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Min mor fortalte kun meget lidt, og af hende har jeg kun faet at vide, at Mormors
forældre ikke var gift, at de var velhavende, og at mormor havde arvet mange penge efter
sin mor. Det var helt klart, at Mor vidste mere, men det var også klart, at den
uægteskabelige forbindelse var en stor synd, der kastede skygge også over næste slægtled,
der var af udpræget indremissionsk observans.
Mormor var opdraget som plejebarn i præstefamilien Olivarius, først på Mandø, senere
i Hodde lidt nord for Varde. På et vist tidspunkt i begyndelsen af 1930'erne havde mine
forældre en kortvarig kontakt til medlemmer af familien Olivarius. Kontakten skyldtes
et tilfældigt møde i sommerlandet, hvor begge familier havde sommerhus. Kontakten
familierne imellem udvikledes ikke yderligere; men gav anledning til, at jeg fik lidt for
klaring om "familieskabet".
Nogen tid efter, at Mormor havde fået en større formue fra sin mor, opstod der vel nær
mest et brud mellem hende og hendes plejemor, der nu levede som præsteenke i Køben
havn, og hos hvem Mormor havde haft sit hjem, indtil hun blev gift med min morfar,
Jacob Møller, der som stud. theol. havde boet i det pensionat, som fru Olivarius drev i
København.
Stridens årsag var penge. Fru Olivarius var meget bitter på Mormor, fordi hun ikke havde
delt sin pludseligt opdukkede store formue med sine plejesøskende.
Min mors fire søstre var lige så afvisende som mor med hensyn til oplysninger om
Mormor. Mors ældste søster, Emilie, g.m. pastor William Nielsen i Asmild ved Viborg,
gik endog så vidt, at hun brændte det eller de breve, som Mormor havde fået fra sin mor,
angiveligt fordi det syndige forhold mellem Mormors forældre burde glemmes.
Min morbroder, Vilhelm Møller, praktiserende læge i Odder, i hvis gæstfrie hjem jeg kom
meget i min studietid, var derimod ikke så hemmelighedsfuld. Han fortalte mig, hvad han
havde fået fortalt af sin moder, der givetvis har fortalt sine børn om sin oprindelse.
Onkel Vilhelm havde bevaret mange breve, som Mormor havde efterladt sig, først og
fremmest mange breve fra Mormors formynder, professor Fenger; men også breve hans
forældre imellem. Brevene fra Mormors mor havde han læst; men da han samlede
familiens arkivalier sammen, fik han at vide, at ældste søster havde brændt Oldemors
breve.
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Onkel Vilhelms version af, hvad jeg kalder "legenden" er denne:
Ifølge dåbsattest fra Vor Frelsers Kirke i København, hvor Mormor blev døbt d. 23.
december 1849, var Ellen Carlsen født den 3. november 1849. Hendes forældre var
husmand Niels Carlsen og Hustru Ellen Nielsdatter. Dette var imidlertid ikke hendes
rigtige forældre. Hendes mor var kammerherreinde Charlotte Sophie Scavenius, født
Meincke, født d. 8. december 1811, død d. 24. juni 1872 i Rom. Hun var gift med
Kammerherre Peder Brønnum Scavenius, ejer af Gjorslev på Stevns og Klintholm på
Møn. Hendes far var den daværende huslærer på Gjorslev, Carl Emil Nørager d'Origny,
f. d. 5. april 1818, død som adjunkt ved Ribe Kathedralskole d. 7. november 1861.
Vilhelm forsøgte at samle oplysninger om disse to personer, og hvad han har samlet,
findes i hans familiearkiv, som nu er i min besiddelse.
Kammerherreindens graviditet skulle skjules for omverdenen, hvorfor hun under påskud
af at lide af en smitsom sygdom blev holdt i karantæne i familiens palæ i København,
medens hendes mand forblev på Gjorslev. Efter fødslen blev barnet fjernet af familiens
læge, professor, dr. med. Carl Emil Fenger, der sørgede for, at barnet blev anbragt i pleje,
først vist nok hos en portnerfamilie, senere hos familien Olivarius. I Vilhelms arkiv findes
breve fra Fenger til pastor Olivarius angående plejen og selve kontrakten mellem
Olivarius og Fenger, medunderskrevet af professor, dr. med. Claus Jacob Emil
Hornemann, findes også. Videre findes mange breve fra Fenger til Mormor. Af disse
fremgår det tydeligt, at Fenger har været hendes formynder.
I arkivet findes et portræt af Sophie Scavenius, et fotografi, der må have tilhørt Mormor.
Videre findes et portræt af d'Origny, originalen har hængt på Ribe Kathedraskole, men
er senere gået tabt. Portrættet viser en slående lighed med min ældste fætter Niels Jacob
Møller Nielsen, søn af Mors ældste søster Emilie.
Jeg har forsøgt ved arkivstudier, såvel private som offentlige, især i Rigsarkivet, hvor
familien Scavenius har deponeret flere arkivalier, der alle er offentlig tilgængelige, at
bevise eller i hvert fald sandsynliggøre "legenden". Det skal dog straks siges, at det ikke
er lykkedes mig at finde helt sikre beviser på legendens sandhed, men det er lykkedes mig
at finde så mange indicier, at overarkivar i Rigsarkivet Sigurd Rambusch har fundet mit
materiale så sikkert, at han har opfordret mig til at offentliggøre det i et genealogisk
tidsskrift. Selv har jeg dog indtil nu (maj 1997) ikke fundet materialet godt nok til offent
liggørelse, hvorfor dette lille skrift alene er beregnet for egen og familiens brug, i hvert
fald indtil videre.
Under arbejdet har jeg haft stor hjælp af overarkivar Rambusch, først og fremmest ved
hjælp af den bog, han har skrevet om Mormors halvbroder, Jacob Scavenius. Gennem
denne bog fik jeg kendskab til Oldemors dagbog; men også ved flere samtaler med
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overarkivaren har han været mig til stor hjælp.
En stor hjælp var det også, at professor, dr. med. Ole Secher henledte min opmærksom
hed på den bog, han havde skrevet om slægten Meincke.
I det følgende vil jeg forsøge punkt for punkt, og så vidt muligt i kronologisk orden, at
redegøre for, hvad jeg har fundet i arkiverne, såvel private som offentlige.
Om forholdet mellem Sophie Scavenius og Carl Emil Nørager d'Origny er der ikke fundet
meget, men dog lidt, der i hvert fald antyder en "forbindelse". D'Origny, der var cand.
theol., var huslærer for ægteparret Scavenius' to sønner, Jacob og Carl. Det har dog
næppe været helt tilfældigt, at han var ansat i denne stilling. Han var af god familie. Hans
far (se senere om slægten) var oberst og kommandant i København. Hans ældste bror,
Magnus, var gift med en Suhr og direktør i det Suhr'ske Fideikommis, hvis stifter,
etatsråd Johannes Theodorus Suhr, var gift med Caroline Falch, der var søster til Anna
Elisabeth Falch, moder til Sophie Scavenius, født Meincke.
At d'Origny absolut har hørt til i de bedre kredse fremgår af et brev, som Sophie
Scavenius d. 7. August 1846 skriver til sin mand, der er i Roskilde, sikkert i stænderfor
samlingen. Ægteparret er inviteret til fest på Bregentved hos grev Molkte i anledning af
et bryllup få dage tidligere:
"H elms er herpaa B esøg af nogle dage. D e t var en stor glæde fo r B ørnene, da han kom. H er
er en I nvitation til os og Gjæster til Molkt es i A ften. D a jeg længe har haft L yst til at see en rigtig
Fê te paa B regentved, saa tagerjeg dertil, da M o der opmuntrede mig dertil og jeg ikke troer. at D u
har noget imod. at jeg tager der ene. D a D u ikke kommer m ed og M o der ikke vil. taler jeg
naturligvis ikke til de unge H errer. d ’Origny og H elms, om at de kunne komme med som jo ellers
kunne være en stor fornøjelse fo r dem. især da H elms kjender den unge M o lkte, og d ’Origny fø r
har væretpaa b a l hos M olktes - og det er til b a l, man er bedt."

Den første maj 1989 havde jeg lejlighed til at besøge kontorchef Jørgen Scavenius i
Hellerup, han opbevarer Sophie Scavenius' dagbog, der er nævnt i Rambuschs bog om
Jacob Scavenius. Jeg havde skrevet til ham og bedt om at få lejlighed til at se dagbogen,
evt. på Rigsarkivet, der havde lovet at hente bogen og garantere for den under udlånet.
Familien ønskede imidlertid ikke dette, og efter lang tids venten blev jeg inviteret til at
se dagbogen i Jørgen Scavenius' hjem. Jeg havde fortalt, at jeg gjorde studier i familierne
Meincke og d'Origny, hvilket tilsyneladende var tilstrækkelig oplysning til, at Jørgen
Scavenius var klar over, hvad det drejede sig om.
Jørgen Scavenius modtog mig venligt med at pege på et stort maleri af Sophie Scavenius,
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der hang i dagligstuen: "Der hænger hun". Det er det billede, der er afbildet i bogen om
Jacob Scavenius. Billedet er en kopi. Originalen, der skal være mere medtaget af tidens
tand, hænger på Klintholm.
Jørgen Scavenius sagde, da han havde hørt om årsagen til min interesse, at jeg sikkert
ikke ville finde noget af interesse i dagbogen, "tante Anna har været der med saksen"
(Anna Scavenius, 1842-1900, yngste datter af Sophie Scavenius og P.B.Scavenius).
Dagbogen indeholder stort set intet af interesse. Om d'Origny findes kun få notater, den
5. juli 1846:

" I D ag kjø r te Scavenius, d'Origny og jeg til K irke ved H øirup, kom 1 T imefo r tidligt og gik da
ned under K l inten, vi var oppe i K l intekongens H ule."

I 1847 er ca 30 sider skåret ud.
1848, den 16. juli: "A n n a fik sin Skovtur, som jeg længe havde lovet hende, hun. de 3 andre

Børn, T ofte., Caroline., M arie D . og lille Charlotte. d'Or. og jeg kørte paa den store Postvogn til
B aadehuset, spiste F rokost, roede omkring paa Søen. saa Vandliljer, spadserede saa forbi
B atj es (?), gennem Gammelsal til Stranden og lejrede os der under Bøgens Skygge med det deilige
blaa H av fo r os. D 'Origny sang længe fo r os. D e t var en smuk T our."

Noget senere: "O m Søndagen tog Scavenius. d'Origny og jeg til Storehedinge og hørte Zahlen-

bachs [?] A fskedstale, den var smuk, det var første G ang, jeg overværede Gudstjenesten i den
K irke."

I 1849 er ca 10 sider skåret ud, og der er intet, der refererer til opholdet i København.
Efter de udskårne sider er første notat:

"d. 26. J eg har endt Chateaubriand. 8 . D e l som er en a f de interessanteste.",

herefter følger et længere stykke afskrevet på fransk af bogen. Det er dog interessant, at
d. 21. august 1849 skriver hun til Scavenius, at hun har endt læsningen af Chateaubriand.
Derefter er flere sider af dagbogen skåret ud, og næste notat er "4.1850".
"5. J anuar 1854. B esøg a f d'Origny og F ru K løcker - over 4 A ar siden vi saa hinanden, han
seer ikke synderlig forandret ud."

