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Skallemosehuus_i _Rørug___Sogn_^
Dette hus, Skallemosehus, finder vi første gang nævnet i 1730, men
det ligger der stadig, godt nok i en ombygget skikkelse, det var et
fæstehus under Søndergårde, der hørte under Erholm, som igen hørte ind
under Wedellsborg.Huset ligger ved en korsvej, lige sydøst for går
den Kelshøj, og det har Matr. nr. 1 E.
Det er fra dette hus, Schaldemosenavnet stammer, og det er stadig
skik at kalde beboeren af huset for Schaldemosemanden. Så sent som i
19^7 fortalte konen i huset mig, at den sidste Schaldemosemå ’^ nu boe
de i Glamsbjerg. Navnet er blevet hængende, og en del beboere har ladet
deres børn døbe med det som mellemnavn, hvilket godt kan volde nogen
forvirring, når man træffer på sådanne.
Husets navn kendes ikke i Gelsted,jeg fik senere at vide, at hvis jeg
var kommet fra Arupkanten, så havde folk vidst besked.

Korsvejen med

det

nye

Skallemosehus
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Det hus, som står der nu,er
bygget ca. 1 9 0 0 , men pudsigt
nok findes der en rest af det
gamle hus, nemlig hønsehuset,
der viser, at det ældste Skal
lemosehus lå lidt tilbagetruk
ket på jordlodden.
I
land til ejendommen, og fæste
ren fortalte mig, at han me
get gerne vilde købe den, men
kammerherreinden på Erholm,som
var ejer, vilde ikke sælge.
l8 år derefter var jeg atter
på de egne, og jeg vilde ud
til Skallemosehuus for at få
taget nogle bedre billeder af hus og omgivelser.
Det blev der dog ikke noget af, for alt var forandret. Ved kors
vejen stod et mægtigt vejskilt, hønsehuset var væk,ogjder var lavet om
på snart sagt alt. Den nye mand havde købt ejendommen og en hel del
jord foruden, så det var større forhold, man dumpede ind i.
I hvert fald blev jeg klar over, at kammerherreinden måtte være gået
til sine fædre, eller hvor hun ellers kunde være gået hen, for lige
så pænt og ordentligt1det var i 19 ^7 , lige så rodet var det nu.
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I generation.

Niels Mogensen og Maren Serensdatter.

(4 tip.)

Min oldemoder (mormors mor) Karen Marie Rasmusdatter (Schaldemose)
var datter af tømrer Rasmus Pedersen Schaldemose. Gelsted, som igen var
søn af tømrer Peder Nielsen Schaldemose, Gelsted. Hans forældre var la
defoged Niels Pedersen og hstr. Anna, Skallemosehus. Sidstnævnte Anna
var datter af Niels Mogensen og hstr. Maren Sørensdatter, Skallemosehus.

Sidstnævnte Niels Mogensen og hstr. Maren er de ældste, vi kender af
Schaldemoseslægten, og det eneste,vi ved om dem, fremkommer i et skifte
i Wedellsborg skifteprotokol (1721 - 40) efter Niels Mogensen, "som udi
Skaldemose Huus i Rørup Sogn boede og døde", - Findes under 20. maj 1730*X^
Enken hedder Maren Sørensdatter.(Lavværge Anders Hansen af Gelsted Torp).
Børnene ere:

x) Her følger vurderingen af boets masse:
Baster: 1 graae Hæst 8 år * 4 rdl. 0 mk. 0 sk., 1 sort Hæst,l6 år =2.4.o.
Kigr: 1 sort Ko,12 aar = 5*2.0; 1 do. 9 år 6.4.0: 1 sortstiernet Quie,
4 år=4.0.0.
Faar; 8 Faar a 4 mark=5.2.0. Bier: 5 Stager ål.2.0.=6 .4.0.
Boehauge
Udi Stuen.
1 Fyrskab m. 2 ^eLaager for 0.4.0.; 1 lidet Egeskab m. Laas o. Nøgel 0.4.0.
1 beslagen Egekiste, som Enken bekræftede at være given til Datteren Mette
af hendes salig Fader, blev derfor uvurderet, med de andre Arvingers Sam
tykke. 1 Slaug Ege Bænk 0.3.0; 1 Fyr Benke Kiste 0.3.0; 1 Sengested af Fyr
med Eske Stablerjl.4.o; 1 ulden Underdyne 1.4.o; 1 Overdyne 1.4.o; 1 Bol
ster Hovedpude 0 .3 .0 ; 3 uldne Puder 0 .3 .0 ; 1 Par Blaargarns Lagnerl.2 .o;
6 Tintallerkener l.o.o; 3 Fade I.3 .0 ; 1 Jerngryde 0 .5 *8 ; 1 Jo* Q*4.0;
1 liden Messing Kiedeljo.2 .o.
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Christian Nielsen

26 år

Friedrich

25 -

}

Begge i

" høyst bemeldte hans Excellence

Hr. Grevens Tienneste"

Anna Nielsdatter med sin Mand og Lavværge Niels Pedersen af Husby,
Mette Nielsdatter

22 år, ugift.

I huset er der, som kan ses af nedenstående, to heste, to køer, 1 kvie,
8 får og 5 bistader. Blandt husgerådet bemærkes 6 tintallerkener, en
gammel brændevinskedel og gode dyner, men med undtagelse af disse samt
en Færritz Vogn, vurderes ingen af boets effekter højere end 1 Rdlr.

^9 ®t_fortsat_. - 1 Jern Pande o.2.o; 1 Jern Rist o.l.o; 1 Ildklemme og
Ildskovl 0 .1 .8 ; 1 Jern Fyrfad 0 .0 .6 ; 1 Fyr Bækken o.3*o;
2 Bænke Dyner o.2.o; 2 Hønder af samme Slags o.1.8; 6 Siebøtter o.1.8;
1 Kruus med Laag o.o.12; 1 Bord med Skab under af Eeg 0.^.0;

I dend anden Stue: 1 ulden Underdyne 3.7-0; 1 Bolster Hoveddyne 0.^.0;
1
ulden Overdyne 3-o.o; 1 Par Hørgarns Lagener 0
1 gi. Brendeviins Kiedel m. Laag, Hat og Piber 6.0.0; 1 gi. Tønde dertil
0.1.8; 1 Dejgtrug 0 .3 .0 ; 1 lidet Ølkar o.2.o; 1 Haandqværn m. Tilbehør
0 .3 .0 ; 1 gi. Ølkar o.l.o; 1 gi. Kierne 0.1.8; 1 gi. Skriin o.2.o;
1 Ølltønde 0 .I.8 ; 1 Fjerding o .o .12T 1 do. o.o.12; 1 Strippe p.o.^jl Pibexande 0 .0 .8 ; 3 gi. Særke 0 .3 .0 ; 1 gi. Save o.o.k; 1 Balle o.o.12;
1 gi. Tønde o.l.o; 1 Drøft Trug 0 .0 .8 ; 1 gi. Spade o.o.12;

Udi Gaarden:
1
1
1
1
1
1
1
1

gi. Færritz Vogn med Tilbehør
Ploug m. Behør
o.4.o;
Slæde
0 .3 .0 ;
Harve
0 .^.0 ;
Stie
0 .0 .6 ;
Buløxe
o.2.o;
Haandøxe
o.1.8;
Jern Vægge
o.o.12

5*2.0;
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B o e n s

Midler og Formue bedrager i alt dend

Summa

76.3.0;

Hvorimod Enken i Følge Loven påstod at nyde Vederlag imod
det, som hendes sal. Mands Begravelse har kosted,som beløber

lé.o.o;
0 .3 .0 ;

Eet Ark stemplet Papir til Skiftebrevet
Summa på Boens Besvær

1 6 .3 .0 ;

Som fradrages foranførte Boens Beløb, hvorefter bliver til Deling imel
lem Arvingerne 60 Rdlr., hvoraf Enken først tilkommer det halve og der
næst en Broderiod, om hun igen gifter sig, det er tilsammen paa hendes
Lod 37 Rd. 3 Mk.
Christian og Friedrich får hver 7 Rd. 3 Mk., Døtrene Anna og Mette 3*^*8.
Hvortil Arvingerne ey paastod noget Udlæg af Boen, men Sønnernes
og Døttrenes Formyndere erklærede, at de vilde betroe deres Moder de dennem tilfaldne Arvemidler og lade dem på nogen tid uden Rente blive bestå
ende, indtil de maatte vorde tilsinds samme at oppebære, hvorimod Enken
forsikrede, dem på Anfordring til hver især at udbetale, hvad dem som ovenmældet er tilfaldne, og naar hun saadant har præsteret, beholder hun
alt, hvad Registreret og Vurderet er, hvormed dette Skifte saaledes i al
Venlighed på alle Sider er sluttet og tilendebragt med Forsikring af
samtlige Arvinger at holde Skifteforvalteren skadesløs for dennes Forret
ning, i Henseende den paa forestående Maade er afgjort.
Datum Stervboen utsupra

H. Wosemose.

M. S. D.

A H S
Anders Hanssen

Christian Nielsen Skademose

Fridrik Nielsen Skaldemose.
Niels Pedersen

HIS

L P S
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Skallemosehuus fot. i 1947. Til venstre ses det hønsehus, der engang
var det gamle Skallemose Huus, i baggrunden til højre det nye hus.
Stien er den, der fører fra Søndergårde ned til korsvejen.

Desværre eksisterer der ingen kirkebøger for Husby Sogn fra før l8l4, så
oplysningerne om disse første medlemmer af vor slægt er meget mangelful
de .
Fridrik N. Schaldemose og søsteren Mette må med det samme afskrives som
ukendte, der findes intet om dem i Wedellsborgs skifteprotokoller, hel
ler intet om Maren Sørensdatter.
De to eneste, der kan følges, er Christian Skaldemose, birkeskri
ver på Kællingbjerg^g^Anna Nielsdatter, gift med ladefoged Niels Peder
sen, Husby, af hvilke navnlig de sidste efterlader sig en talrig række
efterkommere.
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2 a.

A n n a

N i e l s d a t t e r .

F. ca. 1701

-

3 tip.

begr. 7/9 1778.

Gift med ladefoged'Niels Petersen, (f. ca. 1702 - + ll/3 178*0.
Ved hendes faders død bor de i Husby. Den næste oplysning, vi har om dem,
stammer fra sønnen Hannibal, idet denne nævner, at han er født i Rørup
Sogn i et sted

kaldet Schaldemose Huus, beliggende i Søndergårdes Hoved

Mark. "Min fader var Ladefoged ved bemeldte Gaard."
Det må vel forstås sådan, at Niels P. samtidig med, at han var ladefoged,
har haft bolig i Skallemosehus. Da han holdt op som foged, blev han boen
de i huset, for da han dør i 1 7 8 *+,kaldes han husmand.
Huset har åbenbart været rummeligt, der kunde let bo to familier i
det. I perioden 1753 - 175**- boede således den ældste søn, tømreren Peder
Schallemo*se med sin familie hos forældrene, efter dem rykker Johan og Met
te Møller ind, og i 178*+ bor indsidderen Hans Pedersen Bødker hos dem. Til
eget brug har familien Schaldemose et sengekammer, en dagligstue og en øverste stue.
Da Anna Nielsdatter døde i 1778, fik Niels Petersen den -svagelige
datter Christiane hjem for at holde hus for sig, og i følge skiftet efter
ham viser det sig, at han også har haft sin datter Karen, der var fraskilt,
hjemme hos sig, og hun havde oven i købet 2 børn hos sig.
Efter hvad vurderingen ved skiftet udviser, så har ladefogeden haft
det fattigt, og man kan ikke lade være med at undre sig over, at hans ri
ge søn på Hønneruplund ikke har grebet hjælpende ind, men det har han må
ske og6å gjort i det omfang, den gamle fader har tilladt.
I hjemmet voksede 6 børn op, og de kom mer eller mindre godt
i vej.
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x)
SKiftebrevet efter Niels Pedersen begynder således
:" Så snart det i
tø
dag d. 11— Marti! 178^+ ved Middagstide blev paa Sandergaarde tilkiendegivet, at Husmand Niels Pedersen i Schallemoese Huus, Stamhuset Erholm og
Sandergaarde tilherende, ved Dåden er afgangen, indfandt jeg mig under skrevne

o.

s.

v.

Ved vurderingen bliver værdien af boets effekter anslået til 28 rdl.,
der er kun 1 k o , 1 kalv, og en gris. - Det er gået tilbage.
Under skifteforhandlingerne meddeler sannerne Christian og Hannibal
samt en sastersan Jens Lund, Kiabmandsdreng i Kiabenhavn, at de frafalder
deres arv til fordel for den svagelige søster Christians, der har havt op
hold i Stervboen, og som da var 57 år.

Og nu holdes der auktion.

x) I huset forefandtes falgende effekter:
I Sænge Kamret: 1 gi. Eege Sette Sengested, Olmerdugsdyne, forskeli.dyner,
lagener m.m.; 2 gi. Simestole, en Fjellestol; 1 gi. Eege
Bænk; 1 Slagbord; 1 Krom Kniv; 1 Jern Lampe; m.m.
I Daglig Stuen: 1 Fyr Halv Sette Sængested, 1 Eegebord med Madskab under;
1 Fyr og Bøgebænk; 2 gi. Eege Skrin uden Laas og Nøgle;
1 liden Fyr og 1 Bøge Leyle, 1 gi. Fjelle og Simestoel, 1 gi. Blaar Ver garnskiol, 1 gi. Ditto Trøie, 1 Par Skind Boxer, 2 gi. Hatte, 3 Blårgarns
Skjorter, 2 Par gamle Støfler, 1 Par Ditto Skoe, 2 Par Strømper, 2 Malm
Gryder m. m.
I den everste Stue:

1 gi. Fyrbord m. Skuffe under, 1 gi. Eege Hængeskab,
1 Fyr Fiellestoel.

I Bryggerhuset:

1 Eege Sække Bænk, 1 gi. Malmpande, 1 gi Bøgekar, 1 gi.
Eege Ballie, en gi., Haandquærn, 1 gi. Dægnetrug, 1 Poese
til k skpr. størrelse.

I Ølkamret: 1 01 halv Tønde, 1 Lyse Skuffe.
I Gaarden: 1 gi. Vogn uden Fil m. 2 gi. Hanger, 1 gi. Plov og 1 gi. Harve,
1 Hjul Bør, 1 Blade Rykket Koe, 1^ Aar gi. (9.o.o.) købes af
datteren Christiana for 9 Rd. , 1 Aarings Quie Kalv (3 .0 .0 ) 5«1*15* 1 Aarings Galt Griis (2.2.o.) J.k.o.
Endvidere: 1 Strippe, 1 Kierne med 6æ t , 1 Hinde Lagte, 1 gi. Kaaber Kiedel, vog 9 Pund (l.3«0.) købes også af Christiana til vurderingsprisen.
( Hun er åbenbart en redelig natur, hun vil ingen bagsnak have.)
De andre søskende Peder og Christian køber en del ved auktionen. Priserne
i Parentes er vurderingsprisen, den anden er auktionsprisen, der hele ti
den ligger over vurderingen. Boet var vurderet for lavt.
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Ovenstående fot. af skifteprotokollen viser afskriften af det dokument,
ifølge hvilket Kgl. Postfører H. Schaldemose og Chr. Schaldemos på Hønderup Lund

under deres Haand og hostrygte Segl tilstaar Overdragelsen af

den dem tilfaldne Arv til deres syge Søster Christiane.
Endvidere kan læses, at 7. juli afholdtes offentlig auktion hvorved
er indkommen den Summa V? Rixdaler Een Mark og fem Skilling.
Vurderingen har altså været for lav, der er kommet næsten det dobbel
te ind ved auktionen.

-(Ved denne købte Peder og Christian en del.)

I skifteprotokollen har man den fornøjeligste lejlighed til at konstate
re, at der just ikke er enighed i familien om, hvordan navnet Schaldemo
se skal staves. Postmesterens stavemåde er den, der er slået igennem, og
hverken Peder Schallemoese eller Chr. Schaldemos har dannet skole.
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Da gælden er fradraget, bliver der 28 rdl. til deling. Peder Schallemoese
(min tip tip oldefader) får en broderiod, 6 rdlr., Christiana får to brød
re og to søsterlodder: l8 rdl.(De to brødre er foran nævnt, resten er hen
des egen,og så den afdøde søster Maren,gift Lund, Kbhvn., hvis søn er den
tidl. nævnte Jens Lund).

Karen får 3 rdl.

Indsidderen Hans Bødker, som boede i huset, og som købte en del ved auk
tionen, overtager nu fæstehuset.
En ny indsidderfamilie rykKer ind. Manden er dag
lejer, og konen er syg og betler.
Så er det for vort vedkommende slut, og hermed går Skallemose
Huus ud af vor slægts historie.

Stuehuset

fra

ca.

1900
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3 a.

Peter Nielsen Schallemoese.

født ca. 1726

- begr. Jl/lo

2 (Tip.

Tømrerslægten.

1790.

Han er antagelig født i Husby, hvor forældrene da boede. Har sikkert haft
bolig i nærheden af Kællingbjerg, hvor morbroderen Christian var birkeskri
ver.
5. november 1752 bliver han forlovet med Kirsten Rasmusdatter af Kielde
lingbierg.
- Dom. Ima Advent ): 3* december bleve disse 2
copuleret og
caverede og vare Forloverne for dem baade for Slægtskabs og Ægteskabs Løf
ter mod andre Jens Hybeck, Møller i Hiibecks Mølle og Peder Jørgensen i Ulsroed i Ørslev Sogn bægge.
vis 26 og 29 år.

-

I følge folketællingen senere er de henholds

Kirsten Rasmusdatter er altså født ca. 1723*

I Wedellsborg skifteprotokol findes under 24/10 1739 et skifte i Hus
by. Marie Sørensdatter er død og efterlader enkemanden Rasmus Jensen samt
børnene:

Søren Rasmussen (32); Inger gm. Jep Laursen i Husby; Ma

ren gm. Niels Hansen, Husby; Karen (28) hjemme; Christina (2 6 ); Jørgen (24),
tjener ligsom Christina hos svogeren Niels Hansen, Husby; Mads (19)

og

Kirsten Rasmusdatter (16) er hjemme.
Helt garantere for, at denne Kirsten er identisk med Peder Nielsens
kone, kan man vel ikke, men alderen passer fint.

1749 optræder en Kirsten

Rasmusdatter som fadder i Ørslev kirke, og hun havde bolig i Kællingbjerg.
De nygifte flytter ind i Skallemosehuus som indsiddere, deres forældre
var da 50 og £1 år gamle. Her bliver de to første børn 4a og4b født.
Senere flytter de til Kinstrup, hvor Peder kaldes tømrer og husmand med
jord. Her bliver de øvrige børn født.
Han kaldes efter hævdvunden skik for Schallemoese. Alle Niels Pe
tersens børn kaldes efter Skallemose Huus.
Da Peder Nielsen, som altså udgør første tømrergeneration, dør,
overtager sønnen Rasmus (4 f) huset og er værge for sin moder, som bor hos
ham.

Kirsten Rasmusdatter dør 2. oktober 1795*
I ægteskabet var der 7 børn.
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9 a.

Niels Pedersen Schallemoes .

dbt. 19 feb. 1753 i Rørup.Sogn.

Ham var' der ikke stor stads ved. Havde forskellige pladser, 1792 hos far
broderen på Hønneruplund og er 39 år. 9/2 1799 skiftes der efter fasteren
Cnristiana i Vissenborghuset, her tjener han i Gildebro mølle og er 90 år;
møllen ejes af Chr. Schaldemoses nære ven Herman Lund.
29/9 179& bliver han gift med Anne Katrine Hansdatter, og 6/1 1799i
1800 og l8ol neditommer konen med dødfødte børn.
1801 findes de under folketæll. i Kinstrup:" Til lejeboende N. P. 98
år, sælger Vedebrød og A. K. Hansdatter 33 Aar. Konen tigger imellem."
^1/12 l80b dør konen 38 år gammel.
18.marts 1809 bliver Niels P. i en alder af 56 år udlagt som barnefader
til besvangret kvinde Else Rasmusdatters barn Peder Nielsen, og dette barn
er levedygtigt.
9/9 1838 dør Niels Pedersen Schallemoes, indsidder i Kinstrup
hospital, 85 år gi.
I skiftet kaldes han almisselem. Boet extenderet af fat
tig - Væsenet.
Hans søn med Else Rasmusdatter:

5 a.

Peder Nielsen.

Konfirmeres 6 . apr. 1823 i Rørup kirke.
Kundskab: mådelig; opførsel: temmelig god. (Der

konfirmeredes 12 drenge, 2 ug. 1 mg. -5 g. 9 mdl. i kundskab.)
Peder Nielsen bliver gift med Ane Hansdatter. Han bliver en gammel
mand; dør i 1 8 8 9 , 80 år gammel.
6 a.

De fik 9 børn:

Maren Pedersen f. 9/7 l839( faderen kaldes ved den lejlig
hed husmd. P. N. Skaldemose af
Kinstrup mose). Maren dør 25/7 1892 af brystsyge.

6 b. Niels Pedersen Schaldemose, f.13/12 l89l, (nu er faderen hus
mand og væveri Kinstrup)
Konfirmeres 30/3 1 8 5 6 .
Kundskab mg. Opførsel: sædelig. 1858 tjener hos J. Jensen K.
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6 c.

Rasmus Pedersen Schaldemose.
18/3 1844 - 20/8 1 8 5 5 . Død af
hjernebetændelse.

6 d.

Maren Pedersen

f. 17/5 1846.

Konf. 1860.

Kundskab - meget god; opførsel - sædelig.

4 b.

Anna Marie Pedersen, dbt. 28/4 1754.
Må være død som lille. - Det er ikke let at hol
de rede på de døde småbørn i Gelsted - Rørup sogne. Sognepræsten Mouritz Gotthold Krag benytter den metode, at han samler alle børnedødsfaldene for flere år ad gangen - sammen i en klump. D.v.s. dem, han
kan komme i tanker om, og så fører han hele klumpen ind uden småligt
hensyn til kronologi og den slags ting.
Under 1758 står der i sådan en klump:" PederNielsens Daatter fra
Kinstrup jordet 3» Dec." - Men der er intet om, hvad hun hed,eller
hvor gammel hun var.

4 c.

Anna Marie Pedersen ,dbt. 12/lo 1755 i Kinstrup,

+ 1792.

gm. husmand Peder Nielsen i Kinstrup. Ingen børn.
Ved skiftet 1792 efter hende nævnes som hendes
levende søskende: Niels 4a, Rasmus 4f, Anna 4g.
4 d.

Anna Pedersen, døbt 4/6 1758. Må være død som barn.

^ e»

Rasmus_Pedersen I,

døbt l8/ll 1759* Ikke anført som død, men han
må være død som lille.

^

Rasmus Pedersen II, dbt 29/8 1762.
re min

En af disse to Rasmuss er må væ

tipoldefar, og takket være Hr Mouritzes

ulyst til at indføre børnedødafald, har det voldet en del besvær at
fa konstateret, hvem der var hvem. Straks da jeg fandt dem i kirke
bogen, troede jeg, at jeg var i samme situation som Mark Twain, og
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forelagde tilfældet for en af arkivarerne, der udtalte:"Ork, det er
såmænd meget almindeligt at lade to brødre døbe med samme navn, det
har vi flere tilfælue på. Så kalder man dem bare for Stor Rasmus og
Lil Rasmus. Det er meget simpelt." Ved min tipoldefaders død (begr.6/12 18 0 3 ), opgives hans alder
til å-2 år og 2 måneder, altså svarende til en fødsel 1/10 1761, eller
aKKurat lige midt imellem de to omtvistede Rasmussers fødseler.Hel digvis opgives tipoldefar ved tællingen 1787 at være 25 åij/gl., så
det kan heraf konstateres, at det er k f, der er den rigtige.
Ved tæll. l801 mystificerer han ganske vist igen,idet han op
giver sin alder til at være 30 år.
Ved tæll. i 178?, hvor alderen altså er rigtig,opholder han sig hos
forældrene i Kinstrup, hvor han "bruger samme Haandværk som Faderen,"
): tømrerhåndværket, så vi har her den anden tømrergeneration.

I skifteprotokollen finder vi Rasmuses underskrift ved faderens død.
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I l8ol er han husmand med jord

CX

og urmager.

1 8 . juli 1791 bliver han viet til Anne Hansdatter i Gelsted kirke, begge
brudefolkene er af Kinstrup.
Anne Hansdatter er døbt i Gelsted 11. jan. 1761, og hendes
forældre er Hans Jørgensen og Karen Nielsdatter, som begge var i andet ægteskab.
Hans Jørgensens første kone hed Anna Nielsdatter, og de havde følgen
de børn:
a. Anna Maria Hans Datter f. i Gielsted dbt. 27/11 1748
b. Niels Hansen
c.

do.

dbt. 19/6 1750*

do.

"

7/5 1752.

d. Anna Maria Hans Datter

dbt. 2/6 1756. - 9/1 1784 gm. Niels
Andersen, Kinstrup.

Nu dør Anna Nielsdatter, og Hans Jørgensen bliver gift med Karen
Nielsdatter, der er f. 1737. Hun var enke på 20 år, hendes første
mand hed også Hans Jørgensen. De bliver copulati 8/7 1757- 3 børn.
e. Maren Hansdatter dbt. 5/6 1759
f. Anne Hansdatter
g. Karen Hansdatter

dbt. ll/l 1761 (tipoldemoder).
dbt. 12/5 1763«

I concepten til panteregistre 1822, Gielsted Sogn, Kinstrup Bye, næv
nes en jordlod på Kinstrup mark, udstykket af Mads Andersens gård.
Første ejer er Ole Marcussen, der har solgt stedet til Hasmus Pedersen Schaldemose, s^m igen sælger og tilskøder ejendommen til Jacob Henrichsen, hvis
enke nu er gift med Peder Jenåen.
Jordloddens størrelse er 1 Skp. 2 Fdk. 2i Alb. Skødets tinglæsnings
dato er 1 3 / 5 1 8 1 1 .
Senere nævnes, at Rasmus Pedersen Snedker har solgt et jordløst
hus til en mand ved navn Per Knudsen, men nærmere oplysninger savnes.

17
Ovennævnte

Maren Hansdatter (e) dbt 5/6 1759 bliver 6/11 1780 gift med

Friedrich Jochumsen i Lunge; de bor i Kinstrup i 1787. Han er husmand og
væver .

5 børn.
Karen Friedrichs Daatter dbt 23/5 1784
Jochurn Friedrichsen

dbt. 23/5 1784.

Anne Marie

"

" 30/10 1785

Anders

"

" 22/4 17&7

Niels

"

" f. 1790 + 9/2

18 0 8 .

I80I Kaldes Friedrich Jochumsen for jordløs husmand, han går på arbejde.
Konen og børnene betler. Der nævnes følgende børn: Anders 14, Jokum 13,
Niels 12, Mads 4, Maren 7, Bodel 5*
4/2 1763 bliver Hans Jørgensen fra Gielsted bragt til grav 56 år gi.
Et halvt år d'refter bliver hans 26 årige enke Karen Nielsdatter copuleret
til Anders

Madsen.

De får flg.børn:

h. Mads. Andersen

dbt 7/7 1765

i. Hans

"

"

j - A 0Jie_Marie
k

.

Karen

„
tvill.

1. Niels Andersen

lo/l

,
'

+ 1768

1768.
1770

+ 1/4
+ 21/3

dbt. 3/3 1771.

Ved taell. i 1787 findes Karen Nielsdatter som 50 årig hos datteren Maren
Jochumsen i Kinstrup; væverens. Hun nærer sig ved at strikme og binde.

3l/ll799 dør enken Karen Nielsdatter Sasserod i Kinstrup 6l år gammel.
Det er første gang, man hører dette navn (Sasserod) hæftet på hende.
( Hendes datterdatter Karen Marie Rasmusdatter Schaldemose blev gift med
Niels Hansen Brandt, der stammede fra Sasserod. Anker Vallentin har gjort
sig store anstrengelser for at få konstateret, om der var en forbindelse
mellem de to familier, men desværre med et negativt resultat.)
Fra dette sidespring til Anne Hansdatters slægt vende vi til=
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Pedersen Schaldemose
k f. ■Rasmus
•■■aaMBSCUaiLUw

bage til

29/8 1762 - 6/12 1803.

Hans moder Kirsten Rasmusdatter bor hos ham til sin død i 1795*

Han kunde

mere end eet håndværk. Oprindelig var han tømrer(2 tømrergeneration), ur mager, og en violin, som vi senere bliver præsenteret for, da boet bliver
gjort op,kunde antyde, at han har spillet til bal. Fingernem har han i alt
fald været. Nu giver han sig mere og mere af med landbrug. Som ovenfor nævnt
(i fodnoten) købte han en parcel af Mads Andersens gård. Omkring århundred
skiftet rykker han sine teltpæle op og flytter til Fjelsted Sogn, hvor han
køber en parcel af Christopher Jørgensen. Parcellen kaldes Krammelskrogmarken og hører til Billesbølle grund (Matr. nr. 15)i H.K. 1.1.2.-J-.
Skødet er tinglæst 11. december 1800, men bliver først udstedt i 1809,
da Rasmus Schaldemose forlængst er bragt til grav, og det nævnes, at Rasmus
Pedersens enke er gift med Hans Jørgensen. (Purapemageren).

Dette her kede

lige navn, Krammelskrogmarken, har ikke tiltalt de nye folk, for da der er
blevet bygget en ny gård på grunden, får den navnet Schaldemose = Lund. Og
man regner sikkert ikke fejl,når man mener, at Rasmus selv har lavet tøm rerarbejdet ved den ny gård.

hl

s.V U

t»"a.

Ved tæll. 1801 har de tre børn, den 7årige Hans Jørgen, Den 5 årige Karen
Maria (min oldemoder), og den 3 årige Peder (kordegnen).
Alt tegnede lyst og lykkeligt for dem, da pludselig Rasmus dør i en
alder af

år.

6/12 1803 begravedes boelsmand Rasmus Pedersen Schaldemoes af Schaldemoese=
Lund på Billesbølle Grund. (^2 Aar og 2 Maaneder.) 5/1 1804 er der skiftesamling. Enken var til stede med
p
antagne Laugværge S- SOhaldemose på Hønneruplund, for de umyndige.
Overslaget over boejfc effekter giver et indtryk af velstand. Det rig holdige lager af snedkerværktøj (10 høvle og 3 save) kunde tyde på, at Ras
mus har fortsat med at udøve sit håndværk efter at han er blevet landmand.
I alt bliver værktøjet vurderet til 2 7 rdl., og det var mange penge i de
dage.
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I alt bliver boet vurderet til 195 Rdlr.

(x

Stervboe - Huuset med dets

tilliggende jorder, efter nøjagtigste Skiøning og Overslag med Værgen, vur
deret til 1500 Rdlr.
Mere,end hvad her er registreret og vurderet, nægtede Enken med Laugværge at være Stervboets.
Derimod anmeldte enken at være bortskyldig til Jens Nielsen i Kinstrup
700 rdlr. Dertil skifterettens regning 20.3*8.

-

Når fradrages boets be

svær, bliver der til deling 975*0.14.

(x

Boets vigtigste effekter:
I storstuen:
1 ædske Eschatoul 10.o.o.; derudi den afdødes gangklæ
der 12.o.o., 1 liden Dragkiste o.4.o., en liden Pyra
mide med Thetøi o.2.o., 1 Violin o.4.o.,
1 Dagligstuen: 1 Kandeskab med Lacktøi o.3*2., 1 Manteltøi og en Trætrakt
o.l.o., 1 glt. Skrin m. Bøgæske o.l.o.,l Fyhrbord o.3*o.,
2 Fyhr Benser, 2 gi. Hyllfieile, Jernpande, Glarlygte, Jernrist, Saltkar,
1 Gryde og 1 Bliktragt, 1 par gi. Støvler, 1 Stueur m. Fouteral 8.0.0.,
I Ølkamret:
2 Egekister l.o.o., Fløde og Meelbøtter m. m. o.l.o.
1 Sengekamret:
1 Jernkakkelovn 5*o.o., I Alkoven 1 Overdyne 4.0.0.,en
Underdyne 4.o.o., 1 hvid Underdyne 2.o .o .,Puder, Blaar garnslagener, Omhæng; nok en Seng med Sengeklæder 12.o.o.,2 Fiellestoele,
2 Armstoele, 1 Egebord, 2 Hyllfiele, 1 Bibel l.o.o., 2 Trælysestager,
1 Speyl og en Sax, 1 gi. Træskammel.
I Bryggershuset: 1 Mæssing Bryggerskiedell 3*o.o, 1 Fadanker, 1 lidet Egekar, Hakkebrædt og Huggeblok, 1 gi. Sold, 1 Kierne, 1 Øl
tønde, 1 lofte Stige, 4 Kornsække 1.2.o.
I Værkstedet: Alt det der værende Værktøj blev efter Overslag med Værgen
vurderet til 20 Rd.; 1 gi. Høvlebænk, lo Høvle, 3 Save samt
noget Skramleri 7*o.o.,
På Loftet: 4 Par Blaargarnslagener, 1 gi. Slaaejern, Mejestryge og Slaa
do. o.l.o, 4 uberedte Lammeskind o.l.o., 1 gi. Mælkebøtte, 2
gi Dyner, 1 do. Hovedpude 3*o.o. 1 Dejetrug o.3*o., 1 Pund Hørblaar l.o.o.
7 Siebøtter 1.1.o.
I Gaarden:
een enspænder Færretsvogn 28.0.0., 1 gi Arbejdsvogn 6 .0 .0 .
I Koestalden: 1 gi. blakket Hæst 4.o.o.
1 sort Koe (9 Aar) I6 .0 .0 .
1 hvid (8 Aar) I6 .0 .0 .
3 Stk. Faar 4 .3 *0 .
lHiulbor o.l.o.
1 Viinfad o*5*o.
1 liden Harve og Plov med Behør 7*o.o.
1 Svinetrug , 1 Gravespade og 1 Trækande o.o.12.
noget Bøgetræ 0 .3 *0 .
Summa 195*4.6.
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Enken får det halve,487.3.7? sønnerne får hver 1 9 5 -0 . 2 4/5 ; datteren 97-31 2/5 .

-

Foruden denne de umyndige "tilfaldne arv, erklærede enken

med laugværge, at hun endnu vilde tillægge hver af sønnerne som gave en ege
kiste til 10 rd. værdi, og datteren 1 Sæng til værdi 50 rd., og en kiste af
samme værdi som sønnernes. Derpå forbandt hun sig til næstkommende 11 dec.
termin l8o4 at indlevere i overformynderiet den de umyndige tilfaldne arv,
hvoraf hun dog, imod at besørge de uopdragne vel opdraget, forbeholdt sig
renterne indtil børnenes 1 8 —

aars fylde, hvormed værgen var tilfreds.

Endelig bepligtede enken sig at tilsvare, hvad videre retmæssig gieid,
der maatte hæfte paa Stervboet, hvorfor dette skifte blev sluttet.

Som Værge for de limyndige
C. Schaldemose

Lavværge for enken
Mads Andersen,

Musegaard.

(pr. Fjellerup).
Anna Hans Datter.

Her er min tipoidemors
underskrift, det var
vist lidt af en sjæl
denhed på den tid, at
en bondekone kunde skri
ve.
Ved at se hendes under
skrift, opdagede jeg,
at den måde, jeg skrev
stort H på, var noget
nedarvet fra hende,
hvis sådant da er tæn
keligt.
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Anne Hansdatter sad nu som bj> årig enke på gården. Om det nu var, fordi
hun syntes, hun ikke kunde overse forholdene uden en mand i gården, eller
fordi frosten har bragt pumpen i ulave, - nok er det, at fire måneder ef
ter mandens død går hun i brudeseng igen - med den 12 år yngre pumpemager
Hans Jørgensen fra Bred i Vissenbjerg Sogn.
De fik ingen børn, og der vides ikke mere om hende. Hun dør 1. Maj
18^+1 og begraves 10. Kaii som Hans Postmagers

(80 Aar.).

Enkemanden gifter sig igen, og ved tæll. l8å-5 finder vi ham som 73 åx)
rig, gift med den 5° årige Kirsten Rasmussen. '
Rasmus Schaldemoses og Anne Hansdatters k børn ere:

5 a. _Et barn, der døde som spædt.

5 b. Hans Jørgen Rasmussen,

dbt. i Gelsted 15/3 1795« 3•Tømrergenera
tion.
Overtog faderens håndværk ): tømrer.

18^5 er han boelsmand i Hedekrogen, Kjøng Sogn, men i 1850 kaldes han tøm
rermester og boelsmand.
Gift med Ane Kirstine Larsdatter,

der var født 1797 i Kjøng S.

I85O har det barnløse ægtepar et plejebarn Mariane Andersen.
1860 er de ikke længere at finde i tællingen.
Indenfor familien har man ikke hørt noget om dem, så de er gået helt
ud.

x)

I 1966 fortalte den daværende ejer af Schaldemoselund mig, at man
endnu mindedes en meget gammel aftægtskone pa garden af det navn.
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Da jeg i 1966 var i Fjelsted, vilde jeg anstille ef
terforskninger efter Schaldemose = Lund, matr. nr. 15,
men det blev meget let, for
gården lå der endnu, og man
kendte Schaldemose navnet.
Ejeren opbevarede den gamle
egetræsplade med indskriften
oppe på loftet. Det er sik
kert tømreren, Hans Jørgen,
der har skåret den.
Kun en lille del af gården
er den oprindelige, men eje
ren erklærede, at det var
fint tømmerarbejde. Midt på
gårdspladsen stod den fata
le brønd. Selve brønden hav
de været sat med kampesten,
så det skal nok være den fra
Anna Hansdatters tid.
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Gårdspladsen på Schaldemose = Lund. Forneden luftfoto.

Rødegardsbrandter.

5c.
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Karen Maria Rasmusdatter Schaldemose. 5/3 17^7 - Ik/k 1863.

Oldemor blev døbt ved hjemmedåb 6/3 1797* ved publicationen var der 5 faddere fra Kinstrup. Hun havde meget sort hår, endda i så
høj grad, at de af hendes efterkommere, der har arvet hendes hårfarve, har
kunnet få revet i næsen, at ens stammoder vistnok havde haft en lille op
levelse med en Spaniol. 140 år efter hendes fødsel har jeg fået denne an
tydning stukket ud i fuld alvor. - Hertil kan siges, at ganske vist var
tipoldemor, Anne Hansdatter, lidt rask med at blive gift anden gang, men
det var jo nu i 1 8 0 8 , at Spaniolerne var her, og oldemor blev født i 1797*

Et kig ind af porten i Fjellerup Rødegård
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må Anna Hansdatter dog vist have sit alibi i orden. Min mor,Lin-et skulde
have lignet sin mormoder en hel del. Skønt hun aldrig har fortalt mig no
get om hende, omfattede hun hendes minde med stor ærbødighed. Da hendes
yngste blev født 1/3 1897 og på k dage nær ramte hundredeårsdagen for ol
demors fødsel, blev jeg udstyret med dennes fulde navn - omsat til hankøn:
Karl Martin Schaldemose Larsen-.
I l8l8 blev hun gift med Niels
Hansen Brandt fra Møllelykken i
Veflinge Sogn. Han var født 6/lo
1782, og var således 15 år ældre
end hun. Han døde k/k l86l.
De fik deres hjem i Fjellerup
Rødegård en udflyttergård, hvis
navn ikke har noget med farven
rød at gøre. Det kommer af en
rydning; man har flere navne af
den slags på egnen: Sletterød og
Rydskov for at nævne et par.
Det var først mange år senere,at
den røde gavl og mur blev bygget.
I følge Matr.af l8Mf bestod Røde
gård af nr 20 og 17 b af Fjelle
rup mark, i alt 23 tdr land, med
h.k. 1.7-2.3'i'* -

Meget senere,

i 1870, blev der købt mere jord
til, så gården blev på ca, 30 td.
land.
I 1 9 ^ talte jeg med den daværen
de ejer, som var alt andet end
tilfreds med gården. Den havde
skiftet ejer gang på gang, der
var solgt jord fra, så den nu var

Den gamle vognport Pa Rødegård.
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Marker, der hører til Rødegård

27

Fjelsted kirke, hvor folkene
fra Rødegård hørte til
og kirkegården, hvor de er
begravede.

Det indre af Fjelsted kirke.

Døbefonten i Fjelsted kirke,
hvor børnene fra Rødegård er
blevet døbt.
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på ca. 20 tdr. land. Han vilde heller end gerne sælge den, den var for lil
le til at holde folk på, og den var rigelig stor til at drive for et par
ældre folk som dem. lo år efter,i 196^+,var jeg igen på Rødegård, og nu var
det unge folk, der ejede den, og de lod til at have ganske anderledes mod
på tilværelsen, end de to gamle defaitister, jeg traf i 1 9 ^ .
Børnene fra Rødegård, særlig vore mødre, elskede deres barndomshjem
over alt i verden. Så snart to af dem var sammen, drejede samtalen af sig
selv hen på barndomshjemmet, og man kunde ikke rakke Sofie nok til, fordi
hun lod det gå over på fremmede hænder.
Når vi andre kommer derhen og ser den lille gård med små stuer, som er
helt igennem upraktisk indrettet, så kniber det med at holde begejstringen
og slægtsrørelsen oppe, - men ganske vist, - den er jo heller ikke beboet
af nogen af vore kære.
Om Rødegård i den Brandtske era vides ikke stort, men det, der vi
des, peger hen på, at det har været et kultiveret hjem, hvor man også gav
sig af med de ædle kunster.
£å sent som i 1893 stod der et spinet i Rødegård - fra den Brandtske
era. Oprindelig havde det været et første klasses instrument, lyst med ud
skæringer og slanke ben (renæssance eller empire). Hvem,der har spillet på
det, om det er Anna Margrethe eller teologen, vides ikke.
Der blev holdt tre børn til bogen, men tante Augusta på Tåsinge fortalte
mig, at kordegnen i Svendborg i høj grad havde understøttet dette foreta
gende. Da Christian læste i Odense, boede han hos farbroderen Lars Brandt
i Astruphus, og det har sikkert ikke været for dyrt.
Ved den tid, da Niels Brandt var først i 60 erne, kunde han ikke
længere klare gårdens drift, og da ingen af sønnerne var landmænd, blev
det datteren Juliane, der kom til at overtage den, og forældrene gik på
aftægt,(de var da henholdsvis 6l og kG år gamle), det var i 18^3. Karen
Maria blev enke i l86l og boede hos datteren i Rødegård. Hendes søn Peder
siger i sit slægtsdigt, at hun er" en grumme skikkelig Kone".
I Rødegård voksede 10 børn op, af hvilke en datter døde som spæd.
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6 a.

Anna Margrethe Nielsdatter.

1819 - 33«

Den dag, den 3A årige pige blev begravet, blev en lille søs
ter døbt ved hendes kiste, og fik hendes navn.

6 b.

Kasmus Nielsen

1821

- 7^.

(A tømrergeneration).

Tømrer i Eritsø gm. Christine Gyges, der døde i 90 erne.
Om hjemmet i Eritsø har jeg ikke kunnet opdrive noget, endda jeg har talt
med to af sønnerne, slagteren og bisquitfabrikanten. De var begge højt op
i å r e n e , og de kunde intet oplyse. H. P. Nielsen kunde oplyse, at hans mo
der hed S t i n e og stammede fra en gård i Eritsø. Der existerede ingen por
trætter af forældrene.
I ægteskabet var der k sønner.

Tømrerens hjem i Eritsø
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7 a.

N ie lst^ rg er^ I^ ^ ^ i,

29/12 185^ 1938.

Slagter i Brabrand. Gm. Louise Kjelsing
f. 1 8 5 ^.
De fik fem børn, hvoraf de tre blev
barberer. Det er datteren, som har skaf
fet mig billederne, og det var hende,
som tilskyndede mig til at gå op og
besøge hendes fader, men det var alt
så uden resultat.
Da jeg besøgte ham boede han
Faistersgade 3 ^ ^ Arhus.

Slagteren i Brabrand.

Slagterfamilien
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8 a.

Hans Marius Nielsen1

f. 2/12 1880.
Barber på Frederiksberg

Kathrinevej

boende Anna

gm. Alma Mathilde Jørgensen (f. 20/4

i Alborg.

1 søn.
9 a. Henr^ Victor Schaldemose Nielsen f. 13/5 1906.
Ostehandler på Frederiksberg.
8 tp.,

Karen ^ o u ^ e H^qriette Nielsen f. 31/9 1882, gm. postmester v. Lillienskjold, tidligere Grenå, sidst boende som pensionist
i villa " Skjold " i Brabrand. Hun var blevet opdraget
hos slægtninge og vidste derfor ikke noget om sin faders familie.
Hun havde heller ikke haft videre at gøre med sine brødre. Spurgte
om hendes søn ikke var interesseret i sin slægt. Jo, det var han
rigtignok, men det var jo nærmest v. Lillienskjolderne, han gav sig
af med.
9 a . Hans Frederik v. Lillienskjold.

8 c.

Vilhelm Nielsen, døde 1910.
Han var en ivrig sportsmand, svømmer. Dyrkede sær
lig udspring, og det var ved et sådant, at han om
kom, idet han sprang ud fra en badebro, hvor vandet
ikke var dybt nok, og brækkede halsen.

8 d.

pelsen.

Barber. Gift og boende i Landskrona.
3 børn.

8 e.

Valdemar Nielsen.

Barber. Gift og boende i London.
2 børn.

0A

1a.
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7 b.

Kristian C« Nielsen. F. ca. 1860 og dø
de i 1930 erne.

Til venstre ses han som student af 80 erne
med sin pige, og man kan ikke lade være med
at tænke sit, når man sammenligner dragterne
med dem, vi har omtr. 100 år senere.
Han blev uddannet som telegrafist og ansat
under Statstelegrafen, som den kaldtes den
gang. Han blev telegrafbestyrer, og efter at
post og telegraf var blevet samlet, endte han

Henriette Salomon.
Kristian C. Nielsen
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som postmester på børsen. Han gjorde i sine unge dage tjeneste på telegraftf

stationen i Frjdericia, der var et internationalt kendt telegrafknudepunkt
forjiatidens telekommunitation.
Der fortælles følgende

anekdote derfra. - En station, med hvilken der

netop afvikledes korrespondance, spurgte pludselig tilbage, hvad der var på
færde, for telegraftegnene - dengang brugte man jo en simpel håndbetjent
morsenøgle - kom så mærkeligt hakkende og med afbrydelser.
" Nielsen nyser", lød det lakoniske svar.

