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Forord
Dette er min tredie slægtsbog1), som jeg fortsat kalder ’anespor’, fordi jeg tilsigter dels at samle spor om
min bedstemoder og hendes slægt, dels at samle spor om den tid hun og hendes aner levede i.
Om nogle af anerne er kun samlet basale oplysninger om fødsel, vielse og død. For andre er fundet
spændende kildemateriale, der kan illustrere dele af disse aners liv.
Alt i alt er det en samling minder om forfædre i netop vores familie.
Hæftet er alene skrevet/samlet med henblik på brug i familien og for at formidle noget af det omfattende
materiale, som jeg gennem 15 års slægtsforskning har samlet. I forbindelse med udarbejdelse af bogen
har jeg suppleret med lokalhistorisk materiale.
Meget mere kunne helt sikkert findes frem, men det får vente til en anden gang – eller til andre medlemmer af familien med slægtsforskerinteresser!
Personligt erindrer jeg ikke – frem til 1967 – at have fået et bredt indtryk af min bedstemoder. Selvom
jeg var 27 år gammel, da hun døde, var familiesammenkomsterne ganske spredte.
Ved arbejdet med denne bog er indtrykket af hende blevet væsentligt mere nuanceret.
Min bedstemoder vokser op og lever første halvdel af sit liv i Odense – fra 1888 til 1934. Herefter bor
hun – efter sin skilsmisse – med få undtagelser i København.
Odense er på den tid inde i en voldsom moderniseringsproces, selvom byen også ind i 1900-tallet havde
et landligt præg og traditionelle produktioner.
Byens opr. snævre geografiske grænser blev sprængt og især syd for åen blev byen præget af villabyggeri, hvor den mere velstående del af befolkningen – som hun kom til at tilhøre fra 1909 – fandt det attraktivt at bo. Dog bosatte hun og hendes ægtemand sig ikke her.
Jeg håber, at læsningen af denne bog kan virke som en art bindeled mellem personer i slægten, der har
levet for mange år siden, og vi der lever i dag. Og jeg håber, at bogen kan nydes som en nyttig håndbog, der kan konsulteres, når der spørges til personer i slægten og til de steder, hvor disse har levet.
Og måske kan bogen inspirere til en udflugt til steder, hvor vi ved, at disse forfædre har levet.
Noget står der faktisk endnu!
Hæftet er afleveret til et mindre antal arkiver rundt i Danmark af hensyn til andre slægtsforskere, men
også som tak for god hjælp fra nogle af disse arkiver.
Reaktioner og supplementer er velkomne.
Henvendelse:
Jan Wibrand
Mail: Wibrand@mail.tele.dk

1)

De to foregående slægtsbøger er:
▪ om min farmor: ANESPOR. Herdis Bodil Marie Wibrand, født Eriksen og
▪ om min farfar: ANESPOR, Johan Andreas Wibrand.
Disse bøger findes bl.a. på de 4 Landsarkiver og på Frederiksberg Bibliotek.

Forsidefoto af min bedstemoder er fra 1932, hvor hun er 44 år gammel.

4

INDHOLDSFORTEGNELSE

SLÆGTSBOG ..................................................................................................................................... 7
Tiden fra 1888 til 1909 ....................................................................................................................... 7
Tiden fra 1909 til 1934 ..................................................................................................................... 18
Døckerslund – hus og have. ........................................................................................................... 40
Tiden fra 1934 til 1967 ..................................................................................................................... 45
Efterkommere, Asta T. Bech – 3 generationer .............................................................................. 53
Jenny Bech ....................................................................................................................................... 54
Caja Bech ......................................................................................................................................... 61
Olaf Thorvald Bech .......................................................................................................................... 63
Efterkommere, Jenny Bech – 3 generationer ............................................................................... 68
Efterkommere, Olaf T. Bech – 3 generationer .............................................................................. 68
Forældre til bedstemor.................................................................................................................... 69
Anetavle for Jens M.G. Bech, 4 generationer ............................................................................... 86
Bedsteforældre til bedstemor – på faderens side ........................................................................ 87
Oldeforældre til bedstemor – på faderens side ............................................................................ 89
Tipoldeforældre til bedstemor – på faderens side ....................................................................... 98
Anetavle for Thora T.P.C.E. Nielsen, 4 generationer ................................................................. 110
Bedsteforældre til bedstemor – på moderens side .................................................................... 111
Oldeforældre til bedstemor – på moderens side ........................................................................ 122
Tipoldeforældre til bedstemor – på moderens side ................................................................... 131
Bech- købmænd i Århus; 1720-1915............................................................................................ 137

5

AFSKRIFTER OG KOPIER ............................................................................................................ 148
Borgerskabsbrev for Jens Marcus Galthen Bech ...................................................................... 149
Brev, gartner Hamann ................................................................................................................... 150
Embedsudnævnelse; Hans Hansen Fielstrup ............................................................................ 151
FT 1880: Vesterbro 7, Odense ...................................................................................................... 152
FT 1901: Vesterbro 60, Odense .................................................................................................... 153
H.C. Andersen – selvbiografi, æresborger ................................................................................. 154
Huset i Ore, Købekontrakt ............................................................................................................ 156
Huset i Ore, Skifte, Niels Pedersen, 1819. .................................................................................. 157
Huset i Ore, skøde 1836 fra Rasmus Knudsen til Ulrik V. Knudsen ........................................ 159
Huset i Ore, Aftægtskontrakt ....................................................................................................... 160
Jens M.G. Bech. To dokumenter ................................................................................................. 161
Konfirmationssange...................................................................................................................... 162
Langs åen ....................................................................................................................................... 163
Notesbog, Thora Nielsen .............................................................................................................. 164
Skifte, Dorothea Elisabeth Hansdatter Brej, 1774 ...................................................................... 168
Skifte, Giertrud Pedersdatter, 1784 ............................................................................................. 174
Skifte, Johanne J.F. Jørgensen, 1889 ......................................................................................... 176
NAVNEREGISTER ......................................................................................................................... 180
LITTERATURLISTE........................................................................................................................ 184

Rettelse:
På side 105 er henvist til et bilag: Øjenvidneskildring, som jeg desværre har glemt at sætte
Ind blandt Afskrifter og kopier.
Bilaget er indsat på side 187.

6
Benyttede skrifttyper.
Kursiv er benyttet til afskrift af trykte kilder, bogtitler, bilagstitler og ord, som jeg særligt har ønsket
at fremhæve.
Lucida Handwriting er benyttet til afskrift af håndskrevne og transskriberede kilder.

[…] er sat om ord og noter, der rummer en forklaring/uddybning.

Forkortelser
KB

Kirkebog

FT

Folketælling

AO

Arkivalier On Line. En hjemmeside, hvor kirkebøger før ca. 1940 kan ses i original.
I mine noter også gengivet med opslagsside.

ODS Ordbog over det danske Sprog.
Fodnoterne er primært beregnet på slægtsforskere, der måtte ønske at gå dybere ned i kilderne
eller på medl. af familien, der på et senere tidspunkt måtte gå i gang med yderligere udredning af
familien.

NB
▪

Hele min anetavle findes på hjemmesiden for Family Search, hvortil alle mine data overføres.
Se: http://www.familysearch.org
Dog indgår her ’kun’ navne på personer, der er født for mere end 100 år siden. Jeg selv og mine
forældre indgår således ikke – endnu.
Disse vil sucessivt komme til/blive lagt ind i basen og dermed blive tilgængelige for efterkommere.

▪

For så vidt gadenumre i Odense skal man erindre, at Odense (og Esbjerg) som de eneste to byer i
Danmark har de ulige numre i højre side.

▪

Prisberegninger, der især forekommer under beskrivelsen af min oldefader købmand Jens M.G.
Bech, er alle gjort ud fra Danmarks Statistiks prisberegningsindeks:
http://www.dst.dk/HomeDK/Statistik/seneste/Indkomst/Priser/Prisberegner.aspx
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SLÆGTSBOG
Tiden fra 1888 til 1909
Asta Thora Bech – min bedstemor/mormor1 – er født den 22. januar 1888 i Odense. Forældrene er,
som det fremgår
af denne kopi
fra kirkebogen i
Sct. Knuds Kirke, Kjøbmand
Jens Marcus
Galthen Bech
og Hustru Thora Therese Pandora Concordia Emilie Nielsen, 38 [år]. Familiens bopæl
angives til Vesterbro 7.

Hun er den sidstfødte af ægteparrets i alt 6 børn. Heraf er de fire i live i 1888. Et dødfødt barn, der
blev født i oktober 1878, er ikke medtaget i oversigten neden for.
Ved dåben er i kirkebogen2 som faddere opført forældrene. Dette var i og for sig ganske almindeligt dengang for så vidt angivelse af faddere til børn, der er født sent i forløbet. For samtlige børn
ser fadderne således ud – jf. de respektive kirkebøger:
Børnenes navne

Fødsels- og dåbsdag

Fadderne

Ulla Johanne

26. oktober 1879

Marie

28. marts 1880

Fru J. Nielsen, Frøken Cath. Hansen, Kjøbm.
R. Nielsen og Fuldm. Ch. Nielsen (Kjøbh.),
Translatør Nielsen, Aarhus og Kjøbmd. M.G.
Bech, Aarhus. Kjøbmd. Fr. Petersen, Odense.

Jenny

25. januar 1881
5. juni 1881

Caja
Olaf Thorvald

19. maj 1883

Kjøbmændene J. Nielsen og Jørgen Nielsen,
Fru Louise Løngreen og Moderen.

12. august 1883

Fru Johanne Nielsen, Isenkræmmer H. Larsen og Stabssergant Wartmann.

27. maj 1885

Forældrene.

4. juli 1886
Asta Thora

22. januar 1888

Forældrene

2. september 1888

Med hensyn til faddere til det førstfødte barn er det tilsvarende almindeligt, at man dengang fandt
lidt ’finere’ folk – og primært inden for familiens rammer. Men det ses også, at den lokale præst
eller dennes hustru indgik som fadder.
Blandt fadderne ved Ulla Johanne Maries dåb er:
▪
Fru J. Nielsen, der formentlig er den samme som Johanne Nielsen – nævnt under barnet Caja.
Det er nok mormoderen Johanne Josephine Figadtine Jørgensen, der er gift Nielsen.
▪
Fuldmægtig Ch. Nielsen er morbroder til barnet; Charles Nielsen hedder han.
▪
Translatør Nielsen er ligeledes morbroder til barnet.
▪
Købmand Marcus Galthen Bech fra Århus er den købmand, der på dette tidspunkt kaldes M.G.
Bech den yngre, idet hans fader hed det samme og havde tilnavnet den ældre. I denne meget
store købmandsgård i Århus har barnets fader boet og ’stået i lære’, hvorfor der er positive venerationer til denne gren af familien, der på denne måde ’æres’ ved at han indgår som fadder.
Jørgen Nielsen, der er med som fadder til barnet Jenni, er måske morbroderen til barnet, der dog i
alle de papirer, som jeg har set om ham, primært kalder sig Lauritz Nielsen, men hans fulde navn
er Jørgen Lauritz Figat Nielsen.
De øvrige nævnte faddere kender jeg ikke.

1
2

Af børnebørn blev hun altid benævnt bedstemoder – og det vil jeg derfor holde mig til i denne bog.
KB Odense, Sct. Knuds Sogn 1884-1888, AO opsl. 320
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Asta Thora Bech er født i huset Vesterbro 7, Odense. Ejendommen eksisterer endnu og på dette
foto (eget foto) er det huset til venstre, hvor der i en længere periode har været parykforretning. Nr.
3 til højre i billedet er opført i 1898, nr. 5 er opført i 1890 og nr. 9 (gavlen ses til venstre på billedet)
er opført i 1908. Gadebilledet har derfor været helt anderledes da min bedstemoder blev født.
[NB: i Odense er de lige husnumre i højre side af gaden/vejen]
Et meget ældre foto
(formentlig fra lige før
århundredskiftet) fra
kvarteret er dette
neden for, der viser
husene lige overfor
Vesterbro 7 – altså
udsigten fra familiens
hus. Det er hjørnet af
Vesterbro og Søndergade. Foto fra
registranten Vesterbrokvarteret i Odense .
Dette hus har en
bagerbutik bag hestevognen.
I huset helt til venstre
var tidl. accisebod
(her betaltes afgift af
varer, der førtes ind i
byen) i forbindelse
med den vestre port
til Odense.

Min bedstemoders broder Olaf, som hun hele sit liv havde et nært og fortroligt forhold til, har til sin
søn Jens fortalt, at hans barndomserindringer (nedskrevet af sønnen arkæolog Jens M.G. Bech)
bl.a. rummede, at sidde i vinduet ud til Vesterbro, når der var torvedag, og se landbofamilierne
komme kørende ind til byen med deres varer. Han kunne huske hvordan bondekonerne, når de var
trængende, simpelthen stillede sig op skrævende over rendestenen og tissede i ly af deres lange
skørter, så de var klar til flere timers ophold på torvet.
Datteren Else Ørnberg (gift Rosenquist) skriver som voksen nogle erindringer fra sin barne- og
ungdom. Heri står bl.a. dette, der er hendes erindring om hendes moders fortælling om sin barndom:
Hun [min bedstemoder] boede med sin mor og sine søstre i en lille villa ved Odense Å og levede vist mest af de rabarber, der voksede ned mod åen. Der var trange forhold i hjemmet. Hendes fader kunne ikke holde på pengene og døde efter en fallit, da hun var sytten år gammel.
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Huset på Vesterbro 7 ligger nogle hundrede meter fra åen og de omtalte rabarber må have vokset i
baghaven til Vesterbro 7.
Men trange økonomiske forhold har de helt sikkert haft.
Her på Vesterbro 7 boede hun til hun var 7 år gammel.
På sine ældre dage kommer Astas moder til at bo i en ejendom, der lå noget nærmere Odense Å.
Dette var dog først fra 1913, hvor hun flytter til Sønder Boulevard.
Familien på Vesterbro 7 består fra 1888 af forældrene og
fire børn.
De to ældste piger, Jenny født 1881 og Caja født 1883, ser
på et foto (til højre) fra midt i 1880-erne således ud:
Det ældste foto af
min bedstemoder,
jeg har kunnet
finde i familiens
gemmer er dette,
hvor hun er fotograferet sammen
med broderen
Olaf. Jeg gætter
på, at dette foto er
fra 1891 eller -92.
Selvom man har
haft midler til at få
taget f.eks. dette
foto, må barndommen i hjemmet have været præget af
stor armod. Olaf har for sin søn Jens berettet en hjerteskærende historie om at han vistnok som 6-7 årig til sin
fødselsdag brændende ønskede sig en løvsav. Den kostede 15 øre. Hans mor gik ned og købte den til ham,
men på sin fødselsdag fik han besked på, at det var der
alligevel ikke råd til, så han måtte aflevere løvsaven, der
gik tilbage til butikken i bytte for de 15 øre, til den øjensynlig hårdt trængte familie Bech.
Her gengivet efter Jens M.G. Bechs efterladte papirer, som jeg har kopi af1.
Folketællingen i 1890 fortæller dette om samtlige beboere i ejendommen Vesterbro 7:
ETAGE / NAVN

GIFT/
UGIFT

ALDER

Christian Hansen

G

34

Ingeborg Mathilde Hansen

G

26

Inger Kirstine Dorthea
Mathilde Hansen

U

3

Jens Marcus Galthen
Bech

G

46

Thora Therese Pandora
Concordia Emilie Bech

G

40

Jenny Bech

U

9

Caja Bech

U

6

Olaf Thorvald Bech

U

4

Asta Bech

U

2

Gjertrud Rasmussen

U

27

ERHVERV

Stuen
Tømrer

1. sal

1

Handelsagent

Tyende

Oven for har jeg skrevet, at familien
formentlig har været præget af stort
armod. Men jf. denne folketælling
ses, at der dog har været råd til en
tjenestepige til hjælp i huset.
Og så bemærker jeg mig, at Jens
Bech er opført som handelsagent –
ikke som købmand.
Jf. skiftet efter Johanne J.F. Jørgensen, der dør i 1889 (se dette under
Afskrifter og kopier), er Christian
Hansen her angivet som detaillist,
der kan angive, at det nu er ham
eller hans kone, der står for høkerforretningen.
Familien flytter i 1895 til en anden
sals lejlighed i Ny Vestergade nr. 6
(se foto side 79) nærmest skråt over
for den hidtidige bopæl. Her bor de
til 1908, hvor de igen flytter – denne

Arkæolog Jens M.G. Bech (1943-2006) har afleveret personlige optegnelser om sine aner samt en del familiefotos m.m.
til Byhistorisk Arkiv, Svendborg Museum.
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gang til Vesterbro nr. 60, 1. sal. Det er medens de bor her, at hendes fader dør i 1906.
Familien bliver boende på Vesterbro 60 til 1907-08. Disse oplysninger kan læses i Odense Vejviser.
Men hvad var det for et Odense, som familien boede i sidst i 1800-tallet?
(Her gengivet efter TRAP, 3. og 4. udgave og Odense Bys Historie.
Odense var Danmarks 3. største købstad – og en by i god vækst, hvilket bl.a. skyldtes byens centrale beliggenhed midt på øen (Fyns hovedstad), der bidrog til væksten inden for handel og industri.
I 1851 var konsumtionen blevet ophævet. Nu skulle der ikke længere betales afgift af indførslen af
en lang række fødevarer fra land til by. Byens konsumtionsgrænser, der havde været markeret ved
et hegn omkring byen og portene ved indfaldsvejene var blevet sløjfet.
Især fra midten af 1800-tallet begyndte der for alvor at ske udvikling i den indsutrielle sektor, hvilket
bl.a. medførte materiel vækst. Odense havde hidtil bestået af en meget lille by på ca. 11.000 indbyggere (1850) i huse, der stort set lå nord for Odense Å. De første udbygninger frem mod århundredskiftet (år 1900) skete i Albanigadekvarteret og omkring den første del af det nuværende Nyborgvej.
Odense havde fået jernbaneforbindelse til København i 1865 og hermed blev de erhvervsmæssige
vilkår også væsentligt forbedrede. Dampkraft blev taget i brug til transport og i nogle erhverv. Flere
store fabrikker blev således etableret i byen sidst i dette århundrede – fortrinsvis i den vestlige del
af byen, hvor familien boede. Dette betød nye typer af arbejdspladser og en markant forøgelse af
gruppen af arbejdere.
Umiddelbart i nærheden af min
bedstemoders barndomshjem lå
f.eks. Allerups Jernstøberi og
Maskinfabrik (billede til højre1).
Den lå først i området ned mod
Odense Å ved Sønder Boulevard.
Dog blev den i 1894 flyttet til nye
bygninger på Rugårdsvej.
Andre nye industrier i den vestlige del af Odense var dampvæveriet i Vindegade, sukkerkogeriet,
glasværket samt Brandts Klædefabrik.
De store ændringer inden for
erhvervslivet betød samtidig forskydning mellem byens forskellige sociale grupper og nye sociale og miljømæssige problemer
opstod.
Befolkningstallet, der i 1850 var godt 11.000 indbyggere i selve købstaden (de tre landsogne: Vor
Frue, Sct. Knud og Sct. Hans ikke medregnet), var i 1870 steget til knap 17.000 og i 1880 til ca.
19.000 personer. Men i 1890
var tallet steget voldsomt til
ca. 30.000 personer for i
1901 at være ca. 39.000
personer.
Dette foto, der er fra kort før
år 1900, viser Hunderupvej
set ind mod byen og Sct.
Knuds Kirke2.
Vi børnebørn, der har færdedes i Odense fra omkring
1955 og frem, husker et helt
andet billede af Hunderupvej.

1
2

Billede fra Odense og nærmeste Omegn i Billeder
Billede fra Odense Bys Historie; Moderne tider; Odense 1868-1914.
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Dette foto vurderer jeg til at være fra ca 1895. Det viser fra venstre Jenny, Asta, Caja og Olaf. Fotoet tilhører Leif A. Dupont Laursen1, der er barnebarn af Jenny Bech.
Byens gader var generelt brolagte, men enkelte var asfalterede.
Odense havde på den tid 3 centrale pladser,
hvor der foregik en livlig torvehandel. Disse
pladser var Flakhaven, hvor byens nye rådhus var bygget i årene 1880-83, Albani Torv
og Klingenberg.
Foto til højre, der også er fra Odense Bys
Historie, er fra omkring århundredskiftet. Der
er torvedag på Albani Torv med Albani Kirke
(fra 1908) i baggrunden og det nye rådhus til
venstre på fotoet.

Dette foto til venstre – også fra familiens gemmer –
viser Asta T. Bech og hendes moder. Formentlig er
fotoet fra sidst i 1890-erne, hvor min bedstemoder
er ca. 10 år gammel og hendes moder er ca. 50 år
gammel.

1

I fortsættelse af dette afsnit om min bedstemoder har jeg samlet nogle noter om Jenny, Caja og Olaf og deres efterkommere i to generationer.
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Omkring år 1900, hvor min bedstemoder var 12 år gammel, har hun tegnet disse to tegninger af
voksne mennesker i den tids dragter.
Min bedstemoder viser tidligt et vist tegnetalent.

Under Afskrifter og kopier er indsat folketællingen for 1901. Som nævnt tidligere er familien flyttet til
Vesterbro 60. Men siden fraflytningen fra Vesterbro har de en kort overgang boet i Ny Vestergade
nr. 6 på 2. sal. Alle fire børn bor fortsat hjemme.
Jenny Bech er i denne folketælling anført som lærerinde.
I folketællingen for 1906, hvor familien bor Vesterbro 60, ser den samlede tælling for ejendommen
således ud:

I ejendommen bor foruden købmanden Bech en bryggerieier (der er ejer af ejendommen), en textilarbejderske, en hestehandler og en brygger.
Søsteren Jenny og broderen Olaf ses ikke at indgå i folketællingen for 1906. Begge opholder sig
på dette tidspunkt i København.
Det er samme år – 1906 – at hendes far dør den 1. juli.
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I 1903 – altså som 15-årig – har min bedstemoder afskrevet dette digt. Det vidner om en ganske
afklaret håndskrift og indholdet må vel siges, at være af ’voksen’ karakter.

I en alder af 15 år bliver min bedstemoder konfirmeret i Sct. Knuds Kirke. Det sker den 5. april
1903.
Formentlig i forbindelse med konfirmationen bliver hun fotograferet. Hendes to søstre bliver også
fotograferet omkring dette tidspunkt og på grund af deres yndige og tidstypiske hatte, har jeg her
medtaget alle tre søstre. Alle fotos fra Jens M.G. Bechs efterladte papirer.
Til venstre er det min bedstemoder, i midten er det Jenny (ca. 22 år) og til højre Caja (ca. 20 år).

Om min bedstemoders skolegang har jeg alene fundet, at der i kirkebogen ved hendes konfirmation står, at hun går i Fr. Thorups Skole.
Denne skole kaldes i Odense Vejviser for Fr. Thorups Pigeinstitut. Det var en pivat skole, der lå i
Vindegade 100.
Mindst en af min bedstemoders søskende har gået i Marie Jørgensens Pigeskole, men da familien
midt i 1890-erne kommer i restance med skolepengene hertil, anbringes Asta i en anden skole.
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Fra efteråret 1904 er gemt 4 breve fra min bedstemor. Et er til hendes moder og tre til hendes broder Olaf. Hun er på dette tidspunkt 16½ år gammel.
Brevene vidner om en ung pige, der ud over at have en klar og præcis håndskrift, skriver i et muntert og frejdigt sprog tilsat nogle bon mot’er på tysk.
Hun skriver først om en ferie til København, da hun netop på det tidsdpunkt er uden arbejde, men i
de sidste breve er hun tilbage i Odense. Om sit arbejde skriver hun, at hun tjener 40 kr. om måneden, hvilket jf. Danm. Statistiks prisberegner svarer til ca. 2400 kr. i 2008.
Hun besøger i København bl.a. sin onkel Thorvald og bor hos en kusine Thora (datter af morbroderen Charles). Sammen med bekendte (der betaler) er man på Paraplyen og spiser frokost: Lammehoved med Grønærter, Kaffe med Portvin og Angostura. Og så drikker de noget dejligt
mørkt øl. Hun skriver:
Hvor vi har det livligt, naar vi saadan sidder udenfor en Restaurant og
ser på Færdselen og Livet paa Raadhuspladsen.

Senere på dagen er man i Kosmorama [en biograf] og om aftenen i Tivoli.
I brevene til broderen oplyses, at deres søster Caja for tiden er i
Jylland og her er blevet forelsket i en soldat. Min bedstemoder reflekterer over søsterens nye udtaler af div. ord, der omfatter, at hun
nu udtaler jyder med et hårdt d i modsætning til det fynske bløde d.
Og hun giver sin broder ganske konstruktive råd i forbindelse med
hans overvejelser om at skifte job. Det konkrete job er på et godskontor, der af deres onkel Lauritz, men også af min bedstemoder
vurderes at være en god plads, når han (Olaf) åbenbart senere
agter at stile efter plads i en sparekasse, hvilket han jo også ender
med at få.
Min bedstemoder skriver meget oplivende om helst at være i naturen (Leben und leben lassen skriver hun i denne sammenhæng)
i modsætning til i byen, hvilket måske kan hænge sammen med en
spirende forelskelse. Et sted i sine breve skriver hun, at hun i sin
middagspause har været – som sædvanlig – en tur i Ålykke- og
Næsbyhoved Skov sammen med Axel Holst, der er den udkårne.
Foto her oven for. Dette skønnes at være fra denne tid, hvor hun altså er omkring de 16-17 år.
Hendes job, hvorfra hun skriver et af brevene, kalder hun en trædemølle og selve brevet er afsendt fra slaveriet. Men dog skriver hun samtidig, at solen skinner ind til hende gennem træerne
ved Sankt Hans Kirke. Så arbejdsstedet må have været i Nørregade lige over for nævnte kirke!
Som afslutning på nogle bemærkninger om hendes bedrøvelige pekuniære forhold skriver min
bedstemoder – og dette bliver så samtidig endnu et billede af hendes skrift dengang:

Denne slutbemærkning: saa tier vi med det der er endnu bedre vil jeg lade være anledningen til nogle ord om førnævnte Axel Holst, der er den udkårne for hendes forelskelse i 1904.
Og det er så min tolknig, at der er en sammenhæng.
Men det er ikke en tolkning, at hun gennem mange år – og måske gennem hele sit liv – bibeholdt
meget nære følelser for ham.
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Fra 1904 resterer også to breve fra Axel Holst til min bedstemoder.
Disse breve samt fotos af ham og div. andet af og fra ham har min bedstemoder valgt at gemme på
gennem hele sit liv.
Kære Frøken Bech, begynder han et brev fra juli 1904 og fortsætter:
Jeg stod ved banestakittet – hvorom senere kan blive en poetisk udladning – men
De satte Dem meget bestemt ned, just som de passerede min uværdighed; jeg maatte da nøjes med og opbygges af synet af den festligt vajende røde sløjfe.
Det med den poetiske udladning dækker over, at Axel

Holst skrev små digte, hvoraf der blandt de efterladte papirer ligger tre håndskrevne digte, som min bedstemoder
må have fået af ham. To af disse digte er med i hans digtsamling Til Livets Ære, der udkom i 1905. Denne har han
også foræret til min bedstemoder. Jeg har den i dag.
I det ene af brevene ligger også dette digt, der er klippet
fra en (formentlig lokal) avis.
Så vidt jeg har kunnet tjekke på Google har Axel Holst
ikke efterladt sig yderligere spor blandt poeterne i den
danske litteratur.
Han er i 1908 flyttet til De Vestindiske Øer og fra 1917
bosat i USA. Om hans evt. poetiske meriter her ved jeg
intet.
Axel Holst vedbliver med at sende breve til min bedstemoder – også flere år efter at hun er blevet
gift med Christian Ørnberg.
Disse breve er sendt til hende via et kontaktbureau i Odense.
Nogle breve må hun også have sendt til ham, hvilket fremgår
af brevene fra ham. Og af hans breve ses, at hun ikke har
afvist at modtage breve fra ham. Ofte beder han i brevene til
snart at høre lidt fra hende.
Et enkelt sted udtrykker han sorg over, at hendes moder ikke
ville lade dem få hinanden!
Blandt de efterladte papirer er fire fotos af Axel Holst – et vises her til højre. Blandt de øvrige fotos af ham er et, hvor han
er midaldrende – formentlig omkring de 40 år. Dette foto må
altså være sendt til hende langt inde i hendes ægteskab. Bag
på dette foto har han skrevet:
For auld lang’ syne -.

Efter 1913 sender han en boggave til min bedstemoder. Det
er bogen Poems from Leaves of Grass af Walt Whitman med
ganske specielle illustrationer af Margaret C. Cook (se næste
side) og denne bog er udgivet i 1913! Hun kan således kun have fået bogen efter fødslen af sit
andet barn.
En gedigen og meget flot bog, som min bedstemoder har haft hos sig indtil sin død, hvorefter den
tilgår datteren Elses hjem på Dyssebakken 17 i Gentofte.
Herfra er den givet videre til hendes datter Lene.
Walt Whitman er en af USA’s meget kendte digtere og hans digte er skrevet tilbage i 1850-erne.
Illustrationerne i den her omtalte bog er fra omkring udgivelsestidspunktet og vurderes at være ret
så dristige og ganske atypiske.
Mange af Margaret C. Cook’s billeder er udgivet på postkort. De i bogen viste, der alle er af nøgne
mennesker i naturen, kan minde om nogle af Villumsens billeder.
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Her til venstre er det et af Margaret C. Cook’s billeder fra ovennævnte bog.
Billedet refererer til denne sætning fra et af digtene:
We found our own, O my Soul, in the calm and cool of the daybreak.
Til højre er det J.F. Willumsens billede fra 1934: Jægerpigen I skoven.

De to billeder kan henføres til en kunstretning, der benævnes vitalismen. Denne kunstart har sin
referenceramme i antikken med de græske skulpturer og viser ofte meget idealiserede kroppe.
Det er som oftest unge eller børn, der afbildes. De viser ikke ’forfaldet’. Skulpturer med udspring i
denne kunstretning er f.eks. idrætsfolk, der er opstillet ved stadions, men ses også – f.eks. i Rusland – som idealiserede personer til fremme af et politisk budskab.
I vitalismen ses også et opgør med den degeneration, der viser sig i det moderne industriarbejde
med det meget stillesiddende arbejde. Den viser en genopdagelse af kropsidealer, således som
det også kom til udtryk ved den første olympiade i 1894.
Kunstretningen viser sig også i forbindelse med nazismen!
En af mine kusiner – Lene Rosenquist – husker fra et besøg hos vores bedstemoder kort før denne
døde, at vores bedstemoder betroede hende dette:
"Lene, vil du love mig, at du gifter dig med ham, du elsker, og ikke med ham dine forældre vil have dig gift med!"
Her synes vores bedstemoder, at omtale den magt forældre (måske hendes egne forældre) dengang havde til at få deres børn gift med den, de vil have, uanset at datteren (her vores bedstemor)
kommer til at lide under det hele livet.
Vores bedstemoder må gennem store dele af sit liv have næret stærke føleser for Axel Holst!
Om Axel Holst kan af de foran nævnte breve tolkes, at han må arbejde inden for regnskab og senere bankvæsen. Brevene til min bedstemoder er sendt fra Dansk Vestindien, hvor han er flyttet til i
1908.
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I de danske arkiver fra disse øer er det muligt at finde spor af Axel Holst. Dog kun indtil øerne blev
solgt til USA i 1917.
De vestindsike Øer blev solgt efter forudgående folkeafstemning i Danmark i 1916.
I folketællingen for 1911, hvor han bor i Charlotte Amalie på Sct. Thomas, ses at han er ankommet
til De vestindiske Øer i 1908.
I kirkebogen for Frederikssted på Sct. Croix 1908-15 ses, at han gifter sig den 1. februar 1909 med
Ida Etla Mallgrav, der er født på Sct. Croix. I 1910 får de en søn, der navngives Helge.
Axel Holsts stilling i 1909 er bankbestyrer i Frederikssted.
Familien flytter herefter til Sct. Thomas, hvor han i 1911 er i en stilling som underdirektør i The
National Bank. Her bor familien i Kongensgade i Kings Quarter.
I boet efter min bedstemoder har jeg fundet dette monogram og tegningen af de to fugle, der kigger
på en hjerteformet sommerfugl. Begge dele må hun selv have udført og gemt gennem hele sit liv.
A-et i navnetrækket kan – så vidt jeg tolker – såvel dække Axel som Asta. Og H-et må betyde
Holst.

Foto fra Vestergade 67 i Odense. Taget kort efter århundredskiftet (1900).
Fotoet er af en større købmandsgård, der ikke har ligget langt fra Vesterbro 7, hvor familien Bech
har haft en væsentlig mindre købmandsbutik.
Foto er fra Nationalmuseet og fundet i bogen Gamle købmandsgårde.
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Tiden fra 1909 til 1934
I Københavns Politis mandtaller1 kan Asta T. Bech findes som tilflyttet adressen Holbergsgade 20
kort før den 1. maj 1909. Dette er samme adresse som Christian Ørnbergs forældre bor på.
Det er desuden oplyst i dette mandtal, at hun tilflytter fra Vesterbro 116, Odense. Dette er hendes
egen hidtidige og moderens adresse.
Flytningen til København må være en optakt til hendes vielse i Helligåndskirken den 19. maj 19092
til Lauritz Christian Peter Anton Ørnberg. Om hun i dette forhold har fået moderens accept er ikke
til at vide, men det har hun nu nok! Jf. et senere brev fra moderen deltager denne i vielsen.
Vielsen sker således ikke i Odense, hvor han allerede på det tidspunkt har fået job hos Th.B. Thrige og dermed haft fast bopæl i flere år. Men det kan skyldes et hensyn til min oldemoders økonomi
og at brudgommen havde det meste af sin familie i København.
Det er ikke i mandtallerne fra København oplyst, hvornår hun igen fraflytter staden. Formentlig har
hun ikke meldt dette til politiet, da denne oplysning normalt fremgår af mandtallerne.
Ved vielsen er hans forlover faderen møbelsnedker Peter Anton Ørnberg, Holbergsgade 20 og
hendes forlover er broderen bankassistent Olaf T. Bech, Ny Vestergade 19, [Odense].
Jf. folketællingen for 1911 flytter familien allerede samme år – 1909 – til Sct. Hans Landsogn, hvor
Døckerslund, der lå på hjørnet af Skibhusvej og Døckerslundsvej, ligger. Ejendommen er i dag
nedrevet.
Skibhusvej så i 1908 ud som på dette foto. Vejen kan endnu bruges som legested. Fotoet er taget
ud for Skibhusvej nr. 77 til højre. (Foto tilh. Møntergården)

Til venstre på fotoet ses master med telefonledninger. Master med elledninger ses der ikke endnu
at have været her i Sct. Hans Landsogn, som indtil 1932 var et selvstændigt sogn uden for købstaden Odense. Fra bystyret i Odense gjorde man sig ikke de store anstrengelser for at el- og kloakforholdene til dette fattige nabosogn skulle hjælpes i gang!
Landsognet ville egentlig gerne meget tidligere have været indlemmet i Odense. Men da Odense
var stærkt konservativt orienteret medens man i Sct. Hans Landsogn, grundet de mange nye og
store fabrikker her, havde en stor andel arbejdere, der var overvejende socialdemokratisk orienteret, var interessen for indlemmelse (mildt sagt) ikke stor i det konservative bystyre i købstaden
Odense.
Thriges fabrikker, hvor min morfar arbejdede, lå længere ind mod byen og altså syd for dette foto.

1
2

Københavns Politis Mandtaller 1890-1923, 2. stat.
KB Helligånd, Kbh, 1900-1909, s 183, AO 184
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Lidt nord for jernbanen var grænsen til Sct. Hans Landsogn. Og Nørregadetunellen var endnu ikke
gravet igennem.
Om dette kvarter henvises mere generelt til bogen: Skibhusbogen. Herfra har jeg dette lille citat:
Kvarteret hed indtil 1932 Sct. Hans Landsogn. Nu er det Fredens Sogn, i hvert fald rent kirkeadministrativt. Onde tunger kaldte det Sutskokvarteret på grund fattigfolkets beklædning - eller
Skarntyde Landsogn efter den ukrudtsplante, der bredte sig i samme hast som nybyggerne, indtil Skibhuskvarteret fik lige så velfriserede haver som dem inde i Odense. Skarntyden er både
giftig og ildelugtende. Men den er smukkere end lossepladsen og kulbjergene.
Og det er så i dette kvarter, at mine morforældre bosætter sig og det er her, min mor og hendes
søskende er vokset op!

Den lokale bagerforretning på Skibhusvej 107 lidt syd for Døckerslund. Bageren er stillet op med
familie og personale. Foto fra omk. 1910 – gengivet fra Odensebogen 1990.
Min bedstemor bor på Døckerslund indtil marts 1934, hvor hun i forbindelse med separation/skilsmisse flytter til København. Min morfar bor her til august 1938, hvor han dør.
13. april 1910 føder hun
ægteparrets første barn,
der i Sct. Hans Kirke i
Odense bliver døbt Ulla
den 17. juli 19101.
Ulla Ørnberg lider desværre af epilepsi, hvilket
giver hende mange
gener, da der på dette
tidspunkt endnu ikke var
fundet effektive medicinske muligheder for at
justere anfald.
Ulla dør i forbindelse
med et epileptisk anfald
den 29. december
1924. Hun vil indgå på
mange fotos i tiden indtil
1924.

På fotoet til højre er hun få uger gammel og på fotoet her til venstre er Ulla vel omkring et år.

1
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Huset Døckerslund, som de flytter
ind i, har set således ud på den tid.
Fotoet er taget fra sydvest og tilhører Møntergården.
På matrikelkortet neden for er det
matriklerne 26i og 26n med et samlet grundareal på tæt ved 6000 m 2.
Selve huset lå ca. lige over det
håndskrevne Döc i vejnavnet. Det
er Skibhusvej, der går lodret gennem billedet.
Matr.nr. 7ao har været familiens
urtehave. Denne grund købes i
1921. Matr.nr. 26h købes i 1937.

Familien har haft interesse for fotografering og de har tilhørt det mere velstillede borgerskab i
Odense – senere det aller højeste borgerskab i kraft af hans stilling og aflønning ved Th.B. Thrige.
De har taget og haft råd til at få
fremstillet fotos fra deres liv på
Døckerslund og fra deres ferier.
Disse fotos er indsat i syv store
albums.
Her ud over har de fået taget fotos
af professionelle fotografer – bl.a.
dette, der er taget af Nørmark Foto
i 1910.
Det viser den nybagte familie med
deres første barn, fotograferet foran østgavlen af huset Døckerslund.
Senere ændres den overdækkede
terasse til en vinterhave.
De mange fotos giver mig en helt
unik mulighed for i dette afsnit af
denne bog, at gengive de bedste af
disse fotos.
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Døckerslund
N

Odense i 1912, hvor de røde linier markerer de nye sporvognslinier. Der er nu godt udbygget i
Hunderupkvarteret, medens området mellem Hjallesevej og Nyborg Landevej (nederst til højre)
endnu er ubebygget.
Bemærk nordpilen – kortet er ’vredet’ en del i forhold til nutidens kort over Odense! Hunderupvej og
Hjallesevej ligger i virkeligheden cirka nord-syd. Det er Nyborg Landevej – i dag Nyborgvej – der
ses pegende ned mod højre hjørne.
I 1911 kommer der
sporvogne i Odense,
som det fremgår af
dette foto fra Flakhaven – set mod rådhuset.
Odense Rådhus, der
blev bygget i 188385, er senere blevet
udbygget væsentligt
’bagud’ (mod øst) i
forhold til denne oprindelige bygning.
Postkort fra Møntergården.
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I 1913 bliver der bygget
tunnel ved Nørregade,
hvilket giver en bedre forbindelse med de kvarterer,
der ligger nord for jernbanelinien.
Her er det et godstog, der
passerer med sit damplomotiv foran.
Persontog havde dengang
udvendig forbindelse mellem kupéerne. Her kunne
konduktøren så gå fra kupé
til kupé og billettere de
rejsende.
Postkort fra Møntergården.
Fra cirka samme tid er dette foto af Sct. Knuds Kirke. Fra
bogen Ak, hvor forandret.
Lidt øst for denne ligger den katolske kirke Sct. Albani
Kirke, der blev taget i brug i 1908 (se foto på side 11).
Disse kirker ligger ikke på samme sted, som kirken hvori
Kong Knud 2., der senere blev helliggjort, led martyrdøden i 1086. Denne kike lå på arealet mellem de to kirker.
Kong Knud var konge af Danmark i årene 1080-86.
Da han ville tvinge de jyske bønder til at deltage i et togt
mod England, gjorde de oprør og dræbte Knud, hans
broder Benedict og 17 hirdmænd i den daværende katolske trækirke, der lå ganske tæt nordøst for den nuværende Sct. Knuds Kirke, der er bygget noget senere.
Knud blev ophøjet til helgen i 1101 og sammen med Benedict gravsat i den nye kirkes krypt engang i 1300-tallet.

Drabet på Knud den Hellige.
Malet af Chr. von Benzon.
Original hænger på Fyns Kunstmuseum, Odense.
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Fra omkring 1912 begynder der i familiens fotoalbums at være fotos fra cykelture, skovture og sejlture i store lystyachter.
På dette foto fra en cykeltur er det min
bedstemoder i midten. Manden er min
morfar. Damen til venstre er Inger
Landsberger, der i maj 1915 bliver gift
med min bedstemoders broder Olaf. De
øvrige to damer kender jeg ikke. Det er
nok Olaf, der har taget fotoet!
Cykler var dengang forbeholdt de velbemidlede!

Fra omkring 1914-15 begynder der i familiens fotoalbums også at være billeder, der viser, at man
har fået bil.
På dette foto er det min bedstemoder med ryggen til og min bedstefader, der står bukket ind i bilen.
Bilen holder i Vestergade i
Odense – lige over for
Asylgade og med rådhuset i baggrunden til højre.
Bilen er formentlig en af
Thriges egne biler – dog
ikke en elektrisk, som der
kun blev lavet ganske få
af – og de så ikke således
ud.
Dette er en benzindrevet
bil.
Da der dengang var meget få biler i gadebilledet,
har det vakt berettiget
opmærksomhed, når ægteparret Ørnberg kørte
rundt i Odense.
Og så har familien –
når den har været i
det mere humoristiske hjørne – også
kunnet betjene sig af
langt mere traditionelle befordringsmidler!
Det er min bedstemoder i trillebøren.
Den galante herre
kender jeg ikke, men
det må være en fra
familien eller en god
bekendt!
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På fotoet til højre skønner jeg Ulla til at være ca. 3 år.
Det er taget i deres nærmest parklignende have.
Fotoet er nok taget sommeren 1913, hvor min bedstemoder netop har født deres andet barn den 10 marts
1913, min moder, der bliver døbt Ebba.
Også hun døbes i Sct. Hans Kirke og det sker den 13.
juli 19131.
Fotoet i midten til højre er det tidligste jeg har kunnet
finde af datteren Ebba (min moder), der her sidder på
skødet af sin moder. De øvrige personer er faderen,
datteren Ulla og til venstre min bedstemoders søster,
Caja.
Fra 1915 findes dette – meget kære, synes jeg – foto af
Ebba og Ulla.

Til venstre: kaffe i
haven.
I liggestolen er det
Ulla, der sidder på
skødet af sin fader.
På bænken er det
(fra højre) min oldemoder Thora Bech,
født Nielsen ved
siden af min bedstemoder.
Damen til venstre
kender jeg ikke, men
den mørkhårede
dame ved siden af
hende er Inger
Landsberger, der på
dette tidspunkt er
kæreste med Olaf T.
Bech.
Foto fra 1914 – gætter jeg på.
1
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To fotos fra sejlture i 1914 og -15. Som det ses, var det
ret store sejlskibe og familien havde skipper om bord.
Ud fra de fotos, der er taget, kan jeg ikke se, hvortil ferierne med båd er gået, men senere, da det er et større

skib man benytter, kan skibets størrelse pege på, at det ikke nødvendigvis alene har været i de aller nærmeste farvande omkring Fyn, man har
sejlet i.
Også fra denne tid er dette foto fra en
skovtur med nogle venner (på andre
tilsvarende fotos indgår deres børn),
som jeg dog ikke kender navnene på.
I midten (med kørehjelm af hensyn til
kørsel i åben bil) er det min bedstemoder og bagerst i midten af billedet
sidder hendes mand – som næsten
altid ses med en cigaret i munden.
Maden kan jeg ikke se, men det
fremgår, at der er medbragt såvel øl
som snaps med tilhørende glas.
I maj 1915 gifter broderen
Olaf sig med Inger Landsberger. Det sker på Odense Rådhus.
Den 8. maj 1916 føder min
bedstemoder sit tredje
barn, der den 29. august
1916 døbes i Sct. Hans
Kirke med navnet Else1.
Her bliver den nyfødte
beundret af søstrene Ulla
og Ebba – i et af værelserne på Døckerslund.