Næste linie er ulæselig, idet der ovenpaa den originale tekst er skrevet med andet blæk:
"vor R eise er derved blevet opsat een D ag, som kan være blevet væk".
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Senere igen, efter tre overstregede, og nu ulæselige ord: "d 7. Oct. skal d'Orignys bryllup
staa" Senere: "d 7. Oct. havde d'Origny bryllup", senere i dagbogen: "d. 7. N ov. 61 døde
d'Origny"

Det var, hvad jeg kunne finde angående d'Origny ved at gennemse dagbogen i et par
timer. Om en lille bemærkning nedkradset på bageste perms inderside skal jeg senere
berette.
Om karantænen i palæet i Bredgade i 1849 kan man få lidt oplysning gennem de breve,
der er bevaret i Rigsarkivet. Det drejer sig om breve fra Oldemors far til hendes mand,
fra hende selv til hendes mand og endelig breve fra den ene af hendes læger, professor
Hornemann, til hendes mand.
Det første brev er fra Carl Henrik Lydius Meincke til Kammerherre P.B. Scavenius :
Stege d 3 d ie A ugust 18 4 9

K jæ re V en!
D it B rev, uagtet det indeholderflere M om enter til B eroligelse, har dog sat mig i Æ ngstelse. da
det er uvist, hvorledes vor kjære S ophies S ygdom nærmere udvikler sig. og hvis Sygdommen bliver
S karlagensfeber - som jeg boer, hun ikke forhen har haft - dog allid er betænkeligt, naar en voxen
P erson a f S ophies A lder overfaldes a f den S ygdom. J eg længes derfor efter L øverdagsposten
fo r nærmere at erfare noget om hendes B efindende.
D a mit b r e v mulig ikke træffer dig i Kjøbenhavn ifølge b in e Y t ringer om at reise til Gjorslev, saa
har jeg med D agsposten anmodet Caroline S uhr at meddele mig Underretning nøiagtig om den
kjære S ophies fremtidige befindende.
M in K one har været i L olland i besø g paa S øholdt siden Løverdag d. 2 1. f.m , og ventes først
hjem i M orgen A f ten, og har altsaa ikke a f mig kunnet modtage Underretning om S ophies
S ygdom, med mindre hun i L olland fra Kbhavn (?) derom haver faaet Kjendskab.
J eg har paa Grund a f flere indtrufne Omstændigheder hvoriblandt M agleby P ræstegaards b r a n d
- hvorom intet er med S ikkerhed oplyst - ikke kunnet følge m ed til L olland, ja ei engang kunnet
hente hende.
b e l glæder mig at erfare, at J acob og Carl vel have bestaaet deres Examen og at de admitieres
tí l S kolen.
J eg opsender til Gud mine varmeste bøn ner om, at han fremdeles maa bevare vor kjære S ophie,
hvem jeg beder hjeteligen hilset og som jeg i hendes nuværende T ilsland ikke kan bl (?) levere (?)
personligen.

6

D in inderlig hengivne V en og Svigerfar
C. M eincke.
S .T.
H r. K ammerherre P. B Scavenius
R id d er a f D annebrogen.

I Rigsarkivet findes flere breve fra Sophie Scavenius til P.B. Scavenius fra den periode,
hvor hun var i "karantæne" i København. Det første af disse er fra den 21. august 1849:
J eg befinder mig omtrent som i L ørdags. da jeg sidst skrev. [Dette brev findes ikke i
Rigsarkivet] J eg er meget længere oppe hver D ag og fa a r jo altsaa flere kræ fter. T iden gaar

dog taalelig nu. da jeg kan læse og sy noget, jeg har som A fvexling taget mig paa at sy dukketøj til
A nna. T ante kjøbte mig et deiligt H oved paa det berømte "Janey F air". paa at faa det tilsvarende
dertil har vi nu arbejdet i disse D age og i M orgen skal D ukken samt nogle (Smaating til de andre
B ørn sendes u d m ed B aadene og dermed skriver jeg et P ar O rd til F r. W iehe.
V il D u hilse hende og B ørnene saameget. mon P igebømene ere rigtig lydige imod hende? J eg
haaber det dog. D en Glæde at have Charlotte P etersen paa Gjorslev nydes vist hver D ag a f
E lisabeth. hun er meget selskabelig a f sig. T ak fo r B revene. J acobs tyrev er jo ret ordentligt
sammensat, det lader til. at han har (Sans fo r N aturskjønbeder. man fa a r da ikke a f hans (Skrivelse
at vide. hvor længe de bliverpaa L olland.
I D a g er der gaaet 3 U ger siden jeg laa mig. altsaa den halve T id. jeg synes dog den endda ikke
har været saa lang. saa de sidste 3 U ger gaaer maaske endnu bedre. Chateaubriand har jeg læst
ud og i disse D agefaaet nogle B øger fra A tbeneum, som interesserer mig: A ndriganes Memoirer.
H ar D u hørt nogetfra din Søster? F ra B asnæs har jeg indirekte U nderretning ved H etch, der
først fo r nogle D age siden kom derfra, de ere vel der.
J eg glæder mig paa dine V egne over de stjerneklare Aftener, da jeg saa vidste, hvor D u var at
finde.
L e v vel kjære V en

D in hengivne Sophie

p.s. I A v isp a kken ligger et B rev fra M d. H oyer hvori hun meget beder om noget T øi til sine
B ørn. T il hendes D atter har jeg givet hende en K jole, men det er vel nærmest Sønnerne, hun er
i F orlegenhed m ed at skaffe til. D u har vel ikke noget aflagt at ville give hende?

Det følgende fra 25. august:
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K jæ re Scavenius,
I dette Øjeblik gik P astor L ind ud herfra, da han meget ønskede at tale m ed mig. inden D rengene
kom til ham og jeg naturligv is lige saameget længtes efter at lære M anden at kjende. saa bad jeg
ham at komme idag. da jeg først fik at vide. at han havde haft Scarlagensfeber. J eg er glad ved at
have set og talt med L ind. da jeg synes meget godt om ham. han har noget saa ærligt ved sig. saa
jeg haaber nok. at han vil tage sig samvittighedsfuldt a f D rengene. L inds K one kan jeg ei fa a at
see fø r lige indenjeg lager ud. da hun ikke har haft Scarlagensfeber. J eg maatte da tage imod L ind
i mit Sovekammer, som jeg ikke maa fo rlade fø r jeg har været i B ad, som nok bliver i næste U ge.
J eg har været altfor glad ved al vide D ig, kjære Scavenius. og B ørnene borte fra Smitten til, al
jeg ikke skulde bringe E der Sygdommen og derfor venter jeg heller ikke at see synderligt til D ig,
naar D u kommer ind m ed D rengene.
J eg har havt B rev fra A nna, hvori hun siger mig, at først i September reiser hun til Falster, og at
hun g jerne paa H jemturen vil besøge os paa Gjorslev, og da hun bliver 12 á 14 D age paa F alster,
saa skriver jeg hende til at vi gerne seer hende da min Quarantæne til den T id jo maa være udløbet,
H vad din B roder angaar, saa kunde jeg jo fo r din Skyld nok ønske, at de naturligvis ønske, at de
skulle besøge D ig paa T ilbagevejen fra K ongsdal, men ellers vilde jeg naturligvis hellere havt, at
de først var kommet efter min H jemkomst, men det overlader D u vel til D em, hvad der bedst
convenerer dem.
J eg skal hilse fra H ornemann. han begynder at see lidt bedre ud, andre end han og F enger seer
jeg da ikke i denne T id. J eg hørte i D ag Suhrs Stemme, han fortalte J f r. Tofte noget, hun skulde
sige mig om Svendskeme og om. at P rinds F rederik var reist til W arschau til K eiseren. men hvad
han skal der. kan jeg ikke forstaa.
E r du fo rnøiet med, at B luhme er blevet A mtmand, man siger at han skal være noget sløv i de
sidste A ar. M oder skrev mig, at det var fordi D rengene skulde være en D ag sammen m ed F ader.
at de blev 2 Dage længere paa Søholt end bestemt, da F ader jo ikke kommer hjem fø r efter de ere
reiste fra M øn. V il D u hilse D rengene, P igebørnene. d'Origny og F r. W iehe megetfra mig hvor E lisabeth og A nna vist vil høre m ed F orundring og F ornøielse paa Carls og J acobs
F ortællinger om det meget, D e h a r seet og oplevet,
V il D u give E lisabeth denne Seddel.
N u lev vel min V en.
D in hengivne Sophie
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Og:

Kjøbenhavn Søndag d 9. Sept.
K jæ re Scavenius,
J e g maa have skrevet F eil eller husket fe il om de 3 U ger, jeg blev her endnu, min M ening var
ligesom D in, af jeg vel kunde være hjemme paa Gjorslev sidst i næste U ge, og det har jeg da ogsaa
skrevet til A nna m ed T ilføjelse, af D u i denne U g e var paa M øen, fo r at bun ikke forgjæves
skulde søge os begge paa Gjorslev - hun ville nemlig reise F alster d 1.ste Septbr. og blive der i
allerlængste 14 D age. og altsaa maa hun jo tage derfra i denne U ge. M e n saa haaber jeg vel, af
hun kommer til os længere hen paa Ef teraaret. J eg har ogsaa spurgt M oder og F ader, om de ville
besøge os. da vor M øenstour er opgiv et, og jeg ellers ikke seer dem i Sommer
H vordan fa n d t D e F ader i H umeur, M oder klagede i et B rev forleden fil mig over. at hans
H umeur var saa daarligt, jeg troer dog ikke. at ban feiler noget, men han er altfor overlæsset med
F orretninger, nu ban bliver ældre, og de er ham ofte saa trættende og kjedelige.
H va d tænkte ogsaa B iilow paa at bede D ig. som aldrig kommer der og som nok viser dem. hvor
lidt D u synes om dem; J eg kan nok begribe, at du sagde nei, men de ville da blive fo r alvor vrede
- især da de nok fa a at vide, at D u ikke engang er reist om L ørdagen,
T ak fo r B ogen, som Carl fik i torsdags, han blev altfo rnøiet ved den, men fo r Øjeblikket troerjeg,
a t Jacob benytter den mere. J acob begynder nu at plages a f Orm, som jeg godt har kunnet see paa
ham i disse 8 D age, ban skal derfor drikke M arurtthe og R ødvin m ed Salt.
I D ag spiser begge D rengene hos mig til M iddag, og derefter skulde de see F esllighederne med
troppernes Ankom st. J eg behøver ikke at erindre J acob om at skrive til tig . da ban tredagaften,
da han drak T h e bos mig, sagde mig, at ban i D ag vilde skrive, da ban havde bedre T id. skjønt
D u rigtignok havde næ vnt ham T irsdagen - men saa kan han jo slutte B revet om tirsdagen og
sende det bort.
J eg spadserer hver t a g i V ærelserne til Gaden, men kan ikke finde mig i at sidde derinde, der er
mig saa uhyggeligt og saa megen Støi, saa jeg finder mig meget bedre i Sovekammeret og Cabinettet,
og desuden, naar jeg hele ta g e n var derinde, maatte der jo slet ikke lukkes op. og det er dog
nødvendigt. D e t er saam æ nd a f pure P ligt. at jeg vandrer her frem og tilbage, da jeg mener at
B evægelse skal hjælpe noget paa min Side. som slet ikke er saa god. det lader til, at B ade
convenerer den, nei, fo r hvad der staaer i F orbindelse med L everen, skal jo nok kolde B ade være
bedre. D u skal ikke tale til M oder om dette Onde. som jo vel ogsaa kun er forbigaaende, da bun
slet ikke veed. at jeg den Sommer for flere A a r siden led meget deraf og brugte de giftige B ade, hun