K. C. Nielsen havde - ligesom

den yngre broder og dennes søn den ejendommelighed, at når de nyser, så sker
det i form af et anfald af en sådan voldsomhed, at de tilstedeværende bli
ver betænkelige. Det ser ud, som om de opfører en krigsdans, men det giver
- erklærer kontorchefen - et dejligt afslappet tilvære bagefter.
Som bibeskæftigelse havde han sportsjournalistik. Han var medarbejder ved
det dengang meget ansete franske dagblad l ’Auto. Sport i dette århundredes
første fjerdedel var jo ikke, hvad sport er i dag, men cyklesport og den be
gyndende automobilsport var franskmændenes store interesse. Han var en god
ven af Thorvald Ellegård, som han omgikkes privat, og alene det var nok til
at sikre ham en plads i franskmændenes hjerter.
Her i landet var han redaktør af et blad - Motorcyklen hed det vist - og
en tid var han redaktør af K. D. A. K. ’ s medlemsblad Auto.
Han deltog i det første danske automobil landevejsløb og vendte hjem derfra
med et trofæ i form af et eller andet_brækket lem, som dog heledes.
I flyvningens første dage skrev han - sammen med en af de danske flyvepio
nerer, kaptajn C. H. Ullitz, om denne nye sportsgren.
Han var politisk interesseret og tilhørte det radikale venstre.
Det vakte derfor forbavselse i familien, at han opstilledes som folketings
kandidat for Venstre i hovedstaden, det første år dette parti opstillede i
København. Venstre fik dog ingen valgt.
Han og hans brødre i København havde ikke meget samkvem med hinanden,
familierne kom kun sammen ved meget runde fødselsdage, konfirmation el. lign-
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I sin ungdom må han have været ved landbruget. Han havde en stiv, delvis
ødelagt finger. Skaden var opstået i en hakkelsemaskine.
Gennem mange år var han medlem af studenterforeningen i København.
Min morbroder Andreas, der var hans fætter, havde forbindelse med ham, det
kan bl. a. ses af det billede, der blev taget af gæsterne ved Andreas’ sølv
bryllup i 1 9 3 1 » hvor postmesteren står med sit ridderkors på.
Han var gift med Henriette Salomon, og de havde en datter.

8 a. Karen Margrethe Nielsen,
Efter fætteren Gerlach - Nielsens
opgivelse er hun født c. 1897
og blev gift omkring 19 15 - 16
eller 19 17 med en svensker
Selmer Hjertstrand. De boede un
der ægteskabets første år i Mal
mø, men flyttede vist senere til
Landskrona. Familien havde for
bindelse med hende i slutningen
af fyrrerne, men ved ikke, om
hun stadig er i live.
Min tante Jenny ( gm. mbr. An
dreas) kunde kun oplyse, at hun
Karen Margrethe Nielsen.

var gift Hjertstrand.
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7 c•_>Jlans_(>Pet^^<J^el^enii^ 9 / 9 1865 - 2/5 19^5*
Fik sin
E rritsø

skole.

skolegang i

Blev op læ rt i

handel hos R ein h o lt i

b la n d e t land

Lunderskov og i

h a n d e l med l a n d b r u g s m a s k i n e r h o s O l e S ø 
r e n s e n & Co.
A ftjen te
i

i K olding.

sin væ rnepligt

v.

10. b a t a i l l o n

F r e d e r i c i a 1889 .

Ca.

1898 b o g h o l d e r - s e n e r e p r o k u r i s t -

hos Je n se n & M ø ller,

k i k s og b i s q u i t f a b n

k e r på C h r i s t i a n s h a v n ,

opr.

1885 .

H a n s P e t e r som s o l d a t .

Hans Peter Nielsen.
Em ilie

f.

G erlach
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7. juni 1898 i Tisted gm. Emilie Marie Gerlach f. 3- april 1870 i Tisted,
datter af hattemager Niels Gerlach og hstr. Marie Christensen.
Da Jensen & Møller efter 1. ste verdenskrig omdannedes til aktieselskab, b
blev han dets administrerende direktør, hvilket han var til 1932. Var medlem
af selskabets bestyrelse til sin død. Ejede og administrerede i en snes år
et par københavnske beboelsesejendomme. (Her giver jeg ordet til sønnen.)
Min far var en såre retlinet mand, for hvem flid, orden og redelighed, sans
for økonomi og mådehold såvel i forretninger som i livsførelse gjorde til
en relativt velstående mand, der nød agtelse hos alle, der kendte ham. Han
hørte til " de stille i livet

Men det er mere på disse, at en nation tri

ves, end på dem, der iKke lader nogen lejlighed gå fra sig til når som helst
og hvorsomhelst at lade sig høre af den store offentlighed. Han afskyede at
volde andre mennesker ulejlighed. Så meget mere var det en skæbnens ironi,
at han døde i dagene lige før Danmarks befrielse og begravedes på selve da
gen d. 5 * maj, hvilket var forbundet med noget besvær og en vis dramatik f
for de nærmeste. Byen var smykicet med flag langt ud over, hvad jeg nogensin
de har set. Skyderi i gaderne. Folk holdt sig inde. Ingen sporvogne. Præ
sten gik på sine ben 7 km. frem og 7 tilbage (Bispebjerg). Fik en af red ningskorpsets biler til at føre familien fra Overgaden o. Vandet til krema
toriet, men sidste del af hjemturen foregik til fods langs husene i stadig
livsfare.

- Man vil kunne forstå, at min fars begravelsesdag er en dag,som

jeg aldrig glemmer.' Den var en besynderlig blanding af sorg, glæde og ud løst spænding.
Min mor var mere udadvendt end min far, men selv om de således ikke lignede
hinanden, var de enige i alle væsentlige spørgsmål, hvad der gjorde mit
barndomshjem overordentlig harmonisk. Hun døde 27/2 19^8.
1 søn
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8 a.

Carl Gerlach - Nielsen, f. 5/3 1901.
Fik bindestreg
i navnet i 1931.

Student fra Borgerdydsk. 1919« Ansat i den in
ternationale Commission ang. Slesvig 1919/20.
1926 cand. polit.

Ansættelse i Frankrig, stu

dier ved Sorbonnen over frafisk kolonipolitik.
I 1929 ind i faderens firma, og ved dennes fra
træden adm. direktør 1932 - 3 8 .
Så ansættelse ved folkeforbundet, i 1939 til
bage til Danmark. Ansat i direktoratet for va
reforsyning. Fuldmægtig.
19^8 i Den kgl. grønlandske Handel, og i 19^9
kontorchef ved grønlandske handel.
Siden 1951 chef for den kgl. gr. handels
Carl Gerlach Nielsen.

indkøbsafdeling.
Har skrevet tidsskriftartikler, kroniker og

korrespondancer om kolonipolitiske emner til Berlingské Tidende.

1^/9 1930 gm. Louise Fanøe f. 19/lo 1908 1
Kbhvn, datter af grosserer Lauge Fanøe og hstr
Jona Kristjansson.
Hun er student, sprog- og kontoruddannet i
Edingburgh og Paris.
1958 blev hun chef for Danmarks Lottekorps
og i 1962 Oberst i Hjemmeværnet.

1 datter
C. Gerlach - Nielsen
fot ca. 19^5.
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Kontorchefen.

Obersten,
fot. 1 9 6 1 .

fot. ca. 1964

9 a . M e r e t e G e r ^ c h - N i e l s ^ f. 16/8 1933. Student 1950, cand. mag. (udm)
i fransk og dansk. Guldmed. for en afh. om
Stendhal. 1962 amanuensis ved Kb. universitet. Har udgivet videnskabelige
arbejder over franske literære emner.

lo a.

1 datter

Iben Louise Gerlach - Nielsen, f. i Kbhvn. 9. april 1963

Rasmus Schaldemo.se N

Marie Bruun.

7 d.

Rasmus Schaldemose Nielsen
8/8 1869 - 14/8 1931.
f. i Erritsø, fhv. sergent,

ansat som politibetjent på Frb.

1A

1896 .

Overbetjent 1/10 1913.
1/5 1920 udnævnt til vagtmester
og senere til overvagtmester.
9/9 1922 udnævnt til Dbmd.
Senere udnævnt til kriminalassi
stent.
Gm. Marie Bruun.

2 sønner.

Rasmus Schaldemose Nielsen
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8 a.

Alfred Schaldemose Nielsen,
ugift. Døde ung.

Alfred Sch. Nielsen.

8 b.

Svend Aage Schaldemose-Nielsen.

f. 16/5 1900 på Frb. + 26/11 1944 i
Buchenwalde.

Student fra Efterslægtens skole, cand jur 1922. Det var hans hensigt
at gå sagførervejen, og han fik sin bestalling som landsretssagfører
i 1928. Det gik ikke så godt, dette her med at tjene penge ved forret
ninger lå ikice for ham. Fru Gørrild erklærer, at familien var død af
sult, hvis den havde skullet leve af, hvad han tjente på den måde.
Han måtte se at komme i et embede. 1928 depo
nerede han bestallingen og søgte ind til poli
tiet. Han blev fuldmægtig i Rougsø m. fl. Hrdr.
i Randers. Det varede ikke længe, inden en høje
re stående embedsmand i politivæsenet, statsad
vokaten i Ålborg, lagde mærke til den dygtige
mand og fik ham knyttet til sit embede som fuld
mægtig fra 1931 - 33* Derpå overtog han et embe
de ved statsadvokaturen Kbhvn.,og det var såle
des en alsidigt uddannet embedsmand, Fredericia
fik, da han i 1941 udnævntes til chef for poliAkademisk skytte
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tiet i denne by. iMan vilde også gerne ha
ve beholdt ham derovre, men der kom bud
efter ham til midlertidig overtagelse af
politimesterembedet i Odense, da Seldorf
blev syg, og 16. okt. 19^3 Konstitueredes
Schalaemose Nie , ■n i embedet.
Det var en forholdsvis kort tid, han kom
til at bestrid ■ jen ansvarsfulde og van SKelige opgave at lede politiets mange or
ganer i Odense, men han nåede at placere
sig som en fortrinlig organisator med go
de betingelser for at gennemføre sin op
gave på mønsterværdig made. rorholdene
skulde iKke gøres sværere for den odenseanske befolKning, end der var grund til.

P o l i t i m e s t e r Schaldemose.

De, der skulde have sager ordnet med ham,
mødte en mand, der havde forståelse af,
at lovens paragraffer ikke må være så urokkelige,
at der ikKe kan blive mulighed for en fortolkning
efter de særlige forhold, som menneskelige hensyn
Kræver. Og så var han en mand, der i en given situ
ation kunde optræde både myndigt og værdigt. Han mød
te mennesker med åben pande, og hvor travlt han end
havde, så fik han dog tid til også at interessere
sig for menneskeskæbnerne bag "sagerne". Ved nogle
lejligheder, hvor politimesteren varetog repræsenta
tive pligter, viste han fremragende evner som taler.
Han var både vittig og charmerende i denne egenskab.
Det vil vække vemod hos alle, der kendte ham og i
første ræicke politikontorets store personale, at
denne dygtige embedsmand er gået bort.
Fru

G ø r r i l d Sch
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Ovenstående er et uddrag af avisernes omtale af ham, da man i 1944 erfare
de hans død.

- Det var under besættelsen, og der måtte iKice skrives mere.

16/9 194-5 skrev Fyens Tidende:
Over hele landet kom tysKernes aktion d. 19- septbr. fuldstændig bag
på det danske politi.

- I Odense skete det på den måde, at henved 200 tys

kere, der var på øvelse, en halv time i forvejen fik besked om, hvad der fo
restod. Anført af en Hauptmann marcherede de ned ad Vestergade til Flakhaven.
Pludselig stødte anføreren i en fløjte, og uden varsel gik kompagniet til
angreb på radhuset. Der blev givet ild både fra geværer og maskingeværer,og
foran telefonhuset opstilledes sagar en fodfolkskanon. Ad alle døre trængte
tysKerne ind i bygningens lokaler. I porten ud mod Vestergade stod -den unge
reservebetjent Sv. Børge Rasmussen vagt, og da han vilde hindre tyskerne i
at trænge ind, blev han skudt ned på stedet. Hans lig blev liggende der i
to timer.

-

Da tysKerne brasede ind på Filosofgangen og ind på politikon

toret og kommanderede "Kande hoch" - var der een, der ikke parerede ordre.
Det var den konstituerede politimester Schaldemose Nielsen, - og han nøje
des ikK.e med det, men befalede hele sit personale at tage hænderne ned igen.
"Vi er dansk politi", sagde han, "og vi rækker ikke hænderne i vejret for
tysKerne". - Naturligvis blev politimesterens ordre efterkommet, mens tys kerne måbede.
Sch. Nielsen var et mandfolk. De der kom i kontakt med ham i den korte
tid, han var odenseansk politichef, vidste det - og for de politifolk, der
blev hans kamrmerater, endnu før de deporterede nåede Frøslev, blev han den
naturlige leder, som alle så op til, som altid var parat til at opmuntre og
give gode råd.

Charmerende og vittig var han, og selv i Buchenwald bevare

de han sit gode humør til det sidste.
Allerede på vejen derned sagde han til de politifolk, han blev
deporteret sammen med :" Jeg håber ikke, I har noget imod, at jeg siger du
til jer, og jeg vil ønske, at I også vil sige du til mig".
Og således blev det. Politimester, overbetjente og menige betjente var
dus.

-

Ja, de var mere end det, de var kammerater, og S. N. var, som en -
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nver anuen, altid parat til at hjælpe. Da politikommisær Frost blev syg i
Koncentrationslejren og gennemrystedes af voldsomme kuldegysninger, lagde
S. Im. og overbetjent Busekvist Petersen ham imellem sig for at give ham var
me med ueres legemer.

- Denne barmhjertighedsgerning kostede den kun 44

arige politimester livet.
Frost døde 23/11, og tre dage senere fulgte Sch. N.

ham i døden.

Kun et årstid fik Schaldemose - Nielsen sin gerning i Odense, men mange men
nesker lærte ham at Kende som en fremragende politimand, der tog håndfast
på tingene, men sOin aldrig glemte de menneskelige hensyn.
Dygtig, forstående og sympatisk var han, og hans optræden over
for tysKerne var myndig og værdig. Ofte bød han dem trods. Og til det sidste
lod han dem forstå afgrunden mellem de tyske besættelsestrupper og det dan
ske politi.

Sch. N. tegnet i Buchenwald
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Gift med Gjerrild Madsen

f. 5/4 19o2 i Nyk. F. datter af fabrikant Peter

Madsen & hstr. Agnes. Hun fortalte, at det var nogle indsprøjtninger, som
man havde givet politim. i Buchenwald, der havde været skyld i hans død.
Hun har været meget hjælpsom overfor mig, med hensyn til oplysninger
og andet materiale. -

Pudsigt nok holdt de deres ferier her lige uden for

Ebeltoft, og ingen af vi to halvfættere havde anelse om hinandens existens.
1 søn.

Bo Mikael S.“ N.
Troels Sch.-N.

9 a. _Troel£BiS^aaldemosei^J^l£en. 2 8 /6 2 5 .
cand. jur., major i livgarden, fuldm.
i forsvarsmin. Gm. Barbro Gunilla f.
Hulsjo, f. 1931«

2 sønner

10 a. Bo Mikael Sch - Nielsen.
9 / H 55
10 b. Stefan Christian S.»-N.
9 / H 59.
Stefan Christian^.- N.
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6 c.

Juliane Marie Nielsen

7/1 1823 - 6/

1876.

Broderen Peder giver i sit elægtsdigt den interes
sante oplysning, at Juliane har fået overdraget fædrenegården, da forældre
ne er blevet så svagelige, af de ikke længere kan klare gårdens drift.
Hun er ik*.e mere end 21 år, men der var vel intet andet for, for brødrene
var ikke interesserede i landbrug. Men alligevel, det tyder på en iitke rin
ge selvstændighed.

Hun driver gården fra l8åå til 184-7, da hun bliver gift,

og manden kan så løse hende af.

Sophie
Petra

Juliane

Line
Carl

Christian
J. A. Dinsen.

Trine
Peder

fot. 1866
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Man kan undre sig over, at Niels
Brandt går på aftægt i en alder af
62 år; konen var 4-7. I lægdsrullerne kan man måske finde løsningen.
På sessionen l8o4 : 62 3/4- tom høj,
= 164 cm., svage fødder., forbigåes.
1806 er han Reserve Stykausk og i
l8ll er han avanceret til Batteri
kusk, men det hedder både her og i
l8l4 om ham, der nu er 31 år, at
han har " Slette Fødder".
Det er sikkert de dårlige fødder,
der er skyld i, at han giver op,for
man har da ellers iKke indtryk af,
at der var noget i vejen med helbre
det, han blev 79 år gammel.

Samme år som Juliane overtager den
fædrene gård, kom en ung lærer,Jens
Andreas Dinsen til Fjellerup.
Det var naturligt, at han stiftede

Indgangsdøren i Rødegård.

bekendtskab med sine nære naboer i
Rødegård. Tre år efter blev han gift med den 24 årige gårdejerske. Jens
Andreas ( 7/9 1813 - 22/12 1888) blev gårdejer i Rødegård, men han fort
satte med at være lærer i Fjellerup skole.
Til skolen hørte en stor privatlejlighed, og jeg har aldrig kunnet blive
klog på, hvordan den sag er blevet ordnet, idet fam. Dinsen jo boede i
Rødegård. Det er givet, at den har været lejet ud, bedstefar kunde vel no
genlunde ordne den sag efter eget hoved, idet han var sognerådsformand og
efter hvad jeg har hørt - en slags sognekonge. Han havde i hvert fald ikke
dispositionsret over den i l88o, da han manglede en bolig til sin datter
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Juliane Marie Dinsen, f. Brana
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Line, der i l88o var blevet gift med hans hjælpelærer Morten Larsen. Til
det unge par lejede han en lejlighed i et nærliggende hus, hvor de så kom
til at bo, og hvor deres farste barn blev fadt. Det var morbroder Andreas,
der på en tur til Fjellerup viste mig huset og fortalte mig, at her havde
min far og mor haft deres farste hjem.
Det var i 1920, vi var på den tur. Den gamle skole var endnu ikke blevet
" halveret", som den er nu. Vi så de gamle skoleprotokoller, som bedste
far havde fart, den side, hvor han omtaler Karen Marie Schaldemoses begra
velse, er i min besiddelse.

Og vi så gravstenen på Fjelsted Kirkegård,

heldigvis tegnede jeg den af, for den existerer ikke mere. Den, der står
der nu, er af nyere dato. (Tegningen af den gamle sten, der var blevet
udsat for hærværk, sidder i Dinsenbogen).

Fjellerup gamle

skole
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Rødegård, stuehuset set ude fra haven.

Rødegård. Der siges, at man kan ikke se gården, før man er inde i den.
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Juliane og Jens Andreas.

Angående Juliane Dinsen eller rettere min mormor, så er det lig O, hvad
jeg kan berette. Det er vel gerne således, at i en børneflok har forældre
ne deres yndlinge. Mormors yndling var Petra, og morfars var Carl og Line,
min mor. Mor kom vist ikke så godt ud af det med sin mor, slutter jeg mig
til, for hun har aldrig fortalt mig noget om hende. På den anden side har
hun heller ikke sagt noget ufordelagtigt, men som sagt, jeg kan intet for
tælle.
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Her er det brudstykke af en side
i Fjellerup skoles protokol,
hvor der omtales:"Dødsfald og Be
gravelse i Lærerens Huus."
Det drejer sig om oldemor - Karen
Marie Schaldemose.

Jens Andreas Dinsen og Juliane Brandt havde 9 børn, som jeg har givet
en grundigere beskrivelse af i bogen Rødegårdsdinsenerne,d. v. s. disse
børn og deres efterkommere. I denne bog følger der en ganske kort skema
tisk oversigt over dem, men vil man vide mere, skal man læse det i den an
den bog.

" Rødegårdsdinsener" har relation til tre andre bøger :Brandt,

Dinsen og Schaldemose, og årsagen til den er, at jeg ikke vilde skrive det
samme tre gange.

-

Det eneste, man skal passe på med, er, at ahnenum-

rene er forskellige. Rødegårdsd. henhører egentlig til Fam. Dinsen, og der
passer numrene. I Schaldemosebogen skal nr. 8 være nr. 7 t den første,der
er nævnt

Catrine Dinsen

nr 7a.

Fam. Dinsens gravsted på
Fjelsted kirkegård, som
det ser ud i 1965.

har nr. 8 a. i Rødegdsd., men her skal hun være
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- O - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - O - O - o - o - o -

Oversigt over efterkommerne fra det dinsenske Røde-

gård
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7 a. Cathrine Marie Henriette Dipgen,

1847 - 19ol. " Jomfruen". Lærer

inde i Ejby.
7 b^HansiiiiC h ^ B t ^ ^ 0 1 a f <i<Rjj(eJDinse^p 18^9 - 1905. Ugift, gårdejer af
Fjellerup Rodegård.
7 c .^Soj3hi£^lari^aneDinnei^^ugif t , 1851 - 1941. Husholderske i Toppelund.
7 d . Karen Nicoline D . , 1854 - 1912. - l88o gm. lærer Morten Larsen,
Svostrup.

5 børn.

8 a. Johanne Rebekka L. l88l - 19^+3» gm. Anders Bech, skoledirek
tør i Vejle.

5 børn.

9 a.

Karen Johanne Bech, 19o7 - 19o8.

9 b.

Jenny Katrine Bech, f. 1909« gm. lærer H. Malte
Nielsen. 2 børn
10 a. Inger Lise Malte Nielsen f. 19391 gm. læ
rer Ib Niemann.
11 a.

10 b.
9 c.

Anders Niemann, f. 1959-

Ellen Rebekka Malte Nielsen, f. 1944.

Emma Sofie Bech, f. 1911. Ugift, talepædagog
i Vejle.

9 d. Aksel Johannes Bech, 1918 - 19^6. Lærer i Vejle.
Gm. Helga.

2 spædbørn døde.

9 e. Viggo Ernst B.f. 1924, gm. Else Marie, landslæge
i Grønland.
lo a.

2 børn

Inger Merete Bech, f. 1955«

lo b. Andera Christian Bech, f. 19 6 0 .
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8 b. Julie Andrea L. 1882 - 1953» lærerinde, gm. landmand Jakob Vallentin
2

børn:

9 a. Elisabeth Agathe Vallentin, 192o - 4?, gm.Mogens
Madsen, Odense.
9 b. Edvin Anker Vallentin, f. 1921. gm.

8 c. Gudmund Thorvald Larsen, 1884 - 1961, lærer i Ærøskøbing, gm. Emily
Hornbech, f. Dreiøe.

2 børn:

9 a. Anna Vibeke Larsen, f. 1914, gm. bager H. P. Han
sen, Ærøskøbing. (Hun er lærerinde). 3 b.
10 a. Hans Erik Kelding Hansen f. 1944
10 b. Birgitte K. H. f . 1945,
10

c. Morten K. H.,,1952 - 55.(færds. ul

9 b. Anita Larsen, f. 1920, gm. blikkensl. Christian
Fentz, Fåborg. 3 børn:
10 a. Jacob Fentz, f. 1940.
10 b. Kirsten F. f. 1943.
10 c. Mogens Fentz, f. 1948.
8 d. IngeborgMargreth^^^L^jLSSS - 1945, lærerinde i Galten, gm. Chr. Munch
Hermansen.

1 s.

9 a. Karl Herman Munch Hermansen, f. 1912, landinspek
tør, gm. Grete Nielsen. 1 s.
10 a. Olaf Munch Hermansen, f. 1950

55
8

c.

Karl Martin Schaldemose Larsen, f. 1897, lærer og kordegn
i Ebeltoft, gm. Gudrun Horr.
bech. 1 s.
9 a. Christian Schaldeaose Larsen, f. 1922, alumne
på "Sølund", Skanderborg.

7

e. Petra Juliane Pinsen, 1856 - 1936, gm. Poul Larsen, Klarninggård. 6 b.
8 a-

Frits Albert ^Andreas Larsen, 1883 - 1965, fhv.
politikommissær på Frb. 1° gm. Ellen 5b.
II

o

gm. Zonja.o i

9 a. Frits Larsen 191o - 1929, skovfogedelev, (vådesk)
9 b. Poul Larsen, f. 1911, lærer i Tønder. I°gm.Edith, ]|
II°gm. Emmi, Il
10 a. Birgit, 1939 - ^2, (brit. luftangr.)
10 b, Inge Marie, f. 19^7, (moder:Emmi Neven)
9 c. Margrethe L. f. 1912, gm. Carl Jacobsen.
9 d. Uffe Larsen, 1915 - 19^5* (modstandsbev.)
9 e. Werner L. f. 1922. Møllebestyrer i Svendborg,
gm. Ida Rasmussen.

2 døtre:

10 a. Margit f. 19^5*
10 b. Ellen Margrethe, f. 19^+8.
8 b. ,tø^|jg|J^jy!jj^jy^|J^gry^>(ga£tbeaMargrethe_Larsen, f. 1 8 8 5 .
Ugift. Kogerske af Kbhvn.
8 c. Harald Theodor Johannes Larsen, f. 1 8 8 7 , bager i Oslo.
-------- - |, n— r m ... ....... ...
gm. Roma Frandsen. 5 børn.
9 a. Lilly Roma Larsen, f. 1912.
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9 b.

Ruth Petra Johanne L . f. 191^+, gm. Ahnfeldt, 1 b.
10 a. Ejvind Ahnfeldt, f. 1 9 ^

9 c. Ejvind Kristian Larsen, møbelpolstrer, f. 1917
gm. Margrethe.
9 d. Erik Ørnulf Larsen, f. 1919* bager i Skien
9 e. Per Arne Larsen, 1921 - 19^+7 (polio), tapetserm. gm.
Gerd Sandland.

1 b.

lo a. Grethe Larsen, f. 19^58 d. Hans Jacob Alfred Larsen f. 1889, skærsliber i Framlev,
o
o
,
gm. I Ane Marie Skov, II Nina Andersen. 6+1 b
9 a. Agnete Larsen, f. 191o, gm Sørensen,

2 døtre.

9 b. Inger L. f. 1912, gm. Mikkelsen, Agersted,

1 dat.

9 c. Erhard Larsen, F. 1913* bybud, gm. Viola Knudsen, 2 d
9 d. Astrid L . , f. 1915* gm« skovarb. Bastkjær Hansen, Bro
byværk,

k børn.

9 e. Svend Larsen, f. 1919, chauffør i Århus, gm

Gerda.

9 f. Aage Larsen, f. 1926, chauffør i Odense, gm. Inga.

9 g. Ole Larsen, f. 19**0, (moder Nina.)
8 e. Jenny Georgia Andrea Larsen, f. 1892, porcelænsmaler.
8 f. j^aura. Riborg Astrid Methea Larsen, 1893 - 1926, ugift,sygeplej

7 f. Niels Peder Pinsen, 1858 - 1913, Alumne på Brejning.
7 g.

Carl Johan Frederik Pinsen, l86l - 1930, sognepræst i Vang, gm. Magda
Carstensen,

7 børn:

8 a. Andreas Dinsen, 189^ - 1901.
8 b. Christian Ernfred D. f. 1895, gm. Hilda Petersen, landmand, 6 b
9 a. Knud Linsen, f. 1926, kok.
9 b. Svend D. f. 1927, mekaniker.
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9 c.

Aase Pinsen

f. 1930.

9 d.

Tove "

"

1932

9 e.

Hans D.

"

1935

9 f.

Ulla D.

"

19^0

8 c.. Udabt jpige , f. 1896 + en måned senere.
8 d. Helge Dinsen 1897 - 19oi.
8 e. Viggo Pinsen, f. 25/7 1900. Lærer i Ørding, G m . Ellen
Krarup.

6 børn.

9 a. Carl Krarup Dinsen, f. 19279 b. Morthen K. D. 1929 - 31.
9

c . Finn

f. 1932

9

d. Inge

f. 193^

9

e Lene

f. 1935

9

f. Bernt

f. 19**0

8 f. HelgaDinsen
8 g. Bror Dinsen

19o2 - 19^5. Ugift.
19o6

- 191^.

av vj

7 h.

Anna Octavia Dinsen

f. l865» + 3 uger senere.

7 i.

Andreas Julian Dinsen, 1868 - 19311 købmand i Odense, gm. Jenny
Hansen.
8 a. Børge Dinsen

1 søn

f. 19o9» journalist, gm. Birthe Mondrup.
1 datter.

9 a. Vibeke Birgitte Mondrup Dinsen, f. 1938.
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R Ø D E G Å R D S B R A N D T E R

6 d.

Hans Hørgen Nielsen

fortsat.

2o/l2 1824 - 3/3 1892.
Mbr. Carl har fortalt, at Hans
Jørgen var seminarist fra Skårup,men
fik senere lyst til at læse videre.
Dét passer godt nok, dim Skårup 1845
med karakteren meget duelig. Eksame
nen fra Skårup kunde jo godt tyde lidt
i retning af, hvad tante Augusta på
Tåsinge har fortalt, om at det var
kordegnen i Svendborg, der understøt
tede drengene fra det brandtske Rødegård. Han blev student i 1852, hvor
på han ifølge broderen Peders opgivel
ser gav sig til at studere jura. Han
fuldførte dog ikKe det juridiske stu
dium, men blev cand. mag.

Hans Peter Nielsen.

Denne skiften studium kan måske for
klare den lange studietid. Han bli

ver udnævnt til timelærer i 1 8 6 8 ,
og først 1875 bliver han kommunelærer ved Voldkvarteret6 skole, i en alder
af 51 år. Hele sit liv var han kommunelærer. - Hans svoger, forpagter Chri
stiansen, folketingsmanden, fandt, at det var underligt, at en mand med en
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så stor uddannelse ikke avancerede, og han spurgte ved lejlighed Kbhvns
skoledirektør om grunden til, at hans svoger ikke blev skoleinspektør. Sva
ret lød:" Det kan aldrig gå at sætte ham til at være inspektør, han er jo
så distræt, at han ikke kan huske fra næse til mund".
Han var meget pligtopfyldende, og han intereCGerede sig for sine gamle ele
vers færden, fx. førte lister over alle eleverne og føjede notater til ved
rørende dem og fulgte dem, så godt, det lod sig gøre.

- Han var ugift, og

søsteren Mette Kirstine holdt hus for ham lige til hans død.
Mor gjorde meget ud af denne sin morbroder Jørgen. Vi havde et
stort billede hængende på væggen hjemme, hvor han stod i en klynge af kol
leger.

En månedstid før hans død blev der født en lille pige på Klarninggård, og moster Trine vilde have hende kaldt op,
så hun kom tii at hedde Jørgine, hvilket barnets
moder - moster Petra protesterede imod, og det
blev så til et kompromis, - Georgia, og det
navn slæber pigebarnet rundt med endnu.

Hans Jørgen Nielsen

61

6 e. Christian Nielsen.

25/6 1826

-

1900.

Student i 1848 fra Odense KathedralsKole og teologisk
kandidat 25/6 185^. Peder-SKriver om ham, at han har et godt hoved. Det Kan
godt være, det Kan blot iKKe ses på hans eksamen ( h^) . Derefter blev han
lærer ved pigeborgersKolen i Odense og fortsatte hermed til sin død.
Han blev gift med sin kusine Anna Emmerentze Hansen, datter af Mads Brandt.
Som unge var de meget smuKke,begge to. Han blev for sin

SKære

hudfarves

SKyld kaldet "Rosen", og den dag, de blev viet, var KirKen fuld af nysger
rige, der vilae se det smukke
Det var dog iKKe lutter

par.

lykKe,

der lå forude for df .
Deres ældste barn, Wiels Peter,
faldt i en gryde Kogende vand,
og i stedet for at Klippe tøjet
af, trak faderen det af på de
skoldede steder. Lægen gav dem
noget smertestillende medicin,
og efter megen betænKelighea
gav Chr. N, den lille en dosis.
Men uarnet døde, hvad han tog
sif.''

get nær, og han blev helt

sær derover.
I min bog om 'amilien Brandt har
jeg fortalt om, hvordan han gansKe uforskyldt bliver indblandet
i Helvedshusmoraet, men hverken
han eller konen optræder her i
nogen flatterende rolle. Han
kaldes her "en excentrisk per
son". Med årene blev både han
Christian

Nielsen
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og konen skøre, det udartede noget nær til sindssyge. Chr. N. fik ansigtskrampe, og Anna Petra limnerentze udartede til at blive en hel Xantippe, som
blot tænkte på at gøre livet surt for ægtefællen.
Man rådede ham til at skille sig af med hende, men han holdt ud - til
døden skilte dem ad.
31/12 l88^ var han fhv. lærer ved borgerskolen i Odense.
Albert fortæller:'' Chr. N. boede i mine drengeår i Frederiksgade i Odense,
og mor tog med derud en aftenstund i 1897* (Alberts moder Petra var Emmerentzes guddatter, og det er noK det, der har givet hende anledning til at
interessere sig så stærKt for Helvedshussagen.)

Chr. N. var da gået i seng,

skønt det var forholdsvis tidligt på aftenen, og jeg blev stedet til audiens
foran sengen, hvor han lå med nathue på. Han gjorde indtryk af at være me
get gammel, indfalden og rynket, men med et par levende øjne under de frem
stående bryn over den store krumme næse. -

En lavtstående lampe kastede

hans profil i skygge på en væg; der stod den som skyggebilledet af en gam
mel indianer.

(71 år.).

-

Han vilde gerne snakke om sine børn. Særlig

adjunkten beskæftigede hans tanker.
Få år efter døde han.
^ w*.

"L.Is

C. -

Mbr. Carl var med til hans begravelse.

^•

k sønner.

7 a.

Niels Peter Nielsen.

der døde efter et ulykkestilfælde
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7

1858 - 1898 , arkitekt i Århus.
Mor fortalte, at han havde bygget den
gamle banegård i Odense, men den blev
bygget i 1 8 6 5 . da han var 7 år, så det
Kan iKKe passe. Lars Chr. har vist få
et teknologisk selsKabs sølvmedalje
for sin afgangsprøve ved akademiet,og
aet var en tegning til en banegård i
Odense.
Den gamle banegård blev bygget af
arkitekt Holsøe (iflg. Trap).

Gift med Augusta Abildgård.
2 børn.
Lars Christian Nielsen.

8 a.

Holger Nielsen

f. 1888.

Var underlig. Mbr.Carl
kaldte ham forvildet, og hvis dette
teologiske udtryk bliver oversat
til moderne dansk, kunde han vel kal
des omstrejfer eller spritter. Der
kan intet oplyses om ham, familien
kendte ham ikke.
8 b.

En datter f. 1889*
Hende vides der intet om.

Augusta

Abildgaard.
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7 c. Niels Peter Marius Nielsen.
9/6 1863 - 4/4 1920.
Begyndte sin løbebane som lærer, dim.
Skårup 1882 (meget duelig). Huslærer,
i 1887 konst. andenlærer i Bogense.
Blev her kendt med herredsfuldmægtig
Magdalus Carstensens datter Jensine Ma
rie C.,og hvad årsagen nu kunde være,
så søgte han ind ved trafikvæsenet.
1891 blev han ansat i jernbaneetaten,
som trafikassistent i Kbhvn.
1893 var hans fætter mbr. Carl blevet

Marius Nielsen.
gxft med Jensines søster Magda, og
1895 i24/7 - bliver Marius gm. Jensi
ne.

Han endte sin løbebane som

fuldmægtig ved statsbanerne i Århus.
De kom en del sammen med familien
i Vang, og fætter Viggo var på besøg
hos dem i påsken 1920, da hans onkel
pludselig døde af et hjerteslag,
så jeg har desværre aldrig haft lej
lighed til at lære den gamle herre
at kende, hvilket var en skam.

2 børn.

Jensine med

A strid.

Marius og Astrid.
8 a. Viggo Schaldemose Nielsen f. 16/5 96,
+ sam. år.
8 b. Astrid Schaldemose Nielsen f. 25/12 1899Meget musikalsk, konservatorieuddannet, klaver og sang. En stor og smuk sang
stemme, vistnok den fineste kontralto her i lan
det. Studerede både i Kbhvn. og Berlin. - Men
hendes lærerinde gjorde hende kulret, og hendes
korpulence gjorde hende mindre vel egnet for po
diet.
Hendes sindstilstand har med mellemrum været
sådan, at hun har måttet indlægges på Set. Hans.
Astrid.
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7 d.

Hans Rasmus Casimir Schaldemose Nielsen,|.. j1 ltl/1. M .W vi
fik en fin start, idet han ko2i^

til at studere. Blev cand. mag., og blev adjunkt pa Sorø AKademi. Han til
bragte alle sine ferier på Brænderupgård, men pludselig hørte Augusta, at

I-\c

fætter Hans havde fået sin afsked på gråt papir og var blevet jaget bort. ,su '
Hun var en ganske ung pige dengang, så hun forstod ikke, hvad han havde la
vet, men en fætter klarede begreberne for hende. "Jo, ser du, Hans har væ
ret forlovet, og hans kæreste var en bagersvend."

-

Efter sin afsked

skammede han sig så meget,at han ikke viste sig tiere på Brænderupgård. Han
har strejfet rundt i landet, sidste bopæl var Kbhvn. Albert har set ham et
par gange, sidst i Tivoli 19^1«

- Da var han pæn i tøjet og bortset fra

den slentrende alenegang, som enhver politimand vil klassificere ham efter,
(hørende til det tredje køn), virkede han ikke påfaldende.
Augusta kunde oplyse, at han ved den tid
var kommet til penge ved at gifte sig med
en udlænding, som ønskede at blive dansk
statsborger, hvilket rimer godt med, at han
var pæn i tøjet i 1991.
På en af mine censorture traf jeg en teologisk professor,|^som havde taget studenter
eksamen fra et kbhvn. kursus, og her havde
han haft en latinlærer, der hed Schaldemose, og som var fremragende dygtig.

- Ved

at spørge lidt ud, blev jeg klar over, at
det måtte være Hans Casimir, der her var
tale om.

-

Professoren kendte ikke no

get til Hans’es kønsvaner, derfor var han
egentlig forbavset over, at en så dygtig
mand sad i en så beskeden stilling.
Efter hvad jeg kunde regne ud, må han da
have været højt oppe i arene, men jeg ved
Hans Casimir Sch.

iAke noget bestemt.
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6 f.

Mette Kirstine Nielsen, 182?

- ll/l 1910.

Ugift.

Som barn opholdt hun sig hos mormoderen Anne Hansdat
ter på Billesbølle mark (Hans Postmager).

- Efter broderen Peders udsagn

var hun indtaget i en saaelmagersvend, men det blev ikke til noget.

- Gen

nem flere år var hun husjomfru hos godsejer Hofman Bang på Hofmandsgave •£
Bangsbo. Her havde hun familiær stilling, og hendes excentriske og usnobbedt
væsen gjorde hende populær.
(Kontrolassistenten kaldte
hende for moster Stine.)
Hun blev ved at komme i
familien, efter at hun var
taget andetsteds hen. Holdt
i en årrække hus for brode
ren Hans Jørgen, og efter
hans død sad hun som en fa
milietante i en lille lej
lighed i Odense, Klaregade
2 8 , og derfra rejste hun på
gæsteri hos sine søskende
og deres børn.
Sit faste tilhold havde
hun på Brænderupgården, og
her døde hun.
Hun var meget excentrisk
og havde mange luner. Søs
terbørnene holdt sjov med
hende og bildte hende ko miske ting ind for at få
hende til at "rende videre"
med deres vittigheder, hvil
ket ofte lykkedes i forfær
dende grad.
Mette Kirstine.
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Ved en lejlighed luftede hun således sine kund
skaber om verdens højeste bjerg ved et selskab
på Eskelund. Hun hævdede, at det hed L * * * mein
M ••• , eller det bekendte uartige ord fra
Gotz von Berlichingen, hvilket børnene havde
bildt hende ind.
løvrigt sagde hun fuldstændig, hvad der
faldt hende ind

- uden hæmninger.

Når hun sad i en jernbanekupe, og solen ge
nerede hende, så slog hun ganske roligt sin
paraply op og sad i skygge.
Men hun havde orden i sine sager, alle hen
des fotografier havde hun opbevaret, og jeg
kan ikke noksom prise Mette Kirstine, for
en mængde af hendes billeder findes i dette
skrift.
Min broder Gudmund var med til hendes begra
velse, og jeg har et brev fra mor, hvor hun
skriver instrukser til ham, fx. at da han
hører til den nærmeste familie, skal han væ
re med til at bære kisten, og hvis der er
noget at arve, skal han give forpagter Chri
stiansen et arveafkald.
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faoV

Karen Dorthea Nielsen,

1830

- 6/11 1899.

1850 finder vi hende i Møllelykke, hvor hun
betegnes tjenestepige. I sit digt af 1853 siger Peder, at hun er en Mejerske Tyk og fee, og ikke forlo
vet, så vidt jeg ved. Hun ta’r
ej den første, hun kan finde,
dertil er hun altfor betænksom
en Quinde. Men jeg siger for
sand, til sidst vil hun faa en
elskværdig Mand.
Peder var ikke altid heldig med
sine forudsigelser. Hun bliver
gift med murer Niels Mortensen
fra Ravnebjerg v. Odense.
Under Helvedshussagen (se Brandt
bogen) er vi blevet præsenteret
for ham, en noget fugtig Qvæg handler, der ikke rigtig kan
tage sig sammen til at bestil le noget. Han var, hvad man nu
om dage kalder en sut eller en
bums.

- Svogeren, forpagter

Christiansen tog ham en gang
under behandling og opfordrede
ham til at vise, hvad han duede
til, og at han kunde bestille
noget.
Det vilde Niels ikke lade sid
de på sig.

-

Han tog til Jyl

land, hvor det var let at få arKaren Dorthe med Lars (arkitekten)
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bejde, da man var ved at udtørre KolindsundC1 8 7 ^ - ca. 1882). Han begyndte
som almindelig arbejdsmand, men da der trods alt virkelig var krummer i fy
ren, avancerede han, så han blev entreprenør. Da udtørringen var forbi, le
jede han jord af udtørringsselskabet, og de kom til at sidde godt i det.
Men de var iKke afholdsfolk. I Svostrup havde vi ingen forbindelse med
dem, og mor talte aldrig om dem, så vidt
jeg da ved.
Mbr. Carl har fortalt, at Niels druknede
sig, og at enken boede i Trustrup, men
dette modsiges af begravelsesadvertissementet. Tante Augusta : Da konen død-,
druknede Niels sig i Kanalen lige uden
for det sted, hvor deres hus lå. Ingen B.

Karen Dorthea

Niels Mortensen
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6 h.

Peder Nielsen.

11/2 1832

-

17/5 1856.

Efter alt at dømme var han et særdeles tiltalende men
neske, desværre er jeg iiute i stand til at vise et portræt af ham. Godt be
gavet, fik lærereksamen fra Skårup med karakteren duelig, hvilket ganske
vist iKr.e er så meget.
Mbr. Carl Kaldte ham Per Degn, men da Peder var død fem år før Carl kom til
verden, kan der vel iKKe lægges større vægt på dette udsagn, det må have væ
ret et udslag af præstevigtighed.
Peder blev ansat som lærer ved Gelsted skole og kirkesanger ved kirken .
Han blev forlovet med præstens datter Julie Krag (l8 2å - 19o3)- Hun hed
egentlig Juliane Marie K. , men kaldtes Julie. Hun holdt mor over dåben i
sommeren 165^. Mor kvitterede for venligheden ved at kalde sin næstældste
datter for Julie.
Kort derefter døde Peder, og det var en skam, for han var øjensyn
lig langt aen mest tiltalende af Rødegårdsbrandterne.

-

Den 8 år ældre

præstedatter blev i l86l gift med sognepræst i Assens - Ole Carl Ipsen.
Det eneste, der er bevaret efter Peder, er hans slægtsdigt: Min Herkomst.
Det er SKrevet i sept. eller okt. 1853, idet det barn, der kommer - til
foråret eller til næste sommer, - det er Julianes 4-. barn ): min mor, der
blev i ødt7/3 165"+. Manuskriptet til dette digt fandt jeg i 1 9 ^ hos tante Augusta på
Tåsinge. Det var blevet opbevaret mea megen pietet, de kunue bare ikke læse
det, og de var meget glade, da jeg oversatte det for dem. Originalen findes
stadig i den gren af familien.
Hvor meget Peders digt har været kendt i familien, ved jeg ikke. Da
jeg læste det op for min ældre broder, mente han, at han havde hørt det
før, men det er ingen garanti, da hans hukommelse allerede var stærkt svæk
ket. Der er imidlertid en så iøjnefaldende lighed mellem dette og mors
slægtsdigt, at jeg må tro, hun har kendt Peders digt.
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Hermed følger Peders digt. Man mærker tydeligt hans fynske dialekt. Tyk
og fee - rimer på : så vidt jeg ved.

- Han ved godt, at det er galt med

d erne,derfor sætter han nogle ind, hvor de ikke skal være?fx Gødster.

Jeg er kun af ligefrem simpel Stand
Min Fader en udlevet Bondemand
Min Moder en gammel Matrone
Men en grumme skikkelig Kone
Nu er de fast ingen Ting begge to
De sidde paa Aftægt i Fred og Roe.
Min Sødster fik deres Fordoms Gaard
Den hun har havt i tre fire Aar.
Saa fik hun tilægte en Skolemand
Der havde en temmelig god Forstand
Men ellers saa gandskt populair
Og stundom udi Humoiren lidt sær
Tre Børn de have end et der kommer
Til Foraaret eller til næste Sommer,
Det sygmes med bedst om det var forbi
Med det narreri.
Tre Brødre jeg har de to er Studenter
Som begge paa Embeds Egxamen vendter
Den yngste Theolog den ældre Jurist
Men begge dygtige Hoveder forvidst.
Min æste Broder er Tommand
Et Huus som en Medster han bygge kan
Hans Kierest sig Gittet og Manden var ikke min Broder
Men en anden og det var som Fanden
Kierestens Tab vidst til Hjerte han gik
Dog en ny en nettere snart han fik
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Dog en ny en nettere snart han fik
Og hinde han har hvis ei hun nyelig
Er gaaet sin Egen Vei.
Tre Sødstre
Foruden den gifte Sødster jeg har
Endnu halvandet par
To Ældre af dem er Ældre end Yngre end mig
Om Forlovet de er jeg veed det ei saa gandske bestemt
Hun syndtes ret godt om en Saddelmagersvend
Den næste Sødster hun hedder Dorthe
Hun er en Meierske Tyk og fee
Og ikke Forlovet saa vidt jeg ved.
Hun taer ei den forste hun kan finde
Dertil er hun altfor betænksom en Qvinde.
Men jeg siger for sand tilsidst vil hun faa en elskværdig Mand.
Saa er kun tilbage en eneste Pige
Om hinde jeg kortelig ikkun vil sige
Hun er den Yngste, ud skal hun at lære
Meierske at være.
Naar end jeg nævner min syndig Krop
Saae antallet løber til Otte op
Naar dertil lægges de Piger to
Som lige i Roe
Og lang henne sove hist under Muld
Saa var vi aldeles halvsneesen fuld
Og dette forsan da sige jeg skal
Er et vældig Tal.
P. Nielsen

7 L.
Peders digt er skrevet september - oktober l853t året efter at han er dimmiteret som lærer fra Skårup. De to rettelser i det kunde tyde på, at han
ikke har lavet en kladde, men skrevet lige ned. I så fald er det udmærket.
Men selv om man indrømmer ham en vis margin med hensyn til hans påvirkethed
af dialekt, så fatter man ikke, hvordan han har kunnet klare en lærereksa
men med den ortografi.
Omstående fotostatiske gengivelse er foretaget i aug.19^1 på Frede
riksberg politistations fotografiske afdeling, mens Albert var politikom
missær. En måned senere blev stationen stormet af tyskerne,og alt derinde
blev ødelagt.
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6 i.

Anna Margrethe Nielsen,

5/11 1833

- febr. 1908.

Tjente i Gjeldsted præstegård i 1859- Blev
først mejerske, senere husbestyrerinde på Uggerslevgård, hvor hun lærte
Rasmus Christiansen at kende. Han havde forpagtet Brænderupgård ved Kværn
drup, men levede her ugift et år, hvorefter brylluppet fandt sted 31/10 66.
Fætter Albert har fortalt lidt :
Om mors moster har jeg kun gan
ske få erindringer. Hun kom på
besøg, da min broder Alfred kom
til verden i aug 1889, og da vir
kede hun nærmest som et uvejr.
Mor lå endnu i sengen, og moster
gav sig til at gøre gavn. Bl. a.
blev vi børn grundigt vaskede,
hvad vi ganske bestemt også træng
te til, men mine ører var fulde
af sår, og det gjorde væmmeligt
ondt med den vask. Dog husker jeg,
at bagefter var det rart med den
fornemmelse at være ren.
Et par besøg på Eskelund kan jeg
også huske. Der var hun imidler
tid den travle husmoder i en stor
husholdning, så det var mest hus
herren, børnene holdt sig til.
Han var en høj kraftig mand med
rødt fuldskæg. Han var gemytlig
og kunde nok spøge. Da han i 1892
var blevet ridder af Dannebrog,
var Poul Larsens på besøg, og
Anna Margrethe og forp. Christiansen.