1
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Begge disse to fotos er fra 1917. Til venstre er det datteren Else. Til højre
er man på et af de
årlige sejltogter.
Stående er det min
bedstemoder.
Året efter i 1918
holder familien ferie
på Skagen, hvor
dette yndige foto af
min bedstemoder er
taget.
Gennem årene kan
man i deres fotoalbums se, at de gentagne gange har
holdt ferie på Skagen.
På en af disse ferier
er taget dette foto af søstrene Brøndum – to søstre til
maleren Anna Ancher, der var gift med maleren Michael
Ancher.
Første Verdenskrig gik ganske let henover Odense.
I bogen Dengang i Odense fortæller Kylle Topp, der var
10 år da krigen brød ud, blandt andet (uddrag):
I det store og hele mærkede vi ikke meget til de fire års krig.
Efter som årene gik, og krigen stadig fortsatte, blev vi hårdt rationeret. Gassen blev lukket af, så vi måtte koge på primusapparat.
Men ellers levede Odense sit rolige, fredelige og lidt kedelige liv.
Biograferne gik godt. Hver mandag skiftede de program. Det var
altid først en naturfilm, så en farce og endelig hovedfilmen, som i
reglen var et drama med Asta Nielsen, Valdemar Psilander,
Gunnar Tolnæs, Betty Nansen, og hvad de nu hed alle sammen.
Det var dengang en billlig fornøjelse at gå i biografen. De reserverede pladser kostede 0,35 kr. Det var to rækker bænke, som lå
lidt højere end de andre. Man skulle op ad et par trin, og der blev
hæftet en lænke for indgangen til disse pladser. Så kom ’gulvet’,
som kostede 0,25 Kr., og endelig var der børnebilletterne, som
kostede 0,10 kr.
Billedet af den avislæsende herre, der forholder sig ganske afslappet til krigsudbruddet, er fra aug.
1914.
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Den 20. april 1920 føder hun ægteparrets fjerde barn. Det
bliver en søn, hvilket åbenbart har tilfredsstillet den ambitiøse
fader i en sådan grad, at han forærer sin hustru denne ring,
der i dag er hos barnebarnet Helle. Eller måske har denne
fødsel været særligt vanskelig!
Ringen rummer en stor safir.
Sønnen døbes Jørgen Christian i Sct. Hans Kirke den 15. juli
19201.
Det andet fornavn er inspireret af det mest benyttede af faderens fornavne.
Som ved de foregående børn bliver også Jørgen, som han
almindeligvis kaldes, fotograferet hos fotograferne Nørmark.
Det er der bl.a. kommet disse to fotos ud af.
Til venstre er det fra 1921, hvor han er ca. 1 år gammel. Det
andet er fra 1923, hvor han er ca. 3 år gammel.

Men selvfølgelig er han også foreviget blandt familiens snapshots fra hjemmet på Døckerlsund.
Mon ikke det er Ebba og Else der er nysgerrige tilskuere til dette nye vidunder?
Dåbskjolen blev anskaffet specielt til Jørgens dåb.
Den er senere blevet benyttet ved dåb af børnebørn,
bl.a. Ulrik – en søn af Jørgen C. Ørnberg.
Ifølge min bedstemors ønske skulle den alene benyttes ved dåb af blodsbeslægtede drengebørn, men
dette fik hun dog ikke indflydelse på!
Min storesøster Lillan, der ikke var en ’ægte’ Ørnberger, måtte først ikke låne dåbskjolen til sine børn.
Dette satte søstrene Ebba og Else sig dog voldsomt
imod. Og dåbskjolen blev benyttet til Lillans drenge
ved deres dåb.
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Det er på denne tid, at min moder Ebba begynder at gå i skole. Det er lidt uvist, hvor hun præcist
starter sin skolegang, men hun kan de første år have fået hjemmeundervisning sammen med søsteren Ulla, der var intelligensretarderet.
Faderen havde fundet en lærer til Ulla og måske har den lokale Sct. Hans Skole med hensyn til
min moder ikke været
sagen (god nok) for
mine bedsteforældre!
Da søsteren Else også
skal i skole, sker det for
såvel hende som min
moder i Frk. Wintelers
Skole [blev senere til
Sct. Knuds Gymnasium], der lå på Klostervej i det centrale
Odense.
Den lå ca. dér, hvor
Klostervej i dag støder
til Slotsgade.
Min moster Else skriver
i nogle erindringsnoter
om dette:
Vi børn gik i Frøken Wintelers Private Skole midt inde i Odense. Ganske bogstaveligt gik, og det
var en lang vej. Først efter at Fredens Kirke opførtes i nærheden af Døckerslund, anlagde bystyret en sporvejsrute, så vi kunne tage sporvognen til skole.
Al den stund, at Fredens
Kirke blev taget i brug i
1920, hvor min moster var
4 år gammel, mener jeg, at
hun her gør sig skyldig i en
tidsmæssig forskydning!
Sporvognene kom i 1926 –
så der er noget om snakken. Måske har de to piger
skullet følges med lillebroderen Jørgen, der omkring
1927 startede i Hørlücks
Skole, der dengang lå i
Kongensgade 64.
Gåturen har været på ca. 2
km.

Medens Frk. Wintelers Private Skole kun var for piger, var Hørlücks Skole en blandet skole.
Om Frk. Wintelers Skole har en elev, der gik her fra 1907-15 skrevet (citeret efter bogen: Ak, hvor
forandret):
Det var en skole for livet. Det var byens fineste skole, og der rådede en egen ånd dér. Respekt
for skolen, lydighed og ærbødighed over for lærerinderne – hvad de sagde, var lov.
Vi havde anskuelsesundervisning i de små klasser. Miniaturemodeller af tørvemoser, teglværker osv. Det var interessant. Vi lærte at strikke støveklude – af hvidt bomuldsgarn med røde,
strikkede kanter.
Da vi var mindre havde vi fire timers skoledag fra kl. 9.15 til kl. 13. Senere blev det fra 8 til 14 i
alle de store klasser. Jeg havde mange lektier for hjemme. Stile i dansk, tysk og engelsk, matematik og regning.
Foto oven for er fra Skibhusvej ca. 1930. Fredens Kirke ses i baggrunden. Dette foto er også fra
bogen: Ak, hvor forandret.
Der er nu kommet elmaster i Sct. Hans Landsogn!
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Begge disse fotos er fra 1921. Til venstre er det Ebba, Jørgen og Else på Døckerslund – uden for
døren til den nye havestue, der var blevet bygget i 1918-19.
Til højre er det Ulla, Ebba og Else, der er på sejltur. Resten af familien har nok været ombord også!
If. fotoalbumet er denne tur gået bl.a. til Løverodde ved indsejlingen til Kolding Fjord.
Familien på Døckerslund har hver sommer benyttet sig af lejede sejlbåde, når de skulle holde ferie.
Min bedstefar skulle have været meget glad for at sejle, men ejede dog ikke båd selv.
Men så lejede man en båd med skipper, kok og matros!
De mange fotoalbums rummer utallige fotos af familiemedlemmer ombord på forskellige sejlskibe. Ét
skibs navn var et tomastet sejlskib med navnet
KATJA. Dette var ejet af kunstmaleren Niels Hansen – foto til venstre.

Et andet sejlskib med navnet NAJA II blev
benyttet hvert eneste år fra 1916-36. Foto til
højre.
NAJA II var oprindelig bygget på et lille træskibsværft ved Odense til C.F. Tietgen. Senere
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blev det overtaget af havneassistent og marinemaler Carl Østergaard, der ved udlejning af skibet til
mine bedsteforældre, selv fungerede som skipper.
Carl Østergaards søn Erik Østergaard har hjulpet mig med at finde dette foto (forrige side) af
NAJA II.
Med reference til Erik Østergaard kan siges, at skibet skulle bruge op mod 25 meter kajplads (skibets længde) samt at salonen kunne rumme 22 personer. Og så kunne det øverste af masten
sænkes nogle meter, hvilket f.eks. gjorde det muligt, at sejle under den gamle Lillebæltsbro.
Når jeg ved, at NAJA II blev benyttet i
20 år i træk, skyldes det fotoet her til
højre, der blev bragt i Århus Stiftstidende den 17. juli 1936 med overskriften:
C.F. Tietgens gamle Yacht i Aarhus.
Under billedet står:
Aarhus har faaet Besøg af et stort
Odense-Selskab med megen glad Ungdom. De befinder sig ombord i Maleren
Østergaards Lystyacht ’Naja II’, som i
sin Tid blev bygget til C.F. Tietgen.
Østergaard lejer hver Sommer sin Baad
til Bekendte, og tager sig selv sammen
med en Jungmand af det sømandsmæssige.
I Øjeblikket er ’Naja II’s Lejer den kendte Odenseaner, Direktør for Ths. B.
Thrige, Ørnberg, der er paa Jubilæums-Togt med Skuden, idet det er 20. Sommer, Direktøren er
Lejer.
Paa Billedet ses Odense-Turens Ungdom, fra venstre: Skudens Kok, Røjgaard, der er Aarhusianer, Jørgen Ørnberg [med briller og pibe], Frk. Lisa Frandsen, Datter af Overretssagfører F. Frandsen, Odense, hendes Forlovede, Ingeniør [Aage] Moltke Leth, Jørgen Kromann [jungmand], Frk.
Ebba Ørnberg og [skipperen Carl] Østergaard.
Andre tilbagevendende
feriemål var Søndervig
ved Ringkøbing og
Helnæs på Sydfyn.
Til venstre er det min
bedstemoder med
børnene Else og Ebba.
Fotoet er fra 1924 og
bringer for så vidt min
moders nøgenhed (hun
er nu 11 år gammel)
tankerne i retning af
den tidligere omtalte og
på den tid aktuelle
kunstretning vitalismen. Se side 16.
De mange fotoalbums
viser i øvrigt, at man
gennem årene har
besøgt ganske mange havnebyer i Danmark.
I marts 1923 går – så vidt jeg kan tolke de mange fotoalbums – en ferietur til udlandet. Måske den
første for børnene, men Ulla deltager ikke, hvilket kan skyldes hendes epilepsi.
Fra min morfars hånd findes en håndskrevet dagbog for de første 8 dage af denne ferie til Menton i
Sydfrankrig ved Middelhavet. Jeg vil gengive enkelte uddrag fra denne dagbog. Det fremgår, at
nogle af børnene, men også min bedstemoder, har været syge på vej til Middelhavet.
Turen går med tog fra Odense til København. Dernæst med tog til Berlin, hvilket indebar såvel
sejltur over Storstrømmen [Orehovedfærgen], da broen over denne først kom til i 1937, som sejltur
over Østersøen.
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Vi nehmede et Par Stykker Smørrebrød i Orehoved
Færgen og spiste senere en meget ordentlig Middag
ombord paa den tyske Færge, som gled fint og roligt
over den solbeskinnede Østersø.
Vi fik narret Asta med Jørgen og Else som alle var lidt
sløje, men tapre op paa øverste Dæk, hvor der var
ganske dejligt i læsiden, hvor vi sad – d.v.s. Grevinderne Ebba og Else – i Flugtstole nydende det mildeste
Solskin.

Familien kommer til Berlin sent om aftenen og indlogerer sig
på Hotel Excelsior. Næste formiddag er alle på bilrundtur
[med chauffør] og ser bl.a. Tiergarten, Brandenburger
Thor, Slottet og havnede i Traube, hvor vi fik en solid og god
Frokost, selvom lille Else og Herr Jørgensen ikke vare rigtig
ved Apetiten som Følge af for mange Skoldkoppers Havelse.

Om eftermiddagen fortsætter turen sydpå i tog med sovevogn til Zürich, hvor man indlogerer sig på Hotel Baur an Lac.
En Rundtur med en pæn lukket Auto ført af en pæn Chauffeur viste os at Zürich er en meget smuk By. Vi var helt oppe
paa Højderne og saa Byen langt under os, Søen og den
Krans af hvide Bjergtoppe, der lukker langt borte mod Syd.
Eftermiddagssolen bevirkede en blegrød Farve over de sneklæde Tinder af stor Skønhed.

Efter en god nats søvn fortsætter turen med toget til Genua i Italien,
som man når til sent om aftenen. Her bor de på Hotel Miramara.
Næste dag bliver der igen tid til en rundtur og om denne skriver min bedstefar bl.a.:
Jeg var med Ebba og Else gennem nogle af de – for hvem der
ikke har set det – utrolig snævre Gyder og var inde i en Kirke, hvor der var Palmesøndagstjeneste. Man kan jo desværre
ikke afmaale, hvad Indtryk saadan noget gør paa Børn. Else
er lidt lille til at holde ud og har jo lige haft disse Skoldkopper, hvoraf hun var ret sløj de første Dage, men da vi en af
disse Dage spurgte hende om hun ville ud igen med Far og
Ebba næste Dag, sagde hun til sin Mor, at hun ville nok, for
ellers fik hun ikke alt det kønne at se.

Turen fortsætter med
tog langs Middelhavet
og man krydser grænsen til Frankrig og når
efter 8 dages rejse til Menton, hvor familien indlogerer sig på Hotel Royal Westminster, der i dag ser

ud som på dette foto, der er hentet fra Internettet.
Ved ankomsten til Menton blev Asta syg,
Pletter i Halsen, høj Feber og nu venter
jeg Sygepasseren paa Lægen medens
Børnene med Frk. Armind-Jensen, som
rigtig er kommen paa Komedie, er ved
Stranden i det dejlige Solskinsvejr.

32
Jørgen har for øvrigt godt af at komme af sted – han er en lille Smule for morkælen.

På en af udflugterne under opholdet er man på besøg ved spillecasinoet i Monte Carlo – foto til
højre på forrige side nederst. De tre børn er sammen med Frk. Armind-Jensen, der i øvrigt er antaget specielt til denne tur.
Fotoet til højre af Ulla og hendes moder er fra 1923.
Neden for to fotos af min bedstemoder fra 1923 og 1924. Det
ene med sønnen Jørgen.

Foto fra Skibhusvej i 1920-erne. Fotoet tilh. Møntergåden.
Dette foto er benyttet i farvelagt udgave som postkort, der på den tid ofte gengav lokale motiver og
derfor var yndede kort, at sende til familie og venner.

I december 1924 sker det meget ulykkelige for familien, at datteren Ulla dør.
Hun har gennem hele sit liv lidt af epilepsi. Søsteren Else skriver i sine erindringsnoter:
Min ældste søster, der var en munter, lattermild pige, glad for at synge, led af epilepsi. En aften,
da mine forældre var ude, døde hun, fjorten år gammel. Mor talte ikke om det, men ad omveje
fik vi at vide, at hun var faldet ud af sengen under et krampeanfald og var blevet kvalt. Jeg var
da otte år.
Chokket for mine bedsteforældre må have været ubærligt og det er vel symptomatisk for tiden, at
dødsfaldet ikke omtales – og så vidt det huskes i familien – ejheller måtte omtales!
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Fotoet af Ulla til venstre – sammen med hendes søskende – er
fra 1924 og har fået sin helt egen placering på en side for sig
selv i et af de syv fotoalbums. Det er det sidste foto af hende.
Ulla Ørnberg dør den 29. december 1924 og begraves den 3.
januar 1925 på Fredens Kirkegård. Her får hun på graven en
ganske beskeden sten, der alene bærer navnet Ulla.
Da hendes far dør i 1938 begraves han på samme gravsted og
deres gravsten ligger side om side frem til 2005, hvor hans gravsted renoveres og fredes. I denne forbindelse fjernes Ullas gravsten.

Ullas død har naturligvis ramt min bedstemoder meget hårdt.
Kun godt en måned efter datterens død skriver hun dette digt,
som jeg har fundet blandt hendes efterladte papirer.
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På baggrund af datteren Ullas død tager forældrene i foråret 1925 igen en tur til udlandet og så vidt
vides til samme område, som nævnt på forrige side. Denne gang gennemføres turen i bil, idet Thrige låner familien sin bil, der er lukket og derfor egner sig bedre til langfart.
Ægteparret Ørnberg havde to biler.
Den ene ses her til højre (foto fra 1922) og med
min bedstefader ved rattet (og med cigaret). Som
det fremgår, var det en af de biler, der var fremstillet på Thriges fabrik for automobiler. Denne lå
oprindelig på den gamle kaserne i Pjentedamsgade. Bilen var benzindrevet i modsætning til familiens anden bil, der var eldrevet.
Thrige havde fra Amerika hjembragt to eldrevne
biler. Den ene benyttede hans kone, den anden
benyttede min bedstemoder.
Datteren Else skriver om dette i sine noter:
Det var mest mor, som kørte i denne bil, for
det kneb lidt med at få den det sidste stykke op
ad bakken, hvor vores hus lå. Denne eldrevne
bil var sort og lukket, og i garagen befandt sig
en indretning, hvormed bilen kunne lades op.
Den anden bil, Thrigebilen, var også sort, men
åben. Vi sad i bjørneskindsfodposer, med
hjelme af skind for at holde varmen.
Vel hjemme igen er der om sommeren
blevet tid til en gåtur under danske himmelstrøg, foto til højre.
Men der er også i disse år – flere vintre i
træk – fotos fra div. skiferier i Norge og
Sydeuropa.
De to fotos her er fra 1926 og 1927.
De mange fotos giver en god mulighed for
at følge ikke bare de voksnes tøjstil på
den tid. Også børnenes tøjstil – såvel
bademode som ferie-tøjmode – kan følges.
Fotoet neden for til venstre af Ebba, Jørgen og Else er fra 1926.

Foto her til venstre er af Else
og Ebba og ligeledes fra
1926.
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Til højre er det Jørgen – foto fra 1927.
Min mor – Ebba – bliver konfirmeret i oktober 1927.
Søsteren Else bliver konfirmeret i sept. 1930.
Begges konfirmation sker fra Sct. Knuds Kirke og ikke fra
Fredens Kirke. Dette skyldes formentlig, at pigerne konfirmeres i forbindelse med deres skolegang i det centrale
Odense og at de konfirmeres sammen med klassekammeraterne.

Fra de to pigers konfirmation har jeg
liggende nogle konfirmationssange. To
af disse er gengivet under Kopier og
Afskrifter, da de siger noget om livet på
Døckerlsund.

Jørgens konfirmation har jeg ikke fundet. Han er på konfirmationstidspunktet på Birkerød Kostskole, men han er ikke konfirmeret i Birkerød – og ej heller fra Fredens Kirke.
I 1927 er mine besteforældre igen på tur sydpå – i januar måned.
Og igen går turen til Italien. Børnene er ikke med.
Det fremgår af fotoalbummene, at forældrene via Frankrig når til
Italien, hvor de besøger bl.a. byerne Rom og Neapel, men de når
også til Sicilien – Taormina.

Der er bl.a. blevet gået på æselstier (foto til venstre) og set på ruiner af et græsk tempel. Her gætter jeg på, at det er fra Paestum i Syditalien.
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I foråret 1929 er ægtefællerne igen
på langfart. Turen går via Italien,
med ophold i bl.a. Pompeji helt til
Ægypten, hvor de bl.a. besøger
Luxor, Karnak og Assuan Dæmningen. I de overleverede fotoalbums
ses fotos af sfinkser, pyramider og
udflugter pr. kamel.
Her til højre er det min bedstemoder
’højt til kamels’.
Tilbageturen sker gennem Palæstina/Jerusalem (og det er små 20 år
før staten Israel oprettes) og herfra
sejles formentlig til Venedig, da der
er et par fotos herfra også. Undervejs har de benyttet bil på dele af
rejseruten.
Tilbageskuende tænker jeg på, at
det er underligt, at en sådan rejse
ikke har været nævnt i min familie,
endsige omtalt af min bedstemoder.
Og jeg har spurgt søskende, fætre
og kusiner, men de har ej heller
nogen erindring om, at denne ganske omfattende tur er blevet nævnt
på noget tidspunkt.
I dag opleves det ikke som noget
specielt, hvis nogen har besøgt
Ægypten, men det må det have
været på den tid – i 1929.

På foto på næste side til venstre sidder mine bedsteforældre ved Det døde Hav og til højre holder
deres bil uden for Den gode Samaritans Kro, som ligger i det daværende Palæstina. Som det
fremgår af det neden for på Google fundne postkort, ligger det i nærheden af Jeriko.
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På dette tidspunkt i deres ægteskab sker der ganske drastiske markeringer af, at samlivet ikke går
særligt godt.
Datteren Else skriver i sine erindringsnoter:
Man må nok sige, at far var en vanskelig mand, vanskelig at være gift med. Det var ikke let for
mor. Han havde mange kvinder ved siden af.
Første gang far og mor flyttede fra hinanden, var jeg fjorten år [1930], siden flyttede de igen
sammen.
Og her står jo så mellem linierne, at de flyttede fra hinanden flere gange.
I familien er det kendt, at min bedstefar havde flere børn med andre kvinder end min bedstemoder.
Dette har været kendt blandt ’almindelige’ odenseanere, men er nok relativt sent blevet en kendsgerning for min bedstemoder. Så meget des voldsommere har chokket nok været for hende!
Og i 1934 bliver de skilt.
I et brev til sin broder Olaf i 1937, der omhandler dennes hustrus [Inger Landsberger] utroskab med
Christian Ørnberg og Olafs overvejelser om skilsmisse via en retssag, skriver min bedstemoder
som sit ønske [der forventeligt kan opfyldes via broderens retssag], at få
løftet en Flig af Fortielsen, som dækker over den Sump af Simpelhed og Svineri, de
andre har rodet ind i dit Liv [og som hun selv har været en del af i sit liv].
Jeg lever stadig i Haabet om en Gang naar det rette Øjeblik kommer at opleve ”Tyrannens Fald”.

Selvom ægteskabet mellem Asta og Christian Ørnberg sidst i 1920-erne er i voldsom krise, holdes
der fortsat samlede familieferier, hvorfra er taget fotos til de fælles familiealbums, som heldigvis
fortsat eksisterer.
Fra disse albums er det muligt at gengive fotos også fra
tiden 1929-1932.
Men efter 1932 ses ikke mere fotos, hvor min bedstemoder er med.
Gengivelsen af fotos neden for viderebringer jeg uden
kommentarer ud over, at de også viser bade- og feriemoden hos det absolut bedre borgerskab i Odense
omkring 1930.
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De 2 øverste fotos er fra 1930.
Årstal for foto til venstre er ikke kendt.
Neden for er det Jørgen + kammerat og min bedstemoder. Foto fra 1932.

Til venstre er man på Helnæs i 1929 og neden for er
det Ebba, som nr. 2 fra venstre og Else til højre.
Årstal er ikke kendt.
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De første tre fotos på denne side er fra 1930. Foto nederst til højre af Ebba og Else er fra 1932.
Se også forsidefoto, der er fra 1932, hvor min bedstemoder er 44 år gammel.

I 1990 har en dame (Ingeborg Jørgensen), der på dette tidspunkt boede på plejehjem i Odense,
skrevet bl.a. disse linier om sit liv i plejehjemmets interne blad:
Jeg startede med at sy modepynt ved Fru Hassing i Albanigade. Vi syede Baretter med Strudsefjer til Byens fine Damer bl.a. Fru Ørnberg og Fru Thrige.
Til Pinse, når vi var færdige med at sy til Damerne ved 20-Tiden om Aftenen, gik vi i gang med
at sy vores egne hatte med Hestehårsbånd, nogle store flotte Hatte med sorte Fløjelsbånd og
Kirsebær hængende ned ved siden.
Linierne refererer formentlig til oplevelser fra engang i 1920-erne.
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Døckerslund – hus og have.
Huset på Døckerslundsvej 2 blev umiddelbart efter min bedstefars død i 1938 grundigt gennemfotograferet af Nørmark Foto i Odense. De tre børn fik hver et album, som jeg på de følgende sider
viser fotos fra – suppleret af min moster Elses kommentarer (fra hendes erindringsnoter) – disse
kommentarer er i kursiv.
På side 20 er vist to fotos af huset. Dels er det et foto, der er taget før familien flytter ind i 1909,
dels er det et foto af ægteparret Ørnberg, der formentlig også er taget af Nørmark Foto i 1910.
Bemærk også matrikelkortet på side 20. Herefter er det fotos fra nævnte album fra 1938.

Huset Døckerslund var et stort og smukt hus, hvidmalet, taget var af skifer, gråsort. Oprindelig var det en
gård. Oven for: facade mod syd.
Til højre ses den vestvendte gavl med indkørsel til
huset og hovedindgangsdør.
Bagerst anes garager, hvorom Else skriver:
Af gårdens gamle længer stod endnu den tidligere
stald, hvidkalket og med bindingsværk og tag af tegl.
Den husede fars biler.
I hønsehuset holdt hønsene til. Det var røde Rhode
Islands og brune italienere, der gav mange æg. Om
morgenen sad vi børn i køkkenet og spiste havregrød.
Kun om søndagen fik vi lov til at komme ind i spisestuen hos far og mor og nyde de blødkogte æg.
Forholdet mellem børn og forældre var ganske anderledes dengang. Om dette fortæller Gunnar Thuesen,
der er fætter til Else (hans mor Minna var søster til
min morfar), at han skulle sige De til sine forældre,
men ved feriebesøg på Døckerslund var det accepteret, at man sagde du til onkel Christian og tante Asta.
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Bag huset strakte sig den store
have, vel en tønde land, med
store dejlige, gamle frugttræer.
Der var en dam med guldfisk
og sivplanter. På vandoverfladen dansede insekter, som vi
kaldte skøjteløbere. Når foråret
kom, og vi skiftede til lette sko,
kunne vi sætte over dammen i
ét stort spring.
Kusinen Jytte, der var datter af
Astas broder Olaf, har oplyst, at
hun engang var faldet i denne
lavvandede dam. Hun blev kun
reddet, fordi en køkkenpige
tilfældigt kom forbi på vej til
køkkenhaven.
Længst nede i haven stod
stauder og nogle fantastisk
høje kastanjetræer. Dem
elskede jeg at klatre i. Så sad
jeg deroppe og så ud over
hele landskabet, mens jeg lod
mine tanker gå på langfart.
På den anden side af vejen lå
køkkenhaven med alle slags
grøntsager og frugter.
Hvor har jeg spist mange
jordbær derovre. Køkkenhaven er nu omdannet til parkeringsplads for kirken.

Til venstre husets pejsestue og
herreværelse.
Om maleriet over kaminen
skriver datteren Else:
Over kaminen i dagligstuen
hang et stort maleri udført på
fars bestilling af maleren Niels
Hansen. Det forestillede skibe,
der vendte hjem i de stille bølger ved aftenstide. Størrelse og
farver var nøje afpasset efter
kaminen og dens marmortoner.
På næste side endu et foto af
husets herreværelse med skrivebord, der er min oldefaders
(Christian Ørnbergs fader: Peter Anton Ørnbergs) svendestykke som snedker.
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Døren på bagvæggen til højre fører ud til entréen og den dobbelte dør til venstre førte ind til pigernes børneværelse da de var små.
Reolarrangementet på bagvæggen kom efter hjemmets
opløsning i 1938 til datteren
Elses hjem på Dyssebakken 17
i Gentofte.
Foto neden for er af spisestuen, hvor der kunne dækkes op
til 24 personer. Møblementet er
tegnet af arkitekten JensenKlint (far til Kåre Klint og Le
Klint), der tegnede Fredens
Kirke.
I forbindelse med bygningen af
denne fik min bedstefar kontakt
til ham og de må så have aftalt,
at han skulle tegne dette møblement, der altså er tegnet specielt til familien Ørnberg.
Møblementet var i eg og skulle
være det eneste møblement i eg,
som Jensen-Klint har tegnet.
Bag herreværelset og spisestuen
lå køkkenregionerne og bagerst
en systue, hvor en pige sad og
reparerede tøj. Også min søsters
og mit børneværelse (se foto på
næste side) lå i stueetagen med
en skolepult, hvor vi læste lektier.
Ovenpå lå soveværelserne og
øverst på loftet pigekamrene,
hvor der må have været stegende varmt om sommeren og isnende koldt om vinteren. Pigerne
kom aldrig ned i badeværelset –
de havde en servante.

Spisestue

Entré

Børneværelse

Herreværelse

Dagligstue

Grundplan af husets stueetage – tegnet i forbindelse med bygningen af havestue mod øst (til højre
på tegningen). Denne blev bygget i 1918 -19 jf. tegningen i byggesagen på Odense Stadsarkiv.
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Til højre et foto fra familiens egne albums. Det er
fra børneværelset i stueetagen lige inden for husets hovedindgang.
Her residerede i en periode Ebba og Else, da de
var små.
På det tidspunkt, hvor dette foto er taget – det er
fra 1931 – har de formentlig haft hver sit værelse.
Og det må så for den enes vedkommende have
været på 1. sal, hvor også forældrene og broderen
Jørgen havde deres værelser.

Husets dagligstue (til venstre), hvorfra der var forbindelse til den nye
havestue.
Til venstre og med vinduer til nordfacaden ses spisestuen.
I tilknytning til dagligstuen havde far
ladet bygge en vinterhave med søjler
og gulv i tavl.
Her stod juletræet og her dansede vi,
når far og mor bød til bal.
Foto neden for til højre.

Døckerslund lå ret langt uden for Odense i
kvarteret ved Stige, en lille by ved Odense
Kanal. Det var ikke noget fint kvarter, og
grunden til at far indrettede sit hjem netop
her var nok den, at gården lå frit, og så at
den lå i samme ende af byen som fabrikken.
Lige i nærheden opførtes en kirke, Fredens
Kirke, det var i 1920. Kirken var tegnet af
arkitekt Jensen-Klint, som også byggede
Grundtvigskirken.
[Grundtvigskirken i København blev indviet i
1940, hvorfor Fredens Kirke i Odense kan
betragtes som en slags forstudie til denne.]

Foto til venstre er med Ulla, Else og Ebba foran
den nybyggede vinterhave. Foto er fra 1921 og
kommer fra familiens egne album.
Fotos fra det her omtalte særlige album, der blev
tilvejebragt i 1938 på foranledning af børnene af
Asta og Christian Ørnberg, er givet videre til Odense Bys Museum: Møntergården.
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Koncept til skilsmissebevilling.
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Tiden fra 1934 til 1967
Tiden efter skilsmissen betyder voldsomme ændringer for min bedstemoder.
Dels flytter hun fra et stort hjem og familieliv med tjenestefolk og ganske mange relationer til det
absolut højeste borgerskab i Odense til en mindre lejlighed i København, hvor hun kun kan være
kendt af meget få mennesker. I Odense havde familien mange venner, som man tog på udflugter
og sejlture med. Familien var kendt i hele Odense.
Dels flytter hun fra et liv med sine børn, af hvilke Ebba og Else dog er næsten voksne, til at bo for
sig selv uden de daglige og nære relationer til disse børn. Hun flytter væk fra det Odense, der siden hendes fødsel i 1888 har været rammen om hendes liv.
Hun er nu 46 år gammel.
Ifølge Separations- og Skilsmissevilkårene er det min bedstefader, der får forældremyndigheden
over de to yngste børn Else og Jørgen. Og det nævnes, at Jørgens ferier skal tilbringes halvt hos
moderen, halvt hos faderen.
Med hensyn til denne bog, der hidtil har været præget af et meget stort antal fotos, der nok for det
meste er taget af hendes nu tidligere mand, sker der den ændring, at de følgende sider kun vil
rumme fotos, der er taget i familiemæssige sammenhænge hos hendes børn, hvoraf døtrene Ebba
og Else, der efter indgåelse af ægteskab, bliver bosatte i Københavnsområdet.
Sønnen Jørgen bliver efter skilsmissen boende hos faderen i Odense og han fortsætter familiens
relationer til Thriges Fabrikker, idet han dér først er i lære som elektromekaniker og senere kommer til at arbejde som ingeniør på virksomheden.
Min bedstemoder har i forbindelse med skilsmissen og vidst også som en mulig tryghed efter denne haft forventninger om et nyt samliv med en mand, der boede i København. Denne var gift og
havde også i sit ægteskab børn.
Det er en kendsgerning, at hun gennem flere år efter skilsmissen har haft forskellige relationer til
ham; f.eks. har de været sammen på flere sommerferier på Anholt. Jeg har selv haft lejlighed til at
gennemse gæstebogen på Hjorts Pensionat på Anholt. I årene fra 1935-42 ses deres navne side
om side i gæstebogen for Havely, som en del af pensionatet blev kaldt. Nogle af somrene var min
moder også med; dette var efter hendes ægteskab og med hendes førstefødte – min broder Peter.
Disse står også nævnt i gæstebogen.
Men forholdet til denne gifte mand ophørte omkring 1942 -43!
Disse sommerophold på Anholt før 2. Verdenskrig har formentlig afstedkommet, at mine forældre –
og senere jeg selv med familie – har fået et helt særligt og nært forhold til øen Anholt. Utroligt
mange ferier er blevet tilbragt på øen – især efter at mine forældre i 1970 fik eget sommerhus dér.
I de mange familiefotoalbums er der i øvrigt fra 1934 fotos, der viser, at familien – og det må så
være uden min bedstemoder – har besøgt Anholt på sejlerferie.
Min bedstemoders økonomiske forhold ændres også radikalt.
Ved skilsmissen får hun for kr. 26.000 aktier og kr. 41.000 i kontanter.
Dette sidste beløb svarer if. Danmarks Statistiks prisomregner til ca. kr.
1,353 millioner i 2008-kroner. I underholdsbidrag får hun kr. 4.000 årligt,
hvilket iflg. samme prisomreger svarer til kr. 132.000 i 2008-kroner.
For så vidt det sidste beløb, underholdsbidraget, sker det helt uforudsigelige, at hendes fraskilte mand helt uventet dør i august 1938, hvorefter
underholdsbidraget ophører.
Også på dette område (se på side 46 om hendes boligsituation) er det min
onkel Frits Rosenquist, der træder til og via kontakt til Th.B. Thriges Fond
hjælper hende til en fortsat understøttelse – desuagtet hun formelt er fraskilt ægtefælle til den tidl. afdøde direktør, min bedstefader.
I denne forbindelse har jeg hæftet mig ved, at min onkel på det tidspunkt
var ansat i sagførerfirmaet Albert V. Jørgensen. Denne sad samtidig i
Th.B. Thriges bestyrelse.
I 1934 dør min bedstemoders morbroder Thorvald og da han er ugift, arver
bl.a. min bedstemoder kr. 2.800, hvilket omregnet til d.d. priser svarer til
ca. 92.500 kroner i 2008-kroner.
Sønnen Jørgen Chr. Ørnberg kommer i forbindelse med skilsmissen på Birkerød Kostskole. Foto til
venstre er fra 1934 – måske et konfirmationsfoto.
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Jf. Separations- og Skilsmissevilkårene medtager min bedstemoder fra sit hidtidige hjem i Odense
disse genstande, der måske kan give nogle af børnebørnene (herunder jeg selv) mulighed for at
genkalde sig nogle inventargenstande i vore respektive barndomshjem og egne hjem i dag:
1 dameskrivebord
1 kommode
1 piedestal
Seng med dertil hørende sengeklæder
Halvdelen af dækketøj
Halvdelen af det ”oprindelige sølvbestik”
Halvdelen af det ”oprindelige service” af glas
og københavnsk porcelæn
1 spejl i forgyldt ramme
1 broderet skrivebordsstol
1 polstret stol (fruens soveværelse)
1 antik mælkehvid opsats
1 stor gammel kobberspand (spisestuen)
1 lille rundt bord på trefod
2 blomsterbilleder (malet af fruens moder)
Nogle gamle sølvskeer og gafler
En del noder
1 lampe (gammel russisk tekoger)

Hidrører fra hustruens hjem;
Alle med indhold

1 lampe (hvid med blomster)
1 gammel glasskål på sølvfod
1 strassbourgerfad
2 gamle vinglas på engelsk bakke
Kaffekopper (hvidt med guld)
1 radering (Eiler Rønnows Gård)
2 gamle sønderjydske lerskåle
12 sølv hummergafler
3 tinfade (fra buffeten i spisestuen)
1 flygel
1 bord med grønne kakler
1 tebord på ruller
1 bruntglasseret fajance-kaffestel

På baggrund af størrelsen og indretningen af hjemmet på Døckerslund, synes jeg ikke hun har
medbragt så forfærdelig meget ’gods og guld’, hvilket kan hænge sammen med mulige forventninger til et nyt ægteskab.
Mine søstre, kusiner og fætre husker at have besøgt min bedstemoder i hendes hjem på Frederiksberg Alle. Jeg selv husker ikke at have besøgt hende dér.
Det er oplevelsen hos disse, at hun havde indrettet sig et fint hjem med mahognimøbler. Når man
besøgte hende, var det hyggeligt og der blev drukket te af fine, tynde kopper.
Hos enkelte er det opfattelsen, at hun kunne virke snobbet og at hun havde meget få venner eller
veninder.
Når hun (sent i sit liv) havde hjemmehjælp, skulle disse blive i køkkenet.
Søstrene Jenny (der døde i 1952) og Caja (der døde i 1967 – samme år som hun selv) boede begge i København. Det er erindringen i familien, at hun på dette tidspunkt i sit liv havde et noget anspændt forhold til søsteren Caja. Disse to blev helst ikke inviteret sammen! Jenny og især dennes
datter Esther har hun gode relationer til – mere om dette senere.
Det nære forhold til broderen Olaf opretholdt hun gennem hele livet og der ligger fra hendes hånd
en del breve til ham. Mere om dette i afsnittet om ham.
Hun har alt i alt udtrykt en fredelig kvindeverden, hvor en af hendes ’sysler’ var håndarbejde fra
Håndarbejdets Fremme. Foretrukken avis var Dagens Nyheder.
Mine kusiner husker at have været med hende på museumsbesøg og til koncert – f.eks. i Odd Fellow Palæet.
Og hun kunne invitere på te på Josty ved Frederiksberg Have. Hun boede kun få minutter herfra.
Disse besøg og udflugter har dog næsten altid været på min moster Elses initiativ og med hende i
front.
Det er også oplevelsen, at hun ikke har været det aller mest lystige væsen at være i nærheden af.
Hun formåede ofte, at gøre sig ynkværdig når hun beskrev sig selv som ensom og når hun så på
opfordring fra datteren Else blev opfordret til at invitere nogen, kunne svare: ’jamen, jeg har jo ikke
noget at byde på’.
Min moster Else har en gang berettet om et møde med en af hendes moders ungdomsveninder.
Denne skulle have spurgt til min bedstemoders muntre sjæl.
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Det var bestemt ikke det billede vi børnebørn havde af hende – en munter sjæl!
Hun huskes mest som en lyseslukker, som
en der i den grad kunne kvæle en god
stemning.
Når lige undtages situationer, hvor hun
havde fået et par glas og så kunne virke
som en sjov og humoristisk kvinde.
F.eks. som på dette foto fra en nytårsaften
1960 på Dyssebakken hos datteren Else
og hendes mand Frits.
Men erindringen om den muntre sjæl udtrykker nok meget tydeligt det knæk, den
bitterhed og det voldsomme svigt hun oplevede ved sin skilsmisse efter 25 års ægteskab. Se også citatet midt på side 37.
Min bedstemoders tid i København bliver i begyndelsen – og det er de første 16-17 år – enormt
omskiftelig, hvilket illustreres af denne oversigt over hendes bosteder i perioden 1934 til hendes
død i 1967. Det mere end anes, at hun ikke har kunnet finde sig til rette ret mange steder. Dog
synes hun at falde til ro på Frederiksberg Alle, hvor hun sammenlagt bor i omkring 15 år.
På den sidstnævnte adresse, der er et plejehjem, har hun fortsat sin lejlighed på Frederiksberg
Alle.
I de første 16-17 år af tiden i København bor hun 16 forskellige steder.
ADRESSE

KOMMUNE /
STED

ANTAL
år
mdr

16/3 1934

Døckerslundsvej 2,

Odense

25

16/3 1934

11/5 1934

Bornholmsgade 8, 2.

København K

12/5 1934

17/8 1936

Sortedam Dossering 93 A, st.th.

København Ø

2

3

18/8 1936

27/9 1939

Biskop Krags Vænge 4, 1.tv.

København Ø

3

1

28/9 1939

19/1 1940

Niels Hemmingsens Gade 10, 5.

København K

4

20/1 1940

17/4 1940

Poul Ankers Gade 2, 2.th.

København K

4

18/4 1940

24/3 1941

Norasvej 20

Charlottenlund

11

25/3 1941

9/9 1941

Vestre Boulevard 8 (Turisthotellet)
(i dag: H.C. Andersens Boulevard)

København

5½

FRA

TIL

1909

3

10/9 1941

10/10 1941

Fridtjof Nansens Plads 2, 1.

København Ø

10/10 1941

31/10 1943

Kastelsvej 21 A, 1.tv.

København Ø

2

½

1

1/11 1943

17/9 1945

Skovalleen 30

Gladsakse

1

10 ½

18/9 1945

31/5 1948

St. Kongensgade 21, 2.tv.

København K

2

8½

1/6 1948

8/9 1948

Helnæs Kro

Ebberup, Assens

3¼

8/9 1948

31/3 1949

Buddingevej 90 E

Lyngby Tårbæk

6¾

1/4 1949

31/3 1950

Stadionvej 44, 2.tv

Bolbro, Odense,

1/4 1950

31/5 1950

Bornholmsgade 1

København K

2

1/6 1950

31/10 1950

Svanevænget 4, st.th.

København Ø

4

1/11 1950

29/11 1954

Frederiksberg Allé 78, 1.mf.

Frederiksberg

3

1

30/11 1954

31/1 1966

Frederiksberg Allé 78, 3.mf.

Frederiksberg

11

2

1/2 1966

7/12 1967

Godthåbsvej 83, Plejehj. Østervang

Frederiksberg

1

1

Min bedstemoders svigersøn Frits Rosenquist, der var sagfører og via sit arbejde havde kendskab
til nogle af de advokatfirmaer, der dengang administrerede ejendomme, havde i lange perioder nok
at se til med at skaffe hende (hjælpe hende til) nye lejligheder, når hun ikke fandt den aktuelle tilfredsstillende.
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I 1935 gifter datteren Else sig med Frits Rosenquist. Else er på
dette tidspunkt lige knap 19½ år gammel og gravid med deres
første barn Birte. Frits er 25 år gammel.
Vielsen sker i Fredens Kirke den 13. oktober 1935 og dette
betyder jo nok, at selve bryllupsfesten er foregået på Døckerslund.
Else har i de tidligere benyttede erindringsnoter skrevet om sit
møde med sin kommende ægtemand. Om den første gang,
hun bliver inviteret ud af Frits skriver hun:
Fra fars besøg i København var jeg vant til at klæde om til lang
kjole for at gå ud og spise på restaurant, så jeg stod foran
døren til Frits lejlighed iført en lang rød aftenkjole, under en
rød aftenfrakke med broderede fugle, som mor havde købt i
Egypten.
Jeg tror nok Frits var ved at besvime, da han lukkede op, ikke
blot ved synet af mig, men også ved tanken om sin tegnebog.
Kunne indholdet bære til en middag med en så elegant ung
dame?
Vi spiste middag på Wivex, og tegnebogen holdt. Men det var
med nød og næppe.
(Foto til venstre er af Else fra sommeren 1935 på sejlerferie i
Limfjorden.)