9

er saa ængstelig a f sig, saa jeg har aldrig villet tale til hende derom.
S idst i denne U g e tænker jeg, at jeg kan see F ru Z ahrtmann, da hun var her nylig, og ba d at hun
endelig maattefa a B ud, saasnart D octoren sagde, at hun kunne komme her uden F rygtfo r Smitte,
saa kan T a nte ogsaa komme her. de har jo begge selv havt Sygdommen. I D a g skriver jeg til
Søholt, tak fordi D u mindede mig derom, D rengene hilse.
D in hengivne Sophie
K jø benhavn d. 15 Sept.
T ak fo r dit B rev. kjære Scavenius. N u er du da igjen paa Gjorslev, jeg har glædet mig over det
deilige V eir, D u har havt denne Gang til D in M øenstour og ønsket mig derover med. I stedetfor
har jeg her slet ikke havt det saa godt, saa længe mit Onde kun var noget Gnaven, havde jeg ikke
meget L yst til at tale med D octorerne om det. men igaar N at fik jeg saa kraftige Smerter i Siden
og tillige andre T ilfælde, som jeg ikke fø r har havt, saa jeg blev da nødt til at sende B u d efter
H ornemann. H an har givet mig en Salve og Saft. Smerterne kommer i stødviis, saa naar jeg ikke
føler dem. har jeg det ret godt og vil derfor nødig til at lægge mig. som H ornemann helst vilde have.
D ertil kommer, at jeg gjeme vil se mine V enner, som nu begynder al indfinde sig. T ante var hos
mig igaar, hun fortalte om Charlotte, der den forrige D ag var saa slet, medens de andre var paa
F rederiksborg, at Courländer, som i en F art blev hentet, troede, at hun kun havde fa a T imer tilbage
- og nu igaar var hun saa vel. som hun ikke har været, siden hun kom til Sølyst, spiste, sov og var
i godt H umeur. F ru Z artbmann meldte sig til mig igaar. men kom ikke. da M immi kom syg hjem
fra L andet. Sophie M althusen (født Suhr), som er kommet hertil tyyen med sin M and fo r at blive
i nogen T id, har igjen besøgt mig.
J e g maa dog undskylde J acob til B rev ets sildige Afsendelse, det blev færdigt i T irsdags, han kom
her K l .6, hjemme havde de sagt, at del var fo r silde at sende det paa P osthuset, her mente
P ortneren, del kunne leveres ind K l.8, han gik da tilbage, men der var ingen, der kunde bringe det
hen, han selv var ganske daarlig. B revet kom da bort om Onsdagen og naar nu vel ikke fø r
M andag. D et har været en Y nk at se J acob, fra i L ørdags til Onsdag kunde han næppe gaa fo r
Smerter i B enene, snart i det ene snart i del andet, saa i Knæet og saa længere oppe, og saa
Ormene, der gør ham pirrelig og døsig. H os L inds talte de m ed deres D octor, som sagde, at det
var F orkjølelse og V o xværk, men tillod ham at være oppe. L inds vilde have ham i Seng, men
J acob selv vilde paa ingen M aade forsømme i Skolen - og nu er han da endel bedre. Onsdag og
T orsdag var der F erie i Skolen, J acob drak da sin Chokolade hos mig og var her m ed Carl om
A ftenen.
J eg gav dem en B og, tydsk, jeg har anbefalet ham at slaa de O rd op. han ikke veed, om han har
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T aalmodighed dertil, da den morer ham meget, betvivlerjeg. D 'O rigny var inde fra Skodsborg fo r
at gratulere J acob og drak T h e m ed os. J eg veed ikke, om J acob har fortalt D ig, at d'O. ikke blev
i Gjentofte, da datteren i H uset ikke haode været nærværende ved Samtalen med faderen, da
hun som dirigjerte H usetfik det at vide, vilde hun paa ingen M aade finde sig i det upassende i at
have en ung H erre som L ogerende og det H ele gik da tilbage.
H er skal overalt i B yen have været megetfestligt og smukt og det hver D ag, T ropperne ankom,
som varede 5 D age. J eg saa og hørte intet dertil, uden a f Underretninger, da de ikke kom igjennem
denne D el a f B yen. J eg raadførte mig m ed Suh r om, hva d herfra skulde sendes. M a d ... (brevets
frim æ rke afklippet her) ...kunde jeg ikke indlade mig paa - det maatte være P enge eller
D rikkevarer, vi valgte da at sende tyenge. Suhr sendte 5 0 R bd. fo r sig, andre f .ex. H alkjær
heroverfor sendte D rikkevarer til B eløb mellem 3 0 og 4 0 R bd., saa vi blev enige om at sende 4 0
R bd., som S u h r besørgede sendt i dit N avn. J eg haaber nu. at du er tilfreds hermed, jeg syntes
ikke. al jeg kunde ignorere den almindelige Opfordring til E nhver at bidrage,
F or et P ar D age siden kom her M aler fo r at male Stalden, men de er ikke færdige endnu. V or
forrige Tjener, N iels, har flere Gange ringet P ortneren op og forlangt L ogi her. hvortil han da
svarte nei, jeg vil virkelig ikke have ham her, det vilde jo være bestandig R enden ind og ud m ed
fremmede Fo l k , N u var S u h r her og fortalte, at B ang gaaer ud M inisteriet a f politiske Grunde,
han og Z er ikke enige m ed de andre M inistre om del slesvigske Spørgsmaal. da man vil undgaa,
at det skal hedde sig, at M inisleriet er sprængt, saa har Z sammentykket i at blive fo r det første,
hva d B ang saa bliver er uvist, om U nderstatssecretair eller D omaine D irecteur ved man ikke.
M inisterposten skal være tilbudt U nsgaard, B liksen, men ingen a f dem vil overtage, den F ørste
fo r ikke at opgive sin nuværende behagelige Stilling, den anden fordi han er fo r svag. J eg er ganske
mat og træt; men dette maatte jeg dog tilføje.
D in hengivne Sophie.

Næste brev af interesse er fra professor Hornemann til C.B.Scavenius:
K jøbenhaon d. 15 Sept. 18 49.
H øjtærede H r. Kammerherre.
D eres F rue har igaar havt et A nfald a f Sm erter i Siden, der vel i sig selo oel ikke var voldsomt,
men denne Gang ledsaget a f en tværgaaende F ornemmelse og nogen Gener ved V andladningen.
I D ag er der sammen m ed U rinen afgaael et P ar Grusfragmenter, muligvis altsaa fra N yren,
D ette er en Æ ndring i hendes R ekonvalescens, som jeg ikke har villet undlade al underrette D em
om, da der jo var T ale om, al hun skulde hjem i Slutningen a f næste U ge, hoilkel nu næppe vil
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kunne ske.
I øvrigt seer jeg ikke nogei farligt med dette tilfæ lde - det er smertefuldt og kjedeligt, da det let kan
komme igen. Dennegang er det vist en F ølge af at Deres K o n e i de sidste D age har været mindre
varmtpaaklædt, men det er som sagt ikke farligt.
D eres ærbødige
H ornemann.

Næste brev er kun dateret "Søndag Eftermiddag", må være den 30. september:
K jæ re S c a venius.
V il D u give E lisabeth indlagte B rev fr a J acob og migpaa T irsdag - det seer ikke megetp æ n t u d
men det bleo vaadt fo r J acob imorges. J eg bar ingen P resentfa a et til hende, da T ante slet ikke
kunde finde det. vi vilde bave.
J fr . T ofte har seet paa flere T ing inde bos Scboltens. V i nkjølerne ere a f P let og m ed S 's
V aaben.jeg tør altsaa ikke indlade migpaa at byde paa dem. skjønt de er overmaade a f F orm og
A rbejde. D er er et net Skrivebord. siger de. som jeg vil forsøge at faa. som skal have en passende
Størrelse, nogle slebne K rystal K oisuer [?] som vi trænge til. har jeg ogsaa tænkt mig at faa. Glas
har vi derimod saa mange af. at jeg synes, det maatte være noget ganske aparte, der skulde friste
E n. og det er der dog nok ikke. D et meste S ø lv har S c h. solgt underhaanden. saa der er kun lidt
tilbage, det øvrige er P let. D er var et Stykke, som jeg bar megen L y st til. da det skal være saa
smukt og solidt, nemlig et firdelt M aghoni K læde- eller L innedskab. og jeg stoler paa. al D u er
saa god at forære mig det. hvis det ikke gaar for højt - der er 2, Fru B ovoreda [?] lader byde paa
det ene.
M aaske D u næste Gang D u skriver, oil sige mig. om D u har tilladt N iels Tjener, al hans T øi
maa staa her. det staar nemlig i K udskens K ammer, som jo forsaavidt ikke kunde skade, men
F ølgen er. at N iels er her bestandigflere Gange om D agen. og jeg kan ikke nægte, al jeg er inderlig
kjed a f den T raven og Slaaen med D ørene under mig. im idlertid har jeg intet villet sige. fø r jeg
vidste. om ban maaske har D in T illadelse - i alt fa ld veed D u vel næppe, at han betragter J ens'
K ammer som sit.
T ak fo r D it B rev. de havde jo deiligt V eirpaa N øddeturen i F redags. J eg skal bilsefra Fru Z .,
hun var hos mig iaften. M in S ide er ikke saa god idag. men maaske kan jeg sove det Onde bort.
D in hengivne Sophie

Herefter er der ingen breve i Rigsarkivet før et brev fra professor Hornemann, dateret den
14. oktober 1849.
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I det mellemliggende tidsrum skal Mormor være født. Ifølge et brev fra professor Fenger
til pastor Olivarius er Mormor født den 2. oktober 1849; men af hendes dåbsattest frem
går datoen d. 3. november, og det var da også den dato, der altid i familien blev regnet
for at være hendes fødselsdag. Datoen 2. oktober passer bedre med brevenes indhold om
kammerherreindens tilstand; men det er måske påfaldende, at hendes mand ikke har
opholdt sig i København eller har set til sin kone i tiden efter, at hun måtte anses for at
være smittefri. Hun havde dog angiveligt været alvorligt syg i lang tid.
K jøbenhavn d. 14 Okt. 18 49.
H øjtærede H r. K ammerherre.
D eres F rue har væ ret vel siden, og var i de sidste D age oppe den bele D ag. men ude bar bun
endnu ikke været, da jeg frygter den kolde Østenvind, vi har her, ogjeg heller ikke endnu turdet lade
hende kjøre.
J eg troer imidlertid, at dette snart vil kunne ske. skjøndtjeg ikke nægter, at det er den M otion, hun
sid st kan foretage - saa derfor er jeg ogsaa bange fo r a t lade hende kjøre den længere T our til
Gjorslev - og jeg proponerer derfor: a t vi vælger det sikreste fo r det mindre sikre, F amilien altsaa
flytte r til hende, altsaa herind. istedetfor, a t bun skulde flytte derned. D og ønsker jeg. a t
Kammerherren selv vil give mig R et. og jeg indrømmer at det omvendte (nemlig F lytten paa
L andet) godt kan ske. men ikke m ed fuldkommen Sikkerhed fø r om en 10 - 12 D age, og efter at
man bar seet. hun godt taaler a t kjøre. A ltsaa bliver det vel rigtigst at komme herind.
D eres ærbødige
H ornemann

Samme dag, må være den 14. oktober 1849, men brevet er udateret:
Søndag M orgen
K jæ re Scavenius.
I dag skriver H ornemann til D ig om D eres kommen hertil B yen, og glad er jeg da. al der nu er
taget en B eslutning, om ogsaa jeg hellere kunne ønske, at vi skulde være i nogen T id sammen paa
Gjorslev. J eg tæ nker paa R engjøringen og ordningen a f H uset her kan være fæ rdig til M idt i
næ ste U ge. N aar D e saa er kommet ind, maa jeg lade J omfru T ofte reise ud fo r at besørge
I ndslagtningen, da Kokkepigen ikke forstaar sig derpaa.
H vilke V æreiser vil du saa. at Pigebørnene og F r. W iehe skal have, jeg synes Kammeret nede
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er saa forkert indrettet til at have Senge i m ed D øre og Skabe paa alle V ægge. Og hvo r skjal vi
gjøre a f Johanne og P eder, der er jo det gamle S o vekammer, hvis D u sy nes vi skulde tage det.
Carl blev hjemmefra Skolen igaarfor H oste, og han er vist næppe kommet til Sølyst idag a f samme
Grund. D e skulde begge idag ben til en M and for at lade dem daguerrotypere, hvis det lykkes, har
jeg tænktpaa at forære d'Origny Stykket, da han holder saa meget a f D rengene, veed jeg, han vil
sætte P ris derpaa.
M ange H ilsener til B ørnene, paa T irsdag skriv erjeg lidt til Fru W , D in V iin er kommet, og sat
hen. J a hvor vil du finde en passende P lads til de 2 B arnebeds (?) det kan blive vanskeligt nok.
F arvel.
D in hengivne
Sophie

Også næste brev er udateret, må være den 17. oktober 1849:

T orsdag F ormiddag
Kjære Scavenius.
D a D u m ed P osten først ville kunne høre fra mig paa L ørdag, tager jeg m od E t. N eergaards
T ilbud at skrive m ed ham. - D et lader til, at H ornemann udtrykker sig noget utydeligt, naar han
skriver, da han til mig meente. at det i alle H enseender var det B edste. at D e flyttede ind. men jeg
kan jo nok forstaa, at han maaske udtrykker sig anderledes, da ban jo godt kan forudsætte den
M uligbed,at jeg kan taale R eisen og dog ikke være fuldkommen vis derpaa. Og da H . siger, at
det kan ban ikke fø r der er gaaet endnu længere T id, saa ønsker jeg ret, at D u og B ørnene snart
kom ind. jeg risikererjo ellers at vi endnu i længere T id blive skilte.
M ange K ræfter har jeg ikke endnu, det prøvede jeg igaar, da jeg første Gang gik lidt i Gaarden,
men deraf følte mig øm i alle L emmer og vanskelig kunde komme op a f Trapperne. N aarjeg sidder
i min Stol eller gaar omkring i Stuerne, føler jeg mig meget vel. E ndnu maa jeg ikke begynde at
K jøre. D u seer altsaa, min kjære V en, at jeg er nødt til at stemme for, at D e kommer ind, skjøndt
det milde V eir i disse 2 D age nok kunde indgive mig L y st til al reise ud, og fo r D in Skyld er jeg
bedrøvet ved at være A arsag i, at D u saa tidlig forlade dit kjære Gjorslev, som jeg haaber, D u ikke
tvivler om, ogsaa er mig det kjæresle Opholdssted. D et kunde vel ikke lade sig gjøre, at vi tog ud
tilJ ulen? eller nogetfør - til den T id maa da Kræfterne være kommet og F ølgerne a f Sygdommen
forsvundet - og blive ude til N ytaar. D et vilde være en D el U lejlighed, men den lod sig oel
overvinde, og saa maatte flere T ing, som Sølvtøi, oel blive tilbage, fo r ikke at kjøre fo r mange
Gange. D u skriv er mig vel nok til imorgen. M e d B aadene er sendt L ys, som jeg haaber komme
tidsnok til Søndag til dit Selskab.
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I M and ags begyndte M urerne paa Skorstenen, nu brænder det rask i Ovnen, men Stilladset
staar, fo r at de kan prøve m ed flere Vinde.
L ev vel,
kjærlig H ilsen fra D in hengivne
Sophie

Det næste brev i Rigsarkivet er dateret: Kjøbenhavn Tirsdag Morgen, poststemplet
angiver den 13. november 1849. Brevet indeholder intet af interesse ud over, at man kan
konstatere, at Sophie Scavenius altså var i København nævnte dato.
Næste brev, og sidste brev fra 1849 er dateret Gjorslev den 19. november 1849. Det er
sendt til P.B. Scavenius på Klintholm.
Brevet indeholder intet af interesse. Sophie Scavenius er altså taget til Gjorslev til sidst.
På nuværende tidspunkt (maj 1997) har det ikke været muligt at finde flere oplysninger
om Mormors fødsel.
Som nævnt er fødselsdatoen angivet forskelligt i dåbsattesten og i et brev fra Fenger til
Olivarius, henholdsvis d. 3/11 og d. 3/10, hvor d. 3/10 ville være mere sandsynlig i hen
hold til "legenden". I min fætter Niels Jacob Møller Nielsens kommentarer til Mormors
dagbog (omtales senere) nævnes et brev dateret den 2. oktober 1864 fra "Din gamle
Tantemoer i Øse Præstegaard", hvor denne, d.v.s. pastorinde Louise Haase, født Bech,
minder Ellen Carlsen om "denne Dato frem for alle", dvs. den 2. oktober. Om der her er
en hentydning til hendes fødselsdag, kan man ikke vide.
I henhold til dåbsattesten var Ellen Carlsen datter af Husmand Niels Carlsen og Hustru
Ellen Nielsdatter. Ifølge kirkebogen var blandt de indskrevne faddere Portner Rasmus
Nielsen og hustru, boende Lille Kongensgade 60 i København.
Om Mormors første leveår ved vi ikke meget.
I Fengers brev til pastor Olivarius den 12. maj 1852 skriver han:
Denne lille P ige har hidtil været sat i P leie hos simple B orgerfolk her i K jø benhavn, hun har her
fa a e t det godt, er blevet vel næret og vel plejet, saa at hun nu er et renligt og artigt tyam ,
fuldkommen sund i enhveer henseende.

I Mormors dagbog står der den 10. juli 1868 :
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I dag den 10 J ulifik jeg at høre N oget om mig selv fra min tidligsle T id. G.R og N ina vare
nemlig paa T rusholm bos K oks; og da Gusta kom hjem fo rtalte hun mig. at jeg havde været paa
T rusholm. Je g benægtede det. og hun sagde "hva d skal vi væ dde" h v o rtil jeg svarede: " J a. jeg
tør vædde, jeg ikke har været der. m ed mindre det skulle have været, fø r jeg kunde huske noget".
Og det var det netop. M inførste Plejemor, en M adam N ielsen, havde besøgt T rusholm m ed mig.
fø r jeg var to A ar. H un var en k u sin e til den gamle K oks afdøde K one. D ennes Sønnedatter,
A lvilda K ok, en ung Pige. kunde saa godt huske mig og bad om at hilse saa mange Gange. E n
J omfru Seidelin. som var der paa T rusholm nu, havde kendt F a der, da ban var P ræ st paa
V estkysten og kunde ikke glemme, at den lille P ige, som var der i H uset, den lille E lna, var mig
og var kommen her paa Egnen.
- J a, hvor Gud styrer ens Skæbne ganske forunderligt;jeg skal komme tilbage til den Egn, hvor jeg
var som ganske lille, jeg skal mødes med og høre T ale om de Personer, der have kjendt mig og mine
Plejeforældre tidligere. H vem er den J omfru Seidelin? M on bun er i Slægt m ed en P astor
Seidelin i N ærbeden a f V arde.
D a kan jeg forklare mig en Y tring a f K atrine N ikolajsen. som jeg trode bagefter var belt uhjemlet.
H un var nemlig den F ørste. der fortalte, at P astor Olivarius ikke var min virkelige F ader, men at
hun vidste, hvem mine F orældre var. men det vilde hun ikke sige mig. D e t foresvæver mig en dunkel
E rindring om. at hun sagde, det va r en T oldkontrollør; N avnetfortav hun i alle T ilfælde. J eg ved
nok hvor fortvivlet, jeg blev. og fortalte det bagefter til M oder. der bekræftede, at jeg var deres
Pleiedatter. men sagde, at det var stygt a f K atrine, især da hun, saalidt som F ader og M oder.
aldeles intet vidste.

Det har endnu ikke været muligt at identificere Katrine Nikolajsen. Der kan dog have
været nogen sandhed i Katrine Nikolaj sens udsagn om en toldkontrollør: Carl Emil
Nørager d'Orignys ældre broder, Frederik Julius d'Origny, var fra 1851 ansat i told
etaten, først som "Controlleur" ved Holtenau toldsted, senere som toldinspektør i Tønning
og efter 1864 i Holstebro for at ende sine dage som Toldforvalter i Korsør.
Det har heller ikke været muligt at finde ud af, om pastorinde Louise Haase f. Bech skulle
have slægtskab med Sophie Scavenius’ svigerinde Clara Meincke f. Bech, g.m. Sophie
Scavenius' broder Johan Henrik Meincke.
Næste oplysninger om Mormors barndom har vi kun fra Professor Fengers breve til
Olivarius og til mormor livet igennem. (Carl Emil Fenger, 9/2 1814 - 21/9 1884):

16

K jøbenhavn den 12. M a j 18 52
Velæ rvæ rdige H r. P astor Olivarius. M anø, R ibe.
J e g maa bede H r . Pastoren at undskylde, at jeg uden nogen I ndledning og uden at gøre D em
bekjendt m ed Anledningen til. at jeg netop henvender mig til Dem, tilsender D em disse L inier og
gjør D em et F orslag, som uden tv iv l vil komme D em temmelig uventet.
D e t hænder mig undertiden i min Stilling som L æge. at jeg bliver indviet i familieforhold, som
holdes skjultefo r den øvrige V erden. og det hænder mig da ogsaa tillige, at jeg bliver anmodet om
at medvirke til. at Vanskelighederne ved saadanne F orhold løses paa saa lempelig M aade som
mulig.
Saaledes har jeg fo r omtrent 2½ A a r siden været behjælpelig m ed at skjule fødselen a f en lille
P ige, som ogsaa lykkelig og vel er vugget ind i V erden, og har henlevet sine første L eveaar, uden
at nogen andre end de. der nødvendigvis maatte vide det. have erfaret, hvorfra hun er kommet.
D enn e lille P ige har hidtil været sat i P leje hos simple B orgerfolk her i K jøbenhavn. hun har her
fa a e t det godt. er blevet vel næret og vel plejet, saa at hun nu er et renligt og artigt B arn.
fuldkommen sund i enhver H enseende.
F orældrene ønsker imidlertid ikke. at hun skal blive der, da det piner dem. at B arnel skulde voxe
op uden at modtage den Dannelse, som de seh have lært at sætte P ris paa, og som derfor allerede
i nogen T id været betænkte paa at skaffe hende P lejeforældre, til hvem de med fuld T illid kunde
betro hende.
I den Anledning er jeg blevet anmodet om at henvende mig til D em og spørge D em, om D e skulde
være villig til at modtage B arnet. M eningen hermed er. at D e skulde tage B arnet i Deres H us,
føde. klæ de og opdrage det, som om det var D eres eget, herfor ville man kunne byde A em et
V e d e rlag a f 120 R bd . aarlig . D e t følger a f sig selv, at D e maatte fa a fr ih e d til at kunne bryde
forhold et m ed et fo rud bestemt V a rsel, naar D e fandt, at det ikke mere convenerede D em.
J eg antager i det foregaaende at have givet alle de Oplysninger, som ville være H r. P astoren
nødvendige fo r at fatte B eslutning i denne Sag. Skulde A e ønske flere, da er del en (Selvfølge, at
jeg m ed største B eredvillighed skal give dem, forsaavidt min I n strux tillader mig det. Denne er
imidlertid m.H .t. enkelte P unkter (som f . Ex. hendes forældrenavn) temmelig trang,
J eg undertegner mig m ed den største H øjagtelse
Deres ærbødige
E . F enger
D r.med. o g Professor.
Garnisonspladsen 111
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Kjøbenhavn d 3. J uni 185 2
H øjtærede H r. Pastor,
J eg takker Dem særdeles megetfo r begge Deres B reve og fo r den B eredvillighed, hvormed D e
er imødekommet det af mig stillede forslag. J eg haaber som D e, at dette F oretagende maa være
til Glæde fo r alle P arter, og jeg betror B arnet m ed fu ld T illid og F ortrøstning i D eres og D eres
H ustrus H ænder
M in eneste B ekymring er den S org, som herved forvoldes B arnets herværende P lejeforældre,
der elske det. som om det var deres eget; men jeg har dog al Grun d til at tro. at disse vil lære at
indsee, at hvad der sker, er til B arnets sande V el. og at de saaledes ville lære at bære. hvad der
nu er uundgaaeligt.
D eres P lan, muligvis selv at hente B arnet. er naturligvis fo r mig den allerbedste;jeg betragter det
som en Selvfølge, at der herfor bør erstattes D em. hvad B arnets Oversending ellers vilde koste,
jeg antager og foreslaar 2 0 R bd.
B arnet er døbt og D e skal faa A ttest saavel herfor, som fo r dets V accination.
E n skriftlig forpligtelse bør vistnok oprettes mellem os; men jeg antager, at den bedst affattes under
en mundtlig forhandling, naar De er kommet hertil. Som Sikkerhed fo r B etalingen vil ikkun stilles
de P enge. som ved foræ ldrenes B estræbelser hidtil er bleven udsatte fo r B arnet; de udgør fo r
Øjeblikket 155 R b d., som staa i Kjøbenhavns Sparekasse; B ogen beror hos mig; hidtil ere disse
P enge aarligt bleven forøgede, og jeg venter, al det i fremtiden vil ske paa samme M aade. D erfor
kan jeg meddele D em. at baade F aderen og M oderen ere fo lk . som B arnet skal ligge megetpaa
H jerte, og i saadanne Stillinger, at de efter al menneskelig Sandsynlighed vedblivende vil være i
Stand til at udrede B etalingen; endelig er det mig bekjendt, at i det mindste en a f dem har truffet
saadanne F oranstaltninger, at endogsaa efter hans D ø d B etalingen vil kunne udredes, J eg kan
ikke optræde som B orgen. da B arnet ikke staa mig nær; menjeg skal drage Omsorg for. at jeg vor
personlige Sammenkomst kan forestille D em fo r en paalidelig M and, som i T ilfælde a f min A fgang
kan tjene som M ellemmand.
D eres Spørgsmaal, om der er nogen Sandsynlighed for, at B arnet vil blive fordret tilbage, fatter
jeg fuldkommen B etydningen af. N ogen Sikkerhed i denne H enseende kan og bør jeg ikke give
D em; menjeg kan kun meddele D em min Overbevisning, som er den, at det er meget usandsynligt,
at en saadan fordring vil blive stillet, naar B arnet aandeligt og legemligt trives hos D em.
J eg venter nu snart al høre, om D e har betænkt D em at rejse til K jøbenhavn, og naar jeg kan
vente D em her.
M ed sand H øjagtelse. Ærbødigest
F enger
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Overenskomst paa T ro og L ove mellem P rofessor og D r..medE. C . F enger og Præsten M . C .
O l ivarius paa M andø angaaende B arnet E ll en Carlsen, født den 3 .die October 1849, som
P rofessoren skulle skaffe P lejeforældref og som P ræsten m ed H ustru v il uære F o rældre for.
1)