77

Rasm. Christiansen.
forp. Chr. hængte da sit flunkende ny rid
derkors på et af børnene med nogle spøgen
de bemærkninger til Petra, der imidlertid
på sin paradoksale måde lovede ham, at hun
nok skulde opdrage dem til gode socialis
ter. -

Vi kom som regel på besøg eller

selskab, når der var fødselsdag eller lignMin mor (Petra) talte sjældent godt om
sin moster, hun syntes, der var overgået
hende uret i de mange år, hun gik og "træl
lede” på Eskelund og Brænderupgård. Sand
På bagsiden af billedet
af Anna Margrethe havde
min mor (Line) skrevet
ovenstående.

heden var vel snarere den, at Petra kom
lige hjemmefra, hvor hun havde været for
kælet, og hun var der på den tid, da bør
nene var små. Følgelig har der været me
get at gøre i den store husholdning. Mos-
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Anna Margrethe.

Rasmus Christiansen.

ter sørgede for, at mor fik en grundig undervisning i husvæsen - hun lærte
mejeridrift, og hun var et par år husholdningselev på en gård ved Kværndrup.
Min broder gemmer endnu på en sølvmedalje, som mor erhvervede på en udstil
ling i Odense for fint smør.

- Christiansens holdt bryllup for far og mor

i 1882, og de omfattede dem altid senere med hjælpsom interesse. R. Chr.
vedligeholdt forbindelsen ved små besøg og navnlig ved breve - lige til sin
død.
Rasm. Chr. ejede Stjernegården, forpagtede Eskelund og Brænderupgård. Han
var folketingsmand for Fåborgkredsen 1908 - 13 (højre).
Min mor (Line) satte sin moster meget højt. Hun havde været på Brænderupgården forud for Petra, og Anna Margrethe satte stor pris på hende, men hun
var ikke så robust, at hun kunde holde til det hårde arbejde. Men moster ro
ste Line i høje toner, og det kunde hverken Juliane eller Petra nogensinde
tilgive hende, for Petra var Julianes yndlingsbarn.
Når der var folketingsvalg, var Line altid interesseret i, om R. Chr. blev
valgt, og blev ^an det, glædede det hende meget.
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Mariane,

Augusta

Frederiks, Hans Jergen , Niels Chr.

Anna Margr.

Forp. R. Chr.
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Han sad i den berømte samling 19o9 - 13, hvor grundlovsudkastet blev vedta
get,og han faldt ved valget 25/5 1913,hvor dr. Starcke tog kredsen.
Ved mors død 1912 kom der brev fra ham, det var skrevet på folketingets pa
pir, hvilket imponerede mig meget.
Når man udtalte navnene Brænderupgård og Christiansen, var der i*_ke tryk på
tredje stavelse, det lå meget kraftigt på første stavelse.

7 a. Mariane Camilla Marie Christiansen, 27/8 1867 - 30/12 lo90.
' • t h

.é w i

» a i

ti —
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Der var stor sorg, da denne unge smukke
23 årige pige døde. Sygdommen hea
dengang tæring eller brystsyge,
nu kalder vi den T.B.
Man havde iKice andre billeder
af hende end familiebilledet,
hvorfor man lod detaljen med hen
de forstørre og sendte det rundt
til familien.
I vort album havde det en hæders
plads omme på sidste side, og min
søster Inna sad tit og så på por
trættet af den smukke pige, der
døde så ung.

Mariane Camilla Christiansen.
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7

-*-®^9 - 1912.

Skulde have været præst og blev vist også teolog, men så gav
han sig til at være rigsdagsstenograf. Han udgav Gabelsbergers bog på dansk
og med suppleringer fra hans enkes hånd er den endnu lærebog ved danske
handelshøjskoler. Han døde som *+3 årig i 1912, men de sidste 7 år havde har.
iKke været i stand til at stenografere.(Enken Louise C. levede endnu i 19åA
i Hørsholm). For forpagter Christiansen blev sorgen endnu større, da han
fik at vide, at det var bestemt, at sønnen skulde brændes, og at det skul
de ske "uden sang og klang".

- Men bagefter fortalte Chr. til Alberts fa

der, at han aldrig havde været med til noget så højtideligt, skønt der in
gen gejstlighed havde medvirket.
Når man hører om denne begravelse, er det egentlig unødvendigt at gøre
sig spekulationer over grunden til,at han blev afhopper fra den gejstlige
levevej.
7 c.

Frederikke Andrea Christiansen

27/10 1871 - 1931*
Blev gift med Niels Østerby fra Gåge-

rup. Han overtog sin fædrenegård, og han skulde have sin gamle fader, der
var sognefoged, boende hos sig, på aftægt.

Helt affældig har den gamle nu

ikke været, - en aften var han på kroen med tre andre gubber, og de fik en
l ’hombre. Efterhånden steg humør og livsmod til faretruende højder, for det
var iitke helt almindelige indsatser, man benyttede i den l ’hombre. Den sid
ste lød sålunde i"Hvem af os skal sove ved kropigén i nat?"

- Det blev

Østerby, der vandt, og han fik sin gevinst. Men pigen har vist ikke været
helt indforstået, for der blev vrøvl bagefter, så alvorligt endda, at Øs
terby fik sin afsked som sognefoged.
Frederikke blev meget forarget,hun vilde ikke være i gårde med så
dan en gammel gris. Og da den gamle ikke vilde rykke ud, matte de unge af
o
sted. Gården blev solgt i en fart, og prisen blev derefter. - De købte sa
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Rigsdagsstenografen.

Frederikke.

en anden gård, som de måtte gå fra. En søn har fortalt, at på auktionsdagen
sad hans far i en krog og græd, som han var pisket. - De flyttede nu til hen
des hjem på Brænderupgård og var der en tid,
men så gav den energis
ke FrederiKke sig til
at læse til jordemoder.
Hun fik praxis i Køge,
og manden blev maskin handler. Men han blev
syg, og det blev hende,
der kom til at forsørge
familien (12 børn). Hun
døde, da hun var 60 år,
og to dage senere døde

Gamle Østerby

hendes mand.

.T.
. ,
Niels Østerby. -
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Frederikke.
8 a. Harald Christian Gaagerup
Østerby, f. 18/å- 189^.
Han besøgte mig i 19^5» det var
vist tante Augusta på Tåsinge,der
havde opfordret ham til det. Men
han havde strenge ordrer til - ik
ke at fortælle mig noget om fami
lien, - så jeg var omtrent lige så

Fam. Østerby på Brænderupgård, 19o2.

klog efter at han var taget af
sted, som jeg var forinden. Han
mindede en del om mbr. Carl Dinsen i Vang, - både i skikkelse og
i fagter.

- I 1966, da Augusta

var død, var han meget mere med delsom, og jeg har der fået både
billeder og oplysninger. Han er
akkvisitør, har været hos F. D. M . ,
En ganske glimrende fortæller, des
værre ligger pennen ikke så godt i
hånden på ham.
Stamherren til
Gagerup.

Gm. Elna Margrethe

Hasmussen, 6/3 1902.

3 børn.
H arald Ø sterb y
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9 a. Fleming Gaagerup Østerby 25/11 1925*
Civilingeniør, major i hæren.
Gm. Gerda Braun, fra Holland, hendes far var
direktør for Dåhnfelt.

3 børn

10 a. Jens Christian
10 b. Birgitta
10 c. Anders
CiCKAA^L

9 b. Mads Gaagerup Østerby f. 26/2 1936* stud ma^.
Gm. Marina Orlova Jermak,
russerinde, lektor
ved det videnskabeli
ge akademi i Moskva.
Hendes far var politi
direktør Leningrad,
blev myrdet af Beria.

10 a. Petruschka, kaldet
Per,
f.

8/1o 1964.

Petruschka
9 c. Niels Gaagerup Østerby f. 26/5 1943,
expedient

.
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8 b.

Hans Preben Gaagerup østerby

1895 - 1956.

Var egentlig gartner. - Ugift.
Han var uhyre reel, pålideligheden selv. Brode
ren iaraxtenserer ham ved, at i skolen var det
altid ham, der skulde passe skolelærerens ko.
Legemligt set udviklede han sig til det helt formiaaole 195 cm. høj, han havde hænder så store
som aenne bog. Var på session, men han var uhar
monisk bygget, så de kunde iKrie bruge ham.
Var underforvalter på Tybrind, og når der i Udby
kro var bal, blev der gerne slagsmål. Det ordne

Hans Preben 0.

de han let, han gik op på tribunen og annoncere
de, at dersom der blev slagsmål, så vilde han deltage. Det pacificere
de forsamlingen. - Fik en kortere fængselsstraf for at have håndhævet
disciplinen på en lovlig kraftig måde. Men beretningerne om ham og han
oplevelser på forskellige herregårde, hvor den kæmpestærke karl fik ar
bejde, nærmer sig det legendariske.
Han blev kun 61 år. Sine sidste år var han invalid, idet beg
ge ben blev sat af.

8 c. Rasmus Peter Gaagerup Østerby 1897 - 19^0«
Maskinmester. Gm. Marie Nielsen (+).
Omkom ved et skibsforlis, da han var mester på
den danske damper "Kay", der blev minesprængt
i Langelandsbælt.(skoldet ihjel).

i Søn.

9 a. Torben Østerby, redakter på Ritzaus
bureau. Har kone og
en søn.

Rasmus G. 0
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8 d.

Karen Margrethe Østerby 15/^ 1 8 9 8 . (+).
Gin. oberst Stiirup, Bornholms kommandant. 1 datter, som hedder
9 a. Breide Stiirup gm. Gottschalk.Fru Breide er læge.

2 børn.

Karen Margrethe.
8 e. Marie Østerby, f. 1899i lever endnu (1 9 6 6 )
Oversygeplejerske, chef for epileptikerhjem
met i Nyborg. Ugift.

Nu pens. -

8 f. Knud Gaagerup Østerby. 1/12 00 - k/1 66.
Slagter, pølsemager.
Gm. Marthe Johanne Hansen 2o/8 97-

3 børn.

9 a. Inge Lise G. 0. f. 193o, økonoma i Ny
borg.
9 b. Kjeld G. 0.
Marie Østerby.

f• 2o/5 33, bagermes
ter, Fakse Ladepi.
gm. Kirsten Winkelmann. 3 børn.
lo a. Mikael
lo b. Henrik
lo c. Martha 2o/5 1938, gm. disponent
ib Andersen
11 a. Helle Andersen
11 b. Christian.

Knud Østerby.
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8 g. Margrethe Gaagerup østerby f. 19oo

(+).

Gm. gartner Christiansen, Korsør. 2 sønner.
9 a. Knud Chr. Vilde til Australien og købte et
skib, men sælgeren snød ham. Blev så fortviv
let, at han skød sig og sad død i et havehus.
9 b. en søn, der er trafikassistent.

8 h.

Else Mariane ø. 8/3 19oå-. (+ ).
Margrethe -

gm. Heide, repræsentant for Na
tionalkasseapparater.

1 datter.

9 a. Liselotte Heide gm. gdr.
Mikkelsen, Emmer mølle.

2 børn.

10 a. Thorvald Mikkelsen
10 b. Else Marie Mikkelsen.
6

i

tvillinger, døde som spæde.

8 j
Else Mariane

8 1.

8 k.

Spædbarn, levede ganske kort. Begr. på Hammer kgd.

Kirsten Gaagerup Østerby f. 2å/l2 19o8.
Gm. repræsentant Vestberg. Han
hører ikite sa godt, men de er meget
velhavende folk.

1 søn

9 a. Niels Frederik Vestberg.

Kirsten
Vestberg
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7cu Hans Jørgen Christiansen
2V

6 1873 - 19^0.

Blev landmand og fik Stjerne gården som ejendom. Satte den overstyr.

Gm. Købmand Petersens

datter i Gislev. Han endte som
slikpindefabrikant i Odense.
Der var fattige kår.

3 børn.

8 a. Tage
8 b. Margrethe

dans Jørgen.

8 c. Erik.
Hans Jørgen

7 e.

Augusta Rasmine Christiansen, f. Zk/8 1875Blev 26/9 1896 gift med dyrlæge Jens Rasmussen
(+ 19^9). De boede i mange år i Landet på Tåsin
ge. Ca. 192å flyttede de til Fåborg, men i 19åå
boede de i hvert fald på Tåsinge igen, i Vindeby,
hvor jeg besøgte dem. De boede i en dejlig villa
og så ud til at have det godt. Tante Augusta min

Børnene på Btjernegård.

dede meget om moster Petra.

Hun virkede
hun v a r ,
re i
altså

meget

yngre,

hun s å ud t i l

h alvtredserne,

end

at

væ

o g hun v a r

69.

Hun havde orden i sagerne, der var albums og billeder,
og hun vidste, hvem de forestillede. Det var meget for
nøjeligt at tale med hende, hun lærte mig således et ud
tryk for at hun var gårdmandsdatter
a ij Poert".

Jæ æ da kommen u

- Hun havde opbevaret Peder Nielsens digt 1

og det glædede hende at få det oversat, for mærkeligt
Tante Augusta
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n o k k u n d e hun i KKe l æ s e g o t i s k
sk rift.

Hun h a v d e a r v e s ø l v i

mængder,

n a v n l i g h a v d e hun n o g l e

svære s ø l v s k e e r ,

der havde t i l

hørt kordegn Schaldemose i
borg,

så h elt

i

følgende gør s i g ,

det

nu iic ke v æ r e t .
hun a r v e t

så

fattig,

-

Svend

som han
h a r han

Men n a v n l i g h a v d e

skønne t i n g f r a s i t

ri

ge barndom sh je m .
J e g havde s å småt h å b e t ,

a t hun

k u n d e f o r t æ l l e m i g en h e l d e l om
Dyrlægen

og

s i n e s ø s k e n d e o g d e r e s b ø r n . Men

Augusta.

d e t v a r k un i
henaes

- ellers

sa

f i n e hukommelse v i r k e d e .

slikpin d efabrikan ten ,
hukom m elsestab.

giK ae r et

sit

var det f ø r s t ,
kendskab t i l

hun v e d d e t h e l e .
- så snart

grøft,

h v o rn år hendes egne d ø tr e v a r f ø d t ,

a t hun v e d g i k

beklagede

j e g mig t i l

t a n t e A u g u s t a i n g e n t i n g kunde h u s k e .

- " Ork j o ,

det h e le ned.

at

jeg v id ste

at

f o r t æ l l e r hun d i g n o g e t ,
- i

d en f ø r s t e

s å s æ t t e r du
den b e d s t e v e j 

- Og d e t s k a l hun i k K e h a v e n o g e t a f . "

t a n t e A u gu sta v a r et p r a g t f u l d t menneske,

Det v a r d e t h e l t

at affo to g rafe re

det rene

besked,

Men hun v e d o g s å ,

Men l i g e m e g e t ,
sto r p r is på.

o g a e t kunde u d a r t e t i l

du e r kommet u d e n f o r h e n d e s h u s ,

og s k r i v e r

at

t a l e n på jordem oderen e l l e r

d e n . h i s t o r i e . Ved en s e n e r e l e j l i g h e d
at

retnin ger,

! - o g d a j e g d r e j e d e s a m t a l e n i n d p å H a ns C a s i -

d a hun v a r k l a r o v e r ,

H arald Ø sterby og sa g d e ,

dig,

for,

- Hun k u n d e i k k e i huk om me ,

- det var jo også l i g e g y l d i g t
m ir,

slør

Faldt

visse

s t o r e kup,

h e n d e s m an g e b i l l e d e r .

jeg gjo rde,

som j e g s a t t e

da j e g f i k adgang t i l

90
8 a. Mariane Rasmussen, + decbr 1965- Videnskabelig assistent på seruminsti
tuttet. Ugift.

8 b. Elisabeth Rasmussen.
Gm. Helin, finsk artille
riofficer ,( reserven) . Se
nere assurandør, d børn:
9 a. PekKa ): Peter,

9 b. Matti ): Mathias.

Mariane Rasm,

Disse to drenge var hos mormoderen i 19^+å-. De
havde helt glemt deres finske, men talte ufor
falsket fynsk.

8 c . Ellen Rasmussen,
cand. pharm.
Provisor. Ugift,
Elisabeth

Ellen,

8 d. Karen Rasmussen.

torp. Christiansen.

pianistinde, tidl.
Odense. Nu musikpædagog i
W

Kbhvn.
^
O V H . T o ■el£

Karen Rasmussen.

V^|
«

8 e. Margrete Rasmussen, sproglig Korrespondent ved "De
forenede kulimportører".

Margrete Rasmussen.

+
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5 d.

Peder Rasmussen Sch aldem ose.

1 V 5 1799 - 8 /3 1869.
Kom p å S k å r u p s e m i n a r i u m o g d e m i t t e r e d e s h e r 
f r a med k a r a k t e r e n
b l e v han a n s a t
og F r i s k o l e .

Udmærket d u e l i g .

som l æ r e r v e d S v e n d b o r g B o r g e r «
- I 18^+0 b l e v han k o r d e g n v e d

Set. Nicolaj kirke smsts.

i iSål.
havde.

Blev dannebrogsmani.

Det v a r e t g o d t em be de ,
Som l æ r e r h a v d e ha n i

2 favn e brænde.
ved j e g i k K e ,

l ø n 300 r d l .

K v o r m e g e t han f i k

men a l t

v e l h a v e n d e mand.
som,

Samme å r

tyder på,

Han v a r t i l l i g e

når det d re je d e s i g

ha;.
og

som k o r d e g n

a t ha n v a r en
god o g h j æ l p 

om f a m i l i e n ,

saledes

b e k o s t e d e han s ø s t e r s ø n n e n C h r i s t i a n s u a d a n n e l
se,

o g som d e t k a n s e s

af

d e t en i K Ke r i n g e b y r d e .

følgende breve,

var

Denne C h r i s t i a n r e g -

neue _-j.g som en slags aao; tivsøn af Kordegnen. Men, som det kan ses, havde de
øvrige familiemedlemmer ham i tankerne, når de vare i forlegenhed. Det, han
sKriver i følgende orev, om at hans alderdom kan blive kummerlig, - skal vis
iKke tages for alvorligt, det er - for tilfållet - når man har set de svære
sølvsKeer, som tante Augusta arvede efter ham, bliver man lidt skeptisk.Mor
arvede en tedåse, som er i slægtens eje , og en sølvpibekradser ejes af den
næste i familien,

aer olev kordegn Schaldemose.

Ifølge musæumsforstander Marcussens bog om Svendborg, havde han oprettet
et gravstedslegat, og da jeg i 1952 eftersøgte hans grav, kunae intet findee
.Legatet må være udløbet. Hans sted kendte ham iKke mere.

I Svendborg Hmtstid. 11/3 1869 skrives om den almenagtede og afholdte Kordeg
Om få måneder kunde han have holdt 50 års jubilæum.
NidKær og samvittighedsfuld til sin sidste stund i udøvelsen af sit kald
ansvarsfulde gerning, trofast som få og venlig mod alle, nød han almindelig
agtelse blandt sine medborgere som få, og budskabet om hans død vil derfor i
den talrige Kreds af venner og fordums elever blive modtaget med vemod.
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Min kjære Rasmus. ( se side Is

)

Skjøndt jeg iKke goat kan und
være Penge, dem jeg hver Dag har
Brug for, vil jeg dog denne Gang sende dig 20 rd. som en lille Gave i din For
legenhed. Jeg mas bede dig at lægge Mærke til, at jeg som ældre og svagelig
maa være belavet paa,om jeg skal leve endnu endeel Aar, at min Alderdom kan
blive kummerlig nok, om jeg inke kunde faae nogle Skillinger mellem Hænder.
Hvad jeg i sin Tid gjorde for din Broder, føler jeg endnu Trykket af, da Be
kostningen ved hans Studering overgik langt hvad jeg havde gjort Hegning på,
og I ere for mange Søskende til, at jeg kan være Jer alle til Hjælp i Penge
sager. Vil du med et Par Ord lade mig vide, om Du har faaet disse 20 rd.
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Jeg vil øns/ve Dig og Dine godt Helbred, saa vil alt nok ved Flid og Paapasselighed meo Tiuen faae et godt Udfald.

Sv. ... Din heng. P. Sch.

1858

Kjære Rasmus.
Hermed modtager Du igjen Obliga tionen tilbage overført til at være
din Eiendom, saa Du altsaa kan benytte
den paa hvad Maade Du selv finder for
godt.

Kan den være Dig til lidt Hjælp

for at faae Dine Sager ordnede vil det glæde mig.
Din salig Moder gik noget tidligt bort, men hendes Glæder i
Livet vare neppe meget store.

Af Slid, Slæb og Bekymringer har hun havt sir.

Deel, saa Verden neppe Kunde være saa tillokkende, at hun skulde ønske sig
en lang Levetid. - Mit Helbred er Gud ske Lov taaleligt godt naar jeg iagt
tager Forsigtighed.

Kan det passe sig med min Reiseplan skal jeg nok engang

see hvordan Du har det.

- Du og Dine ønskes at leve vel!

Svendborg

Din heng. Onkel

b. Mai 186.5.

P. R. Schaldemose .
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1

.

2.

Udslukt er nu det milde Blik,

Det var den Verden, som dig drog,

som rundt i Kreds til Venner gik,

for den dit Hjerte varmest slog,

de bedste Venner smaa dog sad

dets stærke Slag i Tiden rund

ved Skoleborde, hjertensglad.

tæt ved det halve Sekulum.

i.

k.
Du var en Ven så kæk og bold

I Skole som i Tempelhal
du rastløs ivred i dit Kald

med Dyd og Højsind i dit Skjold,

med Klid i Tale og i Sang,

og hvor du rakte ud din Haand,

de Toner blidt til Hjertet klang.

det var i Kærlighedens Aand.

5Vi glemme ey din Læbes Guld,

6.
En talrig Skare Venner smaa

vi een som alle blive huld

vemodig om din Gravhøj staa,

vi glemme ey i Livets Trang

dog græde med de smaa i Flæng,

vor Barndoms milde Skolegang.

nu mangen gammel Skoledreng.

7.

8.

Hvil sødt, hvil med din Hæderskrans,

Duft Martsviol,duft paa hans Grav

den straaler i en herlig Glans.

og Blomster, som hans Venner gav.

Den være dig et himmelsk Tegn

Duft ogsaa dette Mindeblad,

et Dannebrog ved Naadens Hegn.

Som her i Mindekransen sad.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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g.

Anna Cathrine Pedersdatter

dbt. 22/12 L765

+ 26/9 l8o2,.

Vi er tilbage hos Peder Nielsen, kaldet
Schallemoes i Kinstrup, familien med de

k Annaer 2 Rasmusser og een Niels.

-

19. aug. 1789 bliver Anna nr. sidst

gift med husmand Carsten Andersen, Skalbjerg. Senere bor de i Magtenbølle.
Intet skifte efter hende. 6 børn.
5 a. Johanne Carstensdatter, dbt. 3/1° 1790.
5 b. Kirsten C.

dbt. 12/2 1792.

5 c. Andreas Peder Carstensen, Skalbjerg, dbt. i jan. 1795*
5 d. Peder C. dbt. 20/3 1796
+ 2 2 /9 1802 af skarlagensfeber.
5 e. Ane Marie Carstensdatter dbt. 18/3 1797 begr. 9/9 1797.
5 f. Karen Marie Carstensdtr. dbt. 13/5 1798

+ 22/9 l8o2

af skarlagensfeber. (2 børn døde samme
dag. )

++++++++++++++++++++++

Hermed slutter beretningen om Feder Schallemoeses efterkom
mere, som jeg har kaldt:

Tømrerslægten.
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3 b.

Christiane Nielsdatter.

1727 - 1794.

Vi er tilbage i Skallemose Huus ved ladefo
ged Niels Pedersens død. Christiane, der var ugift og svagelig, havde ophold
i hjemmet, ved faderens død. Som før nævnt lod de to yngste brødre og Marens
søn hende få deres arvepart, så hun i alt arvede l8 rdl.
1787 træffes hun som fæster af det nyopførte Vissenborghuus ved Hørup kir
ke. Hendes erhverv er husgerning.
Der hører ingen jord til dette hus, så man forstår,at det var af prak
tiske grunde,hun flyttede fra Skallemose Huus.
Søsteren Karen, der er kokkekone , bor hos hende. Karen dør 1 7 8 9 , og Chri stiana henlever sine sidste år hos Karens søn Niels, der har fået Vissenborghuset i fæste.
Christians dør i 1794, og der skiftes 9/2 1794. Broderen Chr. Schaldemose, Hønneruplund møder som repræsentant for sine søskende, for gartner
Sandhøj og Caspar (skal vist være Carsten) Andersen, Skalbjerg.
Indboet vurderes til 6.4.2, og passiver 9*4.0.
Der bliver altså intet at arve, Karens søn Niels arver indboet mod at han
lover at betale gælden.
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3 c.

Maren Nielsdatter.
Der kendes intet fødselsår, og man kan iKke regne

sig til det, da hun er født i det store interval. Ladefogedens børn fødes:

1727—

og her har vi Maren -- 1740-- 1743—

1744--

slut.

Og lige så lidt ved vi om hendes død, blot at hun er død 1784. Hun var gift
med Visiteer Andreas Lund i Kiøbenhavn, men han er også død i 1784, idet
hendes broder kgl. Postfører Hannibal Schaldemose optræder som formynder
for deres eneste søn,kiøbmandsdreng Jens Chr Andreasen Lund,ved skiftet i
1784.

4 a.

Jens Christian Andreasen Lund f. ca. 1769*
1784 er han altså i kiøbmandslære,

1792 er han dd år og er fuldmægtig hos hr. mægler Skiøt (?) i Kiøbenhavn.
3/6 1795 bliver han gift med Cathrine Elisabeth Lademach (i Nicolai Sogn).
6 . april 1796 løser han borgerbrev som The og Porcelænshandler.
Og så er det slut. Enhver oplysning om ham standser - desværre.
Han er forgæves eftersøgt i alle mulige registre og vejvisere, han må være
død inden 1800.

Det eneste, han har efterladt sig, er et brev, som

lå i skiftet efter skovrider Schaldemose, Wedellsborg, og det følger her.

Herr N. Skaldemoese

Kiøbenhavn 2. September 1780

i Wedellsborg Grevskab.
Hoystærede Morbroder og Moster.

Modtaget altid hoystæredeåf 20. past. og derafjUed megen Fornoyelse erfarer,
at de samtlige befinde dem vel,som Herren lader continuere. Herren styrcke
begge Mostere, som paa den Raisong lider til at formere Familien og give
dem en hastig og god Forløsning. Med Fornoyelse seer, at at den dem sendte
Caffe er rigtig til hænde kommet, da jeg i mit sidste til dem opgav at Caffe
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kostet 35 rdlr., og Ostindisk kunde faas for 30/, saa maa jeg derjned melde,
jeg har sendt 2 Lispund Caffe af de Ostindiske til Hr. S., men (han) sender
dem tilbage, sigende de ey er gode, Uagted de smager os daglig meget vel her,
men jeg troer, at det maa komme af Synet, desaarsag har jeg icke turdet sen
de dem af den Sort,

af hosfølgende Prøve behager De at erfahre Boniteten, og

i saa Fald de reflecterer paa disse, saa behager de at ordinere, maaske Pri
sen vil blive et Par Sk. mere, det ringste muelig, skal jeg sørge for. Jeg har altsaa den Ære herved at sende dem*med Hans Mortensen, 1 Packe i
N S
Lærred mrkt. —
16 Pund beste Caffe. 36 - 6 .
som dem er debiteret.
Denne Sort er siden

mit sidste stegen fra 35 til3 6 , og man mener, at de an

dre vil stige mere.

Jomfru Nelleman samtmig hilser

dem samtlige uafladelig

og henlever jeg altid
Hoystærede Morbroder og Moster forb.
og lydigste Søster Søn
J. C. Lund.

( De t o

" m o s t r e " må v æ r e f r u p o s t f ø r e r e n ,

som e r r i g t i g m o s t e r ,

den f r u s k o v r i d e r e n , d e r e r g i f t med h a n s m o d e r s f æ t t e r ,
rigtig,

men t i t u l æ r .

Begge damer v a r da i

og a l t s å

o g den an 
ikke

ly k k e l i g e om stændigheder,

er

fru

p o s t f ø r e r med F r e d e r i k A b r a h a m , o g f r u s k o v r i d e r med C h r i s t i a n S c h a l d e m o s e . )
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3 d.

Karen Nielsdatter

17^0 - 1789*

Ved skiftet efter faderen oplyses det, at hun har væ
ret gift med møllersvend Christen Jensen i Aulby Mølle, men han har separe
ret sig fra bemeldte sin kone. Ved SKiftet har hun en gårdmand til lavværge
siden ingen veed, hvor hindes mand Chr. Jensen er eller opholder sig. I 1787 bor Karen,som før nævnt hos sin søster i Vissenborghuset og er
nærer sig som kokkekone. Hun benævnes "Enke efter I.ste ægteskab", så hun
må have fået manden opsnuset, ganske vist som død.
Hun døde i en alder af å-9 år. Skiftet holdtes 9/9 1789, og hun kaldte
"Inderste" og efterlod 2 børn, der havde morbroderen Chr. Schaldemose, Hønneruplund som "fød og falden Værge".
Der holdes auktion over boet, og der indkommer 57 rdl. En stor kobber
kedel, der vejer 19 kg. og rummer 1 td. sælges til madame Bech, Nyfæste.
(Karen har åbenbart haft remedierne i orden til kokkeriet). Passiver 13 rdl
Arven

rd. deles således, at Niels får 29 rd. , og desuden arver han mode

rens kakkelovn til 8 rd. Anne Marie får 13 rd. og moderens dragkiste til
r
5 rd. - S- Chr. Schaldemose far pengene og lover at forrente dem og ordne
o

formaliteterne

13. jan. 1792 vies Niels og overtager fæstehuset.
Karen og møllersvenden havde to børn:
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k a.

Anne Marie Christensdatter.

1768 - 1 8 3 7 .

Gift ca. 1792 med gartner Sandhøj (1751 - 1 8 2 8 ),
i Holte, Kjøng Sogn.
Gartner Lorents Sandhøj havde først været gift med Maren
Andersdatter og havde i dette ægteskab k børn; 2 sønner og to døtre, af hvil
ke de to sidste havde en vis svaghed for kuske.
I deres ægteskab har Lorents og Anna Marie 7 børn, men kun to af dem Hans
og Karen Marie får afkom.
18/2 1828 dør Lorents Sandhøj, fordum gartner og husmand i Holte, hans al
der opgives til at være 8 0 , hvilket iKke helt rimer med den før nævnte oplys
ning om hans alder.

-

Der er skiftesamling, k børn af 1. ægteskab, en

indsidder og en husmand. De to lebendige døtre er nu blevet gift.
Af 2. ægteskab møder tre, Hans, Karen Marie og Hanne Berline (Hannibaline),
sidstnævnte er ugivt.
Efter at boet er registreret, anmoder skifteretten enken om at søge forbin
delse med familien for at finde en værge til den umyndige datter Hanne Ber
line (der er 20 år). Hun svarer, at mandens familie er hende fuldstændig
ubekendt, da han er født i "den yderste udkant af Jylland." (Hvad navnet
Sandhøj måske også kunde tyde i retning af). - Hun havde ganske vist selv
en broder, men denne "var så gammel og afkræftet (5 7 år!), at han var uskik
ket til at påtage sig værgemålet". (Det var nu ikke den sande grund til, at
hun iKke vilde have ham. Se senere!) Hun lader skifteretten udpege en værge.

- Indboet vurderes, men det mes

te er kun nogle få skilling værd. Husdyrene - 1 ko = 16 rd. 1 får = 1 rd.
Alt i alt aktiver = 35 rd., passiver = 26 rd., hvoraf begravelsen udgør
l8oo får Maren Lorens Datter en uægte søn døbt. Udlagt ungkarl Peder Ja
kobsen, kusk hos Grev Schaffalizsky på Brobygård.
- 19- aug. l8oå- lod Quinden Christiane Lorentz Datter af Holte hendes uægte Datter, som var hjemmedøbt i Odense, hvor hun gjorde sin Barsel, og kaldet Anna, bringe til Daabs
Publication. Til Barnefader blev udlagt Christian Christensen, Kusk hos Hr.
Major Engelsted på Øelund.

103
17 rd.

Arven bliver 6 rd..hvoraf enken får halvdelen 3 rd. Sønnerne hver

å mk. lo å/ 9 sk., døtrene hver 2 mk. 5 2 /9 sk., den ene datter giver afkald
på arv. - inKen udbetaler straks arvelodderne. Hun dør 9 år efter 26.nov.
De res 7 børn ere:

1837.
5 a.

Niels Christian Lorentzen

5 b. Anders Lorentzen
5 c. Jians Lorentzen

1792

1790 - 15/ 1 1797.

- 1796.

2å/9 1797 - 2/8 1859«
indsidder og husmand i Jordløse.

I løbet af

8 år er han blevet gift 3 gange , alle konerne er tjeneste
piger fra Jordløse eller Håstrup.
1° med den lo år ældre Karen Henrichsdatter 16/12 1825
2

børn.

11° med Anne Nielsdatter, tjenestepige i Håstrup k/G 1 8 3 1 .
Hun dør i barselsseng 27/lo 1 8 3 2 . Barnet dødfødt.
III°med Giertrud Madsdatter., tjenestepige i Jordløse 13/å 3.‘>
ingen børn.
6 a. Fra I°ægtesk. Heinrich Hansen f. Ik/lo 1 8 2 6 .
konf. l8ål som nr. 1 af 4. God i kundskaher og meget sæ
delig. 2 ^/lo bliver den 37 årige ungkarl, huusfæster og
hjulmand gm. pigen Johanne Nielsen, 23 år,tjener i Jordl

k børn.
7

f* 21/3 1864.

7 b. Niels Peter Henrichsen

f. 2k/k 1866

7 c KarenMarieHenr^hsen

f. lå/ 6 1869.

7 d.^^e^truj4 K i r ^ i n ^ H e n r i c h s e n f . 29/lo l87å.
6 b.

1° ægt. Karen Hansdatter

+ 13/12 I83O.

l). I 1952 anstillede jeg efterforskninger i Jordløse blandt byens ældste,
om det kunde lade sig gøre at opspore efterkommere efter Heinrich H.,
men uden resultat. Der havde været en Rasmus Henriksen, men børnenes
navne passede heller ikke med ovenstående. Det var Rasmus, Marielfirstine, Hans, Maren og Nielsine. De andre må være flyttet fra byen.
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5 d.

Anders Lorentzen

f. 15/9 1799* er død inden 1828. Konf. i l8l4

sora nr. 13 af 13 drenge. Kundskab og opførsel = tg.
5 e.

Karen Maria Lorentzdatter 7/11 l8o2

- 19/3 1 8 3 8 .

konf. 1817 (nr. 12 af 1 7 ).Kundsk. op
førsel: god.

I 1821 er hun fadder i F1 emløse, hun er da væver

ske hos Anders Offersen i Flemløse.
1824 er hun kommet galt af sted. Hun føder en dreng,som døbes
1 dec.. 1824.

Hendes videre skæbne kan følges i kirkebogen un

der indførslerne af børnene.

5 børn.

6 a. Lorentz Larsen f. 30/11 1824. Udlagt barnefader Lars Pe
tersen Steen, som tjener i Moseboe (19 år). Først godt og vel
et årstid efter finder Lars det betimeligt at regulere forhol
det (nr. 2 er stærkt på vej,) men altså, de bliver gift 4/3 1 8 2 6 ,
han er 21 og hun 2 6 .
Lorentz bliver konf. 1839, nr. 3 af 11.
Kundskab: meget god, opførsel: sædelig.
6 b. Johanne Larsdatter f. 3 / H 1826 (Lars er her indsidder)
konf. l84l som 8 af 8 . (Kundsk. g; for
hold = meget anstændig).

- Forbindelsen med den øvrige

Schaldemosefamilie er ikke helt gået i stå. I afgangslis ten 1841 kan ses, at Johanne er kommet til Søby og kommer
til at tjene hos moderens fætter pastor Niels Schaldemose.
(Godt forhold). 1843 kommer hun tilbage, 17 år. 3 år sene
re rejser hun til Ølsted. Afgået med godt skudsmål.
6 c.

Ane Marie Larsdatter f. 9/1 1829. Nu er Lars husmand*
konf. 1843. Kundsk. mg. I opførsel
meget anstændig. Nr 3 af 13.

6 d. Hanne Belline Larsen f. 28/2 1 8 3 1 . (Lars atter indsidder).
Hanne Beline Larsen dør allerede 18/2
1832. Forældrene: indsidder Lars P.
og dennes fraskilte hustru Karen Lorentzdatter.
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6 e.

Rasmus Hansen f» 19/8 1 8 3 6 .

Moderen, den fra sin for

rige mand fraseparerede Karen Marie Lorentzdatters uægte barn, Flemløse. Barnefaderen, som ud
lagde sig selv, er tjenestekarl Hans Rasmussen hos for
pagter Niels Hansen i præstegården. Allerede da lille Rasmus er 2 år, dør hans moder 9»3»38,
og her benævnes hun: indsidder Lars Petersens fraskilte
hustru i Flemløse.
Da Rasmus konfirmeres(nr. 12 af 13) Kundsk.god, opf.mg,
opgives forældrene: indsidder Hans Rasmussen og hustru
Karen Marie Lorentzdatter, Voldtofte Skovhuse. - Dette
kunde tyde på, at man ved ægteskab nr. 2 ikke har taget
så pertentligt på formerne, at man har fået iagttaget
de sædvanlige ceremonier.Ved konf. har det været en rar
præst, der ikke vilde rive drengen hans uægte fødsel i
næsen.
5 f. Anna L o r e n t z d a t t e r f. 1806, dø d samme å r .
5 g. Hanniballine Lorentzdatter dbt. 27/3 1808-

^-1830.

konf. 1822, Kundsk. god, opf. god.
Hun dør 22 år gammel den 26 december I83O. Ved skiftet anmeldte
moderen, at datteren "formedelst svaghed" opholdt sig hos mode
ren i de to sidste år og havde ikke været i stand til at tjene
sit brød. Det sidste år havde hun været sengeliggende. Enken tilbyder at bekoste begravelsen mod at få overladt de få
ting, datteren efterlader sig, og som ikke skønnes at kunne vur
deres højere end til 1 rdl.
vendigt at afholde skifte.

Skifteretten finder det derfor unød
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4 b,

Niels Christensen, kaldet Schallemoes,

1771

-

16/7 1 8 3 7 .

13. jan. 1792 vies han i Rørup kirke til Anne Nie]sdatter fra Etterup, hvorefter han overtager fæstehuset Vissenborghus.
I dette ægteskab har han sønnen Niels, der er krøbling og datteren Anne,der
er gift to gange uden afkom.
Nielses første kone, Anne Nielsdtr. dør 28/1 1795* og der skiftes samme dag.
Indboet = 40 rd. Huset er nyopført, derfor ingen mangler. 13 gældsposter på
ialt 42 rd. Skifteafgifterne ved moster Christianas død figurerer blandt
dem med 2.2.8. - Børnenes værge er deres stedmorfader (?), husmand Peder
Pedersen, Kiedelberg Huus, han skal indtil videre sørge for de smaa børn,
(3 og 1 år), hvorfor han fordrer 4 rdl.
Der bliver altså ingen arv. Enkemanden beklager,at han formedelst fattig
dom ikke kan give børnene noget, ud over moderens gangklæder. Han lover at
opdrage børnene efter yderste kræfter og at holde dem i skole, når de blive
så store, at de kan lære Christendom og vorde nyttige borgere,(Niels K . ),
lover at betale kreditorerne, og hermed "ere de fornøyede".
Allerede 22/5 s. å. bliver han trolovet, 28/9 s. å. gift med pigen Marie
Klausdatter fra Holme i Gelsted Sogn.

- Det var i 1795« -

23. oktober 1809 holdes der forhør i Vends Herreds ret, og anledningen
er den, at der

er blevet stjålet nogle brædder, en vinduesramme med ruder i

og en pose fra en husmand Peter Petersen på Billesbølle mark, der grundet
på lovligt forfald ikke har kunnet passe på sine ejendele. Han sad nemlig
i forbedringshuset i Odense. De forsvundne ting blev blev ved en undersøgel
se i Vissenborghuset fundet hos Niels Christensen Schaldemose, og nu, 23/lo,
står han anklaget for at have stjålet tingene.

- Det bemærkes, at han er

"løs og ledig". - Han tilstår at have taget vinduesrammen og fjællene, men
benægter tyveriet af posen.
Om sig selv fortæller han, at han er 39 år gi., født i Lundforlund mølle ved

Slagelse. Faderen hed Christen Jensen, og han er død

i Aulby

mølle. Moderen

hed Karen Nielsdatter, der døde hos ham i huset. Han er fæ

ster under Erholm, en fattig mand med kone og to børn, hvoraf den ene er
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krøbling.
20. november 1809 er der igen forhør. Niels Chr. forklarer, at han
har taget tingene, fordi, som han siger, hvis han ikke havde gjort det,var
der andre, der havde. Huset stod tomt, og enhver kunde gå ind.
Hans kone Maren (Marie) Clausdatter bliver afhørt. Hun forklarer, at
hun iKKe har hørt, hvad der er foregået, da hun er meget tunghør. Videre,
at sønnen er 16 år og krøbling, og at manden ikke tidligere har været i
konfliKt med lov og ret.
De stjålne ting bliver udleveret til den rette ejermand, og han frafal
der erstatningskrav.
18. december 1809 falder dommen. Der tages hensyn til de gode
vidnesDyrd, der er ført om Niels Chr., og da det er små værdier, tyveriet
har omfattet, dømmes Niels til at hensættes "til arbejde i 2 måneder i for
bedringshuset i Odense".

- Han skal desuden betale ^fO rd. i sagsomkostnin

ger.
Marie Clausdatter dør i decbr. l8l8 .

- Ifølge skiftet er der ingen

børn i dette ægteskab, og arvingerne bliver derfor, foruden manden,- ko=
nens søskende, der er fire i tal. - Boet vurderes til 7^+ rd., og passiverne
til 9^+ rd.

Niels K. beklager, at der ikke bliver nogen ary. Han vil til

trods for sin fattigdom gerne udbetale 16 rd. sølv til hans kones søsken
de og anmoder om skifterettens tilladelse.

- Denne ser imidlertid med no

gen skepsis på hans grandseigneur - lader, han får besked på først at ud
rede landgilde til herskabet,(han skylder lo rd), og for resten betale si ne kreditorer.

-

Enkemanden lover dette og ønsker iøvrigt, at skil

tet må sluttes.
Inden dette sker, bestemmes det, at den afdøde kones søsterdatter
i Kåkilde, Vissenbjerg Sogn, Kirsten Jensdatter, der har plejet og huset
Marie Clausdatter under hendes sygdom, skal arve de af afdødes ejendele,
som findes i Kåkilde.
Heller ikke denne gang er der lang betænkningstid, inden en ny kone

1-08

rykker ind i Vissenborghuset.

-

20. marts 1819 ægter enkemand N. K.

(V? år),fæstehusmand i Vissenborghuset pigen Karen Hans Datter (3^), bonde
pige i Vissenb. h.

- Be«ge har havt naturlige kopper.

De får en dødfadt pige og to drenge, der døde som små.
16. juli 1837 dør Niels Kristensen, huusfæster i Vissenborghuus, 65 år gi.
10. decbr. s. å. gifter enken sig med Peder Larsen, huner 53 i han ^+8, og de
overtager fæstet.
Karen Kansdatter dør 6/6 1846, 6l år. Dør af kolik.
5 a.

Niels Nielsen 18/6 1792 - 9/1 1823- Krøbling, blev 31 år.

5 b. Anne Nielsdatter 2k/ 2 179^ - 2 3 A 1879.
1° gm. Christen Mogensen Lunge 23/11 l8l6, han 29,
hun 23, og tjener på Kiellingbierg. 0 børn.
11° 13/12 18^6 bliver 1?-- gangs enken efter Chris
tian Mogensen, Dybmoselund, Anne Nielsdtr. (51)1
gm. ungkarl Hans Nielsen af Hårslev (30)!!.
ingen børn.
23/1 1879 dør Anne Nielsdatter (f. i Vissenborghuus 1795)>
husmand Hems Nielsens i Dybmoselundhuset af alderdom, 85 år.

-

o

-
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Den lange kastanieallé, der fører op til Hønneruplund
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3 e.

Christian Schaldemose

17^+3 - 3/2 l807.

Han er en af slægtens store mænd, vi har alle
rede mødt ham ved flere lejligheder som formynder eller laugværge. Han har
nydt almindelig agtelse i familien, man var klar over, at når han tog sig
af en sag, var den i gode hænder.
I hans efterkommeres familietradition hedder det sig om ham,
at hans bedstefade.r havde været kaperkaptajn og havde tjent en masse penge
ved det. Man behøver ikke at se ret meget på Niels Mogensens og ladefoge
dens dødsboopgørelser, før man kan se, at det kan vist ikke passe. Det må
være Chr. Schaldemose selv, der er kaperkaptajnen.

Og hvis man vil undre

sig over, hvorfor en bondekarl fra Skallemose Huus giver sig til at fare
til søs, så ligger svaret snublende nær.

Hans fætter, skovrideren, havde

svogre på Brandsø, og det var raske folk derovre, som nok kunde give en
ung mand appetit på sølivet.

- Hvor han har sejlet, er ikke let at regne

ud, og heller ikke, hvor vidt han har drevet det. Det var på den nordameri
kanske frihedskrigs tid, så der kunde godt være noget at lave for en fore
tagsom mand.
En notits i Personalhist. Tidsskr. 1939, 10. rk. 6 , pag. 20 fortælles
om ham, at han er skibskaptajn. Det er faktisk alt, hvad man ved om hans
faren til søs.
En af hans efterkommere, Aksel Sch. Larsen, fortalte mig, at der i
hans hjem fandtes en mængde kinesiske ting, som sagdes at stamme fra Chr.
Schaldemoses hjem. Det kunde tyde på, at han har faret på Chinakysten, og
al den snak om kaperi og sørøveri hører hjemme i fablernes verden.
Der er blot den hage ved det, at man i skiftet efter hans første kone
har en detaljeret beskrivelse af hans ejendele, og der nævnes intet nævne
værdigt af Chinesisk porcelæn. Man er altså faktisk lige vidt.
Men han har tjent en hel del penge, så han kunde tage tilbage til sin
hjemegn som en velstående mand.
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I s l u t n i n g e n a f 1 7 7 0 e r n e k ø b e r ha n d en s t o r e
havde t i l h ø r t

C ap itain v.

P u ltz.

gård H ønneruplund,der i

1767

-

Omkr. år 1777 bliver han gift med den purunge Martha Charlotte Krag, dat
ter af vor gamle bekendt Hr. Mouritz Gotthold Krag til Gielsted - Rørup Soj ner.