Frits Rosenquist er født i Viborg den 30. januar 1910. Han er søn af læge Christian Theodor Rosenquist og Anna Mikkeline Meinertz.
Ved dåben er han navngivet Fritz, men skriver sig hele sit voksenliv Frits, hvilket vist har den sammehæng, at det på den tid ikke var så ønskeligt at navngive sig med et alt for tyskklingende navn.
I ægteskabet fødes disse fire piger:
Birte – født 29. februar 1936,
Anne – født 28. februar 1939,
Lene – født 18. august 1942 og
Ulla – født 23. juni 1945.
Foto til højre er fra påsken 1937 – skiferie i Norge. Det er fra venstre min moder Ebba, søsteren
Else og hendes ægtemand Frits Rosenquist.
I december 1937 gifter min bedstemoders ældste
datter Ebba (min moder) sig med Poul Wibrand.
Det sker den 18. december 1937 i Th. Kingos
Kirke i Odense. Også hun er som søsteren gravid og nedkommer i juli 1938 med ægteparrets
første barn – min storebroder Peter.
Min moder er ved indgåelse af ægteskab godt 24½ år gammel. Hendes ægtemand Poul Wibrand
29½ år gammel.
Også dennne bryllupsfest er foregået på Døckerslund.
Poul Wibrand, der er ingeniør, er søn af overingeniør (ved Jysk Telefon A/S) Johan Andreas
Wibrand og Herdis Bodil Marie Eriksen1.
Han har været gift en gang før. Hans første hustru (Elsa Wilhelmina Hansen) døde imidlertid i barselsseng i 1936. Fra dette ægteskab bringer han datteren Elsa (kaldet Lillan), født 16. maj 1936,
med ind i det nye ægteskab.

1

Om begge disse er skrevet slægtsbøger; begge med titlen Anespor med efterfølgende navn. Disse bøger findes bl.a. på
de 4 Landsarkiver og på Frederiksberg Bibliotek.
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I ægteskabet fødes børnene:
Peter – født 31. juli 1938, død 1. februar 1997;
Ingrid og Jan – tvillinger, født 1. januar 1940 og
Susanne – født 7. januar 1943.
Ingrid døde den 26. juni 2006.
På foto her til højre er det Poul Wibrand (min fader) sammen med ægteparrets førstefødte Peter
på altanen til huset på Ewaldsvej 9 i Rungsted,
hvortil familien flytter i 1941.

Og her den samlede børneflok i Rungsted
anno 1946.
Fra venstre er det Jan, Ingrid, Elsa (kaldet
Lillan), Peter og Susanne.

Sønnen Jørgen gifter sig den 5. juli 1941 i Th. Kingos
Kirke i Odense med Henny Lis Langkier (foto til venstre).
De skulle efter sigende have mødt hinanden på OB’s
tennisbaner, hvor det bedre borgerskabs børn dengang
mødtes!
Han er på dette tidspunkt 21 år gammel, hun er 22½ år
gammel. Hun er datter af direktør Hans Christian Larsen
Langkier og Anine Cathrine Larsen.
I ægteskabet fødes børnene:
Thorsten – født 18. juni 1943,
Helle – født 30. april 1946 og
Ulrik – født 8. juli 1953.
Henny Lis Langkier tager i 1975 navneforandring til Lis
Langkier.
Dette sker formentlig i forbindelse med hendes skilsmisse
fra Jørgen Ørnberg.

På et – desværre ikke særligt velbevaret – foto fra ca. 1957 ses her min bedstemoder sammen med sønnen Jørgen
og hans hustru Lis Langkier samt børnene Helle og Ulrik.
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Det er nævnt tidligere, at de to døtre bosætter sig i Københavnsområdet.
Datteren Else bor en kort periode i Blidapark i Charlottenlund for derefter at bosætte sig på Dyssebakken 17 i Gentofte. Her bor hun og hendes familie til først i 1990-erne.
Datteren Ebba bor en kort periode i Charlottenlund for derefter fra 1940 at bosætte sig i Rungsted
på Ewaldsvej 9. Hun bor her med familie til 1953, hvorefter familien en kort tid flytter til Nærum for
derfra at flytte til Odense.
I Rungsted så vi kun min bedstemor ved
fødselsdage, højtider og familiefester.
Disse ganske sjældne besøg gjorde, at
vi børn ikke fik opbygget noget nært
forhold til min bedstemoder. Men når
hun var på besøg erindres det, at hun
ikke just var den, der søgte os børn. Hun
kunne virke lidt striks (f.eks. med høflighed og bordskik) og ’kold’.
Dette foto fra sommeren 1941 kan
umiddelbart set udtrykke en hyggelig
familiesituaiton, men jeg bemærker mig,
at jeg selv, der sidder hos min bedstemoder, åbenbart forsøger at komme
væk.
Måske er dette en efterrationalisering! Min fætter Thorsten husker en historie om mig og min bedstemoder. Denne historie foregik omkring 1956 på vores daværende adresse på Henrik Hertzvej i
Odense, hvor min bedstemoder skulle komme på besøg. Da hun ankommer, går hun gennem haven og støder her sin hat ind i en tøjsnor. Hertil skulle jeg have kommenteret – lidt tørt: ”Tja, det er
for at narre fjenden”.
Herefter vendte min bedstemoder om og forlod haven/huset igen.
Fotoet her til højre er fra sommeren 1942 –
taget ved min broder Peters 4 års fødselsdag
på Ewaldsvej 9 i Rungsted. Pigen i midten af
billedet er min søster Ingrid; til højre for hende
står Peter med en fødselsdagsgave.
Peter var nok min bedstemoders øjesten i
børneflokken i Rungsted. Sådan huskes det.
Dette foto – også fra Rungsted – er formentlig
fra sommeren 1943. Det viser for mig, det
billede jeg har af min bedstemoder: kølig og
tilbagetrukket – stående bagerst i mørk pels.
Damen bagerst til venstre er vores ’moster’
Vølle (vores faders moster).
Børnene er fra venstre: Elsa, Ingrid, Jan (undertegnede) og Peter.
Min bedstemoder var en langt hyppigere
gæst på Dyssebakken. Min moder var medarbejdende hustru i vores faders entreprenørfirma, hvorfor her ikke var så meget tid til
overs. Og efter familiens flytning fra Rungsted til Nærum og kun to år senere til Odense
i 1955 blev der endnu længere imellem besøgende.
Og endelig var Dyssebakken langt nærmere
Frederiksberg end Rungsted var.
I hjemmet på Dyssebakken er min bedstemoder på besøg ca. en gang hver uge og deltager her ud
over i familiefester og selskaber.
Min moster Else var hjemmegående husmor og tog sig en del af sin moder – såvel i hendes eget
hjem, som ved besøg hos hende på Frederiksberg Alle. Her har mine kusiner ofte været med på
besøg.
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Min bedstemoders nevø Jens Marcus Galthen Bech (han er født i 1943), der var søn af hendes
broder Olaf, har i sine erindringer skrevet dette om sin faster når hun kom på besøg:
Min faster Asta har jeg kun kendt i hendes ganske lange enkestand. Hun var på det tidspunkt
en noget stramtandet dame med håret skilt i midten og strammet bagud i en knude i nakken.
Hun kedede sig vistnok vældigt i sin ensomhed, eller også var hun bare rastløs; i hvert fald har
jeg det bestemte indtryk af hende at hun permanent vagabonderede fra det ene gæsteophold
hos familie til det andet, hvor hun idelig jamrede over sin ensomhed.
Hun har måske også følt nogen bitterhed mod den skæbne, der lod hende blive skilt fra den hovedrige Ørnberg ganske kort tid før dennes død, hvorved hun jo gik glip af ikke ubetydelige ressourcer til at forsøde sin alderdom med.
Det var min mors (og, mens han var rask, vistnok også min fars) skræk, når hun pludselig annoncerede at ”nu kom hun på fredag”. Jeg tror ikke hun gav sig af med at spørge om det eventuelt kunne passe, lige som hun heller ikke befattede sig med på forhånd at meddele, hvor længe hun agtede at opholde sig hos værtsfolkene. Min mor har med gysen fortalt om at Asta undertiden kunne lægge sig ind hos dem i Odense i sommetider fjorten dage eller tre uger ad
gangen, hvilket jeg faktisk godt selv kan huske.
Jeg var lidt utryg ved hende, selv om hun vist egentlig også tit var meget venlig over for mig,
men hun var ikke noget udtalt talent med børn.
Dog, hun var – som sin bror – god til at tegne, og det underholdt hun mig under tiden med under sine besøg hos os, også i Svendborgtiden.
Retfærdigvis bør det dog tilføjes, at der i det afleverede materiale1 ligger nogle utrolig kærlige
og forstående breve fra hende til min far fra den turbulente tid før hans skilsmisse, hvor han
havde lært min mor at kende.
Jeg selv og mine søskende har ingen erindring om, at min bedstemoder indlogerede sig hos os i
Rungsted eller (efter 1955) i Odense.
I 1950 flytter min bedstemoder ind i
en lejlighed på Frederiksberg Allé 78.
En opgang bagerst på dette foto –
taget af undertegnede.
Her bor hun først på første sal, men
flytter 4 år senere til 3. sal. Og her
bliver hun boende til sin død.
Lejlighedskomplekset hun flytter ind i
er bygget, hvor tidligere Jeanne d’Arc
Skolen – i folkemunde kaldet Den
franske Skole - lå. Denne blev i marts
1945 fejlagtigt bombet af Royal Air
Force, der søgte at bombe Shellhuset, hvor Gestapo havde hovedkvarter. Ved bombardementet af skolen
omkom 86 børn og 13 voksne.
Det sidste års tid af sit liv bor hun på plejehjemmet Østervang på Godsthåbsvej – skråt over for
Landbohøjskolen.
Min bedstemors niece (søsteren Jennys datter Esther) har i nogle erindringer bl.a. skrevet:
Ude paa Frederiksberg Alle 78, 3. Sal, boede min Mors yngste Søster Asta Ørnberg. Hun havde
nogle enkelte Gange besøgt os – først en Sommer i Assens [1945-49], hvor hun ferierede paa
Helnæs Kro paa samme Tid, som min Mor var paa Ferie hos os og senere en gang ude paa
Raadvadsvej.
Da Nus [gift med Jennys søn Iwan] fejrede sin 50-Aars Fødselsdag d. 9. August 1957, var Moster Asta med til Fest, og siden dengang, blev hun en fast Gæst her hos os.
I Oktober 1961 før Nus og Iwans Sølvbryllup faldt hun og brækkede sit Laarben (et Fald hun aldrig overvandt, og hun fik aldrig sit gamle Helbred igen, d.v.s. hun kom aldrig til at gaa, men tilbragte sine sidste mange Aar i sin Kørestol hjemme i sin Lejlighed og af og til paa Sygehus).

1

Jens M.G. Bech har til Bymuseet i Svendborg afleveret en stor mængde private erindringer, fotos m.m.
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Jeg blev en kærkommen Gæst hver Uge i hendes smukke Hjem eller paa forskellige Hospitaler,
hvor hun var indlagt, naar Lægerne ville gøre nye Forsøg paa at faa Knoglen til at danne Kalk
eller nyt Sølvsøm skulle indopereres.
Det var en haard Skæbne hun fristede i sine sidste Leveaar. Hun døde i November 1967.
Husker Esther Dupont, som hun kom til at hedde efter adoption. Men hun var født Bech.
Min bedstemoders barnebarn Helle bliver i 1965 gift med Niels Erik Eriksen.
Denne lærer min bedstemoder at kende først i 1960-erne, da han i sommerferier fungerer som
portør på Frederiksberg Hospital.
Niels Erik Eriksen husker, at min bedstemoder af medarbejderne blev betragtet som en ’fin’ dame.
Generelt var hun ikke besværlig at ’arbejde med’, men hun kunne dog være lidt skrap.
Og så husker Niels Erik Eriksen hende som en smuk gammel dame.

Min bedstemoder døde den 7. december
1967 og blev begravet på Mariebjerg Kirkegård den 14. december 1967.
Mariebjerg Kirkegård er i 2006 blevet kanoniseret som et forbilledligt kunstværk med
denne begrundelse.
Mariebjerg Kirkegård har kunstnerisk og
kulturhistorisk betydning som arkitektur
og moderne gennembrudsværk og som omsætning af dyrkningsformen ”en rydning i en skov” til
arkitektur.
Man skulle her have skabt sammenhæng mellem kirkegård og gravsteder, mellem enhed og helhed.
Da jeg gik der for at fotografere min bedstemoders gravsten oplevede jeg, at det for mig var den
mest utrygge og mørke kirkegård, som jeg til dato har været på.

Skiftebehandlingen efter min bedstemoder foregår som privat skifte med min onkel Frits Rosenquist som sagfører. Ved et privat skifte findes ikke så mange oplysninger, men der er dog til skiftemyndigheden fremsendt en opgørelse over indtægter og udgifter samt den endelige arvebeholdning, der er til deling mellem hendes 3 børn Ebba, Else og Jørgen.
Af oversigten fremgår, at min bedstemoder året før hun dør låner sin søn Jørgen kr. 25.000 (svarer
til ca. kr. 200.000 i d.d.priser) via et gældsbrev. Dette lån modregnes i arveopgørelsen. I likvide
midler har hun ved sin død haft ca. kr. 10.500 og en obligationsbeholdning på ca. kr. 19.300.
De 3 arvinger får hver ca. kr. 16.900, der omregnet jf. Danmarks Statistiks prisberegner, svarer til
godt kr. 123.000 i 2008.
Og dette betyder så, at min bedstemoder ved sin død har rådet over en kapital, der omregnet til
d.d. har været ca. kr. 400.000.
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Efterkommere, Asta T. Bech – 3 generationer
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Jenny Bech
Dette afsnit er i nogen grad baseret på oplysninger fra Jenny Bechs efterkommere.
Fra hendes datter Esther Dupont findes et 23 sider langt skrift: Mit levnedsløb, som jeg har lånt af
Esthers søn Leif Arne Dupont Laursen. Disse levnedsbeskrivelser handler mest om Esther og hendes liv, men rummer også nogle oplysninger om hendes moder.
Endvidere har jeg talt med alle øvrige børnebørn (mine grandfætre og grandkusiner, som jeg ikke
førend her i 2009 har kendt til) og her har jeg hentet mange konkrete oplysninger + fotos.
Fra Jenny Bech findes et udklipsalbum, der i dag befinder sig hos barnebarnet Søren Bech. Heri
har hun indsat artikler m.m., der har haft hendes interesse.
Oplysningerne om Jenny Bechs ægtemand har jeg selv fundet. Disse fylder – grundet hans ’meriter’ – nok en del, men har i en periode også været en ganske væsentlig del af hendes og hendes
børns liv. En ganske turbulent periode – synes jeg.
Som tidligere nævnt er hun født den 25. januar 1881 i Odense.
På foto her til højre er Jenny ca. 2 år gammel.
Hun havde svagt rødligt hår, hvilket nogle af hendes børn var
bange for skulle slå igennem hos deres børn. Dette er dog ikke
sket. Se også fotos på siderne 9 og 11.
Esther skriver i sin levnedsbeskrivelse, at hendes moder som
barn besøgte familien Meulengracht [han var direktør på Ceres
Bryggeriet] i Århus og at denne familie egentlig gerne ville have
adopteret hende, da de selv var barnløse.
Han var ud af en købmandsslægt Meulengracht i Århus, der havde boet på Lille Torv som naboer til købmanden Marcus Galthen
Bech i Badstuegade 2, hvor Jennys fader i øvrigt havde boet som
dreng. Og det er bl.a. på dette tidspunkt, der er skabt relationer
mellem de to familier.
Men tidligere endnu har farfaderen til ovennævnte L.C. Meulengracht, der hed Harboe Meulengracht (1767-1853) i 1816 været
lavværge for enken i forbindelse med skiftebehandlingen efter
Jens Nielsen Bech (1762-1816). Og dette er i sig selv en tæt
kontakt i mellem to familier. Men de tilhørte også begge det ’bedre borgerskab’ i Århus.
I folketællingen for 1901, hvor Jenny fortsat bor hjemme står hun opført som lærerinde uden at jeg
dog kan se, hvor hun har undervist. Senere i livet arbejder hun som kontorassistent.
Foto af Jenny Bech fra omkring 1900-1905.
Jenny Bech bliver i Odense indtil omkring 1905 eller 1906,
hvor hun flytter til København. I Københavns Politis registerblade findes hun den 1/5 1906 på adressen Vesterbrogade
85, 3. med titel af kontorassistent.
Herefter er hun flyttet til Kolding, hvor hun bliver ansat i et
forsikringsselskab.
I Kolding møder hun Otto Skousen med hvem hun bliver gravid. Forholdet ophører dog, idet han – if. det oplyste – stikker
af (udvandrer) til Amerika.
Graviditeten og det ’uægte’ barn, der blev født på såkaldt
diskret ophold i Lindum Sogn ved Viborg, beskriver dette
barn, der fik navnet Esther, langt senere på denne måde:
Jeg kom til Verden d. 28. September 1907 i Jordmoderboligen
i Lindum ved Tjele Langsø, hvor min Mor Jenny Bech var på
’Diskret Ophold’, som det hed dengang, naar en ung Pige af
det bedre Borgerskab kom ’galt af sted’ og fødte et Barn uden
for ægteskab!
Det var en stor Skandale, og Familien tog ligefrem Afstand fra den ulykkelig Pige.
Et diskret ophold blev økonomisk ordnet på den måde, at den pågældende unge pige, der var
kommet i ulykke, arbejdede som unge pige i hjemmet, hvor hun skulle føde – her hos jordmoderen
i Lindum.
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Et barnebarn har – med reference til sin moder Sonja Walburga – fortalt, at Jenny blev udstødt af
sin moder, men at hendes to søstre hjalp hende økonomisk så godt de kunne. Disse to søstre er
Caja og Asta og hjælpen har formentlig været givet fra den tid, hvor de var blevet økonomisk godt
gifte.
Jenny Bechs nevø arkæologen Jens M.G. Bech (1943-2006) har i sine erindringer skrevet dette
om Jenny Bech.
Min faster Jenny var vistnok familien Bechs sorte får, eller blev i hvert fald betragtet som sådan
af sine søskende – givetvis dybt uretmæssigt. Sagen var den, at hun som ganske ung ikke blot
fik et ”uægte” barn, hvad der i sig selv kunne være galt nok, men det tilmed med en jødisk polak
ved navn Wladislaw Daszkéwicz!! Som hun oven i købet giftede sig med.
Her vidner Jens Bech – og vel også hans fars – erindringer om en fejlerindring, idet den jødiske
polak var katolsk russer eller lette (måske var hans moder polak) og så var det i øvrigt slet ikke
med denne, at Jenny fik det uægte barn. Men det udtrykker måske præcist nok familiens – og nok
primært moderens – oplevelse af, at det var særdeles upassende dels at få et uægte barn, dels at
gifte sig med en katolik, der tilmed var russer/lette. Og så har man i øvrigt snakket så lidt om det, at
der er opstået fejlerindringer!
Jens Bech fortsætter sin beskrivelse:
Man skulle jo i dag synes at det sidste kunne kaste i det mindste et slørende skær af respektabilitet over det forfærdelige faux pas, hun havde begået, men næh, nej: Hun blev vist aldrig sidenhen rigtig regnet for noget af sine tre søskende, undtagen når nogle af disse var raget uklar,
og en af parterne (eller begge?) derfor søgte alliance hos den ellers ikke højtagtede Jenny.
Min mor og jeg selv syntes nok, at Jenny var blevet stedmoderligt og uretfærdigt behandlet.
Men dette skal vel forstås som et resultat af den bonerthed og det snæversyn, der ikke mindst
har grasseret i et småborgermiljø, som det min far og mine fastre havde rod i.
Esther bliver kun to måneder efter fødselen sat i pleje – som en anden Gøgeunge (skriver Esther)
– hos Marie og Marius Peter Dupont i Fredericia.
Denne familie flytter i 1914 til Århus.
Jenny Bech er før 1910 flyttet til Århus, idet hun lærer sin kommende mand at kende i sommeren
1910, hvor hun arbejder hos fa. Carø og Leth (i Århus) som bogholderske. Hun gifter sig den 12.
august 1911 med Wladislaw Alexandrowitsch Daszkéwicz. Han var russisk af fødsel – født den 6.
marts 1886 i Vygoda i gouvernement Vitebs i det nuværende Hviderusland. Dog fremtræder han
her i Danmark som lettisk statsborger.
Hans forældre er smed Alexander Daszkéwicz og hustru Thekla Wistiski.
Han er kommet til Danmark i maj 1906 og flytter til Århus i juli 1907.
Vielsen sker i den romersk-katolske kirke Vor Frue Kirke i Århus.
Ægteparret får børnene:
▪ Iwan, 1911-73, født i Århus;
▪ Sonja Walburga, 1912-94, ligeledes født i Århus;
▪ Marija Helena 1917-87, født i København.
Alle får de – som moderen – efternavnet Daszkéwicz. Dette efternavn bærer de indtil 1943, hvor de
tager navneforandring til Bech. Dog ikke Sonja Walburga, der i 1936 har giftet sig til efternavnet
Rasmussen.
Og alle er de ved dåben lettiske statsborgere.
Hans stillingsbetegnelse er ved vielsen maskinarbejder.
I forbindelse med vielsen konverterer Jenny Bech til katolicismen da hendes ægtemand er katolik.
Alle tre børn er døbt i katolsk kirke, men medens Jenny Bech forbliver katolik til sin død, fastholder
hendes tre børn ikke kontakten til den katolske tro.
Jenny Bech har jævnligt besøgt datteren Esther hos dennes plejeforældre i Fredericia. Esther benævner hende i barneårene Mor Bech, men hun aner tidligt, at der var eet eller andet galt. Da Esthers plejefamilie flytter til Århus opstår en kort periode med en noget hyppigere kontakt. Bl.a. er
det Jenny Bech og hendes mand Wladislaw A. Daszkéwicz, der hjælper dem til rette i begyndelsen
af deres ophold i Åbyhøj.
Wladislaw Alexandrowitsch Daszkéwicz kommer fra 1919 i kontakt med Statspolitiet i København.
Fra sagsakterne her kan gengives dette om hans arbejdssteder i Århus, hvor han i øvrigt – viser
det sig senere – gennemgående lader sig ansætte under forkerte navne:
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• Fra 1907-1910: Aaes Laasefabrik i Århus. Her kaldte han sig Paplowski.
• Fra 1910-1912: Frich’s Fabr. i Århus. Her kaldte han sig Stephan Lübenecz.
• Fra 1912-1913: Thygesens Trævaremaskinfabrik i Åbyhøj. Her kaldte han sig Carley.
• Fra 1913-1914 Amstrups Maskinfabrik i Mejlgade i Århus. Her kaldte han sig Carley.
Ved to af de nævnte ansættelsesforhold i Århus bliver han bortvist på baggrund af mistanke om
tyveri af værktøj. Men disse forhold meldes ikke til politiet. Dette oplyses dog senere til politiet, da
man begynder at ’dykke i’ hans fortid.
Fra 1914 (jf. oplysningerne til politiet i 1919) forsøger han sig med egen virksomhed i Åbyhøj –
noget med messing. Men denne virksomhed måtte han ophøre med grundet krigen, hvor der ikke
kunne skaffes materialer (messing). Det er ikke oplyst, hvad han søgte at fremstille/sælge.
Jenny Bech og Wladislaw Alexandrowitsch Daszkéwicz bor i Åbyhøj til maj 1915, hvor de flytter til
København. Han får i september 1915 ansættelse på Nielsen & Winthers Maskinfabrik – som fræser og former.
Senere arbejder han hos
• Brdr. Hartmann i Nyhavn 31; og på
• Altham og Nielsen Fabrik, Frydsvej.
Under hensyntagen til politiets senere store interesse for hans politiske virksomhed, finder jeg det
interessant, at hans første ansættelsessted i København er på en fabrik, der på den tid også fremstillede flyvemaskiner, der i et vist omfang blev solgt til det danske militær!
I 1915 søger Wladislaw Alexandrowitsch Daszkéwicz om en såkaldt opholdsbog.
Ifølge lov af 1875 om tilsyn med fremmede skulle alle indvandrere have en opholdsbog. Den skulle
ved flytning til og fra en kommune undertegnes hos de lokale politimyndigheder. Formålet var at
give politiet mulighed for at følge indvandrernes færden. Først når de fik dansk indfødsret, faldt
kravet om opholdsbogen bort.
Heraf kan udledes, at han ved sin ankomst til Danmark i 1906 ikke har søgt om opholdsbog! Det
var der i øvrigt en del tilrejsende, der ikke gjorde. Men nu i 1915 må han have tænkt sig, at få orden i tingene!
I forbindelse med ansøgningen oplyser han, at han ikke er udrejst fra sit hjemland på irregulær vis
– f.eks. rømmet fra militærtjeneste eller tilsvarende.
Han får opholdsbogen, men denne tages umiddelbart i forvaring og han bliver bedt om at skaffe
yderligere papirer fra sit hjemland, hvilket dog grundet krigen volder problemer.
Datteren Marija Helena fødes i februar 1917.
De to andre små børn Iwan og Sonja Walburga, der har været 6 og 5 år på denne tid, husker at deres far havde landsmænd på besøg. Og så gik bølgerne højt selvom de ikke
kunne forstå, hvad der blev sagt.
Som nævnt kommer han fra 1919 i kontakt med Statspolitiet i
København.
Ved politiets visiteringer af hjemmet i (Ny) Haraldsgade i
1919 viser det sig, at Wladimir A. Daszkéwicz er i besiddelse
af to pas lydende på navnene: Iwan Paplowski (f. 25/1 1858)
og Stephan Lübenecz (f. 14/7 1885).
Jenny Bech fortæller i 1919 til politiet, at hun den gang i Århus var vidende om, at hendes mand benyttede falske navne
ved nogle ansættelsesforhold. Han begrunder dette med, at
han skulle være eftersøgt af politiet i sit hjemland.

Foto til venstre er af Sonja Walburga, Iwan og Marija Helena.
Formentlig fra omkring 1920.
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Denne samovar har Wladislaw Alexandrowitsch Daszkéwicz bragt med her til landet.
Den står i dag hos barnebarnet Søren Bech.
Jenny oplyser i 1919 til politiet, at i årene forud har
udlændinge i stort omfang besøgt hjemmet og man har
i perioder huset en mængde revolutionære landsmænd.
Baggrunden for politiets interesse for ham er, at man
under hånden har erfaret, at han skulle være en ivrig
bolchevik og agitere for bolchevikiske ideer.
Politiet har fra kollegaer til ham på Nielsen & Winthers
Fabrik fået oplyst, at Wladislaw Alexandrowitsch Daszkéwicz:
▪ opfordrer andre arbejdere til at gå med til syndikalistiske møder og metoder,
▪ ville ’lade sig halshugge’, hvis ikke bolchevikerne i
løbet af ½ års tid havde fået indpas her i landet,
▪ fortæller, at der i byen er 140 rødgardister, samt at
de havde våben og ammunition;
disse våben skulle bestå i 1400 geværer eller en
slags store Browning revolvere, der kunne fastgøres på en geværkolbe;
▪ fortæller at man kunne fremstille ’bomber’ af salpetersyre, svovl, glycerin og vat (der kunne
købes i enhver købmandshandel) – en slags helvedesmaskiner,
▪ deltager i hemmelige møder – bl.a. på Café den 7. himmel.
I april 1919 arresteres Wladislaw Alexandrowitsch Daszkéwicz og sigtes for tyveri, men det er ikke
oplyst af hvad. Men i denne forbindelse sker afhøring og visitation i hjemmet.
Over for politiet kan hans egne udtalelser sammenfattes således:
▪ Han har deltaget i den russiske revolution i 1905, hvor han blev såret på ’den blodige søndag’ i
Petrograd samme år. Han blev fængslet og skulle have været deporteret til Sibirien, men havde held til at flygte fra fængslet.
▪ Han er med i bestyrelsen i dels foreningen ’Russisk kommunistisk Forening’, dels i ’Den russisk
socialdemokratiske Forening’, hvor formålet er at understøtte enker og syge fra Rusland, samt
at hjælpe ved hjemsendelse til Rusland.
▪ Han har ikke deltaget i syndikalistiske møder i København eller agiteret for bolchivisme.
Det fremgår af det foran resumerede, at hans kollegers oplevelse af hvad Wladislaw Alexandrowitsch Daszkéwicz har sagt på arbejdspladsen, er væsentligt mere radikale end hvad han fortæller
til politiet. Men hvor på en skala mellem disse to yderpunkter sandheden skal findes, er ikke til at
vide.
Statspolitiet blev senere til Rigspolitiet. I dag svarer det formentlig til Politiets Efterretningstjeneste.
Sammenholdt med hændelser i nutidens Danmark får jeg den opfattelse, at han nok ville være
vurderet som til fare for statens sikkerhed og som havende terroristiske ideer.
For så vidt hans udtalelser om sin deltagelse i den russiske revolution er dette da bestemt en mulighed.
På nettet kan man finde oplysninger om den blodige søndag i Petrograd (i dag Skt. Petersborg)
under revolutionen i 1905. Der foregik en massakre idet hundredvis af strejkende arbejdere under
en demonstration blev beskudt med geværer af zarens tropper, der bevogtede Vinterpaladset.
Rusland var på dette tidspunkt – omkring år 1900 – en feudalstat med zaren som enevældig monark. Som her i Danmark var der også i Rusland, og især i den vestlige del af Rusland, sket en
omfattende industrialisering i storbyerne. Og her levede en stigende arbejderklasse i dyb fattigdom
og stuvet sammen under kummerlige forhold.
Politisk eksisterede der ingen demokratiske rettigheder. Enhver utilfredshed blev holdt nede af et
talstærkt politiapparat.
Men begivenhederne på denne blodige søndag er for alvor med til at sætte revolutionen i gang.
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De i politirapporterne nævnte visiteringer i hjemmet i (Ny) Haraldsgade i 1919 sker altid medens
Jenny Bech er hjemme. Om de svarer til de ransagninger, som vi i dag hører om, ved jeg ikke. Det
synes dog – ud fra politirapporterne – som om de er gået fredeligt for sig.
I november 1919 arresteres han igen – denne gang som sigtet for vold mod ægtefælle.
Jenny Bech oplyser i denne forbindelse, at hun føler sig overbevist om, at han vil gøre alvor af
trusler om at berøve hende livet og at hun ikke ønsker at genoptage samlivet.
Hun mener at kunne forsørge sig selv og sine tre børn.
Det er ved denne lejlighed, at Jenny Bech fortæller politiet, at hendes mand altid har haft revolutionære anskuelser. Hendes mand har udtalt, at han var forberedt til at deltage i revolutionen her i
landet, når denne brød ud – i hvilken anledning han havde forskaffet sig to økser!
Wladislaw Alexandrowitsch Daszkéwicz løslades, men hans sag oversendes fra Københavns Politi
til Statspolitiet med henblik på udsendelse.
Statspolitiet sigter ham for at stå i forbindelse med bolchevikerne i Rusland samt for vold mod ægtefælle.
Ved afhøringerne her nægter han af have deltaget i politisk arbejde og de foreninger, som han er
med i er – siger han – kun etablerede for at varetage oplysningsarbejde.
Det er i øvrigt hans agt, at rejse hjem til Rusland, så snart han kan komme af sted.
I maj 1920 bestemmer Justitsministeriet, at han skal udvises og han gives tilhold om ikke at vise
sig oftere i Danmark – med trussel om straf af Fængsel på Vand og Brød ellerTvangsarbejde.
Samtidig gives tilladelse til, at den danskfødte Undersaat Fru Jenny Daszkéwicz med 3 Børn, for
Tiden boende Ny Haraldsgade No 29 heri Staden, til at forblive i Landet, uanset at hendes Mand
den 15 d.M. er Udvist af Riget.
I sagen, som jeg har gennemset på Rigsarkivet, ligger en attest af 14. juli 1920, der ganske lakonisk lyder:
Den af Statspolitiet i H.t. Justitsministeriets Skrivelse af 15/5 d.A. efter
Fremmedlovens § 13 med Tilhold udviste
Wladimir Alexandrowitsch Daszkewitsch
født den 4/3 1886 i Dwinsk,
har jeg i Dag afsendt med S/S ’Czar’ til Rusland.
Sign. Hansen, Statsbetjent
Det er en erindring hos nogle af de nulevende efterkommere, at Jenny og børnene stod på kajen
og vinkede farvel. Han ville vist egentlig gerne have haft familien med, men dette afslog Jenny
Bech. For hende var forholdet/ægteskabet på dette tidspunkt på vej mod sin afslutning
I august 1921 søger Jenny Bech om fuldstændig ophævelse af ægteskabet, men hun får kun separation.
Ægteskabet ophæves endeligt den 23. april 1930. Men
hun oplyser dog allerede i folketællingen for 1925, at
hun er skilt. I samme folketælling står også at hun er
lettisk statsborger. Og det er hendes tre børn også.
Til venstre foto af Jenny Bech og sønnen Iwan – formentlig fra omkring 1923-25.
Som nævnt oven for er Jenny Bechs adresse i 1920
Ny Haraldsgade 29.
Denne gade eksisterer ikke i dag. Den blev i 1930 ændret til en del af Haraldsgade.

▪

Jf. oplysning fra Københavns Folkeregister har Jenny
Bech boet:
▪ (Ny) Haraldsgade 84, st.tv. fra før 1923 – 1/5 1926,
▪ (Ny) Haraldsgade 102, 2.tv. fra 1/5 1926 – 15/11
1926,
▪ Rudolph Berghs Gade 6, 2. fra 15/11 1926 – 12/3
1936,
Studsgårdsgade 14, 2. fra 12/3 1936 til sin død d. 31/8 1952.
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Jenny Bech er formelt lettisk statsborger frem til 6. september 1940, hvor hun via godkendelse fra
Indenrigsministeriet generhverver sit danske satsborgerskab.
Den 23. maj 1943 får hun formelt ret til igen at kalde sig Bech.
Igennem alle årene opretholder Jenny Bech kontakt til datteren Esther, idet hun jævnligt besøger
adoptivfamilien i Åbyhøj. Da Esther er blevet gift i 1931 besøger hun familien de steder i landet,
hvor svigersønnen er udstationeret som toldinspektør.
Jenny Bech bliver pensionist i en alder af ca. 59 år på grund af svimmelhed. Ester skriver: Hendes pension var om ikke stor, saa dog
alligevel saadan, at hun kunne føre en anstændig Tilværelse, da hun
var gaaet paa Sygepension fra den kommunale Forvaltning.
Jenny Bech dør den 31. august 1952 og begraves fra den katolske
Sakraments Kirke på Nørrebrogade i København.
Hun huskes som en dame, der som ung har været optaget af Thit
Jensen og de – på den tid – frisindede ideer, som denne stod for.
Jenny Bech har nok været noget slagfærdig og bramfri. Hun holdt
meget af en øl og skulle have sagt: ”Slå på min kiste med en hof, så
kommer jeg tilbage”.
Jenny Bech huskes også som åndsfrisk og kultiveret.
Hendes hjem var sirligt og pænt med mahognimøbler – man anede lidt ’fine fornemmelser’.
På sine ældre dage var hun en slags kattedame i ejendommen i Studsgårdsgade, hvor hun boede.
Dette gjorde hende upopulær, da kattene forurenede en del.
I det udklipsalbum, der er bevaret fra hendes hånd, vidner udklippene om interesse for teater, koncerter og litteratur. Og der findes udklip/digte af humoristisk art, der kommenterer dagsaktuelle
begivenheder. Berlingske Tidende blev læst grundigt og hun oplevedes som en vidende dame.
Hun havde – i øvrigt som sin broder Olaf – en udpræget svaghed for Storm P’s tegninger og fortællinger.
Endvidere er der udklip fra Århus og Odense, hvor hun har boet og fra steder i Danmark, hvor datteren og hendes mand, der var tolder, boede i kortere perioder.
Jenny Bechs ægteskab med letten Wladislaw Alexandrowitsch Daszkéwicz betyder dels, at hun
konverterer til den katolske tro, dels at hun formelt bliver lettisk statsborger.
Hendes tre børn bliver tilsvarende døbt i den katolske tro og er ved fødselen lettiske statsborgere.
Dette medfører f.eks., at begge forældrene til Marija Helena ved dennes dåb beskrives som født i
Rusland.
De tre børn får (selvsagt) faderens efternavn.
Jenny Bech har i sit hjem i Haraldsgade hængende et krucifiks,
der markerer hendes tilhørsforhold til den katolske kirke.
Foto til højre er af Jenny Bech og datteren Sonja Walburga.
Datteren Sonja Walburga (1912-94) fører dette efternavn indtil
hun den 22. december 1936 gifter sig med Otto Bernhard Rasmussen (1905-2003). Han er bager og søn af husmand Niels
Rasmussen og Marie Agnete Olivia Henriksen fra Birket på Nordlolland.
I dette ægteskab fødes børnene:
▪ Ebba Rasmussen, gift Brandt; født 19. maj 1938 i Birket på
Lolland;
▪ Inger Marie Rasmussen, gift Jørgensen; født 4. august 1943 i
Nakskov.
Begge disse børn døbes i den katolske kirke i Nakskov.
Sønnen Iwan (1911-1973) har faderens efternavn da han gifter sig den 10. oktober 1936 med Anna
Marie Knudsen (1907-?) – kaldet Nus. Hun er sygeplejerske og datter af prokurist Vilhelm Theodor
Knudsen og Frida Eliza Høegh Guldberg.
I dette ægteskab fødes sønnen:
▪ Jørgen Bech, dyrlæge; født 10. april 1938 og død 31. januar 1976.
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Iwan Daszkéwicz og Anna Marie Knudsen bliver gift i katolsk kirke og det nævnes specifikt i kirkebogen, at børnene skal opdrages i den romersk-katolske tro. Det bliver barnet Jørgen dog ikke al
den stund, at hans fader konverterer til protestantismen i 1943.
I denne familie hedder de alle Daszkéwicz indtil den 23. maj 1943, hvor de sammen med Iwans
moder (Jenny Bech) og søsteren Marija Helena, får Overpræsidenten i Københavns tilladelse til at
føre efternavnet Bech.
Datteren Marija Helena (1917-82) lever i en kortere
årrække sammen med juristen Søren Jensen Tanggaard (1908-60).
I dette forhold fødes børnene:
▪ Vibeke Bech, kontorassistent og gift Wøhliche; født
20. juli 1946;
▪ Søren Bech, kemiingeniør; født 2. november 1948.
Foto af Marija Helena Daszkéwicz/Bech
Endelig er der datteren Esther, der kun to måneder efter
fødselen bliver sat i pleje – som en anden Gøgeunge (jf.
hendes egen livshistorie) hos Marie og Marius Peter
Dupont i Fredericia.
Disse har i forvejen et ti år ældre plejebarn Petra Margrethe.
Esther skriver selv om sit plejehjem (uddrag):
I mit Plejehjem i Fredericia fik jeg et godt og kærligt
hjem.
Det var sorgløse Barndomsdage med Leg om Sommeren og ”gaaen til Stranden”.
Om flytningen til Åbyhøj, hvor Esther sammen med plejeforældrene kommer til at bo ganske tæt
ved sin moder og hendes mand Wladislaw A. Daszkéwicz, skriver hun:
Min Mor blev selvfølgelig glad ved ”Gensynet” og Tanken om, at jeg nu var hende nær daglig.
Mine Plejeforældre havde ofte bedt om at adoptere mig, men om det kunne der ikke være tale.
I Efteråret 1920 var min Mors Mand blevet udvist af Landet – det var noget politisk Virksomhed,
han udøvede med ligesindede – efter bl.a. Den russiske Revolution og de store Omvæltninger,
der skete baade her i Landet og udenlands efter den lange Verdenskrig 1914-18.
I Aaret 1922 var hun endelig gaaet med til en Adoption for mig. Det var en stor Dag for mig, da
jeg som 15-aarig kunne underskrive mig hos Sagføreren som Esther Dupont. Det havde tit pint
mig, især i skolen at hedde Bech, naar mine Forældre hed Dupont.
Esther gifter sig den 26. oktober 1931 med Harry Ejler Rasmussen (1906-71). Han var toldembedsmand og senere vicetoldinspektør. Søn af kedelpasser Søren Laursen og Laura Kirstine Hansen
I ægteskabet fødes sønnen:
▪ Leif Arne Dupont Laursen, arkitekt; født
10. maj 1934.
Ved dåben deltager Esthers biologiske moder Jenny Bech.
Også i årene frem til 1952, hvor Jenny Bech
dør, opretholdes kontakten i mellem dem.
Foto til højre af Esther Dupont, født Bech,
og sønnen Leif.
Formentlig fra ca. 1936.
Esther Bech/Dupont dør i 2003 i Hørsholm.
Hun er i 1998 flyttet ind på plejehjemmet
Breelteparken, hvor også min egen moder
boede på dette tidspunkt.
Min mor døde i 1999, hvorfor disse to kusiner, der intet har kendt til hinanden, i et års tid har boet
under samme tag.
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Caja Bech
Caja Bech er født den 19. maj 1883.
På side 9 og 11 to fotos af hende som henholdsvis 1-årig og
4-årig.
Og her til højre et foto fra omkring konfirmationsalderen i
1897 (foto fra arkæologen Jens M.G. Bech’s samling på Bymuseet i Svendborg).
Omkring 1905 ser hun således ud (neden for):
Når jeg følger hende i
folketællingerne ses, at
hun frem til sit giftermål
i 1923 – på nær en lille
afstikker – bliver boende i Odense sammen
med moderen (efter
faderens død i 1906).
I en af de senere folketællinger samt i Odense Vejviser for 1921 er
hun benævnt korrespondent.
Hun ses i 1904 at have haft en lille afstikker til Aars i Jylland,
hvilket er beskrevet på denne måde i et brev fra min bedstemoder Asta til deres broder Olaf.
Caja er arriveret fra Aars. Hun er aldeles besat af Ærgrelse
over Odense og Længsel efter Jylland. Det første vi fik at
vide var, at hun vilde rejse med næste Tog igen, og paa et Kort vi fik den sidste Dag før hun
kom, havde Kusine Anna uden videre Motivering skrevet: ”Caja er blevet forlovet herover!” –
Naa vi ønskede jo til Lykke, hvilket hun godt nok tog imod.
Genstanden for Forliebelsen er en Rekrut Svendsen, paa jydsk ’Svinsen’, men du skal ikke tage
det saa alvorligt, det er kun, som alt deroppe fra, Sjov og Løjer. – Her vil hun slet ikke ud; hun
væmmes ved Odensianerne, sidder hele Dagen med sine Fotografier af ’Svinsen’ og Poul samt
en 3die Rekrut Laursen, og taler kun om sine ’sødere Jyder’, (skarpt d, jydsk udtryk) eller fortæller sine utrolig mange Historier fra Rekrutterne 621 og 219 (Poul og Sv.) og de ’sødere Minnesker’ deroppe.
Det er jo ganske fænomenalt, som hun har moret sig!
Men Caja må åbenbart været faldet til i Odense igen.
Jf. den FT, der er gengivet på side 12 ses hun at bo i Odense. I
1907 må hun have haft en afstikker til Sanderum lidt uden for
Odense idet hun i 1908 igen flytter herfra og og ind til Odense og til
sin moder – fremgår det af FT 1911.
Foto til højre skønner jeg til at være fra ca. 1905.
Den 23. juni 1923 gifter hun sig i en alder af 40 år på Odense Rådhus med Svend Erik Norkjær With, der er 50 år gammel. Han har
været gift en gang tidligere – fremgår det af indførslen i journalen
over borgerlige ægteskaber.
Han er søn af jernbanearbejder Christian Frederik With og hustru
Ane Benedicte Klitgaard.
Om hendes mand kan i en nekrolog ved hans død i 1943 læses
dette:
Han blev efter en grundig Handelsuddannelse i 1897 ansat i Assurancefirmaet Aug. Borgen; og
tre Aar senere startede han sit eget Firma som Repræsentant for inden- og udenlandske Forsikringsselskaber. Bl.a. har han gennem en lang Aarrække været Leder af Forsikrings Aktieselskabet Zürichs Filial her i Landet.
I nogle Aar var han administrerende Direktør i Assurancekompagniet ”Riget”.
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Ægteparret har åbenbart haft interesse for vandreture. Broderen Olaf Bech’s søn Jens M.G. Bech
skriver i sine efterladte noter:
I sine yngre år havde min far sammen med sin søster Caja og dennes mand Svend With foretaget flere vandringer i bjergene her [Harzen], nydt både de smukke, gamle bindingsværksbyer og
det gode tyske øl, og dertil indkøbt en ikke ringe del af sine mange antikviteter hos marskandisere i de små byer.
Her neden for de to eneste fotos af Svend With. Foto til højre er fra ca. 1929. Skiltene på væggen
viser, at de er i Tyskland. Det andet foto taler for sig selv: legitimationskort fra 2. Verdenskrig.