M . C . O l ivarius antager sig ovennævnte E l l en Ca r lsen, føder, klæder, opdrager og
beh a n d ler hende i a l l M aader forsvarligt og samvittighedsfuldt, som om hun var
hans eget B arn, hvorfor be ta les ham 120 R bd. skriver eet hundrede og tyve
R ig sbank d a l er for om A aret.

2)

B e ta lingen e r lægges halvaar l ig forud m ed 6 o Rbd. som t i l stilles P lejeforældrene
i den K j øbstad, som er nærmest B arnets Opholdssted i samme October og M ai
M aaned, første G ang i O ctober 185 2 tilligem ed B e ta lin g for den T id\ der er
forløben fra B arnets M odtagelse in d til O ctober M aaneds B egy ndelse.

3)

K ontracten kan fra begge S i der opsig es m ed et F jerdingaars V arsel.

4)

T i l S ik k e r he d for B e ta lingen s tilles S p a rekassebogen N o. 3 5 2 3 , der tilhører
E llen C arlsen og lyder paa 155 R b d., hvilken S u m a a rlig forøges a f B arnets
F o rældre. S p a rekassebogen bliver hos P rofessor Fenger, men i T ilfælde af, at den
a a rlige B e ta ling for B arnet udebl iver, ska l den udredes deraf.

5)

P rofessor F enger kan ikke indestaa for B e ta lingen som K autionist og
S e lv s kyldner, men vil Bidrag e til, at Overenskomsten opfyldes i a l l e Henseender,
herom faa ingen T v iv l være. I professor F engers F orfald tiltræder medundertegnede P rofessor D r. E . H ornemann i hans S te d .
K jøbenhavn i A ugust 1852
sign. E . H ornemann D r.med.

sign. F enger
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Som det fremgår af overenskomsten mellem Fenger og Olivarius, er den også
underskrevet af professor Hornemann, (Claus Jacob Emil Hornemann, 19/4 1810 - 16/6
1890). Begge var professorer og overlæger ved Frederiks Hospital. Det ses af biografier,
at de har arbejdet meget sammen i forskellige bestyrelser ud over naturligvis på
hospitalet. De har været venner fra studietiden, hvad der bl. a. fremgår af, at de er
portrætteret sammen på billedet Studenter omkring en punchebolle, der hænger i
Lægeforeningens bibliotek. Som det fremgår af Sophie Scavenius' breve, var de begge
hendes læger under "karantænen" i København i 1849. Der er således god
overensstemmelse med dette forhold og den overleverede legende, at Fenger fjernede det
nyfødte barn og sørgede for en plejefamilie til det.
Det fremgår ligeledes af overenskomsten med Olivarius, at der skulle betales 120 Rbd.
årligt for plejen af Ellen.
M odtaget af P rofessor Fengerfo r at hente Ellen
K jøbenbavn d 15 A ugust 185 2

3 0 R bd.

sign. M .C Olivarius.
M odtaget fra Professor F enger den betingede betaling fo r Ellen Carlsen fo r tidsrum m et fra
M idt i A ugust til M idten a f Februar 1653 et halvt A ar.
60 R bd.
M andø den 11 N ovember 1652.
sign. M .C Olivarius.
R estance fra 15 F ebruar til 2 6 A pril.
D en 2 6 A pril modtaget den halvaarlige betaling fo r Ellen
6 0 R bd.
6 0 Rbd.
D en 12 te N ovember 1853 -------d o -------do
sign. M .C Olivarius.
D en 6 M a i 185 4 modtaget-60 R bd. / d. 15 N ovember
6 0 Rbd.
sign. M .C. Olivarius
120 R bd.
D en 1 J uli1855 modtaget
sign. M .C. Olivarius.
6 0 Rbd.
D en 26 M a i 185 6 modtaget
6 0 Rbd.
N ovember s.A a.
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I J uli 185 7 modtaget
16 M ai 185 6 modtaget

6 0 R bd. N ovbr. s.A a.

M ai 18 5 9 modtaget

6 0 R bd. N ovbr s.A a.

A p r il 18 6 0 modtaget
F ebruar 18 61 modtaget
14 M arts 18 6 2 modtaget
16 M arts 18 63 modtaget

6 0 Rbd./12 0 R b d. N ovbr.s.A a.

sign. M C. Olivarius.
120 Rbd.
sign. M .C. Olivarius.
60 R bd.
sign. M .C.Olivarius.
6 0 Rbd.
sign. M .C. Ol ivarius
6 0 R bd.
sign. M .C. Oliv arius
6 0 R bd./ 120 R bd.
sign. M .C. Olivarius
120 Rbd..
sign. M .C. Oliv arius
120 R bd.
sign. M .C. Olivarius

Det ses også, at beløbet blev betalt med 60 Rbd. 2 gange årligt. Det fremgår af
overenskomsten og også af et senere brev fra Fenger til enkepastorinde Olivarius, at der
findes en sparekassebog i Kjøbenhavns Sparekasse, bogen har nr. 3523, opbevares af
Fenger, og på denne konto indsættes årlige beløb af forældrene.
Da jeg i 1989 havde lejlighed til at læse i den dagbog, som Sophie Scavenius havde
efterladt, og som tidligere er omtalt, fandt jeg, at der på indsiden af den bageste perm var
nedkradset flere spredte notater. Eet af disse vakte stor interesse :
D . 9. M a rts, fo r medio Februar, betalt de 6 0 R bd. og 2 S k. til Sparekassen

60 Rbd. var det beløb, der halvårligt skulle betales til pastor Olivarius for pleje af Ellen.
Sparekassebogen eksisterer desværre ikke mere; men hvis sparekassens hovedbog endnu
eksisterede, ville det være muligt at se, om indbetalingen et eller andet år d. 9. marts var
sket til konto nr. 3523. En større efterforskning blev derfor iværksat, men trods megen
beredvillig hjælp fra Sparekassemuseet i Korsør, fra Erhvervsarkivet i Århus og fra flere
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tidligere medarbejdere i københavnske sparekasser måtte man til sidst erkende, at denne
hovedbog ikke længere eksisterede.
Tilbage var så at se, om bemærkningerne kunne afspejles i de kvitteringer, der er ned
skrevet på selve plejekontrakten. Der er intet årstal på notatet i dagbogen, men af
kvitteringsnotaterne fremgår, at den første betaling var for at hente Ellen i København,
30 Rbd., der blev betalt i København den 15. august 1852. Den næste betaling er
den betingede betaling fo r Ellen Carlsen fo r tidsrummet fra M idt i August til M idten
a f Februar 1853 et halvt A ar,

der er betalt forskudsvist den 11. november 1852, derefter følger betalingerne nogle
gange halvårligt, andre gange helårligt med 120 Rbd.: men det fremgår således, at
betalingsterminerne var medio februar og medio august. Det er således ganske
overordentlig sandsynligt, at en betaling til sparekassen på 60 Rbd. for medio februar, er
en indbetaling til Ellen Carlsens konto; men helt sikkert havde det jo været, hvis
hovedbogen endnu fandtes og kunne bekræfte indbetalingen.
Sidste kvittering for betaling er dateret den 16. marts 1863 og er på 120 Rbd., der dækker
for tidsrummet indtil medio februar 1864. Pastor Olivarius dør i Hodde den 14. november
1864. Enkepastorinden flytter derefter til København og Ellen Carlsen har fortsat sit hjem
hos hende.
De næste oplysninger har vi fra et brev fra Fenger til Fru S. Olivarius, Parcelvej Nr. 11:
Kjøbenhavn d 10 M ai 18 6 7
H øjtærede F rue.
M e d M odtagelsen a f Deres ærede Skrivelse a f G aars D atum har jeg betalt D eres (Søn
torplejningspenge fo r indeværende A ar fo r Ellen Carlsen m ed 150 R bd., som jeg haaber, at D e
har modtaget.
D e t glæder mig at erfare, at hun nu har fuldendt sine K urser hos F røken Z ahle, og jeg takker
D em mange Gange fo r Deres Omhu fo r hende, ligesomjeg ganske bifalder Deres H ensigt. at lade
hende prøve sine K ræfter som Læ rerinde. J eg har al Grund til at vente, at de samme Aarpenge
fremdeles indtil V i dere vil blive udbetalt til D em, og kan kun bifalde Deres ten sig t. at lade den
fo r hende bestemte aarlige Sum tilfalde hende personlig, naar D e har faaet de m ed hendes
U drustning m.m. forvoldte U dgfter dækket, M aaden, hvorpaa dette skal ske, maa jeg ganske
henstile til Deres Afgørelse.
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D e r er efierhaanden til F ordelfor hende indskudt smaa Summer i Sparekassen i K jøbenhavn, og
Sparekassebogen, N r. 3 5 23, beror hos mig, og ligger i min Sekretair, indsvøbt i et stykke Papir,
p aa hvilketjeg har skrevet, at den tilhører hende, og at hun er hos Dem; jeg har ilagt nævnet en
bekjendt M and her i B y en, som veed b e s k e d om hendes herkom st.
D e t i Sparekassen indestaaende B eløb udgø r 3 76 R bd. 6 6 Sk. foruden R enten a f denne (Sum
fra M a i 18 65. heller ikke er der mig bekjendt, at noget L egat er udsat til G unstfo r hende.
I mørkeste T ilfælde vil dette D rev være hende til tilstrækkelig L egitimation til at erholde
Sparekassebogen udleveret.
D eres megetforbundne
F enger

Vi ved altså, at i maj 1867 havde Mormor ikke fået nogen formue fra sine forældre. Hun
vidste heller ikke på dette tidspunkt, hvem hendes forældre var. Det fremgår af den
dagbog, som hun førte, medens hun var ansat som privatlærerinde i Norup præstegård.
Så sent som den 10. juli 1868 skriver hun i dagbogen, efter bemærkningerne om, at hun
tidligere som barn havde været der på egnen:
"Sløret, H emmelighedens Slør, begynder at hæ ve sig. og jeg stoler sikkert paa, dette er kun
B egyndelsen; snart skal det helt tages bort, og min L ængsel skal vorde tilfredsstillet, J eg skal
kende fuldt og ganske mine F orældre. H erre, lad det ske .."