-

Heller iKtce denne gang skuffer Hr Mouritz den tillid, man må

te nære til ham! - Vielsen er intetsteds at finde, hverken i Gelsted eller
Rørup kirkebøger. Brylluppet er givetvis blevet holdt i præstegården, men
der har virkelig været så mange forberedelser, at præsten har glemt at ind
føre sin datters vielse. - Nå, det var selvfølgelig noget, Gud og hvermand
vidste.
Efter at have født sin mand h børn, dør Martha Charlotte f. Krag d. 26.
december 178^ i en alder af 25 år. (Hun var døbt 30/7 1759«)
Ved skiftet 3/1 1785 bliver Chr. Sch. selv værge for de umyndige børn.
Bedstefaderen, Kr. Mouritz er til stede.

Hønneruplund

112

Hønneruplund.(Fot. eft. la Cour: Danske Gaarde III p. 7^6.)

Kastaniealléen.(Til højre for den bygges motorvejen.)
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Indbo samt besætning og redskaber vurderes til 600 rd.
Efter enkemandens ønske udsættes skiftet på ubestemt tid, da han ik
ke er klar over, om han vil sælge gården eller gifte sig igen.

^Skiftet 25/1 1785. Synsforretningen.
I dagligstuen:

et blåmalet fyrrebord; spejl med forgyldt ramme, en lænestol
og fire læderstole 9 -o.o.- en|stor etage jernkakkelovn 9 -o.o.
1 fyrre chatol 9 -o.o.- med opsats og derudi: 1 salvpotageske, 7 spiseskede,
^ teskeede, en suckerbøsse vægtig 32 lod l^o.o.- 6 vinglas og 2 ølglas.
2 spejlelampetter m. forgyldt ramme - et 8 — dages stue- uhr i grønt mahlet
fouteral 1 0 .0 .0 Det lidet giæstekammer: bl. a. lo stk Thee Skaaeler, 1 Spølkomme, 6 mælkekander (her har vi måske lidt China)
Sovekamret: en del sengeklæder Det store Giestekammer: heri finded[konens gangklæder, 1 ege dragkiste 7»o.:.
1 rød atlaskes peltz 10.o.o.- 1 blå taftes Adrienne
og skørt lO.o.o.-l sort graditurs kiortel 10.o.o.-en rød taftes Adrienne or:
skørt 1 0 .o.o.- 1 sirtses adrienne h .o .o .- 8 særker 12 tørklæder k sætter oe
do. natkapper- 2 hørgarns og 2 blårgarns drejelsduge med k Douzin serviet
ter dertil 12.o.o.-l natbord med tæppe og opsats af laquerede æsker (China";)
2 lysestager og 1 saxfouteral 2 .0 .0 .I den_store stue: 1 toe etage Kackelovn med Kaaber Tud l^.o.o.- 6 udstoppe
de stoele med lærred overtrukken 3 .0 .0 .- k guldlæders gi.
stoele, 2 gi. Consolstoele af træ, 1 Kaaber Thee Maschine 2.o.o.-et lidet
mahlet træbord.
I KiøKkenet: 5 fade og 12 tallerkener af tin 3«o.o.- k porcellainsfade, lo
dybe tallerkener og 28 flade do. 6 .0 .0 .- 1 Kaaber Kiedel,
Folkestuen: fyrrebord, sengested, 1 sengebecken o.4.1,
I Herberget: 1 sengs klæder; 1 sadel, 1 ridehønde 3*2.o.
I_gården:
1 grøn postvogn 1 5 -o.o.
I loen: 7 heste, 1 føl, 16 køer, k kvier + k kalve, lo får + vædder, 6 svii*T
Det bemærkes, at gårdens bygninger ere eftersete og synes mere beregnet til
en "skikkelig_familie" end til " almindeligbondestand^
13 fag stuehus 3oo rd, 3 ringere 2k, (stuehuset er Theilhengt), så er der
udhuse Norden, Øster og Sønden + en vognport alt ialt bygninger 696 rdl.
Hartkornet er 5-^.2.1. og anslås til ^o rd tønden, (højeste taxt),- Da alt
er indhegnet og der findes herligheder som Tørveskær og Høavl
(SxovsKyld 0 .5 .3 .) bliver vurderingsskylden sat så højt som til 900 rd.
Herefter bliver værdien af bygningerne og jord i alt 1596 rdl., og det sam
lede dødsbo andrager 219 5 rdlr.
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Havestuen på Hønneruplund.

Mindetavle i Gelsted
Gelsted kirkes indre.

kirke over Krag er.
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I "farens -Stifts almindelige Aviser" for 31/1 1785 står flg. annonce:
"Chr. Schaldemose agter underhånden at sælge sin iboende gård Hønneruplund
i en behagelig og frugtbar egn- uden fællesskab- 20 køer foruden ungkvæg
og kalve, 8 Beester, 20 stk faar. - Avlingen er god og magelig, har en kost
bar tørvemose af bedste slags tørv, hvoraf årlig kan sælges i stor mængde
og aldrig kan opskæres.
Gården ligger midt i sin jord, består af k Længder Huse, altsammen nyt
opført for en snes år siden, Stuehuset er teglhængt, vel og bekvemmelig
indrettet til en honnet familie, hvoraf den ene Stue er gibset(!); har og
anlagt Frugt - Kiøkken - og Lysthauge - 6 Tdr. Hartkorn. De lysthavende behage derom at handle med Ejeren, boendes paa Gaarden."
Denne annonce har åbenbart ikke ført til noget resultat, for 22/9
17 8 5 genoptages skifteforhandlingerne igen på Wedellsborgs skriverstue.
Fætteren, skovrider Schaldemose og dennes svoger Mogens Schmidt ere vidner.
Chr. Sch. erklærer, at eftersom børnenes arv, når skat m. m. er fra
draget, vil beløbe sig til ca. 1000 rdl., altså åOO til sønnen Niels og
200 rdl. til hver af døtrene Anna Medea, Catharina og Maren Sophie, så vil
han give børnene så meget af sin part, at det bliver 2000 rdlr., og de skal
deles således, at hver får 500 rdl. Endvidere skænker han hver af pigerne
en seng med alt tilbehør samt en dragkiste. - Børnenes arv skal anbringes
i overformynderiet, og Chr. S. forpligter sig til at udstede en panteobligation til dette med gården i pant som 1. prioritet.

- (Denne obligations

skæbne kan vi godt følge: først efter ca. 10 års forløb bliver den udstedt,
6/1 179^+, tinglæst 27/3 1795* altså fire år efter, at han var blevet gift
pånyl Loven er ærlig, .. )
Da Chr. S. var blevet å-7 år, giftede han sig for anden gang. Det var
med en Grenåpige, den SI årige Christiane Marie Knoff, f. 1^/10 1759Brylluppet står 2/11 1790, og denne gang husker Hr. Mouritz det.
Hvis man af fadderrubrikkerne ved deres børns dåb kan slutte 6ig til deres
omgangskreds, så er den her: forvalter Meyer, Søndergårde, Herman Lund i
Gillebromølle, degnen Stenberg i Fjelsted, Madame Hansen, Hamborggård, ma-
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Den s t o r e b l o d b ø g i

H ønneruplunds Hauge.

dame Larsen, forvalter Kemp,Erholm.
Det er ikke meget, man ved om denne familie på Hønneruplund. Ingen af
dem har efterladt noget skriftligt, vi må nøjes med det kig, man kan få af
deres stuer, da der blev holdt synsforretning i 1 7 8 5 , og nu i 1807 , da Chr.
S. er død, kan vi gå en tur gennem køkkenet og se, hvad man har købt ind
til begravelsesgildet.
SE C.Schaldemose døde 3 . feb. l807, 63 år gammel, og skiftet indledes alle
rede d. k. feb.

Enkens værge er ved denne lejlighed møller Lund i Gillebro-

mølle.
Foruden enken er der 6 børn til at arve, 3 af første ægteskab, som
er Anna Medea, Niels og Maren Sophie, og så kommer 3 af andet = Martha Ch.,
Frederik Christian og Margrethe Elisabeth.

117

Skiftet fortsættes 5/3 l807. Enkens lavværge er nu forvalter Kemp,Erholm.
Ammundsen fra Gribsvad kro er værge, dels for sin kone, f. Schaldemose,
dels for børnene af andet ægteskab.
Som værge for Niels, studiosus theologiæ og Maren Sophie optræder deres
morbroder Hr. G u *1 *11

^ *"

•

Indbo, besætning og reuSKaber vurderes til 626.1.8.
Gården med tilliggende 78OO rd.

-

Aktiverne = 8426 rd.

Passiver: Pastor Krag fremlægger en panteobligation af 1799 på
500 rd. De to af børnene af første ægteskab har deres mødrenearv til gode,
1000 rd.
Der er regninger fra Storm Schmidt, Assens

Ammundsen

, H. Lund

1) Regning fra Hans Storm Schmidt i Assens (Lottes mand) på varer, leveret
til Chr. S.’s begravelse: 4 pd. tørrede kirsebær, 4 p. Puder Sucker l.o.o.
4p. Svedsker,8p. lyst Candis ^>.k.o. ll£ p.Raffinade 5*2.5* »1 amter Rødvin
10.o.o., 8 Kanaer dansk Brændevin 4.2.o.,2 Tønder Kiønn Røg o.1.8., Hundre
de Laase Søm ,1 pd. Congoe The 1.3»o., 3 pd. Tobak 0 .3 .6 . 2 p. Lys, 24 Ci
troner o .3.12., 2 p. stivelse 2p. Sæbe, 4 pd. Bergens Fisk o.2.12., i pd.
Ingefær o .o .12.,1 Kande Øleddicke o.l.o., 1 lpd og 1 pd. Hør 3-1.2.
lo al. sorte Baand o.o.lo.,
Bog Papir 0 .0 .8 ., 3 stk. bindler,3 breve nåle
sort Silcke - blad Kain o.o.l4
Summa 34.2.13.
2) Regning fra Amundsen til Stervboen efter sal. Svigerfader Chr Schallemoes
Brænaeviin 0 .3 .8 . , 2 lispund 1 pund Oxe Kiød 2 .0 .6 ., 1 Flaske Rum 0 .3 .8 .,
Lærred til Jordetøj 5 .0 *0 .
Resten af forhen indgiven Regning 2.1.6.
Gribsvad 1/3 l8o7.
Peter Amundsen.
3) I en regning fra Gillebroemølle, på korn leveret i årene l8o4 - l8o7t
bemærkes til sidst : Laandt en stoer lægel fuld af Brændeviin 4 Gange til
4 Kander vergan (hver Gang).
og een Lægel een Gang til een Kande; og een Flaske til 3^ Pæel og een Flas
ke til een -J- Potte; Nok een Pæel, nok een Potte;
løst et stykke Tøy fra Farveren 0 .2 .4 .,
Nok en Hadt l.o.o.,
Lund i Gillebroemølle.
( Herman Lund.)
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Enken anmelder større og mindre gældsposter ialt 506 rd., men hun overtager
udgiften til skifteforvalteren på 137 rdl.

Ialt passiver 2.026 rd.

Til deling bliver 6.^00 rd., enken får halvdelen, sønnerne hver 800 rdl.,
og datrene ^0 0 .
Enken forpligter sig til at udbetale de umyndige børn deres arvepart
på forlangende.
^■måneder senere er Christiane Marie Knoff gift igen, og
gennem sit andet ægteskab gør hun, at min far og mor faktisk var lidt i fa
milie med hinanden. Knoffs første mand var mors oldefars broder, og hendes
anden mand var fars bedstefars broder.
30. maj l80? bliver Christiane gift med Qvæghandler An
ders Bruun fra Millinge f. 20/11 1768.

Hun var ^8 og han var 39 år.Forlo

vere var forvalter Kemp og Amundsen fra Gribsvad.
Anders Pedersen Bruun har, så vidt man kan se, været hende en
god mand, der har taget sig flittigt af gårdens drift, og som har sørget
godt for Schaldemosebørnene. Da han og Christiane ingen børn har selv, sør
ger han for, at Hønneruplund bliver i Schaldemosernes eje, idet steddatte
ren Elisabeth får den efter ham, og så følger hendes brodersøn Anders Schaldemose.
Om Anders Bruun bliver der fortalt mere i bogen om "Slægten Bruun",
i denne bog er han kun en bifigur.
x)
Han er befalingsmand i kystmilitsen, der er oprettet for at hindre den
engelske flåde i at landsætte tropper. Anders Bruun er anfører for 29 mand.
Pr. 7/11 l8o7 er der i hele Gelsted sogn indrulleret I06 md. Af disse er
26 udstyret med "Bysser", 21 har jernspyd på stager, og 59 har rustet sig
med høforke, så det har været en frygtindgydende forsamling, der nok kunde
volde fjenden betydeligt afbræk. Senere blev det bedre, i 1808 er styrken
vokset til 511 mand, hvoraf loo ere rustede med kgl. geværer, 2^+5 med egne
geværer og 166 med spyd.
Heldigvis for den kom kystmilitsen ikke til at deltage i nogen aktion,
dens væsentlige opgave har været vagttjenesten, og den store begivenhed har
været Spaniolernes besøg.
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anders Bruun har sikr-ert tilført gården en del kapital, han har været en vel
stående mand. I slægten gemmes endnu 6 svære sølvspiseskeer, dateret l8ob,
(købt 1 år inden brylluppet) med hans navn på. Det bemærkes, at han var ung
karl på den tid, - hvor mange ungkarle tænker vel på at købe sølvskeer.
Christiane Knoff afgik ved døden lige to måneder,før de kunde have holdt sølv
bryllup. Anders overlevede hende i 1? år, og i den tid havde han sin steddat
ter Elisabeth til at styre husholdningen.
Han antager som nævnt stedsønnen Frederiks søn som sin egen og
har ham hos sig på Hønneruplund.
Inden sin død sørger han for, at gravstedet på Gelsted kirkegård bliver
holdt til evig tid, idet han til vedligeholdelsen indsætter kOO rd. i obli
gationer som en prioritet i Hønneruplund.(De står der stadig).

Gravstedet på Gelsted kirkegård.
Anders Schaldemose.
A n d e r s B ru u n o g

Christiane Knoff.

(fot.19^'

1 20
T il højre se s
gravstedet i

1963,

den l i g 

gende s t e n er
flyttet

for at

give plads

for

to nyere g r a v e ,
d e r stammer f r a

1957, åbenbart
senere

ejere af

H - lund.
Stenen foran
til

v e n str e er

over 0.

Bendz,

en s e n e r e e j e r s
huEtru‘

G ravstedet

fot.

i

1965.

På den liggende sten står der: Minde over A. Bruun til H-lund, f. i Millinge
2 0 / 1 1 1768 og Chr. M. Knoff, f. i Grenaae 14/10 1759« Forenede 30. Maj l8o7,

ved Døden adskilt 3/å 1 8 3 2 . Gienforenede 19^eFebr. l8å-9.
P å den o p r e t s t å e n d e s t e n

: Mi nd e o v e r A n d e r s C h r i s t i a n S c h a l d e m o s e a f H - l u n d ,

f. V 11 1832 + 1 3 /1 0 1 8 6 0 .
H ø n n e r u p l u n d e r nu p å c a .
ik k e mere,

hele gården g ik t i l

100 t d r l a n d .

v e d en b r a n d i

H o v e d b y g n i n g e n b e s t å r nu a f e t s t o r t
gegyldigt,

at

j e g ik k e engang gad f o t .

Den g a m l e fornemme k a s t a n i e a l l é ,
endnu, l i g e l e d e s

19V).

rødstenshus i m u rm esterstil,

så l i 

det.

som f ø r e r f r a v e j e n o p t i l

den k æ m p e s t o r e b l o d b ø g u d e i

k a n v i d n e om, a t h e r e n g a n g l e v e d e " s k i k k e l i g e
D e t e r g å e t t i l b a g e med g å r d e n ,

De g a m l e b y g n i n g e r e k s i s t e r e r

haven.

garden er t i l

Det e r d e t e n e s t e ,

der

fam ilier".

ejern e har o f t e s k i f t e t ,

o g mange e r g å e t f r a

den.
Christian Schaldemoses k + 5 børn følger hermed:
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1° ægteskab.

k a.

Anna Medea Schaldemose 15/11 1778 - 21/7 18^2.
Den første gang, da hun stod

brud var d. 11. august 1798, og hun blev gift med Giestgiver i Gribsvad Verts
ii
hus Sr Peder Amundsen. - Kongebrev.
- Han var nordmand, f. i Christiania
Stift 1757, garder (afsk. 1788).

1° gm. Dorthe Hedevig Evaldsen. I dette æg*)
teskab er der en søn Jørgen Vilhelm Amundsen, som er nyfødt, da hans moder
dør. Ved skiftet udtaler Amundsen, at grundet på den kærlighed, han føler foi
sin søn, og som en ringe gengældelse af de "tiufsende godheder", som hans før

ste kone og hendes familie har vist ham, ønsker han at skænke sønnen 200 rdl.
som skal udbetales ham ved det 20. år. Dette bifaldes af skifteret og kredi
torer. Det ser nemlig ikke så godt ud med det økonomiske. Det er store for
hold, men ikke rigdom»Annamedea som tyveårig ung kone går ind til. Dødsboets
registrering fylder 7 sider i skifteprotokollen, hvad der er ret usædvanligt.
Der er landbrug til kroen, 11 køer, 2 kvier, 3 kalve og 2 hopper, k får, k
lam, 2 svin og 8 gæs.
Peder Amundsen har et tilgodehavende hos sin broder, odelsbonde Thor
Amundsen på KnSsen i Christiania Stift, dels arv og dels lånte penge. Dette
findes der dog intet skriftligt bevis for.
A. skylder 3*fl6 rdl. til 12 forskellige mennesker, og der bliver et un
derskud på 631 rdl.

Men han lover at betale enhver sit, når tiderne bliver

bedre.
Det var altså i 1798.
Anna Medea føder ham k børn - 3 piger og en dreng.
I 1819 dør S- Amundsen, og i 1821 står Annamedea brud for anden gang, hun er
nu ^+3 år. Brylluppet stod 8 . september 1821, og det var en stor dag i Gribs
vad Vertshus, det var dobbeltbryllup, moder og datter var brude.

x) Opkaldt efter sin farbroder på Barritskov.- Han blev kgl. landmåler, og i
18^0 findes h&n som landmåler og forpagter på Barritskov. Gm. Antoinette
Wilhelmine Willumsen.
Børn : a) Anna Medea Marie Dorthea Hedevig Amundsen, b) Dorthea Caroline
Els/e A. c) Andres Petrine A. d) Peder A. f. 1 8 3 6 , e) Antoinette
Vilhelmiiie
1 ^
f) Thora Dagmar A. f. 1839*
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Moderen bliver gift med ungkarl Hr. Andreas Simonsen fra Møgeltønder, 33 år;
og datteren Caroline Charlotte Amundsen (5 b) ægter sin svoger, enkemand,læ
rer Lorentz F. R. Schwartz fra Vester Hæsinge.
Hr. Andreas Simonsen lader til at have været af fin familie, han er sik
kert beslægtet med de stedlige Simonsener, som optræder ved højtidelige lej
ligheder. Forlovere ved brylluppet var H ø y æ d 1 e

Kammerjunker Cederfeld

Simonsen, Erholm, og godsejer Petersen , Møgeltønder, og ved en liden søns
dåb ere de faddere..
Anna Medea føder sin II mand en søn Hans Peter Ernst Christoffer Theo
dor Simonsen, der dør som lille. (27/*+ 182^ - 7/1 1829)*
Året efter dør Andreas Simonsen (1778 - 18/11 1830) .

Anna Medea var 52

år gammel, og hendes hu har ikke stået til mere ægteskab. Det traf sig sa
heldigt, at husets yngste datter blev gift med en mand, som kunde overtage
kroen, og det var lærer Schwartz’s halvbroder Mads Larsen fra Brobyværk kro.
Anna Medea boede hos dem som aftægtskone til sin død i 18^2. k børn i I

ægt.

S a. Dorthe Hedevig Amundsen 21/8 1799 - 15/3 l82o, efter god gammel
skik opkaldt efter Ammundsens første kone.
Faddere: Lieutenant Kochen, Hr. Cederfeld Sim., Møller Lund.
Konf. 181^, nr. 1 af 7 piger, udm.g. kundsk., udm. flittig.
Gift I8/I0 1817 med lærer og kirkesanger i Vester Hæsinge, Lorentz
X)
Friedrich Rudolf Schwartz (1791 - 21/8 1 8 7 2 ).

Dennes moder er:
Anna Kirstine Carlsdatter
1° gm. Schwartz

Lorentz Sch.
lærer i Vester
Hæsinge,
får datter nr.
1 &2 fra Gribsvad
Vertshus.

Johan S
lærer

11° gm. Lars Madsen, husm. m. jord
og privilig. værtshusholder
i Brobyværk.
Gotfred Larsen
får kroen i
Brobyværk.

Mads Larsen
får Gribsvad
Vertshus og dat
ter nr. 3 sstds.
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Gribsvad kro.Fr.VII og grevinde Danners ankomst i l86l. -

Sanere billede af Gribsvad kro
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Brobyværk kro.

Fragtvognen tager fra Brobyværk kro
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Lorentz Schwartz
demitteredes l8ll
fra Skårup (mg)
f. 1791 og er fra
Brobyværk, Fyen.
l8l6 bliver han
lærer i Vester Hæsinge.
Pens. 1851.

Vester Hæsinge skole.
I deres ægtesKab har Schwartz og Dorthe Hedvig kun en datter, idet hustruen
allerede dør i 1 8 2 0 .
Selv om der er gået lang tid, siden Schwartz døde, lever mindet om ham
endnu i Vester Hæsinge. En lærer siger , at gamle lærer Schwartz, der ikke
elskede skolearbejdet, men vist holdt desto mere af selskabslivet,fik ansat
en hjælpelærer (Møller). - Det er meget diplomatisk udtrykt. Schwartz var
på det tidspunkt å7 år gi. Ved gilderne havde bønderne deres moro af at drik
ke ham på pelsen, og det hørte til dagens orden, at man måtte køre ham hjem.
En mand, der i dette ærinde nåede til skolen og fandt vognen tom, erklærede:
" Nu har jeg spildt ham". Men ofte var det S. selv, der væltede sig af vog
nen for at komme til at sove den ud i fri luft i en vejgrøft.
Johan Frederik Møller, søn af lærer Møller i Nørrebroby, blev dim. Skårup 3^,
(duelig). (1 7 /3 1 8 1 3 - 1 5 /1 2 l88l.) -

3 1 / 1 1839 bliver han gm. datteren

6a Annine Kirstine Schwartz, der var født 7/12 l8l9. De unge måt
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te vente 12 år, inden den gamle i I65I gik af. Møller fik kaldet. Han var
streng, af den gamle skole, der hyldede remseriet. Der gik en del sladder
om ham i byen. Det var noget med det 6. bud. Når i en time, der blev rørt
ved skoledørens messinghåndtag - udvendig fra -, så fik Møller pludselig
travlt med at komme ud, og så varede det altid en god stund, inden han duk
kede op igen. Det var måske nok sladder, men da han var 68 år, blev han ar
resteret (lå/12 l88l), beskyldt for på utilladelig måde at have berørt en
af pigerne i skolen. Det blev aldrig godtgjort, om det var sandt, Møller
begik selvmord i cellen dagen efter. Om det var på grund af dårlig samvittig
hed eller af harme over uberettiget krænKelse, står stadig hen. I kirkebogen
står som dødsårsag hængning med tilføjelse- intet til hinder for begravelsen.
I ægteskabet var der 8 børn.
7

a. Dorthea Hedevig Møller 5/3 1839, - 29/5 192å.
Pogeskolelærerinde i V. Hæsinge. Levede sine

sidste år i Fåborg,Nørreg. 25i sammen med to søstre.
Var forlovet med en lærer Munk, der forlod hende efter
at have gjort hende gravid. Hun tog til Kbhvn. og som
man sagde - fik læsset af - og så kom hun tilbage og
underviste videre. Hun var jo privatlærerinde, og det
var fordomsfri folk, hun var iblandt. Folk i V. Hæsinge
Dorthea

var meget flinke med at køre til Fåborg
med slagtemad til de gamle frøkener,
da de boede der. Har talt med em gi.
lærer, der havde kendt hende. Hun for
talte ham sin kærlighedshistorie, hun
var 2k år, da det skete. Han mindedes
den stærkt snørte dame, og de brugte
et bestemt bankesignal, når han vilde
tale med hende. Lærer Munk endte på
Avernakø, han døde 191o.

Pogeskolen i V. Hæsinge.
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7 b. Caroline Charlotte FrederiKke Møller, 26/11 1842.
7 c .^Tacob^J^øjQer f 1845*
7 d. Erica Rudolfine M. f. 1847.
7 e. Albertine Hansine Marie

25/2 1852 - 15/5 1929« Gm. klodsemager Jaco

Christensen. Boede som enke på Odensevej 1. Der var vist lidt land
brug med. Hun siges at have været - den velhavende søster. 7f. Frederik Møller 12/6 18 5^,

i l88o gm snedker Sørensens datter Johar.

ne Caroline f. 1 8 5 6 . Frederik overtager svigerfaderens forretning
østergade nr. 24-5 i Fåborg. Hun dør i 18 9 8 .
7 g. Madsine Elise f. 57« "Den evindelige Lise". Hun var altid på rejse.
7 h. jjjLUgusta^Gjj^^redi^ie^Iøller l86l.

5 b. Caroline Charlotte Amundsen 29/12 1800 - 23/5 1833* Ved konf. kalder
præsten hende Katrine Scharlotte. Karak
ter ug.
Som før nævnt gift med svogeren Lorentz Schwartz ved dobbeltbryl lupet 8 . septbr. 1821. Efter at have født sin mand 3 børn, dør hun
i 1 8 3 3 . Og nu står Schwartz der, enkemand for 2. gang, 42 år gi.,
- der er ikke flere piger at få i Gribsvad kro, han må altså til
at gifte sig med en fremmed, og det bliver Erica Rasmussen fra
Brobygård.
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6 a.

dødfødt pigebarn f. 2 3 /1 1 1 8 2 2 .

6 b. Peter Schwartz

f. 10/ 12 1823 • Konf. 1838 i V. Hæsinge,
nr. 4 af drengene. (Sognepræstens søn er

nr. 1, nr. 2 er søn af en kaptajn,R.& Dbm., nr. 3 er en
proprietairs!) - mg - mg.
Som l6årig landvæsens elev afgår han 1839 til Barritskov
i Bjerre Krd., hvor førnævnte Jørgen Vilhelm Amundsen er
forpagter.
6 c.

Gottfred Andreas Theodor Schwartz, f. 12/5 1833«
konf. 1848, nr. 2 af 14 drenge (efter søn
af en toldinspekteur!). I85O afgår han som gartnerlærling
til Søbye Søgård.
(Ovenstående 6 b. og 6 c. bliver straks efter, at de er
indført i lægdsrullen, slettet igen, da faderen er sko
lelærer og kirkesanger. Kun bønderbørn optoges i rullen)

5 c. Christian Amundsen f. 24/1 l802.
Faddere: mad. Krag, Gelsted, Lieutenant Cederfeld m. fl.

ug i kundskab og forhold.

Står opført i lægdsrullen, men efter Resol. af
23/9 1817 udslettet igen. (Ingen grund angivet).
5 d. —Cathrine
Elisabeth
Amundsen
«'l'i ...—
j1
n 1 "■w"*' 25/12 1803 - 1852.
Får kun mg. til konf. - Har somjsine to æld
ste søstre en særlig dragende virkning over for sønnerne fra Bro
by værk kro.
1831
5. august bliver hun

gift med Mads Larsen (l/ll l8o4 - 9/11 1 8 5 7 )

Forlovere er forpagter J. V.Amundsen,(Barritskov), og Hr. Johan
Schwartz af Brobyværk. (Lærer, dim. Skårup l8i5"

10 børn.
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6 a. Ane Kirstine Larsen f. 11/5 1832. Fadd. lærer Schwartz,
student Mathias Schaldemose, Søbye, og skriver Carl Schaldemose fra Wedellsborg, Gottfred Schwartz og hstr. Ane fra
Brobyværk værtshus.

(ug - exemplarisk)

6 b. Laurine Petrine Andrea L. f. 17/11 1 8 3 3 ,

+ før dåben.

6 c. Laurj^g Peter Christian Anders L. f. 1/3 1835*
Fadd.: Pigen Laurine Jensdatter af "Nyfæste", forvalter
Selmer og Hr. Capitain Cederfeld de Simonsen, begge af
Søndergårde. Forpagter Amundsen, Barritskov i Jylland og
Anders Bruun, Hønneruplund.
(Drengene fra Broby værk Kro er velbegavede og dygtige, allenfals står de øverst på kirkegulvet.)

6 d. Anne Dorthea Caroline Larsen f. 21/12 1 8 3 6 .
Ved hendes dåb nævnes Jens Olme til "Nyfæste"
det skal være Holme.

( u g - exemplarisk)

6 e. Hans Vilhelm Larsen f. 22/6 1 8 3 8 .
(ug - rosværdig), nr. 1 af 9 drenge. Konf. l8 ?^.
Samme dag konf. Niels Christian Vilhelm Jensen Hol
me fra "Nyfæste", der står nr. 2 .

6 f. Laura Charlotte Mathia L. f. 5/1 1840.
Vilhelmine L. f. 6 /8 l84l.
6 g* Gotfredmine
... . ■
6 h. Johan Friedrich Larsen 13/11 1842 - 4/5 1845.

l)

"Nyfæste"manden er her blevet "Proprietair", altså
Jens Holme.

6 i. Johan Friedrich Larsen f . 9/7 1845- Fadd. Dr. Gedalia fra
Gribsvad og informator Stellhof ibidem. Den sidste
er måske huslærer i kroen.
1)

I 1842 findes i tilgangslisten: Josephine Dinsen, Barløsegård, 20 år,
fra Thiesen på Sostrup skov til gjestgiver Larsen i Gribsvad.
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6 j. Jacobine Nielsine^ Elisabeth Larsen f-. 13/6 18^+7Fadd.: Ungkarl Anders Christian Bruun af Hønneruplund
Det kan umuligt være den 79 årige enkemand Anders Pe
dersen Bruun, det må være plejesønnen A. Chr. Schaldemose, der her bliver kaldet Bruun.

Cathrine Elisabeth Larsen, f. Amundsen, dør i 1852 af brystsyge.
9. november 1857 dør Mads Larsen som enkemand(Typhus).
1^/2 1861 overtager Johan Peter Klavsen Berg og hstr. Ane Ka
trine Schmidt kroen som fæste.

I.ægteskab. 4 b. Cathrine Elisabeth Schaldemose,
dbt. 27. aug. 1780

og dør 6 . febr. 1796. Af Hr. Mou-

rits opgives hun til at være Ik år gammel.
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I ægt.
1+ c.

Niels Schaldemose.

2/8 1782 - lå/7 1846.

Student fra Odense Kathedralskole 1803 (præ), Cand.
theol. 26/10 1807. Ved faderens død (3/2 1807) var han så optaget, at han
ikke kunde få tid til at være hjemme på Hønneruplund og varetage sine in
teresser, hvorfor han giver sin morbroder flg. fuldmagt:
"Da mine Studeringer ikke tillader mig at være nærværende ved Skifte - Be
handlingen efter min afdøde Fader Christian S., så befuldmægtiger jeg her
ved velærværdige og høilærde Hr. Christian Krag til paa mine Vegne at paas
mine Rettigheder, og alt, hvad han i ovenanmeldte Boe paa mine Vegne anta-

Elisabeth

Selmer .
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ger og underskriver, skal i alle Maader være lige saa gieldende, som om
det af mig selv er antaget og underskrevet, det bekræftes herved under min
Haand og Segl.
Kiøbenhavn d. 16

de

Februari 1807*

Niels Schaldemose.
I september bombarderer englænderne København, universitetet bræn
der, og der må have været lidt postyr i den anledning, men Niels tager uanfægtet sin eksamen sidst i oktober,(h)

bliver det til denne gang.

k/8 1809 Dlev han præst i Søby- Thurup ved F1 emløse, og i 1837 fik
han embedet i Ondløse i Holbæk Amt, hvor han døde efter 9 års præsteger
ning i en alder af 6k år.
Gift med Elisabeth Kirstine Selmer (,8/k 1786 - k/.12 18^5), dt. af
pastor Mathias Selmer, Gamtofte. De har ført stort hus, der er hele 5 tje
nestefolk i præstegården. I 18^0 træffer vi her Julie Madvig, 18 år, som

n .

betaler for at lære husvæsen.

5 a.

Mathias Christian Schaldemose

30/10 l8l0 - 26/6 1 8 8 5 .
Cand.theol.

- Kaldet til præst

i Søby - Thurup efter faderens forflyttelse i 1837« 1^/5 1838 gm. Cordelia
Emilie Antonie v. Bulow. Hun døde i barselsseng 2/6 1 8 5 1 , hvorefter han
giftede sig med hendes søster Charlotte Wilhelmine Sofie v. Bulow + 29/^+

1882.
I 1859 forflyttedes han til Assens, hvor han døde i 1 8 8 5 .
Det er så uhyre lidt, der vides om denne gren af familien Schaldemose.
Der findes i den "manne riig å stue fålk", men de er fattige på eftermæle.
Assens Avis fortæller om begravelsen: Den fandt sted i kirken, hvor den
afdødes tidligere og nuværende menighedsmedlemmer vare samlede i overor
dentlig stort antal. Den Flora, der i saa overvældende Mængde i Form af
grønne træer, florerende Blomster og Kranse omgav og dækkede Kisten og
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M athias Schaldem ose.

Sofie

v.

Biilow.

Baaren, v a r e t t a l e n d e V i d n e s b y r d om d en v e m o d i g e D e l t a g e l s e ,

den h ø j t a g -

t e d e o g b e d a g e d e S j æ l e s o r g e r s Død h a v d e v a k t i M e n i g h e d e r n e .
P r æ s t e n d v æ le d e smukt og i n d e r l i g t

ved hans l a n g e k i r k e l i g e K a ld ,

som h a n h a v d e r ø g t e t med T r o s k a b o g med K j æ r l i g h e d ,
Hjem,

der v a r hans L i v s a f t e n s Lykke,

og f r a a l l e ,

samt b r a g t e

og ved det ly k k e l i g e

en T a k f r a M e n i g h e d e r n e

d e r h a v d e k j e n d t ham.

Provsten t a l t e

o s s e og b r a g t e

d en A f d ø d e d e n A n e r k j e n d e l s e , d e r s k u l d e

s t a a som e t l e v e n d e Mi nd e d e r i M e n i g h e d e n ,

a t h a n med s j æ l d e n K j æ r l i g h e d ,

Troskab og Æ rlig h ed havde fo r k y n d t G u d s

Or d i b l a n d t o s o g p l i g t t r o

t e t s i t K ald,
last,

og b i l l e d l i g

talt

i

v o rt K irk e sk ib været

røg

e n d e l a f de n B a l 

d e r h o l d t d e t p å r e t K j ø l o g a t h a n s k i r k e l i g e G j e r n i n g som I s l æ t

v i l d e k j e n d e s h e r i M e n i g h e d e n l æ n g e e f t e r h a n s Død.
2 søn n er og 1 d a t t e r i

I.

s t e ægt.
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6 a.

Adam Gottlieb Schaldemose,
1839 - 5/7 1854.
(portræt side

6 b.

)

Niels
Schaldemose,
10/11 1840
«■
*>t~mrnmmmmø*
n
>«w»
wbik.
- 1/11 1918 .

Dyrlæge. Ved faderens død er han dyr
læge i Brændeløkke, 1/5 1896 er han
blevet assistent på Odense offentli
ge Slagtehuse.

Gift:

1° Augusta Vilhelmine Petersen
(1 8 3 8 - 74)

Dyrlæge Niels Schalderaose.

11° Marie Cathrine Hansen (1840 -

1 datter i 11° ægtesk.
7 a. Bmilie Schaldemose
1880 - 1 9 2 0 .

Død i

Odense som ugift.

6 c. Emilie Schaldemose F . 26/5 1 8 5 1 ,
død i Assens som ugift.
ilnilie Schaldemose(d. Ældre.)
6 c.
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5 b.

Charlotte Elisabeth Schaldemose,
f. 4/2

1812 i Søby,

død i Ondløse,
ugift
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5 c.

C a r l

F r e d e r i k

S c h a l d e m o s e .
26/2 1813 - 14/4 1904.

Exam. juris. Godsforvalter på Brahesborg. Branddirektør i Assens. Justits
råd.

- Meget mere vidste jeg ixKe om h a m ;før jeg i 1966 i Allégade hos

hans dattersøn fandt følgende selvbiografi, som jeg citerer hovedparten
af.

( Han har skrevet den, da han var 88 år.)
De vigtigste Begivenheder i mit Liv.
Indtil mit lj-jr Aars Fylde erholt jeg Undervisning i Hjemmet i Søbye Præ-

stegaard i Forening med mine Søstre af Lærerinder, senere Fru Krag af Gielsted og Fru Brasck, men lærte meget for lidt.
Kom i Juli Maaned 1827 paa Kammerraad Everses Kontor paa Wedellsborg hvor
jeg forblev til Sommeren 1 8 3 2 , da jeg tog til Kjøbenhavn, for efter at have
forberedt mig til at tage Præli
minæreksamen under min ældre Bro
ders Vejledning, tog den i Efteraaret 1 8 3 2 .- I det sidste Aar jeg
var paa Wedelsborg som Skriver
dreng, var der paa Kontoret Fuld
mægtig Maar, der senere blev Gods
forvalter paa Rosenvold,og cand.
juris Bulow, senere Einsiedelsborg.
Maar bestelte kun lidt og Bulow
saa godt som intet, saa jeg udfør
te det meste skriftlige Arbejde.
Kmrd. Evers skal have ytret til
sin Svoger: Jeg har nu større Udgivter ved at have to Sønner i
Kjøbenhavn og vil derfor hjælpe
mig med Schaldemose det sidste
halve Aar,min Søn Christian er i
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Kjøbenhavn. Dette fik Maar Underretning om og opsagde sin Plads som Fuldmæg
tig et halvt Aar før det var Everses Ønske, og til samme Tid rejste Bulov.
Evers spurgte mig,om jeg turde paatage mig at udføre Forretningerne ved Hiæl
af en Dreng. Jeg svarede "Ja" og blev saaledes det sidste Aar jeg var paa
Wedelsborg Fuldmægtig dog kun med en mindre Løn og en forkiælet Dreng Scharly af Everses Familie kom paa Kontoret men giorde megen liden Nytte - han
manglede Lyst, led af Hiemved og skulde hver Søndag samles med sin Moder en
ten i Assens eller Stubberup. Han blev for Resten en dygtig Landmand som For
pagter af østrupgaard. Efter Forløbet af nogle Maaneder kom jeg efter at ha
ve været i Skovene paa Udvisning med Grev Wede.ll paa Kontoret om Eftermidda
gen og fandt Forsamlingsstuen fuld af Skatteydere. - Evers ubrød "Kan DE
modtage Skat, saa rejser jeg til Assens for at faa Vished om Carl Schwartz
er syg eller kun forkiælet. Han kom tilbage og meddelte at Læge Hempel havde
erklæret, at han var rask og at han ikke atter kom paa Kontoret. I hana stea
kom Theisen fra Odense paa Kontoret. Han var flink paalidelig og dygtig. Ef
ter at jeg i flere Maaneder havde været Fuldmægtig og Evers i flere Dage hav
de været syg og sengeliggende, l.od han mig kalde og yttredes Tag min Ride
hoppe og rid saa stærkt De kan efter Læge Hempel, bestel to Ægtvogne i Sand
ager og styrter Hoppen tag da den første Hest De træffer paa Marken. Skiønt
Vejlængden er 2 Mil tilbage lagde (tilbagelagde) jeg den efter at have be stelt Wogne den ene til Afløsning i Sandager
pen uskat.-

Time og 5 Minutter,

Hop

Fra den Tid laa Evers syg i 2 Maaneder uden at have den mind

ste Ide om hvad der passerede paa Godset eller Contoret.-

Greven var Over-

kystbefalingsmand og da der i den Tid var Vagthold, paa Grund af Colera,fra
Gamborg til Aborreminde, gav dette forøget Arbejde.

Grev Wadell viste mig

i den Tid ualmindelig Tillid og Opmærksomhed - som han udviste mod mig sin
Levetid - idet han uden Betænkning underskrev Breve til Cancelliet, Rente
kammeret Amtmanden og andre.- Enten mødte han paa Contoret eller sendte en
ridende Tjener med Anmodning om at benytte Hesten, der for Resten kun var
forsynet med Dækken og Skydegrime og forblive til min Tilbagekomst. Forretningerne der vare afholdte i Everses Sygdom giennemgik han efter Helbredel"

138
se havde jeg været saa heldig at udføre til hans Tilfredshed.

Efter at have taget Præliminæreksamen i 1832 begyndte jeg paa det juridi
ske Studium under Auditør Lange og tegnede mig straks for Professor Larsens
offentlige Foredrag over Landboretten og forsømte ikke en Time. Andet Halvaar vilde jeg høre Larsens private Foredrag og foreviste for at undgaa Beta
ling Attest fra Provst Birch for at min Fader ikke var forrauende og at jeg
intet eiedede, men erholt efter Forespørgsel om jeg havde Manduktør Svar,
at naar jeg kunde betale Manduktør kunde jeg ogsaa betale for Foredrag.Jeg bukkede og gik, men fortalte det for Lange der fraraadede mig at høre
hans Foredrag. - Professoren maa have indseet det urigtige i hans Svar, ef
tersom han spurgte de, der meldte sig hos ham for at tegne sig til Foredra
gene om de havde Manduktør og om de kiente mig. - En Kiøbenhavner, Hansen,
svarede "Jeg læser paa Parti med Schaldemose, hvorefter Larsen bad ham om,
at anmode mig om at komme op til sig. - Dette giorde jeg, blev vel modtaget
og budt Stol og meddelt, at forrige Gang var en Feiltagelse men nu skulde
jeg blive tegnet uden at erlægge Vederlag. Efter min Manductørs Raad erholt
han Svar "Behøves ikKe da jeg nu har taget anden Bestemmelse". - Det førte
til, at Prof. Larsen

fra den Dag af naar vi mødtes

naar vi mødtes hvorfor jeg ogsaa

ikke som tidligere helse

ophørte dermed, og til, at det formeentlig

var hans Hensigt, at have generet mig ved mundtlig Examen, da han i længere
end sædvanlig Tid examinerede mig i Landboretten, endogsaa efter et kort før
af ham afsluttet Foredrag. - Hensigten opnaaedes ikke. - Jeg havde laant det
afholdte Foredrag af

en Anden og grundig gennemgaaet det og erholt forsaavidt

jeg kunde se ikke en

Streg eller Prikker i Protocollen.

I sid6te Halvaar besvarede vi en Dag hver Uge qvestiones givne af Manductøren paa hans Contor og ligeledes en Gang hver Uge hjemme qvestioner givne
af Professor Borneman, som han giennemgik hiemme og tildels rettede i vor
Overværelse. - En Dag begyndte han med "Forfatteren Nr. 17 (mig) har besva
ret qvestionen saa godt, at jeg finder Anledning til at oplæse den. Dette

139
giorde og derefter en af ham sket Tilførsel som Modbevis,

hvorefter han yt

rede "herom vil jeg dog nærmere tænke". Næste Gang vi mødtes var det første
han sagde "Jeg har tænkt over Sagen og giver Forfatteren Ret". Andre Besva
relser bleve ikke oplæste. I sidste Halvaar forsøgte Prof. Bang, senere In
denrigsminister, at afholde mundtlig Examination. Wed første Møde mødte over
20 Latinere og 3 Danske, ved 2--- faa Latinere og vi 3 danske og ved 3 --- Møde afholdtes en Time hver Uge - kun vi 3 danske der klarede os godt.
Bang yttrede da "Det giør mig ondt at jeg maa holde op med Møderne, men da
der kun møder saa faa, er jeg nød dertil. Efter at den skriftlige Examen
var tilendebragt, gik Rygtet, at de danske Jurister vare komne meget slet
fra det. - Jeg gik ca. l^t Dage derefter op til Prof. Bang, meddelte Rygtet
og bad om Underretning om hvorledes mine Kvæstioner stode for saa vidt han
have giennemgaaet dem. Blev vel modtaget og efter at jeg havde opgivet mit
ird
Nummer underrettede han mig om, at han var færdig med de 4— der vare gode
og for saa vidt de 2 andre vare lige saa gode - efter min Mening de bedste vildejeg blive om ikke den bedste, saa dog en af de bedste hos ham.g £g

Da jeg mødte hos Decanus Prof. Borneman med Bøn om at komme op 1-- Dag og
for at faa Underretning om, hvorledes mit skriftlige stod, blev det første
bevilget, og meddelte han mig efter at jeg havde opgivet mit

n £,

at mit

skriftlige stod blandt 33 Examinanders første Klasse N= 2, tilføiende "Jeg
skal dog se, om De har Stemmer af 2--- eller 3--~ Kl. - Nej, De staar hos
alle i 1 --- Kl. og kan være sikker paa 1--- Karakter. Hvorledes jeg (kom)
fra mundtlig Examen under Larsen er tidligere anført.

- Den næste var Bang

der examinerede mig først om Testamenter, Let Gienstand ug derefter Søret
ten, det vanskeligste Fag. - Hans Spørgsmaal var Hvad forstaaer De ved Bom
meri. Rigtig besvaret. Hvor handles derom, rigtig besvaret. Hvorledes fortol
ker De dette Lovsted, De maa gerne læse Lovstedet, dette giorde jeg og for
tolkede det efter Ordene, hvorefter han sagde

De har Lovgiverens Ord for

Dem men Deres Mening er næppe rigtig, og bukkede skiønt jeg langtfra havde
været oppe den sædvanlige Tid og klarede mig godt. Under Rasenvense var j®6
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kun oppe en kort Tid og klarede mig godt. - Første Dag jeg hørte Foredrag
af en Professor fulgte jeg med cand juris Evers og blev derfor stadig anset
som studerende til latinsk juridisk Examen, indtil mit Navn blev opslaaet
paa Tavlen, da jeg mødte en Latiner, der jang op til dansk Kudskeexamen. Heldigvis var Medrik til Stede og forhindrede mig i at revse Fyren. -

Forblev i Hjemmet til Sommerens Begyndelse i 1834, da jeg tiltraadte min
Tieneste som Fuldmægtig hos Godsforvalter Biilow paa Einsiedelsborg hvor jeg
forblev til April l837i Ha jeg kom til Brahesborg. - Efter faa Dages Forløb
befandt jeg mig der meget godt og betragtedes som hørende til Familien.
Efter 14 Dages Forløb spurgte Grev Petersdorff Biilow, om han eller Biilow
skulde giøre Igangsgilde for hans Fuldmægtig. Biilow giorde det og indbød
Greven, Forpagteren, Dyrlægen, Gartneren, Materialforvalteren og en Landmaaler, der var paa Gaarden og blev der navnlig drukket megen Win.- Under
Maaltidet kom der Bud fra Agernæs efter Dyrlægen og i hans Fraværelse blev
hans Glas stadig fyldt efter Grevens Anmodning og første Gang tymt af den
yngste - mig. Anden Gang af Landmaaleren og tridie Gang atter af mig. Det
var Grevens Ønske at faa en berust som heldigvis ikke blev mig men derimod
Landmaaleren som Materialforvalteren og jeg maatte ledsage til hans Værel
se og i Seng. Senere opfordrede Greven mign»gle Gange til i Begyndelsen at
faa en eller anden til at nyde Puns, men tilføiede, jeg skal nok afløse Dem
og dette giorde han. •- Greven kom næsten daglig paa Contoret og henvendte
sig lige saa ofte til mig som til Biilow. - Han viste mig megen Opmærksomhed
og overlod mig Ridehest, naar jeg enten tog hiem eller besøgte Andre. Greven
led af Sovesygdom i den Grad at han ved et L-hombre Parti efter at have ta
get en Kasko snorkede og efter at have vaagnet kort derefter udbrød pas.
En Formiddag satte han sig ved mit Schatol paa Corf^gret rygende af sin Pibe.
Et Øjeblik efter faldt den og Greven snorkede men vaagnede efter faa Minut
ters Forløb. - For denne Sygdoms Skyld opholdt han sig 14 Dage paa Æbelø paa
Sultekur. - I de første Dage var Materialforvalteren Selskabskavaler, men
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kom tilbage med Anmodning om at afløse ham. Vi vare

s a m m an

fra Morgen til

Aften, gik i Reglen med Gevær i Haven og ved Stranden men spise hver i sit
Værelse, da Greven ikke kunde finde sig i at se paa, at jeg levede saa flot
og godt. Greven kom hiem meget raskere og som en betydelig tøndere Mand,
men det var Gaasetiden og hans Feil var, at han satte Pris paa fed Mad saa
han hurtig atter blev en Mand med en svær Mave og fik Sovesygen igen.