Som nævnt dør han i 1943, den 12. januar og begraves fra Esajas Kirke den 16. januar 1943; 70 år gammel.
Blandt hendes
efterladte papirer har jeg fundet denne lille annonce, der er fra engang i
1920-erne, hvor hun på breve benævnes Fru Direktør Caja
With.
I 1938 er hun og søsteren Asta på en måneds lang ferie til
Rivieraen, hvor Asta og hendes tidl. mand også har ferieret.
Ferien starter med, at de har fællesværelse, men dette kan
de ikke enes om, hvorfor de ændrer deres bestilling til enkeltværelser.
Det fremgår af erindringerne hos søsteren Jennys efterkommere, at Caja Bech gennem flere år
økonomisk har støttet søsteren ligesom hun havde en nær familiekontakt til denne. Det fremgår
endvidere af efterkommernes erindringer, at Caja Bech også i en periode har støttet sønnen Iwan
og dennes familie. Og her var hun en del af Iwan og hans kones familie, deltog i familiefester og
blev gudmoder til sønnen Jørgen.
Det er dog min oplevelse, at støtten til Jenny næppe er
fortsat efter 1943, hvor Cajas Mand dør. Han er ved sin død
insolvent, men efterlader hende en mindre livrente.
Dette medfører, at hun må flytte fra parrets lejlighed, og til
en mindre bekostelig bolig. Desuden må hun sælge en del
af deres indbo – bl.a. nogle antikviteter.
Efter krigen støtter Caja Bech dog en norsk familie med
pakker med mad. Denne familie holder hun kontakt til resten af sit liv.
I 1950 er Caja ’engageret’ til at passe vi 5 børn i Rungsted,
medens vore forældre var på ferie i England. Vore forældre
har åbenbart ikke villet ’engagere’ vores bedstemoder!
Fotoet her til højre er fra 1958, hvor hun er 75 år gammel.
Caja Bech har jeg set beskrevet som kvik og charmerende.
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Caja Bech dør den 16. januar 1967 i en alder af 83 år. Hun dør på Kysthospitalet i Juelsminde,
hvor hun formentlig har været indlagt til genoptræning. Københanvs Kommune havde dengang en
genoptræningsafdeling på Kysthospitalet.
Hun bisættes fra Horsens Krematorium d. 23. januar 1967, hvorfra hendes urne sendes til Holmens
Kirke i København.
Efter hendes død bliver søsteren Astas børn tilbudt at overtage bøger og div. praktiske husgeråd.
Efterfølgende findes dog et testamente til fordel for Kattens Værn og det af ’arvingerne’ udtagne
må leveres tilbage til boet.
Boet huskes på den måde, at der næppe kan være kommet de store beløb ud af salget af inventaret.
Caja Bech var på sine ældre dage – lige som søsteren Jenny – kattedame.

Olaf Thorvald Bech
Dette afsnit er for størstedelen inspireret af sønnen og arkæologen Jens Bech’s efterladte private
papirer og fotos, der er afleveret til Byhistorisk Museum i Svendborg.
Jens Bech’s egen tekst er angivet kursiveret. De fleste fotos er endvidere herfra.
Olaf Thorvald Bech er født den 27. maj 1885.
Her til højre et meget tidligt foto af ham. På side 9 og 11
endnu et par tidlige fotos.
Omkring konfirmationsalder i 1899 ser han således ud:
Af tre breve til ham fra
søsteren Asta – alle fra
efteråret 1904 – fremgår, at han har haft
ansættelse i et firma
’Frejr’ (Danske Landbugeres AndelsSelskab), men netop
har sagt sin stilling op.
Olaf har nu kig på en
stilling i Magasin du
Nord. Og der er overvejelser om en ansættelse på et godskontor i Nordsjælland (hvilket gods er dog
ikke nævnt). Det fremgår, at søsteren Asta og hendes kæreste Axel Holst samt onkelen Lauritz mener, at denne stilling
på et godskontor vil
være betydningsfuld da han/Olaf
åbenbart agter at
fortsætte sit virke i
en bank i Odense.
Dog er han fra august 1905 ansat i Handelsbankens
Odenseafdeling. Og her forbliver han resten af sine erhvervsaktive år indtil han i 1950 i en alder af 65 år bliver
ramt af apopleksi.
Jf. Odense Vejviser fremgår, at han fra 1909 har ansættelse som bankassistent og nu bor i Ny Vestergade 19 på
3. sal.
Foto her til højre, der er fra 1910, viser bankassistenten
Olaf T. Bech – med en såkaldt pincenez-brille.
En næseklemme-brille
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Sønnen Jens M.G. Bech skriver dette om sin far:
Min far var både døbt og konfirmeret. Men fra et eller andet tidspunkt i sine yngre dage vendte
han religionen ryggen – også i den grad at han blev ikke bare ”u-kristelig”, men direkte ”antikristelig”. Hvad der har ligget til grund for det skal jeg ikke kunne sige. Det kan have skyldtes at
han som ung har bekendt sig til den dengang så kættersk moderne ”fritænkerbevægelse”, eller
det kan have skyldtes en vrede over urimelige eller grusomme tildragelser. Vel meget sandsynligt første verdenskrigs meningsløse masseslagterier i skyttegravene, kunne jeg tænke mig.
Da Olaf T. Bech i en alder af 30 år gifter sig med Inger Landsberger, der er knap 23 år gammel,
sker dette ’naturligt nok’ på et rådhus. 12. maj 1915 gifter de sig på Odense Rådhus.
Inger Landsberger er datter af grosserer Sigismund Landsberger og hustru Camilla Kragh.
Foto til højre er fra 1915. Se også fotos af hende på
side 23 og side 24.
Sønnen Jens Bech skriver om deres hjem:
De skal have haft et overordentlig smukt og
spændende hjem, der først og fremmest var præget af min fars glødende interesse for antikviteter.
Hvis man blev inviteret til middag dér, spiste man
af antikke tintallerkener, øste op af antikke tinskåle, drak af antikke glas og kunne – i lyset fra antikke stager og lysekroner – fryde sig over hjemmets antikke møbler og gamle malerier.
I 1918 den 23. januar får de datteren Jytte. Hun døbes, jf. foranstående om faderens aversion mod religionen, ikke.
Dette
sørger
hun dog
selv for i
en alder af 20 år – to dage før hun gifter sig med Erik
Frandsen den 24. april i Århus Domkirke.
Jytte er i sin barndom mange gange kommet på Døckerslund.
Her står hun (til venstre på fotoet neden for) ved bassinet, hvor hun i øvrigt var ved at drukne, men blev reddet
af en køkkenpige, der tilfældigt kom forbi.
Hun står sammen med kusinerne (måske halvsøstrene)
Ebba og Else. Foto må være fra omkring 1921.

Foto af Olaf T. Bech til venstre er fra 1929.
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Som nævnt under søsteren Caja har Olaf været med på flere
vandreture i Tyskland. Her et foto fra engang i 1930-erne. Det
ses, at man kan få Hasseröder Biere i begge retninger. Åbenbart har Olaf taget bestik af den korteste vej til en forfriskning.
Ægteskabet mellem Olaf T. Bech og Inger Landsberger viste
sig tidligt ikke at være ganske harmonisk – for nu at sige det
mildt!
Inger Landsberger var sin ægtemand utro og det menes, at
datteren Jyttes far reelt var min bedstefar Christian Ørnberg.
I 1938 bliver ægteparret skilt.
I sommeren 1936 møder Olaf T. Bech imidlertid en ung dame,
der ansættes i samme bank som han selv og det sker på
denne måde, jf sønnen Jens M.G. Bechs notater:
På hendes første ansættelsesdag d. 1. september 1936
var der personaleudflugt til Faaborg-kanten, og her kom
hun i bussen til at sidde ved siden af den 30 år ældre
bankprokurist Olaf Thorvald Bech, der ved sit chevalereske
og kultiverede væsen med det samme gjorde indtryk på
hende. Og åbenbart omvendt.
Hendes navn var Vita Helene Garnæs Maltesen, der var datter af kommunelærer Aksel Maltesen og hustru Helene Garnæs Hansen.
Fra året 1937 resterer der et mindre antal breve fra min bedstemoder til hendes broder Olaf.
Brevene omhandler hans – på dette tidspunkt hemmelige – begyndende forhold til denne meget
unge dame, som han har mødt på firmaudflugten.
I brevene betror han sig og spørger sin søster til råds. Tidligere i denne bog har jeg nævnt, at især
disse to søskende gennem hele livet bevarer en tæt og fortrolig kontakt med hinanden.
Min bedstemoder skriver bl.a.:
Jeg vil sige dig, at om der er nogen jeg kunde unde at opleve ”Kærlighedens Under” i denne usle Tilværelse – da er det dig; thi jeg ved hvor du har været handicap’et paa alle Omraader, hvor et Menneske med et nuanceret Følelsesliv
hungrer og tørster efter forstaaelse.
Men du ved og forstaar naturligvis ligesaa godt som jeg, at ingen, som oplever
dette Under – navnlig i denne – din –
foreliggende casus mixtus – ej heller vil
blive sparet for Sorger, Uro, Bekymringer, Ængstelse og Skuffelser.
Og man kan så sandelig sige, at han ikke bliver skånet for skuffelser.
Den skilsmisse, der tager sit udgangspunkt i
omfattende utroskab fra Inger Landsbergers
side, bliver af hendes advokat vendt til, at Olaf
T. Bech har været sin hustru utro.
Dette afstedkommer en for Olaf T. Bech særdeles økonomisk tyngende udgang på skilsmissen og disse vilkår kommer til at præge
resten af hans liv – og ikke mindst hans nye
hustrus liv, efter at han i 1950 efter en hjerneblødning bliver uarbedjsdygtig.
Nu er det den nye kone, der skal udrede bidragene til den fraskilte Inger Landsberger indtil
hendes død i 1964.
Bryllupsfoto til venstre af Vita Maltesen og Olaf
T. Bech fra 1938.
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Parret gifter sig på Rådhuset i Svendborg, hvor hendes forældre dengang boede, den 4. maj 1938.
Han er 53 år gammel og hun er 23 år gammel.
Parret bosætter sig i en førstesalslejlighed på Langelinie i Odense, men flytter i begyndelsen af
1940-erne til Vestergade 78.
I 1953 flytter familien til Svendborg.
I februar 1943 fødes sønnen Jens Marcus Galthen Bech, der tydeligvis er opkaldt efter farfaderen
og i øvrigt født 100 år efter samme. Han bliver arkæolog og dør i en alder af kun 63 år i 2006 – 100
år efter farfaderen.
For hans vedkommende bliver der i familien snakket om en evt. dåb, men Olaf T. Bech ønsker
ikke, at hans lille dreng skal svines til i de beskidte kirker! Og derved blev det.
Blandt nogle efterladte papirer fra Caja Bechs bo har jeg fundet 4 breve fra broderen Olaf. Disse
breve er fra foråret 1943 og drejer sig naturligt nok dels om følgevirkningerne af Svend Withs død
og dels om fødselen af sønnen Jens.
Vedr. Cajas ændrede økonomi skriver Olaf bl.a. dette til sin søster:
Du ved, hvad det vil sige at gaa nogle Trin nedad, det kræver en ubønhørlig Reben Sejl, og at man snarest lærer sig selv at sige Nej, der hvor man var vant til at
sige Ja. Kan man ikke det, kommer den Dag snarest, hvor man fortryder ikke at
have kunnet.
Her ud over rådgiver han hende om salg af antkviteter, som de begge åbenbart har haft en stor
interesse for. Olaf råder søsteren til helst at sælge til private og til at holde gode priser. Gang
dine Anskaffelsespriser med 3 og forlang det – skriver han
Og om den nyfødte skriver den stolte fader bl.a. dette:
Vores lille Jens trives og er skikkelig. Han har min Hovedfacon og mine Næsebor og
kommer vel nok til at minde en Del om mig. Selvom dette er en tvivlsom Fordel, saa
kan det maaske være meget godt alligevel. Vi har hørt saa mange Udtalelser om,
at han er henrivende yndig og ualmindelig pæn at der er Grund til at tro, han
ikke er i den daarligste Halvdel.

Jens Bech skriver om sin far:
Min far havde et lyst og mildt sind, en veludviklet humor og var meget dygtig til at tegne. Både
det første og det andet kan jeg selv huske fra mine syv første leveår, det andet og det tredje
fremgår tillige af papirer han har efterladt sig. Hans tegnefærdighed var helt igennem selvlært.
Olaf T. Bechs tegnetalent deler han med sin søster og min bedstemoder. Når Asta Bech besøgte
familien i Odense husker Jens Bech at hun var god til at tegne og at hun ’underholdt’ ham med det.
Men her ud over skriver Jens Bech om hende, at hun ikke var noget udtalt talent med børn.
Netop arkæologen Jens M.G. Bech har vist som den
eneste blandt efterkommerne arvet dette tegnetalent,
hvilket man/læseren kan se – og glæde sig over –
ved at låne den bog, som han selv har skrevet og
illustreret: Fra fortidsminder til kulturmiljø: hvad Alstrup Krat og Hohøj gemte.
Olaf T. Bech havde som sin søster Jenny en stor
svaghed for Storm P’s tegninger og fortællinger. Og
også han har klippet små sentenser af denne art ud
af aviser. Sønnen Jens husker, at der under krigen
var opklæbet vittighedstegninger af Storm P på indersiden af et mørklægningsgardin.
Den 1. april 1950 rammes Olaf T. Bech af en akut
hjerneblødning, som han ikke siden kommer sig efter.
Sønnen Jens er på dette tidspunkt 7 år gammel.
Han bliver lam i højre side og næsten afatisk. Lægerne giver ham kun et halvt år at leve i, hvilket får hans
kone til at tage ham hjem i lejligheden for selv at passe ham i den sidste tid.
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Men han lever i yderligere 18 år, heraf de 15 i hjemmet, der således bliver præget helt og aldeles
af pasningen af ham. Oven i dette kommer, at hans kone Vita Maltesen nu må tjene til familiens
opretholdelse, hvilket inkluderer bidragene til Olaf T. Bech’s første hustru.
Foto på foregående side af Olaf T. Bech og sønnen Jens, der nu er 9 år gammel, er fra september
1952 – godt 2 år efter, at faderen rammes af en hjerneblødning. På dette tidspunkt boede de endnu i Odense.
Familien flytter til Svendborg i 1953.
I 1965 bliver det nødvendigt at flytte Olaf Bech på plejehjem. Først er han på det private plejehjem
Strandlyst, der af Jens Bech beskrives som mere penge- end næstekærligt og et skod-plejehjem.
Senere på plejehjemmet Thurøhus, hvor Olaf T. Bech helt tydeligt befinder sig langt bedre.
Olaf Thorvald Bech dør den 29. september 1968 – 83 år gammel.
Jens Bech skriver:
Med hans indstilling kunne der naturligvis ikke være tale om nogen form for kirkelig handling,
salmesang eller lignende, og jeg husker derfor den sidste stund ved hans kiste som utrolig pinlig og tom.
Et par plejehjemsansatte samt min mor og jeg stod en tid – ti minutter? tyve minytter? – i tavshed i et rum med et par brændende stearinlys og nogle få blomster samt min fars kiste.
Ingen sagde noget, ingen sang noget. Så gik vi hver til sit og kisten blev kørt til krematoriet.
Arkæologen og museumspædagogen Jens M.G. Bech gifter sig i 1969 på Rudkøbing Rådhus med
lægesekretær Kirsten Gravers Nielsen. Hun er datter af trikotagehandler Poul Erik Nielsen og hustru Inger Marie Pedersen.
I dette ægteskab fødes børnene:
▪ Vita Gravers Bech – født 14. februar 1972;
▪ Terkel Gravers Bech – født 21. august 1975 og død ved en tragisk ulykke den 1. januar 1992;
▪ Esben Gravers Bech – født 1. januar 1985.

-oOo-

Og her blev der så plads til et enkelt foto fra Strynø, hvor Jens Bech og Kirsten har levet deres liv.
Fundet i Googles billedarkiv.
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Efterkommere, Jenny Bech – 3 generationer

Efterkommere, Olaf T. Bech – 3 generationer
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Forældre til bedstemor
Moderen til min bedstemoder (min oldemoder) er Thora Theresa Pandura Concordia Emilie
Nielsen, der er født i Odense den 8. oktober 1849. I forskellige efterladte papirer, hvor hun selv har
skrevet sit navn, kalder hun sig Thora.
Forældrene er jf. KB ved dåb Smaahandler Lars Nielsen og Hustru Johanne Josephine
Figadtine Jørgensen. Hun er forældrenes femte barn; der er fire ældre brødre, der har fra 3-5
fornavne. I 1852 får moderen tvillinger, der imidlertid
begge dør.
Det store antal fornavne ses ikke blandt faderens aner,
men er tydeligt i moderens familie.
Thora Nielsen døbes i Sct. Knuds Kirke den 28. april
18501.
Hun fødes formentlig i forældrenes hjem på Vesterbro 7,
hvor hun også vokser op og bor indtil 1895. Hun og hendes senere ægtemand bor i barndomshjemmet ved moderens død i 1889.
Det hus hun er født i, er dog ikke det hus, der er afbildet
under datteren Asta, idet hendes forældre i 1856 nedriver
det oprindelige hus og genopfører det tidligere afbildede
hus på Vesterbro 7 (se side 8).
Faderen stammer fra Sønder Nærå Sogn lidt sydøst for
Odense, medens moderen stammer fra Brahetrolleborg
Sogn på Sydfyn.
Thora Nielsen
konfirmeres i Sct. Knuds Kirke den 20. oktober 1864 2 og
det er formentlig fra dette tidspunkt fotoet her til venstre
stammer. Hun er så ca. 15 år gammel. På fotoet oven for
er hun nok lidt yngre.
Ved konfirmationen skriver præsten karakterer for Kundskaber og Opførsel. I begge discipliner får hun karakteren
mg [meget godt].
Det tegnetalent, der kendes i familiens senere led, har
Thora Nielsen også haft i sig. Blandt efterladte papirer ligger dette monogram af forbogstaverne i hendes navn –
efter vielse.
Fra Thora Nielsens
ungdomsdage eksisterer en lille notesbog, der rummer
spredte indførsler
fra 1863-75.
Den største del af
siderne er benyttet
til indførsler af dagbogsagtig karakter fra årene 1863-68.
Disse indførsler er samlet i et bilag: Notesbog, Thora Nielsen, der er indsat under Afskrifter og kopier.
Det fremgår, at hun som 14-årig har gået til dans, spil og
sang. Endvidere kan man læse, at hun i 1863 har været i
teatret nogle gange – hun nævner forestillingerne ved navn.
Thora Nielsen nævner flere veninders konfirmation i 1863,
men ikke sin egen – desværre, hvilket skyldes, at der ikke er indførsler fra 1864.

1
2

KB Sct. Knuds Sogn, 1847-1852, AO 79
KB Sct. Knuds Sogn, 1861-75, s 177, AO 174
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Andre indførsler i notesbogen af dagbogsagtig karakter er, at hun 28. Marts 1863 første gang
havde Alexandrakrøller i Skole. Hun er nu 13½ år gammel. Endvidere at hun som 15-årig er
til forskellige baller og at hun her bliver trakteret med f.eks. limonade, rødgrød og is, chokolade og champagne.
Alexandrakrøllerne er højst sandsynligt inspireret af den
danske prinsesse Alexandra (1844-1925), der var datter af
Christian IX og dronning Louise.
Hun var netop den 10. marts 1863 blevet gift med prins
Edward af Wales – den senere Edward 7.
Det foto, der er vist her til højre af prinsess Alexandra, blev
sendt til dronning Victoria med henblik på, at denne skulle
godtage den danske prinsesse som hustru for sønnen
Edward.
Og mon ikke det netop er en Alexandrakrølle, hun er vist
med på dette foto, der på den tid må have været vist i adskillige aviser såvel i England som i Danmark.
Fotoet er fra bogen Kvindelist og kongelast.
I 1865 står i hendes dagbog, at hun i september måned
begynder som lærerinde i Frk. Borch’s Institut og
dette følges af en notering om, at hun i perioden fra september 1865 til marts 1867 har modtaget Betaling af
Frk. Borch – desværre står beløbet ikke opført!
Fr. Borch’s Institut lå på Albani Torv. Jeg har ikke fundet
noget nærmere om dette institut.
Men der er også indførsler om forskellige venner og kærester.
Blandt disse kærester vender hun ofte tilbage til en
person, som hun sværmer for i årene 1866-68, hvor
hun er 17-19 år. Hans navn er Christian Petersen og
det ser ud til, at det er ham, der gør det forbi. Den
13. juni 1868 skriver hun bl.a.: han hilste og saa
til-freds ud, men jeg sendte ham min Afskedshilsen, men dog alligevel en Bøn til Gud at
han vil omvende ham og igjen lade ham blive
et ordentligt Menneske, men frem for Alt, o
Gud, lad ham leve indtil jeg har talt med
ham og sagt ham mit sidste Farvel. Det høre
du mig, o Gud, min Trøster.

Og så afskriver hun i sin notesbog dette lille digt [af
Emil Aarestrup], hvor hun selv understreger du:
Til min Christian:
Den rette dybe Kjærlighed
Den varer evig, evig ved!
O, lad mig dø, jeg frygter ei,
Naar du er til, da lever jeg.
Dør du, nuvel som Himlem vil
Du lever dog, naar jeg er til,
Og dø vi sammen, evig tro
Er sjælene i dødens Bo.

Senere i notesbogen er et par indførsler på fransk,
der også handler om hendes forsmåede kærlighed til
samme Christian.
Alt i alt fremgår det af notesbogen, at Thora Nielsen
må have haft en ganske god skolegang og den vidner om et menneske med mange interesser og bevågenhed over for kulturelle oplevelser.
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Jeg har hæftet mig ved en lille note, hvor hun skriver: 20. Marts 1863 begyndte jeg paa at
schattere mit Tegnestykke paa Skolen. Når jeg sammenholder dette med hendes tegnelyst og
-talent og den kendsgerning, at der i datteren Asta’s skilsmissepapirer specifikt er nævnt, at hun
skal have med sig 2 blomstermalerier, der har tilhørt fruens moder (altså Thora Nielsen), får dette
mig til at tro, at hun har givet sig af med at tegne og male. Dette billede neden for, som jeg tillægger hende, har hængt på Dyssebakken 17 på min kusine Birtes værelse.
Originalformatet er 26 x 41 cm – ca. det dobbelte af det her viste billede.
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I notesbogen kan også læses, at hun i 1865 køber et ur på afbetaling, der strækker sig over et år.
Hun afbetaler i alt omkring 12-13 rigsbankdaler, som endnu dengang var møntfoden i Danmark.
Ved møntreformen i 1873 gik vi over til kroner og øre. 1 rigsbankdaler blev omvekslet til 2 kroner.

Odense
Odense Å
Å 1865
1865 –
– set
set fra
fra Frederiksbroen.
Frederiksbroen.
På
den
tid
var
der
næsten
ingen
På den tid var der næsten ingen bebyggelse
bebyggelse syd
syd for
for åen.
åen.
Idyllisk
ser
det
ud,
men
åen
modtog
spildevand
fra
en
stor
del
af
Idyllisk ser det ud, men åen modtog spildevand fra en stor del af byens
byens rendestene,
rendestene, der
der
igen
modtog
spildevand
fra
alle
husene,
så
vandkvaliteten
har
været
særdeles
igen modtog spildevand fra alle husene, så vandkvaliteten har været særdeles ringe.
ringe.
Foto
Foto fra
fra Det
Det kgl.
kgl. Bibliotek
Bibliotek..
Endelig fremgår det af hendes dagbog, at hun er med på udflugter til Skoven. Jeg læser dette således, at det drejer sig om udflugter til Skoven ved Fruens Bøge. Dette var et meget yndet udflugtsmål – dog kun for det bedre odenseanske borgerskab – med mange restauranter og traktøsteder, hvor der blev danset.
Navnet Fruens Bøge stammer fra Middelalderen, da skoven tilhørte nonneklostret i Dalum, som var
viet til Vor Frue, Jomfru Maria.
Det var en forening – Skovforeningen, stiftet 1840 – der stod for disse udflugter. Foreningen havde
i vedtægterne stående: kvindelige personer i underordnet tjenstlig stilling har ikke adgang til foreningens sammenkomster.
Ved en generalforsamling i 1875 viste det sig, at ejheller opvartere, kuske, sypiger, fabrikspiger og
glasværksarbejdere kunne optages i foreningen. Nye typer af virksomheder var åbenbart kommet
til og arbejderne fra disse ønskede man derfor at blokere for.
H.C. Andersen har tidligt i 1800-tallet, hvor man tog til Fruens Bøge pr. hestevogn, skrevet om
disse udflugter:
Tæt ved Bakken [Nonnebakken] holde vogne om Søndagen, der føre Folk til Skoven, et Slags
Charlottenlund-Tour i det Smaa. Veien gaaer igjennem Hunderup, hvis Bønder vistnok ere de
rigeste i Fyen.
I skoven har man Musik og et Telt med Forfriskninger. Byens Folk tage herud, og der giøres
sædvanlig Udflugt til Christiansdals Skov, der ogsaa kaldes Fruens Bøge, hvor jeg som Dreng
hoppede om og samlede Jordbær paa et Græsstraa. En blind Mand spillede paa Violin i skoven, og fra Byen kom der fornemme Folk seilende op ad Aaen i en Baad, hvorfra der hang et
stort rødt Flag.
Fra 1883 kunne man også gøre turen pr. dampbåd på Odense Å.
Det er sejladserne på Odense Å, der har inspireret til sangen: Sejle op ad åen, som i en stærkt
formindsket (indskrænket, forsimplet) udgave i dag er en uundværlig del af såvel en landskampstemning som andre folkelige forlystelser (ofte med et stærkt islæt af alkohol).
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Ved en sommerrevy i 1895 på Odense Folketetater, der lå på hjørnet af Ny Vestergade (hvor familien i øvrigt flyttede til samme år) og Filosofgangen, sang man første gang sangen, der oprindelig
havde tre vers, hvoraf det første gengives her1:

Under Afskrifter og kopier er indsat den originale tekst til Langs Aaen’s tre vers.

1

Fra bogen: Sejle op ad åen
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Langt senere end Thora Nielsen har været på udflugter til Fruens Bøge, har en lille pige, Kylle
Topp, været med dampbåden derud. Dette skriver hun om i bogen Dengang i Odense [formentlig
omkring år 1910] :
Skovforeningen var næsten en institution. Man siger, at der stod i vedtægterne: Soldater, tjenestepiger og hunde har ikke adgang. Det skulle såmænd ikke undre mig. For i Skovforeningen
kom kun de, der duede. Derfor havde man også sit bedste tøj på, når man gik til bal i Skoven.
Og hun fortsætter:
Den bedste og mest rigtige måde at komme i Skoven på var med en lille damper nede fra Munke Mose. Det var så hyggeligt og også lidt spændende for os børn, for der blev fyret op i kedlen
med kul, og det så meget dramatisk ud, når fyrbøderen lukkede op for det gloende gab og skovlede ind. Den lille damper havde tag over, så var vejret fint ville vi hellere i slæbebåden, som var
utildækket. Denne sejltur havde sin ganske specielle lugt, nemlig olie fra maskinen og så det
rådne vand i åen. Men det hørte med, og det var spændende at se dette mørke vand skylle
langs med åens bredder og dukke græs og siv, der straks efter svippede på plads igen. Vi kom
forbi haverne til villaerne, som lå langs med åen, og vi kom forbi engene uden for byen, hvor
mosekonen bryggede i de lune sommeraftener. Det var en idyllisk og dejlig sejltur, som jeg tror,
vi alle elskede.
Det var så specielt Odense.
Med sporvognenes indtog fra 1911 aftog interessen for sejladserne noget.
I dag sejles der fortsat – i sommermånederne.

Skovpavillonen i Fruens Bøge. Billede fra Illustreret Tidende. Møntergården
Mange, mange år senere blev sangen udødeligtgjort – næsten som Danmarks nationalmelodi – via et potpourri på Lorry i København,
men nu var teksten indskrænket til:
Sejle op ad åen, sejle nedad igen,
det var vel nok en dejlig sang,
den må vi ha’ endnu engang;
for vi sejle op ad åen, sejle nedad igen.
. . . . o.s.v., o.s.v., o.s.v.
Denne tekst fremgår også i dag i Odense
Åfarts lille brochure for i øvrigt ganske dejlige
sejlture til ZOO og Fruens Bøge.
(Eget foto til højre)
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Thora Nielsen kan meget vel have fulgt med i festlighederne da
H.C. Andersen udnævnes til æresborger i Odense i 1867. Dette
skete den 6. december og hun er da lige fyldt 18 år og lærerinde.
H.C. Andersen er 67 år gammel og her fotograferet på selve dagen
for udnævnelsen. Han dør 8 år senere i 1875.
Ved fejringen blev byens børn naturligt nok søgt inddraget. En skoleinspektør havde forud været rundt i alle byens skoleklasser for at
fortælle de dengang i alt 1600 skolesøgende børn (der havde fri på
selve dagen) om H.C. Andersen. Da H.C. Andersen kørte gennem
byen, hvor flag vajede fra alle husene, må man derfor formode, at et
meget stort antal børn har været blandt tilskuerne.
Senere på dagen var der arrangeret festmiddag på rådhuset – der
dengang så således ud – hvor der
kun deltog voksne personer. Men
senere på aftenen deltog der også
festklædte børn, der parvis dansede omkring digteren og sang forskellige sange.
Under Afskrifter og kopier er indsat
H.C. Andersen – selvbiografi,
æresborger.
Hans statue afsløres 1888 i Kongens Have. Senere er den blevet
flyttet til Gråbrødre Plads for nu til
dags at finde sin plads i Eventyrhaven ved Munke Mose.
Iflg. H.C. Andersen selv skulle en
klog kone have spået ham, da han
var barn, at hans fødeby engang
skulle blive illumineret til hans ære.
I H.C. Andersens Hus i Odense har maleren Larsen Stevns gengivet situationen på denne måde
(eget foto):
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Faderen til min bedstemoder (min oldefader) er Jens Marcus Galthen Bech, der er født i Elsted
Sogn ca. 10 km nord for Århus den 8. marts 1843. Han døbes i Elsted Kirke den 5. juni 1843 1 og er
opkaldt efter farfaderen Jens og faderens fætter Marcus Galthen Bech (den ældre), hvis gård i
Elsted, hans fader forpagtede.
Forældrene er Forpagter Knud Nielsen Bech og Hustru Ane Marie Toudal, boende paa
Elsted Mark. Faderen er på dette tidspunkt godt 46 år gammel, medens moderen er godt 23 år
gammel.
Jens Bech, som han kalder sig igennem livet, er familiens ældste barn. I årene frem til 1857 får han
fem søskende – 3 piger og to drenge.
Da den yngste søster Sara Knudsine Nielsine, der tydeligvis er navngivet efter faderen (patronym),
fødes i 1857 er Jens Bech formentlig allerede flyttet til Århus og bor hos sin fars fætter, købmand
Marcus Galthen Bech, i
den dengang meget
store købmandsgård i
Århus centrum.
Denne købmand kaldes
Marcus Galthen Bech
den ældre, da hans søn
med samme navn overtager købmandsgården
og derfor kaldes Marcus
Galthen Bech den yngre.
Jeg tænker, at Jens M.G.
Bech har været i købmandslære hos faderens
fætter.

Senere i bogen har jeg samlet nogle sider om De Bech’ske Købmandsgårde i Århus, hvoraf der for
den ene er bevaret en del af en bygning, der kan ses i Den gamle By i Århus. Her et foto fra købmandsgården i centrum, hvor Jens M.G. Bech boede i en længere periode – et postkort med tekst
af Jens M.G. Bechs datter Jenny, der sender det i anledning af hans fødselsdag i 1906.
Jens Bechs far dør i oktober 1857 – kun godt en måned efter at søsteren Sara er født.
Han selv bliver i konfirmeret den 17. april 1858 i Vor Frue Kirke i Århus. Han bor nu i faderens fætters kømandsgård i det centrale Århus. Præsten giver ham karaktererne meget godt i kundskaber
og opførsel.
Jf. FT 1860 bor han fortsat her og er benævnt plejesøn.
Formentlig bliver han boende i købmandsgården indtil han i 1867 skal aftjene sin værnepligt.
I forbindelse med sin miltærtjeneste, som han gennemfører i Fredericia, konstateres, at han lider af
blodårebrok og han erklæres betinget tjenstdygtig og henvises til gruppen af øvrige militærarbejdere. Formentlig af denne grund gør han tjeneste ved arbejdstroppernes depot også kaldet 2. trænkuskedepot. Her møder han for at aftjene sin værnepligt i juli 1867.
I forlængelse af sin militærtjeneste søger han til Odense. Her får han den 15. november 1871 borgerskab som købmand og værtshusholder.
Dette borgerskabsbrev findes i original i familien, hvorfor det er muligt her at vise det – i en lidt
formindsket udgave – med det originale røde laksegl fra Odense Magistrat. Transskriberingen af
borgerskabsbrevet er medtaget under Afskrifter og kopier. Borgerskabsbrev.
På forsiden er to påtegninger – endnu en findes på side 2. Disse er alle tre med i det transskriberede borgerskabsbrev.
Påtegningerne siger, at han allerede i 1876 får opsagt retten til værtshushold. I 1884 følger en opsigelse af retten til brændevinshandel og i 1889 opsiges hans borgerskab som værtshusholder for
bestandig. Sønnen Olaf har videregivet, at faderen havde problemer med alkohol!
Der er ikke i rådsstueprotokollen nedfældet mulige begrundelser for disse påtegninger. Jeg læser
dog opsigelsen i 1884 således, at Jens M.G. Bech selv ønsker ophævelsen, idet han herved undgår brændevinsbeskatning.
1
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I en lille notesbog, som Thora Nielsens moder har haft, står:
den 20 Juli 1875 blev Thora forlovet.

Og det må være med hendes kommende mand Jens Marcus
Galthen Bech.
Thora T.P.C.E. Nielsen og
Jens M.G. Bech bliver viet i
Sct. Knuds Kirke den 28. marts
18771 og altså efter næsten to
års forlovelse.
Disse to fotos af det unge par
skønnes at være fra denne tid,
hvor hun er 28 år og han er 34
år gammel.
I oktober 1878 får ægteparret
en dreng, der er dødfødt.
Jf. FT 1880, se denne under
Afskrifter og Kopier, bor parret
i hendes forældres hjem på
Vesterbro 7 og hans stilling er
købmand. Hendes forældre,
der nu er henholdsvis 76 og 65
år gamle, bor i ejendommens sidehus.
I folketællingen er også nævnt et endnu udøbt pigebarn på under et år. Det er datteren Ulla Johanne Marie, der er født den 26. oktober 1879 og delvist opkaldt efter mormoderen. Herudover er
nævnt en handelslærling på 14 år og en tjenestepige på 16 år.
Ulla mister de desværre hurtigt, da hun dør allerede den
3. maj 1880. Hun lever kun ½
år.
Døtrene Jenny og Caja fødes
i 1881 og 1883. Sønnen Olaf
i 1885 og endelig min bedstemoder i 1888.
Af senere folketællingerne
fremgår intet om, hvorvidt
Thora har noget job uden for
hjemmet. Hun er i folketællingerne nævnt som husmoder.
I 1882 dør hendes fader og i
1889 dør hendes moder.
Hans moder dør i Århus i
1890.
Arvingerne til huset på Vesterbro 7 i Odense meddeler
først til Skifteretten, at de vil
indgå privat skifte. Men dette
lykkes ikke for dem. Årsagen
er, at broderen Charles, der
er indehaver af et grossererfirma i København, er under
konkursbehandling. Skiftebehandlingen bliver derfor ganske langstrakt, idet denne
strækker sig over 1 år og 8
måneder.
Dette skifte er indsat under Afskrifter og kopier. Skifte, Johanne J.F. Jørgensen.
1
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Ægteparret Thora og Jens M.G. Bech er ikke selv i stand til økonomisk at overtage hendes barndomshjem. Men hendes broder Thorvald Nielsen, der er kgl. translatør og lærer, køber ejendommen.
Ægteparret bor nu som lejere i ejendommen.
Det på forrige side viste udsnit af en lille notesbog, der er ført af Thora Nielsen, viser hendes regnskab for ejendommen. Formentlig et regnskab hun fører efter aftale med sin broder, der nu er ejer
af huset.
Det fremgår, at ægteparret i 1893 betaler kr. 335
halvårligt, men broderen skyder kr. 50 i ejendommen
pr. måned.
Regnskabet føres frem til begyndelsen af 1895, hvor
huset sælges og familien flytter til Ny Vestergade 6,
2. sal. Ny Vestergade (navnet var tidligere benyttet til
den gade, der kom til at hedde Kongensgade) blev
anlagt i 1886. Ny Vestergade nr. 6 blev opført i 1892.
Nederst i gaden, der skråner ned mod Odense Å,
blev på hjørnet af Filosofgangen i 1895 bygget Odense Sommertheater med foranliggende lysthave mod
åen.
På baggrund af Jens Bechs opvækst i en stor købmandsgård i Århus tænker jeg mig, at han har haft
forestillinger om et liv som købmand – kombineret
med værtshushold – i Odense. Han bliver gift med en
høkers datter og overtager svigerforældrenes forretning. Ud fra mine undersøgelser ser det ud til, at udviklingen ikke kommer til at gå helt så glat for familien.
Hvad var eller beskæftigede en høker, en småhandler
og en købmand sig med på den tid?
Jf. bogen Høker og købmand på landet var der dengang forskel på en høker og på en købmand. En
høker var betegnelsen for en detailhandler, der stod
nederst på de handlendes rangstige. Tidligere havde man også haft bissekræmmere, der til forskel
fra høkerne ikke havde en fast forretning, men var omrejsende og solgte hvad de nu kunne føre
med sig.
En høker solgte fødevarer til den del af byernes befolkning, der ikke havde mulighed for at føre forrådshusholdning. Og netop i denne tid steg byernes befolkning kraftigt på grund af industrialiseringen. Disse nye borgergrupper boede til leje og havde ikke mulighed for at dyrke f.eks. deres egne
grøntsager på et mindre stykke jord. Men de kunne selvsagt købe deres varer på de ugentligt tilbagevendende markeder på Odenses store pladser.
Høkernes begrænsede varesortiment har bl.a. været salt, kolonialvarer, tobak og brændevin. Salt
var nødvendigt til konservering af husholdets forråd af kød og flæsk. Blandt kolonialvarerne kan
nævnes sukker, krydderier, te og kaffe, der i øvrigt blev blandet med cikorie. Tobak solgtes som
røgtobak, snus og skrå.
Nogle steder i landet havde ordet høker en nedsættende betydning. Ordet høkerunge findes som
skældsord benyttet bl.a. af købmænd, der var et trin højere på de handlendes rangstige.
En fætter til min mor, arkæolog Jens M.G. Bech, hvis fader Olaf T. Bech voksede op i hjemmet på
Vesterbro 7, har på baggrund af sin fars fortællinger den oplevelse, at der ret permanent var ’smalhals’ i hjemmet og at farfaderen vidst nok drak en del.
Det er en kendsgerning, at han sidst i 1880-erne ikke længere fungerer som købmand på Vesterbro 7, idet der i skiftet efter svigermoderen (se dette under Afskrifter og kopier) omtales en detaillist
Christian Hansen, der har lejet butikken. Denne fremgår også af folketællingen for 1890, hvor detailisten med kone og et barn bebor stueetagen, der også rummer butikslokalet.
Under omtalen af min bedstemor har jeg på side 9 refereret en situation fra først i 1890-erne med
en fødselsdagsgave til sønnen Olaf (en meget ønsket løvsav), der først blev givet som gave, men
umiddelbart efter blev tilbageleveret til butikken.
I familien er det blandt nogle af fætrene og kusinerne en erindring, at købmanden Jens Bech havde
rod i økonomien og vist nok døde efter en fallit. Af denne grund har jeg gennemgået Odense Byfo-
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geds domprotokol over civile sager for perioden 1880-1906. Denne viser følgende økonomiske
mellemværender, hvor Jens Bech er blevet trukket i retten for skyldige beløb:
År
1884
1884
1889
1897
1898

Skyldigt
beløb
Kr. 266
- 339
- 130
- 73
- 23

Kreditor

Krav vedrørende

Fa. Ollendorff & Co i Århus
Do
Fa. Jørgen Nielsen og Co. i Kbh.
Skolebestyrer Jørgensen
Ulykkes- og Cautionsforsikringsselsk.

Varer
Varer
Varer
Skolepenge
Forsikringspræmie

Skyldigt beløb
omregnet til 2008
Ca. kr. 14.700
Ca. kr. 18.800
Ca. kr. 8.000
Ca. kr 4.650
Ca. kr. 490

Kravet vedr. skolepenge, der må være til Marie Jørgensens Pigeskole, viser, at nogle af børnene
må have gået i skole der. Beløbet relaterer sig til skolepenge for perioden 1. november 1894 til 1.
august 1895. Det er derfor fra før datteren Asta (min bedstemoer) kan være startet i skole.
Ved en gennemgang af registeret over straffesager har jeg ikke fundet hans navn.
Den første af de foran viste domme er i retsprotokollen beskrevet på denne måde:
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Selve dommen lyder:
Thi Kjendes for Ret:
Mod Udlevering i kvitteret Stand af den under Sagen omhandlede Vexel bør Indstævnte Kjøbmand Jens Bech, til Citanterne, Firmaet Ollendorff & Co., betale 266 Kr
64 Øre med Renter 6 % pa fra den 8de f.M. til Betaling skeer og Søgemaalets Omkostninger skadesløst.
At efterkommes inden tvende Solemærker efter denne Doms lovlige Forkyndelse
under Adfærd efter Loven.
[Citant: sagsøger. Solemærke: et døgn]

Fotoet her til venstre, der også er fra familiens gemmer, er vel fra
1880-erne. Måske er han omkring 40 år gammel.
Foto her til højre er fra arkæolog
Jens M.G. Bechs samling af
efterladte papirer. Jeg gætter på,
at det er taget sidst i 1880-erne,
hvor købmand Jens M.G. Bech
er ca. 45 år gammel.
Familien har – som det også
fremgår af den foran beskrevne
dom – benyttet sig af veksler.
Den her viste veksel er fra 1905
og er udstedt til ejeren af den
ejendom, hvor familien nu bor til
leje. Det ses, at de bor på Vesterbro 60. Beløbet på kr. 50
svarer omregnet til år 2008 til ca. kr. 3.000.
Familien er i 1898 flyttet fra Ny Vestergade, idet de fra 1899 –
jf. Odense Vejviser – bor på Vesterbro 60, 1. sal.