Som nævnt var Mormor privatlærerinde i Norup præstegård. Præsten var Gottfred
Berggreen, søn af komponisten Andreas Peter Berggreen, der var gift med en søster til
Sophie Olivarius, Mormors plejemor. Da Mormor følte sig som barn af Olivarius, må
forholdet mellem Berggreen og hende have været som fætter og kusine. Efter dagbogen
at dømme, har Mormor haft det godt i Norup, men da dagbogen slutter i maj 1868, ved
vi ikke, hvad der var årsag til, at hun opgav sin stilling, måske bare ønsket om at komme
videre i tilværelsen. Hun skriver for første gang til Fenger, hendes brev kender vi ikke,
der er kun bevaret Fengers breve til hende gennem mange år. Det første brev fra Fenger
er dateret Kjøbenhavn den 8. februar 1869, og i modsætning til oplysningerne i Fengers
brev til fru Olivarius i maj 1867, synes de økonomiske forhold at have ændret sig:
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F røken Ellen Olivarius.
D e t var meget rigtigt af D em at skrive mig til. D e kan trøstigt henvende D em til mig i hvilke
Vanskeligheder, der end maatte møde Dem, og D e skal altid finde mig rede til at give D em den
bedste Vejledning og H j æ lp som formaas.
D e Grunde, som have bevæget D em til at fratræde D eres nuværende Stilling til 1ste M aj\ tjener
mig fuldkommen fyldestgørende og tillige ærefulde fo r Dem, og naar D e ønsker at erhverve D em
fl ere K undskaber. da er dette et saa [?] F ormaal, at jeg nok skal skaffe D em H jæ lp til at naa det.
D e har R et i. at D e kun meget vanskeligt vil kunne blive saaledes anbragtpaa L andet, at dette
F ormaal kan opnaas. Selv i de fleste K jøbsteder vil der være store H indringer derfor, og det
R ette vil altsaa være, at D e kommer til K jøbenhavn.
D og bør D e ikke tænke paa her at komme i en Stilling, hvor D e selv kan fortjene V eres
Vinderhold: thi dette ville lægge D em fo r store H indringer i V ejen fo r D eres egen U ddannelse.
D e bør leve heri nogle A a r. og nyde U ndervisning a f gode L ærere, og M idlerne hertil mener jeg
nu, at jeg kan skaffe Dem.
D er opslaar nu et Spørgsmaal, med H ensyn til hvilket D e maa vise mig en stor A a benhjertighed,
J eg har altid hørt, at D e har havt det godt hos D eres P lejeforældre. M en jeg har jo kun havt
megen liden L ejlighe d til selv at see noget deraf. D e maa altsaa selv besvare følgende Spørgsmaal:
vil D e hellere igjen tage hjem til D eres P lejemor end til noget andet S ted ? H va d D e svarer mig
herpaa skal blive i F ortrolighed mellem os 2. Svarer D e mig, at D eres inderligste Ønske er at
komme hjem til hende, saa vil ¡eg gaa til hende, og foreslaa hende atter at tage m od D em paa den
B etingelse, at der ydes hende et maanedligt V ededag fo r den forøgede U dgift. som D eres Ophold
hos hende vilforaarsage hende. Svarer D e mig derimod, at D e av en eller anden G rund, som gjør
del ønskeligen fo r D em at komme til A ndre, saa vil jeg see at finde en rigtig vakker og dannet
F amilie. som vil tage imod Dem, og hos hvilken der er H aab om, at D e vil faa det meget godt. D e
vil da kunne nyde den U ndervisning og i det hele modtage den aandelige U dvikling, som D e
længes efter.
I ethvert T ilfælde skal D e kun trøstigt se Fremtiden imøde. S v a r kun m ed god V ilje og ærligen
Sind. V en n er skal D e ikke mangle.
D eres hengivne
F enger

Mormor flytter tilbage til sin plejemor. Fra de københavnske adresselister ved vi, at fru
Olivarius samtidig er flyttet fra Parcelvej nr. 11 (nu Griffenfeldtsgade) til Søgade nr. 9,
første sal (nu Læssøgade). Fru Olivarius må her have haft et større pensionat. Foruden
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hende selv har hun boende: sine to ugifte søstre, frøknerne Wettergreen, sine to sønner
Frederik og Tage, en tjenestepige, Mormor og en pensionær, stud. theol. Jacob Møller,
som i juni 1870 bliver cand. theol. og samme år lærer ved Christianshavns Døtreskole.
I november 1871 bliver Mormor gift med Jacob Møller, og de flytter til Søgade nr. 1 .1
1873 flytter de til Søgade nr. 5 og samme år i august til Nakskov, hvor Morfar blev
kapellan.
Den første oplysning om den formue, som Mormor ifølge legenden havde arvet efter sin
mor, har jeg fundet i et brev fra Fenger til Morfar, dateret Bern, den 2. oktober 1874.
Morfar var endnu kapellan i Nakskov, og den tidligere omtalte pastor Bergreen må have
bedt om at låne nogle penge af ham.
I den anledning skriver Fenger :
K jæ re P astor Møller,
D a Ellens M o d e r overleverede mig de P enge, som nu danner D eres F ormue, lagde hun den
F orpligtelse paa mig, at jeg skulde anbringe disse P enge saaledes, at de kom Ellen og efter bendes
død ubeskaaren bendes B ørn, om hun fik saadanne, tilgode. D enne F orpligtelse lovede jeg hende
at opfylde, saa vidt det var mig muligt: men det bar voldt mig en D el H ovedbrud (T h i det er ingen
let Sag, under de her givne fo rh o ld at finde en betryggende fo rm fo r saadan Anbringelse), indtil
jeg lærte D em nøiere at kjende. T h i da indsaa jeg tydeligt, al der ikke kunde gives nogen mere
betryggende form . end et mundtligt O rd mellem D em og mig, og denne Opfattelse har nu ganske
rodfæstet sig, idet f e gjør Opfyldelsen a f P astor B erggreens Anmodning til D em afhængig a f mit
Samtykke.

Brevet fortsætter med overvejelser om sikkerhedsstillelse i form af en livsforsikring etc.
Mit projekt om at verificere "Legenden" var begyndt med at tyde de mange breve fra
Fenger, som fandtes i onkel Vilhelms arkiv. Jeg fandt ikke andre oplysninger om, hvorfra
pengene stammede, end denne:
D a Ellens M oder overleverede mig de P enge...,

det var derfor klart, at pengene var givet i giverens levende live, hvorfor man ikke skulle
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vente at finde oplysninger om pengene i skiftet efter Sophie Scavenius. Nu var det så
heldigt, at der udkom en bog: "Jacob Scavenius. En moderne politiker i det gamle Højre"
af overarkivar ved Rigsarkivet Sigurd Rambusch. Her fik jeg pludselig foræret mange
nyttige oplysninger om Sophie Scavenius og og hendes mand og børn.
Kammerherre Peder Brønnum Scavenius døde den 4. december 1868. Ved bodelingen
efter ham arvede Sophie Scavenius 80.000 kr., familiens sølvtøj, der skulle videregives
til ældste søn, Jacob Scavenius; men da der også blev oprettet et familiefideikommis, har
hun måske også haft indtægter heraf.
Fengers brev til Mormor af 8. februar 1869, hvor han meddeler hende, at der er rigelige
midler til hendes videre uddannelse, er altså skrevet 2 måneder efter, at P.B. Scavenius
døde. Det er vel næppe sandsynligt at Sophie Scavenius så tidligt efter hendes mands død
har videregivet en større formue. Efter oplysningerne i Fengers breve fra 1869 og 1874
får man det indtryk, at der kan være tale om en periode, hvor Fenger har bedre adgang
til penge, end da der betaltes månedlige plejevederlag til plejemoderen, og så den
endelige gave fra moderen.
Nærmest ved et tilfælde fandt jeg frem til boet efter Sophie Scavenius, det findes i
Landsarkivet i Viborg. Hendes yngste søn Peder Scavenius, der ejede Voergård i
Vendsyssel, var bobestyrer, hvilket måske er forklaringen på, at boopgørelsen findes i
Viborg og ikke i Landsarkivet for Sjælland, da Sophie Scavenius i sin enkestand boede
på gården Billesborg, en større gård under Vallø.
Det fremgår af boopgørelsen, at der ikke var en større pengeformue i boet, men at hvad
der fandtes, var deponeret hos Det Suhrske Handelshus. Kopibøger fra dette firma er
deponeret i Erhvervsarkivet i Århus, Af Sophie Scavenius' konto kan man bl.a. se, at hun
under rejser i Europa må have haft et akkreditiv fra Suhr, der efterfølgende har betalt fx
hotelregninger, ganske som vi i dag bruger et kreditkort.
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Den mest interessante oplysning var dog kopien af et brev til Peder Scavenius hvor man
meddeler hvilke værdier, der er deponerede hos Suhr, Brevet slutter med følgende:
.. E ndnu tillader vi, os at bemærke, af f ølgende Effekter, som i sin T id bar oæret deponerede bos
os, nemlig :
R d.1 0 ,0 0 0 N a tionalbank A ktier
R d.2 0 ,0 0 0 P rivatbank Aktier
R d. 5 .3 3 3 ,4 P anteobligationer
efterbaanden ere udleverede til K ammerherreinden i hendes levende L ive. "

Et endnu mere vigtigt dokument fandt jeg i Rigsarkivet, i privatarkiv nr. 6256, Jacob
Frederik Scavenius, C. Personlige Papirer, 4. Dødsattest for Charlotte Sophie Scavenius
f. Meincke, 1872. Det var to originale italienske dødsattester. Sophie Scavenius døde
under et ophold hos sin datter Anna i Rom. I samme læg som dødsattesterne fandt jeg et
lille dokument, en til hendes arvinger efterladt meddelelse, skrevet på et stykke papir, ca.
15 x 20 cm., linieret som fra en lille skriveblok. Dette arkivalie var, da jeg fandt det, ikke
selvstændigt registreret.
B illesborg F ebruar 18 72
D en Capital, som S cavenius efterlod mig. og som var sat i P rivatbankaktier, har jeg trukket ud
deraf og bestemt til et p hilantropisk Øiemed, som jeg alt i flere A ar har tænkt mig at anvende den
til.
D enne I de synes jeg. at jeg havde R et til at udføre, da alle mine B ørn, Gud være lovet, ikke
trænge, saa at jeg skulde anse det fo r min P ligt at efterlade den til dem.
H ornemann er den, som jeg bar aftalt det fornødne med.
C. S .Scavenius

Som vi ved fra tidligere, var Hornemann og Fenger nævnt i brevene fra karantæne
perioden som læger for Sophie Scavenius, de var begge underskrivere af plejekontrakten
med pastor Olivarius. I 1872 har Fenger næppe praktiseret som læge, han var medlem af
Rigsdagen og Finansminister. Dette kan forklare, at det er Hornemann, der nævnes som
den, hos hvem arvingerne kan få oplysninger, om de ønskede det. Legenden i vor familie
vil vide, at ingen af arvingerne ønskede oplysning om, hvorledes pengene var anvendt.
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I Fengers breve er der kun en enkelt bemærkning, der kan bekræfte, at Sophie Scavenius
var Mormors mor.
I et brev dateret Kjøbenhavn, den 28. October 1879 skriver han bl.a.:
"D eres M oder hed Sophie. J eg seer ikke, hvorfor D e ikke skulde kunde benytte det som B arnets
første N avn"

