes i reglen familien med børnene i Kronprin
sessegade. Der blev holdt streng justits ved bordet. Tietgen var en 
ekspert i pæne manerer i engelsk forstand og prøvede på at lære 
børnene at opføre sig som små gentlemen.

Tjenerne skænkede et fingerbøl rødvin i børnenes glas, og så gjaldt 
det »at holde hus med vinen«, til måltidets ende.

Streng var han i sine fordringer, når han sad i spisestuen i Tår
bæk lige for det store vindue ud mod sundet og så Det forenede 
Dampskibsselskabs dampere passere langt ude. Så skulde børnene 
straks kende bådene og sige ham navnet. Selv vidste han det efter 
klokkeslættet. Han havde fartplanen i hovedet.

Men var han streng og pædagogisk ved bordet, så var han ofte 
til gengæld barn med børnene bagefter. Den store, eventyrlig dejlige 
spilledåse, der fyldte et helt bord, blev sat i gang og spillede op 
til dans med trommer og kastagnetter. Tallotteriet kom frem, og vi 
havde den sikre tro, som jeg mistænker ham for at han delte med
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os, at den, som kunde* få ham til makker, var vis på at vinde. 
Han kunde en mængde tryllekunster og »ture«, der morede børnene. 
Men hans leg var ofte lidt hårdhændet, og han morede sig kosteligt, 
når han kunde få os til at jamre af smerte, når han klemte os. 
»Sig: På!« sagde han, når vi skreg »Av« — og så lo han med sin 
skrattende og smittende latter.

Men han kunde også i alvor give os gode leveregler og oplyse med 
belæringer for unge. Hans udtalelser om det berettigede i arbejder
klassens krav var ikke fin latin på bjerget i 80erne, men gav en ung 
noget at tænke på, som han har godt af for hele livet.

Han hadede vrøvl og uklarhed. Kunde man komme til ham med 
en bøn, en anmodning, eller et spørgsmål i en ganske knap og klar 
form, var man sikker på et velvilligt øre. Men den, som vævede 
og vrøvlede, var sikker på en blank afvisning — i hvert fald i første 
omgang. Selv havde han en enestående måde at sige besked og give 
ordrer på: Ikke een stavelse for meget. Det virkede som en suggestion, 
der måtte adlydes uden blinken. Sin sans for orden og akkuratesse 
prøvede han også på at bibringe de unge. Avisbunken skulde ligge 
nøjagtig i stablen på reolen uden en ottendedel tommes skævhed. 
To drenge skulde være rappe på fingrene, når de hjalp ham med 
at åbne hans post og række ham konvolutternes indhold udbredt på 
rigtig måde. Han læste og satte svarnoter til med lynets fart. I sin 
skov på Strødam tålte han ikke, at en tændstik lå henkastet, men 
tog den op og bar den med hjem til kakkelovnen. Fyldt var han 
med ordsprog og mundheld: »Du skal altid søge omgang med folk, 
der er bedre og dygtigere end du selv«. »Ein bloder Hund wird nim- 
mer fett«. »Man skal tage på kvinder som på låse: med lempe«.

Han hadede sladder og bagtalelse. Var der misstemninger i fa
milien af sådanne årsager, kom han straks for at skære gennem 
vrøvlet, for »at vaske op«, som han sagde.

En sommeraften skulde jeg køre med vognen fra Tårbæk ind for
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at hente Tietgen, der var til herremiddag hos Krieger i Rosenvænget. 
Da jeg kom ind i stuen, oplevede jeg en uforglemmelig scene. Tiet
gen stod i en fløjdør, ildrød i hovedet, i den heftigste ordstrid med 
en bredskuldret, hidsig og myndig herre, mens alle tilstedeværende 
syntes interesseret og næsten ængsteligt at lytte til de hidsigt talendes 
lyn og torden. Det drejede sig om, at Tietgen vilde have bedeskam- 
ler i Marmorkirken, som paa den tid netop begyndte at hæve sin kup
pel over Københavns hustage. Hans modstander, der kategorisk for
dømte de katolske knæleskamler i en protestantisk kirke, var ingen 
ringere end Sjællands myndige biskop Martensen. Der kom bede- 
skamler i Marmorkirken.

På hjemturen ad Strandvejen viste Tietgen mig en stor og skøn 
komet på himlen og forklarede fænomenet, så jeg aldrig siden har 
fundet anledning til at ændre opfattelse.

Var der noget på færde i København, der kunde more eller be
lære børn, var Tietgen altid parat til at tage os med — enten det 
nu var for at se det skib, hvormed Nordenskiold havde gennemført 
nordostpassagen om Asien, eller det var den første sensationelle 
prøvetur med dampsporvognen langs Strandvejen, eller et omrejsende 
vokskabinet eller en særlig attraktion i Tivoli eller på Dyrehavs
bakken. Da enkedronning Caroline Amalie skulde bisættes på Ama
lienborg, sad jeg gemt i bunden af Tietgens vogn for dog at få lidt 
at se af højtideligheden, hvori han deltog, bl. a. som eksekutor i 
den høje afdødes bo. Egentlig natursans havde han næppe i ud
præget grad. Der er en historie om en køretur i Gribskov med en 
dame, som udbrød: »Hvor er her dog dejligt.« »Ja — men kedeligt,« 
svarede han. Dog viser hans anlæg af hus og park på Strødam en 
sjælden sans for naturværdier. Vistnok trættede det ham om som
meren daglig at rejse frem og tilbage med toget fra Hillerød til 
København, selv om han havde den evne at kunne sætte sig i den 
reserverede kupé og sove under farten. Han kørte morgen og aften
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frem og tilbage til stationen i sin smukke vogn med de sorte heste, 
guld på seletøjet og kusk og tjener på bukken. Han nød at have 
ret til at køre igennem indelukket ved Badstuen. Tjeneren måtte 
springe af og åbne bommene med nøgle.