I 1904 viser et brev, at han i nogle år har været ansat i firmaet Brødr. Levy (København). Dette er
et firma, der handler med hørkram og fedevarer.
Jf. skr. herfra af 1/12 1904 opsiges Jens Bech som agent da forretningen generelt går dårligt. Man udtaler oprigtig Tak for de mange Aars behagelige Samarbejde.
Brevet ligger blandt arkæolog Jens Bech efterladte papirer. Her i blandt står også at læse, at han i
en periode skulle have været agent eller repræsentant for the og chokolade.
Ud fra de forskellige arkivalier, som jeg har set i, kan udledes disse stillingsbetegnelser for Jens
M.G. Bech:
▪ I 1877 ved indgåelse af ægteskab: købmand,
▪ Fra 1878-88 ved alle børns dåb og i folketællingen 1880: købmand,
▪ I folketællingen 1890: Handelsagent,
▪ I folketællingen i 1901: Pladsagent hos M. Lytjen, Odense;
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▪ I folketællingen 1906: Købmand,
▪ I 1906 ved død: Agent.
Under Afskrifter og kopier har jeg medtaget endnu 2 dokumenter fra arkæolog Jens M.G. Bechs
samling (se Jens M.G. Bech. To dokumenter). Disse viser, at købmand Jens Bechs sidst i sit livsforløb har bedt om lån/forstrækning fra bl.a. en Viggo Ormslev i Århus. Men denne beklager ikke at
kunne hjælpe hverken nu eller senere. Det lyder som om, at der også tidligere er sendt ’bønskrifter’ om lån til samme person.
Jens Marcus Galthen Bech dør den 1. juli 1906 i en alder
af 63 år. Dødsårsag er hjerneblødning
Han begraves fra Ansgar Kirke den 6. juli 19061.
Jf. begravelsesskriftet synges salmerne:
▪ Lær mig, o Skov, at visne glad af Oehlenschläger,
▪ Alt staar i Guds Faderhaand af Grundtvig,
▪ Jeg lever – og ved hvor længe, fuldtrøst af Ingemann.
Som afslutning på købmanden Jens M.G. Bechs liv vil jeg endnu engang citere fra arkæologen (og
barnebarnet) Jens M.G. Bechs efterladte noter om farforældrene. Han skriver:
Han var i hørkram- og fedevarebranchen som ’agent’ – en stillingsbetegnelse, som på det tidspunkt nok har været en noget udefinerbar opsamlingskategori, der ud over sikkert mange velaflagte og fuldt repektable handelsfolk tillige har omfattet en hel del mere eller mindre forhutlede
flipproletarer. Hvor på en skala herimellem min farfar bør placeres tør jeg ikke sige, men forskellige efterladte breve og andre papirer mere end antyder, at det måske mest hælder i retning af
det sidste.
Dette understøttes også af nogle ca. 100 år gamle breve fra min farmor til min far, hvor en sikkert tidstypisk, utilsløret hang til nepotistisk opnåede fordele, ubetinget ydmyghed over for arbejdsgivere samt en udtalt (nødtvungen?) smålighed tydeligt stikker sit hoved frem, og hvor hun
bl.a. i et brev fra 1904 mener, at ’Skjæbnen er og har altid været os imod’.
Denne veksel, der bærer min oldemoders navn, vidner om, at der ikke efter mandens død sker
ændringer af de økonomiske forhold for Thora Bech.

Teksten på vekslen lyder:
Odense den 22. Marts 1907.
Tre Maaneder fra Dato betaler jeg med denne min Sola Vexel til . ? ., eller Ordre
Halvfjers Kroner, der omregnet svarer til ca. kr. 4.000 i 2008.

I stemplet og nederst som betalingssted står: Fyens Disconto Kasse.

1
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Fisketorvet i Odense, 1902. Det er Fyns
Tidendes bygning i midten af billedet.

Sidst i 1890-erne ser Thora Bech ud som på dette foto. Hun er
nu omkring de 50 år gammel.
Se endvidere foto på side 24, hvor hun er på besøg på Døckerslund. Det er det seneste foto af hende, som jeg kender til –
det er fra 1914 – hun er 65 år gammel.
Året efter sin mands død flytter hun i 1907 til Vesterbro 116, 2.
sal. Det er medens hun bor her, at datteren Asta og hendes
mand Christian Ørnberg danner familie på Døckerslund i Skibhuskvarteret.
Her bor hun indtil 1913, hvor hun igen flytter – denne gang til
Sdr. Boulevard nr. 68.
Datteren Caja bor sammen med
moderen frem til 1923 – jf.
Odense Vejviser. Og her bor
hun, da hun gifter sig med Sven
With i juli 1923.
Huset på Sdr. Boulevard 68
(huset til venstre), hvor hun bor
på 1. sal, så ud som på dette
foto, der er fundet på Stadsarkivet i Odense.
Fotoet er fra 1933.
Thora Nielsen bor nu tættere på
åen end på noget tidligere tidspunkt i sit liv.

Meget nær ved hendes bopæl lå
der ved åen denne ’charmerende’
badeanstalt.
Vandet i åen vil med henvisning til
nutidens standarder næppe have
fået ’det blå flag’.
I baggrunden er det Ansgar Kirkes
tårn. Foto er ligeledes fundet på
Stadsarkivet i Odense.
Hun bor på Sdr. Boulevard indtil
sin død den 3. februar 1928. Hun
blev 78 år gammel. Hun begraves
fra Sct. Knuds Kirke1 (selvom hun
nu formelt bor i Ansgar Sogn) på
Ass. Kirkegård, der ligger lige over
for hendes sidste bopæl.

1
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Efter moderens begravelse sender børnene dette kort ud som
tak for venlig deltagelse.
Jeg finder det bemærkelsesværdigt, at datteren Jenny ikke indgår på takkekortet. Hun bor på
dette tidspunkt i København og
har, så vidt jeg kan se det, haft
kontakt til Caja.
Uvidende om moderens død har
hun ikke været. Men det er moderen, der har ’forstødt’ hende
fra familien. Og det er moderen,
der har vist sig snobbet og ambitiøs. Ikke alene på datteren Jennys vegne, men også på min
bedstemors vegne.
I en poesibog fra 1898, der har
tilhørt min bedstemoder, har
dennes moder Thora Bech skrevet dette lille vers, som jeg egentlig ikke synes hun selv lever op til:
Døm andre skaansomt, strengere dig selv.
Men aldrig, aldrig nogen du fordømme.
Huske Livet er en saare stridig Elv.
Og ikke alle lige godt kan svømme!

Der eksisterer fra Thora Bechs hånd et mindre antal breve fra perioden 1923-1927. Det sidste er
skrevet få måneder før hun dør. Disse breve er alle til datteren Caja, der bor i København. Denne
datter synes at have stået moderen nærmest. Hun har da også i en hel del år – frem til 1923, hvor
hun er tæt ved 40 år gammel, boet sammen med moderen på Sdr. Boulevard. Caja havde job som
korrespondent og har til det tidspunkt, hvor hun som gift flytter til København, kunnet støtte moderen.
Af disse i alt 11 breve kan bl.a. udledes:
▪
Thora Bech har jævnligt kontakt til såvel datteren Asta på Døckerslund som sønnen Olaf, der
arbejder i en bank i Odense. Datteren Jenny ses der ingen kontakt at være til, men hun beder
i næsten alle brevene til datteren Caja i København denne hilse Jenny og dennes søn Iwan.
Pudsigt nok omtales Jennys datter Sonja Valburga kun en enkelt gang. Og datteren Marija
Helena omtales slet ikke.
I de sidste to år op til hendes død synes kontakten til Døckerslund at mindskes.
▪
Thora Bech omtaler at hun og datteren Caja har kontakt til Thoras broder Thorvald [Niels Alfred Thorvald Viggo Marius Nielsen (1847-1934), der i øvrigt har taget navneforandring til Elmer]. Dennes 80 års fødselsdag fejres hos Caja og hendes mand Sven With. Og der er kontakt til nevøerne Einar og Charles Schram-Nielsen, der er sønner af Thoras broder Jørgen
Lauritz Figat Nielsen (1842-1911).
▪
Det fremgår, at der er god kontakt mellem Asta og Caja, der ofte besøges når mine bedsteforældre er i København, ligesom deres børn Ebba og Else (i brevene kaldet E + E) ofte ses
at have været på kortere ferier hos mosteren og onkelen, der ikke selv havde børn.
▪
Hendes indtægter er af meget beskedent omfang. Udover aldersrente får hun halvårligt nogle
legater. Men ofte er hun bagud med nogle betalinger. Lys og gas spares der voldsomt på.
Hun støttes formentlig økonomisk af Asta og Christian Ørnberg og af datteren Caja og dennes
mand Svend With.
▪
Hun skriver, at hun ofte er træt og ind imellem også svimmel. Dette tager til i løbet af de 4 år
brevene strækker sig over.
▪
Hun har ofte besøg af nogle damer, som hun har kendt gennem det meste af sit liv. Nogle af
disse hjælper hende med vask af tøj og linned.
Nogle af disse damer omtales som mere dannede og fornøjelige at være sammen med
end andre, der beskrives som grovkornede og simple.
▪
Hun har det ikke godt med datteren Jennys relationer til den katolske tro. I et brev skriver hun
om Jennys søn Iwan”Gid han dog kunne slippe ud af de katholske kløer og komme
sammen med andre fornuftige børn og mennesker”.

Tilsvarende meldinger om døtrenes forhold til den katolske tro findes ikke i brevene.
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Bedsteforældre til bedstemor – på faderens side
(Mine tip-oldeforældre)
Jens Marcus Galthen Bechs forældre er:
▪
Knud Nielsen Bech, 1796 – 1857 og
▪
Anne Marie Toudahl, 1819 – 1890.
Knud Nielsen Bech er født i Århus den 28. oktober 1796 og han døbes i Århus Domkirke den 11.
november samme år1. Forældrene er jf. KB Hr. Jens Bech og Hustrue Frideriche Fjeldstrup. I
kirkebogen står også, at han ved dåben bliver båret af Niels Knudsen Bech’s Enke. Hun er hans
farmor Kirsten Jensdatter Linaae,der er født i 1733 og har levet i enkestand siden 1769, hvor farfaderen døde.
Knud N. Bech er det sjette barn i en søskendeflok på i alt 9 børn, der fødes fra 1790 – 1803. Flere
af disse dør dog som ganske små.
Hans moder dør i maj 1803 og faderen gifter sig igen i december samme år med Anna Elisabeth
Kirstine Kruse.
Knud N. Bech bliver konfirmeret i 1811 i en alder af 15 år. I kirkebogen står, at han er af Instituttet (der må have været en skole for borgerskabets bedre børn) og at han er bestemt for Handelen., hvilket må betyde, at han forventes at indgå i købmandsforretningen og måske endda overtage denne efter faderen.
Men sådan kommer det ikke til at gå ham!
Knud Nielsen Bech er bestemt for handel, men kommer til at arbejde ved landbruget og kan jf.
folketællingerne følges på denne måde, idet det dog ikke er muligt at finde ham i nogle arkivalier
mellem konfirmation i 1811 og FT 1834:
▪
FT 1834: Her står han formentlig som tjenestekarl på en gård i Tolstrup i Ødum Sogn lidt syd
for Randers. Usikkerheden består i, at han i FT alene angives med navnet Knud Nielsen og
altså uden Bech, men alderen passer – 37 år gammel.
▪
FT 1840: Her findes han som avlsbestyrer på en kro i Odder By under navnet Knud Nielsen Bech, 44 år gammel.. Det fremgår endvidere af folketællingen, at ejeren af kroen er
hans svoger Hans From Høegh, der er gift med søsteren Ane Dorthea.
Så her er der ikke tvivl!
Hans fader dør i 1816. Efter denne arver han godt 4.700 rdl. Et meget stort beløb på den tid.
Anne Marie Toudahl er født i Nykøbing på Mors den 1. oktober 1819. Hun døbes i Nykøbing Kirke
den 26. december 18192.
Forældrene er jf. KB Gjørtler Jacob Toudahl og Hustrue Anne Steen i Nykjøbing.
Hun er det fjerde barn i en søskendeflok på 10 børn. I hendes familie dør kun en af hendes søskende som helt lille. Og det er meget atypisk på den tid!
Anne Marie Toudahl konfirmeres i foråret 1834 i Nykøbing. Præsten giver hende karakteren god i
kundskaber og godt i opførsel.
Jf. folketællingen i 1834 kan læses, at hun er tjenestepige hos en af byens købmænd, der har 2
handelslærlinge og 5 tjenestefolk.
I april 1836 flytter hun som 17-årig, fra Nykøbing til Lesagergård ca. 10 km sydvest for Randers.
Her skal hun være tjenenestepige.
Præsten i Nykøbing Mors har på den tid i kirkebogen indskrevet et kort skudsmål for hver enkelt,
der forlader sognet. For Anne Marie Toudahl skriver han: Veed ei andet end godt.
Efter to år som tjenestepige på Lesagergård flytter hun til Randers, hvortil hendes broder Laurids
Vilhelm netop er flyttet som skrædderdreng.
Hendes søster Charlotte Amalie overtager hendes job på gården, idet hun findes på en tilgangsliste, samtidig med at Anne Marie findes på afgangslisten.
Jf. folketællingen for 1840 bor hun nu i Holme Sogn syd for Århus på en gård med navnet Saralyst,
der i dag er et stort boligområde. Her er hun fortsat tjenestepige og hun er det hos gårdejer og
1
2
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redaktør for Jyllandsposten Carl Gottlieb Clausen, der tidligere var ejer af Lesagergård. Hun er
derfor i 1839 flyttet med familien ved dennes flytning nærmere mod Århus. Gården har fem tjenestefolk.
Knud N. Bech og Anne Marie Toudahl må have mødt hinanden kort efter 1840. Hun tilflytter Århus fra Holme Sogn lige syd for Århus i november 1840. De gifter sig den 20. juli 1841 i Århus
Domkirke1. Han er 45 år gammel og hun er 22 år gammel.
Umiddelbart herefter flytter de til Elsted, hvortil de ankommer i september måned samme år.
Årsagen til at de slår sig ned i Elsted mener jeg at have fundet i købmanden Marcus Galthen
Bech’s skifte fra 1863. Heri står, at han ejer en gård i Elsted og det er så mit gæt, at Knud Nielsen
Bech har aftalt med sin fætter, at han skal forpagte denne gård.
Ægteparret får børnene:
▪
Jens Marcus Galthen Bech, 1843-1906; omtalt foran;
▪
Frederikke Caroline Bech, 1845 – ? Gifter sig med arbejdsmand Søren Larsen den 25. april
1865 i Elsted Kirke.
▪
Jacob Anton Bech, 1847 – 1924. Gifter sig med Hanne Frederikke Rasmussen den 17. januar
1875 i Århus Domkirke.
▪
Ole Bech, 1850 – 1924. Gifter sig med Else Marie Sørensen den 30. april 1876 i Århus.
Han indgår som forlover da Jenny Bech gifter sig i Århus i 1911. Han er hendes farbroder.
▪
Nicoline Georgine Charlotte Amalie Bech, 1854 – ? Gifter sig med boelsmand Peder Laursen
Pedersen den 20. maj 1881 i Vejlby Kirke, Århus Amt.
▪
Sara Knudsine Nielsine Bech, 1857 – 94. Gifter sig med købmand Søren Peter Sørensen den
24. okt. 1883 i Vejlby Kirke, Århus Amt.
Foto til højre er Elsted Kirke.
Knud Nielsen Bech dør i Elsted den 29.
oktober 1857 i en alder af 61 år. Han
begraves fra Elsted Kirke den 6. november 18572. I kirkebogen står, at han døde af gulsot.
Hustruen får tilladelse til at hensidde i
uskiftet bo.
Sidst i 1850-erne er hendes moder Anne
Christensdatter Steen flyttet ind hos
familien, hvilket ses af folketællingen for
1860. Hun dør i Elsted og begraves her i
januar 1861. To af hendes søstre er
også flyttet til sognet, dels omk. 1845, dels i 1852. Begge bliver gift i sognet.
Familien findes ikke i Elsted i 1870, hvorfor det er mit gæt – jf. oven for – at Anne Marie Toudahl
flytter til Århus i forbindelse med salg af gården i 1863, hvor hendes afdøde mands fætter (Marcus
G. Bech, den ældre) i Århus dør.
Anne Marie Toudahl dør i Århus den 12. marts 1890 og begraves fra Århus Domkirke den 18.
marts 18903. Hun bliver 70 år gammel og har i de sidste år af sit liv boet hos sønnen Ole Bech, der
er murermester og bor i Teglgårdsgade 61.
Ved sin død ejede hun intet, står der i skifteprotokollen.
Ved hendes død indrykker sønnen Ole Bech og hans hustru Else Marie denne meddelelse i Århus
Stiftstidende for den 16. marts:
Efter 4 Aars tiltagende Svaghed er vor kjære Moder og Svigermoder Anna Maria
Bech, f. Thoudal, Enke efter Knud Nielsen Bech i Elsted, afg. ved Døden, hvilket
meddeles Slægt og Venner.
Ole Bech
Marie Bech
Detaillist
f. Sørensen

1
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Oldeforældre til bedstemor – på faderens side
(Mine tip2-oldeforældre)
Knud Nielsen Bechs forældre er:
▪
Jens Nielsen Bech, 1762 – 1816 og
▪
Friderica Lovise Fielstrup, 1766 – 1803.
Anne Marie Toudahls forældre er:
▪
Jacob Christensen Toudahl, 1792 – 1839 og
▪
Anne Christensdatter Steen, 1790 – 1861.
Jens Nielsen Bech er født i Århus i 1762 og døbes i Århus Domkirke den 14. juli 1762 1. Forældrene er købmand Niels Knudsen Bech og Kirsten Jensdatter Linaae.
Ved dåben er i kirkebogen alene angivet faderen. Mødrene blev ikke altid nævnt i kirkebogen. Som
faddere er nævnt tre fremtrædende borgere i byen. Niels Knudsen Bech var dengang en af de helt
store købmænd i Århus.
Det er Jens Nielsen Bechs farfar Knud Nielsen Bech, der er den første i købmandsdynastiet Bech i
Århus. Og Jens Nielsen Bech bliver således den tredje generation af Bech-købmænd i byen.
Se mere om dette senere.
En søn af faderens første ægteskab Knud Nielsen Bech (samme
navn som farfaderen) bliver også købmand, men dør i en alder af
33 år i 1785.
Jens Nielsen Bech er det andet barn i faderens andet ægteskab.
En ældre broder Oluf Nielsen Bech bliver præst i Urlev-Stenderup
ca. 10 km syd for Horsens. Det er denne broders søn Marcus
Galthen Bech, der senere bliver ejer af en købmandsgård i Århus
og inspirerer til navngivningen af min bedstemoders fader, der var
i købmandslære hos ham omkring 1756-67.
Billedet til venstre skulle være af Oluf N. Bech, 9 år gl. Det viser
datidens klædedragt for en søn af det absolut bedre borgerskab.
Et tilsvarende billede af broderen (stående med en rose) findes på
Købstadsmuseet Den gamle By i Århus.
Dette billede har det desværre ikke været muligt at få fat i til denne bogs udgivelse.
Det har ikke været muligt for mig at finde Jens N. Bech i FT 1787 i
hele Danmark. Måske har han været i udlandet på dette tidspunkt.
Og det kan så være i Tyskland eller i Norge.
Men i 1789 er han i København, hvor han gifter sig i Nikolaj Kirke.
Denne brændte i øvrigt i 1795, så det var ikke i den kirke, som vi
ser i dag.
Friderica Lovise Fielstrup er født i København den 10. maj 1766. Jf. indskrivningen i kirkebogen
er fødselen sket kl. 5½ om eftermiddagen sent. Hun døbes i Christiansborg Slotskirke (Hof- og
Slotskirken) den 14. maj 17662.
Christiansborg Slotskirke blev – udover af kongefamilien – langt overvejende benyttet af hoffets
ansatte og af de øverste embedsmænd.
Hendes forældre var lakaj ved hoffet Hans Hansen Fielstrup og Dorothea Elisabeth Hansdatter
Brej.
Indskriften i kirkebogen taler sit tydelige sprog om personernes tilhørsforhold til hoffet.
Anno 1766 d. 14. Maj Loed Monsieur Hans Hansen Fielstrup, Laquai for hendes
Kongelige Majestæt Dronning Sophie Magdalene, og Kone Dorothea Elisabeth døbe
deres liden Datter af Magist. Bluhme i Christiansborg Slots Kirke og blev kaldet
Friderica Lovise.
Fadderne vare Hr. CammerJuncker Staffeldt, Hr. CammerJuncker Grev Schack og
Hr. CammerJuncker von Eyben.

1
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Fru Hoffjægermesterinde von Leventzau holdt Barnet over Daaben og Frøken Else
Bartholin holdt Christenhuen.
Barnet var fød d. 10 Maj om Eftermiddagen klokken 5½ sent.

Hun bliver tidligt forældreløs, idet hendes moder dør i 1774. Faderen gifter sig igen i 1775 med
Sophia Amalia Restorff, men så dør faderen i 1779.
Fra ca. 1769 til 1779 har hun boet på Hirschholm Slot, hvor faderen var slotsforvalter.
Jf. folketællingen i 1787 bor hun i Tolbodgade hos familien Restorff. Hun er på dette tidspunkt fader- og moderløs, men bor hos familie, idet hendes fader i sit andet ægteskab var gift med en
Restorff.
I samme ejendom i Toldbodgade bor også en familie Bech. Han er købmand og grosserer Jørgen
(Thom(a)sen) Bech, der må være ud af en anden gren af Bech-slægten. Han skulle stamme fra
Sæby1. Her kan Jens Nielsen Bech have været på besøg og mødt Friderica Lovise Fielstrup.
Jens Nielsen Bech gifter sig i en alder af 27 år med Friderica Lovise Fielstrup, der er 23 år
gammel, den 19. august 1789 i Nikolaj Kirke i København2.
I årene frem til 1803 får ægteparret i alt 9 børn:
▪
Christiane Dorothea Bech, 1790 – 1792;
▪
Niels Knudsen Bech, 1791 – 1834; handelsbetjent og købmand i Århus;
▪
Nicoline Jacobine Sofia Bech, 1792 – 1823;
I forbindelse med hendes død indrykker stedmoderen denne dødsannonce i Århus Stiftstidende:
At min inderlig elskede Steddatter Jfr. Nicoline Bech efter flere Ugers Sygeleie i Gaar Eftm Kl.
4 indgik til den evige Roe, skylder jeg herved at bekjendtg. fravær. Slægt og Venner. Hendes
dødsstund ligned hendes Livs hele Vandel: blid, stille og rolig. Fred med hendes Aske.
▪
Kirstine Elisabeth Bech, 1793 – ?
▪
Ane Bech, 1795 – 1799;
▪
Knud Nielsen Bech, 1796 – 1857; omtalt foran;
▪
Karen Cecilie Bech, 1798 – ?
▪
dødfødt Bech, 1800;
▪
Ane Dorthea Bech, 1802 – 1856;
Ved dette barns fødsel indrykker den lykkelige fader denne annonce i Aarhus Stiftstidende:
Min kones lykkelige Forløsning afvigte Nat med en velskabt Datter, skulle jeg ikke undlade at
beiendtgiøre for Familien, vore Venner og Bekiendtere.
Hun gifter sig i 1824 med guldsmed og kroejer i Odder: Hans From Høegh.
Det er i Odder hos denne familie, at hendes broder Knud Nielsen Bech – min bedstemoders
farfar – jf. FT 1840 er avlsbestyrer.
Jens Nielsen Bech får borgerskab som købmand i Århus 26. februar 1798. Han må på dette tidspunk have været den drivende kraft i forretningen siden omkring 1790.
I Århus Borgerskabsprotokol står:
Mandagen den 26de Februarii 1798: Jens Bech, fød i Aarhuus, gammel 36 Aar, begiert og vandt Borgerskab som Kiøbmand med alle slags Vahre, Alenkram undtagen, aflagt Eed efter Loven og aarlig udtaget til Fattige 5. Rd., efter Resc. for 100
Rd.

De 5 rd. var en skat, der skulle betales hvert år.
Jf. folketællingen for 1801 bor Jens Nielsen Bech med sin familie Bag Closteret. Denne angivelse
svarer højst sandsynligt til adressen nuværende Klostergade 60.
Familiens sammensætning ser således ud i folketællingen:

1
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Jens Bech

Gift, 38 år gl.

Købmand og Husbond

Frideriche Lunøe

Gift, 29 år gl.

hans kone

Niels Bech

Ugift, 9 år gl.

deres Søn

Nicoline Bech

Ugift, 8 år gl.

deres Datter

Omtalt i bogen En Kjøbenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-1816
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Kirstine Bech

Ugift, 7 år gl.

deres Datter

Knud Bech

Ugift, 4 år gl.

deres Søn

Karen Bech

Ugift, 2 år gl.

deres Datter

Henrik Schultz

Ugift, 58 år gl.

Tjenestekarl og Nationalsoldat

Christen Jensen

Ugift, 27 år gl.

do

Giertrud Jensdatter

Ugift, 30 år gl.

Tjenestepige

Else Sørensdatter

Ugift, 19 år gl.

do

Karen Jensdatter

Ugift, 14 år gl.

do

Hvorfor Jens Bechs hustru er skrevet med efternavnet Lunøe er det ikke lykkedes mig at finde ud
af. Måske er det ’bare’ en fejlskrivning for Lovise.
Når de to tjenestekarle også er nævnt som nationalsoldater betyder det, at de kunne indkaldes –
altså stod til rådighed.
Friderica Lovise Fielstrup dør i en alder af knap 37 år i marts 1803, kun 8 måneder efter at hun har
født datteren Ane Dorthea. Hun begraves fra Århus Domkirke den 18. marts 18031.
Dødsfaldet annonceres i Århus Stiftstidende på denne måde:
For Familie, Venner og Bekiendter maa jeg sørgeligst bekiendtgjøre min uforglemmelige Friderica Lovise Fielstrups Død, efter 5 Ugers foregaaende Svaghed.
Hvad jeg med mine 6 Umyndige har tabt, veed ikkuns jeg og de faa, der kiendte Hende, som
Ægtefælle, Moder og Huusmoder.
Som husmoder har hun nok være ganske godt kendt, idet netop husmoderen i en stor købmandsgård havde ansvar for bl.a. indkøb og madlavning til såvel familien som til de mange ansatte, der
boede i købmandsgården.
Samme år i december måned gifter Jens Nielsen Bech sig med Anna Elisabeth Kirstine Kruse. Han
er nu 39 år gamel og hun er 34 år gammel. Hun er datter af Frands Henrich Kruse og Kierstine
Bergithe Galthen. Frands Henrich Kruse er også købmand i Århus.
Også dette afstedkommer en annonce i Århus Stiftstidende:
Copulerede her i Byen den 7. Dec.: Kbmd. Jens Bech og Jomfru Anna Elisabeth Kierstine Kruuse.
I kirkebogen står, at de blev hiemmeviede efter Kongelig Bevilling.
Den kongelige bevilling har formentlig været nødvendig for at vielsen kunne ske i hjemmet.
Vielser i hjemmet blev benyttet i de finere kredse og var i øvrigt en ekstra indtægtskilde for kirken.
Her til skal nok lægges, at en vielse i december måned måtte være en særdeles kold affære i en
uopvarmet kirke!
I perioden 1800-1815 ses bl.a. disse annoncer i Århus Stiftstidende2. De vidner dels om dele af
hans forretningsmæssige virke, dels om hans tillidsjobs og om hans status i byen.

1
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28/5 1801

Bedste Sort engelske Such-Støvle-Skafter faaes til kiøb hos Jens Bech ved Munckeport

31/10 1801

Næstk. Onsdag agter Skipper Jens Sabroe at afseile til København, og medtager Fragtgods
og Passagerer; Vedkommende ville derom behagelig melde sig hos Kiøbmand Jens Bech.

21/7 1802

Jens Bech og J. Fugl underskriver for ”Fattig-Commissionen”

29/2 1804

Jens Bech er ”Tilsynsværge” i Md. Gybergs Bo.

26/4 1806

Jens Bech modtager Gods for Skipper Rasmus Molboe.

11/6 1806

J. Hofgaard og Jens Bech er executores testamenti i Skipper Ole Clausens Dødsbo.

14/9 1808

En gammel hest, brændt paa Forbov og høire Baglaar, er i Løverdags indsat i min Tømmergaard; da der siden den Tid ingen har afhentet den, oplyses den herved, og kan faaes
mod dette Avertissements og Foederløns Erstatning hos Jens Bech.
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11/8 1810

Formedelst Høsten og fordi mit Bryggerhus forestaar en Hoved-Reparation maae jeg ugierne bekiendtgøre mine Ølliebhavere at fra første Mandag indtil videre ingen Øl enten i stort
el. smaat er at faae hos Jens Bech.

12/8 1815

Jens Bech er Fadder ved Kbmd. J. Jordans Søns Daab.

16/9 1815

Bech og Md. Bech er Faddere ved Dannebrogsmand J. Kraghs Søns Daab.

Jens Nielsen Bech dør den 9. januar 1816 og begraves fra Århus Domkirke den 19. januar 1816 1.
I Aarhus Stiftstidende for den 13. januar 1816 findes denne dødsannonce:
Det blev min tunge Pligt at meddele fraværende Slægt og Venner den sørgelige
Efterretning, at det i Dag har behaget Forsynet at bortkalde til et bedre Liv min uforglemmelige Mand Kbmd. Jens Bech i sit Alders 54 Aar efter 3 Ugers uafbrudt Sygeleie.
Overbevist at enhver, der kjendte den Afdøde, vil deeltage i min billige Sorg, frabeder jeg mig al Condolence.
Aarhus d. 9. Jan. 1816, Ane Elisabeth Bech, f. Kruse.
Ordet billig skal her – jf. ODS – forstås som berettigede, naturlige eller rimelige sorg.
I Aarhus Stiftstidende for den 16. januar 1816 er indrykket disse Vemods-Tanker ved hans død –
alene signeret ’h’:
Ak til Jorden bære
Stille Taare flyde
Dyden selv i Smerte
De en Værdig hen.
Ædling ved din Grav!
Taber ei sin Glands,
O! han er ej mere,
Her i havn du tyede
Flettet i vort Hjerte
Han de godes Ven:
fra et oprørt Hav.
Er din Mindekrans
Han som Sorgen endte
Ej dets Bølge bryder
Ej dens Baand skal briste.
I bekymret Siæl
mere paa Din Fred
Svøbt i Sorgens Slør
Hiertet brast som brændte Sørgesangen lyder
Veemod paa din Kiste
for at giøre vel.
Ved Dit hvilested.
Disse Blomster Strøer.
I skiftet oplyses, at de følgende børn er i live:
▪ Niels Knudsen Bech, 25 år gl., bor i København;
▪ Knud Nielsen Bech, 20 år gl.; omtalt foran;
▪ Nicoline Jacobine Bech, 24 år gl.;
▪ Kirstine Bech, 22 år gl.;
▪ Karen Cecilia Bech, 17 år gl.;
▪ Ane [Dorthea] Bech, 13 år gl.
Efter hans død søges hans ejendomme solgt via annonce i
Aarhus Stifts kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Tidende.
(Den senere Århus Stiftstidende. Udgives 2 gange ugentligt)
Tirsdag den 12. marts 1816.
Auktion over afdøde Jens Bech’s Stervboe tilhørende faste Eiendomme her i Byen.
1. Stervboegaarden, særdeles beqvemt for Handel, beliggende ved Byens Munkeport [svarer til
hjørneejendommen ved nuv. Klostergade 62 og Gl. Munkegade 2 og 4] og bestaaende af 26
Fag, 2 Etage Stue-Huus til Gaden, 22 Fag 2 Etage-Huus til Gaarden, desuden 4 Fag HalvtagsHuus til Folke Kamre, 4 Fag ditto til Brænde; i Baggaarden 6 Fag 1 Etage-Huus til Stald og
Rulle-Stue og 16 Fag Halvtag til Tømmer og Vogn Remise, samt betydelig Gaards- og Haveplads.
Bygningerne af Muur- og Bindingsværk ere vel vedligeholdte og meget beqvemt indrettet til
Kiøbmands-Handel, Brygge- og Brænderie.
2. Et til foranførte Eiendom stødende Sted beliggende paa Gaden bag Klosteret [nuv. Klostergade nr. 60], og bestaaende af 8 Fag Huus til Gaden og ligesaa mange til Gaarden, alt i 2 EtageMuur og Bindingsværk, vel vedligeholdt og beqvem Boepæl for en anstændig Familie.
3. Stedet No. 145 paa den anden Side af Gaden ved Munkeport [svarer til nuv. Gl. Munkegade
nr.15, 17 og 19], bestaaende af 10 Fag 1 Etage-Huus med tilliggende meget betydelige med
gode Frugttræer forsynede og særdeles vel dyrkede Have, der i mange Aar har været drevet af
en Handels-Gartner.
1
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4. Leieboden No. 89 ved Aaen, bestaaende af 2 Fag 1 Etage-Huus.
Eiendommene kan af Liebhavere efter Behag tages i Øiesyn, og Conditionerne, der for Kiøber
skulle blive indrettede saa fordelagtige som mueligt, kunde nogle Dage før Auctionen erfares paa
Borgmesterens Contoir her i Byen, ligesom paa Auctionsstedet.
Aarhus, den 9de Marts 1816.
Auctions-Directionen
Af skiftet fremgår endvidere, at han
ejer:
▪ En gård i Møllestien, bindingsværk;
▪ Part i en jagt med navnet ’Kirstine’.
Billedet til højre er af en jagt.
Maleriet er af Jacob Petersen.
(Handels- og Søfartsm., Helsingør)
Jf. annonce i Århus Stiftstidende for
9/7 1816 holdes der auktion i stervboegaarden over følgende effekter:
Meubler, Effecter og Løsøre,
best. af Chatoller, Borde, Stole,
Speile, Stueuhrer, Kister, Skabe,
Sengesteder, Sengeklæder, Linned, Dækketøi, Sølv, Kobber, Tin, Messing og Jernfang m.v. samt en Brændeviinskiedel paa 8
Tdr. Rum med dertil hørende Hat, Dæk og Svalemaskine, saa og øvrige til Brænderie og Bryggerie henhørende Kar og Redskaber.
Ligeledes Udgaards- og Avlingsredskaber, saa og 5 Køer, 3 Svin, en deel Kornvare af Byg,
Havre og Bygmalt m.m.
Afgrøden saavel i Toften paa Galgebakken som paa de Jorder, Stervboet har under brug i Vangen.
Det fremgår heraf, at Jens Nielsen Bech bl.a. har fremstillet brændevin og der har i købmandsgården været køer og svin. Brændevinskeddelen var ofte et af de mest bekostelige stykker inventar.
Den var fremstillet af kobber.
Galgebakken lå lige uden for Munkeport. Navnet fortæller klart om, at her stod en galge til brug for
henrettelse af forbrydere.
Jeg har haft lejlighed til at gennemse de
originale dokumenter til skiftet.
I blandt disse ligger et lånedokument, der
bærer Jens N. Bechs egen underskrift og
det af ham benyttede segl – afbildet her til
højre.
Seglet har jeg drøftet med Nils G. Bartholdy
på Rigsarkivet. Denne gav udtryk for, at det
var et meget prætentiøst segl, der vidnede
om en
person,
der ikke
satte sit
lys under en
skæppe.
Men hvad viser de forskellige ting på seglet, der i original størrelse måler ca. 2½ cm i diameter?
Det enkleste at se er hjertet med det store B, der må være
forbogstav i efternavnet Bech.
Øverst er det en kuppel, hvortil der er fæstnet nogle drapperier
til begge sider. Disse draperier minder vældigt meget om et
såkaldt våbentelt, der kan ses i det danske kongelige våben –
vist her til venstre.
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Endelig er der tegnet i midten. Dette er højst sandsynligt et bomærke.
Et bomærke blev på den tid ofte benyttet af borgere og bønder som et
privat tegn.
Dele af dette bomærke, der er benyttet af Jens N. Bech, vil formentlig
kunne findes i tilsvarende bomærker, der kan have været benyttet af
hans far og farfar. Men disse bomærker er dog ikke fundet - endnu.
Bunken af dokumenter til skiftet rummede også et meget rørende brev
fra en lejer til den ejendom på den modsatte side af Gl. Munkegade (nuv. nr. 15, 17 og 19), som
Jens N. Bech ejer. Denne var en gartner Christian Wilhelm Hamann, der ved Jens N. Bechs død er
69 år. Han har lejet hus med gartneri i 20 år og har i den tid fået et meget tæt og tillidsfuldt forhold
til købmand Jens N. Bech. C.W. Hamann betegner i sit brev Jens N. Bech, som en skiønnende
Mand, opmerksom paa mine bestrebelser. Gartner Hamann bønfalder i meget høviske vendinger den Agtede Familie om at kunne ende sine dage i huset. Og han undlader ikke i brevet at
nævne de løfter, som den afdøde gennem årene har givet ham.
Se hele brevet under Afskrifter og kopier. Brev, gartner Hamann.
If. dokumenterne lykkes det for gartner Hamann at købe ejendommen for 6000 rd.
Det samlede bo efter Jens Nielsen Bech – dette afsluttes i efteråret 1818 – opgøres således, at der
i alt er godt 38.000 rdl. til deling.
Arvereglerne dengang sagde, at enken skulle arve halvdelen og at sønnerne skulle arve dobbelt så
meget som døtrene. Dette betyder, at der bliver disse beløb til arvingerne:
▪ Enken Anna Kirstine Elisabeth Kruse arver ca. 19.000 rdl.
▪ Sønnerne Knud og Niels arver hver 4.737 rdl.
▪ Døtrene Nicoline, Kirstine, Karen og Ane Dorthea arver hver 2.368 rdl.
Købmandsgården i Gl. Munkegade (stervbogården) bliver ved auktionen købt af Jens Nielsen
Bechs enke Anna E.K. Kruse, der sammen med stedsønnen Niels Knudsen Bech nu bor i en del af
købmandsgården i nuv. Gl. Munkegade.
I folketællingen for 1834 kan ses, at de begge bor i Klostergade, hvor købmandsgården ligger. Hun
er benævnt som lever af Leie af Gaarden og han er benævnt Ugift, Stedsøn, Kiøbmand
(han dør i øvrigt samme år, 1834, ugift).
Ved hans død i 1834 testamenterer han sit bo til Anna Elisabeth Kruse, fordi hun vederlagsfrit har
ladet ham bo i købmandsgården.
I øvrigt er det fra 1821, at Jens Nielsen Bechs nevø Marcus Galthen Bech (den ældre), der er søn
af hans broder og præst Ole/Oluf Nielsen Bech, også fungerer som købmand i Århus, men ikke i
denne købmandsgård i Gl. Munkegade. Han har ’sin’ købmandsgård i Badstuegade 2.
Også ved folketællingerne i 1840, 1845 og 1850 bor Anna Elisabeth Kirstine Kruse på adressen i
Gl. Munkegade (hjørnet af Klostergade).
Hun forsøger i 1844 – jf. annonce i Århus Stiftstidende d. 26. april 1844 – igen at sælge ejendommen. Hun indrykker denne annonce:
På Grund af tiltagende Alderdom attraaer Enkemad. Bech at afhænde hendes ved Munkeport
beligg. Gaard, der foruden en temmelig stor Hauge og betydelige Gaardspladser, bestaaer af:
31 Fag 2 Etage huus til Gaden, 23 Fag do. indretttet til Stalde og med dobbelte Lofter samt
desuden Bygninger til Stalde, Fourage og Vognremiser m.v.
En Deel af samme har hidtil med Fordeel været udleiet til Regimentet, og vil Indtægterne deraf
betydelig kunne forøges ved Foretagelse af en liden Forbedring og Forandring. For øvrigt egner
Eiendommen sig ogsaa for en Kiøbmand, Fabrikentreprenør el. Avlsbruger.
Tltrædelse vil kunne skee efter Ønske, dog helst snarest muligt, og vil Penge-Vilkaarene kunne
lempes efter Kiøberens Leilighed.
De nærmere Vilkaar erfares af: H. Brasch.
Købmandsgården bliver ej heller solgt i denne omgang. Men det bliver den i 1853 efter hendes
død.
Hun er nu 85 år og flytter kort efter ind hos steddatteren Ane Dorthea Bech, der bor i Odder.
Her dør hun den 25. januar 1853 og begraves fra Odder Kirke den 1. februar 1853 1.
- oOo -
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Jacob Christensen Toudahl er født i Thisted den 20. december 1792 og hjemmedøbes. Denne
dåb bekræftes den 13. januar 1793 i Thisted Kirke1.
Forældrene er Christen Christensen Toudahl og Anne Jacobsdatter. Faderen er daglejer.
Jacob C. Toudahl er det fjerde barn i en søskendeflok på i alt 6 børn. Heraf er dog forældrenes
førstefødte død kun 4 måneder gammel.
Hans mor dør i 1798 i en alder af 34 år og faderen er enkemand i 2 år, hvorefter han igen gifter sig.
Stedmoderen til Jacob C. Toudahl hedder Mette Cathrine Pedersdatter.
I folketællingen 1801, hvor han ikke bor hos faderen, er han formentlig det barn, der som plejebarn
bor hos en tømmermand Fruergaard i Thisted. Denne bor – endnu ugift – sammen med sin moder,
der er enke.
Jacob C. Toudahl konfirmeres i den daværende Sct. Clemens Kirke i Nykøbing på Mors i 1809 i en
alder af 17 år. Han er formentlig på dette tidspunkt i lære som gørtler, men i kirkebogen ved hans
konfirmation står intet om, hos hvem han bor og ej heller noget om karakterer.
I en alder af 22 år gifter han sig. Her benævnes han gørtlersvend.
Den 18. januar 1817 får han borgerskab som gørtler i Nykøbing på Mors. Ved FT 1834 benævnes
han gørtlermester.
Anne Christensdatter Steen er født i Nr. Bindslev i Hjørring Amt i 1790 og døbes i Bindslev Kirke
den 20. november 17902.
Hendes forældre er skrædder Christen Christensen Steen og Marianne Christensdatter.
Anne C. Steen er barn nr. 2 i en større søskendeflok. Faderen får med sin første kone 12 børn,
hvoraf mindst 2 dør som helt små.
I 1794 flytter familien til Hjørring, hvor faderen fortsat ernærer sig som skrædder. Mellem 1805 og
1813 flytter familien til Nykøbing på Mors.
Jacob C. Toudahl og Anne C. Steen gifter sig den 12. maj 1815 i Sct. Clemens Kirke i Nykøbing
M3.
Han er 22 år gammel og hun er 24 år gammel. Ved vielsen er det formentlig en kollega, der er forlover. Denne er benævnt Lassen, gjørtler. For hende er forloveren hendes
fader: Steen, skrædder.
Ægteparret får i årene frem til 1831 10 børn. Disse er:
1. Otto Christian Toudahl, 1815 – ?
2. Niels Toudahl; 1816 – 1816;
3. Florentin Toudahl, 1817 – ?
4. Anne Marie Toudahl, 1819 – 1890; omtalt foran;
5. Charlotte Amalie Toudahl, 1821 – ? Overtager søsteren Anne Maries tjenestpigejob på Lesagergård ved Randers i 1838;
6. Frederik Ferdinand Toudahl, 1822 – ?
7. Laurids Vilhelm Toudahl, 1823 – ? Flytter i 1838 til Randers som skrædderdreng;
8. Ottelia Caroline Toudahl, 1826 – 1863; gifter sig i 1847 i Elsted med Berthel Nielsen;
9. Nicoline Georgine Toudahl, 1829 – ?
flytter til Elsted Sogn i 1852;
10. Christian Toudahl, 1831 – ?
Den kirke, som ægteparret blev gift i og
deres børn døbte i, er ikke den kirke vi i
dag ser i Nykøbing på Mors.
Den tidligere middelalderkirke, der så ud
som på denne tegning (sengotisk langhuskirke), blev på grund af brøstfældighed nedrevet i 1889.
Billedet her af kirken og døbefonten er
fra kirkens hjemmeside.
1
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Den daværende døbefont, som børnene er døbte i, har haft en
pudsig skæbne.
Ved en kirkerestaurering i 1856 blev den erstattet af en font i
egetræ og den oprindelige middelalderdøbefont i granit blev
solgt – såmænd til en lokal landmand. Hos denne kom den i
mange år til at fungere som drikketrug for kreaturer, men blev
genfundet og købt tilbage til kirken. Fonten blev restaureret og
fik nyt fodstykke.
Dog fandt den lokale præst dengang, at den fortsat ikke passede til kirken og den blev så placeret uden for kirken. Præsten
fandt granitdøbefonten for fattig af udseende.
I 1933 blev den udlånt til Ljørslev Kirke på Mors for i 1966 igen
at blive placeret i Nykøbing Mors Kirke.1
I 1819 dør hendes moder Marie Christensdatter. Faderen gifter
sig igen ½ år efter. Ved dette bryllup er det Jacob Toudahl, der
er forlover for svigerfaderens nye kone.
I folketællingen for 1834 er familien beskrevet på denne måde:
Jacob Toudahl
Ane Steen
Charlotte Amalie Toudahl
Frederik Ferdinand Toudahl
Lauritz Wilhelm Toudahl
Ottilia Caroline Toudahl
Nicoline Georgine Toudahl
Christian Toudahl

Gift
Gift
Ugift
Do
Do
Do
Do
Do

42 år
44 år
13 år
12 år
11 år
8 år
6 år
3 år

Gjørtlermester
Hans Kone
Deres Datter
Deres Søn
do
Deres Datter
do
Deres Søn

Som det ses er de 3 ældste børn flyttet hjemmefra.
Ordet gørtler er afledt af det tyske ord gürtel,
der betyder spænde. En gørtler arbejder hovedsagelig i metallerne messing, kobber og bronze.
Jf. ordets oprindelse har gørtleren fremstillet
spænder og beslag.
Men gørtleren har også på den tid fremstillet
lysestager og lamper og herunder kirkekroner,
der dengang har været til stearinlys. I dag er
mange af disse ændrede til elektrisk lys. Og han
har fremstillet strygejern og vandhaner, da der

midt i 1800-tallet i nogle huse blev lagt vand
ind. Desuden ciselerer gørtlerne i f.eks. bronzeeller messingplader, dvs. banker mønstre og
motiver i dem.