Det må dreje sig om navngivning af en af min moders søstre, der kom til at hedde Ellen
Sophie Christiane, født den 12. oktober 1879, døbt i Sandby Kirke den 30. november
1879. Det var iøvrigt anden gang, man benyttede navnet Sophie som andet fornavn, min
moder var døbt Marie Sophie i 1877.
Der er bevaret en del breve fra min mormor til min morfar, der var medlem af bestyrelsen
for Indre Mission, og som må have været en meget benyttet taler ved missionsmøder
rundt om i landet, og derfor ofte var borte fra hjemmet. Kun i eet brev har jeg fundet en
hentydning til slægten Scavenius, i et brev dateret Radsted, den 16. juli 1887:
Kjære J acob.
H jertelig T ak fo r D ine B reve. M e n hvilken Overraskelse, da jeg først ventede A ksel hjem i
L øbet a f næste U g e og saa se ham idag komme ind a d D øren. E milie og M arie var gaaet til
B yen fo r at besørge et T elegram til ham om. at han skulde hilse paa sin B edstemor Søndag
M orgen ved D ampskibet, og saa træffer de D rengen selv og kom hjem sammen.
D e fortalte alle i M unden paa hinanden, og noget a f det første de fortalte var, at A k sel og en (S. - fra M øen havde maattet hjælpe de andre i T ysk, og samme to D renge vare svæ rt glade derover
og glade ved hinanden. D et var en forunderlig taknemlig F ølelse, der bævede igennem mig, T ak til
H erren, der førte D rengene sammen. "Atte r det skilte bøjer sig sammen, en Gang i T iden vorder
de et". D e fa a vel aldrig at vide, hvor nær de staa hinanden, men maa de kun komme til at holde
a d hinanden og støtte hinanden i alt. hvad godt er, så vil jeg sige inderlig T ak herfor —

En senere bemærkning i brevet har det ikke været mig muligt at finde en forklaring på :
T ænk, var det ikke kønt a f M oster Suhr at komme fo r al høre, hvorledes det var gået A ksel
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Jeg er ikke stødt på "Moster Suhr" i andre sammenhænge.
Den S.-- fra Møen, der omtales, må være Frederik Holger Scavenius, f. 31.10. 1875 på
Klintholm, søn af Carl Scavenius. Ifølge "Soraner Biografier 1822-1890" har han gået
på Sorø Akademi samtidig med min morbroder Aksel Møller, født den 30. maj 1887:
I Rigsarkivet, Privatarkiv nr. 6256, Jacob Frederik Scavenius, C. Personlige Papirer,
findes et brev fra min mormor til Jacob Scavenius, et i vore øjne ejendommeligt brev,
præget af at komme fra et menneske der, så vidt vi kan se, levede hele sit liv i stor
fromhed:
R adsted P ræstegaard 18 / 8 /7 91.

H øjvelbaarne H r . K ammerherre Scavenius.
D a jeg m ed Deltagelse ha r set, al D e har opgjort D eres Stilling som Minister, og den ulykkelige
Skolesag vel for en D e l er S k y ld deri, vildejeg gerne have L ov at sige Dem, al D e netop i D eres
B estræbelserfo r at ophjælpe Skolevæsenet har min og manges fulde Sympathi. M e n det, der nu
synes D em tungt, trorjeg sikkert, kan og vil blive D em til Velsignelse. M in M a n d ogjeg er i stadig
B øn fo r D em, og det staar fo r mig, som om den himmelske F ader vil bruge M odgangen til at vise
D em, at D e intet formaar ved egen K raft, og til at kalde L ængselen frem hos D em efter den
F relser, der først og fremmest vil give os sig selv og dernæst alle T ing m ed ham. "D e n H erren
elsker, revser han". G id M odgangen fo r D em maa blive e t Tegn paa, a t Jesus elsker D em. som
han ikke kunde fa a sagt D em under L ykkens M edbør, dette nemlig, om D e vil give ham L ov til
at blive D eres F relserfo r al Synd, D eres et og alt. H erren velsigne D em til at sige J a dertil, saa
skal ogsaa denne P røvelse blive til G uds Æ re og til D eres timelige og aandelige L ykke.
B ed daglig; bønnen formaar meget, naar den er oprigtig. H erren siger selv : " K ald mig paa
N aadens D ag. og jeg vil udfri D ig, og D u skal takke mig".
D eres ukendte og dog hengivne
Ellen M øller

Der er i hvert fald ikke gemt noget svar på dette brev, om der overhovedet har været
noget. Det er ejendommeligt, at brevet er gemt og arkiveret i Rigsarkivet sammen med
andre private papirer; måske har modtageren været kendt med, hvem afsenderen var.
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Den anden del af "legenden" om striden mellem Mormor og hendes plejemor angående
hendes formue er klart belyst gennem de breve, fra fru Olivarius og fra Fenger, der er
gemt. Derved bekræftes den anden del af "Legenden". At bevise, eller i hvert fald
sandsynliggøre, den første, og for mig vigtigste, del af "Legenden", om min mormors
oprindelse, har jeg længe følt som en forpligtelse, jeg påtog mig, da jeg arvede de
familiearkivalier, der tidligere var samlet af min morbroder, læge Vilhelm Møller. Uden
dette arkiv som udgangsmateriale havde det ikke været muligt.
Legendens anden hovedperson er Carl Emil Nørager d'Origny.
I onkel Vilhelms arkiv findes, hvad han har samlet om d'Origny fra Ribe, hvor han endte
sine dage som adjunkt ved katedralskolen. Det lykkedes ham at komme i kontakt til en
dame, Anna Jacobsen, der må have haft interesse i arkivstudier. Det er hendes indsamling
af lokale arkivalier i 1942, der har givet de fleste personlige oplysninger.
Min fætter Niels Jacob Møller Nielsen har samlet, hvad han kunne finde i den
tilgængelige genealogiske litteratur.
Selv har jeg suppleret dette materiale og dertil føjet oplysninger, jeg har fundet i de breve,
der findes i Rigsarkivet, privatarkiv for slægten Scavenius.
Den, vi kan takke for, at der på dansk foreligger en omfattende beskrivelse af familien
d'Origny, er Gustav Ludvig Wad, der var landsarkivar ved Landsarkivet i Odense. Han
var gift med en datter af Frederik Julius d'Origny, en ældre broder til Carl Emil Nørager
d'Origny. Som genealog har han slet ikke kunnet lade være med at forske i sin kones
slægt. Resultatet publicerede han i et lille skrift: Til Minde om Captain Frederik Julius
d'Origny, Toldforvalter i Korsør, Ridder a f Dannebrog. København 1888. Anden del af
denne publikation har titlen: Familien d'Origny. Denne del er også publiceret i
Personalhistorisk Tidsskrift, I, 3, side 115. En væsentlig del af Wads arbejde er gengivet
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i Hauch Fausbølls: Slægtshåndbogen, år 1900.
Endelig findes som manuskript i landsarkivet i Odense E. Juel Hansen: Slægten d'Origny
i Danmark. Odense 1946. Nedenstående er hentet fra disse kilder. Interesserede, der
ønsker kendskab til hele materialet, henvises til de nævnte kilder.
Familien d'Origny har sit navn fra godset Origny i Thirache, som den ejede fra før 1126.
I talrige linier har den bredt sig i Vermandois, Champagne, Normandiet, Bourgogne,
Holland, Geneve, Tyskland og Danmark.
Den første mand, der nævnes af slægten, er Robert d'Origny, 1126. År 1142 nævnes
Herbert d'Origny, formentlig fader til Hescelin d'Origny, herre til Origny i 1147.
Herefter nævnes mange efterkommere som herrer til Origny, alle riddere eller væbnere,
der tjente franske konger, indtil Jacques d'Origny, herre til Origny, der tjente under
kongerne Johan og Carl V (1355, 1367). Han havde 5 sønner. Kendt er Louis, som
flyttede til Bourgogne og som lod Origny gå over i fremmed eje. Slægten spredes over
det meste af Frankrig og nabolande, flere er officerer, der blandt andet nævnes i Sverige
og i Rusland. Flere i slægten nævnes som ejere af godser mange steder i Frankrig, de
beklæder høje embeder som officerer, civile myndigheder og som gejstlige. Især én gren
af slægten beklæder høje embeder i Reims, således nævnes Claude d'Origny, dr. juris og
decanus ved domkirken, og Charles d'Origny, 1635, som stiftere af hospitalet i Reims,
og Philippe d'Origny (1593 - 1650), som sammen med sin hustru Henriette Michon
skænkede en klokke, la Henriette, til Abbediet Saint-Nicaise i Reims. Blandt deres
efterkommere er Robert d'Origny, født 1686, Conseiller du Roy au Presidial de Reims.
I sit ægteskab med Marie Charlotte Maillefer var han fader til to sønner, af hvilke den ene
var Henry Alexis.
Henry Alexis d'Origny, født den 3. marts 1719, tjente 19 år som Garde du Corps du Roi.
Han deltog i 1745 i slaget ved Fontenoy og tog i 1754 sin afsked som Captain af
Cavalleriet. Han gik i 1761, med assistance af sin slægtning Ogier, fransk ambassadør i
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København, i dansk tjeneste og døde i 1794 som Oberst af Cavalleriet. Han ægtede i
1767, "efter at kongen dertil havde givet sit samtykke", Sophie Charlotte de Hansen, født
18. juni 1750 på Ulriksholm mellem Odense og Kerteminde, datter af Frederik V og
Catharina Else Maria de Hansen.
1. Deres søn, Frederik Julius d 9Origny (født den 12. januar 1774 i Odense, død den
1. august 1838 i København) blev i en alder af 6 år (!) sekondløjtnant ved jydske
geworbne Infanteriregiment, og tjente derefter hæren hele sit liv. Om hans
forskellige udnævnelser og tjenester henvises til de nævnte genealogiske kilder. Dog
skal det nævnes, at han i 1808 var næstkommanderende i Roskilde under spaniernes
kantonnement der. De spanske tropper gjorde mytteri mod deres franske officerer,
og d'Origny nævnes for sin modige indsats i denne affære. I 1809-13 tjente han som
Højstkommanderende på Agersø og Omø og var i denne periode fraværende fra
korpset. Han skulle bl.a. lede bygningen af skanser, hvilket blev hæmmet af
mosegrisenes underminering.
I 1812 blev han Ridder af Dannebrog, i 1825 Ridder af den franske Æreslegion, i
1826 udnævnt til Oberst, i 1828 Dannebrogsmand, i 1829 Kommandør af
Dannebrog, 1834 Kommandant i København og i 1836 Kammerherre. "Han nævnes
a f sin samtid mellem hærens dygtigste officerer, han havde egenskaber, der under
vanskelige forhold som i 1808 var a f væsentlig betydning : Mod, Energi og
Conduite".
"Hans private Liv var såre lykkeligt; med Hustru og Børn førte han det kjærligste
Samliv. En Del a f sin Fritid ofrede han paa Dyrkning a f sin Have i Citadellet, hvor
han aarligt modtog Besøg a f Dronning Marie Sophie Frederikke. Dyrkning a f
Hyacinter paa fri Land indførte han i Danmark, og paa hans Initiativ stiftedes det
kgl. danske Haveselskab". I 1826 fik han Landhusholdningsselskabets anden
medaille i guld for "Hyacint-Zviblers dyrkning paa fri Land". Han blev den 8.
december 1808 i Lundehuset, Gentofte sogn, viet til Anna Hedevig Schultz, født
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den 8. oktober 1781 på Christianshavn, død den 23. marts 1858 i København. Hun
var datter af inspektør ved Søkvæsthuset Jens Schultz og hustru Anna Hedevig
Nohr.
2.

Cathrine Marie Alexandrine d'Origny, blev døbt i Sct. Knuds kirke i Odense den
29. juni 1776 og døde den 26. april 1855. Hun blev gift med Christian Peder
Flensborg, født den 8. juni 1772, død den 16. januar 1838. Han blev kontreadmiral
og var søn af forfatter, cand. theol. Christian Flensborg og Charlotte Margrethe
Leth.