En tid lang var han ivrig sejlsportsmand og holdt af, når hai^boede 
i Tårbæk, og når vinden var god, at sejle til København i sin kutter 
»Naja«, selv stående ved rattet. Han havde udsøgt mandskab om 
bord, ligesom senere på direktørdamperen »Kureren«, med hvilken 
han elskede at gøre togter rundt i de danske farvande og Øster
søen. Der var altid muntert om bord på disse fartøjer. Han 
havde en sjælden evne til at tale med og være fortrolig med jævne 
folk.

I det københavnske selskabsliv var han i reglen centrum, hvor 
han kom, og der blev så underligt stille i stuen, når han tog bort. 
Han morede eller forbavsede hele selskabet med sine vittigheder, 
sine kunster og sit uberegnelige temperament. Morskaben gik ofte 
ud over tilstedeværende, som han kunde drille og åle, så der ikke 
blev meget tilbage af vedkommende. Hans hustrus klerikale inter
esser og hans kirkebyggeri førte en del gejstlige og teologiske vel- 
ærværdigheder til huse. Dem morede det ham at føre på glatis. Han 
kunde finde på at lancere en eller anden formidabel, gudsforgående 
sentens og så stille føje til: »som profeten Lucas skriver.« Dersom så 
en af kirkens mænd vovede at tage til genmæle: »Nej, herr geheime- 
råd, det har evangelisten Lucas virkelig aldrig sagt« — ja, så var 
spillet gående, og teologien trak, tilsyneladende da, det korteste strå 
i disputen. Vigtighed, hyklerisk snerperi og dumhed kunde irritere 
ham, og så var han ikke behagelig at have til modstander. Hår
rejsende ting kunde det more ham at sige til sin borddame, og 
hensynsløst kunde han slå til, når han var vred eller blot i ondt 
lune. Det kunde også ske, at han særlig udbad sig at få en frisk 
og uerfaren ung pige til bords. Imod hende var han så den fineste,
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muntreste og ridderligste kavaler. I privatlivet aflagde han den ma
ske, som han altid bar på børsen og i sin offentlige virksomhed.

Han præsiderede ved den store fest på børsen, som handelsstan
den gav for Christian den Niende og hele hans æt og klarede ved 
sin ro og fasthed en ikke blot pinlig, men også farlig situation, da 
der midt under festen udbrød ild i bygningen.

Men da han så bagefter kom ud i mit hjem for at hente sin 
hustru og fortalte os om begivenheden, gav han efter for sit sinds 
oprør efter den overståede spænding, og så blev hans tale en sådan 
strøm af voldsomme ord, at selv Shakespeare vilde have undret sig. 
Aldrig har jeg troet eller senere erfaret, at det danske sprog kan 
være så rigt og frodigt, som jeg den aften hørte det. Det var ud
løsningen efter selvbeherskelsen og det var måske også det fynske 
tonefald, der altid kom frem, når han blev ivrig.

Forfængelig var han og glad ved at mærke, hvor agtet og kendt 
han var. Han yndede søndag eftermiddag at spasere på Langelinje 
og lade sig hilse på som en lille konge. Nærsynet, som han var, 
forlangte han af sin lille ledsager, at han skulde annoncere i tide, 
at nu trak det igen op til en ærbødig hilsen fra en, der kom os 
imøde, og som heldigvis oftest lavede sig synligt til for at hilse på 
den mægtige mand. Ordner, titler og fyrstegunst satte han pris på. 
Det kunde more ham at tage sine ordner frem og hænge dem på 
os drenge. Han fortalte med ærefrygt om de tafler, hvortil han blev 
tilsagt, og han havde altid noget med hjem i lommen til børnene 
fra kongens bord.

Men da Marmorkirken skulde indvies, frabad han sig ydre gunst
bevisninger. Kong Christian den Niende traf sikkert det rette, da 
han sammen med kronprinsen efter indvielsen kørte i guldbryllups
kareten på visit til Tietgens privathjem.

Den kirkebygning var og blev hans hjertebarn. Hans religiøsitet, 
som han dels havde taget i arv efter en from moder, dels havde
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fået udviklet under sit ophold i de unge år i England, fik et praktisk 
udslag i denne kirkeruins fuldførelse og i dens udstyr med skrifts
sprog, statuer og symboler som »Grundvigianismens katedral«.

Men ruinen, der blev fuldført, var tillige et symbol på hans egen 
forståelse af sin indsats og sit virke. Danmark lå efter nederlaget i 
1864 som en ruin. Målbevidst tog han, som andre, fat på at bygge 
denne ruin op.

Hvad de store samfundsnyttige foretagender indbragte ham, an
vendte han til Marmorkirken. Han følte denne sammenhængs betyd
ning så dyb, at han forudsagde, at med kirkens fuldførelse vilde hans 
livsværk være til ende. Sådan blev det også. Kort efter indvielsen 
fik han et slagtilfælde, der lammede hans arbejdskraft i de sidste 
svære år. Han, der var vant til rastløs flid og aldrig vilde have en 
håndsrækning, ikke engang når han tog frakken på, måtte døje at 
blive som et hjælpeløst barn, der prøvede på at fordrive tiden med 
kortspil, som han tidligere havde foragtet. En ringe trøst var det, 
at han førte regnskaberne ved spillet i hovedet. Ak, han som var 
vant til at føre regnskabet i vigtigere spil! Hårde sjælekampe kostede 
denne skæbne ham, men efterhånden sejrede hans stærke person
lighed, og alle de forskellige egenskaber, der spillede som farverne 
fra et prisme, samledes i en stille og ophøjet afklaring i hans sidste 
leveår.