1
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I gørtlernes arbejdsprocesser dengang indgik bl.a. at smelte og forme metallerne. Efter en støbeproces blev emnerne dyppet i et syrebad bestående af lige dele svovlsyre og salpetersyre – så helt
ufarligt har det ikke været. Gørtleren har også skullet lodde, dreje og polere. Og som det fremgår af
fotoet af en kirkekrone skulle en gørtler kunne bukke messingrør – og det skete ved hjælp af særlige bukkemaskiner.
I dag er der i Danmark kun ganske få gørtlere tilbage.
Genstande af messing fremstilles nu som hovedregel i fjernøsten.
Jacob Toudahl dør i en alder af kun 46 år den 14. juli 1839 og begraves fra Sct. Clemens Kirke den
19. juli 18391. Som nævnt foran har gørtlerfaget på den tid været et ganske giftigt/farligt erhverv!
Eller det er ikke gået så godt med forretningen. Han dør som fattiglem.
Ved hans død står alene dette i skifteprotokollen:
Aar 1839 den 14 Juli blev Gjørtler Jacob Toudahls Dødsfald anmeldt. Fattiglem.

Jf. FT 1850 ses Anne C. Steen fortsat bor i Nykøbing M. Hun lever af at spinde. Hun er i folketællingen anført med navnet Ane Steen sal. Toudahl, der kan udlægges som: Ane Steen, salig =
afdøde Toudahls enke.
Hun flytter efter 1855 til datteren Anne Marie, der fra 1858 lever som enke i Elsted i Århus Amt.
Hertil er også to af hendes andre døtre flyttet og har stiftet familie.
Her fremgår hun af FT 1860 i Elsted.
Anne C. Steen dør i Elsted i en alder af knap 70 år den 7. januar 1861 og begraves fra Elsted Kirke
den 17. januar 18612.
I kirkebogen står:
Enke efter Gjørtler Thoudal i Nykjøbing paa Mors. Død hos sin Datter Knud Bech’s Enke
paa Elsted Mark.

1
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Tipoldeforældre til bedstemor – på faderens side
(Mine tip3-oldeforældre)
Jens Nielsen Bechs forældre er:
▪
Niels Knudsen Bech, 1724 – 1769 og
▪
Kirsten Jensdatter Linaae, 1733 – 1801.
Friderica Lovise Fielstrups forældre er:
▪
Hans Hansen Fielstrup, omk. 1727 – 1779 og
▪
Dorothea Elisabeth Hansdatter Brej, omk. 1735 – 1774.
Jacob Christensen Toudahls forældre er:
▪
Christen Christensen Toudahl, 1756 – 1843 og
▪
Anne Jacobsdatter, omk. 1764 – 1798.
Anne Christensdatter Steens forældre er:
▪
Christen Christensen Steen, omk. 1766 – 1848 og
▪
Mariane Christensdatter, omk. 1761 – 1819.
Niels Knudsen Bech er født i Århus i 1724 og døbes i Århus Domkirke den 25. marts 17241.
Faderen er skipper og købmand Knud Nielsen Bech.
I kirkebogen står bl.a.: (fadderne er svært vanskelige at læse sig til)
Knud Niels. Skippers / Niels / Kirsten Clemensdatter b. [bar barnet]
Dette fortæller, at faderen på dette tidspunkt i Århus var mest kendt som skipper. Kirsten Clemensdatter er mormoderen, der har fået det ærefulde hverv, at bære barnet frem til dåben.
Moderens navn er ikke nævnt, men hun hedder Anne Sørensdatter Gylling.
Han konfirmeres den 9. april 1741 i Århus Domkirke, hvor han er 17 år. Men her er ikke angivet
noget om karakterer – kun at familien bor i Mindegade.
Niels Knudsen Bech får borgerskab som købmand i Århus i 1751. Han er nu 27 år gammel. Dette
er i protokollen for borgerskaber indskevet således:
Mandagen den 27de Sptr. 1751. Niels Knudsen Bech, fød her i Byen, og nu [uoplyst
alder] Aar gl. Erkom Borgerskab som Kjøbmand efter aflagde Eed.
Samme år i august gifter han sig med Anna Sørensdatter, der er datter af Søren Olufsen. Da de
bliver gift med kongelig tilladelse er årsagen, at de ønsker at blive gift i et privat hus og ikke i kirken.
I kirkebogen er denne vielse indskrevet således:
1751, 19. Aug. copuleret i Hendes Faders Huus paa Vestregaden Niels Knudsen
Bech.
Bleve udi Brudens Faders Huus efter Kongelig allernaadigst Tilladelse af dato 27. April 1751, Copulerede meget Edle Mons[ieur] Niels Knudsen Bech, fornemme Kiøb- og Handelsmand her i Staden og den meget Edle og Dydziirede
Jomfrue Anna Sørensdatter.
Deres Forlovere var Brudens Fader og Brudgommens Fader, begge højfornemme Borgere her af Staden, som det med Deres Underskrift Tilstaar:
Søren Olufsen
Knud Nielsen Bek

I dette ægteskab fødes sønnen Knud Nielsen Bech i februar 1752. Han bliver som faderen også
købmand i Århus, bliver gift to gange, men dør i 1885 i en alder af 33 år.
Anna Sørensdatter dør i 1757 og begraves fra Århus Domkirke den 28. september 1757.
Kirsten Jensdatter Linaae er født i 1732. Hun døbes i Linå Kirke den 12. oktober 17322. Hendes
fader er Jens Rasmussen Linaae. Navnet afspejler tilhørsforholdet til dette sogn Linaae, der ligger
ca. 10 km øst for Silkeborg.
Kirsten J. Linnaae gifter sig første gang i 1754 med Ole Sørensen Samsing (det sker i Linå Kirke –
hendes fødesogn), men han dør i 1759, og hun er nu alene med to piger.
1
2
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Niels Knudsen Bech og Kirsten Jensdatter Linaae gifter sig den 20. januar 1760 i Århus Domkirke1. Begge er nu i andet ægteskab.
Også ved denne vielse/copulation er der en længere indførsel i kirkebogen:
1760, Dispensationen var af 15. Jan 1760, Huusbryllup: Niels Knuds. Bech.
Den 20de J. [januar] bleve udi Brudgommens Gaard efter Allernaadigst Kongl.
Dispensation Copulerede Ædle Mons[sieur] Niels Knudsen Bech, Kiøb- og Handelsmand heri Staden og den ædle og dydziirede Enke Madame Kirstine
Jensdatter, Sl. [salig = afdøde] Olle Sørensen Samsings [enke],
Skiftebreve for denem begge bleve fremviste, .?.ferdigede og deres Forlovere
vare de velædle og højfornemme Mænd, som hver haver underskrevet:
Knud Nielsen Bech
Mogens Platz.

I dette ægteskab fødes børnene:
1. Ole/Oluf Nielsen Bech, 1760-1806; præst i Urlev-Stenderup i Vejle Amt. Han er formentlig
opkaldt efter moderens afdøde mand Olle. Gifter sig med sin kusine Anna Mørch Galthen.
2. Jens Nielsen Bech; omtalt foran;
3. Nicoline Nielsdatter Bech, 1769 – 1836; gift i 1792 med præsten Jacob Sidenius;
Faderen dør få måneder før hun døbes i august 1769.
Den ene af de to piger fra hendes første ægteskab Cicil Catrine Olesdatter Samsing dør i august
1761. Den anden pige Anne Johanne Samsing lever endnu i 1769, hvor hendes stedfader dør,
hvorfor hun indgår i skiftet efter ham.
I årene 1765 til 1780 udkom de første handelsvejvisere i Danmark. Disse indeholdt en række oplysninger om provinsbyernes økonomiske forhold, bystyre, embedsmænd og erhvervsliv. Her neden for er vist et udsnit fra vejviseren i 1769 med en del af de omkring 50 større købmænd, der var
optaget i vejviseren. Her gengivet efter bogen Århus. Byens Historie 1720-1870.

I venstre spalte ses Niels Knudsen Bech og under ham er det faderen Knud Nielsen Bech. Den
nævnte Niels Hansen Bech er nevø til Knud Nielsen Bech.
Niels Knudsen Bech dør den 23. april 1769 i en alder af 45 år – formentlig medens han kone er
højgravid med deres datter Nicoline. Han begraves fra Århus Domkirke den 1. maj 1769 2. I kirkebogen står dette:
1769, 1. Maj: Hr. Niels Knudsøn Bech i sit Fædrene Sogn. Begravelse i DomKierken
med Ligprædiken af Hr. Provst Monradt.

1
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Hans skifte er ganske omfattende. Her vil jeg alene nævne hans ejendomsbesiddelser, en oversigt
over rum/værelser i stervboegaarden samt hvilke varetyper, der fremgår af skiftet.
Ejendomsbesiddelserne fremgår af annoncer i de store danske aviser samt i en avis i Altona, Tyskland.
Disse er:
1. Stervboegaarden beliggende ved Munche Porten bestaaende af 27 Fags ton Lofft
høi Huus til Gaden samt et Baghuus 13 Fags t.Lofft g [?], 11 Fags hb..tg med en del
Rum, Pumpevand og Haugeplads;
2. Vaaning paa Middelgade [nuv. Mejlgade] bestaaende af 12 Fags Huus udi 4re Vaaninger med Portrum Brøndvand i Gaarden med stadselig Haugeplads;
3. 2de dito ved Aaen bestaaende af 5 Fags Huuse med Hauge Plads og Brøndvand;
4. En dito ligeledes ved Aaen beliggende bestaaende af 2 Fags Huus med Hauge
Plads;
5. Tvende Vaaninger i Møllestien bestaaende af 4re Fag med liden Hauge Plads og
fælles Vand;
6. En Kreiert kaldet Haabet på 12 ½ CommerceLæster.

[Skibstype med tre master anvendt i Østersøområdet
og til længere sejladser – tegning til højre]
Stervboegaarden er dødsbogården, hvor familien bor.

Denne er beliggende på hjørnet af Klostergade og nuværende Gl. Munkegades østre side og ligger lige nord for
Vor Frue Kirke. I dag svarer det til hjørneejendommen
Klostergade 62 og Gl. Munkegade 2 og 4.
Købmandsgårdens beliggenhed lige inden for den daværende Munkeport (denne har dengang ligget ca. ved nr. 8
i Gl. Munkegade) har været hensigtsmæssig for handelen med bønderne, når disse ankom med f.eks. korn og
fik dette byttet til forskellige varer, som købmandsgården
var leveringsdygtig i.
Møllestien lå og ligger også i dag på sydsiden af Vor Frue Kirke.
Rummene i stervboegaarden er benævnt således:
Dagligstue
Kølle Stue
Beste Stue
Liden Stue
Ammestuen, heri 2
Alcover

Kiøchenet
Spiis Kammeret
Brøgerset
Fadeboeret
Boeden

Kammeret, 2 stk.
Pigens Kammer
Hiørn Kammer
Rulle Stuen
Kielderen
Kammer til
Gaarden

Byygloftet
Ruugloftet
Maltloftet
Træskoloftet
Pach Huuset
Wogn Schiulet
Gaarden + Baggaard
Stalden

I stalden stod karlens seng og 13 kreaturer, heste , køer, svin og får med lam, hvilket viser, at man
dengang også havde husdyrhold ved siden af købmandsgårdens drift.
Husdyrene har græsset på tofterne uden for Munkeport – på den anden side af Borrebækken, der
dannede grænse mellem byen og markerne.
De varetyper, der fremgår af skiftet er:
▪ Kornvarer og træsko (fra Sverige) – nok de to største varegrupper målt i penge;
▪ Tømmer, tjære, beg, hør, hamp, jern i stænger, slibestene, læsket kalk, stenkul og talg;
▪ Mel, specier [krydderier + sukker], sild, spansk salt, smør, ærter og tobak;
▪ Miød, dansk kornbrændevin, brændevin og fransk brændevin.
Kirsten Jensdatter Linaae forbliver i enkestand. Dette fremgår dels af en handelskalender fra 1780,
hvoraf femgår, at Niels Knudsens Bechs Enke handler med Korn, Tømmer og grove Vahre. Og det
fremgår af FT 1787. I denne står, at hun lever af købmandsskab og har sin datter Nicoline (nu 18
år gammel) boende hos sig. Desuden bor hendes broder købmandskarl Rasmus Linaae på 49
år i købmandsgården, der angives at ligge i Closter Gade.
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Til venstre et udsnit af den på
forrige side omtalte handelskalender fra 1780. Her er vist
godt halvdelen af de købmænd i Århus, der på den tid
har ønsket at være med i oversigten.
I højre spalte ses Niels Knudsens Bechs Enke. I venstre
spalte ses Knud Nielsen Bech.
Han er hendes stedsøn; søn af
hendes afdøde mands første
ægteskab og født i 1752.
I venstre spalte ses næstnederst Rasmus Holbech, der er
gift med Kirsten Jensdatter
Linaaes datter af første ægteskab: Anne Johanne Samsing.
I højre spalte ses Frands Henrich Kruuse. Hans datter bliver
i 1803 gift med Kirsten Jensdatter Linaaes søn Jens N.
Bech.
Oversigten viser derfor også,
hvorledes de store købmandsslægter ’giftede sig ind i hinanden’ og hvorledes overklassen i stor udstrækning var ’selvsupplerende’.
Der var dog eksempler på – og det var jo tilfældet for den Knud Nielsen Bech, der kommer til Århus
omk. 1720 (se om ham senere) – at det inden for købmandsstanden var muligt at arbejde sig op
nedefra.
Men var man født i de højere sociale lag var mulighederne for at skaffe sig startkapital og kreditter
dog væsentlig bedre.
Kirsten Jensdatter Linaae driver – formentlig fra omkring 1788 – sammen med sønnen Jens købmandsgården og fortsætter med dette frem til sin død den 30. januar 1801 i en alder af 68 år. Hun
begraves fra Århus Domkirke den 6. februar 1801 1.
I kirkebogen står dette:
Kierstine Jensd. Bech, Niels Knudsen Beches enke. Døde den 30. Jan.

Hendes død afstedkommer denne meddelelse i ÅrhusStiftstidende for den 4. februar 1801:
At vor elskede Moder Kirstine Jensdatter, Enke efter forhen afdøde Niels Knudsen
Bech, den 31. Januar om aftenen Kl. 7 ved en rolig og stille Død omskiftede Tiden
med Evigheden, i sit Alders 68 aar, 4 Maaneder.
Dette bekiendtgiøres fraværende Venner og Bekiendtere paa egne og Sødskendes
Vegne, som nærværende sørgeligst af
Ane Johanne Holbech og Jens Bech
Efter hendes død enes arvingerne, der alle er myndige, om at ville skifte og dele imellem dem
selv. Og der er således ikke gennemført nogen registrering af ejendomme og indbo. Arvingerne er
dog anført:
▪ Kirsten J. Linaaes datter af første ægteskab (med Ole Sørensen Samsing):
o Anne Johanne Samsing født i 1755 i Århus, der er gift med købmand Rasmus Holbech
og bor i Mejlgade.
▪ Kirsten J. Linaaes tre børn i ægteskabet med Niels Knudsen Bech:
o Oluf N. Bech, præst i Urlev, Vejle Amt;
o Jens N. Bech, købmand i Århus;
o Nicoline N. Bech, gift med Jacob Sidenius, præst i Øster Ulslef på Lolland.
I afsnittet om Bech-købmænd i Århus har jeg skrevet om, at Jens Bech i 1803 overtager – fra sine
søskende – hele købmandsgården på hjørnet af Klostergade og Gl. Munkegade.
1
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Hans Hansen Fielstrup er født omkring 1727 i Fielstrup, der ligger ca. 6 km sydøst for Christiansfeld i Sønderjylland.
Hans forældre er Hans Hansen, der er bonde i Fielstrup og hustru Bodil Hansdatter.
Som det ses, er han opkaldt efter faderen, men han benytter senere i livet navnet på sit fødesogn
som sit efternavn.
Kirkebogen for Fielstrup sogn er på dette tidspunkt ufuldstændig, hvorfor fødsel og dåb ikke kan
præciseres nærmere.
Hans Hansen Fielstrup omtales i en fodnote i bogen: En Kjøbenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-1816, side 5. Her er han benævnt købmand og slotsforvalter. Jeg har dog ikke kunnet finde frem til, hvor han har været købmand, men det er næppe i København, da han ikke ses at
have fået borgerskab her.
Ved det første barns dåb i 1762 benævnes han Tiener for CammerJuncker Lewetzau.
Ved det fjerde barns fødsel i 1766 benævnes han Laquai for hendes Kongelige Majestæt
Dronning Sophie Magdalene.
Ved det sjette barns fødsel i 1769 benævnes han Slotsforvalter ved Hirschholm Slot.
Dorothea Elisabeth Hansdatter Brej er født omkring 1735 jf. aldersopgivelse ved død.
Hendes forældre og fødested er ikke fundet.
Efternavnet ses stavet på flere forskellige måder. Navnet kan pege på, at slægten kommer fra
Tyskland.
Hans Hansen Fielstrup og Dorothea Elisabeth Hansdatter Brej’s vielse er ejheller fundet, men
den må være omkring 1761 – bedømt ud fra det første barns fødsel i maj 1762.
I ægteskabet fødes disse 8 børn:
▪ Sophia Magdalena Fielstrup, 1762 – før 1774;
▪ Hans Hansen Fielstrup, 1763 – før dec. 1764;
▪ Hans Hansen Fielstrup, 1764 – før 1774;
▪ Friderica Lovise Fielstrup, 1766 – 1803; beskrevet foran;
▪ Hans Heinrich Fielstrup, 1767 – 1769; død af kopper;
▪ Heinrich August Ferdinand Fielstrup, 1769 – 1770;
▪ Christiane Mathilde Caroline Fielstrup, 1770 – ?
▪ Hans Henrich Fielstrup, 1772 – ?
Af de foran nævnte 8 børn er det kun de 3, der er kursiveret, der lever ved moderens død i 1774.
Hans udnævnelse til slotsforvalter ved Hirschholm Slot i 1770 står at læse (i kladdeform) i Rentekammerets Bestallingsprotokol for 1770. Indledningen og afslutningen ser således ud – i kladdeform (se næste side).
Det færdige dokument har helt sikkert været væsentligt mere flot sat op.
Hele teksten kan ses under Afskrifter og kopier: Embedsudnævnelse; Hans H. Fielstrup.
Den underskrivende konge Christian er Christian VII, hvis hustru dronning Caroline Mathilde kom
så gruelig galt afsted med kongens livlæge Friederich Struensee – hun blev hans elskerinde.
Struensee fik i øvrigt – efter at han i 1770 havde tilranet sig magten i Danmark – gennemført trykkefrihed i Danmark.
Endvidere fik han afskaffet tortur, hvilket dog ikke kom ham selv til gavn, da han to år senere blev
henrettet.
Af en sag i Rentekammerets journaler fra april 1771 kan læses, at Hans H. Fielstrups indtægter
som slotsforvalter på Hirschholm Slot er opgjort således:
▪ Løn for ham selv, 2 piger og 1 karl
242 Rd og 41 sk.
▪ Års dusør
21 Rd og 24 sk.
▪ Naturalier: foder, hø og halm
55 Rd og 48 sk.
▪ 2 materielvogne, vedligeholdelse af disse, anskaffelse
af heste og kuskehold
400 Rd
▪ Slotsgårdens renligholdelse m.v.
24 Rd
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Dorothea Elisabeth Hansdatter Brei dør i december 1774 og i skiftet efter hende nævnes alene
børnene Friderica Lovise på 9 år, Christiane Mathilde Caroline på 5 år og Hans Henrich på 3 år,
som levende. Derfor er fem af de otte børn døde før 1774. To er angivet døde før den næstfølgende af samme køn og med samme navn er født.
Det var helt almindeligt dengang, at det næste barn i rækken blev opkaldt efter det foregående
døde barn af samme køn.
Dorothea Elisabeth Hansdatter Brei begraves fra Hørsholm Kirke den 14. december 1774 1. Hun
blev knap 40 år gammel.
I indledningen til skiftet er nævnt, Velædle Hr. Slottsforvalter Hans Fielstrup, som nu af en
stedsevarende og haard Sygdom, . . . var restitueret .

I skiftet er registreret møbler og genstande i følgende rum i deres bolig ved Hirschholm Slot:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1

Dagligstue,
Spisestue,
Sal, [festlokale]
Kontor,
Ammestue,
2 Sengekamre,
2 små kamre,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Køkken,
Spisekammer,
Ølkælder,
Bryggerhus,
Stald,
Vognremisse

Skiftet fylder fire hele foliosider,
der er tæt fyldte med alle de genstande, der har været i hjemmet.
Et ganske rigt hjem – ser det ud til,
men til slut opregnes, at der ikke
bliver nogen arv til børnene. Der
har været en betydelig gæld!
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Skiftet gøres op til 637 rigsdaler, men Hans Hansen Fielstrup skylder ca. 600 rigsdaler og da der
også skal reserveres penge til hans egen begravelse, bliver der ikke nogen arv til børnene.
Hans svoger Jørgen T. Bech, der er omtalt under Friderica Lovise Fielstrup, er nævnt i skiftets
slutning og tages til referat bl.a. således:
Tilsyns Værgen Hr Bech, som tilstoed at kiende Hans Svoger Hr. Slottsforvalter Fielstrups egentlige Tilstand, declarerede, icke alleene at være hermed paa Børnenes
Vegne Tilfredsstillet, men endog ville fremdeeles have fornødne Tilsyn med deres
Opdragelse . . .

Se hele skiftet, der illustrerer indboet i et overklassehjem, under Afskrifter og kopier: Skifte, Dorothea Elisabeth Hansdatter Brei.
Det er jf. FT i 1787 i Jørgen T. Bechs ejendom i København, at slotsforvalterens datter Friderica
Lovise bor og det er her hun må have mødt sin ægtemand Jens Nielsen Bech – købmand i Århus.

Hirschholm Slot var i barokstil og beliggende i det nuværende Hørsholm. Slottet blev opført i 1730–
44 af hofbygmester Lauritz de Thurah som sommerresidens for Christian VI og dronning Sophie
Magdalene.
Slottet, der var omgivet af et franskinspireret haveanlæg, blev kaldt “Nordens Versailles” og var
regnet for et af de smukkeste slotte i Europa.
Da Christian VI døde i 1746, overtog dronning Sophie Magdalene slottet, hvor hun boede til sin
død i 1770, hvorefter det overgik til Christian VII. I 1771 tjente slottet som sommerresidens for hoffet. Og det er her, at dronning Caroline Mathilde en kort tid lever sammen med hoflægen Struensee
og føder hans uægte barn.
Efter Struensees henrettelse i 1772 og Caroline Mathildes landsforvisning blev slottet ikke brugt
mere af de kongelige, og det forfaldt indtil 1810, hvor Frederik VI besluttede at lade det nedrive.
Dele af materialerne blev brugt til opførelsen af det andet Christiansborg Slot.
I 1822–23 blev der på grunden bygget den nuværende Hørsholm Kirke, der var tegnet af arkitekt
C.F. Hansen.
Foranstående er citeret fra Wikipedia – billedet er af Christian Georg Lind.
En søn af Hans H. Fielstrups svoger Jørgen T. Bech – i dennes andet ægteskab – skriver i sine
memoirer: En Kjøbenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-1816, at han omkring 1809 i
forbindelse med militærtid gjorde tjeneste ved Hirschholm Slot. Han skriver bl.a.:
Nedrivelsen og tilintetgørelsen af Hirschholms store og kostbare slot var i løbet af sommeren
(1810) betydeligen fremskreden, og afgav batteriet dertil en stor del heste daglig til transport af
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materialerne, der førtes til Rungsted og derfra indskibedes til København for at blive benyttet til
Bygningen af Christiansborg Slot.
Den af vandet optagne pilottering af svære pommerske bjælker, hvoraf der var en betydelig
mængde, vare fuldkommen friske og brugbare.
Hirschholm Slot får en ganske kort levetid. Det er i brug i ca. 30 år og rives ned efter godt 60 år!
Det er lidt underligt at forestille sig, at denne ane – min tip3oldefader – har været helt tæt på Struensee. Han kan have
fulgt hans kærlighedsaffære med dronningen og måske
endda fulgt hans henrettelse på Østre Fælled
den 28. april 1772.
Slotsforvalterens datter
Friderica Lovisa har kun
været 5 år gammel den
sommer i 1771 da
dronning Caroline Mathilde og Struensee bor
sammen på Hirschholm
Slot.
Fotos her til venstre er
af Struensee og til højre
er det dronning Caroline
Mathilde.
Begge fotos er fra bogen Kvindelist og kongelast.
Dronning Caroline Mathilde var født i England. Hun var allerede som spæd blevet lovet bort til den danske konge; blev gift i
en alder af 15 år og dernæst hvirvlet ind i intrigerne ved det danske hof. Hun er både blevet kaldt
den utro barnebrud og alle tiders ulykkeligste dronning.
Det var i sommeren 1771 dronningen nedkom med en datter, om hvem ingen tvivlede på, at faderen var Struensee. Denne datter fik navnet Louise Augusta.
Allerede i januar året efter bliver Struensee arresteret
og anbragt i fængslet på Kastellet.
I april måned var ’retssagen’ afsluttet og Struensee og
hans ven Brandt blev på grusomste vis henrettet på
Østre Fælled.
Om denne henrettelse findes en øjenvidneskildring,
som er medtaget under Afskrifter og kopier. Øjenvidneskildring.
Skafottet var rejst på Østre Fælled og ’det halve’ København var mødt frem for at ’nyde synet’ af denne
offentlige henrettelse, der var et resultat af en sammensværgelse mellem store dele af den danske adel
– her i blandt grev Holck, der var medunderskriver på
Hans H. Fielstrups udnævnelse til slotsforvalter – og
enkedronning Juliane Marie.
Den barbariske henrettelse bestod i, at mændene
først fik hugget en hånd af, dernæst hovedet og til
sidst blev arme og ben afhugget.
Hovederne og lemmerne blev sat til skue på hjul og
stejle, som vist på denne gengivelse fra den foran
nævnte bog.
Dronning Caroline Mathilde blev også arresteret og
dernæst forvist til Celle i Tyskland, hvor hun døde bare 3 år senere af skarlagensfeber. Ingen af
sine to børn fik hun med sig – end ikke et billede af dem – og hendes famile i England ville ikke
vide af hende.
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Hans Hansen Fielstrup gifter sig igen et år efter sin første hustrus død, nemlig den 15. december
1775 i Nikolaj Kirke1, med Sophia Amalia Restorff, der er født i 1757. Hun er døbt i Musse Kirke
ved Nakskov den 28. september 1757. Hun er altså kun 18 år gammel. Han er nu ca. 46 år gammel.
Hendes forældre er postmester og privatsekretær Rasmus Restorff og Mariane Gjørding.
I dette ægteskab, der kun kommer til vare i 3½ år, fødes drengebørnene:
▪
Rasmus Restorff Fjelstrup, 1777 –
▪
Søren August Fjelstrup, 1778 – 1859; proprietær på Sindinggård ved Ringkøbing.
Han var kongens rådgiver i hedesagen og har egen mindesten i Kongenshus Mindepark.
På hans gravsten ved Sinding Kirke står:
Søren August Fjelstrup til Sindinggaard - Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand - Født på Hirschholm den 2den September 1778 -. Død på Sindinggaard den
5te September 1859 - I et halvt Aarhundrede virkede han med utrættelig Flid for
de jydske Heders Opdyrkning og Beplantning, som vil bevare hans Navn elsket,
agtet og hædret - Velsignet være hans Minde.
Hans H. Fielstrup dør 4. maj 1779 og begraves fra Hørsholm Kirke den 10. maj 1779 2.
I kirkebogen står hans alder angivet til 50 år, men den har – selvom der er lidt usikkerhed om fødeår – nok snarere været 52 år.
Sophia Amalia Restorff forbliver enke i 8 år. Hun gifter sig igen den 4. juli 1787 med Peter Lorentzen.
-oOo-

Christen Christensen Toudahl er født i Vust Sogn i Thisted Amt i 1756. Han døbes i Vust Kirke
den 17. november 1756.
Ved dåben konstateres, at han var et såkaldt uægte [dvs. et uægteskabeligt] barn. Forældrene var
ikke gifte. I kirkebogen står, at den døbte var
Ellen Pedersdatters uægte Barn med Land-Soldaten Christen Nielsen Toudall. De
ægtede hverandre strax derpaa.

Forældrene til Christen Christensen Toudahl gifter sig i Vust Kirke den 15. maj 1757.
Faderen er som nævnt landsoldat. Han er åbenbart soldat ved Helsingør garnison og medens han
er her, bliver hans kone Ellen Pedersdatter igen gravid og får i 1762 barnet Christiana, der i kirkebogen ogå bliver beskrevet som uægte. Men hvem er faderen?
Ved dåb af et uægte barn skulle præsten dels spørge til, hvem faderen var og dette blev så indskrevet i kirkebogen, dels skulle moderen i kirken stå offentligt skrifte, hvilket betød, at hun i kirken
foran den samlede menighed skulle skrifte sin synd. Offentligt skrifte blev krævet bl.a. for forsyndelse mod det 6. bud (hor), udeblivelse fra den (dengang) påbudte halvårlige altergang og for
manglende tilsyn med spædbørn, som døde i vuggen. Disse skriftemål blev indskrevet i kirkebogen.
Ved barnet Christiana’s dåb er ikke indført en fader, men Ellen Pedersdatter står offentligt skrifte
og det er i kirkebogen i 1762 indført på denne måde:
1762, Dom 15 post Trinit. d. 19 Septembr. Christen Tovdals Hustrue Ellen Poss offentlig afløst for hendes forseelse imod det Siette bud; hendes bestandige bekiendelse var at hun var besvangret i Wuust Klit af en hende gandske ubekiendt Person; hendes Mand som er Land-Soldat haver i nogle aar lagt i Garnison i Helsingør.

Understregningen er præstens.
Dette var lidt om forældrene til Christen Christensen Toudahl.
Anne Jacobsdatter er født omk. 1764 jf. aldersangivelse i FT 1787 og ved død. Men hvor og af
hvilke forældre er ikke fundet.

1

Jf. Copulationsprotokol – KB er brændt

2
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Christen Chr. Toudahl og Anne Jacobsdatter får sammen i marts 1787 selv et uægte barn, der
døbes Maren. Ved dette barns dåb står der dette i kirkebogen i Thisted, hvor de nu bor:
Anne Jacobsdatters uægte Pigebarn fød d 17de Martii, døbt i Kirken og kaldet
Maren.
Barne-Faderen Christen Christensen Toudahl af Kiølbygaards Gods, tienende hos
Chr. Jensen Jannerup i Nørregade.

På denne tid er det i kirkebogen primært faderen, der nævnes ved en dåb. Men det ses dog, at
moderen også nævnes. Her er det omvendt, hvilket skyldes at barnet er uægte og så kommer faderens navn sidst i indskrivningen.
Dette barn dør dog umiddelbart efter fødselen.
Christen C. Toudahl og Anne Jacobsdatter gifter sig i Thisted Kirke den 7. juni 17881.
Vielsen er indskrevet i kirkebogen på denne måde:
1788, 2. PintseDag d. 12. Maii. Troelovede Christen Christensen Toudahl tienende
hos Kiøbmand Hr. Henrich Knackergrd. og Anne Jacobsdatter, ligeldes hos Hr.
Controlleur Wiidebech her i Thisted.
Forloverne vare: Christen Jensen Jannerup i Nørre-Gade og Jacob Jensen af Kallerup.
Copulationen skeede Løverdagen d. 7. Junii d.a.2

Ægteparret får disse børn:
1. Maren Christensdatter Toudahl, 1787 – 1787;
2. Christen Christensen Toudahl, 1788 – 1810;
3. Maren Christensdatter Toudahl, 1790 – 1876; gifter sig
med husmand Johannes Pedersen i Ørum;
4. Jacob Christensen Toudahl, 1792 – 1839; omtalt foran;
5. Ellen Christensdatter Toudahl; 1794 – ?
6. Mariane Christensdatter Toudahl, 1797 – ?
Barn nr. 3 er opkaldt – således som traditionen bød det på
den tid – efter barn nr. 1, der er død.
Alle børn er døbte i Thisted, hvor familien har levet deres
liv. Faderen tjener til livet som daglejer. Ved vielsen i 1788
tjener han hos en købmand i Thisted.
Børnene er formentlig døbte i denne døbefont, der oprindelig har stået i en romansk kvadderstenskirke, der stod på en bakke vest for kirken. Denne blev nedrevet i 1500-tallet og erstattet af den
nuværende sengotiske kirke, der står i Thisted centrum. Hertil blev bl.a. denne granitdøbefont flyttet. Billeder og tekst fra http://aalborg.stift.dk/Kirker/thisted/thisted
Anne Jacobsdatter dør i
en alder af 34 år i oktober
1798 og begraves fra
Thisted Kirke den 20.
oktober 17983, hvilket får
denne indskrift i kirkebogen:
Løverdagen d. 20.
October.
Christen Christensen
Toudahls Hustrue Anne Jacobsdatter lagt i
de Fattiges Jord.
Gammel 34 Aar.

1
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I folketællingen i 1801 står Christen Chr. Toudahl opført som enkemand og hans nu 11-årige søn
Christen bor hos ham. De 3 yngste piger Maren, Ellen og Marianne samt sønnen Jacob bor som
plejebørn hos fire forskellige familier i Thisted. Datteren Maren er formentlig det barn, der jv. FT
1801 er et fattigt moderløst barn, der er optagen til opdragelse hos en bonde i Hillerslev
Sogn, Thisted Amt.
Christen C. Toudahl lever som enkemand til oktober 1801, hvor han den 31. oktober gifter sig i
Thisted Kirke med Mette Cathrine Pedersdatter 1.
I ægteskabet med Mette Cathrine Pedersdatter fødes børnene:
▪
Anne Christensdatter, 1802-1803; hun begraves i fattigjord – står der i kirkebogen;
▪
Peder Christensen, 1807- ?
I juli 1810 dør sønnen Christen fra første ægteskab i en alder af 21 år.
Ægteparret kan følges i folketællingerne i 1834, hvor han er anført med erhvervet tækker og i 1840,
hvor han er anført som aftægtsmand.
De bor fortsat i Thisted.
Christen Christensen Toudahl dør i Thisted d. 17. november 1843 og begraves fra Thisted Kirke
den 23. november 18432. Hans alder angives i kirkebogen til 91 år, men det passer ikke helt med
fødeåret 1756. Hans alder ved død er 87 år. Sligt tog man ikke så tungt den gang!
Mette Cathrine Pedersdatter dør ligeledes i Thisted den 13. april 1852 og hun begraves fra Thisted
Kirke den 17. april 18523 i en alder af 89 år. Også hun angives ved død et par år ældre end hun er!
-oOo–

Christen Christensen Steen er født i Bindslev Sogn i Hjørring Amt omk. 1765.
Fødestedet er oplyst i folketællingen i 1845, der er den første folketælling, hvor fødested skal oplyses.
Hans præcise fødsel og forældrene er dog ikke fundet.
Mariane Christensdatter er født omkring 1761 jf. aldersopgivelse i FT 1801 og ved død.
Hvor hun er født og af hvilke forældre er ikke fundet.
Christen Christensen Steen og Mariane Christensdatter gifter sig omkring 1788-89 (kirkesogn
er ikke fundet), hvor han er ca. 24 år gammel og hun ca. 26 år gammel. De bosætter sig i Nr. Bindslev i Hjørring Amt.
I ægteskabet fødes børnene:
▪
Johanne Marie Christensdatter, 1789 – ?
▪
Anne Christensdatter Steen1790 – 1861, omtalt foran;
▪
Christen Christensen, 1792 – død før 1793
▪
Christian Christensen, 1793 –død før 1801,
▪
Anne Marie Christensdatter, 1794 – død før 1801;
▪
Christiane Christensdatter, 1795 – ?
▪
Jens Christian Christensen Steen, 1796 – ?
▪
Marie Christensdatter Steen, 1798 – død før 1801;
▪
Elisabeth Christensdatter Steen, 1800 – ?
▪
Eric Christopher Christensen Steen, 1802 – ?
▪
Andreas Chistensen Steen, 1803 – ?
▪
Trine Christensdatter Steen, 1805 – ?

1
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Folketællingen for 1801, der ser således ud, taler sit tydelige sprog om børnedødeligheden:
Christen Christensen Steen

38 år

Skrædder

Mariane Christensdatter

40 år

Hans kone

Johanne Marie Christensdtr.

11 år

Deres barn

Christiane Christensdtr.

5 år

do

Jens Christian Christensen

4 år

do

Elisabeth Christensdtr.

1 år

do

De børn – fire i alt – der er døde før
1801, har jeg skrevet med kursiv i
oversigten foran.
Hvor min ane Anne Christensdatter
Steen opholder sig, er ikke til at sige
med bestemthed. Men hun må – i
en alder af 11 år – være ude at tjene. Dog ikke i Hjørring Købstad,
hvor familien bor på dette tidspunkt.

Det fremgår af dåbsindførelserne i kirkebøgerne, at familien flytter til Hjørring i begyndelse af 1794,
idet datteren Anne Marie døbes her i juli dette år. Her døbes også alle efterfølgende børn.
I Hjørring får han borgerskab som skrædder i 1802.
Nogle år efter 1805 og før 1813, hvor et af børnene er fundet konfirmeret i Nykøbing, må familien
være flyttet til Nykøbing på Mors.
Mariane Christensdatter dør her i en alder af omk. 59 år den 18. april 1819. Hun begraves fra Sct.
Clemens Kirke i Nykøbing den 24. april 18191.
Christen C. Steen gifter sig igen den 10. september 1819 2 med Sidsel Jørgensdatter, der er født i
Jørsby den 29. maj 1781. Hendes forældre er hus- og tømmermand Jørgen Heede og Kirsten
Jensdatter.
Ved vielsen er det i øvrigt Jacob Toudahl (svigersøn til Christen Christensen Steen), der er forlover
for hende. Han er nu omk. 56 år gammel og hun er 39 år gammel.
I dette ægteskab fødes to børn:
▪
Mariane Steen, 1821 – ?, opkaldt efter den netop afdøde hustru;
▪
Johanne Steen, 1822 – ?
Det er hos datteren Mariane Steen, der bliver gift med murermester Peder Thomasen Bisgaard, at
forældrene kommer til at bo som ældre.
Mariane Steen kommer selv til at fungere som gjordemoder [jordmoder] i Nykøbing.
I folketællingerne for 1845 og 1850 står, at ægteparret understøttes af Nykøbig Hospital.
Christen Christensen Steen dør den 24. november 1848 og begraves fra Skt. Clemens Kirke i Nykøbing den 29. november 18483. Han blev 84 år gammel – står der i kirkebogen – og er Hospitalslem, forhen Skrædder i Nykjøbing.

Sidsel Jørgensdatter dør den 4. september 1865 og begraves den 10. september 1865 fra Skt.
Clemens Kirke i Nykøbing4. Hun blev 84 år gammel og er Enke efter Skræddermester Steen.

1
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Anetavle for Thora T.P.C.E. Nielsen, 4 generationer
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Bedsteforældre til bedstemor – på moderens side
(Mine tip-oldeforældre)
Thora Theresa Pandura Concordia Emilie Nielsens forældre er:
▪
Lars Nielsen, 1803 – 1882 og
▪
Johanne Josephine Figadtine Jørgensen, 1814 – 1889.
Lars Nielsen er født i Sdr. Nærå sogn (ca. 15 km sydøst for Odense) den 18. september 18031.
I kirkebogen står:
1803, 23 October blev Huusmand ved Ore Niels Pedersens og Anne Peders Datter
Søns Hjemmedåb confirm. Han var født d. 18 Sept. og kaldet Lars.

Det var dengang ikke ualmindeligt med hjemmedåb og efterfølgende confirmation af denne i kirken. Ofte var hjemmedåben begrundet i den store børnedødelighed og det faktum, at udøbte børn
ikke måtte begraves i indviet jord.
Han findes ikke konfirmeret i Sdr. Nærå
sogn – og ej heller i et af nabosognene.
Jf. lægdsrullen for Sdr. Nærå sogn fremgår, at han bor hjemme indtil han flytter til
Odense i en alder af ca. 30 år.
Han kan meget vel have hjulpet til på familiens husmandssted da hans fader dør
allerede i 1819 – om end moderen hurtigt
gifter sig igen.
Medens han er ved militæret fungerer han
som dragon. Disse var beredent fodfolk og
havde såvel karabin, pistol og sabel.
Billedet er fra Garnisonsbiblioteket på Kastellet.
Lars Nielsen flytter til Odense før 1834 da
han i folketællingen i 1834 er gårdskarl hos
Kammerråd Becker i Nørregade, hvilket
også fremgår af lægdsrullen. Han bliver en
enkelt blandt vældigt mange repræsentanter for en tid, hvor folk fra landet flytter til de hastigt voksende industribyer.
Dette farvebillede er malet omkring 1835 og viser udsigten ind mod Odense fra Ejby, der ligger lige
øst for byen. Så det kan meget vel have været det billede af Odense, der mødte Lars Nielsen på
vej ind til byen. Fra bogen: Her løb jeg om med træsko på.

I Odense var industrialiseringen
allerede omkring 1840 godt i
gang. Lars Nielsen kan have
undret sig over de rygende skorstene fra byens jernstøberier. Et
af disse var Allerups Jernstøberi,
der efter en kort periode på Kirkegårdsallé blev etableret på en
grund mellem åen og Sdr. Boulevard – umiddelbart i nærheden
af Vesterbro.
På Allerups Jernstøberi blev bl.a.
fremstillet kakkelovne, men fabrikken fik efterhånden også en
betydelig fabrikation af landbrugsmaskiner og bliver hermed
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leverandør til landbrugets begyndende brug
af maskiner. Det var også Allerups Jernstøberi, der fremstillede Danmarks første støbejernsbro, nemlig Frederiksbroen i Odense,
der blev opført i 1844.
Foto af Frederiksbro med Brogade og Frue
Kirke i baggrunden er fra bogen Odense i
fotografiets barndom.
I folketællingen for 1840 findes Lars Nielsen
fortsat boende i Nørregade, hvor han nu er
tjenestekarl hos kammeråd og amtsforvalter
Hans Henrick Becker.
Odense 1839. Vesterport er angivet umiddelbart øst for Vesterbro 7. Kort fra Det kgl. Bibliotek.
Der er ingen bebyggelse syd for åen. Den store bygning mod øst er kasernen.