( Der følger nu en opregning af forskellige embeder, som Sch. har søgt og
i de fleste tilfælde har fået afslag på. Alt det tager jeg kun i hovedtræk.;
Min Fætter Forpagter Ammundsen Barreskov (se side \%\ ) underrettede mis
- formentlig i 1836 om at Godsforvaltertienesten paa Rosenvold var ledig. Jeg reiste Dagen derefter til Barreskov og næste Dag til Rosenvold, hvor
Grevinden fortalte, at en anden var blevet anbefalet,

t

Jeg kom følgelig 2

Dage for sent til Rosenvold.
I Februar Maaned 1837 kom der et ridende Bud fra Brahesborg med et
Brev fra afdøde Kammerherre Treschow, hvori en lille Seddel hvorpaa anført,
at Petersen var antaget som Godsforvalter paa Knuthenborg og havde anbefal«',
mig som Fuldmægtig. Pladsen erbødes mig mod aarlig Løn 200 Kr.Skifte og Au k tion fælles c/ Incassations) og en Hest. Jeg tog til Brahesborg Dagen deref
ter og antog Pladsen og blev meddelt Underretning om, at saavel Treschow so::
jeg vilde erholde Skifteinstitution. Det første Skifte var Treschow med, rai
det viste sig, at han manglede Begreb om Skiftevæsen og senere blandede har*
sig ikKe heri. Han hævede Skat første Gang af Bønderne med Handsker paa, m&ophørte for Eftertiden hermed og befattede sig ikke med andre Forretninger
end Indstillinger eller Forslag til Eieren, hans Fader, saa jeg efter et
halvt Aars Forløb forfremmedes fra Fuldmægtig til Godsforvalter. (Få år derefter var der tale om en ansættelse på Laurvig i Norge, æer
sagen strandede) - rimeligvis heldig for mig.
Da jeg var 30 Aar gammel opfordrede afdøde Kmhr. Treschow til at
reise til Odense og melde mig som Ansøger af Godsforvaltertienesten paa Fre
deriksgave jjOS Hofsefen. Dette gjorde jeg og blev vel modtaget af Hofsefe11'
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C. F. Schaldemose

og

frue

Hansine Henriette f. Thomsen.

Han anbefalede mig komme igen næste Morgen, for at han i Mellemtiden kunde
få talt med Kronprinsen,(senere Fr. 7-) som da var Guvernør over Fyens Stift.
Men der kom atter noget i Vejen, og derved strandede Sagen. Havde dette ikke
været Tilfældet, havde jeg formentlig for mange Aar været Amtsforvalter i
Assens. Hermed atter et Bevis for den Godhed som afdøde Kmhr. Treschow og
Geheimeraaden havde for mig, og paa, at de ansaa mig for at være dygtig, thi
kun de, Geheimeraad Treschow ansaa for dygtige, anbefalede han. Ved Aaret 1852 blev Branddirektørembedet for Baag og Vends Herred ledig.
Jeg besluttede strax at søge det, men vilde dog vente til det blev opslaaet
vacant. Heldigvis for mig tog Kmhr. Treschow til Kiøbenhavn der efter at ha
ve talt med sin Fader underrettede mig om, at det ikke blev opslaaet vacant
og at jeg uopholdelig burde indsende Ansøgning. Dette gjorde jeg og 8 Dage
derefter faldt der Kongelig Resolution hvorefter Embedet skulde deles og
midlertidig bestyres ved Konstitution. Denne Resolution meddelte Stiftamtmand
Unsquard mig og tilføjede, at han havde indstillet mig for Baag Herred, selv
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fø lgelig

e f t e r G e h e i m e r a a d T r e s c h o w s ØnsKe o g A n b e f a l i n g .

-

Ved en P r o t o k o l v i s i t a t i o n y t r e d e S t i f t a m t m a n d B a r a e n f l e t h
havde v e n t e t ,
Mit S v a r ,

at

a t De h a v d e i n d s e n d t A n s ø g n i n g om a t b l i v e T i e n d e k o m m i s a i r .
d a min O n k e l S e l m e r v a r T i e n d e k o m m i s a i r f a n d t

som ha n b i f a l d t .
stillin g
( Sch.
i

erholt

E t P a r A a r e f t e r d ø de m in O n k e l o g e f t e r
j e g U d n æ v n e lsen uden a t

je g det u rigtiB a r d e n f l e t h s Ind

have in d se n d t A nsøgning.

v a r L a n d v æ s e n s k o m m i s a i r , medlem a f komm.

j>0 å r

t i l mig " J e g

r e p r æ s e n t a n t og ta k sa tio n sm a n d f o r

f o r a f l ø s n i n g a f kvægtienn

d e t f y n s k e b r a n d a s s u r a n c e sels*.E-.;

medlem a f

d en s å k a l d t e Dom me r tou r t i l h ø j e s t e r e t ,
- form and f o r B a r l ø s e s.
v
die
n e r å d mange a r , v a l g t t i l a m t s r å d s m e d l e m men n æ g t e d e v e d 3 ---- w a l g a t vælg-

medl.

a f m ønstringskom m issionen i

cassere

de l e v e r e d e h e s t e .

tilfæ ld e

Var e x e c u t o r t e s t a m e n t i i

Afdøde F r e d e r i k Treschow m e ld te s i g
af T rolle,

a t han v a r v i l l i g

m i s s i o n a i r s M ellem Kom st.

til

at

sæ lge,

et par dødsboer.)

forsaavidt

d e t k u n d e s k e uden Kc.

- H e r t i l s v a r e d e Treschow " N e j,
- Ham k i e n d e r

F o rp a g te r p aa F re d e riK sg a v e og har i n t e t

t e r n e v a re gamle og s v a r e d e

men j e g ø n s k e r a t

jeg fr a

den t i d

i mo d a t De t a g e r ham med.

E f t e r a t have e r h o l t F o r d e lin g e n t i l s e n d t ,

tog t i l

denne a n t a g e e l l e r

som K ø b e r a f K r a b b e s h o l m o g e r h o l t Svb.

m eu tage mine F o r æ l d r e s G o d s f o r v a l t e r .

de,

af krig sk al

der v i s t e

at

største

j e g var
-

D e l e n a f ?:■

e t h ø j t L a n d g i l d e mødte T resch ow og j e g i

K r a b b e s h o l m o g b e s a a d e n n e Dag B y g n i n g e r n e ,

R o s .^

B e sæ tn in g og Inve: -

t a r o g en D e l a f J o r d e r n e o g t i l b r a g t e A f t e n e n sammen med T r o l l e o g K on e . N æ s t e Dag b e s a a e s R e s t e n a f G a a r d e n s M a r k e r ,

Skovene,

K i r k e r n e o g en D e l F

t e g a a r d e o g Hu se o g b ø d j e g p a a T r e s c h o w s Ve g ne d en f o r l a n g t e K i ø b e s u m mea
e t F r a d r a g a f 4 0 0 0 R i g s d a l e r som i k k e b l e v a n t a g e t .
va re omtrent fæ rd ig e
" B l i v e r det t i l

udbrød T r o l l e i

Wed A f t e n s b o r d e t ,

en m i n d r e h ø f l i g Tone t i l

n o g e t , min Kone o g j e g Kan i k k e g a a l æ n g e r e i

da

Treschow
d e nn e S p æn 

d i n g . T r e s c h o w b l e v s a a b l e g som en k a l k e t Wæg, o g j e g s k i ø n d t e m i g a t s v a 
re,

d e t t e v e l v i s o v e p a a , men j e g k a n i k k e f o r s t a a

i g a a e r A f t e n e t G l a s a f D e r e s udmær kede K o n i a k .
v i b e g a v e o s op p a a v o r e s Wærelse h v o r T.
og a f s l u t t e H andel,

- D ette

forlan gte,

- Han g a a r i M or ge n f r a s i t

at

at

Tilbud.

j e g i k k e f a a e r som
fik

jeg hvorefter

j e g s k u l d e g a a ned
He r i

vild e

j e g dog
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iKJte f ø i e T .
gen K l .

- J e g s o v s a a g o d t som i n t e t

og fø re n d

Bordet i D a g lig stu e n .

om K a t t e n o g s t o d op en Sommermor

j e g v a r p a a k l æ d t kom T r o l l e o g m e l d t e ,

a t The s t o d p a a

-

J e g havde b e s l u t t e t ,

at

og e f t e r a t v i begge havde g a a e t
han t rommende p a a H u d e r n e ,

T rolle
flere

s k u l d e b e g y n d e S a m t a l e om H a n d e l e n ,
Gange frem og t i l b a g e

udbrød e n d e l i g i

i

W æ relset og

b e v æ g e t Tone " B l i v e r

det

n o g e t . Met S v a r p a a d e t b e r o e r p a a Dem, kom o s i Møde o g H a n d e l s k a l
blive

afslu ttet,

nu f o r s t a a r De m i g v e l .

-

Kan g i k i n d i

h v o r t i l D ø r e n e s t o d e a a b n e o g kom k o r t e f t e r
Haand o g t i l f ø i e a e
h vortil

Sovevæ relset,

Ere v i s a a

- Hans Kone a f g j o r d e

- T r e s c h o w b l e v m e g e t g l a d d a j e g m e d d e l t e ham d e t t e ,

s a a v a r T i l f æ l d e t med T r o l l e ,

der k o rt

de m i g f o r d i H a n d e l s i c e t e o g g a v m i g ,

tract.
ste

-

E fter

Treschow t i l

at

je g blev

Rdl.

til

takke

Kiøbenhavn f o r a t k iø b e

det

der budt

a f begge P a r t e r r e j 

dyre ste m p le d e P a p i r ,

som b l e v

og f o r l o d v i Krabbesholm næste Form iddag.

h v o r i hun t a k x e d e m i g f o r h v a d j e g h a v d e u d r e t t e t

jede at

og-

f e r d i g med C o n c e p t K i ø b e c o n -

F l e r e A a r e f t e r T r e s c h o w s Død m o d t o g j e g e t m e g e t v e n l i g t
Enke,

hvilK et

har fo r m e n tlig u n d e r r e t t e t

a e t t e v a r s k e t o g d en v a r b i l l i g e t

a f b e n y t t e t om E f t e r m i d d a g e n ,

fø lgelig

som j e g ikK:e h a v d e v e n t e t 3 0 0 R d l .

T r e s c h o w om a t h a n h a v d e g i v e t m i g d en Sum. Wed F r o K o s t e n b l e v
til

enige,

e f t e r kom op p a a m i t A æ r e l s e ,

h v i l k e n Sum T r e s c h o w samme Dag g a v m i g . T r o l l e

C h a m p a g n i e som j e g d o g b a d o p s a t

strax

og gav mig r ø s t e n d e

" J e g n e d s æ t t e r Kiøbesummen 2000 R d l .

j e g p a a T r e s c h o w s Ve g n e s v a r e d e J a .

Handelen.

tilb age

til

Brev f r a hans

f o r dem o g t i l f ø 

d e t v a r h e nd e en G l æd e e f t e r h e n d e s Mands ø n s k e a t

sen de m ig 2000

B e d s t e f o r m in e 4 D ø t t r e .

(ijåret 1889 får Schaldemose tilbud om branddirektørstillingen for As
sens købstad, og efter nogen tøven tager han imod den.)
F o r m e n t l i g i A a r e t 1 8 4 5 v a r d e r en s t ø r r e
i

Siæ lland.

forsaavidt

G od sforv altertien este

J e g m e d d e l t e a f d ø d e Kmhr. T r e s c h o w a t
j e g i k k e maatte f a a en ( g å r d )

i

je g agtede at

Holevad S o g n ,

søge

ledig
de n

d e r var bortfæs

tet til en gammel Enke u d e n Børn t i l Kiøbs, n a a r d e n b l e v f æ s t e l e d i g o g b e 
holde min Tieneste med Løn 1200 K r .

foruden Sportler, d e r s e n e r e a f nuvæ-
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rende Ejer blev forhøiet til 1600 Kr. Hans Svar lød "De maa faa hvilken
Gaard De ønsker under Godset naar den bliver fæsteledig og beholder Deres
nuværende Indtægter. -

Paa en af vore Lystkiøreture flere Aar efter yt

rede Kammerherren "Den gamle Enke lever Dem vel forlænge. - Ja, men efter
at Skifte og Overformyndervæsenet er overgaaet til Herredsfogeden, vel jeg
hellere have en større Gaard, Andersens Enke i Barløse forsaavidt jeg kan
blive enig med hende om Afstaaelsessum og Aftægt. - (Jeg havde været hendes
Laurgværge i mange Aar).

Næste Formiddag leverede Kmh. mig en lille Seddel

hvorpaa anført "Barløsegaarden til fuld Ejendom 9900 Rdl. minus 2000 Edl. Madame Andersen vilde gierne afstaa. Jeg eftergav mit Tilgodehavende 700
Rdl. og vi blev enige om Aftægt.
War i mange Aar Medlem af Dommerkomiteen for Hingstskuet i Odense og Meulem af Mønstringskommissionen for Distriktshestes Aflevering til Hæren.. For at have havt saa mange offentlige og private Hverv at udføre som
jeg har været saa heldig at udføre til Wedkommendes Tilfredshed og der er
den Mærkværdighed tilstæde at- jeg har erholt dem og min Tiene6te som Gods
forvalter paa Brahesborg uden at ansøge.

- Kammerherre TreschoW og Frue,

deres 3 Døttre og nuværende Kammerherreinde Treschow

- der for ca. 1 Aar

siden i Samtale udbrød "Ja Skal - min sædvanlige Benævnelse paa Brahesborg
- vi kom jo saa godt ud af det med hinanden -

have vist mig ualmindelig

megen Godhed og Forekommenhed saavelsom mine tidligere Principaler, hvorfor
jeg er dem alle taknemlig. Jeg befandt mig derfor vel og lykkelig i min
Stilling som Godsforvalter paa Brahesborg indtil daværende Kammerherre Tretchow antog Nielsen som Secretair for den Treschowske Stiftelse, rimeligvis
for at føie Kmh. Cederfeld de Simonsen. Et å 2 Aar forinden læste Kmh. T. et Brev fra hans dsværende Secretair
Degen ved Frokostbordet paa Brahesborg, som formeentlig ikke har fundet hans
Bifald og ytrede derefter, naar Degen reiser skal Du faa Pladsen! Dette Løfte vel jeg dog antage at han har glemt. Treschow modtog formentlig i Oktober Maaned, en Torsdag Brev
fra Degen hvori han opsagde til paa følgende December Termin. -
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Brahesborg

set fra

haven.
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Brahesborg,

hovedbygningen.

Brahesborg,

udbygning
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Om Fredagen var han paa Lrholm, hvor
Kmh. Cederfeld har anbefalet Nielsen
og Løverdag Formiddag hos mig og med
delte at Degen havde opsagt, at jeg
var for gammel, tunghørig, saa jeg
ikke kunde høre og forstaa Damerne,
der mødte for at hente Pension og
at jeg ikke vilde reise over Beltet
med Isbaad. -

Aldrig før har Kam

merherren optraadt paa en slig MaaGodsforvalterparret.

de, og da jeg strax antog, at Kmh.
Cederfeld var Aarsag heri, gav jeg
intet Svar, da jeg antog, at jeg for

at erholde Pladsen, maatte opofre noget, men hvilket og hvormeget, derpaa
vilde jeg betænke mig, og heri fejlede jeg. Kmhr., der ikke kiendte Nielsen, spurgte mig derefter om jeg kiendte noget
ufordelagtigt om Nielsen, hvorpaa jeg svarede nei hvorefter han gik. Hans Nærværelse var meget kort, kun nogle faa Minutter i hvilken Tid jeg
kun udtalte ja, nei og farvel. Jeg tænkte derefter over Sagen og besluttede at tage til Brahesborg Da
gen derefter og foreslaa, at jeg vilde tage Nielsen som Sparekassebogholder
- eller overlade ham Branddirektørstillingen, - men førend jeg fik Wogn be
stilt, kom Nielsen, efter hvem Treschow havde telefoneret, op til mig og
takkede mig, fordi jeg havde anbefalet ham (som ikke var Tilfældet) men
formeentlig efter Treschows Opfordring. Næste Onsdag var jeg som var rimeligt i slet Humør som Kmhr. bemærke
de og spurgte mig om, hvad der var i Veien. Jeg bad ham om at læse mit om
skrevne Forslag, hvorefter han bevæget svarede "Jeg kan ikke forandre det ,
men det kunde have gaaet.

- Min Kone sagde, da vi talte om Secretairpos-

tens Besættelse - hvad vel Skal sige dertil. - Jeg bad ham derefter om Af
sked som Godsforvalter forsaavidt det kunde ske med Pension, men erholt
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Svar "Dit Helbred og Aandsevner ere gode saa der 'kan ikke være Tale herom,
men du ved at naar dette ikke længer er Tilfældet, kan Du faa hvad Du vil
have. Forholdet mellem os forandredes, som rimeligt var. Jeg kan med Sandhed sige, at jeg udførte mine Forretnin
ger lige saagodt som tidligere, og afleverede Godsregnskabet, der gik fra
t øn
l.Juli til 1 Juli som tidligere 14-- Dage derefter. Nu finder Kmhr. sig i,
for mig uforstaaeligt, at Regnskabet først afleveres flere Maane er deref
ter, eller har fundet sig deri. . Efter et Par Aars Forløb kom Kammerherren efter Middag ned paa Kontoret
og sagde i bevæget Tone og med Taarer i Øjnene om det endnu var mit ønske
at fratræde som Godsforvalter. "Ja De vel vel i det mindste indrømme at De
iKKe var oprigtig mod mig hin for mig ulykKeligé Løverdag, hvorpaa hans Svar
i bevæget Tone lød "Nu skal jeg tænke alvorligt over Sagen, og næste Onsdag
ansatte han min Pension til min faste Løn 1600 Kr. aarlig, hvorfor jeg takKede og tilføiede, at det var mer end jeg havde ventet og at jeg nu kun hav
ie et Ønske at fremføre nemlig at min Datter Andrea i sin Tid maatte erhold
de aet Treschowske Legat, hvorom jeg dog ikke ønskede Svar.
I Mellemtiden ytrede Kmh. en Gang, at Grunden til at han antog Nielsen
var fordi jeg var gammel, svagelig og fordi han vilde have en Secretair godt
indsat i Forretningerne førend Bestyrelsen overgik til hans Søn. Jeg skylder dog Kammerherren inderlig Tak for hvad han har gjort for
mig og mine. -

Han gav saaledes Brudeudstyrslegat til min Datter Elisabeth

uden Ansøgning herom, og ved en Middag paa Brahesborg, han havde min Kone
til Borddame spurgte han hende, om Niels ikke tænkte paa en større Virksom
hed. Jo, han havde tænkt paa en i Kiøbenhavn, som jeg ikke billigede. Efter Bordet talte han med mig herom og sagde

"Samme Niels troer at kun

ne forskaffe sig en Virksomhed, sKal han erholde af mig 10000 Kr. og selv
om jeg taber Summen, skal det ikke forandre Forholdet mellem os - jeg for
langer iKke, at Du skal billige Nielses Plan. Et Par Aar efter, meddelte
Niels mig om Forretningen i Ringsted, men vilde gierne have 20.000 Kr. til
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De tre ældste børn
Elisabeth, Andrea, Niels.

Justitsrådinden.

Laans og bad mig om at tale med Kammerherren herom, Det fandt jeg ei rigtigt,
men tilraadede ham at sKrive herom til Kammerherren. Han fik 20.000 Kr. til
Laans til kyi uden mindste Sikkerhed. Der vistes derved Niels en ualmindelig Godhed, som Kammerherren har
sagt, skete for min skyld. April 1901.

Schaldemose.

(Tilhører Allégade. Koders Fader. )
1.
OA/VISttO
,
Carl F. Schaldemose var gift med Hansine Henriette Thomsenlog de boede i Mad.
Andersens gård, der fik det flotte navn Barløseborg. Omkr. 1882 fik man her
en huslærer: cand.teol.Søren Hagerup Holck,og dette fik store følger for fa
milierne Schaldemose og Holck.

Søren blev gift med Kirstine Sch., broderen

Johan Holck blev gift med Louise S c h . og Fr. Vilh. S c h . fik Marie Ho I
kone. ^ søskende i hver familie bliver gift med hinanden.

ck

til
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Den gamle godsforvalter, der nu var blevet justitsråd, flyttede til Assens,
hvor han boede på Torvet. Sønnen på Hvedholm kørte somme tider ind og besøg
te ham med familien, i hestevogn, men børnene syntes iKKe, at den sære gam
le mand var charmerende. Hvis de kunde se en lille figur i øjnene eller hvis
han måtte få lov at dikke dem, fiK de slik, men de gjorde det uden begejs tring. Datteren Andrea (tante Desa) holdt hus for ham, da hustruen døde.
Nedenfor ses billedet af familien på hans 90 års fødselsdag.

Louise
Tømmer
handlerens .

Johan H.
fesa.

tante
Constanse.

provsten
Kisse.

Marie H.
Kr. Vilh.
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6 a. Elisabeth Adamine Schali.'•>£'■&»?<&•#-*• -3. ’l

'

~

‘" ii it'

demose.
3 0 /1 18 5 ^ - 2 6 /1 2 1 8 8 5 .
F. på Barløseborg + på Band
holm. 3/9 l88o gm. skovrider
Jens Michael Buch (18^3- 19o3)»
Bandholm under Knuthenborg.
I andet ægteskab var skovrdr.
gm. Octavia Schebye. I første
ægteskab var der 2 sønner og
1 datter, andet var barnløst.

Elisabeth som konfirmand med ma
melukker og bruneller.
Billederne af familien fra Barløse
borg stammer næsten alle fra skovri
derfruens album, som er blevet meget
pietetsfuldt opbevaret. Man opbevarer
i familien en dåbskjole, som hun uden
tvivl har syet selv, hendes børn og
deres børn og børnebørn er blevet
døbt i den, med et par undtagelser.
Alle 23 børns navne er syet på.
Elisabeth Schaldemose

3 børn
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Skovrider J. M. Buch,

Bandholm.

Elisabeth Buch,

f. Schaldemose.
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7 a.

jgaslJiaiaJtefi Ja&k
8/12 1881 - 5/5

1959.

Lærte tømmerhandel hos onkelen
i Ringsted. Grosserer, stifter
af Carl U. Buch, Trælast en gros
Kbhvn., og indehaver deraf.
Dommer i Sø- og Handelsretten
(1944 - 52), R. af D. - R. af
Vasaordenen 1 kl. - Ejer af en
internationalt Kendt gammel vå
bensamling. Europamester i Flugt
skydning 1924.
Gm. tandlæge Vitta Nydam 1877
- 1958.
Boede i stor villa, rige folk,
der førte stort hus.

4 børn.

Carl U. Buch.

8 a. Inger Elisabeth Buch f. 5/4 191o gm. chefredaktør Ejnar
Olufsen, Kbhvn.
9 a. Kirsten f. 1942
9b.

Birte

f. 1944

2 børn:
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Birger Michael Buen,

f. 19/5 1912, grosserer,

prokurist hos faderen. Gm. Ellen C. E. Møller
9 a. Jens Nydam Buch f. 1959
9 b. Hans

"

"

f. 19^7.

Holger Michael Buch f. 6/7 1915i grosserer.
Gm. Inger Madsen. Har været mig en stor hjælp i arbejdet med denne
bog, på sine rejser rundt i landet har han fået
opsøgt familiemedlemmer, lånt billeder m. m.
Hele det store billedmateriale af hans egen gren
af slægten har han for største delen fremskaffet■

1 datter:
9 a.

H o l g e r M. Bu c h.

Ebba Merete Buch f. 1950*

Ri g m o r V i t a B u c h .

f. 1 5 / 6 1920
Kontorist i u d e n r i g s m i n i s t e 
riet .
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7 b.

Povel Georg Utzon Buch 2*+/5 188*+ - 19/9 å-6.
Gross. i Kbhvn. (port. s.)'}'!)
gm. Ebba Marie Raffenberg f. 1887«
8 a. Preben Utzon Buch 6/*+ 15, assurandør, Åbrinken 8 , Vejle.

Gm. Ella Johansen.
9 a. Povel Utzon Buch. f 19*+*+

8 b._.T.orbeB_yjt£pn Buc.h, 9/8 1916. Forretningsfører
i Kbhvn.(lakbranchen). G m . Else vibeke Hansen
(ægtesk. opl.)
9 a. Birgitte U . Buch *+5 .

7 c • El Isab..e-tii....Ådamine Schaldemose^Buch
f. 2o/l2 1 8 8 5 .

Moderen døde 6 da

ge efter den lille piges fødsel, så
det er ikKe noget tilfælde, at hun
bærer sin moders navn.
2o.5» 19o8 blev hun gift med sin
stedmoders brodersøn Carl Skebye,
ejer af "Haugård", Horslunde.
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y a. Gerda Skebye 12/3 11,
(ægt. opl.)

I°gm. Knut Ahlbom-Rosenfela

11° landbrugsleder Ivar Quist, nedelsvæn-

get 15, Hillerød. 1 datt. i II ægt.
9 a. Helle Quist f. 19^8.
b b. ibfca Sicebye 22/11 1913, gm. Leo Chr. Due, agentur
ior landbrugsmaskiner i Nakskov.
9 a. Inge Due kk V

^^

9 b. Mogens Due ^8.
9 c. Kirsten Due. 51«
3 c. Svend Adoli' Skebye,
i'. 26/3 17, disp. Asavænget li
Sanders - gin. Ebba Ravn.
9 a. Søren Skebye $1,

6 b. Andrea Vilhelmine Schaldi:
mose. 23/8 1855 -

/l 19^1.

Ugift, var en tid privatlærer
inde i Odense. Et pragtfuldt
menneske, beskeden, vilde ikke
have understøttelse af nogen
art. Ernærede sig ved at sy
for et stort broderifirma, syeae fra morgen til aften for
90 øre om dagen. Boede på Sa
gasvej, nær ved søsteren Kiss«
i Allégade. Broderen Fr. Vilh.
leveae sine sidste 2o år i Kb.
gik hver dag til hende med avu
sen, og om søndagen inviterede
Skovriderf ruen

tante Desa.

han hende til middag. (Desa)
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6 c.

Niels Thomas Schaldemose. 15/6 1857 - 13/9 1929. Tømmerhandler* i
19/lo gm. Louise Augusta Jespersen + 19^-8,
at. af assessor i Odense H. C. J.

rifter broderdatterens udsagn en storartet mand. Betød meget i Ringsted, der
var stor selskabelighed i hjemmet. Han var, hvad man kan kalde en provinsmatador. De holdt heste, hunde og der var kusk. Nar man sa fruen højt til
hest,- særlig ridehest- høj hat, siddende sidelæns, var man klar over, at
her kom storfolk.
Han og broderen, godsforv. var
særlig gode venner. Når de var
sammen, blev de to indesluttede
naturer fri. De spillede Krocket,
billard, og deres fælles livret
var stegt ål, det gjaldt det om,
hvem der kunde spise flest.De
var som to drenge, nar de sådan
var sammen. Begge var meget fine
krocketspillere.
Niels var en hyggelig og frede
lig mand, han havde ingen lite
rære eller kunstneriske interes
ser.

- I nekrologen i Ringsted

FolKetid. står der:
Som 2å årig kom han til Ringstea
fra Sorø, hvor han havde fået
sin afsluttende uddannelse. 16/5
1881 overtog han tømmerpladsen,
og han har en annonce, at "et
betydeligt lager vil indtræffe
ved første åbne vande" - et vid
nesbyrd om den strenge vinter
det år,han begyndte her i byen.
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Schaldemose har en lang livsbane
bag sig. Inden sygdommen mærkede
ham - ja selv efter at stemmen svig
tede- var der over ham en lys ung dommelighed, der iKke var noget an
spændt eller påtaget, men naturligt
for ham.
Han var en virksom forretningsmand,
hvad der gav sig til kende deri, at
han - sammen med andre tømmerhandle
re i Danmark - sikrede sig et bety
deligt skovareal i Rusland, og vir
kede med savmøller på dette område.
S. ledede denne virksomhed til revo
lutionen sprængte mulighederne for
den og derved tilføjede de danske
virksomheder tab.
S. var medlem af byrådet 1888 - 93
6 1
Lovise Augusta Schaldemose.

og medlem af bankrådet for Ringsted
bank, 19o8 - o9 blev han fmd. for
bankrådet i en bevæget periode, hvo:

der var stridigheder blandt bankens ledere, men S ’s elskværdige form gjorde
sit til at udglatte de skarpe modsætninger. Efter et forlig blev hans stil
ling betydelig lettere, og i de senere år var bankens generalforsamlinger
harmoniske i enhver henseende.
Det er vemodigt., hver gang en af de mænd, der gennem det sid
ste slægtled satte præg på byens liv og virke, går bort. Sch. vaV en af den
ne gamle stamme, som omfattedes med så megen sympati af de følgende slægter.
Stor begravelse. Svogeren Johan Holck, Nakskov forr. begr. - Ringst. F. slut
Broderen var med ham en tur i Rusland for at se de store skove. Da det brød
sammen i 1918 sendte han sønnen Kai derover for at redde, hvad reddes kunde,
men forgæves. (Han fik dog en kone med hjem).

(d
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7 a. Signe Johanne Schaldemose f. 21/7 1 8 8 3 .
c/*.

’

Kendt i hele familien under kælenavnet
"Tut”.
Gift med østersforpag
ter Villars Lunn, der
nu bor i Kbhvn. og er
assurandør. Har haft
kontakt med hende, hun
har været særdeles
elskværdig og hjælp
som m. hens. til at
fremskaffe billeder.
5 børn.
Tut.

8 a. Torben Schaldemose Lunn,
! ■ ' 1 .- a - t a v r a i e a r i r

■■ »

........... .....

Tut.

2 1 /8 1910 - 19 V 7 .
gm. en svensker.
Grosserer. Døde
af kræft.
8 b . Cathrine Lovise Sch.
Lunn, f. 2o/^ 12
gm. direktør Schmiegelow.
Bor i England og de
har 5 børn.

Torben

Cathrine Lovise.
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8 c.

Otto Schaldemose Lunn, stud^ jur.
Døde i 1930 under aftjening af sin
værnepligt.

Otto.

8 d. Christian Ditlev Schaldemose
Lunn, kaptajn løjtnant i flyve
våbenet. Ingenieur.
Gm. Gerd (svensk)
5 børn.

Chr. Ditlev

Birthe

Schaldemose Lunn. Stewardesse i

S. A.S. Blev nr. 2 i skønhedskonkurrencer
Miss Luftfart i 195o. 195o gm. tandlæge
T. Walmod. Ægt. opl. Hun og datteren har
antaget navnet Lunn igen.
S. A • S.
Birthe Lunn.

Er sekretær i
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7 b. Elisabeth Louise Schaldemose
tvillinger, 28 /k 1886 - 12/7 1 8 8 8 .

7 c. Carl Christian Schaldemose

7 d. Svend Kai Schaldemose f. 15/4 l888.
Uddannet i tømmerbranchen, og blev som før
nævnt sendt til Rusland, da katastrofen kom.
Han lærte her en lettisk pige at kende, og hun
kom med til Danmark, hvor de blev gift 27/3 l8.
(Omstående er billeder af bryllup og det ældste
barns dåb.)
Kai var meget dygtig, men da de rui
nerende tab fra Rusland kom, var faderen syg,
og Kai kunde ikke klare det.
Han bor nu i Kbhvn. og er ansat i F.
rejsebureau.

D. M.’s

Gm. Marie Kjudde (Mimi). 3 b-

8 a. Anna Louise Schaldemose f. 19/$ l8.Gm.
reklamechef Leif Andersen "Hjemmet".
9

^

a . Birgitte Andersen f. k7

8 b. Benny Schaldemose f. 17/3 192o.
Forretningsmand.
8 c. Niels Jacob Schaldemose

^

f. lo/6 1921.

Arkitekt (B & W) .
Gm. Margrethe Hansen.

Kai
Axel
Svend.

^
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e.

1. ^vend O. Sch.
2. Mr<derik Wilhelm Sch.
11. Andrea Vilhelmine (Desa)

3- Mimi Kjiidde , bruden.
^+. Kai Schaldemose, brudgom.
12. Marie f. Holck gm. nr. 2.

5. Lili f. Mathiasen gm. nr 7.
6. tømmerhandler Niels Schaldemose
7. Axel Schaldemose.
8. Kirstine, provstinde. (Kisse)
9. Johanne Lunn (Tut)
10. villars Lunn, Nykøbing Mors.

13* Louise Aug. f. Jespersen.
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7

e. Axel Harald Schaldemose.
V H

1890 - 1931. (Kræft)

Tvilling med 7f- Civilingeniør ansat
hos Christiani & Nielsen. Boede i
Haag. Gm. Lili Mathiesen (1 8 9 0 - 1953)
datter af etatsråd M. Roskilde.
5 børn.
8 a. Bodil ^daldemo^e 2/3 2o,
|# gm. sagfører B. Wellejus.
Ælgt. opl.

1 datter.

9 a. Nina Birgit Wellejus
f. 1950.
U'

Axel Schaldemose.

Lili f. Mathiespn.
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8 b-

Inge_Schaldemose f. 2o/3 1925.
Pharmaceut.

^ 1

-

.il

.v

luJL^.^avjuyJ.

V . V l i w i . c>'
x i°i<«(

•

°l'5*. X^*a m K o -^

v(
o V-

Inge Schaldemose.
8 c. Bent Schaldemose f. 26/1 19^9. Cand polyt.
Gm.

2 sønner.

Bent Schaldemose. -

7 f.

Svend Otto Schaldemose.
V H

l89o - 26/2 1938.

Arkitekt. Ugift. Interesseret i slægt
historien, havde således forbinuelse
med økonomaen på Livø.(side LC#b . )
Ligesom tvillingbroderen døde han og
så af Kræft.

Svend Schaldemose.
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1. Niels Schaldemose

5. Johanne (Tut)

9. Kai Schaldemose

2. Axel

6. Otto Lunn.

10. Villars Lunn

7. Cathrine Lunn

11. Fru Niels Sch.

"

3« Torben Sch. Lunn
Lili Sch. f. Mathiesen

8. Mimi Sch.
Barnedåb i Ringsted i 1919
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6 d.

Frederik Vilhelm Schaldemose
11/3 1860 -

19kk.

Godsforvalter på Hveaholm. Gm. Marie
Kathrine Laurine Holck f. 29/lo 1857Det har truffet sig sådan, at jeg nar
fået kontakt med datteren Ebba, som
her fortæller om sit barndomshjem.
"Hvedholm" - Navnet, der altid har
en særlig Klang for mig og mine to
brødre - vor lyKkelige Barndoms al-

Frederik Vilhelm Sch.
drig glemte Paradis.
Naar man fra Faaborg var naaet
til den sidste BaKke, hvorfra
man kunde se Flaget, der blev
hejst ved festlige Modtagelser,
eller den sædvanlige Vimpel paa
"Køjen" og kørte ind i den stort,
mørke Lindealle, var man kommet
"hjem" til Tryghed, Fred og Stil
hed. -

De høje Lindetræer skær

mede for Blæsten og ligesom luk
kede af for Verden udenfor.
Hvedholms ca. 6oo Tdr Lands Mar
ker var omgivet af store, brede,
velholdte Stengærder, og mange,
mange dejlige Aftenture har jeg
gaaet ovenpaa disse græs og
Hvedholms Lindealle.
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blomsterbevoksede Sten og set Solen gaa ned bagved Helnæsbugten og frydet
mig over det skønne fynske Land med Svanninge Bakker i den modsatte Retning
forgyldt af Solen6 sidste Straaler. Far var Godsforvalter - som hans Far havde været det - og det tør
siges : en dygtig og ubestikKelig Forvalter af det store udstrakte Gods,
der med sine 7 Kirker, mange store Fæstegaarde og Skove gav rigeligt Arbej
de - Far var helt Grevens Mand og fortrolige, og af den Grund var der heller
intet Samkvem med de mange Gaardejere og Fæstere i Sognet - ikke eet Frimær-

Fr. Vilh.
Aage
Ib

^arie
Ebba.
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x.e eller en Stump Papir tilhørende Godset
blev brugt privat - Der blev aldrig talt
om Penge i vort Hjem, men Far lærte os tic
ligt aldrig at købe noget, vi ikke straks
kunde betale.

Der stod Respekt om Fars

Kontor, og man vovede sig aldrig derind
uden i meget speciel Anledning Opdragelsen af os Børn var overladt Mor
og de forskellige Lærerinder, der under
viste os hjemme, indtil mine Brødre i
11 - 12 Aars Alderen blev sendt til vide
re Uddannelse i Odense Latinskole, mens
jeg og Forpagter Clements Datter kørte ti_
Privatskole i Faaborg Land og By mødtes, da mine Forældre mødtes,
større Modsætninger kunde vel daarlig tæn
kes - min Mor, Datter af Pastor Johan Hol;
Slotsporten på Hvedholm.

ved Frelsers Kirke paa Christianshavn,var
opdraget i et i materiel Henseende ringe

Præstehjem, men desto rigere paa kulturelle Traditioner. Mor var udpræget
3ymenneske, der havde været paa Klosterskole i Frankrig og var vel endt sor:
Lærerinde, om hun ikke havde truffet min Far, hvis to Søstre allerede var
forlovet med to af hendes Brødre, saa det har nok været en stor Omvæltning,
pludselig at blive Husmor paa Landet - Efterhaanden som vi tre Børn kom til
blev det en stor Husholdning i et meget stort upraktisk Hus, der foruden
Familien bestod af Fuldmægtig, Barnepige, der senere erstattedes af Lærer
inder, Stuepige, Kokkepige og Kusk. Mor var til det yderste pligtopfyldende:
sparsommelig og meget lidt krævende for sig selv, men ret megen Anledning
til at dyrke Klaverspil med andre, endsige de literære Interesser, der fra
hendes Barndomshjem var saa selvfølgelige, var der heller ingen Mulighed
for - Sommeren igennem, naar Huset var fuldt af kære Familiegæster, var der
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nok at se til for en Husmor, der satte en Ære i, at alt skulde være komplet
og samtidig var hun den ømmeste, kærligste Mor for os tre, der var enige
om, at lykKeligere Barndom kunde ingen have.

-

Mellem disse tre dobbelt beslægtede familiervar det ikke underligt, om der
var en inderlig forbindelse. De skrev lange breve til hinanden, og disse
breve cirkulerede så i familierne, så de alle kunde have glæde af dem»
Navnlig fruerne skrev, Misse på Hvedholm, Kisse på Fanø og Visse i Nakskov.
Der har også været smådrillerier,fx hævdede Holckerne, at den interesse,
som børnene viste for kunst og litteratur , havde de arvet fra den Holckske
side. - Godsforvalterens har haft det meget fornøjeligt sammen, jeg kan til
ex.nævne, at de på deres gamle dage spillede to mands Bridge om penge, og
det var store summer, der stod på spil, for da Misse var død, fandt man i
hendes lommebog den oplysning, at hun skyldte manden 4 tus. kr., som hun
havde tabt til ham i Bridge.
3 børn i ægteskabet.

Godsforvalteren, sønnen Aage og dennes søn Fr. ,Vilh. (Peer)

175
7 a. Aage Holck Schaldemose
f. 3/7 189 o .
4 kl. hovedexamen ved Odense La
tinskole, sat i befragterlære i
Nakskov 19o8. Soldat ved kystar
tilleriet 1911 - 1912.
I Hamborg (mægler Stein) 1912
- lå, atter indkaldt til sik
ringsstyrken.
Fra 1920 - 60 befragter i mægler
firmaet - Marius Nielsen & Søn.
Blev gift 27/12 1917 med Edith
Seith, datter af birkedommer

S.

Fåborg. Hun døde 20/å 1955*
Bor Sundvænget 28 Hellerup.
å børn.

Aage Sch. med den ældste søn.

8 a. Frederik Vilhelm Schaldemose kaldet "Peer", f. 22/12
1918.

- Forfatter og teateranmelder ved "Land og Folk'

Gm. børnehavelærerinde Else Sørensen.

3 børn.

9 a. Anne Schaldemose
9 b. Nicolai S.
9 c. Pernille S.

8 b.

Peer.

Birthe Schaldemose

16/7 1922 - 8/6 1925*
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8 c. Grethe Schaldemose
f. 1 5 A 1924.
Gm. Bent Schmidt- Madsen
(U.S.A. ambassade.)

4 børn.

9 a. Susanne S-M f . 49
9 b. Lone

f. 27/11 51

9 c . Gerd
9 d. Jette.

8 d. Anne Lis Schaldemose
f. 13/lo 2 8 .
Børnehavelærerinde.
Gm. oversætter Finn Åsen,
Oslo, Norge.

2 drenge.

9 a. Stig Åsen
Anne L i s ,

9 b. Lars Åsen.

taget

Aage S c h . , G re t h e ,

på b e f r a g te r e n s

P eer Sch.

75 å r s

fødselsdag.

7 b. Ebba Holck Schaldemose 20/4 92.
Gm. tandlæge Mose.
Har kontaktet hende, og hun har gi
vet mig mange oplysninger.
196b enke og bor i Klarup, Ålborg.
8

a. Birgit Mose.6/6 l8, gm. sin
......■ ■■■ ■

■» ' i 'g

"««

a

fætter J. M. Mose, Ålborg, k.
4

9 a. Christian Jens Mose
f. 49.

Ebba og

B i r g i t Mose
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8 b» Marie Elisabeth Mose 3 0 /1 6 19
gm. Jacob Kjellerup, trælast
agent i Kbhvn.

2 børn.

9 a. Niels Winde K.jellerun
9 b. Kirsten Margrethe Kj. 5 0 .

8 c. Jørgen Mose, 26/6 1 9 2 1 , land
mand, bestyrer af "Nakkebølle"
ved Fåborg.
Gm. Tove Ramming.
9 a. Birgitte Mose f. 1 9 ^9 .

Ungdomsbillede af Ebba Mn«* .

Tandlæge
Birgit, Marie Elisabeth, Jørgen.

Mo se .(****--^
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7 c. Ib Holck Schaldemose.24/lo 94 - 25/3 48.
cand jur i 1 9 1 8 , sekr. i indenrigsmin. Ministersekretær hos Borgbjerg og
Steincke. Fuldmægtig i Socialmin. senere
ekspeditionssekretær. Derpå Direktør i Na
tionalforeningen for T. B. ’s bekæmpelse i
12 år. Når der skulde skaffes penge, ydede
Sch. en betydelig indsats og skyede ingen an
strengelse, når det gjaldt det gode formål.
Alle, der kom ham på nærmere hold, fandt i
ham et ualmindelig fint menneske. Der var
en overgang en stcr/mulighed for, at han skul
de have været udnævnt
til departementschef.
5/5 1919 gm. Harriet
Ib

Schaldemose - -

Rasmussen, datter af
etatsråd Mads Rasmus
sen, Fåborg.

De boede på Valeursvej 11. Jeg har hen

vendt mig til ham et par gange angående slægtshisto
rien, som han ikke var
ret meget inde i, men
hele hans måde at tage
sagen på tydede på, at
han var et meget fint
menneske, der nok havde
været værd at lære nær
mere at kende.

2 b.

8 a. Hans Henrik Sch.
24/12 2 9 , sekr. i inden-

°

ngsmm.

cand. jur.

8 b. Merete Sch. 19/2 4o
ugift, har haft en del

vanskeligheder med helbredet

Ib Schaldemose
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6 e . Kirstine Henriette Schaldemose, f. 25/2 1862
i Barløse, + 1931.
5/6 1883 gift med cand.theol. Søren Hagerup
Holck, der var huslærer på Brahesborg, og
indledede derved den,kædereaktion, der gav
sig udslag i de tre søskendeægteskaber. ^
Senere blev de præstefolk i Nordby på Fanø,
og sidst blev han præst og endnu senere provst
i Brøndshøj. Han døde 191^.
Embedet i Brøndshøj gav ik tus kr. om året, så

Provstinden,

det var herregårdsliv. Der var 20 mennesker
til daglig, karl, havemand, tre piger. Der var l8 gæsteværelser, og
der var tit fuldt hus.

Da Kirstine (Kisse) blev enke, flyttede hun

til København Allégade 17, hvor hun fik en stor dejlig lejlighed, hvor

P o v e l Bu c h.

M a r g r e t h e Holck.
C a r l Buch.

Elisabeth Buch.

In g eb o rg Holck.
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familien kunde have et samlingspunkt,
der kunde træde i stedet for præstegår
den i Brøndshøj.
Hendes søsters børn i Nakskov Kom her
og lærte husholdning, man mærker hele
tiden, at Allégade var midtpunktet i
familien.

3
2

5

provst

^

6

Kisse

1

Billeder af provstefamilien.
1. Ingeborg
1 a. Hjalmar m c h t e r
2. Margrethe
3. Karl Johan

6
5a

^

3

Kisse

ka.

1

k

la

k. Knud Schaldemose Holck.
k a . Wan ja
5. Svend Nordby Holck.
5

a. Ellen Blangstrup.

6. Erik Schaldemose Holck.

5a
5
la

1

3
2

6

4

ka
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7 a. Ingeborg Schaldemose Holck, 4/9 1884 - 1945
ijpscawciflh— m in».it
i.»Mfc
gm. Hjalmar Richter, dommer i Holstebro. U H

lua

Fru Richter var i 14 år formand for de danske
husmoderforeninger. Ved hendes begravelse var der
stor deltagelse, en laurbærkrans fra dronning Alexandrine lå på hendes kiste. Stor organisator. Stil
færdig og beskeden. De store håndbevægelser lå ikke
for hende. Når medl. af D. D. H. tænker på fru R,
vil de huske hende, som vi så hende ved åbningen af
et landsmøde, stående på talerstolen for at byde os

Ingeborg Richter.

velkommen. Hendes milde stemme, hendes store per sonlige charme og hendes dybe, ægte kvindelighed, betog
os alle. - Måske var netop det kvindelige det mest ud
prægede hos hende.
2 adoptivsønner: Svend Aage og Ole Christian Richter.
7 b. Mar^rgthe Schal_demose Holck, 13/9 1885 - 1954. Ugift*
Postkontrollør. R. af Dbg. Var den før
ste kvinde indenfor post
væsenet, der fik ridderkor
set. Hun var en ualmindelig
kvinde, altid nr. l i

skole

osv. hun havde 2 underordne-j
Margrethe.

de, nu sidder der 10. Tog

sig af Knud Holcks søn og var en udmærket moder for
ham.
7 c. Karl Johan Schaldemose Holck, 15/1]/l 886 lo/l2 52. - Fra 192o - 48 ansat ved Helsingør skibs/ærft og efter sin afgang lærer ved skibstecnicum
fra Helsingør tekniske skole. 194? fnid for marineforeningen. Retlinet, hjertelig og myndig var han,
og alle der kom i berøring med ham følte agtelse

Karl Johan Holck
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respeKt og hengivenhed for ham. Om ham kan siges noget af det bedste, der
kan siges om en mand: Det var en mand, man ku nde stole på.
Gm. tandtekniker Emily Moulton. Ægt. opl. 1 son
8 a. Soren Howard Holck. f. 8/11 1932.
- h c*).
7 d. Knud Sch^ Holck 2o/8 89. Skulde have været
kunsthandler, i Berlin forl. med en tysk pige.
Prokurist hos Poul Hecker i Stockholm, der gik
undan ved den russ. rev. Har været vinterflyvechef i Kastrup, da flyvning var i sin vorden.
Sekretær i vanførefon
den. Gm. Wanja, ægt.opl.