Tredje slægtled i Danmark. Frederik Julius d'Orignys børn med Anna Hedevig
Schultz:
1. Sophie Hedvig d'Origny, død den 22. september 1849, konventualinde på
Støvringgård.
2. Magnus Alexis d'Origny, født den 4. februar 1811 i København, død den 12. marts
1874 i Nyborg. Blev i 1828 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn og i 1834
cand. jur. Den 16. april 1837 blev han vagtmesterløjtnant, garnisonsadjudant og
auditør ved Nyborg fæstning. Den 22. januar 1844 overauditør. I 1843 udnævnt til
Ridder af Dannebrog, i 1851 til Dannebrogsmand. Tiltrådte den 29. januar 1855 som
herredsfoged og skriver i Vinding Herred. Viet den 25. juli 1846 i Vinding til Susanne
Natalie Suhr, født den 26. april 1817 i København, død den 17. februar 1861 i
Nyborg, datter af grosserer Fredrik Suhr og Frederikke Cathrine Schaltz. Han var også
direktør i Den Suhr'ske Stiftelse. Ægteskabet var barnløst.
3. Frederik Julius d'Origny, født den 31. juli 1816 i København, død den 3. april 1888
i Korsør. Han begyndte som 11-årig en militær karriere som elev på landkadetakademiet, men da han på den tid havde et dårligt helbred, søgte hans fader om hans afsked
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fra hæren i 1832. Han fik derefter straks ansættelse ved Toldinspektoratet i Køben
havn og fik en karriere i toldvæsenet. 1 1842 blev han udnævnt til Controlleur ved den
jydske toldgrænse, og i 1843 fik han kongelig bestalling. Ved krigsudbruddet i 1848
meldte han sig som frivillig, han deltog som menig i slagene ved Sundeved 23/5 og
5/6, og blev den 1. september 1848 sekondløjtnant i infanteriets krigsreserve. Under
våbenstilstanden besørgede han sit toldembede, men meldte sig igen den 1. marts 1849
til 3. jægerkorps. Han deltog i slagene ved Fredericia og i slaget ved Isted. Blev
herefter udnævnt til premierløjtnant, blev Ridder af Dannebrog, avancerede til
"Kaptains Caracter", men blev ved krigens afslutning afskediget fra hæren.
Han blev i 1851 konstitueret som kontrollør ved Holtenau toldsted, og i 1852 udnævnt
til toldinspektør i Tønning i Holsten; men efter afståelsen af Holsten modtog han i
1864 sin afsked i nåde og med pension. Han fungerede dog som toldinspektør i
Holstebro, indtil han i 1867 blev toldforvalter i Korsør, i hvilket embede han forblev
til sin død i 1888. Han var i en årrække medlem af Korsør byråd, hvor der efter hans
død blev holdt en lang mindetale, gengivet i Wads publikation.
Han var gift: 1. gang den 19. juli 1845 med Bertha Louise Adler, født den 25. oktober
i Slesvig, død den 11. februar 1848 i Vilslev. Hun var datter af generalsuperintendant
Jacob Georg Christian Adler og Louise Dorthea Lederer. 2. ægteskab blev indgået den
18. oktober 1853 med Edle Johanne Sophie Rasmine Cederfeld de Simonsen, født den
10. november 1821 i København, død den 14. september 1907 i Odense. Hun var
datter af kommandørkaptajn Andreas Christian C. de S. og Edle Sophie Møller.
4. Carl Emil Nørager d'Origny blev født den 5. april 1818 i København og døde den
7. november 1861 i Ribe. Cand. theol. Viet den 7. oktober 1854 i Ribe til Sophie
Eilschou, født den 8. marts 1823 og død den 9. maj 1895. Hun var datter af apoteker
i Ribe, Christian Cornelius Eilschou og Anania Hansen og gift 1. gang med kaptajn
i ingeniørkorpset Peter Christian Kløeker.
Begge ægtefæller er begravet på Ribe Kirkegård, og gravstedet skulle ifølge oplys
ning af førnævnte Anna Jacobsen vedligeholdes af kirken til 1950.
Han var ansat som privatlærer for Jacob (1838-1915) og Carl (1839-1901) Scavenius.
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Vi ved ikke, hvornår han blev ansat, men i maj 1847 har han været med drengene i
København. Det fremgår af breve til kammerherre Peder Brønnum Scavenius, der var
på Gjorslev. Jacob har scarlagensfeber og bliver tilset af professor Hornemann. Det
fremgår af breve, at ansættelsen må være ophørt ca. august 1849. De sidste breve fra
den periode drejer sig om en rejse til Fyn, som han foretog med drengene. Man boede
bl.a. på Aldershvile ved Nyborg, den ældste broders hjem. Under opholdet her er man
gæster på Juelsberg og hos baron Holck på Holckenhavn.
Det fremgår af et af de breve, som Sophie Scavenius sender hjem fra "karantænen”
i København, at d'Origny, efter at drengene er anbragt hos pastor Lind, ikke længere
er i tjeneste hos familien Scavenius, og der berettes om visse vanskeligheder, han har
med at finde et logi.
Af et brev fra d'Origny til kammerherre Scavenius den 14. august 1850 fremgår det,
at han i 1849 har søgt embede i Ålborg, og af et andet brev, at han også søgte et
embede i Sorø. På nuværende tidspunkt ved jeg ikke, om det har været embeder som
præst (det må undersøges i kultusministeriets arkivalier i Rigsarkivet). Videre
fortæller d'Origny "... har jeg dels ved Selvstudium, dels benyttede Universitetets
Vejledning, søgt at uddanne mig i de naturhistoriske Fag, hvori jeg nu har faet
Ansættelse".
Han blev den 8. august 1850 konstitueret som lærer ved Ribe Katedralskole og den
20. juli 1851 udnævnt til adjunkt samme sted.
Som tidligere nævnt blev han den 7. oktober 1854 gift med Sophie Eilschou. I et brev
til Jacob Scavenius den 24. oktober 1854 skriver han:
"Jeg sender Dig og beder Dig bringe Carl min hjerteligste Tak for Eders Breve i
Anledning a f Brylluppet, som da var efter Bestemmelsen d. 7.ende om Middagen Kl.
4. Jeg beder Dig ogsaa takke Linds for en Hilsen de sendte gjennem Eder. Den deilige
Erindring fra Dig og Dine Søskende pakkede jeg da ud nogle Dage før Brylluppet og
den stod her som en stor og uventet Overraskelse for min Kone, da vi kom hjem om
Aftenen fra hendes Forældre, hvor der havde været Middagsselskab. Jeg skrev
forleden til din Fader og takkede ham derfor”.
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Førnævnte Anna Jacobsen oplyser, at svigerfaderen, apoteker Eilschou, var
"... en meget anset og stor mand i Ribe”. D'Origny boede i et hus i Sct. Nicolaigade,
”hvor det nuværende [1942] dommerkontor er”, han lod selv opføre en ejendom i
Grønnegade; men om familien også boede der, kan ikke oplyses.
Det fremgår af et brev til Carl Scavenius den 9. april 1861, at ”jeg i Søndags
prædikede i Domkirken”, ellers stammer vor viden om hans virke i Ribe fra
mindetalerne efter hans død den 7. november 1861.
Anna Jacobsen har fremskaffet en afskrift af en mindetale holdt i "Den danske
Forening" i Ribe, den 21. november 1861, offentliggjort i "Budstikken" nr. 24 for
1861, sammen med Stiftprovst Boisens og Sognepræst Balslevs taler ved begravelsen.
Mindetalen blev holdt af en kollega fra Ribe Katedralskole, C.H.E. Bendtsen. Talen
indledes med at omtale, at det var d'Origny, der stiftede Den danske Forening i Ribe,
”det var ham, der styrede og ledede det hele, det var ham, hvis Bestræbelser det
skyldtes, at den fra en lille Kreds i Begyndelsen er blevet til et stort og anseeligt
Samfund
Dernæst følger en lang lovprisning af d'Orignys virke ved Ribe
Katedralskole. Det nævnes, at han var en fremragende lærer i de naturhistoriske fag,
og at han formåede at interessere eleverne, således at disse opnåede høje karakterer
ved "de offentlige prøver". Specielt nævnes hans arbejde for at opbygge en stor
samling af betydning for alle de naturhistoriske fag. Det nævnes, at Frederik VII,
under et besøg på skolen, med interesse "dvælede i det naturhistoriske Museum og i
det fysiske Kabinet, hvor han lod foretage nogle Experimenter”. Hans forhold til
kolleger vurderes meget positivt, hans store hjælpsomhed ved alle større
arrangementer på skolen, blandt andet som forfatter af mange lejlighedssange. Hans
meget smukke sangstemme berømmes højt (det ved vi fra andre beretninger var et
særkende for alle tre brødre). Endelig følger en lang lovprisning af hans virke for Den
danske Forening.
4. Hedvig Antoinette Vilhelmine d fOrigny, født den 10. maj 1828 i København, død den
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23. marts 1894 i Greve. Viet den 11. september 1861 til sognepræst i Greve og Kilde
brønde Carl Emil Kirketerp, født den 29. december 1821 i København og død den 1.
oktober 1902 i Bramminge.
5. Sophie Hedvig d rOrigny, død den 22. marts 1849 (andet er ikke oplyst).

Fjerde slægtled i Danmark,

Frederik Julius d'Orignys børn:
1. Anna Hedevig d'Origny, født den 1. maj 1845, død den 14. august 1917 i Farum, viet
den 31. juli 1879 til stationsforstander i Korsør Viggo Saurbrey, født den 21. juni
1832 i Næstved, søn af oberstløjtnant Niels Gottffed Saurbrey og Valdeline
Christiane Elisabeth Sebbelov.
2. Edle Sophie Hedevig d'Origny, født den 5. juni 1856 i Tønning, død den 3. november
1915 i Odense, og viet den 29. juni 1883 i Korsør til landsarkivar Gustav Ludvig
Wad, født den 28. august 1854 i Seden, død den 28. september 1929 i Odense.
Carl Emil Nørager d'Orignys børn:
1. Laura Sophie Hedevig Henriette d'Origny, født den 12. juli 1855 i Ribe, død den 4.
december 1903 i Odense.
2. Frederik Julius d'Origny, født den 9. december 1859 i Ribe, død den 17. januar 1886
i Nyborg. Han var først uddannet som havebrugskandidat, men studerede derefter
medicin og døde som student.
Med ham uddøde slægten d'Origny på sværdsiden..
3. Jacobine Nathalie d'Origny, født den 13. april 1861 i Ribe og død den 25. juli 1866
i Ribe.

Sigurd Rambusch

Dianavej 17 A, 2610 Rødovre
E: sigurd.rambusch@mail.dk
Tlf. 36 41 12 42

Rødovre, 27. juni 2014

’’Familielegenden” kommer på sin rette plads.

Da jeg i den seneste tid har drøftet denne historie med Jer, vil jeg her
fortælle den i sammenhæng!
Overkirurg dr.med. Erik Henrichsen (1917-ca. 2011) studerede i mange
år sin mormors liv. Slægten Scavenius er indblandet, han blev
opmærksom på min bog om Jakob Scavenius og fik nogle tips fra mig. I
august 1997 sendte han mig et dediceret eksemplar af ’’Familielegenden
-om Ellen Møllers oprindelse og opvækst”(36 sider, udprintet af en PC
i 25 ekspl., intet ISBN-nr., eget forlag).
Den giver et udmærket billede af hendes diskrete fødsel i 1849 som
uægte barn af Jakob Scavenius’ mor, Charlotte Sophie f. Meincke, og
JS’s privatlærer, J.F. d’Origny. Barnet blev bortadopteret til en
præstefamilie, der fik rigelige ydelser under hendes opvækst, og det gik
hende godt i livet; lægerne C.E. Fenger og E. Hornemann var vigtige
mellemmænd.
I bestræbelserne for at reducere mit arkiv og bibliotek, sendte jeg i maj
trygt mit ekspl. af ’’Familielegenden” til Frederiksberg Bibliotek.
Afvisningen var en stor skuffelse og gav mig bange anelser for
tendensen. Tak for gode drøftelser, her følger enden på historien.
Slagelse Lokalhistoriske Arkiv kendte ikke noget til bogen, KBs alm.
bestandsoverigt eller Småtryksamlingen heller ikke, men sidstnævnte
gav mig telefonisk tilsagn om at ville modtage den.
I går besøgte jeg DIS-Biblioteket i Albertslund og med Poul Wachmann
aftalte jeg, at han ville sørge for at indscanne den. Når jeg får den retur,
vil jeg aflevere den til Småtryksamlingen.
Med venlige hilsner
Sigurd Rambusch