Vesterbro 7

Da han gifter sig og ved de to første børns fødsel i juni 1841 og oktober 1842 er hans stillingsbetegnelse tjener. – uden at det er angivet hvor han er tjener, men det er nok fortsat hos kammerråden i Nørregade.
Johanne Josephine Figadtine Jørgensen er født den 1. juni 1814 i Brahetrolleborg Sogn på
Sydfyn. Som oftest kalder hun sig ved det første fornavn: Johanne.
I kirkebogen står ved dåben:
Forældre: Indsidder Jørgen Hansen og Hustrue Anne Marie JacobsDatter af Grønderup

Faddere: Gaardmand Hans Bankes Hustrue af Fagsted, Lars Møller, Rasmus Løckesen, Peder Mortensen, Gaardmænd af Grønderup.
Grønderup ligger 4½ km syd for Brahetrolleborg Gods.
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Hun har i begyndelsen af sit liv formentlig kaldt sig Jørgensdatter, men denne sprogbrug ændres
midt i århundredet til Jørgensen, som hun kalder sig resten af livet.
Johanne Jørgensdatter bliver konfirmeret den 1. juni 1828 (på hendes 14 års fødselsdag). Præsten
har desværre ikke i dette sogn givet karakterer for kundskaber og opførsel.
Familien er nu flyttet til Mellemhaven, der ligger godt 1 km nordøst for Brahetrolleborg Gods. Se
foto af huset på side 129.
Jeg har ikke med sikkerhed kunnet finde hende i folketællingen fra 1834. Dog er hun ikke boende/tjenende i Brahetrolleborg Sogn. Men hun er med sikkerhed med i folketællingen for Brahetrolleborg Sogn i februar 1840, hvor hun i en alder af 25 år bor hos forældrene og måske har hjulpet
disse i deres ret høje alder.
Umiddelbart herefter må hun være flyttet til Odense og møder hurtigt Lars Nielsen, da de bliver gift
i maj 1841.
Ved hendes ankomst til Odense har Flakhaven set således ud.
Billedet af Flakhaven er fra 1835. Sct. Knuds Kirke ses i baggrunden og rådhuset med portvagt helt
til venstre. Midt i billedet ses Beldenaks Gård, der har dannet skel
mellem Flakhaven og Albani Torv,
der i dag udgør et stort fælles og
åbent areal midt i byen. Beldenaks
Gård blev nedrevet omk. 1857.
Til højre ses to af de off. vandpumper, der blev benyttet af byens indvånere.
Billedet er en tegning af J.H.T
Hanck. Her gengivet efter bogen:
Her løb jeg om med træsko på.
Rådhuset blev nedrevet i 1880 og et
nyt stod færdigt i 1883 (forreste del
af det nuværende).
Lars Nielsen og Johanne J.F. Jørgensen gifter sig i Sct. Knuds Kirke den 19. maj 18411
I Odense Borgerskabsprotokol den 15. Nov. 1843 står, at på denne dato:
Fremstod Lars Nielsen her af Staden som forklarede at være født i Sdr. Næraae
Sogn, 40 Aar gammel, og begærede at vinde Borgerskab som Spækhøker i Odense.

Ved de følgende børns dåb – frem til 1852 – kalder han sig smaahandler.
I folketællingen for 1845 er hans titel høker; ved folketællingen i 1850 er titlen spækhøker og ved
folketællingen i 1860 igen høker. Ved datterens bryllup i 1877 angives han som detaillist.
Svigersønnen Jens Marcus Galthen Bech, der overtager forretningen kalder sig købmand.
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I 1841 køber Lars Nielsen hus på Vesterbro 7 lige uden for den daværende Vesterport (billede på
forrige side er fra bogen Vesterbrokvarteret i Odense), der blev bygget i 1805 og nedrevet i 1851.
Den tilhørende accisebod, hvor der betaltes afgift af varer, der førtes ind i byen, ses på billede på
side 8. Huset han køber er fra før år 1800, men dette lader han nedrive i 1856 og bygger et nyt hus
på grunden. Dette hus – sikkert i voldsomt renoveret udgave – ses også på side 8. De øvrige huse
i rækken er alle ændrede/nyopførte i forhold til den tid, hvor Lars Nielsen og hans hustru bor på
Vesterbro 7. Også huset over for på hjørnet af Vesterbro/Søndergade er nyopført i 1900-1901 og
benævnt Taarnborg. Her var i deres tid kro ligesom i nabohuset Vesterbro 9. Begge disse huse var
i en etage.
Johanne Jørgensen har efterladt sig en lille notesbog, der dog desværre rummer meget få indførsler. Men blandt disse er de her viste helt centrale for ægteparrets liv.
Til venstre er i original størrelse indsat de første 1½ side, der
viser hendes håndskrift.
I transskriberet form står der (med børnenes navne indsat af
mig):
1841. den 19 Mai vores brullup

1

1841. den 3 Juni var vores første Søn født

[Hans Vilhelm Rudolph]
1842. den 8 October var vores 2den Søn født

[Jørgen Lauritz Figat]
1844. den 22 November var vores 3 Søn født

[Frederik Ferdinand Charles Emil]
1847. den 2 Februar var vores 4de Søn født

[Niels Alfred Thorvald Viggo Marius]
1849. den 8 October var vores første Datter født

[Thora Theresa Pandura Concordia Emilie]
1852. den 22 Februar var vores Tvillinger født. den
lille Pige dør den 28. den lille Dreng den 1ste
Marts. begravet d. 5te Marts

Oven for har jeg angivet den stavemåde af børnenes navne,
som fremgår af kirkebogen. Børnenes kaldenavne er understreget.
Notesbogen rummer en lille blyant. Fabrikanten hed også dengang Faber.
Ved disse børns dåb ses, som også vist tidligere i denne bog,
at faddernes status er dalende jo længere man når frem i børnerækken.
Barnets
kaldenavn

Født døbt

Faddernes navne

Rudolph

4. juni 1841
6. aug. 1841

Fru Becker, Frk. Knudford, Kammerjunker Hindenburg, Adjunct
Eskildsen, Kjmd. Crone

Lauritz

8. okt. 1842
16. dec. 1842

Charles

22. nov. 1844
15. uni 1845

Madam Larsen, Jomfru Tygesen, Justitsraad Becker, Raadmand
Jørgensen og Kjøbmand Pedersen
Mad. Brummer, Jfr. Allerup, Købm. Holmsted, Vinhandler Høy og
Farver Thornberg.

Thorvald

2. feb. 1847
20. juni 1847

Thora

8. okt. 1849
28. april 1850

Jfr. H. Christensen, Pigen C. Jørgensen, Klodsemager R. Poulsen, Gartner J. Nielsen og Arbejdsmand S. Simonsen
Barnets Moder, Pigen C. Christophersen, , .?. Jørgensen, Handelsbet. Jørgensen og Smaahl. N. Nielsen.

Det er hos justitsraad Becker (kammerråd og amtsforvalter), Lars Nielsen tidligere har tjent.
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Folketællingen for 1850 ser for familiens vedkommende således ud:
NAVN
Lars Nielsen
Johanne Nielsen
Rudolph
Laurits
Charles
Thorvald
Udøbt Pigebarn
Wilhelmine

ALDER
45
36
9
7
5
3
1
16

FØDT i
Næraae
Trolleborg
Odense
Do
Do
Do
Do
Odense

STILLING i HUSSTAND og ERHVERV
Huusfader + Spækhøker
Hans Kone
Søn
do
do
do
Datter [Thora Theresa Pandura Concordia Emilie]
Tjenestepige

Her er for børnenes vedkommende alene benyttet de kaldenavne, som de også benytter senere i
livet.
Ved folketællingen i 1860 ses næsten det samme billede – dog er sønnen Rudolph ikke mere
hjemmeboende og der er ikke anført tjenestepige eller tyende.
Rudolph bor nu i Vestergade 4 i Odense, hvor han er handelslærling hos købmand Fich.
Kort før denne folketælling bygger de nyt hus. Et hus, der endnu ligger på adressen (se billede på
side 8). Dette tyder på en vis soliditet for familien.
Vesterbro 9 så sent i 1800-tallet
sådan ud (foto fra Stadsarkivet i
Odense). Gavlvinduet må være i
Lars Nielsens hus.

Beliggenheden af to kroer på dette sted, hænger sammen
med placeringen af porten til byen. Denne var lukket om
natten, hvorfor tilrejsende her kunne finde overnatning indtil
porten igen åbnede.
Det relativt store gadeareal, der endnu i dag ses ved Søndergades tilslutning til Vesterbro, siges at være begrundet i,
at hestevogne her skulle kunne vende rundt, hvis Vesterport
var lukket.
Til højre er vist husets situationsplan (Odense Stadsarkiv)
på den enormt lange grund.
I den nordre ende grænsede grunden til Rosenbækken, der
senere blev overdækket.
Rosenbækken var sammen med Odense Å det vandløb,
hvortil beboerne via åbne rendestene ledte alt deres spillevand.
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Husets gårdmiljø ser i dag således ud. Terassen på 1. sal er kommet til siden hen. Eget foto.
I registranten Vestergadekvarteret i
Odense står bl.a om Vesterbro 7:
Ejendommen blev nybygget med forhus, side- og tværhus i 1856 for høker
Lars Nielsen. Forhuset til beboelse og
høkerbutik med ”Gasindledning i første
Etage” og med kælder til pakhus. Sidehuset til beboelse og husholdning ”med
Vandindledning i begge Etager”.
Tværhuset var 6 fag mur- og bindingsværk, teglhængt, til vaske- og brændehus.
Forud var bebygget allerede ved grundtaksten 1743.
I forbindelse med bygningen af deres
nye hus indridser Lars Nielsen og hans
hustru familiens forbogstaver i muren
over kældernedgangen i gården. Den
nuværende ejer, der netop (2008-09)
har restaureret huset og blandt andet
trukket det oprindelige bindingsværk
frem, har igen markeret disse forbogstaver fra ejerne i 1856 samt deres
børn. Øverst står sønnerne: Rudolp –
Lauritz – Charles – Thorvald. Nederst
faderen Lars til venstre og moderen
Johanne – benævnt ved et I – til højre.
Og midt i årstallet et det datteren Thora
Nielsen.

Lars Nielsen og hans familie må
have været blandt de første Odenseborgere, der kunne benytte indlagt
gas i deres ejendom.
Og de har haft indlagt vand, hvilket
kan have sparet dem for en hel del
sygdom. Før vandværkets tid var
borgerne henvist til at hente vand
ved 16 offentlige vandposte, der
stod rundt om i byen. Forbindelserne
til disse var ofte i delvist åbne render, der meget let kunne inficeres
med alskens bakterier. Tyfus var
dengang en almindelig dødsårsag.
Hvordan har Odense set ud på denne tid?
I bogværket Odense Bys Historie ved H.St. Holbeck findes dette citat fra midt i 1800-tallet:
Indtil 1847 var her daarlig Belysning; Vandposte stod paa de offentlige Pladser, og i Gaardene
fandtes Brønde, hvortil Vandet lededes gennem mere eller mindre raadne Trærender; næsten
ingen Gadebelysning; Kirkerne i samme smagløse Forfatning, som var givet dem gennem de
saakaldte Restaurationer i Midten af det 18. Aarhundrede; et Almueskolevæsen, som kun gav
det mindst mulige, man kunde slippe med, i spredte Smaaskoler; et Politi, omtrent som paa
Christian IV’s Tid: Natvægtere med Morgenstjerner; Arrester, der var sande Huler under Raadhuset; som Sygehus et Par Værelser paa Graabrødre Hospital, Græsmarker fælles for alle, der
ejede Køer.
I Sandhed et lidet lysteligt Billede.
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På torvene midt i byen var der markeder, hvor der solgtes såvel fødevarer som husgeråd.
Billedet til venstre er fra Sct. Knuds
Marked på Albani Torv omk. 1860.
De overdækkede boder er som
regel for slagterne.
Maleri af Pietro Krohn, 1865. Her
gengivet fra bogen: Her løb jeg om
med træsko på.
Medens de lever i Odense åbnes
jernbanen over Fyn. Denne indvies
7. sept. 1865 på Dr. Louises fødselsdag, hvorfor banen blev kaldt
ved hendes navn.
Daværende banegård lå, hvor
Jernbanegade i dag ender i Vestre
Stationsvej. Denne bygning er for
længst revet ned og erstattet af
den banegård, der lå lige over for
Slottet.
Men også denne banegård er erstattet af den nyeste, der blev indviet i 1996 og nu benævnes et
center.
Den oprindelige banegård lå dengang faktisk lidt uden for byen. En smal sti førte fra byen gennem
slottets have til stationen.
Men netop på denne tid – midt i 1800-tallet – sker der en voldsom opblomstring i Odense. Denne
havde baggrund i kornhandelsperiodens højkonjunktur og manifesterede sig i Odense bl.a. ved en
stor udbygning og renovering af Vestergade- og Vesterbrokvareret.
Og dette bliver en del af ægteparrets liv. De bygger selv et nyt hus her.
Langs Vestergade kom nye købmandsgårde til og disse kunne rumme oplagspladser, kornmagasiner, pakhuse, stalde og ølbryggerier.
Det var også i denne periode, at Kongensgade blev anlagt. Den blev fortrinsvis beboet af håndværksstanden. Det var huse, der var indrettet til beboelse og udlejning med et forhus på 2-3 etager, flere steder med beboelseskælder, med sidehus til husholdning og evt. et tværhus til værksted
og yderligere beboelse.
Odense fik gasværk (beliggende i Sct. Jørgensgade) i 1853. Dette medførte gadebelysning med
gaslygter og Odense var den første by i Danmark, der fik denne type gadebelysning. I byen blev
opsat 150 gaslygter.
Ved gasværkets indvielse skrev digteren Emil Aarestrup, der på dette tidspunkt var stiftsfysikus (en
stilling, der blev bestredet af en læge – han var statsmagtens lokale repræsentant) på Fyn:
Har De bemærket de nye Lygter.
Halvt oplyst Odins Stad nu tindrer.
Det bliver ej anderledes, jeg frygter.
Odin var énøjet, om De erindrer!
Ligeledes i 1853 fik Odense et vandværk –
vandkunsten blev det kaldt.
Billedet er fra registranten Vestergadekvarteret
i Odense.
Det var ikke et egentligt vandværk, men en
rørbøjning, der gik op i tårnet, skulle sikre at
byen fik vand.
Det blev på den tid Odenses største turistattraktion og man havde en formidabel udsigt fra
toppen af tårnet.
Dette vandværk lå kun få hundrede meter vest for familiens bopæl på Vesterbro 7.
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Lars Nielsen driver sin høkerforretning, indtil svigersønnen overtager denne, da han gifter sig med
datteren Thora i marts 1877. På dette tidspunkt er han selv og hans kone flyttet fra forhuset til
sidehuset inde i gården.
Under datteren Thora har jeg omtalt H.C. Andersens udnævnelse til æresborger i 1867. Året efter
blev på Flakhaven foran rådhuset opsat en skulptur af Frederik VII som markering af hans indsats
for tilvejebringelse af Danmarks første grundlov i 1848.
Frederik VII (1808-1863) havde før han blev konge i 1848
boet på Odense Slot. Her havde han titel af guvernør over
Fyn og var i øvrigt som H.C. Andersen udnævnt til æresborger i Odense i 1845.
Disse to personer er de eneste, der har modtaget denne
ærefulde udnævnelse i Odense.
Frederik VII er – udover det med grundloven – kendt for i
lange perioder at have opholdt sig på Odense Slot. I perioder blev Odense benævnt Lille København. Der var i
dissse perioder stor selskabelighed på Slottet. Men kongen er også kendt for sine ægteskabelige problemer. Således boede han en tid på Odense Slot, hvor han i stueetagen residerede med sin hustru nr. 2, dronning Caroline
Amalie (1796-1881), medens han på 1. sal havde (siges
det) indlogeret sin senere hustru nr. 3, lensgrevinde Danner af Samsø (viet til venstre hånd i 1850).
Denne dame havde dog også et hus i Vindegade ganske
tæt ved Slottet!
Familien på Vesterbro 7 har vel som alle øvrige odenseborgere kendt til kongens ophold på Odense Slot. Der
boede på den tid kun omkring 11.000 mennesker i byen.
Og den megen festlighed på Slottet må have involveret
mange ’jævne’ borgere i byen.

Kongens far havde på sit dødsleje rådet ham til at opgive enevælden og indføre en fri forfatning.
Det passede kongen udmærket, da han ikke interesserede sig for politik, og anså sig selv for at
være mindre egnet til at regere. Så da "martsrevolutionen" gik i gang, kunne kongen meddele deputationen, at regeringen var trådt tilbage. Der skulle udpeges en Grundlovgivende Rigsforsamling.
På statuen af Frederik VII, der er udført af H.W. Bissen, er
Kongen i hans sædvanlige uniform og rækkende folket Grundloven.
På statuen af Frederik VII er på sokkelen følgende indskrifter:
På forsiden kongens valgsprog:
Folkets kærlighed min styrke
På højre side: Kongens fødselsdata:
6. okt. 1808.
Han blev konge den 20. januar 1848 og døde den 15. nov.
1863.
På venstre side står:
Fr i h eds br ev e t, ha n O s g av ,
St a nd e s k a l v e d Ma gt .
Th i e j b e dr e Vær ge
I F o lk e h aa n d b l ev La g t
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På sokkelens bagside står dette digt af Carl Ploug:
Der kom ingen Sorg, som Folk og Drot
Jo hjalp hinanden at slette.
Der var ej Byrde, de bar den godt,
Ved Skuldre sammen at sætte.
Der var ingen Glæde, stærk og fuld,
Som folket tilsammen klynged,
Den spejled sig jo i Kronens Guld
og Roser om Spiret slynged.
Der var ingen Tanke, høj og klar,
Af Folkehjertet opstegen,
Den fandt jo i Kongens Hjerte Svar
Og knæsat blev som hans egen.

Statuen af Frederik VII har gennem mange år
stået foran også det nye rådhus.
Gennem årene (bl.a. i min tid i Odense195667) har den måttet stå en del ’for skud’ når
demonstrationer, vendt mod kommunen, inddrog grundlovens giver i deres forsøg på at få
politikerne i tale.
I 1990-erne er statuen blevet flyttet væk fra
placeringen foran rådhuset og skal nu findes
foran Slottet. Måske en sigende tilkendegivelse fra de politikere, der i det daglige skal sikre
at grundloven efterleves i de mange gøremål,
der vedkommer borgerne i Odense kommune!
Den er blevet flyttet væk fra det sted, hvor
lovene udmyntes!

I den tidl. Nævnte lille notesbog fra min tipoldemoder kan også læses følgende:
▪
Den 20 Juli 1775 blev Thora forlovet.
▪
Tirsdagen den 8 Marts 1881 døde min elskede Rudolph.
▪
Søndagen d. 19 Februar 1882 døde min kjære Mand.
Folketællingen for 1880 er indsat under Afskrifter og kopier. Det fremgår af denne, at ægteparret
Lars og Johanne Nielsen nu bor i sidehuset. Datteren og svigersønnen bebor forhuset – formentlig
på 1. sal – med deres barn Ulla Johanne Marie, der dog dør allerede i maj 1880, hvilket i mormoderens notesbog er noteret på denne måde:
1879 den 26 Ocober var lille Ulla født –
den 3 Mai døde min elskelige uforglemmelige Ulla.

I 1880 bor i huset foruden ovennævnte en handelslærling og en tjenstepige.
I stueetagen i forhuset må der have været en lille købmandsforretning.
Dette foto her til venstre er formentlig det eneste foto, der findes af Johanne J.F. Jørgensen. Fotoet er bag på mærket Julen
1878. Hun er her 64 år gammel.
Sønnen Rudolph dør i en alder af knap 40 år i København. Her
har han drevet en mindre en gros virksomhed med manufakturvarer.
Hans død får
forældrene til
at indrykke
denne annonce i en Odenseavis.
Da sønnen er
ugift, indgår
forældrene
som deltagere i boopgørelsen. De indsender – via sagfører eller lignende (formuleringen peger på
dette) – denne skrivelse dateret 18. marts 1881 til skiftekommissionen i København:
I Kontinuation af tidligere sket mundtlig Meddelelse om at vor Søn, Grosserer
Hans Vilhelm Rudolp Nielsen er afgaaet ved Døden den 8de ds., tillader vi os herved
at meddele, at nævnte vor Søn ingensinde har været gift og ingen Livsarvinger efterlader sig, og at vi Nedenstaaende Lars Nielsen og Hustru Johanne Nielsen født
Jørgensen, som hans Forældre, have overtaget Boet til Skifte og Deling uden den
ærede Skifterets Mellemkomst.
Saasnart Boet er endelig opgjort skulle vi tillade os at indsende den befalede Anmeldelse om Arveafgiften og indbetale denne.
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Lars Nielsen dør den 19. februar 1882 i en
alder af 78 år og han begraves fra Sct. Knuds
Kirke den 27. februar 18821.
Da hans kone overlever ham er indføringen i
skifteprotokollen ganske kort. Der står bl.a.:
Samme Dag [Aar 1882, d. 20. Februar]
anmeldte Kjøbmand Jens Bech, at
hans Svigerfader: Høker Lars Nielsen,
er død i gaar i en Alder af 79 Aar. –
Comparenten bemærker, at den Afdødes Kone er levende og at der efterlades følgende myndige Arvinger:
Sønnen Fuldmægtig Lauritz Nielsen, Kjøbenhavn,
Grosserer Charles Nielsen, do
Translatør Thorvald Nielsen, Aarhus,
Datteren Thora Nielsen, gift med Anmelderen.

Johanne Jørgensen får lejlighed til på nærmeste hold at følge datteren Thoras børnefødsler og har
kunnet hjælpe med pasningen af de små børn.
Disse børnefødsler, som hun følger på nærmeste hold, er:
▪
Jenny, der fødes den 25. janaur 1881;
▪
Caja, der fødes den 19. maj 1883;
▪
Olaf Thorvald, der fødes den 27. maj 1885 og
▪
Asta Thora, der fødes den 22. januar 1888.

Dette maleri af Carl Hagen giver et indtryk af gadestemningen i Odense omk. 1880. Billedet er fra
krydset mellem Overgade og Nedergade. Bemærk Odense-liljen på gavlen. Billedet tilh. Møntergården.
Johanne Josephine Figadtine Nielsen dør den 18. august
1889 og begraves fra Sct. Knuds Kirke den 23. august
18892.
Over for skifteretten I Odense anmelder svigersønnen
Jens M.G. Bech dødsfaldet. Han oplyser navnene på de
fem søskende og meddeler i øvrigt dette:
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Komparenten [Jens Bech] erklærer paa egne og Medarvingers Vegne, at det er deres
Agt som eneste og myndige Arvinger at overtage Boet til privat Skifte og Deling
uden Skifterettens Mellemkomst, hvorfor det blev ham tilkjendegivet, at de ville have at indgive lovbefalet Arveanmeldelse i betimelig Tid.
Boet ejer bl.a. den faste Ejendom No 7 paa Vesterbro.

Så enkelt kommer skiftet nu ikke til at forløbe.
Jens Bech må allerede en uge efter denne første meddelelse til skifteretten nu fortælle, at broderen
Charles, der har overtaget den i 1881 afdøde broder Rudolphs engrosforretning i København, er
under konkursbehandling. Dette medfører, at der skal gennemføres offentligt skifte, der kommer til
at strække sig frem til marts 1891.
Det fremgår bl.a. af skiftebehandlingen, at butikken i forbygningen er udlejet til Christian Hansen,
der i Folketællingen for 1890 er angivet som tømrer, men i skiftet benævnes detaillist – en titel, der
er en mere moderne betegnelse for en høker/købmand. Måske er det hans hustru, der driver forretningen.
Skiftebehandlingen indebærer, at ejendommen
sættes til offentlig auktion og der indkommer
også købsbud. Men broderen Thorvald ender
med at købe ejendommen Vesterbro 7 for kr.
9.200, der omregnet til d.d. kroner svarer til ca.
½ mill. kroner.
Jens Bech og Thora Nielsen har åbenbart ikke
pengene til dette huskøb.
De fortsætter som tidl. nævnt med at bo i ejendommen, men nu som lejere.
Se skiftebehandlingen under Afskrifter og kopier. Skifte, Johanne J.F. Jørgensen.

Kort over Vesterbrokvarteret i Odense i 1887. Se kort fra 1839 på side 112.
Udbygningen har været omfattende og Ny Vestergade er nu projekteret.

Vesterbro 7
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Oldeforældre til bedstemor – på moderens side
(Mine tip2-oldeforældre)
Lars Nielsens forældre er:
▪
Niels Pedersen, omk. 1769 – 1819 og
▪
Anne Pedersdatter, omk. 1769 – 1850.
Johanne Josephine Figadtine Jørgensens forældre er:
▪
Jørgen Hansen, 1777 – 1852 og
▪
Anne Marie Jacobsdatter, omk. 1781 – 1865.
Niels Pedersen er født omk. 1769 jf. aldersoplysning i folketællingen 1801 og angivet alder ved
død i 1819.
Hans fødested og forældre er ikke fundet med sikkerhed.
Første gang jeg støder på ham i kilderne er ved hans vielse med Anne Pedersdatter i 1799, hvor
han er ladefoged (en arbejdslederstilling) på Fraugdegård.
Anne Pedersdatter er lige som sin mand født omk. 1769. Og hun er født i Fraugde, idet hun lever
så længe, at hendes fødested fremgår af folketællingerne i 1845 og 1850. Fødested er ikke ønsket
oplyst i de forrige folketællinger.
Hendes forældre er ikke fundet med sikkerhed. I Fraugde Sogn er der i 1769 to piger, der navngives Anne og faderen til dem begge hedder Peder Hansen.
Hvilken af disse to, der er den rigtige, har jeg ikke fundet frem til – endnu.
I en alder af 30 år gifter hun sig med Niels Pedersen og hun er på dette tidspunkt mejerske på
Fraugdegård.
En stilling som mejerske var ofte en ret attraktiv stilling, idet man var bedre aflønnet end tjenestepiger. Men man havde også et overordnet ansvar for fremstillingen af f.eks. smør og ost på en større
gård.
Senere blev af Landhusholdningsselskabet (fra 1837) iværksat en decideret uddannelse for kvinder
i dette erhverv.
Niels Pedersen og Anne Pedersdatter bliver viede i Fraugde Kirke den 18. oktober 1799 1.
I kirkebogen ser præstens indskrivning således ud:

I transskriberet udgave lyder det:
Samme Dag [18. oktober 1799] blev UngKarl Niels Pedersen, Ladefoged paa Fraugdegaard og Pigen Ane Pedersdatter, Meyerske Jbd. [ibidem = samme sted] copulerede.
Forlover var Hans Rasmussen og Jacob Pedersen, begge Gaardmd. i Fraugde.

Fotoet er af Fraugdegård – fundet på nettet. Bygningen
er karakteristisk ved sit dobbelte tag. Den hvide
(skin)facade, der er i klassicistisk stil, er kommet til ved
en ombygning i 1769 og altså kort før Lars Nielsen
kommer til at arbejde på Fraugdegård.
Parrets førstefødte fødes bare fem dage efter vielsen,
den 23. oktober 1799 og døbes den 1. december i
Fraugde Kirke.
Ægteparrets barn nr. 2 fødes et års tid senere, men
døbes i Sønder Nærå Kirke den 21. december 1800.
1
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Familien er nu flyttet til et husmandssted, der lå lidt sydvest for Ore by i Sønder Nærå Sogn.
Kortet er et udsnit af matrikelkortet for Sønder Nærå Sogn fra omk. 1810. Det er Ore By øverst til

højre. I billedets venstre side, lige under midten, står ved [Matrikel] No 13: Niels Persens Lod og
lige under det overstregede navn, står med en anden farve skrift – altså tilføjet senere end selve
opmålingen: Rasmus Knudsen. Og han er hustruens nye mand (fra 1819), der således overtager
ejendommen.
Matr. nr. 13 er på 76.860 kvadratalen, hvilket svarer til ca. 30.000 m 2. For det viste jordstykke er
det ca. 110 x 270 meter. Naboen (matr. No 14) hedder Rasmus Hansen. De ejer i fællesskab et
stykke jord, der ses nederst til højre på kortet – i alt 50.500 kvadratalen, der svarer til ca. 20.000
m2. Under Afskrifter og kopier har jeg indsat Huset i Ore, Købekontrakt.
Kortet er også interessant fordi mange af børnenes faddere ses at være fra den nærmeste omegn
og altså hermed kan geografisk placeres i forhold til familien. Naboen Rasmus Hansen indgår
f.eks. flere gange som fadder.
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Huset på grunden er formentlig opført kort før 1801 og det er i brandtaksationsprotokollen for 1801
beskrevet på denne måde – det ligger på Oure Bys Mark:
1. Niels Pedersens ejende og iboende Huus.
a. Stuehuus i Nord 8 Fag, 8 ½ alen dyb, Eegeunder- og fyrreovertømmer; Klinede Vægge og Straatag; til Forstue, 2 Stuer, Kielder
og Bryghuus med fornødent Loft; Dørre, Vinduer, Bageovn og
Skorsten
280 rd.
b. en Sidefløi i vester 6 Fag, 8 ½ al. dyb, af samme Bygninsmaade
til Loe, Lade og Koehuus
120 –
Forsvarlig mod Ildsfare og ei forhen forsikret
400 rd.

Et fag blev dengang ansat til mellem 1,2 m og 1,8 m. Afstanden kunne variere fra landsdel til
landsdel, men kunne også være bestemt af status, idet en lille afstand mellem de lodrette stolper
kunne signalere at man havde bedre råd. Benyttede man egetømmer i stedet for fyrretømmer kunne dette også signalere status (og så holdt huset længere).
En alen er helt præcist 0,6277 m.
Hvis jeg i dette tilfælde sætter afstanden mellem fagene til 1,5 m måler:
▪ stuehuset ca. 12 m gange 5,3 m og
▪ sidehuset ca. 9 m gange 5,3 m.
Da der ikke i brandtaksationsprotokollen står noget om gulve og lofter er det rimeligt at slutte, at
gulvet har været lerstampet og at loftet måske har været et simpelt lag brædder, men der kan også
have været åbent til stråtaget.
Fra 1799 til 1811 får ægteparret 8 børn:
▪
Anne Nielsdatter, 1799 – ?
▪
Peder Nielsen, 1800 – ?
▪
Sidsel Nielsdatter, 1802 – ?
▪
Lars Nielsen, 1803 – 1882, omtalt tidligere;
▪
Rasmus Nielsen, 1805 – ?
▪
Hans Nielsen, 1805 – ?
▪
Anders Nielsen, 1810 – ?
▪
Johanne Marie Nielsdatter, 1811 – ?
Niels Pedersen dør allerede i 1819 i en alder af 50 år. Han begraves fra Sønder Nærå Kirke den 1.
maj 18191. På dette tidspunkt er han selvejerhusmand med jord.
Da Anne Pedersdatters mand dør får hun først godkendelse til at sidde i uskiftet bo saalænge
hun i ugift stand forblive Se under Afskrifter og Kopier: Huset i Ore, Skifte, Niels Pedersen.
Men allerede i november 1819 henvender hun sig igen til skifteretten idet hun nu agter at gifte sig
med Rasmus Knudsen.
I skiftet kan ses, at alle ovennævnte børn lever i 1819.
Det nye ægteskab afstedkommer – for så vidt ejerskab til huset – i forbindelse med optagelse af et
obligationslån denne attest fra den lokale præst:
Anno 1819, skriver Attenhundrede og Nitten den 25de April, afgik ved døden Selveierhuusmand Niels Pedersen paa Ore Mark; hans Enke Anne Pedersdatter overtog
efter forevist Skiftebrev af 11te November 1819, Fælledsboet, nemlig et Huus med
Jord af Hartkorn 5 Skpr, 1 Fdk, 2 Alb og Halvdelen af en Jordparcel, som staaer for
Hartkorn 1 Skpr, 3 Fdk, ⅔ Alb, samt Ind- og Udboe efter Vurdering.
Bemeldte Enke blev derpaa under 3die December 1819, skriver Tredje December 1819
i Sønder Næraae Kirke, ægteviet til Ungkarl Rasmus Knudsen, som derved er bleven Eier af foranførte Huus med Hartkorn.
At dette er overeenstemmende med Sønder Næraaes Kirkes Ministerialbog Folio 98
og 160, samt med forbemeldte Siftebrev, bliver herved attesteret.
Hasselager, præst til Sønder Næraae og Aarslev.

De nævnte sidehenvisniger er til indskrifter i KB for henholdsvis vielse og død/begravelse.
Anne Pedersdatter andet ægteskab indgås i Sønder Nærå Kirke den 3. december 18192. Hun er
på dette tidspunkt 50 år gammel, han er 44 år gammel.
1
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I folketællingen i 1834 er familien beskrevet således:
Rasmus Knudsen

59 år

gift

Huusmand, lever af sin jordlod

Anne Pedersdatter

65 år

do

Hans Kone

Anne Nielsdatter

35 år

ugift

Deres Datter [det er dog af hendes 1. ægte-

skab]
Niels Pedersen
Christian Ore Hansen

12 år

do

Deres Dattersøn

2 år

do

do

Det kan heraf udledes, at datteren Anne har 2 børn, der er født uden for ægteskab. Hun gifter sig
dog i 1836 med Ulrik Vilhelm Pedersen, der ikke er far til de to nævnte børn.
Jf. folketællingen for 1840 og 1845 fremgår, at ægteparret nu bor på aftægt hos datteren og svigersønnen, der har overtaget husmandsstedet imod en indgået aftægtskontrakt, der indgår i selve
skødet på ejendommen. Dette var almindeligt på den tid, hvor det sikrede et ægtepar ophold, pleje
og – ikke mindst – en ordentlig begravelse.
Hvis man dengang havde mistet sin arbejdsevne og ikke havde børn, der kunne forsørge en, måtte
man bo på fattiggården.
Se under Afskrifter og Kopier: Huset i Ore. Skøde 1836 og Aftægtskontrakt.
Anne Pedersdatters ægtemand nr. 2 Rasmus Knudsen dør i okt. 1847. Ved hans død står i skifteprotokollen:
1847 den 27. Oktober blev anmeldt, at Aftægtsmand Rasmus Knudsen paa Ore
Mark ved Døden var afgaaet.
Ejede intet ifølge forevist Aftægtskontrakt.

Foran nævnte datter Anne med familie flytter kort efter til Øster Starup Sogn i Vejle Amt, hvor hendes mand jf. FT 1850 arbejder som bødker.
AnnePedersdatter flytter herefter til nabosognet Fraugde til sønnen Peder Nielsen, der i øvrigt også
arbejder som bødker.
Her dør hun den 18. april 1850 i en alder af 81 år og begraves fra Fraugde Kirke den 25. april
18501.
I kirkebogen i Fraugde står:
Ane Pedersdatter, Huusmand Rasmus Knudsens Enke i Ore, død i Kildehusene. Død
af Alderdomssvaghed; 81 aar gl.

I skifteprotokol står:
1850 den 18 April blev anmeldt at Aftægtskone Ane Pedersdatter, Fraugde Mark
ved Døden var afgaaet. Ejede intet.

Husmandsstedet på Ore Mark eksisterer ikke mere. Det bliver i 1846 opkøbt af ejeren af Enggård
og bliver formentlig nedrevet noget før år 1900. Enggård opkøbes senere af Ruggård, der ligger
umiddelbart syd for Ore – helt ud til landevejen.
Og hvis man/læseren skulle komme forbi, har man herfra et udmærket kig – mod vest – over det
område, der for mine tip1- og tip2-oldeforældre var deres bopæl.

-oOoJørgen Hansen fødes i Ollerup Sogn i 1777 og døbes i Ollerup Kirke den 30. november 17772.
Forældre er Hans Rasmussen, Hiulmd. og Giertrud PedersDatter af Ollerup.
Faderen er i sit 3. ægteskab og omkring 53 år gammel. Moderen er omking 44 år gammel. Ægteparret har i forvejen to børn og efter Jørgen fødes i 1781 sønnen Hans.
Moderen dør i juni 1784 og herefter er faderen alene med 4 små børn. Alle disse nævnes i skiftet
efter moderen.
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Familien flytter efter moderens død til Hundstrup Sogn 5 km nordvest for Ollerup. Dette fremgår af
folketællingen for 1787, Hundstrup Sogn, hvor familien nu findes. Jeg har ikke fundet, at faderen
gifter sig igen.
I FT 1787 er faderen for så vidt arbejde anført således: går i dagleije.
Jørgen Hansen kan findes i lægdsrullen og jf.
denne følges fra sit 12. år og frem til han slettes
af lægdsrullen. Det fremgår for hans vedkommende, at han som 12-årig befinder sig på
Skjoldemose Gods i Stenstrup Sogn.
Farvefoto til højre er fundet på nettet.
I 1788 bliver ved stavnsbåndets (delvise) ophævelse i Danmark indført værnepligt for bondestandens mænd – alle disse skulle føres i en
lægdsrulle, hvor et lægd normalt var det samme
som et sogn. Før denne tid havde vi i Danmark
en hvervet hær (fortrinsvis tyskere) suppleret af
danske bønderkarle, der var i en landmilits underlagt tyske officerer.
For så vidt hans militærtjeneste fremgår det af
lægdsrullen, at han har været reservetambour.
Billedet til venstre er hentet på Garnisonsbiblioteket på Kastellet og viser tambouruniformer i
begyndelsen af 1800-tallet.
Denne uniform udmærkede sig ved en overdådig
farvepragt og var med tresser og kvaster.
Det fremgår endv. af lægdsrullen, at han er et
par år i Vester Skjerninge og fra sit 19. til sit 21.
år er han ansat på Arreskov Slot i Stenstrup
Sogn – ved Arresø.
Billedet her neden for af Arreskov Slot er også
fundet på nettet.

På Arreskov Slot residerede på den tid slægten
Schaffalitzky de Muckadell.
Fra omkring 1801 og nogle år frem er han på
Brobygård Gods i Sdr. Broby Sogn. Denne er
på det tidspunkt en avlsgård under Arreskov
Gods.
Og det er så her, han møder sin hustru.
Anne Marie Jacobsdatter er født i Brahetrolleborg Sogn omkring 1781. Fødeåret kan ikke siges
mere præcist, da der ikke findes kirkebøger for sognet før 1784. Året 1781 fremkommer ud fra de
aldersangivelser, der er indført i div. folketællinger, men med hovedvægten på folketællingen i
1787, der er tættest på hendes fødsel og derfor opleves mest sand.
Aldersangivelserne ved alle folketællinger peger bestemt ikke på samme fødeår. Man var dengang
ikke så præcis med dette.
Anne Marie Jacobsdatter er datter af daglejer Jacob Hansen og Kirsten Hansdatter i Grønderup lidt
syd for Brahetrolleborg Gods.
Hun konfirmeres formentlig i Brahetrolleborg Kirke, da der i kirkebogen over konfirmerede er en
pige med navnet Maria Jacobsdatter, Grønderup, der konfirmeres i 1895. Præsten skriver intet om
fader/forældre.
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Anne Marie Jacobsdatters skolegang har sandsynligvis været præget af grevens (på Brahetrolleborg Gods) skoletanker. Hans ideer blev forløber for de generelle og stærkt ændrede skoletanker,
der kom til at gælde i hele Danmark med skoleloven af 1814. Men allerede i december 1783 indførte greven via et reglement et forbedret skolevæsen på godsets område. Dette medførte bl.a. opførelsen af nye skoler. Men han sørgede også for og betalte for, at der i Kiel blev uddannet skolelærere, der skulle undervise i sognet.
Grev Johan Ludvig Reventlow havde det synspunkt, at børnenes opdragelse er ubestridt det vigtigste, som skal give et grundet håb om en mere oplyst almue.
I 1783 lod han opføre to skoler i Gærup og Hågerup. Disse to skoler blev højtidelig indviet ved en
kirkelig højtidelighed 17. dec. 1783. Et par år efter byggedes en skole i Grønderup og denne ser i
dag således ud (eget foto):

Reglementet for de nye skoler udkom 1783 og blev kgl. konfirmeret 25. februar 1785. Det indeholdt
11 paragrafer, hvoraf § 2 omtaler, at
Alle børn skal gå i skole fra det 6te til 14.-16. år, således at de mindre flinke fik en længere skolegang end de flinkere. Greven ville tage særlig hensyn til de flinke, og man stillede dem i udsigt, at de engang kunne blive gårdmænd. De mindre flinke kunne blive husmænd; men sinkerne måtte nøjes med at blive daglejere.
Præsten skulle føre tilsyn med skolerne og hver ottende dag møde og høre på undervisningen og
børnenes fremgang. Der skulle tilbydes de unge undervisning i regning og skrivning efter konfirmationen og "Ingen husbonde måtte forhindre sine tjenestefolk i at søge samme".
Hertil knyttedes en forelæsningstime af bøger og aviser for de ældre.1
På Brahetrolleborg oprettedes 1794 et skolelærerseminarium, Bernstorffsminde, der var et led i
grev Johan Ludvig Reventlows store arbejde for at forbedre skolevæsenet på godset. Dette seminarium blev senere videreført i Skårup Seminarium.
I bogen Gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn skriver forfatteren Niels Rasmussen
Søkilde dette:
I Brahetrolleborg Sogn bar den nye Skoleindretning skjønne Frugter: I den første Vinter (1784)
lode over fyrretyve Mænd sig lære at skrive, og Aftenforelæsningerne blev flittig søgte baade af
Mænd og Kvinder.
Hver Søndag Eftermiddag fra Kl. 5 til 8 samledes alle de flittige Børn paa Gaarden til Lege og
Legemsøvelser, og Grevens og Lærernes forenede Interesse sikrede Undervisningens Frugt.
Grevens skoletanker var både rettet mod børn og voksne.
Anne Marie Jacobsdatter fremgår af folketællingen i 1787, der ser således ud:
Jacob Hansen
Kirsten HansDatter
Hans Jacobsen
Lars Jacobsen
Anne Marie JacobsDatter
Rasmus Jacobsen
1

46 år
36 år
14 år
12 år
6 år
2 år

Se evt. mere på: http://www.fynhistorie.dk/

Begge i første
ægteskab

Inderste og gaar i Dagleije
Hans Kone
Deres Børn
af
1. Ægteskab

128
Hun fremgår også af folketællingen for 1801, hvor hun bor hos forældrene sammen med hendes 3
yngste søskende Karen på 12 år, Mads på 9 år og Johannes på 5 år.
Men det fremgår også, at hun bor her sammen med sit eget barn Hans Jacob, der er 1 år. Dette
barn anføres som hendes slegfred Søn, hvilket betyder, at han er født uden for ægteskab.
Hun bliver ikke gift med faderen. Barnet har efternavnet Hansen og kan derfor ikke være barn af
hendes senere ægtemand Jørgen Hansen. I så fald ville efternavnet have været Jørgensen.
Det er sandsynligt, at dette barn bliver boende hos hendes forældre, da hun får ansættelse på Brobygård.
Kort herefter må hun have mødt Jørgen Hansen i forbindelse med ansættelsen på Brobygård, hvor
han med sikkerhed er i disse år.
Jørgen Hansen og Anne Marie Jacobsdatter gifter sig formentlig i 1803 eller 1804. Deres vielse
har jeg ikke kunnet finde, men da sognet Sdr. Broby er det eneste sogn i området, der ikke har
kirkebøger for denne periode og jeg har søgt i samtlige andre sogne i området, er der kun denne
mulighed tilbage.
Ægteparret får deres første barn i oktober 1804 og nu bor de i Grønderup 4½ km syd for Brahetrolleborg Gods. Dette er lige i nærheden af hendes forældres bopæl eller måske hos disse.
Ægteparret får i årene frem til 1821 otte børn. Heraf er de to sidste tvillinger. Datteren Johanne
Josephine Figadtine får også tvillinger.
▪
Gertrud Jørgensdatter, 1804 – 1887; (opkaldt efter farmoderen)l
▪
Johannes Jørgensen, 1807 – ?
▪
Johan Joseph Figadt Jørgensen, 1809 – 14;
▪
Kirsten Jørgensdatter, 1812 – ? (opkaldt efter mormoderen)
▪
Johanne Josephine Figadtine Jørgensdatter, 1814 – 89; omtalt foran;
▪
Johanne Laurine Jørgensdatter, 1819 – ?
▪
Johan Joseph Figadt Jørgensen, 1821 – 21; (opkaldt efter den døde broder)
▪
Lars Jørgensen, 1821 – ?
Navnene Johan, Joseph/Josephine og Figadt/Figadtine er der denne forklaring på.
Kort før 1794 ankommer en ny læge til Brahetrolleborg. Denne er udover at være læge på godset
også den læge, der vaccinerer alle børn i sognet. Og hans navn er såmænd Johan Joseph Figadt,
hvor Figadt er efternavnet.
Han er i øvrigt katolik og i forbindelse med indgåelse af ægteskab med en dansk og luteransk kvinde i oktober 1794, vælger han at overgå fra den katolske til den luteranske tro. Dette afstedkommer
en længere indskrift i kirkebogen – midt blandt konfirmationernes indførsel.
Det forhold, at han vælger at konvertere, ses dog ikke så ofte i kirkebøgerne. Det almindelige er, at
katolikken i et ægteskab (som oftest en mand), der registreres i danske kirkebøger på den tid, bibeholder sit forhold til den katolske tro, men så underskriver i kirkebogen på, at han forpligter sig til,
at lade evt. børn opdrage i den luterske tro.
Jørgen Hansen må arbejde direkte under Brahetrolleborg Gods. Han er ikke fæster af et hus, som
f.eks. husmand1. Ved de to første børns fødsel i 1804 og 1807 er han nævnt som urtemand [gartner] og tjenestekarl. Ved de følgende børns fødsler er han nævnt som indsidder, hvilket betyder, at
han bor til leje og derfor ikke siger noget om, hvad han arbejder med.
Det fremgår også af indførslerne i kirkebogen ved børnenes dåbshandlinger, at familien omkring
1815-16 flytter fra Grønderup til Mellemhaverne, der ligger 1½ km nordøst for Brahetrolleborg
Gods.
Også her bor de til leje i et hus, der var bygget i forbindelse med udskiftningen til brug for lejere
(indsiddere) under godset. Ved udskiftningen blev gårdene flyttet ud og herved forsvandt de mange
værelser på gårdene, hvor disse mennesker tidl. havde boet.
Huset i Mellemhaverne har navnet London. Nabohuset, der er helt magen til, har navnet Paris.
Mange af disse huse, der blev bygget til lejere under godset ligger endnu, men i stærkt moderniseret form, på godsets jorder.