Knud Sch. Holck. 7 e. Svend Nordby Sch. Lolck 15/5 93 ^ 5^«
»»■ »i » 1 .

1

WiH . i n . . i " W

1 . n . i. 1 im i

-

Forstander på kgl Opfostringshus.
Larer ved Kbhvn. Skolev.
Gm. Ellen Blangstrup Petersen

3 børn.

8 a. Søren N. H. f. 1921 gm Karen Jacobsen.Skili
>
Gift igen,Lotte. Børn. Er dyrlæge
■ ■ 11 ■

« ■■■

—

m

—

y

8 b. Marie Elisabeth Holck f. 1927 gm. Henepe, I
9a. Kirsten Henepe 5^
-----------------9 b. Niels
" )
8c.

Ebba Holck 5/3 3o

børnehavelærerinde.
gift Cailloux
Svend N o t o d v Holck.

9 a . Christiana 60
9 b . Marie Louise
63.

7 f« Erik Schaldemose Holck 22/5 1897 - 57Assistent i Magistraten. Ugift.
Vanfør (dværg).

i * I .

I (

|^

^ (i S Lia^-X (o^ •

Erik Schaldemose Holck
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6 f. Louise Charlotte S chaldemose (Visse).
31/1 1864 - 1913.
Gift med sognepræst i NaksKov Johan
Cristopher Holck. (+ 1935)

Louise Holck.

Pastor Johan Holck
Louise

og

Kirstine
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7 a. Karen Holck 21/7 1891- Ugift.
Overassistent i Lolland Fal sters Sparekasse i Nakskov.
7 b. Elise (Lizzi) Holck l/ 6

93*. F.

i Huil. Ugift. Var meget musikbegavet, og lige til sin død un
derviste hun i
Præstefamilien.

musik, og hun
tjente mange
penge. -

Der boede tre søstre sammen i Nakskov, og

det var Lizzi, der var det praktiske element, hun før
te hus og ordnede så godt som alt. Nu er Karen og Marie
tilbage.
7 c. Inger Holck f. 25/5 189^ i Huil (hvor faderen åben
bart har været sømandspræst). +
Gift 1922 m. bankdir. Alfr. Hjarup, Sorø.(Rot.)
8 a . Johan Hjarup lo/6 1923. Skilt 2 gange og
gift 3 gange.
8 b. Louise Marie H . 8/2 26 1° gm. Kurt Jensen,
Lizzi.

officer, 11° gm. Claus, kaptajnløjtn. Bornh.
8 c. Kirsten 29/9 31 gm. assurandør Andersen.
5 børn.

De er mormoner.

7 d. Marie Holck 18/12 1897« Kommunelær erinde, overlærer i Nakskov. Ugift.
Bor nu alene sammen med Karen Holck.
7 e. Johanne Louise Holck 9/3 1903. Student fra Th. Langs skole Silkeborg i
1922. Sygeplejerske på Frb. tuberkulosestation.
Lykkesholms Allé.
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5 d.

Kirstine Schaldemose, f. 20/l8l6
i Søby, død ssts. ll/l 1 8 5 8 .

Ugift.

5 e. Anna Medea Schaldemose,
f. 20/5 1818 i Søby
Død i Odense.

Ugift.

5 f. Benjamin Schaldemose,
20/7 1820

-

13/8 1876.

Gartner, i l8åO tjente han på Erholm. Iføl
ge "Selmer" (l8&8) var han gartner hos bro
Kirstine Sch. med broder
sønnen Adam.

deren i Assens.
I skiftet efter faaeren l8åb er Benjamin
nævnet som
forstelev.

Anna M ed ea S c h .

Benjamin Schaldemose.
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k

. Peder Gotthold Theodor Schaldemose, f. 9/11 182Å + 22/6 1897 i Kbhvn.
i i ■ im «nf*i— i

i•

vt lf r

Student fra Roskilde Kathedralskole i 1842, cand theol 1849 (h^) , adjunkt ved Århus Kathedralskole i
I8 5Å. kntlediget 1 8 8 7 , udnævnt til justitsråd 1889. (Titulær professor
5/11 1862 gnu Harriet Watt (l84l- 7/3 1918), datter af proprietær V.
Watt, ^Jlolmstrupgård, og hstr Karoline Møller.
Iflg. "Århus gennem tiderne", var P. G.
Sch. medbestyrer af Albechs skole, for
beredelsesskolen til latinskolen.
Først i 1868 blev oprettelsen af et fol
kebibliotek i Århus realiseret. - Det
var adjunkt Schaldemose, der tog ini tiativet, og han var i de følgende år
sjælen i arbejdet og den, på hvem hele
administrationen hvilede.
I 1887 trak S. sig tilbage fra be styrelsen, og ved et møde på Kathedralskolen tog han
afsked og udtal
te ønsket om, at
arbejdet med fol
kebiblioteket
måtte blive fort
sat af friske
kræfter. Håbede,
0
at det snart mat

Peder Gotthold Theodor S.

te blive herhjem
me som i Canada, hvor staten tilskød lige så
store bidrag, som kommunerne ofrede på sine bi
blioteker.- Ønsket opfyldtes en menneskealder se
nere. - Han mindede om, at den oprindelige tanHarriet Schaldemose
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ke vae at knytte en offentlig læsestue til folkebiblioteket. Han håbede, at
det snart måtte ske. (Det varede å? år!).
Aarhuus Stifts Tidende 23/6 97 • Fhv. adjunkt Schaldemose, ansat i Aarhus
18 53 - 1887 og senere levede som klasselotterikollektør i Kbhvn. er død i
dag 72 år gi.

- Ovenstående er, hvad jeg har af kendsgerninger om S.

Den kendte lektor Regnar Knudsen fortalte mig, at S. havde været
hans faders lærer, og han udtalte sig anerkendende om ham. Det skulde der
ellers noget til, for cand. magerne plejede ellers at se ned på de teologer
med 2.karakter, der iKke kunde få et ordentligt præstekald og så kom ind
som lærere ved latinskolerne.Han nævnede i den forbindelse Mouritz Gotthold
Krag, S ’s halvfætter, der også var ved Århus latinskole, - som andenrangs.
Man må huske på, at da S. er midt i det teologiske studium, dør begge
forældrene, og hvordan han så har været stillet økonomisk, kan man næsten
tænke sig til.Dette kan være en af grundene til Haud karakteren, der har væ
ret en streg i regningen, for præstesønnen har sikkert ønsket at træde i fadersns og den ældre broders fodspor.
I "Krøniker fra Garnisonsbyen" beskriver Bauditz Århus, specielt Latin-
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skolens lærere, og da S. må have været ved sko
len

på den tid, som Bauditz skriver om, har

jeg prøvet, om jeg kunde "finde" ham, men der
er ingen af de skildrede personer, der efter
mit skøn kan passe på Schaldemose.
Regnar Knudsen fortalte mig, at der i aen gi.
By findes nogle morsomme tegninger af 70 ernes
personligheder i Århus, bl. dem S. - Jeg har
forespurgt direktøren, der dog ikke kendte no
get til den sag.
Da jeg i 1909 som 12 års dreng var til opta
gelsesprøve på Arhus latinskole, var der endnu
lærere, som havde været ved skolen sammen med S.
Engeli og Krag, og da de hørte, at der var en
Skolebillede. Schaldemose.

aspirant, der hed Schaldemose, ønskede de at se

knægten. - Jeg blev højtideligt hentet ind på lærerværelset og fik at vide :
„Kan du gå over og bukite for den herre der."

Jeg præsterede mit bedste buk

for de gamle herrer, og da de havde kigget lidt på den lille fyr og konsta
teret, at der ikke var noget, der mindede om si. Peder Gotthold Theodor,
blev jeg til min store lettelse permitteret.
En gammel lærerinde i Arhus, Dagny Petersen, fortalte mig i 1921, at hun
havde kendt S. og havde været veninde med hans Datter. I deres ungdom var
det uhørt, at piger tog eksaminer, men S. skønnede, at datteren var så spar
somt udstyret fra naturens hånd, hvad skønhed angik, at hendes chancer for
at blive forsørget gennem ægteskab var så små, at hun fik lov til at gå på
skolen og tage præliminæreksamen. Da Dagny Petersen var i akkurat samme situ
ation, fik hun lov til at gøre veninden selskab.
En sønnedatter har fortalt mig noget om sin bedstefader. Hans medmennesker
var enten venner eller uvenner, - ingen mellemstandpunKter. Disciplinen i
klasserne var det så som så med, som regel stor ståhej, men så pludselig slog
Schaldemose i bordet,og så var der ro en tid. Somme tider kunde han bruge et
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i n d s k r e v e t som

E l i s a b e t h kom t i l

P e te r Schaldem ose.

V allø,
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a . Elisabeth Sc-haldemose, (Bep).

8/8 1863

- 16/1 1916.

Ugift. Faderen fik ret i sin prognose,

men

skønt hun havde tykke læber, så hun ikice vær
re ud, end at der var en, der vilde gifte sig
med hende, men da han havde kigget lidt på
svigermoderen. Harriet Watt, sprang han fra.
Bep havde som nævnt præliminæreksamen og blev
ansat hos Gyldendal.

Var gode venner med

Betty Nansen.
Bep kom meget i Allégade, og da hun sikkert
her har hørt "Kisse" kalde sine børn for si
ne små sørøvere, har vi måske her kilden til
at sørøverfabelen særlig grasserer i den del
af familien.
Elisabeth (Bep).

6 b.

Niels William Schaldemose.
2 V 7 1866

- 1 8 /1 1 1 9 2 2 .

I sine unge dage var han journalist og
forsøgte sig som forfatter. Under pseudonymet"Williams" har han skrevet 1) Fra Livet,
2) Elé, og under sit eget navn:Will.Sch.
3) I. G. N.

-

:

k) Et fejltrin.

Man blev klar over, at han måtte have en ud
dannelse, og så blev han skibsmægler. Ansat
hos Herschend & søn. Senere blev han skibs
mægler hos Codan, k skibe (Holm), sejlede på
Rusland, hvede fra Sortehavet. Da Lis var 3
år, blev faderens ben stift, og han måtte
holde op, D. F. D. S. overtog Codan, og Will
William

Schaldemose.
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blev ansat som
skibsmægler, uden
dog nogensinde at
komme til at vir
ke.
Var syg lige til
sin død, boede på
forskellige hos
pitaler, døde i
hjemmet.
Han var dygtig til
at tegne. Selskabs
mand. Meget lite
rært interesseret,
i sin stue havde
,
, , , ,
, ,
han et bord, der hed

Will Sch.

Sigrid Krarup,

Goethebordet. Der kom mange mennesker i hjemmet. Når de gav middag på et ho
tel, stod tjenerne i stor kreds udenom dem, for han var meget morsom at høre
på.

- Men, han havde et tungt sind. Som borddekoration ved en sådan lejlig

hed kunde han finde på at anbringe en Tille kaktus midt på et stort bord.
Gift 2 gange.
1° J. Nielsen f. 1877, hun rendte væk med en titulær captain. Den eneste søn
Kai kom hos Will’s hver søndag i hans bopæl i Bredgade.
11° Sigrid Krarup f. 1875, 2 døtre.
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I°ægt.

7 a.

Kai Schaldemose,
5/6 1895 - 1/5 1958.
Skibsmægler i København.
Gm. Agnete Fischer f. 96.
Ham har jeg kontaktet og
han lånte mig dyrlægens
stamtavle. Men han var
dødssyg dengang, og der
kom ikKe så meget ud af
kontakten.
1 søn.

Kai Schaldemose og Agnete Fischer.

8 a. Kjeld Schaldemose 12/*+ 1922. Civilin
geniør, Frederiksværk. Stålbakken.
Gm. Jane Møller, datter af A. P. Møller.
9 a. Anette Schaldemose.

II

ægt. 7 b.

Karin Emilie Schaldemose 22/6 19o9*
Gm. Poul Vilh. Meyer Jørgensen, ass.
ved Frb. begravelsescæsen.

Karin.
3 børn.

Troels

Svenning

Gunvor.

8 a. Troels Jørgensen, 29/6 19^5
8 b - Gunvor

"

8 c. Svenning

5/8 19^6
"

27/5 1952.

Povl Jørgensen.

ægt.

7 C . jji^^Jj^yji^^h^d^wse^l/12 lo.
Ugift. Viceinsp. ved oøndermarksko-

len Frb. Har kontaktet hende (Lis), og
hun har været ualmindelig elskværdig og
hjælpsom. Det skyldes hende, at billed samlingen i denne gren af familien er så
komplet.
Lis
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6 c. Frode Hjalmar
Schaldemose,
9 /1 2 1870 - 3/6 1939.
Dyrlæge, først i Kolind, se
nere i Borup (Sjæll.).
Var interesseret i slægts forskning, har bl. a. ladet
udarbejde en stamtavle, blueprint, over den ham bekendte
del af slægten. Men enkelte
grene, som fx. tømrer Peder
Schallemoes fra Kinstrup hav
de han ingen efterkommere af.
Han har haft forbindelse med
prof. Vilh Schaldemose.
Var gift med en slægtning,
Signe Nielsen, og pudsigt
stammede de begge ad hver sin
vej - fra Hønneruplund.
Anders Schaldemose (s.T,oo) ef
terlader sin enke Maren Han

Dyrlægen

sen, der bliver gift med gdr.
N. Chr. Nielsen, og i dette ægteskab fødes Signe Nielsen (l/9 1869 - 194-1),
og hun blev som sagt gift med Hjalmar Sch.
Nekrologen i Roskilde Tidende 6 /6 39 lyder:

En af Midtsjællands kendte mænd-

har i 31 år haft sin virksomhed over et vidtstrakt område u'd over hjemstedet
Borup.
For en del år siden påarog han sig i sin praxis en beskadigelse af den
ene hånd, der havde så alvorlige følger, ad en amputation måtte foretages.
Det var et hårdt slag for den energiske mand, han måtte afstå sin praxis til
en kollega, men beholdt dog hvervet som tilsynsførende i Borup og Kværkeby.
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Det er ikke mange måneder siden, han frasagde sig disse bestillinger. Blev
for kort tid siden angrebet af blindtarmsbetændelse. Det gik godt med ope
rationen, han var kommet hjem, men døde så brat, formentlig af en blodprop.
Dyrlæge S. har på adskillige områder været medvirkende til gennemførel
se af planer, løsning af opgaver for by og egn. Forarbejdet med teknisk sko
le i Borup, en periode var han fmd. for Borup håndværkerforening og siden
192å- har han været æresmedlem af denne forening. At han også på andre felte;
i stilhed har øvet en fortjenstfuld gerning, er vel kendt på denne egn.
Efterlader hustru, men ingen børn.
De to broderdøtre Karin og Lis besøgte ofte dyrlægens. Ved et af de sidste besøg spurgte onkelen, om der var noget særligt, de ønskede at arve ef
ter ham. Det kom helt bag på de to unge piger, der ikke gik og tænkte på at
arve, og da de ikke vilde virke anmassende, svarede de beskedent og velop
dragent, at det var der ikke.

- Men dyrlægen tog dem dette meget ilde op,

hvilket viste sig, da testamentet blev åbnet, han havde testamenteret bro
dersønnen Kai det hele, - rub og stub, - der blev ikke så meget som en knap
penål til de to velopdragne piger.

Her ender beretningen om pastor Niels Schaldemoses slæo-t
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1 ° ægteskab.

28/11 I7 8 Å - 29/3 1860 (Frb.)

4 d. Maren Sophie Schaldemose,

7/k l8ll gm. Rasmus Conradtsen (sådan staves det i Gelsted kbg).

Han er søn af smed, kromand og hus

mand Hans Conrad Rasmussen og Ane K. Larsdatter. Rasmus Conradsen ejede
først Sletterødgård i Fjelsted S., her kaldes han hestehandler, det var
fra 1810 - 2 0 .
1813 - 16 tillige ejer af Kalsbøl i Raarup S., derefter fopagter af Gunderslevholm på Sjælland 1820 - 30 og fra 1 8 3 0 til sin død var
han ejer af de tre godser: Nørlund, Torstedlund og Albæk i Østhimmerland.
I I8 3Å anlagde han i "Sortemose" et glasværk "Conradsminde",(senere jagt
hus, fra 1936 ombygget af godsejer Hornemann til funktionærbolig), og op
rettede desuden et stutteri. I I8 3Å udnævnte Fr. 6 ham til krigsråd.(Trap
5, pag 719). - I Trap 3 pag. Å20 står: Holmegårds glasværk fra 1825 er det
første i Danmark, det fik først i I8 3Å en konkurrent i det ved Ålborg op
rettede "Conradsminde".
Til al denne store foretagsomhed bringer et skifte fra 1838 en højst
prosaisk kommentar. Maren Sophies søsterdatter Laurine arver "en uvis fordring på 500 rdlr. i krigsråd R. Conradsen til Nørlunde i Jylland hans bo".
I iolketæll. I83Å nævnes børnene 5 b, 5 c, 5 å>og 5 e og et plejebarn
Theodor Rye f. 1 8 2 8 . Nørlunde blev solgt i l8Å0 .
6 børn.
5 a. Friedrich ("Fritz") Conradsen 27/10 l8ll - 5/Å l88l.
Forpagter af Torstedlund,derpå forp. af
Engom prgd., senere sKovrider på Mejlgård. 23/lo 1838 gm. sin kusine Conradine Conradsen, dt. af. hofmedaillør C.
Hun rejste til Seattle og døde der.

- Ægtesk. opl. mell. 1856 og 6 0 .
9 børn.

6 a. Ja±ctor Co nr adsen f . 25/1 l839i bosat i Seattle, g. og har børn.
6 b. Mathilde Conradsen f. 18/12 18Å0
6 c. I&gma^C. f. 19/2 18Å2,

+ 22/3 72. Ugift.

i mange år nurse i Seattle.
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6 d. August C f. 31/5 1843. Handelslærling i 1860. (mere vides ikke).
6 e. Tecla C.
8 f«

f. 2/lo 1844 i Glæsborg S. Nurse i Seattle.

Edvard C . f. 6/11 1846. Sidst bosat i Seattle.

6 g. Oscar C.

7/lo 1848 - 14/6 1 8 6 7 .

6 h. Laura C.

f. 27/2 I85O.

Seattle.

gm. Luis Shiemann.

6 i. Thora f. 23/4 18 51 . gm. Georg Bech i Seattle.

1 søn.

7 a. ^SeorgBecl^
5 b. Christine Charlotte Conradsen

f. 23/9 1813

+ l/l 1897 i Fredensborg.

2/1 l84l gm. Rudolph Lemmen (l8lo - ol)
skovrider på Nørlund, senere GI. Køgegård, sidst Nysø.

Ingen børn.

5 c. Hans Christian Conradsen, 28/9 1815 - 12/3 71« Ugift, forpagter på
Albæk, senere Kyø. Ejer af Flinterupgård
i St. Fuglede S., sidst bosat i Kbhvn.
5 d. Jacobine Conradsen 24/3 1817 - 15/1 37- Ugift, boede på Nørlund. P.
Riismøller fortæller, at hun
var en elskelig pige, der ofte benyttedes til at bære børn til då
ben. Hun står i mangfoldige tilfælde nævnet som gudmoder i Ravnkilde
Sogns kirkebog. Riismøller hævder, at hun endnu huskes på egnen, selv
om dette lyder utroligt (efter 130 år).
5 e. Carl Hendrich Conradsen 1/8 l8l9 - 6/4 1888. Forpagter, senere ejerjaf Røntved i Flade Sogn.

gm. Anna Sophie Johansdatter

Giisloff.
6 a. Rasmus Sophus

5 børn.

Conradsen 1851 - 1917-

Forpagter af Rønt-

ved. Fallit. Mælkehandler i Ran
ders, senere fiskehandler. I°gm.
Karen Marie Hansen.

Karen Rasmussen, 11°

gm.

3 børn.

7 a. Anna Sofie Conradsen f.1 8 7 6 , gm.

cementarb. Christian

Larsen, Ålborg.

8 a. ,J|ii£®rj£^rsen.
8 b. Henry Larsen (i USA)
8 c. Rudolf Larsen.

3 børn.
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7 b.

C a r l C h r ^ ^ i ^ i C o n r a d s e n _ f . 1 8 7 8 . Rejste til Canada
i 19o7* derfra til Utah i
1911.Bor i Magna. 12/3 19oå døbt i Limfjorden (Sid
ste Dages Hellige). 1915 g®. Rhoda Maria Beckstead.
6 børn.

7 c.

Rudolph Vilhelm Rasmus Conradsen f. 1879. - Opholdt
sig i 1901 på Vaar som ugift manufakturhandlerkommis. Rejste til Buenos Ai
res, hvor han var på kontor hos Christian! & Nielsen.

6 b.

Hans Christian Frederik Rudolf Conradsen f. 10/8 1853 + l^/lo
1913 i Kolding.
Inspektør på hovedgården Vaar i Farstrup Sogn. Medejer af
Binderupgård i Bjært Sogn.

6 c. Jacobine Conradsen 1/2 1 8 5 5 - 21/2 18556 d. Henriette Charlotte Dorthea Conradsen l8/l 1857 - 3/lo 19lå.
Ugift.
6 e. Johan Frederich Vilhelm Conradsen, 18/5 1859 - 1^/7 1926.
Forvalter på Vaar - Hessel
og sidst på Skaføgård (hos Estrup).

Han henfaldt til drik.

5 f. Dorthe Hedevig Conradsen f. 2/7 1821. Husjomfru. Ugift.

1)

Disse oplysninger om fam. Conradsen er bievne mig meddelt af krigsrådens brodersøn Kristian Glud Konradsen, fordum sognepræst i Ebeltoft.
I Priis - Courant over Glasvarer fra Fabrikken "Conradsminde" pr. Ho
bro, findes følgende; Efter skrift^ "Bestillinger adresseres til Glas
værket "Conradsminde", pr. Hobro og modtages ogsaa i Kjøbenhavn, hvor
samtlige Varer leveres efter Priis - Courant af Fabrikkens Commlsair
sammesteds, Hr. Urtekræmmer H. B. Schaldemose, boende paa Hjørnet af
Landemærket og Vognmagergade. (Denne sidste oplysning stammer fra
Riismøller. Den viser, at der har været forbindelse mellem Conradsenerne og postmester Schaldemoses efterkommere.)
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Christian Schaldemoses

k e. Martha Charlotte Wilhelmine S^ialAgfflgse.

11° ægteskab.

1?90 - 1 8 3 6 .
20/6 l8l8 gm. gårdejer Jens Niel
sen Holme (f. 1 7 8 8 ) på "Nyfæste" i Kjerte Sogn (se kort s. l). 1 datter.
Martha Charlotte døde i 1 8 3 6 , og enkemanden sad i uskiftet bo til 5 /k 1 8 3 8 ,
da han blev gift på ny.

5 a. Laurine Christiane Jensdatter f. c. 1819.
Vi er allerede blevet præsen
teret for Laurine som fadder i Gribsvad kro.
Ved skiftet efter moderen arver hun ^+000 rdl. kontant, møbler for 100 rd.,
seng og sengeKlæder for 100 rdl, og disse arvegenstande sikres i stervbogården i Kjerte(der er på 9 tdr. hartkorn) samt i kongetienden af 27 tdr.
matriKuleret hartkorn i Kjerte Sogn. Desuden et boelssted i Ørsbjerg
= 800 rdlr. (Der gives Laurine udlægspåtegning på enkemandens skøde som
ejerinde af boelsstedet i Ørsbjerg af H.K. 1.5.2.2-J-.)
Endvidere lader faderen den før nævnte sorteper i form af den "uvisse For
dring i Krigsraaden til Nørlunde hans Bo", gå videre til datteren.
Laurine gifter sig senere med Hans Vilhelm Møller(f. 1823) fra Odense,
han overtager "Nyfæste" og kalder sig for Proprietair. I 1860 (tæll.) er proprietairen død.
I sit andet ægteskab havde Jens Nielsen Holme en søn, Niels
Christian Vilhelm Jensen Holme, f. 1839- (konf. 1 8 5 ^ med kar. ug og opfør
sel rosværdig)
Ved tæll. 1860 optræder han på Nyfæste som "broder og forvalter".
I 1870 er de borte, og Nyfæste er solgt til fremmede.
Som regel var der 3 karle og 3 piger på gården. I 1860 endog 5 karle
og 3 piger.
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1 1 ° ægt.

k f. ^OtJ^mina^JjYidericit^S^ial^emos«^. f. 1793« Død som lille.

11° ægt.

4 g.

FrederikChristia^_Schaldemos^_ lå/ 8 1795 - c. 1835«
Gårdejer i Blanke, Roerslev Sogn. Gm. Kjerstine Drejer (f. l8ll i Indslev).

(Præsten staver her hans navn Skallemus).
I l8åO erhans enke gift med Peter Hansen, der medfører en datter.
Frederik Christian og Kjerstine havde i deres ægteskab
1 søn og 1 datter.

5 a.

Anders Christian Skallemus (sådan står der)
f. k/12. 1 8 3 2 . Da navnet

Anders ikke før er forekommet i slægten, kan man ikke frigøre sig for den
tanke, at der er blevet skelet efter Hønneruplund ved denne navngivning.
I hvert fald er den gamle stedfader blevet kaldt op, og - Anders kom til
at arve Hønneruplund.
Da drengen var 13 år, blev han af den 76 årige Anders Bruun antagen
som Plejesøn i Søns Sted.
l8å7 blev af den højere Bonde - Skole

Anders Christian Schaldemose

holdt til Confirmation af selveier Anders Bruun, H - lund. Forældre F. C.
S., og Kjerstine D.- Kundsk. ug

opførsel: sædelig i enhver henseende.

I85O finder vi ham på H - lund som l8 årig plejesøn.
Da Anders Bruun dør 1849, arver unge Anderses tante: Elisabeth gården, og
i 1850 og 55 er hun ejerinde af gården med brodersønnen Anders’hos sig.
I 1860 har tanten overladt H - lund til Anders og er flyttet til Asperup.
Anders st^r som ejer af gården, han er gift med Maren Hansen (f.1 8 3 1 ) fra
Fjelsted. Anders er da 28 år. - 13- okt. l86o dør han af brystbetændelse.
x)

1. maj 1860 tilmeldes Maren Kirstine Hansen, Fjelstedsmose, 27 år til
Hønneruplund. Kommer fra gmd. Knud Hansen, Harndrup.
- Der er dog no
get, der ikke kan passe, hun må være kommet før 1 8 6 0 .
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Anders og Maren Kirstine har en datter, der følger lidt længere hen
ne .
Angående enken, kan følgende oplyses.

21/6 1867 døbes i Gelsted kirke
et barn, Anders Christian Rasmus

sen, som fødtes 7 maj s.å.

Forældre: Enken Maren Kirstine Schaldemoses

f. Hansen af H - lund, og barnefader, ungkarl Rasmus Rasmussen af Skydebjerg Tårup.

-

Moderen er 35 "år.

I følge kgl. bev. af 7 /1 1 1868 bliver han adopteret af moderens nuværende
ægtemand, gdr. Niels Christian Nielsen og får dennes efternavn.
Niels Christian Nielsen og Maren Kirstine fik en datter Signe Nielsen,
1869 - 19^1, her som før omtalt på s.^^f, blev gift med dyrlæge Hjalmar
Schaldemose, Borup.

Nielsen var der ikke meget ved, han måtte sælge H -

lund og købte Brændekildegård. Den kunde han heller ikke blive ved, og så
tog han til København, hvor det heller ikke gik dem så godt. Der var meget
små kår til sidst. Maren døde i 1917«
Anders og Marens datter:
6 a. Margrethe Elisabeth Schaldemose 5 / H 1858 - 1922.

Gift med Christian Larsen, som tidligere havde været
mejerist på Samsø. Nu købte han en gård, men gik neden om og hjem.
Derefter tog han til København, hvor han nedsatte sig som tobaksfabrikant .
Margrete Elisabeth, der var opkaldt efter sin velhavende tante,
kom altsa ikke til at arve rigdommen. Hun døde i 1922. Manden fik hjerneapoplexi. Blev pludselig syg, han sad og sov i en hel måned, mistede hu
kommelsen og døde i 1 9 2 ^.
3 børn.

202

Margrethe

Elisabeth

Larsen

f. Schaldemose.

7 a.

7

b.

Sigrid Larsen f^^_j1828_^_JJ^ifti.

12/7 1 8 8 6 .
Repræsentant for et tobaksfirma.
Ham har jeg besøgt på hans villa , Ågerupvej 19, Brhj.

gift 1° med Anna Henrichsen + 19^+8. I 1950« da jeg besøgte ham, havde han
en husbestyrerinde, fru Bremer, som han fortalte, at han agtede at gifte
sig med. Det var en meget stille og sagtfærdig mand, talte me'd en svag
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stemme, men han var yder6t tiltalende og hjælpsom. Han havde en del gamle
ting, der stammede fra Hønneruplund, et fornemt chatol og 6 svære sølvspiseskeer med Anders Bruuns navnetræk på og årstallet 1806.
Han vidste, at der på H - lund fandtes en mængde chinesiske ting. Men
det rimer altså ikke så godt med den opgørelse, der findes angående skifteopgørelsen.

Der kan selvfølgelig være noget unddraget skiftet.

Aksel Schaldemose Larsen er død nu, i 1966, så jeg får ikke mere at vide.
7 c.

5 b.

Karen Larsen f. 1888. Ugift.

Christiane Marie Schaldemose f. c. 1 8 3 ^ i Blanke.
Ved faderen Frederik Christians død arver
Anders 769 rd. og Christiane 3 8 b rd.
Hun bliver gift med bager Jens Assenius Petersen i Aarup.
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11° ægt.

4 h.

Margrethe Elisabeth Schaldegu^se_

12/4 1797 - 8/9 1868.
Ugift.

Levede største delen af sit liv på Hønneruplund. I 1834
er hun husholderske for stedfaderen Anders Bruun, og ef
ter hans død 1 9 /2 1849 arver hun gården.
Da Anders Christian Schaldemose bliver gift i 1 8 5 8 ,
overlader hun H.-lund til ham og køber en gård i As
perup, kaldet Elisabethsminde, senere Schaldemoselund.___
Som bestyrer havde hun i mange år Henrik Larsen, og
da hun vel har misbilliget den udvikling, forholdene tog
på H.-lund, lod hun sin bestyrer arve gården. 3 år

ef=

ter hendes død fik Henrik Larsen sit eneste barn, en dat
ter, som han lod døbe: Margrethe Elisabeth Schaldemose
Larsen (f. 1871 og + 1943 i Vissenbjerg). Hendes efter
kommere er næsten alle døbt Schaldemose Hansen eller
Sch. Christensen.

II°ægt.

4 i.

Anna Nicoline Schaldemose.
3 0 /8 1799 - 16/9 1799.

Hermed slutter beretningen om Schaldemoserne fra Hønneruplund.
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3 f.

Hannibal Schaldemose_

16/7 17^å - 31/12 1803*
For postmester Schaldemoses vedkommende

er jeg så heldigt stillet, at jeg kan give ordet til ham selv.
"Optegnelse paa den vigtigste Del af min Levetids Forandringer med mere,
"som jeg i Fremtiden finder nødvendigt at optegne, saavel for andres som
"for egen Skyld.
"Til sikker Efterretning i og efter min Tid.
" Hannibal Schaldemose
" A= 17 V* den 6-- Julli
" Er jeg Hannibal Schaldemose født til Verden paa Wedellsborg Grevskab i
" Fyn i Rørup Sogn i et Sted kaldet Schaldemose Huus beliggende i Sønder" gaardes Hoved Mark.
" Min Fader var Ladefoged ved bemeldte Gaard. Hans Navn var Niels Pedersen
" Schaldemose og min Moders Anna Niels Datter Schaldemose.
" Hvis Døds Dage skal blive optegnet
"

.......

........

om jeg samme opleve.

" I forbemeldte Schaldemose Huus ved mine kjere Forældre blev jeg opfødt
" til jeg blev 10 Aar Gammel.
" fra den Tid kom jeg ud ved Bønderne at tjene, som ved adskillige varede
" indtil Aaret
" A= 1760 Den 3 --- January. Da kom jeg som Dreng i hans
" v e l i g g e

E x c e l l e n c e

" L i e u t e n a n t

G r e v e

af

Hr.

høj

- G r e

G e n e r a l

A d m i r a l

D a n n e s k j o l d

S a m s ø e s

" Tjeneste, som da var i Aarhus. Samme Aar rejste jeg med ham til Sorøe

I maj 19 5 ^ blev jeg under et besøg hos en af postmesterens efterkomme
re (fru dyrlæge Inger Camilla Jørgensen,f. Schaldemose) bekendt med oven
nævnte lille skrift. Udenpå hæftet stod: " Udskrift af Postmester Hanni
bal Schaldemoses Optegnelser. - Til Tante Gusta." - Det er porfessor Vilh.
Schaldemose, der har taget afskriften efter postmesterens eget skrift.
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Accademi hvor jeg, medens jeg var i Tjenesten blev a f . h ø j
og

v e l æ r v æ r d i g e

Hr. Prof.Pingel

-

l æ r d e

C o n f o r m e r e t

i min Daabs Naade den 5 Oktob. 1762.
Det Aar 1762
Den 7. November kom jeg ud af forbemeldte Grev Danneskjolds Tjeneste og
af ham holdt i Lære ved Musicen hos Stads - Musicanter Johansen i HolbecK
i Sjælland og efter Contracten udlært til Mortensdag 1767 den 11 Novem
ber.

blev i Condition som Svend til

Aaret 1768
Da jeg anden Gang for Laquai blev antaget i oft bemeldte Hr Grev Danne
skjold Samsøes Tjenest som varede til hans Død den l 8 . Julli i 1770 og
derefter blev jeg ligeledes ved hans Datter Comtessen til i Aaret
1771 blev jeg afskediget fra hendes Naade Comtessen og rejste til Kjø6ride
benhavn hvor jeg den 9--- September tog Logi hos min Søster Maren og
der forblev indtil A= 1772 den 2.k December, da jeg blev af Postforval
ter Holmen antagen som Skriver i det danske Post Contoir. I denne Tjennest var jeg som Postskriver til det Aar 1779, da jeg allernaadigst blev
forundt Postførertjenesten ved den gamle Post fra Hadersleb til Horsens.
Samme Maaned d. 13* blev jeg viet med min Kone Johanne Sophia Mathæi,
en Datter af forrige Gartner ved Gunderslevholm i Sielland. Hun var fød
paa Gunderslevholm 16. December 17^8.
A=

1780 Den 23 Junii Formiddag Kl. 11 slet velsignede Gud denne min

Kone og mig med vores første Datter, som 26. Junii blev døbt her i Ha
dersleb St. Marien Kirke og kaldet følgende Navne: Fredericca Dorthea
Marie. Hendes Faddere vare: Fru Geheimeconferentzraadinde Klingenberg,
Fru Etatsraadinde Fischer, Hr. Ritmester von Braes.
1784 Den 9 April aften Kl. 7 slet er vores Datter Anne Beregitta født
til Verden og blev d. 12. næstefter Døbt i Hadersleb St. Marien Kirke.
Fadaere: Madame Hjort, Mad. Råben, Jfr. Lucia Råben, Kjøbmand Karl S.
Peter Jørgensen.
Å= 1782 , 5 Junii (sic!) er vores kjære Niels Christian født om eftermid-
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" dagen Kl 51 slet. Døbt i St. Marien Kirke 8 Junii.
" Fadderne: General Krigskommisær von Hjelmkrone, Hr. Lieutenant v. Harboe,
" Fru Oberstinde von Salaern, Mademoiselle Cretzschmer.
" K Senere Tilføjelse: Den 23- April 1796 forlod Verden).
" 178b Den 29 Mai Aften Kl. 10-£ slet er vores Søn Hannibal Bendix født til
S t6
" Verden, blev den 1 -- Junii næst efter døbt i Hadersleb St. Marien Kirxe.
" Faddere: Viinhandler Joh. Ad. Borngruber, Mad. Muusmann, Kai M . ’s Kjære" ste, Jfr. Martha Hjort, Hr. Erich Hoffgaard.
" 1788 Den 15- Sept. Kl. 11 slet er vores Søn Friderich Abraham født til
" Verden og blev den 18-- næst efter døbt i Haderslev St. Marien Kirke.
" Faddere: Postmester Knud Petersen, Fru Dorthes Herredsfogedinde Reimer,
" Jfr. Maria Sophia Musmann, Hr. A. Musmann.
" 1790 Den l*t Maji om Morgenen Kl. 3£ er vores Søn Carl Henrich født til
dø
" Verden og blev den 16-- næst efter døbt i St. Marien Kirke her i Haders" leb.

Faddere: Hr. Secretær Thomas Lorentzen, Fru Postmesterinde K. Pe-

" tersen, Jfr. Gretha Iversen, Hr. Niels Lorentzen, Advocat.
o
dø
" A= 1791. Den 10-- September bekom jeg det høje General= Postamts Ordre
" nu for Eftertiden at gjøre Rejsen lige fra Hadersleben til Aalborg,frem

" og tilbage 1 Gang hver Maaned med Tillæg i min Gage og DiætpengeAarlig
" 5 0 --- og altsaa naar Foraaret kommer med Kone og Børn maa flytte til
" Aalborg at bo. Men jeg tiltræder denne nye Forandring den 31. Oktober
" ovennævnte Aar. Og dets Aarsag med Kone og Børn forlod det os meget kjædø
" re Hadersleben den 15* April 1792 og kom til Aalborg den 20-- næstefter
" Kl. 12 om Middagen.

Herfra er bogen ført af onkel Karl.
" I Aaret 1793 den 1 Januari overtaag jeg midt Postmesterembede i Horsens.
H. Schaldemose.
" Vores Fader død sammesteds den 31- Decbr. 1803 Kl. 9 Slet om Aftenen.
" Jeg Carl Henrik Schaldemose forestod min S^ Faders Embede for Min Moder
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" i midt 1^. Aar fra 1--- Januari 180^ til 1. April samme Aar, og blev con" fermeret af Provst Brøndsted den 7. April 180^. Forlod Horsens 20 Hujus
" samme Aar og rejste til Kjøbenhavn for at tage Condition i Justitsraad
" Almers Contor.
C. H. Schaldemose.
Udskrift af Oldefars Optegnelser. Broxø 1/8 1 8 8 5 . Vilhelm Schaldemose.
Her er nogle Huller, hvor jeg ikke har kunnet tyde Skriften.
( På sidste side er en blyantstilføjelse)

: Carl Henrik Sch. købmand i Hel

lebæk, hvor onkel Peter Schaar kom i lære som dreng. Overtog forretningen
efter C. H. Sch., og blev gift med Tante Emilie Schaldemose, datter af Han
nibal Bendix Sch.

( Hermed slutter det lille manuskript)
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Mens Hannibal Sch. var i Hadersleben, stod han i forbindelse med familien
på Brandsø. I skiftet efter Laurids Schmidt findes en kvittering til Anne
Sophie Schmidt. 1)
" a Madame Schmidt, født Nellemann/ a Brandsøe.

ridl •
" Pro Memoria. - Fra Madame Schmidt paa Brandsøe er mig leveret Sol^Banco
" Sedler samt Hr. Kiøbmand Veronys Regning af samme Summa. For disse penge
" og Regningers fuldkomne Kvittering jeg underskrevne skal være bemeldte
" M. S.
"
"

ansvarlig.

Haderslev 9« Junii 1786.
Hjerte Madame.

-

H. S.

Kiærligst Tak for Gratulation og alt Artighed, jeg

" haver Brev fra Verony, at Pengene, 80 rdl., skulde forblive her, til Me" dio July Maaned. Han kommer selv her til Byen. Og da skal Madamen tilfor
" ladelig bekomme Regningen egenhændig tilbage af bemeldte Verony.
" Min og alle mines venligste Hilsen, og er jeg en baade villig Ven og sky
" digste Tienere.

H. S.

Da søsteren Marens mand og senere Maren døde, blev postmesteren værge for
søstersønnen.
Der findes intet skifte efter ham. Enken meddeler straks skifteretten, at
hun ønsker at sidde i uskiftet bo. Hun rejste til København, hvor hun fik
børnene godt i vej.
Der eksisterer et maleri af postmester Hannibal Schaldemose. Hans ^'■olde
barn Inger Camilla har set det. Han var i uniform og havde pisk i nakken,
men hvor dette maleri befinder sig, vea jeg ikke. Inger Camilla hævdede,
at det var på Post & Telegrafmusæet, men på en forespørgsel har jeg fået
det svar, at man her intet kendte til noget maleri.

De allerede nævnte 6 børn følger her.
1) S e f o d n o t e n s i d e
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k a. Fredericca Dorthea Schaldemose f. 23/10 1780.
...

....

IBS— —

k b. Niels Christian Schaldemose 3/6 1782

-

23/4 1796.

k c. Anna Birgitte Schaldemose F. 9/4 1784.
^ d.

Hannibal Bendix Schaldemose

29/5 1786

- 17/ 4 1866.

Denne Hannibal Bendix må have været en
personlighed - han bliver en anset mand - formand for urtekræmmer lauget i København. Men det er kun småt, hvad man kan grave frem om
ham.
29. maj 1812 bliver i Holmens Sogn ungkarl, urtekræmmer H. B. S. viet
(i huset) efter kgl. tilladelse til jomfru Olia Funch. Brudgommens
vidne er stadsvrager Mathæi og brudens: overkrigskommissær C. 0. Funch
14/ 10 1812 løser Hannibal Bendix borgerbrev som urtekræmmer. Han
står ved det borgerlige infanteri. Det sidste passer godt med det på
side

nævnte møde mellem ham og Fr. Jul. Schaldemose. Den nævnte

købmand, der var langt ude beslægtet med postmesteren, må have været
en Mathæi, ellers vilde Fr. Jul. næppe have brugt sådan et udtryk.
I"Memoirer og Breve"udg. af Clausen & Rist:"En kjøbenhavnsk Grosse
rers Erindringer 1 7 8 7 - l8l6" (Bind 12) står der s. 191: "I Septor.
l8ll blev jeg af den ældre urtekræmmer Schaldemose proponeret som med
lem af det borgerlige Enighedsselskab, hvor jeg traf flere Bekientere,
og var jeg der som oftest hver Aften, der passeredes med Billiard- og
Kortspil, for det meste a l ’hombre med forskellige Medlemmer, som for
det meste var ældre, ansete Borgere." Denne ældre urtekræmmer Schaldemose kan vel dårligt være andre end
Hannibal Bendix. l8ll var han kun 26 år, men han var jo da endelig
ældre end broderen Fr. Abraham. - Grossererens erindringer er desuden
skrevet ned i hans senere år, og da er både han og Schaldemose blevet
"ældre".

Grossereren var også soldat på englænderkrigens tid, så her

fra kan deres bekendtskab måske stamme.
I brændselskommissionens protokol 1807 - 14 Litra S. nr. 1 6 5 står

Schaldemose opført som urtekræmmer, boende Lille Torvegade 108. Familiens
personers antal er 8 , men det kan ikke ses, hvor mange

der er tyende.

I den tidligere nævnte Priis - Courant fra "Conradsminde", angives hans ac
resse til at være hjørnet af Landemærket og Vognmagergade.
I første ægteskab er der, så vidt vides, ingen børn, hustruer,
dør i 1820 erne.

12/12 1828 vies H. B. (kZ år) i Frue Sogn til jfr. Sophi

Magdalene Bohn (2 8 ) , dt. af graver Bohn ved Assistens kgd. (Den bornholm
ske slægt Bohn).
6 børn i ægteskabet.
5 a. Emilie Marie Schaldemose (tante Mille) lk/7 1829 - 6/6 1917i
tvilling med 5 b.
1873 gm. kbmd. Peter Carl Schaar (udt. Ska
i Hellebæk.

Ingen børn.

5 b. Cathrine Elisabeth Schaldemose f. lk/7 1829 1 gm. kontorchef i "Bi
kuben" Otto Christian Pullich (1827 - 77)- ^ børn.
6 a. Vilhelm Pullich, kontorchef.
7 a.

2 børn.

Otto Christian P. læge. døde ung.

7 b. Tage P. , arkitekt, Birkerød. Lyngbor;
6 b. Alvine Pullich.
w

ugift.

.h w h h m o * « r

6 c. Sofie Pullich, em. Krarup, dir. for De for. Jernstøberier,
mange børn.
5 c. Frederikke Juliane Schaldemose f. 2o/lo 1 8 3 2 . pm. Johan Carlsen
spr. på Anholt, derpå Odden og fra 1884 spr. i Tikjøb. Har udg. et
par ligtaler. Under en begr. 1892 ramt af ildebef. Død k mdr. senei
3

børn

6 a. Martha Carlsen.
6 b. Emilie Carlsen
6 c. En søn, der er bankdir. i Lemvig eller et andet sted ved
Limfjordens vestlige del.

Der var nogen uregelmæssi

hed med hans kasse, så han flygtede til England.
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Tante Milles firsårige fødselsdag 1^. juli 1909
12

6

^

7 8

**

9

10

1. Magdalene Krarup, dt. af 13«
gift Schierbech, bor i Canada.

11

5

12

13

8. Augusta Schaldemose,tante Gusta.
9. uvedkommende.

2. Vilhelm Pullich.

10. Frederikke Carlsen, tante PiKke

*+. Martha Carlsen.

11. Fru Vilhelm Pullich

5« Andreas Schaldemose, kontorchef.

12. Fødselsdagsbarnet, tante Mille

6. Tage Pullich, arkitekt.

= Emilie Schaar, f. Schaldemo

7. Alvine Pullich.

se.
13• Sofie Pullich7gift Krarup
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5 d. Jørgen Hannibal
t -i

i

-

■

■

mm

■

Schaldemose,
11/2 1835 - 15/10 1 8 8 7 .
V arem ae gle r i

Kjøbenhavn.

Trine Marie Szybrowsky.

Han var gift med
ovenstående
Trine Marie Szybrowsky,
lk/1 l8å0 - 20/1 1920.

Jørgen

H annibal Schaldem ose.

214

Jørgen Hannibal

Trine

Jørgen Hannibal var kornmægler og havde en stor mæglerforretning i Bred
gade, København.

De var meget velhavende folk, på ovenstående, meget afble-

gede billeder, som jeg fandt på Tåsinge,kan man se af dragterne, at det er
rige folk. - Men det blev ikke ved, og en skønne dag, vistnok i 1 8 8 3 , krak
kede han og mistede alt. Søgte så alt muligt, men det slog fejl, og han dø
de i 1887 som en nedslået mand og uden at være kommet et skridt videre.
De var meget fattige, til tider havde de ikke mad i huset. Datteren Inge borg har fortalt mig en barndomserindring. En søndag havde de således ikke
mad, og hun og broderen Ernst blev sendt ud for at gå en tur i Frederiksberg
have. Der skete det så, at Ernst fandt en tokrone, og da forretningerne på
den tid havde åbent om søndagen, fik hele familien sulten stillet.
Fattigdommen gjorde, at børnene ikke kunde få den uddannelse, man havde på
tænkt, således måtte Andreas holde op med sit studium for at ernære familien,
Der var 8 børn.
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6 a. Andreas Jørgen Hannibal Schaldemose.
'■

........................

■

29/12 186^ - 15/11 1923.

IW P I I M. I W I . .B

....... * * * * * * * * * -------- -

Begyndte at læse

til polytekniker,men brød af for at ernære
familien. Kom ind i "Bikuben", og da han var
meget dygtig, avancerede han hurtigt. Endte
som kontorchef. Han var en meget rolig mand,
der slet ikke havde arvet Schaldemosernes
hidsighed.
Gift med Marie

2 børn.

Andreas.

Interiør fra kontorchefens hjem. Svigermor, Helge og ægteparret.
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7 0 /.

}le lg e ^ Jin d re a s^ J> c £
f. 22/8 19o2.
Elektromekaniker, gm. Elna Christen
sen.
1 søn.

8 a. Peter Andreas Schaldemose
■ ■■ 'i" i» i»
i
-l a m
w»n "
f. 12/3 193^ •
Maskinarbejder, bor i Bruunshåb.
Gift.

Helge Schaldemose.

Til højre ses fru kontor
chefen, Marie Schaldemose og
hendes yngste, datteren
Inger Camilla.
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Hans Jørgen Sch.
Fru Marie og Inger.

7 b.

Inger Camilla Schaldemose
f. 11/3 1906.
Gm. dyrlæge J. Jørgensen, Dyrehavevej
37, Århus.
Hende har jeg kontaktet, hun er det sø

deste menneske, man kan tænke sig. Hun har
njulpet mig med billeder og oplysninger (Han
nibal S . ’s manuskript).
2 børn.
8 a. Hans Jørgen Schaldemose. f.2/1 38,
læge, gm. Anna Marg. Søgård Jeppesen.
9 a . Mikael Schaldemose f. k/2 Gk.

Niels Oluf Jørgensen.

9 b. Gunvor Schaldemose^f. 13/ 12 6 5 .
8 b. Niels Oluf Jørgensen f . 2 8 /1 19^5, stud. scient. Ugift.
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6 b*

Vilhelm Schaldemose.

18/11 1866 - k/l2. 1933*
Dr. med. Professor ved Rigshospitalet.

I Berlingske Tid. aftenavis 5/12 1959 findes en artikkel om V. Schal
demose ,forf atterens mærke er K. M. Da den giver et udmærket billede
af ham, skriver jeg den i det væsentligste af.
"Der kunde være dage, hvor de unge reservelæger tog himlen til vidne
på,at nu vilde de ikke være med mere. Jeg tager min afsked, jeg vil
ikke finde mig i hans tone. - Der var dage, hvor sygeplejersker græd,
og de ny patientervar nervøse, hvor hele afdeling D. på Rigshospita
let rystede af skræk for professoren.

- Han taler til mig som om jeg

var en uartig skoledreng.
- Han vrisser og skænder.
- Der er ikKe et smil på
hans ansigt.
De purunge medicinske
studenter, som i forvejen
var bekymret over, at pro
fessoren talte så sagte,at
det kunde knibe med at for
stå, hvad han mente, følte
sig ængstelig til mode, for
professorens minespil af slørede ingen tendens til
medlidenhed med dem,og hans
tonefald var sarkastisk og
ubønhørligt, når han i kli
niktimerne spurgte dem ud om
undersøgelser og diagnoser:
- Hvad tror De da, at patien
ten fejler? - Naa? - Mener
De det? - Og hvad tror De el
lers, det kan være?

Kontorchefen tv. prof. til h. (c. 1869)
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Mellem alle disse mennesker var der så en lille dreng, en patient på afde
lingen, som glad forkyndte efter en af de frygtede stuegange: - Ved I hvad,
- jeg kan godt l i ’ ham med det krøllede ansigt] Han var en gåde for mange. Hans væsen kunde være fjernt,uelskværdigt,affe
jende - men taler man med folk, som kendte ham, får man dette indtryk, at
her var en hæderlig mand,en realiteternes mand, en fremragende læge og et
menneske med en følsom samvittighed.

Han har selv engang sagt: -

Det er umuligt ikke at føle for sine patienter og mærke det som en byrde
og en sorg,når det går galt. Hvis en kirurg kun opererede fx. een gang om
måneden, vilde han derfor ikke kunne frigøre sig for trykket af en mislyk
ket operation.- Og nogle gange maa det jo gå galt. Det, der afleder det pin
agtige ved uheldene,er,at der sta
dig melder sig ny opgaver, der op
tager een og får een til at glemme
den ene for den anden.
Der er ingen tvivl om, at gernin
gen på det store hospital hvilede
tungt på ham. Han levede og åndede
for sine patienter. Hospitalet var
hans verden og optog ham helt.Han
gik sin sidste stuegang ved 12 ti
den om natten,inden han gik i seng.
Hvortil denne sene stuegang? - Jo,
svarede prof. S . , i lige måde af
hensyn til mig selv og til den sy
ge. Jeg vil gerne vide, hvordan
patienten har det,(det gjaldt sær
lig de nyopererede), og han er som
regel glad for at se en læge ved
sin seng.

Desuden skal det ikke

være sådan, at syge, der ikke har
- ham med det krøllede ansigt
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det alt for godt,tror,at
vi læger sover,når de selv
ligger vågen. Allerede i sine unge år var
Schaldemose klar over, at
han vilde være læge og ki
rurg. Han omtalte sjældent
sit hjem og sine forældre.
Blev student 1884 og kandi
dat l89o. Det var ikke me
get, han havde at berette
om sine yngste år:
- jeg ved, at jeg allerede
som 1 5 årig var klar over,
hvad jeg vilde. Jeg havde
taget præliminæreksamen, og
da jeg i skolen havde været
et matematisk hoved, gik fa
milien ud fra, at hvis jeg
skulde læse videre, måtte
det være for at blive poly
tekniker, men jeg erklære
de med stor bestemthed, at
jeg vilde studere medicin,
sagde han engang i et inter
Professor

Schaldemose.

view.
Hans egen karriere fulgte

de slagne veje. Hoveduddannelsen på Frederiks Hospital, hvor han i 19o6 blev
overkirurg. 19o8 prof. extraordinarius, og da Frederiks Hospital flyttede
til Rigshospitalet i 191o, blev hans afdeling D udvidet, så den fik samme
størrelse som prof. Rovsings afd. C. Da prof. Bloch gik i 1 9 13 efterfulgte

S. ham som professor i operativ kirurgi, og siden, da Rovsing trak ®ig til
bage, følte S. sig forpligtet til at overtage undervisningen i klinisk kirur
gi, som hidtil havde været knyttet til afd. C.
Han var et realitetsmenneske, der var ikke noget kunstnerisk ved ham.
Han var ikke nogen dyrker eller elsker af musik, og det var begrænset, hvad
han i sit travle liv nåede at læse af litteratur.
- Men han elskede blomster. Rejser i fremmede lande interesserede ham ikke, og sprog blev aldrig hans
styrke. Selv sagde han: - Når man har set på bjergene i nogen tid, så læn
ges man efter den beskedne, fortrolige og hjemlige danske natur. Danmark er
for mig det bedste land at bo i - fordi jeg er dansk, og danskerne tiltaler
mig også mest.
Han syntes bedst om englændere, og af udseende kunde han faktis
gå for at være en af de store læger fra Harley Street. Han var ikke høj, men
hans myndighed og skarptskårne træk gjorde nok, at folk forestillede sig ham
højere, end han var. Hans øjne var grå, og han brugte stærke briller. Han gi
uhyre enKelt klædt, og når han om morgenen ved halvottetiden kom over på af
delingen fra sin overlægebolig på Juliane Maries vej, havde han allerede hje
me taget den hvide kittel på. Under den så man et par sorte benklæder og et
par sorte snørestøvler.

-

Dagen begyndte med stuegang. Professoren toj

selv et afsnit af afdelingen, og første-reservelægen tog det andet. På nogle
sengetavler stod der et kryds, som forkyndte, at den patient vilde S. selv
se.

- Kl. 9 begyndte undervisningen, enten forelæsning eller "klinik".

S. skrev ikke sine forelæsninger, men nøjedes med nogle notater, som lå in
den i journalerne. Han talte i klare koncise sætninger. Men det kunde knibe
med at høre, hvad han sagde, fordi hans stemme var så lavmælt.
Dagen gik med monoton regelmæssighed. Kl. halvelleve begyndte operationerne,
og her var der ingen grænser for de krav prof. stillede til sine omgivelser
- og til sig selv. Under operationerne, som foregik i et tempo, der var gan
ske enestående, var han krævende, skarp, ofte irriteret og ubehagelig. Han
skændte på assistenterne, rettede på dem, snerrede ad de®. _ Man fik, sagde

222

en af hans gamle reservelæger, indtryk af, at man var verdens største klods
major, uopmærksom, fummelfingret.
Men en anden kirurg fortalte: - Når han snerrede ad een, var det i virKeligheden, fordi han behøvede ens hjælp.Var man da i stand til at mobilisere al
sin opmærksomhed, alle sine kræfter og al sin evne og- yde ham den hjælp,han
skulde bruge, faldt han til ro og blev atter tilfreds.
Han kunde blive forfærdelig vred, men var aldrig ubehersket som andre ki
rurger, der smider instrumenterne i øst og vest. Han kunde være bidsk og
snerre ad de andre, men han snerrede også ad sig selv. Når han stod og ope
rerede, kunde han mumle noget om:- Det var ikke så godt, det skulde jeg ik
ke have gjort

.... det må blive bedre en anden dag .. det er ikke rigtigt.

Og han var, når han opererede, på den yderste grænse af sin ydeevne, det
var tydeligt at se.
Der fandtes i Danmark ingen dygtigere kirurg, ja,der fandtes vel i
verden meget fa kirurger af Schaldemoses format. Når han lagde et snit, gjor
de han det med en sådan sikkerhed, at det af læger blev omtalt i de mest be
gejstrede vendinger. Da brødrene Mayo og andre fremragende amerikansKe læger
Kom til Danmark på studiebesøg, var de himmelfaldne af beundring for Schal
demoses operative teknik.
En dag kom der ind på hans afdeling en gammel håndværksmester, der
skulde have sat foden af. Da dagen kom, nægtede den gamle at lade sig bedø
ve. S. talte indtrængende til ham, forsøgte at overbevise ham om, at bedøvel
se var det eneste rimelige, men den gamle blev ved sit. Bedøvelse var noget
nymodens, som han ikke vilde være med til.

- Jamen en lokal bedøvelse da?

Men manden rystede på hovedet. Lige til det sidste prøvede S. på at overbe
vise den stædige gamle mand. Det var en hjertesag for ham at få patienten
overtalt. Men manden vilde ikice.
En læge, der var med til den operation, sagde bagefter: - Jeg tror al
drig, at nogen amputation af en fod er gået så hurtigt og er gennemført med
en så blændende siKkerhed og teknisk fuldkommenhed, som Schaldemose den dag
præsterede. Min opgave var at føle patientens puls, og den gamle håndværks
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mester tog min hånd og tryktcede den. Han gav ikke et kny fra sig ... Ja, så
dan blev de jo opereret for 100 år siden, - allesammen.
Efter operationerne spiste S. frokost i hjemmet, hvorefter han havde konsul
tation. Kl. halvtre drak han te og klædte sig om. Fin sort frakke, rundpul
det hat og hvide hansker, og så gik han tur i Fælledparken eller ved søerne
sammen med Fly, en langbenet mynde, som han elskede.
Disse ensomme ture må have spillet en afgørende rolle for Vilhelm Schaldemose. Som den store naturelsker, han var, blev FælledparKen- ligesom forøvrigt også hans egen have - noget essentielt i hans hverdag. Når han ved
16 - 16,30 tiden kom tilbage og gik gennem Rigshospitalets port, var han som
regel en helt anden mand end den bidske overlæge, man havde oplevet om for
middagen. Han var konversabel, venlig, interesseret. Han kunde lukke sig op
og snakice hyggeligt med hvem, han mødte. Eftermiddagene var tydeligt nok hans
bedste tid.
Så gik han hjem og læste, og klokkenl8,30 var der stuegang. Bagefter var
der møde på kontoret, for at man kunde tilrettelægge næste dags program. Nu
var professoren hjertelig, venlig og deltagende, og den unge reservelæge, der
om formiddagen havde taget himlen til vidne på,at han iKke vilde blive en
dag længere, forlod mødet med det indtryk, at Schaldemose dog i virkelighe
den var en forfærdelig rar og flink og intelligent mand, som det var en for
nøjelse at arbejde hos.
Aftenerne tilbragte han i sit hjem, helst da. Han var gift med en dat
ter af højskolemanden og forfatteren Morten Eskesen. Fru Karen Marie|var en
forstandig, værdig dame|som omfattede sin mand med dyb kærlighed og forståel
se, som værnede ham mod alt, hvad der kunde bekymre ham og genere ham, og
som var hans trofaste støtte i de mange år. S. var lykkelig i sit hjem. Han
holdt af at se gode venner hos sig nu og da, men han elskede også de stille
aftener, hvor han kunde sidde ved sit skrivebord og arbejde på løsningen af
alle de opgaver, der nu engang påhviler en travl overlæge.
Sådan gik dagene. Den ene lignede den anden, og for S. var dette livet,
sådan som han ønsKede sig det. Da man.omkring 1930 tilbød ham at blive rec
tor magnificus ved Københavns Universitet, afslog han det. Han havde ikke
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tid, sagde han. Andre mente,at
han i virkeligheden ikke havde
råd. Han hørte ikke til de læ
ger, der spandt guld på deres
gerning. Han koncentrerede sig
om sit hospitalsarbejde og hav
de ikke nogen stor privatprak
sis. (Dog modtog han, hvad der
vistnok er det højeste honorar,
nogen dansk læge har fået. Uop
fordret sendte en taknemlig pa
tient ham 3 0 .0 0 0 kr. efter en

professorinden - Hikke - Marie (kontorchef)

stor operation.)
Da han i sin tid konkurrerede om professoratet, var det en hemmelig aftale
med hans kone, at hvis det slog fejl, vilde han ud i provinsen og være, hvad
han kaldte gammeldags menneskelæge. Han havde udset sig Sxagen som virkeplads.
I hvert fald vilde han ikke gå rundt i København som en mislykxet kirurg.
Han vilde være blevet en glimrende praktiserende læge, for til trods for sit
noget vrantne væsen(et væsen, der jo uhæmmet får lov til at udvikle sig, når
man er enerådende overlæge på et stort hospital) var han i stand til, når
det skulde være, meget hurtigt at Komme på talefod med sine patienter og at
vinde deres fortrolighed, og hver sommer fik han lejlighed til at bevise,
hvordan det vilde være gået ham, om han var blevet "gammeldags menneskelæge".
I juli og august holdt professor Schaldemose fri. Så rejste han ned til Sortsø ved Guldborgsund, hvor han havde et beskedent fiskerhus og en strsndhave.
Her undergik han en total forvandling. Af den barske overlæge var der intet
tilbage. Schaldemose spændte af og blev sig selv. Han var helt lykkelig.
Bønderne og de lokale læger var hans gode venner, og det hændte, at man bad
ham om at komme ind på et af de stedlige sygehuse - Stubbekøbing fx.- og væ
re konsulent i en eller anden vanskelig sag. Den slags elskede han. Han var
i det hele taget henrykt for at være ved Sortsø. Han læste meget, cyklede
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lange ture og inviterede vennerne og reservelæ
gerne til at komme og besøge sig. Når de så an
kom med den lille damper, der fra Masnedø gik
til Stege, så de en robåd vugge blidt på bølger
ne, og en mand, der sad i båden og hvilede på
årerne. Det var Schaldemose. Damperen standsede
midt ude i vandet, og gæsterne gik ned ad lejde
ren og blev hjulpet om bord i robåden. Så roede
S. dem hjem til sit hus. Der blev spist frokost,
og der blev spillet krocket. Professoren kløede
dem altid og var henrykt. - Vi må have et spil
til, sagde han, De kender jo ikke banen. Han var ikke nogen god taber, - og en over
kirurgs arbejde medfører den samme risiko som et
spil. Men atter må vi huske på, at han var en
Johanne og professorfam.

realiteternes mand, formen spillede en mindre
rolle. - En tysk kirurg overværede en af Schal-

demoses operationer, og reservelæge Djørup sagde da: - Professoren må sige
et eller andet til den tyske gæst.
S.,der var optaget af sin operation og ikke særlig begejstret over visit
ten, nøjedes med at henvende sig til tyskeren med ordene: - Hier syen wir
mit Hamp! - Mere kunde det ikKe blive til,og tysk var ikke professorens stær
ke side.
Engang, da han i overværelse af nogle udenlandske læger havde foreta
get en trepanation ( åbning af hjernekassen), sagde han ikke et ord under den
langvarige operation, men da han omsider var færdig, vendte han sig om og
bemærKede: - Det var en trepanation - .
I vinteren 1932 blev han syg. Han anspændte al sin vilje for at holde
sig oppe, men til sidst måtte han tage sygeorlov og gå til sengs. Det blev
nogle frygtelige måneder. Sygdommen,, en cancer, var ondartet og smertefuld.
Han bar sin skæbne med tapperhed. Han lå i sin seng i villaen på Juliane Ma-
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ries Vej, og i sengens fodende lå Fly, hans trofaste ven. - 5/12 33 døde
han. Fremragende kolleger viste hans minde dyb respekt i mindeord. Men det
smukkeste eftermæle fik han dog forleden, da en af vore kendte læger sagde:
- Hvis jeg, da jeg var reservelæge herinde, havde en halv time tilovers, så
gik jeg over for at se Schaldemose operere, og det var egentlig ikke, fordi
jeg interesserede mig spor for den operative teknik eller havde særlig for
stand på den, men jeg gjorde det ganske simpelt, som en rettroende Katolik
går i kirke. Det var mig en sjælelig berigelse og løftelse at se den mand
i arbejde.

K. M.

I sin bog "Foråret så sagte kommer", omtaler Kaj Munk professor Schaldemose
på en ufordelagtig måde. Det er meget forkert af ham, idet prof. Sch. over
hovedet ikke var på Rigshospitalet på det tidspunkt, da Kaj Munks plejemor
lå der. Det er lutter opspind.
Schaldemose havde bestemt, at han vilde obduceres, når han var død.
Efter familiens skøn var hans Kone lidt fin
på det, det var ikke alle i familien, der
blev fundet værdige til at komme i professor
hjemmet .
Hannibal Schaldemoses notitsbog er blevet
opbevaret i hjemmet,og de havde et maleri
af samme, rød uniform og pisk i nakken, men
det sidste er gået tabt.

1 søn:

7 a .j^H£oB|S£hajl£lemos^ der døde ung.
De tog så en plejesøn, der kom til at hed
de
[7 a .

f • 31/8
19o^. Han er døvstum bogbinder, fa

deren var jøde^og moderen er professorens
tredjeældste søster.

Otto Christian Schaldemose
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I. rektoren
å. Mogens Sch.
5* Thomas Petersen.
8. Inger Camilla,
lo. Bodil Buttensch.
II. Helga Jørg.
13« Ingeborg,
lå. Johanne,
15* Marie Schalaem.
16. Ellen Petersen.

Billede fra Johan
nes 60 årige fød
selsdag (1930)

6 c. Johanne Schaldemose

f. lo/å 1870

+ 19å6.
Ugift. Boede sammen med moderen i det
gamle hjem.
Senere ansat ved telefonvæsenet, førs:
i Vedbæk, senere blev hun forstander
inde på Hillerød telefoncentral.

Johanne.
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6 d. Ernst Schaldemose. f. 1872. Var på kontor hos Lohse. Døde ganske ung.

6 e. Ingeborg Schaldemose, f. 1/3 l87å, lever endnu i 1966. ■{"(„&.
gm. sKovfoged Jørgensen i Grønholt. Han var kgl.
skovfoged ved Fredensborgskovene. Dette kgl. var
hende til stor nytte, da hendes pension
skulde fastsættes. Han døde nemlig efter
en operation 26/å 1928 i en alder af 58
år, og hun har siden som enke boet på
Tåsinge, Strandvejen 28 i Troense.
Jeg besøgte hende i marts 1960, og
blev forbavset over at træffe den 92
årige i så godt humør og ved så godt
helbred, som hun var. Hun var meget
interesseret i mit arbejde og kunde
give mig mange oplysninger. - To af
døtrene var hos hende, Elisabeth og
Ingeborg.

3 døtre.

Ingeborg Schaldemose.

Skovfoged Jørgensen

Den 92 årige.
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7 a. ^

Overlærer på Ansgarskolen i Slesvig.
Ugift.

Helga Jørgensen.

7 b^.Eli^ab^yt^JørgenÆe^
gm. rektor Svenn
Johansen, Ansgarskolen, Slesvig.
4 døtre:

rektorparret.
Elisabeth.

8 a.

f• 12/^ 33, gm.
revisor Keuchel, Flensborg, k børn
9 a. Ole Keuchel f. 27/lo 53*

Kirsten og Keuchel.

9 b. Inger

"

f. 2/8 55

9 c.

"

f. lo/8

6o.

9 d. Jørgen "

f. 22/8

6^.
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Karen Johansen. Gm. Jens Nielsen
fra Bornholm.
De har en kalkunfarm i Californ.
2 bør.
9 a. Eric Nielsen f. 59
9 b. Tom_____"___ f. 6l.
Karen
8 c.

og Jens.
Ellen Johansen,

1° gm. Einar Rasmussen
9 a. Einar Rasmussen
f. 1961
9 b. Astrid f. 1962.
11° gm. Møller, landbrugskand.- vidensk. ass.
Århus. O børn.

Ellen.

8 d. Elisabeth Johansen
Elisabeth

gm. lærer Niels Pedersen,
Halden Norge.

9 a.

Ulf Pedersen f. 6b.*

* ^ggg^gggg^ggjjggsen^gm. gårdejer Chr. Rotwitt
Christensen, Troldsgård pr
Nordby.

Ægt. opl.

Opholder sig til stadighed
hos moderen på Tåsinge.

Ingeborg

1 søn:
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6 f. Ellen Schaldemose f. 2/9 78.
• •»'•'«.-*■

.»d K * •

• . ....

+
1912 gm. overlærer Thomas
Petersen, Gladsakse.
I ægteskabet havde hun to
børn.
7 b.
f. 1913, lærer i Bag
sværd. Første ægt. op
løst, han ses nedenunder
med kone nr. 2 .
r *
8 a. Mariane
8 b. Lisbeth.

Ellen Schaldemose.

7 c.

Bodil Schaldemose

:-< r * -il i c h w m « —

tt—

*

*

^

*

*

f. IS'

gm. Buttenschon.
2 børn:
8 a. Dorthe Butte^nschon f. 19^+
8 b. Jens Buttenschon f. 19^8.

Mogens Schaldemose med kone nr. 2.
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6 g. Christian Ludvig Schaldemose 3/5 1879

- 1/7 1888.

Død af difteritis.
6 h. Otto Schaldemose 13/12 1883
—

—

n i—

- 26/6 1888.

»i in i

Død af difteritis.

5 e.

Augusta Magdalene Schaldemose
3 0 /1 0 1839

- 1929.

Det er til denne tante Gusta, at professoren har taget en afskrift af
postmesterens optegnelser, og derved er de blevet opbevaret. Så vidt,
jeg ved, er originalen gået tabt tillige med postmesterens maleri, som
jeg forgæves har eftersøgt på postmusæet.
Gusta havde dårlige øjne og blev til sidst blind. Boede på sygehjemmet
på Rolighedsvej. Børnene i kontorchefens hjem(Andreas S.) blev ofte
sendt over for at hente tanten hjem til middag.

5 f.

Vilhelm Schaldemose,

dør ca. 1860 , ugift.
Denne Vilhelm er ikKe opført i stamtavlen:"Den
bornholmske familie Bohn."
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*+ e. ^ e ^ r i c l ^ ^ M S ^ M d e m o s e

1 5 / 9 1788

- 2*f/3 18 ^3 «

1 2 / 1 1 l8l3 løser han borgerbrev som
urtekræmmer i København. Her har vi "den yngre urtekræmmer Schaldemose'
Ligesom broderen står han ved det borgerlige infanteri, k/l 1813 1828
vies han i Frue Sogn.

Ungkarl og Kontor Betjent forhen urtekræmmer

Fr. Abr. Sch. (39 år) til Jomfru Elisabeth Schepelern (31) Farvergaden
12*+.

Forlovere major Schepelern og urtekræmmer Hann. Bendix Sch.

Richter : 100 års dødsfald - betegner ham som Fuldmægtig Fr. A. Sch.
Enken dør 3/1 1872.
2 børn.
5 a. Carl Adolph Hannibal Schaldemose,
Rejste til Vestindien, hvor han døde 1 8 /3 l86*+.
Annoncen om hans død findes i Adresseavisen nr 217,
(17/9 186*0 indsat af moderen.
5 b.

Marie Schaldemose.
Det eneste, der kendes til hende, er den døds
annonce, hun sætter i Adresseavisen over mode
ren (nr. 6) 1872.
I 1879 bor hun Nørrevoldgade 29^.

*+ f.

Carl Henrik Schaldemose,

f. l*+/5 1790.

Findes i brandkommissionens protokol nr. 166
som boende hos broderen i Lille Torvegade I0 8 .
Hans bestilling opgives at være "Feldtpost Expedit."
Senere bliver han gift, men så vidt vides, ef
terlader han sig ingen efterkommere.

Her slutter beretningen om Anna Nielsdatters og ladefogedens efterkom
mere.
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2 b.

Christian Nielsen Skaldemose, l?o^ - 31/12 1763-

Vi går nu tilbage til Skallemose Huus

i

173° og træffer her Niels Mogensen og Ma
ren Sørensdatters næstældste barn,Christian.
Han var i grevens Tienniste, vel som skri
ver på godskontoret, der forefandtes i portbygningen på Wedellsborg. Senere bliver han
udnævnt til birkeskriver ved Wedellsborg
birk med bolig i Kællingbjerg i Ørslev sogn,
hvor der var tingsted.
Hans kone kendes ikke (forgæves eftersøgt).
Kællingbjerg ligger der endnu, ejes af en
kunstmaler. Bygningerne er sikkert ikke fra
Skaldemoses tid.
Inden familien kom til Kælling
bjerg var der

6 børn.

Portbygningen på Wedells
borg.
3 a . Christiane Elisabeth f. 1726

~

8/11 1 7 7 6 .

Da faderen dør i 1763»gifter hans
efterfølger i embedet Claus Flauth
sig med hende 19.5*1764. Han var
birkedommer - og skriver tillige
i grevskabet Wedellsborg. Da de
havde levet lykkeligt sammen i 12
år uden at få arvinger, oprettede
de et testamente,så de kom til at
Kællingbjerg.
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arve hinanden. Det er dateret k/} 1776. Få måneder efter - 8/11 1776 blev
Madame Plauth née Skialdemoese jordet, ca. 50 år gammel.
3 b. Lisbeth Catharina Skaldemose , dbt. 1732. 3 c. Maren Skaldemose

1735 - 17^9 •

SSBSSSS^BSSBBBBSBSSSS^r'~*J

3 d .JPe c ^ ^ ^ h r i ^ ^ i ^ ^ k a ^ i e m o s e ^ f. 10/3 17^1

+ 1775.

Den ældste søn skulde naturligvis studere,
han blev student fra Ribe Kathedralskole i
x)
1761 , og to år efter - i 1763 består han dansk jur. eksamen. Nogle må
neder efter dør faderen, og man har vel indenfor godsadministrationen
fundet ham for ung til at overtage faderens embede. Men der er alligevel
noget mærkeligt, for man skulde jo nok kunne mene, at denne exam. juris
var vel kvalificeret til en overordnet stilling på godset. - Dog å. juli
1866 meddeles han Kollats som degn i Sønder Aaby i Husby Sogn.
1770 får Mons. Rasmussen af Tybrind en søn Hannibal døbt, og blandt fadr
derne er Hr. Phlauth i Kierlingbierg og Ms- Schialdemose, Dægn til Søn
der aubye.
Peder Christian Schaldemose dør 1775, i en alder af

år.

Den eneste måde, jeg kan forklare
dette her på, er, at der ingen vacar.
ce har været inden for godsadmini
strationen, og da man ikke har vil-

Hans alder opgives her til 22 år,
men musæumsinspektør Hjorth Nielsen
som har givet mig oplysningen,erklæ
rer, at man absolut ikke kan stole
på Universitetets aldersangivelser.

Husby kirke
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let risikere, at han søgte andet
steds hen, har man givet ham deg
neembedet som en slags ventepenge
Det må jo skyldes hans ungdom,at
man ikke har givet ham faderens
embede.

-

Eller det har måske

allerede været galt med helbredet
x)
han dør jo som 3å-årig.

Wedellsborg slot.

3 e.

Hannibaline

+ 12/5 17^2.

3 f . N^^^Schaldemose,

dbt.2/12 17^3 i

i Ørslev kirke,
+ 28. juli 1789. Skovrider under
Wedellsborg med bolig Adlerhus.
I 1778 er han "Ober Jæger" og i 1782
tales der om skovrider Schaldemoses
Kiæriste fra Wedellsborg (i datidens
sprog = hustru).

Wedellsborg

slot.

Det kan oplyses, at han har en løn
på 133 Rdl. årlig som skovrider og
_
Inden det var os klart, at Peder Schaldemose var exam. juris, skrev min
søstersøn Anker Vallentin, der har foretaget hovedparten af undersøgelserne
ang. de første Schaldemoser : Der gik et uhyggeligt snobberi i svang i Sog
nene omkr. Wedellsborg, og jo nærmere slottet jo værre. Selv en mand i en
så beskeden stilling som degn tituleres Monsieur! -

Det var pudsigt at op

dage bagefter, at Dægnen i Sønder aubye var særdeles kvalificeret til at
bære denne titel.
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desuden har der været sportler og andre indtægter fra skovene samt embedsbo
lig i Adlerhus ved Wedellsborg i Husby Sogn. Han bliver gift med en rig pix)
ge, Catrine Marie Schmidt, datteren fra en gård på Brandso i Lillebælt.
'
x)

Brandsøfolkene er to gange giftet ind i Schaldemoserne, og der har været
en livlig forbindelse mellem dem, hvad man kan se af de opbevarede breve.
Selv om slægtskabet er lidt periferisk, kan jeg ikke lade være med at fortæl
le om dem.
Laurits P. Schmidt, der døde 1?86, var gift med Anne Sophie Nellemann, hvis
brodersøn, byfoged Nellemann, Assens, holdt skiftet (som frændeskifte).
Børnene er l) Peder Schmidt (kaldet Per Brandsømand), der får gården i fæste,
(den hørte under Wedellsborg), 2) Rasmus Nellemann Schmidt, 3) Mogens Schmidt,
senere Minnendahl, 4) Cathrine Marie gm. skovrider Schaldemose., 5) Lovise
gm. S- Mathias Schiødte, præst på Avernak, 6 ) Lotte,forlovet med købmand
Storm, Assens. Sønnerne får 800 rdl.,døtrene 400.
Per Brandsømand havde i sin ungdom sejlet, men på sine ældre dage gav han
sig af med smugleri, idet Brandsø var et yndet tilholdssted for smuglere.
Fr. Jul. Schaldemose, skovriderens søn fortæller i "Skatten på Brandsø",om
et besøg, han som lo årig aflagde med sin moder hos onkel Peder og bedstemo
der Anne Sophie. I et gadekær blev der fundet en kiste med mønter, som dren
gen fik en af, og som han siden forærede til en professor. Videre fortæller
han om en ladning smuglerjern, som i hast blev pløjet ned i en mark, da det
rygtedes, at tolderne var undervejs til øen, og samme fik altså en lang næse.
Per dør i 1793*og hans enke Marie Gøgsig gifter sig med Nicolai Høffner, og
derefter forlader Anne Sophie f. Nellemann gården og tager til sønnen Mogens,
forpagter på Minnendahl, hvor hun dør l801. Ved hendes død er der et mægtigt
skifte,hvor hele familien opregnes, og der er regninger, der viser, at hun
har haft skovriderdøtrene Vibeke og Nielsine boende hos sig. Der er også bre
ve fra postfører Hannibal Schaldemose, Haderslev.
Anne Sophie var rig, hun efterlod sig 4.264 Rdl. Af hendes børn er Rasmus
kommet til Estruplund som forpagter. Mogens dør l8o3, han boede senest på
Billeskov. Hans enke var Dorthea Marie Rasmussen, og der var fire børn:
Catrine Marie, Ane Sofie, Niels og Mogens. Storm Schmidt, Assens er værge.
De er rige, ejer 7«4oo rdl. Enken bliver omg. gift med Niels Albierg.
Pastor Schiødt bor nu i Snøde, et meget fedt kald, købmanden i Assens hedder
Storm Schmidt, og hans kone hedder Charlotte Louise, de bor i Damgade 19.
Deres børn! Niels Daniel(senere borgercaptain og brændevinsbrænder gm. Char
lotte Riffenthal), Vilhelmine Sofie, Lars Ludvig, Poul Jacob, Stine Marie.
l8ol sender Storm Schmidt en regning til Anne Sophies stervboe, hvori flg.
poster findes: Udlagt for en hat til Sine 1.2.o? 7/3 betalt en skrædderregn.
for Wibeke og Sine 2.4.12., betalt en mand for|at gå til Jylland 1.2.o.,
udlagt for en ligplade 1.4.o., udi. til Acton Jøde 15.14.o., 1 lisp. ,12-Jpund voks 1 2 .0 .2 ., 1 anker rødvin 9*3«o., 4 potter aquavit, 1 pund fiin Congoe, 7 pd. sirup, 6 spil kort, muskat, safran, 2 pd. holl. tobak, 8 pd. berg-
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Hendes fader Laurits P. Schmidt dør i 1?86, og det oplyses ved skiftet (17/lo),
at Catrine Maries arvepart beløber sig til 4oo rd., men heraf har skovriderparret allerede fået de 3 oo rdl. udbetalt som arveforskud.
De resterende loo rdl. udbetales dem 11/12 1786.
I følge deres stilling har skovriderens måttet opretholde en herskabelig
levefod, og det kar knebet dem med at få sat tæring efter næring. I skiftet
efter skovrideren findes der en mængde gamle regninger, der fortæller ikke
så lidt om deres livsførelse samt om deres syn på økonomi.

fisk, 12 citroner, betalt for N. sine til juni termin for hendes regning samt
til Piesner, foruden det øvrige til madam Adolph og hendes skolelærdom 10.o.o,
Ialt 1 3 3 -0 .1 3 .
Fra 13/8 1792 er der en regning fra skomager Knap, Assens til Anne Sophie
på Minnendahl. - Her nævnes Madamen, Wiveke og Nielsine. De får nye sko, får
forsålet og bagflækket, Wiveke får stylter på et par sko, madamen bruger Pampusser (tyrkiske tøfler, fransk: babouches.)
Tilbage til Brandsø. - 2o/lo 1797 er Nicolai Høfner til marked i Assens,
pigen Marie står i køkkenet og renser grøntsager, madmoderen, den gravide Ma
rie f. Gysig kommer ind, og et heftigt skænderi gegynder. Pigen kalder dat
teren, den 14 årige Anne Sophie, for en horekvind, og efter lignende udgydel
ser giver hun madmoderen en lussing.
- I retten undskyldte hun sig med, at
hun ikke ret vidste, hvad hun gjorde, men forsøgte iøvrigt ikke at besmykke
sine handlinger. - Det blev taxeret til 3 måneders anbringelse i Odense
Tugt - og Manufacturhuus. (Wedellsborg Birks Justitsprotocol.)
Marie Gysig dør i 1 8 5 0 , 9o år gammel.
Hun og Per Brandsømand havde sønnen Lars Pedersen Schmidt, der overtog
gården. Han var gift med sin kusine, skovriderdatteren, den posthume
Nielsine Schaldemose, og dette er altså anden gang, Brandsøfolkene gifter sig
ind i familien Schaldemose.
De to fik 11 børn: Nicolaj Schmidt, Catrine Marie, Marie Louise, Peter,
Laurits, Nielsine, Søren Vedege, Frederik Vilhelm, Frederikke Sophie og
Maren.
Om disse vides
, at Søren Wedige Schmidt, avlsforvalter i det slesvigske,
dør 1/8 1851. Forulykket ved at svømme med heste.
Nielsine Schmidt,f. Schaldemose dør 17/lo 1860 i en alder af 70 år.
Brandsøfolkene var dygtige mennesker, mange af dem nåede frem i gode stillinSer^m Nielsine har jeg fået yderligere oplysninger. Se s>
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Skovriderens har 6 børn i deres 7'årige ægteskab: Frederik Julius (digteren)
Vilhelm, Vibeke, Marie, Christian og så den posthume Nielsine. Som lavværge
får enken sin fætter byfoged Nellemann, og i hans fraværelse overtager køb
mand Storm Schmidt, Assens, hvervet. Børnenes værge bliver deres morbroder
Mogens Schmidt, forpagter på Minnendahl.
Indboet vurderes til 360 rdl., men passiverne ere på 851 rdl. Der er reg
ninger på sædekorn, 7 år gamle regninger på fødevarer, folkeløn skylder de
for flere år. Meget er blevet betalt med dyr og dyreskind fra skoven.
Kokkepigen har tre rdl. til gode. Karen pedersdatter kvitterer for flg. reg
ning:" Min løn som Amme hos sal. Schaldemose i Adlerhus er mig af skifte
forvalteren betalt for 2-J- år med 20 rdl. (22/12 8 9 )."
Regning til Madame Schaldemus:
1 spillebord

2.0.0.

-

1 Lenstol og et træskrin

1.0.0.

1 flueskab

0.2.0.

-

1 udskåret Ligkiste m. overtr. hånd
tag
Summa 11.2.0.

8.0.0.

Niels Andersen.

En karl Jens Pedersen har stillet sin regning pænt op:
1786

Eet aards Løn

16 rdl.

178 7

Eet

ditto

16 rd.

1788

Eet

ditto

16 rd.

1789

Eet halvt aards Løn

1788

eet lam kiøbt

8 rd.
1 rd

Til gode som jeg har laant Madamen

1 rd.

Kiøbt til Børnene noget Smaatøj

0 "

2 mk.

0"

engang jeg var i Odense for Vognsmørelse
Vede Brød

6sk.
^ sk.

_________________ *+■ sk.
58

rd.

2 sk.

1^ sk

På regningen er senere noteret : fragår eet Dyre Skind 2 Rdl.
I flg. regning fra apoteker Bielstahl i Assens kan man følge (forløbet af
skovriderens sygdoms forløb i 1789
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1788 *15* decbr.
2 lod Knap Rod
1789 13. jan.
3 Camfér Pulver
10 juni
Piller. Lindrende Draaber
"
1 Bouteille Krusemyntevand, Lamel
Blomster
14
"
Mixtur
21 "
2-- spanske Flue Plastre å 12 sk.
22. "
Camfer Mixtur, Camfer Plaster, Salt
" ”
Lamel Blomster, Sennesblade, Mixtur
25 "
Salt, Camfer Mixtur
27 "
Camfer Plaster, Mixtur
x)
29. "
Rosenhonning
30. "
Crem Tartari

0.1.8
0.0.12
0.4.lo
0.1.4
0.5*12
0.4.12
0.1.12
0.4.10

0.1.4.
4 .J+ .1 0 .

Kusine Marens søn: Jens Lund i Kbhvn. kvitterer for leveret kaffe 6 rdl.
Dateret 17/5 1790.
Passiverne var som sagt 851 rdl., og det besluttedes at holde auction over
indboet. Dette skete 14/8 1 7 8 9 , og der kom mange købere. Blandt disse bemær
ker man grev Wedell, der køber for 29 rd. Forpagter Schmidt 60 r., S- M.
Schmidt (Mogens) 100 rd., S- Nellemann Schmidt (Rasmus),7 rd., Peder Schmidt
Brandsø 3 rd. Byfoged Nellemann, Assens 200 rd. - Hr Kiøbmand Storm 9 rd. ,
r
S- Schaldemose, Hønnerup
lund 5 rd., alt ialt
indkommer ved auktionen
757 rd. og underskuddet
bliver betalt af byfoged
x)
Chatrina Maria sal. Skaldemoses underskrift.

Skovrideren døde den
2 8 . juni.
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Nellemann (28 rd.), så at kreditorerne intet tab kommer til at lide.
Blandt de mange velfornemme købere ved auctionen lægger vi mærke til en vis
S- Dahl, der ganske vist kun køber for 0.5*6., men han har også haft ganske
andre ting i tankerne end at købe ind. Han har kigget på enken.
- Et par år efter bliver Chatrine Marie
gift med ham, han er da forpagter og hedder Niels Jensen Dall. Han bliver
senere forpagter på Barritskov ved Horsens.
Chatrina Maria dør i

90 erne . I l8ol er Dall enkemand (52 år), og

han har døtrene Anna Sophie Dall f. 1793 og Elisabeth Dall, f. 179^*
Bedstemoderen Anne Sophie f. Nellemann på Minendal tog sig som før nævnt af
døtrene Vibeke og Nielsine, de andre må være fulgt med moderen til hendes
nye hjem.
Den ældste søn Frederik Julius omtaler i sine bøger sin stiffader,
at denne bekoster hans uddannelse.
Skovriderens havae 6 børn:

a. Frederik Julius Schaldemose

15/2 1783

- 22/2 1 8 5 3 .

Litterat.

"Blandt samtlige danske forfat

tere er han vistnok den, der har ført den mest æventyrlige og omtumlede
tilværelse under idelig omflakken - hjemme og i udlandet".
I "Censureret Nytårsgave" (1839)1 fortæller han, hvordan han i 1801 som
16 årig

forlader Horsens, hvor han har gået i skole og rejser til Kø

benhavn, for at fuldende sine studier. Pag.1^0 skriver han om sin rejse
til Nyhavn, "hvor jeg var adresseret til en købmand, der var langt ude
beslægtet med min faders fætter Postmesteren." ^

- Senere kaldes køb

manden urtekræmmer. Han træffer også postmesterens søn, som han titule
rer "fætter". (Hannibal Bendix). Denne er soldat og er med i slaget på
Rheden (?) - der netop står i de dage, men Fr. Jul., der også gerne vil
de have været med til sådan noget, fik dog ikke lugtet krudt, aldenstunc
Postmesteren var Hannibal Schaldemose, og købmanden har været af
hans kones familie 5:Mathæi.
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han fik sig rodet ind i et galant eventyr med en ung pige,der ved dagslys
viste sig at være en barndomslegekammerat ude fra Barritskov, og eventyret
ender med ægteskab. Alt dette sidste er jo nu nok fabel. - Men i hvert fald
bliver det ikke rigtig til noget med studierne, og i l8o7 gik han ind i hæ
ren.
- Ifølge Im. Barfod: Den falsterske Gejstligheds Historie 1851 blev
Fr. Jul. student i foråret l8ol fra Horsens Skole (Laud), 9 okt. sa. å. den
filologiske (haud ill.), og 23 /4 l8o2 den filosofiske examen (haud 111.).
Ved krigens udbrud l8 o7 blev han løjtnant i landeværnet.
I sin bog "Hejser og fiventyr i fremmede lande", fortæller han, hvordan han
i

1808 var på rejse fra Århus til Kallundborg, og her bliver skibet kapret

af englænderne og ført ned gennem kanalen. Under en storm drev det ind på
hollandsk område, det engelske prisemandskab sejlede væk, men det lykkedes
passagererne at slippe i land. Efter mange oplevelser kom han ud for en
fransk hverver, der var ham for snu, og Fr. Jul. blev "presset" til fransk
soldat. Af dansk tjeneste blev han afskediget 26/4
ved Kongens Regiment. I

1808 som Secondløjtenant

1808 rejste han som sekretær med en fornem fransk

officer gennem Sydeuropa, bivånede affairen ved Stralsund mod Schill, og si
den, stadig i fransk tjeneste, var han i Spanien. Her var der ikke hyggeligt
at være, navnlig var det ikke lutter idyl at falde i hænderne på de spanske
guerillastyrker og blive torteret til døde.
Han blev såret så meget, at han kunde blive hjemsendt. I 1812 fik han
som fransk officer afsked af Napoleon, hvorpå han rejste nordpå. Under til
bagerejsen gennem Tyskland begyndte rygterne at svirre om den katastrofe,
som havde ramt Napoleon i Rusland. Tyskerne begyndte at rejse hovedet, og
situationen blev så truende, at Fr. Jul. fandt det opportunt at lægge den
franske uniform og trække i civilt tøj. Derefter slap han endelig hjem til
Danmark. -

Her var han en tid ansat i det daværende norske livregiment -

så længe, det varede. Men han havde fundet en velgører, som understøttede

1813. Så blev han
udnævnt til secondløjtenant i norske Livregiment, afsked herfra 25/1 l8l6.
ham, så han kunde læse igen, og han fik sin eksamen 24/12

I8l6 blev han konst. som lærer ved Nykøbing skole

på Falster. 31/7 1817 fast
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ansættelse som adjunkt. Fra denne tid fortælles om ham, at han en dag så en
mand stå uden for et boghandlervindue og stirre på et billede af Napoleon,
som hang i det. Manden havde tårer i øjnene, og han stod og sagde "C’est l ’em
pereur".

- Det var en af kejserens gamle grenaderer, som var havnet her i

Danmark. De to krigskammerater embrasserede naturligvis - og gik skyndsomst
hen på nærmeste værtshus for at besegle bekendtskabet.
1 8 2 5 entlediges han fra adjunktembedet (4-3 år) med pension og blev insti
tutbestyrer i Køge. Denne stilling forlod han meget pludselig det følgende
år, hvorpå han bliver Told- og Consumtions - Underbetjent i Kbhvn. 1830 materialskriver ved Kronborg fæstning, hvorfra han 8/12 1839 efter ansøgning
formedelst svagelighed blev entlediget i Nåde og med pension. 184-3 prøver
han at være mel- og grynhandler og ender 1844 som kaffeskænker.
Sideløbende med sine mange gøremål har han udfoldet en ustandset oversæt
tervirksomhed. Klassiske værker (Goethe og Scott) bearbejdelse af "Reinecke
Fuchs". Han har selv digtet "Fabler og Romancer", hvori findes den kendte fa
bel: "Hungrig sad en ravn i lunden", og det lille skønne digt:"Vorherre sagde
til våren".

- Men hans senere produktion er ikke så skøn.

1837 får han en dom for nogle "Ytringer" i "Allernyeste Skilderi af Kbhvn",
men slipper med advarsel og 5 års censur.

1838 er det galt igen. "Barbari

på Kronborg Amt", som fremkom i et af ham udgivet ugeblad "Søndagsgæsten"
blev taxeret til en bøde på 100 rd., og ny censur i 5 år.
Barfod slutter sin beretning om ham med:" Efter en foragtelig Forfattervirk
somhed i sine sidste Leveår døde osv........

(1851),
"Rasmussine eller den belønnede dyd",(1851),"Rasmussinebogen" (1852). Det

Der sigtes her til de digte, han udgav i ugebladet "Prikkeltorne"

er smædedigte om grevinde Danner, og man sagde, at han var blevet betalt for
at skrive dem. Selvfølgelig forbudt af censuren i højeste potens.
"PrikK.eltorne" er meget sjælden, den er en meget efterspurgt vare på de sto
re bogauktioner, man kan vist godt sige, at den nyder den ære at være Dan
marks højest betalte pornografi.

- Men man kan unægtelig ikke lade være med

at tænke på, om de digte, som dengang vakte forargelse og foragt, hvis de
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var udkommet et hundrede år senere, - om der så var blevet lagt ret meget
mærke til dem.
Han var gift med Ingeborg Dorthea Svendsen (8/11 1789 - 20/5 1 8 6 3 ), så hun
overlevede ham i 10 år. De blev gift i l8l^+, hun var datter af guldsmed Kri
sten Hansen Svendsen og Dortea Jæger.
Dødsannoncen lyder: Tirsdagmorgen 22 dennes bortkaldtes efter et meget langt
Sygeleje, min kjere Mand, forhenværende Materialskriver, Lieutenant Fr. Jul.
Sch., næsten 71 Aar gi., hvilket herved på egne og Børns Vegne tilkjendegives fraværende Slægtninger og Venner, og tøler jeg ved denne Lejlighed Trang
til at takke de ærede Herrer, der godhedsfuldt ledsagede ham til det sidste
Hvilested. Kb. 28/2 1853*

Ingeb. Dorth. Sch. født Svendsen.

(Hos Richter (loo års dødsfald) kaldes han fhv. adjunkt.)
5 børn.
5 a.

Emilie Schaldemose , gift med kopist Nybølle i
Krigsministeriet.

5 b. Jørgen Frederik Ludvig S. f. 5/2 l8l8 . død. (i 1 8 5 3 )

5 c. Lavra Lovise Bentine Avgusta Sch. f. 31/lo 1821.

5 d. Thora Andrea Sch.

f. 19/6 182^.

5 e. Marie Elisabet Sch., forriges tvillingsøster. Død.
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4 b.

Joachim^^S^haldemose c. 1784 - 3 / 6 l848.
I l8ol træffes han som skriverdreng
hos godsforvalter Nellemann, Wedellsborg. Han er 17 år gi.
1812 træffer vi ham i Randers som plantør, idet kammerherre Fønss an
moder ham om at påtage sig tilsynet med den nyanlagte Marias Lund el
ler Dronningens Have (nu hedder den Tøjhushaven). Fra dette år er han
ansat ved byens anlæg og vedbliver at være dette i en menneskealder,
dog med en afbrydelse fra l8l? - 1 8 2 8 .
Det var ikK.e let at holde et anlæg, når der manglede midler til dets
drift. Der var ganske
vist en indtægt på loo
rd., som tildels indkom
ved, at man udlejede
nøgler til haven, der
altså kun var tilgænge
lig for de borgere, der
var villige til at leje
nøgler. For egen regnin;
bygger Schaldemose et
lille bræddehus, der lå
ved kanalens munding.
Kanalen var gravet fra
fra fjorden helt op til
tøjhuset, så kanoner ad
den vej kunde sejles pa
pramme op til tøjhuset.
Huset lå på "Øen".
Meningen med bræddehuset
var, at søfolk og fis
kere her kunde hente sig
en forfriskning, og ind-

Marias Lund,nu Tøjhushaven
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tægten herved skulde komme anlæget til gode. Det var oprindelig meningen,
at S. kun skulde føre tilsynet, mens gartneren ved anlæget, Mads Høberg,skul
de gøre arbejdet. Mads gav sig imidlertid også af med brøndgravning, og da
han i 1813 druknede i en brønd, blev S. alene om det hele, hvad sikkert var
et held. ^
Hans utallige henvendelser om hjælp til anlægets forskønnelse bar da
også frugt. Bidrag strømmede ind fra mange forskellige sider. Den patriotis
ke stemning gik i de år højt - anlæget bar dronningens navn - og S. forstol
at røre strengene.
1817 flytter S. til Clausholm, hvor han opholder sig til 1 8 2 8 .

2)

Han virker dog som plantør forskellige steder i Jylland. Således hedder det
i Randers Amts Husholdningsselskabs festskrift for 1910 ang. S ’s virksomhed:
"Han har i året 1826 anlagt humlehaver i Haslund, Ødum, Værum, Todbjerg, Ålsø,
og Hjortshøj Sogne", og der tilføjes,"at i 1827 har 166 gårdbeboere i Randers
Amt meldt sig med ønske om humleanlæg."
Det kgl. Landhusholdningsselskab skriver i sin beretning for året 1 8 2 8 :
"Fra Hr. V. Schaldemose i Randers, hvis uegennyttige arbejde og iver for at
fremme træplantning og humleavl, og hvis dygtighed i sådanne foretagender
allerede tidligere var selskabet bekendt, modtog det i vinter en med behøri
ge attester ledsaget beretning om hans vedvarende heldige bestræbelser i den
ne sag. Deraf erfares, at han i året 1828 har anlagt tvende planteskoler for
frugttræer og vilde træer, den ene ved Ebeltoft på omtrent 2 skpr. land, og
den anden ved Randers på omtr. 1-J- td. land, fra hvilke planteskoler unge
træer vil blive overladte for en lempelig pris. Jorden til disse anlæg er
ham af vedkommende overladt gratis, imod at han selv skaffede sig planter
og udfører anlægene uden godtgørelse.
Desuden har han mod billig betaling besørget åbne pletter i Ebeltoft skov
besåede og beplantede, samt beplantet samme by’s nye kirkegård med regelmæs-

■^Det lille skænkehus på øen blev bevaret til I8 5Å, da var dets tilstand og
anvendelse sunket så lavt, at det vakte alm. forargelse og blev nedrevet.
2)som forvalter. I Rand. Byhist. II (1952) kaldes S. for gartner.
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sige Alléer og givet en del af byens gamle kirkegård en passende dannelse
og beplantning, så den nu har udseende af et smagfuldt lystanlæg. Endelig
har han anlagt en plantage på Randers bys grund på en fattiggården tilhøren
de grund, en højtliggende grusbakke udenfor byen.Som en opmuntring og under
støttelse i anledning af disse hans rosværdige bestræbelser bevilgedes ham
af selskabet en sum af 100 Rdl. Sedler."
S.

anlagde desuden en plantage i Randers, på skråningen ned mod bane

gården, men den er nu næsten borte. Han beplantede Viborgvejen til henimod
Blegen (Stadion),Udbyhøjvej til Tøjhuset og Århusvej til Skansen (Skansete=
atret i Strømmen). - Alle disse alléer er nu fjernede af vejvæsenet. Han udførte alle disse arbejder uden nogen som helst godtgørelse, og det er
jo rimeligt, når der fra hans ophold i Randers fortælles, at han intet kunde
betale for den mad, han spiste hos madam Rydall, hvis mand ejede hotel Cimbria, beliggende på Torvegade,(hvor nu snedker Jensens ejendom er opført).
Madammen tog det ikke så nøje med betalingen af S . , der var en udmærket bord
fælle, og som kunde underholde de ugifte officerer under måltiderne.
Han tjente dog mange penge ved anlæget af Tausens Minde i Viborg og den
mosaiske kirkegårds planering og beplantning, men mærkeligt nok kunde han
altid, når han havde penge på lommen, finde en eller anden plet, der i sin
nøgenhed råbte til ham om beplantning.
Hvorfor S. drog til Clausholm er ikke helt klart, men måske har det
sin grund i, at det omkr. l8l8 var ved at gå galt med hans velynder, amt
mand, kammerherre Fønss, der havde hjulpet mange med lån, og i l8l8 blev han
suspenderet og afsk. i 1 8 2 0 .
1827 kom der en ny amtmand, kammerherre Lorentz til Randers, og det blev
ham, der anmodede og overtalte S. til at vende tilbage til Randers, for at
overtage opsynet med "Marias Lund".
Som betaling herfor får han fribolig, og han flytter i foråret 1829 ned i
den nyopførte gaijtnerbolig, som den dag i dag står ved tøjhushavens vestli
ge indgang.

- Der var store opgaVer og så få midler til stede, at S. erklæ

rede sig villig til i den første tid at undvære løn ud over friboligen.
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Tøjhushaven har,
mens S. har været
borte, tabt sig me
get, hvorfor han la
der foretage skøn over den af snedker
Lars Møller og mu
rer Nørlem. Skøns
forretningen sendes
til kammerherren,led
saget af et brev fra
S.,hvor han giver sin
misfornøjelse luft,
og han meddeler, at
han ikke kan vedli
geholde haven under
200 rd. årligClVl 29)
Haven bliver derefter holdt åben for alle, mandag og fredag eftermiddag.
Det ser nu ud til, at haven atter kommer i orden. Kongen,Fr. 6 ledsaget af
prins Frederik (den senere Fr.VII), besøgerårligt i flere år haven.
Efter at være flyttet ind i gartnerboligen, begynder S. det enorme
arbejde at beplante det over 16 tdr. land store areal af det nøgne og stene
de Flintebjerg, som nu kaldes Skovbakken, og det er det arbejde, der endnu
i mange år vil bevare hans navn blandt Randers bys borgere.
Som sædvanlig havde S. ingen penge, men ved imødekommenhed fra 51 bor
gere skænkedes der ham 168 rd. Byens kasse betaler 200 rd., og ved salg af
kampesten, pil m.m. fra et stykke jord, han har fået gratis overladt i I83O
til sæd og frø, indvinder han 92 rd. Amtshusholdningsselskabet loo rd. ialt
560 rd.
Anlæget påbegyndtes 29. nov. 1829 og afleveredes til det forlangte
syn 29« nov. 1833* S. har senere i Randers Amtsavis redegjort for udgifter
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ne, og man mærker sig denne sætning - "for mit arbejde beregnes intet'1. Langt den største del af udgifterne har S. selv betalt, dels ved arbejde og
dels ved indtægterne af hans planteskole. Han bliver l83å dekoreret med Dannebrogsmændenes hæderstegn "for udvist iver og nidkærhed ved beplantning af
Flintebjerg ved Randers", men han mener, at der kan tilkomme ham mere.
Han har i 1833 indgivet et nyt andragende til Amtshusholdningssel
skabet, der også ved en kraftig anbefaling af overførster Jessen bevilger
ham låO rd.~ der dog udbetales ham i rater, og på betingelse af efterplantning.

Efter anlæget af "Tausens Minde" i Viborg indsen
der han et andragende
til Rentekamret om at
måtte tillægges titeler
«»
„Forstplantør.
Rentekamret svarer gen
nem amtmanden, at
"ihvorvel det efter de
fremkomne efterretnin
ger og oplysninger måt
te erkendes, at han mec
held havde virket i der
angivne retning, må rer
tekamret dog finde det
betænkeligt allerunder
danigst at andrage på,
at det ansøgte prædi
kat tillægges ham".
Beklageligt,
at det på daværende
tidspunkt allerede gik
stærkt ned ad baske
for den ellers så dyg-

Den store eg på Skovbakkens plæne.
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tige og uegennyttige mand,der,
uden at have tænkt på sig selv,
altid havde søgt at være til
nytte for sin samtid.
Han var, for at skaffe sig ind
tægter, blevet vært for en del
unge mennesker, der efter an
dragende til amtmanden havde
fået tilladelse til at opføre
dansesalonen "Marienlund" ved
siden af gartnerboligen. Det
var det finere publikum, der
besøgte salonen, og S. deltog
i drikkegilderne og fjernede
sig mere og mere fra den leve
vis, han hidtil havde ført.
fornedrelsens bæger var dog end
nu ikke tømt til bunds. Trods
alt, hvad han havde udført af
godt og smukt, ved flid, nøj „
somhed og savn, sa blev det dog

Obelisken på skovbakken, der bærer S ’s
og Fabers naVne.

kritiseret; og der fremkom i
1837 i "Randers Amtsavis" en opfordring til at danne et selskab, hvis stræ
ben skulde gå ud på at forskønne byens omgivelser. Der indsamledes midler
til beplantning af den øvrige del af Flintebjerg mod Hadsundvej.
S. holdt man udenfor, og da han tilbød sin tjeneste, svarede man ham, at
han kunde få medlemsret, som enhver anden. Arbejde sammen med ham, vilde man
ikke.

-

Der må allerede fra første færd have været strid mellem S. og Fa-

^ Premierløjtenant Faber indbød til mødet, og foruden ham blev apoteker Køster og kbmd. Peter Thygesen valgt til bestyrelse. Der tegnede sig 164 med
lemmer i foreningen.
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ber, og striden uddybedes efterhånden og forbitrede Schaldemoses sidste dag
I et længere brev til den ny forening meddeler han bl. a. :
Den, der ikke er sket en sådan behandling, som jeg er vederfaret for at gav
ne ved plantning på det nøgne Flintebjerg, hvor jeg har opofret alt, lånt
eller sat mig i gæld, sålænge jeg kunde få lånt eller få kredit, og tilsids
har været nødt til at sælge det lidet, jeg ejede, for at vedblive at plante
og da måtte have den krænkelse, ikke engang at måtte efterplante flere tu
sinde huller, hvortil jeg havde træer, og hvilke huller er betalt med de
sørgelige levninger af, hvad der endnu er tilbage, den, siger jeg, som ikke
har vederfaret en sådan frem
færd, Kan ingen virkelig begreb
gøre sig om en sådan krænkelse,
som jeg har lidt,.
S. får ved kgl. resolution
af 14. juli l8å3 bevilget 50 rd.
og han får årsdagen derefter be
vilget en årlig pension af 50 rd
men hans stilling synes at blive
mer og mer bedrøvelig.
Han kan ikKe leve af pensionen
og han har ingen til at pleje og
passe sig.

Det synes også, som

om han er blevet irettesat af
amtmanden på en sårende måde, og
dette bevirker, at den ærekære
mand søger sin afsked, som han
efter en ansøgning, der synes
ham påtvungen, får i marts l8å4.
Herefter forsvinder S. fra
Randers i 2 år - ingen ved, hvor
han har været - men k. jan. l8å6

Den ældste gravsten over S.
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vender han tilbage for at blive indlagt

-

på Randers fattiggård, og her

dør han 3* juni 184-8.
Fattig Commissionen bekendtgør dødsfaldet således:
" At Dannebrogsmand V. Schaldemose ved Døden er afgaaet i en Alder af 66 Aar,
bekendtgøres for hans Slægtninge."
I 100 år har Randers bys borgere, slægt efter slægt, glædet sig over
Schaldemoses livsværk. I 19o8 satte byrådet et monument på hans grav, der
ligger op ad diget mod skovbakken i læ mod nordenvinden af de træer, han
selv har plantet.

Man

gav

ham

en

sten
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Ovenstående skildring er taget efter bankfuldmægtig Fr. With’s artikel:
" Skovbakkens Skaber

-

Schaldemose."

( Jul i Randers 1928 )

Fr. With slutter sin smukke artikel om Schaldemose med at oplyse, at det
trods alle mulige anstrengelser ikke har været ham muligt at fremskaffe
et billede af V. Schaldemose -

men

-

- se på egen, der er plantet

midt på Skovbakkens plæne, den ligner ham sikkert udmærket o g den burde fredes for de kommende slægter.

S c h a ld e m o s e s eg m id t p å S k o v b ak K en s plæ ne

I Randers'byhistorie (1952) fortælles om S. efter 1828 i Budgettet for Tøj
hushavens vedligeholdelse lå kun på 200 rd., hvoraf en del blev indsamlet
blandt byens borgere. Der blev da også kun en lille løn til S., som måtte
forøge sine indtægter som beværter. Det gik dog hurtigt ned ad bakke for
ham. "Fattigdom, Usselhed og menneskelig skrøbelighed" knækkede ham. I 18^3
måtte kmh. Lorentz tage ham alvorligt i skole, - uden resultat.
Med et rørende brev dateret 7. marts 1 8 ^ tog S. 60 år gi. sin afsked,
eller bekræftede den afsked, han havde fået.

Hvis-man ser på den store gravsten, kaldes han her W. F. Schaldemose, og der
kan være grund til at spørge, om identiteten er i orden, om han altså er
skovriderens søn.

- Skiftedesign. har:Frederik Wilhelm S., kirkebogens

dødsrubrik det samme, gravstenen W. F. S.
Schaldemose, uden fornavn.

- Amtshush.selsk.kalder ham kun

Lærer S. Jensen (Randers i Fortid og Nutid 1927)

citerer fattigkomm. bekendtg. og kalder ham T. Sch. Samme citerer indskr.
på gravst. som T. Sch. (Fejllæsn. for W . )

- With citerer fattigkom. som V.

Jeg har ladet skovridersønnen eftersøge i lægdsrull., men han kan ikke
findes. På den ældste gravsten står V. S. - I folketæll. 1 8 3 ^ kalder han
sig Vilhelm S. , ^9 år, ugift plantør og opsynsmd. i Dronn. Have.
l ^ O . Set Mortens 0 . Ldsgn, Marialund. Wilhelm S. 55 år, ugift. Plantør,
Dbmd. Bestyrer af Hs. Maj. Snkedr. Have Marialund.

- Desværre er han væk

under den vigtige tæll. i 18^5, hvor fødestedet skal opgives. - Hans bro
dér Christian havde ejet Frederikslund v. Ryom., og jeg havde håbet at fin
de ham her, men broderen var allerede gået fra gården. Alt forgæves.Men, da han er i live, kalder han gig Wilhelm S. - Der findes givetvis
ingen dåbsattest, og man har af en eller anden grund fået et Frederik med.
Jeg mener ikKe, der kan være skygge af tvivl om, at han er skovriderens
søn. - Hans anlæg af humlehaver skriger højt om hans hjemstavn, alder og
håndtering passer, og ikke mindst tørsten vidner om, hvad familie, han er
kommen af.
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k c.

Vibeke Margrethe Schaldemose f. 1786.
Efter faderens død og moderens 2. gif
termål tager mormoderen på Minendal, Anna Sophie Schmidt, hende og
den posthume Nielsine til sig og sørger godt for dem. Efter mormo
derens død arver hun kJ rd. (l80l).

4 d.

Marie Elisabeth Schaldemose f. 1 8 8 7 . Lever endnu i l8ol, da hun ligesom søsteren arver. Ellers vides intet
om disse to søstre.

k e.

Christian Julius Schaldemose.

1788 - 18^7«
Ejer af proprietærgården Frederiks-

lund ved Ryomgård. Da han gik fra gården, blev dens jorder indlemmet
i "Kragelunds" område, og "Frederikslund" blev revet ned. Der existerer ikke spor af Frederikslund6 bygninger. En senere ejer af Krage
lund har ændret gårdens opr. navn til Frederikslund.
Christian Julius var gift med Ingeborg Catrine Råsted. I sine vel
magtsdage var han sognefoged.

- Han forligtes ikke ret godt med sog

nepræsten, pastor Graae, og da det er Graae, der er historieskriver,
går det ud over Schaldemose.
I personalhist. Tidsskr. W rk. bd. k (l9ol), Gamle Minder af G. Fr.
Graae, sognepræst i Mariemalene og Koed i Århus Stift 1839S.32.(uddrag): De tre ejere af Marienhof, GI. Ryomgd. og Vedø var
honoratiores, men på Ny Ryomgård boede en original, og Margretelund
var dengang en ren røverrede i Heden, hvis ejer F., en kæmpemæssig
karl, så ud til allehånde, for ikke at tale om Schaldemose (Broder
til Digteren), der havde en lille gård ved Kragelund, men var nedsun
ken i Fattigdom og Usselhed. De to sidste blev betragtede som en
slags banditter.
S. 3 7 . En anden lille proprietær, på Kragelund, blev også meget for
nærmet på mig et af de følgende år (efter 18 ^3 )1

fordi jeg ikke vil-
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de konfirmere hans søn, der var meget forsømt og ingenting kunde. For at
ærgre mig, mødte manden i Mariemalene Kirke på konfirmationssøndagen og stil
lede sig med blussende ansigt nede i

kirkens midtergang, da børnene trådte

ud for at høres. Der stod han med korslagte arme, fortalte man-, og stirrede
på mig, som vilde han sluge mig med øjnene. Men da jeg er nærsynet og desu
den var optagen af handlingen, lagde jeg slet ikke mærke til ham, så han fik
ikke noget for sin ulejlighed.
Året efter blev drengen konfirmeret af min gode nabo la Cour, efter ven
skabelig overenskomst."
18^5 er Chr. S. gået fra gården, men to af sønnerne tjener på Margretelund. Det går mer og mer ned ad bakke for Chr. Schaldemose, i 18^5 næv
nes han som boende i Koed, og hans økonomiske status karakteriseres tydeligt
med titelent Almisselem.

,
5 børn.

5 a. Rasmus Nellemann Schaldemose.

(vides intet om).

5 b. Frederik Christian (Frits) Schaldemose f. 8/8 182^-. Som før nævnt
tjener han i 21 års
ren på Margrethelund.

alde

- Senere soldat, deltog fra 23/2 18^9

29/5 18 51 som menig nr ^15, F. C. Schaldemose ved 2. kavalleribrigade i Treårskrigen. I 1877 får han en erindringsmedalje, da
er han indsidder og røgter og bor i Hadbjerg by og Sogn, Galten
Hrd., Randers Amt.

_ ,
2 børn.
6 a. Christian Schaldemose.
6 b. Mine Schaldemose.

5 c. Regine Schaldemose.

5 d.

Adolf Christian Schaldemose, f. 3/10 1833 på Frederikslund.
184-5 tjener han på Margrethelund. I 1 8 5 6 ,
da han er 23 år, møder han ved infanteriet i Kiel. Indkaldes 1863 i Kb.
og her bliver det holstenske mandskab udskilt af den danske hær og er
stattet med dansk. Ved ansøgn. om erindrmed. i 1876 anfører han, at han
er arbejdsmand og bor i marie Magdalene By. Senere kaldes han fæster
og materialkusk på "Marienhof", Mariemalene.
Gm. Ane Marie f. Jespersen.

4 børn.

6 a. Christian Schaldemose f. 12/10 l86l i M.M.

+ i Arhus c. 1916.

Arbejdsmand i Århus. Gm. Karen Marie Simon
sen (født i Torrild). De boede først i Torrild v. Odder, senere
Arhus. Ægtesk. opløst. Stor fattigdom og do. tørst. Døde på fat8 børn.

tighusbakKen i Århus.

7 a.^4^cke^M s Å L Schaldemc
f. i Torrild 21/4 1884
+ 9/9 1962. Smed og gdr.
i Ølsted.

- 1 5 / 1 2 19o8

gm. Johanne Marie Jensen
(i Trige), + 13/4 1962.
1 datter.

Karen

Troelsen
mikkel

Mikkel smed

Marie.

260
8 a . K a r e n ^ ^ ^ i B e ^ M a thilde,Jensine Scha^ijjtøflftse..f . 21/8 192Å
gm. Lars Elvin Troelsen i 19^5*
De bor i fødegården "Schaldemosegård", Ølsted pr. Århus Lisbjerg.
Hun er meget foretagsom og har indrettet et studenterpensionat
på gården, Studenterne køres til og fra med privatbus.(^.1

k børn

Mikkel, Troels + to, der er døde

1

jf'*'

3

Vtxvwv

7 b. Adolf Schaldemose f. Torrild 31/12 1885 + Århus decbr. 1919 (spansk s.)
Arbmd. i Århus, gm. Hansine Nielsen,
tede sig igen og døde 1936).

(der senere gif

Ingen børn.

7 c . Kirstine Schaldemose,
f. 19/7 1887
i Mariemalene,
+ 5/6 1 9 6 0 . Ugift hus
bestyrerinde for cigar
handler Chr. Jensen,
Jægergårdsgade 8 2 , År
hus.
Kirstine.
M arius og K i r s t i n e .

7 d. Marius Schaldemose, f.
+

1^76 ,

30/8 1889 i M.M.

Arbejder hos Sabroe

i Århus. 7/11 1921 gm. sin kusine Ane
Marie Nielsen, datter af vejmanden.
Bor Spérgelvej 9 Rissk. -

1 søn

8 a. Arthur Verner Schaldemose f. 9/12
1923. .
.
Se senere.om ham.

Ane Marie og Marius.

267
7 e. Albert Schaldemose, f. Mariemalene 11/1 1893
+ i Kbhvn. 2 V

5 1950.

Høker i Stefansgade lå-, Kbhvn.
Gm. sygeplejerske Magdalene

. Ingen b.

7 f. Rasmus Schaldemose
iliinni
f.

m

.

m

. 1893
18 9 ^.

+

Albert Sch.

7 g. Rasmus Schaldemose f. Mariemalene 7/9 1895*
Chauffør ved C.W. Obel,Århus,
Omkom 30/1 1935 ved færdselsuheld på Vesterbros
torv.
G. 1932 m.
Anna Josine
Lauersen.
Ingen børn.

Hasmus Schaldemose,

7 h. Carl Johan Schaldemose f. M.M. 19/11
1899. + i maj
1961. Handelsmand i Kbhvn. 1926 gm.
Magda Overby (skilt).

3 børn.

8 a. EjjvindSch. f. 1 9 2 6 , maskinarb.
ved riffelsynd.
8 b. LizzieS^
g.

gm. Lizzi.

f. 1 9 2 8 , sygeplejerske,

i Flemløse m. læge Jørgen
Schultz.

8 c. Walther Sch. f. 1932.
Gravør. Ugift.

Magda og Carl Johan.
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6 b. Ane Katrine Schaldemose, f. M.M. 17/^f 6^,
+ Fillerup 12/1 1930.
gm. Andreas Marius Christoffer Nielsen,

skovarbejder på "Rathlousdal". Senere
vejmand.

8 børn.

Vejmandens. -

7 a. Adolf Schaldemose Nielsen^
f. Fillerup 8/12 91•
Landmand i Fillerup, savskærer.
Gm. Signe Bisgård.

9 døtre.

Adolf Sch. Nielsen.

8 a. Esther Bisgaard Nielsen +
8 b. Inger B.N. gm. Jelsbak, Mårslet st.
8 c. Aase

gm. Vorgaard, Høskovvel, Viby J.

8 d. Anne Marie g. Lillesø, Munkebo, Fyn.
8 e. Tove Bisg. N. otrandv. 253»Charlottenl.
8 f. Lis g. Hansen, Motormøll. Ruds Ved. Sj.
8 g. Ruth gm snedker Larsen,Munkebo, Dræby
st. Fyn.
8 h. Lis B. N. gm. Hjørne, Holme.

Mette Kirstine Nielsen
7 b.

LV O
7 b . Mette Kirstine Nielsen, 9/2 189
+ Fillerup 12/4 193o, Ugift.
1 søn.
8a. Caxl^chaldemose^ f .3/5
i Odder. Vognfører v. Århus sporv
gm. Grethe.

3 børn.

9 a. Hans Andreas S. f. 1/9 44,
bankassistent.
9 b. Ole Peter S. f. I3 /I0 46,
revisor.
9 c. Lisa S. f. 24/1o 48, gymna
sieelev.
7 c. Søren Niels Nielsen, f. 24/11 1895
i Fillerup.
Ugift. Savskærer i Fill.
+ 14/2 1965.
Ane Marie (?e), Mette Kirstine (7b).

Søren N ie ls N ielsen
Grethe og C a r l Sch aldem ose.
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7 d. Anton Nielsen f. 1897 og død samme år.
7 e. Ane Marie Nielsen f. 15/2 1899,som allerede
nævnt gm. fætteren Marius
så hun kom alligevel til at hedde Schalde1 søn.

mose.

8 a. Arthur Verner Schaldemose f. 9/12 1925
i Århus.
Værkfører ved D. S. B. - gm. damefri
Ane Marie og Marius.

sør Riborg Winther Jensen (boede Mols
gade) nu Kbhvn. Gift 25/7 49.
2 børn.
9 a. Elisabeth Schal
demose
f. 1 6 / 2 19519 b. Lars Schaldemose
f. 2 2 /1 1 9 6 0 .
A r t h u r V. S c h .

Elisabeth

Lars.

7 g. Karen Mathilde Nielsen,
""f. i Fillerup
16/9 19o4.
G. 1947 med murerarbejdsmand
Evald Brandstrup Pedersen.
Ingen børn.
K a r e n M a t i l d e N.
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7 h.

Mary Johanne Nielsen.
15/9 19o? - 13/7 1937.
Havde det ikke ret godt i de plad
ser, hun tjente i. Hos en konditor
i Silkeborg blev hun underernæret,
og hun skulde dele seng med en an
den pige, som var syg. - Blev smit
tet med T.B., og måtte til sidst
på sanatorium, hvor hun døde i en
alder af kun 30 år.
Det var søsteren på Spergelvej, der
fortalte mig om - lille søster
Mary.

Lille søster Mary. -

6 c. Mathilde Schaldemose.
f. M.M. lo/3
1873,

død 1 9 V 7 .

Økonoma på Livø.

Ugift..

Som den eneste af skovriderens
efterkommere havde hun gjort en
virkelig indsats for at samle no
get sammen om sin slægts historie.
Således havde hun forbindelse med
arkitekt Svend Schaldemose.
Sine sidste dage tilbragte hun
hos brodersønnen Mikkel smed,(og
ham fik hendes papirer og slægtsoptegnelser, men han var åbenbart
ikke interesseret, for han brændte
Økonomaen.

det hele^
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6 d.

Karl Herman Schaldemose.
MBWWMIWWIWWWaw 11i—

15/2 1869 - 5/5 1932. Husmand i Morsholt
mose v. Odder.
Gm.

Dorthea

Johanne

Sofie Sørensen
f. Helgenæs 29/9 18
Han døde på Risskov
hospital.

6 børn.

Adolf

Laura Marie

mo dørøn
Rasmus

rr n

tt

7 a. D o ^ t h e ^ i | ^ ^ S c h ^ d e m o s e 3/lo 1895
- 196^.
Kaffejomfru på "Regina". Gm. Thorvald
Kristensen, scenemester på Folkets
hus, Århus.(suici. suspens.) 1 søn
Store Marie.

8 a. ICa^TÉris^nsen
klejnsmed. Grønneg. 3Gm. Inga Pedersen.

2 børn

9 a. John Kr. f. 10/9 55*
9 b. Berit Kr. f. 10/12 62.
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7 b.

1896.

*"*

Arbejdsmand, bor
i Gosmer. Gm. Erna Hansen f. 19o4 i
Vrold.

Erna

or

Irma

3 børn.

Adolf.

Leo

Gurli.

8 a. Irma Meisner Schaldemose, f. 2/lo 26 i Odder, Gm. Herman Rasmussen
tidl. gartner i Århus, senere arbm på
Århus dampvæveri. Bor nu i Sverige.

1 datter

9 b. Bente Meisner Rasmussen f. 12/5 1953,
8 b. Leo Meisner Schaldemose, f. 17/3 1932 i Randlev, Bjergager S.
Forpagter i Boulstrup v. Odder, ugift.
8 c.

Gurli Meisner Schaldemose. F. 15/12 i Randlev. Stuepige. Senere
gm. Kresten
Bor nu i Sverige.

7 c. Laura Schaldemose, f. 2o/5

1898.

+1

t0! " ^
Gm. Marinus Andersen, gdr i
Tved v. Knebel. De har af
stået gården til sønnen og
i 1966 bor de i et hus i
Tved by.

1 søn

8 a. Søren Andersen f. 1929,
gm. Karen Petersen.
9 a. Helle (62)

9 b. Bente

6k)

Laura, Søren, Marinus Andersen.

7 d. Rasmus Nellemann Schaldemose, f. 8/I0
19oo.
Karl Herman har kaldt denne dreng op
efter sin farbroder, som vi ikke ved
noget om. Ellers er navnet Nellemann
gået tabt i denne gren af slægten.
Var staldmester på Asgården, Grenå (til 5^),
i 1966 bor han på Dal
strup plejehjem. Ugift.
Rasmus N. Sch.
7 e.

t

t°)*H.

Valdemar Georg Schaldemose f. 15/6 19o5«
Fodermester,
bor i Haarby. Gm. Laura
2 sønner.
8 a. Jørgen Schaldemose f. 1951
8 b. Johannes Schaldemose f. 1955-

Valdemar Sch.
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Johannes.
Johannes og Olga til gilde. Q/
1 l0/>2,rT‘f .
7 f. Johannes Anker Schaldemose f. lo/l 19o9« Statshusmand i Skærvad v.
Grenå. Gm. Olga Jensen. Det var Olga, der
vidste besked med sagerne og som kunde finde billederne frem. Fik et
2 børn:

særdeles tiltalende indtryk af hende.

8 a. Grete Schaldemose f. k/h 1935 i Morsholt Mose v. Odder. Gm.
landpost i Ålsø

Niels Erik Jensen. 1 dtr.

9 a. Inge Lise Jensen.

8 b. Karl Henning Schaljiemos^ f.Morsholt
V3

19 ^0 .

Havnebetjent i Kas
trup lufthavn.

Grete Jensen.

K a r l Henning.
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5 e.

Niels Schaldemose ll/ll 1837 - l8/5 19o2. Arbejdsmand i Astrup.
Deltog i krigen i 186^ som
menig nr. 1^8, N. Sch. ved
9 Reg. k Komp.
Regimentet indgik i 8 . Bri
gade, og ved det berømte mod
angreb ved stormen på Dybbøl
blev han taget til fange.
18 77 (da han får erindringsmedalje), er han arbejdsmand
og bor i Hadbjerg Sogn, Gal
ten Hrd., Randers Amt.
1 søn og 1 datter.

Hjemmet i Astrup.

6 a. Mogens Christian Schaldemos e ,
2V i l 1871 - 5/6 1939.
Arbejdsmand i Astrup. Gift. Havde in
gen børn, men adopterede konens søn
Karl Johannes Petersen, kaldet Schal
demose. Selv om han ikke hører til
familien, er han meget interesseret
i den
6 b. Marie Schaldemose.

Mogens
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å f.

Nielsine Schaldemose 178 9 - 17/lo l86o.
Vokser op hos sin mormo
der Anna Sophie Nellemann. Ca. 181^ bliver hun
som nævnt på side *

gift med sin fætter Lars

eller Lauritz Pedersen Schmidt, der var skipper
i Assens. Han var brandkaptain og de boede fast
i Assens.
Nu går vi lidt tilbage i tiden ovre på Brandsø,
her sad i 1792 hans fader, Peder Schmidt, kaldet Per Brandsømand, men
det kneb for ham, der var store restancer.
Familien trådte til, i første række hans velhavende moder, Anna Sophie
der opholdt sig på øen. Men der var betingelser, Per fik ikke længere
lov til at skalte med sagerne, en karl eller rettere en bestyrer blev
indsat til at forestå det store landbrug.
Brandsø var og er den dag i dag fæstegods under Wedellsborg, men det
er ikKe en almindelig fæstegård, indfæstningen er så høj, at kun me
get velhavende folk kunde overtage den hele 0 . På gården havde man så
ledes 16 heste. Det var absolut en undtagelse blandt landets øvrige
fæstegårde.
Per Brandsømand var gift med Marie Gysig (1^/1 6 0 )
fra Haderslev, og de havde 3 børn.
1. Anna Sophie Schmidt f. 1/3 1783, hende har vi allerede hørt
om, det var hende^den mundkåde tjenestepige brugte fæle ud
tryk om.
2. Lauritz Schmidt f. 20/2 1786
3 . Friderich Adam Schmidt f.3 / 1 2 1 7 8 7 .
Per Brandsømand døde i 1793, og den 33 årige enke Marie Gysig giftede
sig med den 8 år yngre Nicolai Høffner (f. k/9 1768i Haderslev), ma
ske den karl, der var indsat som bestyrer.
Anna Sophie Nellemann bifaldt åbenbart ikke dette, hun reagerede omgå-

272

Malerier med motiver fra Brandsø.

- Dankwart Dreyer.
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ende ved at forlade øen og tage
ophold på Minnendahl.
Nicolai Høffner havde til Brandsø
medbragt sin familiebibel, og på
forsiden har han noteret sin for
mands børn, altså dem som han nu
var stedfader til.
Høffner dør 20/12 l8 2å-, og der kan
iJtKe have været børn i ægteskabet,
for sa vilde han have anført nav
nene i bibelen.
1831 overlader enken Marie Høffner
Brandsø til sin søn Lauritz Peder
sen Schmidt, der nu var *+5 år.
Sandsynligvis har de boet på øen.
Lauritz og .f/ielsine havde 11
børn, som jeg til for nylig
Titelblad af Brandsøbibelen.

intet vidste om, men i 1966
lykkedes det mig at få opsooret efterkommerne efter
et af hendes børn.

Maleriet af Nielsine S. har jeg i 1966 fundet
hos hendes oldebarn Olof Johannes Lauritz
Schmidt i.Kbhvn. Det er signeret Muck 1880.
(Nielsines sønnedatter Signe var gift med en
Miick, Hamburg).
Der er noget mystik med i sagen, for Nielsine
dør som 70 årig i 1860, men det kan jo være
kopi af tegning eller maleri, evt. malet efter
Nielsine

et fotografi eller Daguerretopi.
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Her følger deres 11 børn:
5 a. Nicolai Schmidt.
5 b. Catrine Marie Schmidt
5 c. Marie Louise Schmidt.

5 d. Peder Schmidt,
'
begge disse

Peder som yngre,

malerier, sign. Miick,
findes i familiens eje. Man ved intet
om ham-

5 e. Laurits Schmidt, f. 14/7

As

sens, + 1888 på Brandsø. Skibsfører,
boende Damgade 25 Assens. Pører og
ejer af slup "Brandsø", senere af
skonnert "Bjarke" af Assens. Må have
fæstet Brandsø efter faderens død, da
han dør derovre. - Medlem af Assens
skipperforenings hjælpekasse fra
L852 - 88.
Lauritz Schmidt
sen.

Risting.

Gm. Johanne Henriette Louise Risting.
Risting døde i barselsseng med det sidste barn Emma.
I ægteskabet 6 børn.
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6 a. Lauritz Schmidt,
f. 5/1 1867 i Assens
+ i Kbhvn 19^9.
Tog til Kbhvn. og be gyndte der i al beske
denhed en forretning
med hø og halm i Husum

imcel Lauritz.

omkr. 19o3- Under 1.
verdenskrig svinger han sig op omkr. 1917
- 1918 og bliver grosserer. Havde en stor
villa på St. Blichersvej. Blev en meget
rig mand. I familien kaldes han onkel Lau
ritz.

Gift to gange

1° Emilie S. f. 6/å 1862 i Haderslev, 1 søn,
11° Valborg S. - Ingen børn.
Sønnen i I ægteskab:
Histing med k af børnene.
7 a. Olof Laurids Schmidt f. 15/5 19o7.
Han får ikke det bedste skudsmål af familien. Stedmoderen kan absolut
ikKe lide ham og siger, at faderen kun har haft sorg af ham. - Han havde
prøvet forskelligt, men det gik ikke, faderen havde ødelagt ham med den
store rigdom. - Før sin død satte faderen ca.
1 million kr. fast for ham, så han kundeleve
af renterne, og når Olof dør, vil pengene gå
til en velgørende stiftelse.
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6 b.

Signe gm. Miick, Hamburg.
7 a. Emma Miick,
7 b. Signe

"

7 c. Laurids Miick - er i

U. S.- A.

7 d.
6 c.

Edvard jSchmidt gm. Wilhelmine
7 a. Kaj Schmidt,

6 d.

har to børn, en pige og en dreng.

Niels Otto Schmidt l87o - 15/5 19^+2. Smed (klejnsmed). Gm. Martha
Ida Krohne.

- Boede en tid i Berlin,

hvor den ældste søn Willi er født.
Senere flyttede de til Kbhvn., hvor
der boede andre medlemmer af famili
en. Eet var Marthas store drøm at få
samlet familien om sig i Kbhvn., men
det kunde ikKe lade sig gøre, der var
for store standsforsKelle.
Klejnsmeden

Martha Krohne.

2 sønner.

7 a. Laurits_Otto Willi Schmidt f. k/7 19o7. Fabrikant.
Bor i en stor villa i Gentofte . Han havde Brandsøbibelen og jeg fik fot. mange
billeder ude hos dem. Det var
særdeles rare og hjælpsomme
folk.
1 datter:
8 a. Inger Britt Schmidt,
f. 195o.

Willi
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7 b. Olof Johannes Laurids Schmidt, f. 18
fuldmægtig i Arbejdsgivernes ulykkes
forsikr. Gm. Ellen Margrethe Pockendal. Han havde de gamle malerier.
Særdeles rare folk.
Olof Johannes

2 døtre.

8 a. Susanne f. 19^5

Grethe.

8 b. Pia f. 1950.
6 e. Peter Schmidt, tog også til Kbhvn.,
hvor han var kusk. Broderbørnene kun
de huske, at deres mor viste dem, at den
der mand med hestevognen var deres far
broder, og hun inviterede ham somme ti-,
der ind til en kop kaffe.
6 f. Emma Schmidt, gift Klempf. Bestyrede
et hotel "Meereswarte", Swinemunde,
som ejedes af onkel Laurids.
2 børn + 1 plejebarn.
7 a. Willy Klempf. Ugift. Lever endnu i
1966.

Var SS mand, og under be

sættelsen mødte han op hos tante Krohne
i SS uniform. Hun betydede ham, at der
som han vilde komme der, måtte han kom
me i civil.

Til højre Emma med
Willy.

7 b. Jørgen Klempf, kaldet "Dengse". Han faldt i Rusland.
Emma opdrog et tredje barn, Jørgen, et illegitimt
barn af "onkel Laurits".
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Russisk ordbog laves på Fyn
D en 32-årige m a g iste r M ad s Ø sterb y er sn art fæ r d ig m ed et

•°//|J>70

syv b in d s-v æ rk , d e r sam le r in tern atio n al o p m æ rk so m h ed
Den 32-årige magister i sla
visk sprog ved Odense Univer
sitet og adjunkt på Set. Knuds
gymnasium Mads Østerby er
ved at lægge sidste hånd på en
russisk ordbog i syv bind til
3500 kr., som russerne er inter
esseret i at erhverve adskillige
eksemplarer af.
— Takket være mit arbejde
med ordbogen, som nu har
stået på i tre år, er jeg af det
russiske akademi blevet opfor
dret til at være konsulent ved
udarbejdelsen af en ordbog,
som russerne selv vil udgive,
siger Mads Østerby til Jyllands-Posten. Jeg er formentlig
den eneste uden for Sovjet
unionen, som nogen sinde er
blevet tilbudt en sådan opgave.
Det vil jo i virkeligheden sva
re til, at man bad en russer om
at være med til at lave en
dansk ordbog.
Det er også ejendommeligt.

at den 150-årige russiske ord
bog, jeg arbejder med som
grundlag i øjeblikket, er udgi
vet af den samme organisa
tion, som nu har bedt mig om
at deltage i redaktionen af sin
nye bog. Institutionen er op
rettet af Peter den Store i be
gyndelsen af det 18. århun
drede.
Det var en tilfældighed, der
fik Mads Østerby til at gå i
gang med udarbejdelsen af den
nye russiske ordbog. For nogle
år siden skulle han oversætte
et teaterstykke. Han opdagede,
at der ikke fandtes en tidssva
rende ordbog, og så gik han
selv i gang med at lave en. Ar
bejdet er foregået på hans
bindingsværksgård i Voldtofte.
Efter at have erhvervet den,
konstaterede han i øvrigt, at
den tidligere har været i hans
slægts eje.
— Jeg har jongleret med ti
tusinder af ord, siger han. I
den første udgave af den rus
siske ordbog, jeg bruger som
grundlag, findes ca. 45.000 ord
og i den anden udgave ca.
53.000 ord. Bøgerne er udgivet
i henholdsvis 1789—1794 og
1806—1822.
Selve ordbogen består af
seks bind. Dertil kommer et
syvende udgiver-bind. Ordbo
gen udgives af Odense Uni

versitetsforlag, hvis leder er
overbibliotekar Torkil Olsen.
Der er kommet bestillinger på
værket fra adskillige lande.
Først og fremmest har Skan
dinavien været interesseret,
men der er også subskribenter
fra Australien og Canada samt
en række østlande.
— Min nye opgave for det
russiske akademi består i at
medvirke ved omredigeringen
af et tidligere udgivet 17binds-værk. Jeg vil få materia
let tilsendt, siger Østerby.

Østerby begyndte at læse
russisk for 10 år siden. Fra 1962
til 1965 studerede han ældre
russisk litteratur i Moskva.
Under arbejdet med ordbogen
har han måttet foretage seks
rejser til Moskva.
— Jeg kan i øvrigt takke fle
re udenlandske videnskabsmænd for, at værket nu udgi
ves, siger han. Bl. a. gik den
tyske professor H. H. Bielefeldt og den czekiske dr. Karel
Oliva ind for udgivelsen.
M ons.
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En gammel krigsmands
ejendommelige skæbne
En a f de nye boligveje i det
hastigt voksende Trige bæ rer
navnet Peter Wilkensvej. De
fæ rreste a f beboerne ved nok
ikke, hvem denne Peter Wilkens var, og kender endnu
mindre
hans
mærkelige
skæbne.
Det var en gammel kriger.
Lejesoldat ville man nok kalde
ham i dag, men selv om hans
grav er bevaret, kender kun de
gamle Trige borgere lidt til
ham, som nu længe har hvilet
under en simpel gravsten.
Peter Wllkens, der døde i
1867, startede sin bevægede
løbebane uden for Danmarks
grænser som væ versvend i
Strassburg og opholdt sig her i
byen beskæftiget ved den fre
delige syssel, da general Napoleon Bonaparte krydsede hans
livsbane. Væversvenden lod
sig indrullere i den franske
hær, og han kom til at opleve
den franske kejsers æ ra i hele
dens forløb.
★

14 felttog deltog han i, og
ikke mindre end syv gang'
blev han såret inden han del

tog 1 sit sidste slag. Slaget ved
Waterloo blev ikke kun skæ b
nesvangert for den lille korsi
kaner, det blev det også for
den liile væversvend, som gen
nem de mange og træ lse år
havde erhvervet sig løjtnants
rang.
Det fortælles om den danske
løjtnant at han, da slaget stod
på sit højeste, skulle bringe en
melding fra marskal Ney, og i
strakt karriere red han mod
kejseren, som holdt på sin hvi
de araberhest Acasia. Han fik
sin egen hest skudt under sig.
Wllkens løb videre på sine eg
ne ben. Napoleon tog selv mod
meldingen og med et smil råb
te han: »Lieutenant, vous etes
capitaine«.
Men trods Wllkens indsats og
kejserens feltherredygtighed
m åtte franskmændene se sig
slået a f Welllngton og hans
rødfrakker.
(
K ejseren gik i fangenskab og
den nybagte kaptajn, som til
med var blevet Ridder af
Æreslegionen kunne vandre

hjem til Danmark, med nogle
tomme titler og uden en øre på
lommen. Det fortaber sig i for
tidens mørke hvorfor han hav
nede i Trige fattighus, som
næppe hverken før eller siden
har huset en mand med så for
nemme titler.
Den gamle krigsm and blev
en kendt skikkelse både på eg
nen og i Arhus. Han virkede
som en slags rejsebud for folk i
Trige, og lykkelig var han, når
han traf »latinere« med hvem
han kunne tale sit kæ re sprog,
fransk. På den måde gik ad
skillige år, men hans kår skulle
dog bedres lidt i de sidste år.
En adjunkt Schaldem ose i Ar
hus skrev til Paris om den
gamle mands elendige kår, og
skaffede ham både Set. Helenamedaljen, et nyt diplom som
officer og et nyt æreslegions
kors og endnu bedre en lille
pension. Det var Napoleon den
Tredje der tænkte på den
gamle krigsmand. Da de gode
budskaber kom, svingede den
gamle Wllkens endnu engang
med huen og råbte med skæ l
vende røst. Vive ITimpepem^