1

I bogen Trolleborgegnen og dens Beboere igjennem 250 Aar kan man bl.a. læse om sognets gårdmænd og husmænd.
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Huset London ser i dag således ud – eget foto.
Huset var ved folketællingen i 1834 beboet af 8 familier og det ses, at huset rummer i alt 31 personer, der for så vidt voksne og børn fordeler sig på denne måde:
VOKSNE

ANTAL BØRN

FAMILIENS STØRRELSE

Jørgen Hansen & Marie Jacobsdatter

3

5 personer

Peder Nielsen & Marie Nielsdatter

3

5 personer

Jacob Hansen & Anne Nielsdatter

2

4 personer

Mads Larsen & Anne Pedersdatter

1

3 personer

Anders Henriksen Ravn & Anne Marie
Jensdtr.

2

4 personer

Dorthe Hansdatter (enke)

2

3 personer

Maren Rasmusdatter (enke)

5

6 personer

Kirsten Hansdatter (enke) 86 år;
[formentlig Anne Marie Jacobsdatters moder]

I ALT 13 voksne

1 person

18 børn

31 personer

De tre børn, der bor sammen med Jørgen Hansen og Anne Marie Jacobsdatter, er deres egne to
børn Kirsten på 23 år og Lars på 13 år. Det tredje barn er datteren Kirstens søn Mads på 3 år, der
er født uden for ægteskab i 1831. Faderen til Mads angives i kirkebogen ved dåben at være møllersvend ved Trolleborg Mølle: Rasmus Madsen.
I folketællingen for 1840 bor Jørgen Hansen og Anne Marie Jacobsdatter sammen med:
▪
datteren Johanne, der kort efter flytter til Odense og her stifter familie,
▪
plejesønnen/barnebarnet Mads, der er søn af datteren Kirsten,
▪
moderen Kirsten Hansdatter, der nu er 93 år gammel. Hun dør i 1844.
Jørgen Hansen dør den 29. juni 1852 og begraves fra Brahetrolleborg Kirke den 3. juli 1852 1. Han
dør i en alder af 73 år.
I skifteprotokollen står, at det er købmand Hempel i Fåborg, der anmelder hans død til skifteretten.
Denne købmand er gift med datteren Gertrud.
I folketællingen for 1860 bor Anne Marie Jacobsdatter på aftægt hos ægteparret Lars Jørgensen
og Karen Knudsen, der forsørger hende. Lars Jørgensen er Anne Marie Jacobsdatter og Jørgen
Hansens yngste søn, der i oktober 1857 har giftet sig med nævnte Karen Knudsen. Han ses i folketællingen at arbejde som høker – i øvrigt samme erhverv som svogeren i Odense: Lars Nielsen,
der er gift med hans søster Johanne J.F. Jørgensdatter.

1

KB Brahetrolleborg Sogn, 1823-57, AO 264
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Anne Marie Jacobsdatter bliver boende i Mellemhaven til sin død i 1865.
Hun dør den 27. marts 1865 i en alder af 84 år og begraves fra Brahetrolleborg Kirke den 3. april
18651.
I kirkebogen står:
Enke efter Indsidder Jørgen Hansen af Mellemhaugen, 88 Aar.

Til skifteretten anmelder sønnen Lars Jørgensen dødsfaldet, der indskrives på denne måde:
Anmeldelse om Ane Marie Jacobsdatters Død af Alderdom.
Aar 1865 d. 25 Marts anmeldte Indsidder Lars Jørgensn af Mellemhaven, at Indsidder Jørgen Hansens Enke, Ane Marie Jacobsdatter i gaar ved Døden er afgaaet,
88 Aar gl.
Efterlader ikke videre end til Begravelsen vil kunne medgaa.

Brahetrolleborg Gods. Ældre billede, fundet i Googles billedbase.

1

KB Brahetrolleborg Sogn 1858-91, s 110, AO 58
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Tipoldeforældre til bedstemor – på moderens side
(Mine tip3-oldeforældre)

Niels Pedersens forældre er ikke fundet.
Anne Pedersdatters fader hedder Peder Hansen, men mere er ikke fundet om hendes forældre.
Jørgen Hansens forældre er:
▪
Hans Rasmussen, omk. 1724 – ? og
▪
Giertrud Pedersdatter, omk. 1732 – 1784.
Anne Marie Jacobsdatters forældre er:
▪
Jacob Hansen, omk. 1741 – 1825 og
▪
Kirsten Hansdatter, omk. 1750 – 1844.
Hans Rasmussen er født omk. 1724, hvilket er ansat ud fra hans aldersangivelse ved folketællingen i 1787.
Hvor han er født samt hans forældre er ikke fundet.
Folketællingen for 1787 nævner, at han har været gift 3 gange. Det første ægteskab har jeg ikke
fundet noget om indtil videre. Kirkebøgerne fra den tid findes ikke i flere sogne.
Hans Rasmussen er i sit andet ægteskab gift med Karen Larsdatter. I dette ægteskab er en søn
Peder fundet via lægdsrullen. Han er født omk. 1767 i Vester Skerninge, der ligger 10 km vest for
Svendborg. Karen Larsdatter dør i 1769 i en alder af 43 år og begraves fra Ollerup Kirke.
Giertrud Pedersdatter er født omk. 1733, hvilket er ansat ud fra den oplyste alder ved død - nemlig 51 år.
Hvor hun er født samt hendes forældre er ikke fundet.
Da hun gifter sig i 1769 med Hans Rasmussen oplyses det i kirkebogen, at hun er af Egeberg
(i dag Egebjærg), der ligger 8 km nordvest for Svendborg.
Hans Rasmussen gifter sig for tredje gang den 3. november 1769 med Giertrud Pedersdatter.
Vielsen sker i Kirkeby Kirke1 8 km nord for Svendborg.
Fra 1772 til 1781 får de i hvert tilfælde fire børn. Igen er det sådan, at kirkebøgerne er ufuldstændige for Vester Skerninge Sogn, hvor de først bor – her fødes sønnen Rasmus omk. 1772. Senere
flytter de til Ollerup Sogn idet deres andet barn Anne, der fødes i 1774 står i kirkebogen for dette
sogn.
Børnene er:
▪
Rasmus Hansen, født i 1772 i Vester Skerninge; fundet via lægdsrullen;
▪
Anne Hansdatter, født i 1774 i Ollerup;
▪
Jørgen Hansen, født i 1777 – omtalt foran;
▪
Hans Hansen, født i 1781 i Ollerup.
I 1784 dør Giertrud Pedersdatter og han er alene tilbage med tre børn under 10 år. Giertrud Pedersdatter begraves fra Ollerup Kirke den 1. juni 17842.
Huset de har boet i er et fæstet hus under Egeskov Gods og om dette står i skiftet efter hende, at
det blev befunden over alt meget brystfældig og tildeels faldefærdig.
Og der står videre som konklusion på skiftet:
Det saadan Stervboens befindende slette og ringe Omstændigheder erfahres: at intet kan blive til skifte eller Deeling jmellem Enkemanden og Børnene; men Enkemanden Hans Rasmussen blev overdraget all Stervboens tilhørende, som forand
findes Specificeret, hvorimod han bliver bepligtet først at tilsvare Høje Herskabets
Prætention i henseende til Huusets Brystfældighed, der for første er og bliver prioriteret udi Boens Formue og dernæst de øvrige Creditorer for saavit tiltræde kan
og ellers holde Skifte Retten og Arvingerne uden alt Ansvar.
1
2

KB Kirkeby 1680-1771, AO 162
KB Ollerup 1772-1814, s 410, AO
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Det høje herskabs prætention [krav, fordring] andrager 30 rigsdaler og disse virker det ikke som om
Hans Rasmussen har haft. Han må flytte fra huset.
Skiftet kan i sin helhed læses under Afskrifter og kopier: Skifte, Giertrud Pedersddatter.
Det fremgår også af skiftet, at familiens hus har bestået af to stuer (den lille stue og den øverste
stue), et bryggerhus og et koehus, hvori på opgørelsesdagen står en sortstribet ko. Men skiftet
siger også hvilke møbler, hvilket husgeråd og tøj, der har været i en fæstefamilie på den tid.

Køkken og bryggers
Oven for en rekonstruktion af et køkken/bryggers i et hus på landet sidst i 1700-tallet.
Rekonstruktionen er sket ud fra et konkret skifte, hvor de viste genstande er noteret.
Det drejer sig ikke om skiftet efter Giertrud Pedersdatter.
Der fandtes en bryggekedel, to messingkedler, en håndkværn, et ølkar, flere baljer og en træfod til
at sætte baljerne på.
Her var en kærne og to malkebøtter, en flødekande, et par spande og en strippe samt en karstol.
Her var også en kande og en ølflaske og en madkurv. Til at rense kornet med var der et sold og to
kornsække til opbevaring.
Til lys i rummet var nævnt en lampe. Endvidere ses en klokke – formentlig til at hænge om halsen
på kreaturer.
En strippe er en malkebøtte eller et øsekar – af form som en spand – men med en af staverne
forlænget, således at den kan bruges som hank.
Gengivet fra ODS.
Jf. FT 1787 flytter han fra Ollerup til Hundstrup Sogn, idet han her fremgår af folketællingen således:
Hans Rasmussen
Jørgen Hansen
Hans Hansen
Anne Hansdatter

63 år
9 år
6 år
13 år

Enkemand

Inderste og gaar i dagleje
Hans barn i 3. ægteskab
do
do

Det ældste barn Rasmus er formentlig i en alder af 12 år ude at tjene.
Hans Rasmussens død og dermed et muligt skifte er ikke fundet.
-oOo-
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Jacob Hansen er født omk. 1741 jf. aldersangivelse ved senere folketællinger og ved hans død.
Hvor han er født samt forældre er ikke fundet.
Første gang jeg finder hans navn i arkivalierne er ved sønnen Rasmus’ dåb i april 1785. Der findes
ikke kirkebøger for Brahetrolleborg Sogn fra før 1784, hvorfor de tidligere fødte børn ikke kan findes i disse, men de fremgår af folketællingen for 1787.
Kirsten Hansdatter er født omk. 1749. Ved hendes død er nævnt, at hun er født i Nyboe.
Jf. TRAP, 4. udgave findes stednavnet Nybo bl.a. disse steder:
▪
i Gamtofte Sogn, nær Søllested og små 10 km øst for Assens;
▪
i tre sogne i Ringkøbing Amt: Sunds Sogn, Tvis Sogn og Nøvling Sogn;
▪
i Løgumkloster Sogn i Tønder Amt.
Jeg har ikke indtil nu dykket nærmere i, om nogle af disse sogne er et muligt fødesogn for Kirsten
Hansdatter. Det mest sandsynlige er nok, at hun stammer fra Gamtofte Sogn nær Assens og har
arbejdet på Brahetrolleborg Gods.
Jacob Hansen og Kirsten Hansdatter har formentlig giftet sig omkring 1770-72 da det første barn,
som jeg kender til, er født i 1773.
De er ikke fundet viede i et af nabosognene.
Jacob Hansen er i alle folketællinger nævnt som daglejer, hvilket må dække over, at han arbejder
under Brahetrolleborg Gods. Det fremgår endvidere af folketællingerne, at han er indsidder eller
inderste, hvilket betyder, at han bor til leje. Dette har i begyndelsen være på en gård. Men senere,
hvor gårdene blev udflyttet og godset derfor byggede nye huse til indsiddere, er familien flyttet ind i
et af disse.
For de af børnene, der er født efter 1784, kan ved deres dåb læses, at familien har boet i Grønderup, der ligger 4½ km syd for Brahetrolleborg Gods.
Folketællingen for 1787 er resumeret på side 127.
På Brahetrolleborg kom der i 1777 en ny generation på godset. Grev Chr. Ditlev Reventlow var død
i 1775 og hans tre sønner arvede herved store jordbesiddelser i Danmark.
En søn (senere statsminister) med samme navn som faderen arvede de lollandske besiddelser og
bosatte sig på Christianssæde på Lolland. En anden søn Conrad arvede de sønderjyske besiddelser og sønnen Johan Ludvig Reventlow arvede Brahetrolleborg og Brændegaard med underliggende bønder, marker, skove og al anden herlighed.
Straks efter overtagelsen af godset
sammenkaldte han sine endnu
stavnsbundne bønder og holdt en
tale til dem, hvori han lovede dem
frihed og oplysning. Og for at demonstrere sin gode vilje, så bød han dem
strax at ødelægge Træhesten,
Skampælen og de andre Bondeplageredskaber, som de tidligere havde
været plaget af. Men samtidig formanede han dem til lydighed, flid og
troskab og advarede dem mod det
dengang gængse skovtyveri og drukkenskab.1
Billede er fra:
http://www.fynhistorie.dk
Greven skulle ved denne lejlighed
bl.a. have sagt:
Kom nu, Børn! lad os ikke mere faa Anledning til at bruge disse slemme Tugtemestre, der have
voldt eder mange sure Timer og fremkaldt megen Bitterhed i eders Hjerter. Slaae derfor dygtigt
til, at de maa vorde tilintetgjorte, og lader os aldrig faa Anledning til at ønske dem tilbage.
Dette skete i selvsamme periode, i hvilken det Guldbergske ministerium havde magten i Danmark
(1772-1784). Perioden kaldtes ’Herremændenes periode’, fordi ministeriet af al magt tilstræbte at
hævde herremændene i deres gamle rettigheder over bønderne.

1

Citeret fra bogen: Jens Baggesen og Brahetrolleborg
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Brødrene Reventlow var, som det fremgår, en hel del forud for deres tid med indførelse af markant
ændrede vilkår for den jævne befolkning. Som tidl. nævnt også på skoleområdet.
Jacob Hansen og hans familie har på nærmeste hold været vidne til disse store ændringer. Hans
børn har nydt godt af de ændrede forhold for undervisningen.
Reventlowfamilien viste sig sammen med få andre
herremænd på den tid at være foregangsmænd for en
ophævelse af det stavnsbånd, der var indført i 1733.
Ved stavnsbåndets indførelse blev mænd mellem 18
og 36 år bundet til det gods eller den herregård, hvor
de var født. Årsagen til dets indførelse var en frygt hos
herremændende for en affolkning af landområderne,
idet nogle var begyndt at flytte til byerne i håb om et
bedre liv.
1788 er året, hvor der dels blev indført nogle landboreformer og dels betragtes som året for stavnsbåndets
ophævelse. Dette skete dog først fuldt ud med indførelse af værnepligt for alle i 1848. Før 1848 var det kun
mænd på landet, der kunne indkaldes.
Frihedsstøtten i København blev indviet i 1797 til minde
om stavnbåndets ophævelse. Den består centralt af en
20 m høj obelisk, der er omkranset af fire statuer, der
symboliserer troskab, tapperhed, borgerdyd og bondeflid.
På sokkelen sidder desuden to medaljoner, der symboliserer retfærdighedens genius og trældom
afskaffes.
På monumentet er to inskriptioner, der sammenfattet lyder:
Et retfærdigt styre, der giver borgeren frihed, kan forvente at borgeren vil være tro mod sit fædreland, arbejde til gavn for medborgeren, være ansporet til flid - en flid, der vil give landet velstand – og at borgeren er villig til at forsvare sit fædreland.
Et mindre påagtet minde om de tre centrale personer, der var foregangsmænd til stavnsbåndets
ophævelse er, de tre nærliggende gader: Bernstorffsgade, Colbjørnsensgade og Reventlowsgade.
Den sidste er navngivet efter en Reventlowsøn fra Brahetrolleborg Gods.
Ud fra folketællinger og kirkebøger kan det spores, at ægteparret i hvert tilfælde får disse børn:
▪
Hans Jacobsen, omk. 1773 – ?
▪
Lars Jacobsen, omk. 1775 – ?
▪
Anne Marie Jacobsdatter, omk. 1781 – 1865, beskrevet foran;
▪
Rasmus Jacobsen, 1785 – ?
▪
Tvillingdøtre, dødfødte, 1788;
▪
Karen Jacobsdatter, 1789 – ?
▪
Mads Jacobsen, 1792 – ?
▪
Johannes Jacobsen, 1796 – 1802, død af kopper.
I 1801 bor datteren Anne Maries uægte søn Hans Jacob Hansen på 1 år også i familien.
Det er muligt, at der også i årene
1775 – 81 og 1781 – 85 er født
børn, men disse må i så tilfælde
være døde som helt små. KB findes ikke til at vidne om dette.
I 1801 bor familien i Familie
Huuse i Nye Løche, der ligger 4
km syd-sydvest for Brahetrolleborg Gods. Dette hus er et af de
nybyggede huse til indsiddere og
huset de boede i ser i dag således
ud (eget foto), men har dengang
nok været væsentligt større – formentlig bygget til 8 familier som
huset vist på side 129.
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Husets navn skulle have været Quisttornsbro, der er svensk inspireret. Andre navne i denne del af
sognet er: Stockholm, Kalmar og Upsala.
Når man kører rundt i Brahetrolleborg Sogn ses – som også nævnt under datteren Anne Marie
Jacobsdatter og hendes mand Jørgen Hansen – at der er benyttet husnavne med europæiske
bynavne. Men man ser også f.eks. navnene: Hædersdal, Stilledal, Blidegn, Kildevæld, Aksglæde
og Høstrig. Ganske poetiske navne!
Hvorledes er disse navne opstået?
I slutningen af 1700-tallet var mange i de dannede klasser optaget af de åndelige strømninger i
Europa, der blev samlet under betegnelsen oplysningstiden.
I oplysningstiden søgte man at udtrykke en tro på menneskelige evner og at udfolde renæssancens humanismeidealer. Der var tanker om, at befolkningen skulle frisættes fra autoriteternes formynderskab og man drøftede enevældens afskaffelse, folkestyre og menneskerettigheder.
Jeg har tidl. skrevet om, at greven (og hans broder på Lolland) var stærkt optaget af disse ideer.
Greven selv havde som ung sammen med sin broder Ditlev været på ’dannelsesrejse’ i det meste
af Europa.
Årsagen til de dels geografiske, dels poetiske navne på gårde og huse i Brahetrollebrog Sogn var
en kombination af greveparrets optagethed af oplysningstiden, der også rummede, at der i de
’dannede klasser’ var interesse for at omgås og dermed hjælpe datidens digtere og kunstnere, og
så det forhold, at digteren Jens Baggesen (1764-1826) – på denne baggrund – blev inviteret til at
opholde sig på Brahetrollebrog i perioden juli 1787 til begyndelsen af 1788.
Det blev under hans besøg aftalt mellem greven (Johan Ludvig Reventlow) og dennes hustru Sybille Reventlow, født Schubart, og Jens Baggesen at give nye som gamle gårde, huse og boel hver
sit navn.
Det er uvist, hvilke navne, der skyldes Jens Baggesen og hvilke der skyldes grevinden/greveparret.
Men andre har gættet på, at de meget poetiske navne kan skyldes den følsomme og letbevægelige
Baggesen, der på det tidspunkt var meget optaget af franskmanden Rousseaus naturforherligende
evangelium.
De mange geografiske og historiske navne kunne så skyldes greveparret, der var meget optaget af
oplysningstidens tanker.

Billeder af Jens Baggesen, Sybille Reventlow (født Schubart) og Johan Ludvig Reventlow.
Alle er fundet på nettet.
Familien Jacob Hansen/Kirsten Hansdatter er i folketællingen for 1801 noteret således:
NAVN

ALDER

Gift/ugift

Erhverv og stilling i husstanden

Jacob Hansen

60

Gift

Inderste og daglejer;

Kirsten Hansdatter

52

do

Hustrue

Karen Jacobsdatter

12

Ugift

Deres Barn

Mads Jacobsen

9

do

do

Johannes Jacobsen

5

do

do

20

do

do

1

do

Den sistes Slegfred Søn

Anne Marie Jacobsdatter
Hans Jacob Hansen
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Jacob Hansen dør den 30. november 1825 i en alder af 84 år. Han begraves fra Brahetrolleborg
Kirke den 4. december 18251.
I skiftet efter ham, der findes i Skifteprotokol fra Brahetrolleborg Gods, 1807-1842, står:
Aar 1825 d. 4. December blev anmeldt at Indsidder Jacob Hansen af Grønderup
ved Døden er afgaaet.
Da den afdøde har nydt Understøttelse af Fattigvæsenet tilfalder hans Efterladenskaber BilligCassen.

Ordet Billigkassen betyder formentlig fattigkassen. Når man dengang var forsørget under fattigvæsenet havde man ’overgivet’ alt sit jordiske gods til fattigvæsenet.
Kirsten Hansdatter ses jf. folketællingerne i 1834 og i 1840 at bo i Mellemhaven i det hus, der på
side 129 er vist under beskrivelsen af datteren Anne Marie Jacobsdatter, som også bor her.
Kirsten Hansdatter dør i 1844 i en alder af 96 år. Hun begraves fra Brahetrolleborg Kirke den 27.
oktober 18442.
I kirkebogen står:
Kirsten Hansdatter, Jacob Hansens Enke af Grønderup, 95½ Aar. Alimisselem af
Mellemhaugen, Død af Alderdom, født i Nyboe, 1. gang gift.

Og i Skifteprotokol fra Brahetrollebrog Gods 1843-1850 står:
1844 den 27. Octbr. blev anmeldt at Almisselem Kirsten Hansdatter, Enke efter Jacob Hansen af Grønderup, var ved Døden afgaaet, 96 Aar gl.

- o O o -–
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Bech- købmænd i Århus; 1720-1915
I familien er jeg under forarbejderne til denne bog hos flere personer stødt på den opfattelse, at
den købmandsgård, der i dag kaldes Marcus Bechs Gård, hvoraf en del – en meget lille del – er
flyttet til Købstadsmuseet Den gamle By i Århus, er slægtsgården.
Dette er ikke rigtigt når jeg herved forstår, at gården har været beboet af direkte aner til min mormoder og dermed undertegnede.
Marcus Galthen Bech (og efter ham hans 2 sønner) har ejet denne købmandsgård fra 1827-1915.
Marcus Galthen Bech var fætter til min tipoldefader Knud Nielsen Bech, der forpagtede en gård i
Elsted – i øvrigt en gård, der var ejet af ovennævnte Marcus G. Bech.
Ingen andre med familienavnet Bech har på noget tidspunkt ejet denne købmandsgård i Århus.
I det efterfølgende er samlet de personer i slægten med fødenavnet Bech, der har haft købmandsvirksomhed i Århus (disse er understreget). Og afsnittet handler bl.a. om, hvor disse købmandsgårde og deres øvrige besiddelser har ligget.
De med blåt nævnte personer er direkte aner til undertegnede,
Den første/ældste af disse er ikke omtalt foran. Han får derfor en grundigere beskrivelse.
Han er min tip4-oldefader Knud Nielsen Bech (1689-1771).
Gen. 1. Knud Nielsen Bech, 1689-1771.
Gen. 2) Niels Knudsen Bech, 1724-1769. Søn af Knud Nielsen Bech.
Gen. 3) Knud Nielsen Bech,1752-1785. Søn af Niels Knudsen Bech.
Gen. 3) Oluf Nielsen Bech, præst, 1760-1806. Søn af Niels Knudsen Bech.
Gen. 4) Marcus Galthen Bech (den ældre), 1795-1863.
Gen. 5) Brødrene Marcus Galthen Bech (den yngre), 1840-1918 og
Oluf Bech, 1830-1905.
Gen. 3) Jens Nielsen Bech, 1762-1816, søn af Niels Knudsen Bech.
Gen. 4) Knud Nielsen Bech, 1796-1857, landmand og forpagter i Elsted og far til
Gen. 5) Jens Marcus Galthen Bech, 1843-1906; købmand i Odense.

Knud Nielsen Bech er født på Femø i Smålandshavet i 16891.
Han er søn af fæstegårdmand (på Femø) Niels Hansen og Anne Jørgensdatter. Hvordan navnet
Bech kommer til ved jeg ikke, men det var dengang ikke ualmindeligt, at man uden at spørge nogen, tillagde sig et ekstra navn.
Han kommer til Århus nogle år før 1720,
hvor han får borgerskab som skipper jf. denne indførsel i borgerskabsprotokollen den 9.
december 1720:
Knud Nielssen Bech, Barnfød paa
Fæmøen Ved Laaland fick sit Borgerskab, aflagde sin Borgerlige Eed. Agter
sig af Søefardten med Sejglads at ernære. Gav Borgerskabspenge s. [med Segilet =
seglet] 4 Rder.
Billede til højre er et stemningsbillede, der
dog ikke er fra Århus.
Borgerskabet var en betingelse for at drive
selvstændigt erhverv i en købstad. Men det
var også en indtægtskilde for byen.
Begrebet stammer fra Christian V’s Danske
lov fra 1683:
Vil nogen være Borger i nogen Kiøbstad,
da skal hand giøre sin Eed for Borgerskab noget efter Borgemester og Raad, derefter skal hand give for sit Borgerskab noget efter
Politie Ordningen, og før maa hand ej bruge borgerlig Næring . . .
Omkring år 1800 skulle man ved opnåelse af borgerskab i Århus f.eks. årligt give 4 rdl. til de fattige.
1

KB for Femø har bl.a. i 1689 en lakune, men fødsel er udregnet efter aldersangivelse ved død. Her skrives i KB, at han er
død i en alder af 82 år, 3 måneder og 5 dage.
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Han gifter sig i 1722 i Århus Domkirke1 med Anne Sørensdatter Gylling, der er født i 1701 – fastsat
ud fra alder ved død. Hun er datter af bager i Århus Søren Hansen Gylling og Kirsten Clemensdatter.
I ægteskabet fødes mellem 1722 og 1738 ni børn, hvoraf kun to når voksenalder.
Disse to er:
▪ Niels Knudsen Bech, der er omtalt foran på side 98 og
▪ Mette Kristina Knudsdatter Bech, 1738-67, der i 1757 bliver gift med købmand Jørgen Rasmussen.
Århus var på den tid præget voldsomt af den netop afsluttede Store Nordiske Krig (sluttede i 1720),
men blev i den følgende lange fredsperiode præget af opgang. Især i sidste del af 1700-tallet var
der fremgang i både handel og skibsfart. Men også borgerskabet fik voksende betydning.
Perioden kaldes den florissante periode.
Dette varede frem til 1807, hvor Danmark igen blev involveret i en krig, nemlig Napoleonskrigene.
Knud Nielsen Bech må have klaret sig godt allerede i tiden lige efter 1720.
Hurtigt begynder han også at fungere som købmand – et erhverv, der for mange skippere var tæt
knyttet sammen med dette. Denne gruppe købmænd hørte til de største og mest betydningsfulde.
De ejede eller havde del i skibe.
Ved flere forskellige køb og salg af ejendomme og skibe benævnes han købmand og handelsmand.
I midten af århundredet havde Århus omkring 3500 indbyggere. Heraf var ca. 50 købmænd. Blandt
disse handlede 4 med en kapital på 5-6000 rdl., 17-18 handlede med en kapital på 2-4000 rdl. og
resten med en kapital på 500-2000 rdl.
Knud Nielsen Bech må have tilhørt den første lille eksklusive gruppe af fire købmænd. Og han
tilhørte dermed byens mere velstående borgerskab.
Knud Nielsen Bech kommer tidligt med i en nyoprettet havneinspektion. Denne gruppe af interessenter i havnens udvikling medvirker til at skabe forståelse for havnens muligheder som løftestang for omsætning og dermed indtægter til byen. De påpeger bl.a., at Århus havde en fortrinlig
havn til eksport især om vinteren, hvor mange andre jyske havne – grundet deres beliggenhed i
dybe fjorde – var isfyldte og dermed ikke farbare om vinteren.
Af en indberetning fra 1735 vedr. handel og næringsdrift i Århus fremgår en erklæring fra de 24
mænds råd. Blandt disse 24 navne ses også Knud Nielsen Bechs navn.
Af erklæringen kan læses, at der sejles med korn, kornprodukter (f.eks. malt) og fedevarer til Norge. På tilbagevejen medtager man gran, fyr, lidt jern, kobber, tjære og tran samt sild og andre fiskevarer.
Til København sejler man med korn, fedevarer og brændsel. På tilbagevejen medtager man vin,
salt, sukker og tobaksblade.
Til Smaalandene sejles med træsko og trævarer og man hjemtager hvede, rug, byg og ærter.
Og endelig går nogle ruter til Nordtyske byer – f.eks. Lübeck.
I 1747 skrives fra byen til Hans Kongelige Majestæt [Frederik V] om hvad der eragtes nyttigt for
Borger, Landmand og det almindelige Bedste. Majestæten havde vist interesse for en udvikling af
købstæderne, der kunne fremme indbyggernes velfærd. En lang række forslag blev indsendt fra
købstæderne i Danmark.
Skrivelsen fra Århus er attesteret af 18 mænd. Her figurerer Knud Nielsen Bech som nr. 2 på listen.
Fra 1. januar 1752 og 3 år frem forpagter Knud Nielsen Bech sammen med Hans Mikkelsen Århus
Bys konsumption for 9.200 rdl. årligt. Disse to bliver således ansvarlige for indtægterne fra alle
byens porte og skal for dette betale de 9.200 rdl. til byen, men har så selv mulighed for at beholde
overskuddet.
I 1735 køber Knud Nielsen Bech en større købmandsgård på hjørnet af Fiskergade og Mindegade
[nuv. Mindebrogade].
Købet er omtalt i bogen Blade af Aarhus Bys Historie, 1. bind, side 401, hvor forfatteren J. Hoffmeyer skriver:

1

Århus Doms, 1685-1728, AO 200

139
Den Gaard paa Hjørnet af Fisker- og Mindegade, hvor nu
en Del af den Stampeske Fabrik er, ejedes 1730 af Byfoged Oluf Löcke. Den havde
Indkørsel baade til Mindebro
og Fiskergade og desuden en
Urtehave paa den anden Side
af Mindebro.
1735 solgte Löcke den til
Knud Nielsen Bech, som i
lang Tid var en af Byens betydeligste Købmænd.
På kortet til højre, der er fra
1767, er stedet markeret ved den
røde pil. Omsat til dagens lokalitet svarer det formentlig til hele
området mellem Fiskergade og
Åboulevarden på den vestre side
af Mindebrogade.
Købmandsgårdens placering ved åmundingens søndre side (kortet her er set fra nord), markerer
hans naturlige ønske om nærhed ved havnen, der dengang stort set var åen med de to moler, der
forlængede udløbet. Større skibe måtte ’ligge for anker’ i selve bugten.
Knud Nielsen Bech og hans hustru Anna Sørensdatter Gyllling oplever det ulykkelige, at ikke bare
7 af deres børn dør som små, men også at deres eneste voksne søn (min tip3-oldefader) dør som
45-årig i 1769.
I skiftebehandlingen efter denne søn Niels Knudsen Bech omtales faderen som den fødde Værge,
men han kan ikke deltage grundet Svaghedsforfald. Han er 80 år gammel.
Knud Nielsen Bechs egen købmandsgård er i skøde-og panteprotokollen og senere ved hans død
beskrevet på denne måde:
38 Fag med med Port Rum til Gaden med Kielder under 10 Fag. Baghuus med Gaards Rum og
Pumpe Vand; Porthuus 5 Fag og 2 Loft [= 2 etager].
2de Porte, den eene til Fischergade og den anden til Mindebro [nuv. Mindebrogade].
Her ud over ejer han ved sin død disse huse og skibe:
1. En Gaard beliggende ved Aen bestaaende af 25 Fag Gaard, Port Rum til Gaden.
2. En ditto paa Schoelgade betaaende af 9 Fag til Gaden, 2 Loft høi.
3. En Gaard paa Middelgade [nuv. Mejlgade] bestaaende af 13 Fag Huus til Gaden og med Port
Rum, 2 Loft høi med Kielder under.
4. En Rytter Baraque paa Troeberg [Trøjborg] bestaaende af 7 Fag, 1 Loft høi.
5. Vaaninger ved Mindets [åmundingen] Nordre Siide:
- nr. 1 + 2: 6 Fag, Et Loft høi med Kieller;
- nr. 3 + 4: 6 Fag;
- nr. 5: 5 Fag;
- nr. 6: 4 Fag.
6. Vaaninger ved den Inderste Minde Port (Guldsmed Müllers Gaard):
- nr. 1: 4 Fag, 1 Loft;
- nr. 2: 3 Fag;
- nr. 3: 3 Fag;
- nr. 4: 3 Fag.
7. Et Huus tværs over for Stervboegaarden: 5 Fag:
8. 1 Korn Toft.
9. 1 jagt ”Anna Sørensdatter”, drægtig 5 ½ Læster.
10. 1 Galioeth ”Haabet”, drægtig 10 Læster.
11. 1 Skude ”St. Jacob”, drægtig 9 Læster.
12. 1/8 Part i et Skrow Skib ”Anne Dorthe”, drægtig 21 ½ Læster.
Ordet læst (kommercelæst) benyttes ved skibe om lasteevne og svarer i 17- og 1800-tallet til ca.
2,6 tons pr. læst.
Men ordet benyttes også ved rummål af korn.
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Billede til højre er af en galeot/galliot til
venstre på billedet, der er rundgattet
(rundt agterparti), og en galease til højre,
der er spejlgattet (fladt agterparti). Stormasten er ved begge skibe større end
mesanmasten.
Billedet tilhører Handels- og Søfartsmuseet i Helsingør.
.
Anne Sørensdatter Gylling dør i december
17701 og Knud Nielsen Bech dør i maj
17712.
De har kort før deres død oprettet testamente, der siger, at den længstlevende
kan hensidde i uskiftet bo.
Niels Knudsen Bech, 1724-1769, får som
nævnt tidligere borgerskab i 1751, hvor
han er 27 år gammel. Han er beskrevet
fra side 98.
Han nedsætter sig som købmand nær ved Munkeport (se beliggenhed på kortet på side 142 +
143), hvor der i modsætning til ved alle øvrige porte til byen, kun var ganske få købmandsgårde.

Dette maleri, der er af H.H. Egeberg er fra ca. 1748 (fra bogen Århus-Byens historie 1720-1870), er
set fra Galgebakken nord for Århus.
Til højre ses indfaldsvejen fra Randers. Denne gik gennem Munkeport, der anes som den hvide
firkant ved byens grænse – foran Vor Frue Kirke med det slanke spir.
Købmandsgården var beliggende umiddelbart inden for Munkeport på nuværende Gl. Munkegades
østre side. Munkeport lå dengang ud for nuv. Gl. Munkegade nr. 8. Købmandsgården har set med
nutidens øjne strakt sig fra hjørnet af Klostergade med port også fra denne gade og til Gl. Munkegade nr. 6.
Vor Frue Kirke var i middelalderen et sortebrødrekloster. Efter Reformationen i 1536 blev der i klosterbygningerne indrettet hospital og dårekiste – opholdssted for sindssyge.
Det oprindelige kloster er der i dag ikke så meget tilbage af.
En købmandsgård på den tid fremviste et broget skue, hvor gårdspladsen var rammen om mange
forskellige funktioner.
1
2
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Ud over de faste ting som brønd, mødding, omkringfarende høns, køer og
svin etc. skete der af- og pålæsning af
kundernes varer.
En stor forretning var handel med omegnens bønder. Af dem købte købmændene alle slags landbrugsprodukter. Købmanden gav varer i bytte, hvorved det blev tuskhandel (byttehandel) i
stor stil. Kontante penge sås sjældent.
I købmandsgården var forhuset indrettet til beboelse og handelsbod, mens
sidehuse og baghuse rummede køkken, bryggers, bagerum, mælkerum, handelens funktioner og redskaber samt lader og stalde (og
heri ofte karlenes kamre), der var nødvendige for dyrkning af købmandsgårdens jordlodder.
Overetager blev benyttet til opbevaring af korn og til lager for mange typer af varer.
I bogen Blade af Aarhus Bys Historie fra 1904 har J. Hoffmeyer givet denne beskrivelse af en typisk borgergård i Århus (uddrag):
Hyppigst laa Borgergaardens Port i den ene Ende af Huset, Gadedøren paa Midten. I Stuen,
nederste Stokværk, vare Opholdsrummene, den store Borgestue, Kamrene og ’Salen’.
Salen, der benyttedes ligesaa meget til Pulterkammer som til Festligheder, havde ofte som sin
fornemste Prydelse, en stor Seng med Himmel over, hvorfra folderige Omhæng eller Gardiner
hang ned til alle Sider.
Lofterne vare Bjælkelofter, som ofte vare malede med stærke farver, hvilket for resten ogsaa
gjaldt Væggene. Stengulve fandtes vistnok ikke hyppigt i Opholdsværelserne; men derimod
skurede hvide Gulvbrædder.
Møblerne vare ikke luxuøse efter Nutidens Begreber, navnlig savnedes de svulmende Sofaer
og Lænestole, men derimod fandtes der kostelige udskaarne eller indlagte Dragkister, Skatoller
og Skabe i Mængde. Ogsaa forgyldte ’Gueridoner’ [her formentlig: fritstående lysestager] og
Borde forekom ret hyppigt hos velstaaende Familjer.
Paa Væggene fandtes Spejle i sorte eller forgyldte Rammer og ikke sjældent indrammede Billeder, Navneklude og desl., Opstillinger af Kopper, Krus og Kander af Sølv eller Fajance – sjældent af Porcellæn – prydede Skabene uden og inden.
Der var ikke højt til Loftet, Vinduerne vare mange, men med smaa Ruder; dog vare de hyggelige og smukke blyindfattede Ruder for største Delen forsvundne i 18. Aarh.
I Sidehusene fandtes Køkkener, Spisekamre, Saltmadskamre og Bryggers. Dette sidste var
meget ofte forsynet med en Destillerkedel til Brændevin.
Oppe i andet Stokværk – Loftet – laa Vareoplagene og Forraad af mange Slags, sommetider
ogsaa opholdsværelser, de saakaldte ’Ovenværelser’. Stundom førte en Trappe indeni Huset
derop, men hyppigt var der en eller to Trapper udenfor, som førte op til Svalen, der løb omkring
hele Gaardens Inderside. Fra Svalerne var der indgang til alle Loftets Rum, som ud til Gaden
vare forsynede med Luger.
Da næsten alle Gaarde havde Avlsbrug, spillede ’Ladehuset’ en vigtig Rolle blandt Udbygningerne.
Man forbavses over de store Rum, som dengang ofredes til Lagere og Forraad, men det maa
huskes, at i hine Tider, hvor Forsendelserne om Vinteren var saa vanskelige, maatte en Handlende ligge inde med langt større Lagere end nu.
Næsten alle Købmænd var tillige Avlsmænd, hvad der jo ganske vist krævede Plads, men i
daarlige Tider var en god Støtte.
I Købstadsmuseet Den gamle By i Århus kan man se fine eksempler på gamle købmandsgårde og
deres indretning.
Købmændene kunne handle med, hvad de ville. De største og mere kapitalstærke af dem drev
forretning med så godt som alt, hvad datidens lokale handel gav sig af med. De holdt åben bod,
handlede både i såvel små som store mængder med korn og tømmer, de bryggede og solgte øl,
solgte jern og alle andre grove varer; de solgte alenvarer og holdt værtshus.
Kortet neden for viser købmandsgårdenes beliggenhed i Århus i 1840. Fra bogen Købmænd i Århus. Bidrag til handelens historie. Købmandsgårdene er fastlagt ud fra FT 1840.
Dels viser de røde prikker købmandsgårdenes placering i ældre tid i bymidten omkring Store- og
Lille Torv, dels viser de røde prikker de nyere købmandsgårdes placering ved byportene. Her kun-
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ne disse ’friste’ bøndernes vogne til at stoppe op og ikke køre videre til de vante mål i centrum af
byen.
Ved den røde pil er markeret Munkeport ved Borrebækken (den sorte streg på hver side af gaden).

Niels Knudsen Bech dør allerede i 1769 i en alder af 45 år.
På side 100 er beskrevet hans besiddelser på dette tidspunkt.
Hans enke Kirsten Jensdatter Linaae forbliver i enkestand og driver købmandsgården videre. I
folketællingen i 1787 står, at hun lever af købmandsskab. – formentlig hurtigt assisteret af sønnen
Jens Nielsen Bech, der overtager købmandsgården efter hendes død i 1801 og formelt køber denne af sine søskende i 1803.
Niels Knudsen Bechs ældste søn, der bærer samme navn som farfaderen Knud Nielsen Bech og
lever fra 1752-1785, er gift to gange:
▪ fra 1777-1778 med Maren Knudsdatter Hjort,
▪ fra 1779 til sin død med Mette Jensdatter Hasle.
Også han slår sig ned som købmand – med købmandsgård i Vestergade.
I skiftet ved hans død er nævnt disse besiddelser:
1. Stervboegaarden paa Vestergade bestaaende af 11 Fag, 2 Etager Loft høi;
2. Vaaaninger ved Mindets nordre Siide, 21 Fag.
Formentlig samme bygninger, som nævnt foran under farfaderen – pkt. 5 på side 139.
Men han har også omkring ¼ part i sejlladsen, der blev foretaget ved 3 skibe, mellem Århus og
Kalundborg og var således medejer af denne tidlige private rute mellem de to byer.
Da han dør i 1785 gifter enken Mette Jensdatter Hasle sig i december 1786 med Ole Sørensen
Gylling og det fremgår af folketællingen i 1787, at de driver købmandshandel i Vestergade - formentlig samme sted som foran nævnt.
Denne familie er ikke undersøgt nærmere.
Dog skal det nævnes – for at undgå mulige fejlslutninger – at Ole Sørensen Gyllings fader ikke er
den samme som faderen til forannævnte hustru til Knud Nielsen Bech: Anna Sørensdatter Gylling.
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Der var to slægter med navnet Gylling på den tid.
Anna Sørensdatters fader var bager Søren Hansen Gylling
Ole Sørensen Gyllings fader var købmand og rådmand (og i en periode også borgmester) Søren
Michelsen Gylling, 1683-1749.
Jens Nielsen Bech, 1762-1816, der ligeledes er søn af Niels Knudsen Bech er beskrevet tidligere –
fra side 89.
Her efterfølgende er beskrevet hans ejendomsbesiddelser og hvor disse har ligget.

Vor Frue Kirke

Domkirken

I februar måned 1789 – samme år, hvor han gifter sig i august måned – køber han den ejendom i
nuv. Gl. Munkegade på vestsiden, der er farvet lysebrun.
Dette køb er i Skøde- og panteprotokollen beskrevet således:
T.T. [Tinglysning til tinge] giøres vitterligt: At Aar 1789 den 25. Februarii er efter foregaaende Bekiendtgørelse ved Placater og Trommeslag 3die Gang foretaget og holdt
offentlig Auction over Podemester Niels Lunds Stervboes her i Byen ved Munke Ports
vestre Side under No. 145 beliggende Vaaning, bestaaende af 10 Fag et Loft høi
Huus til Gaden med vedliggende og tilhørende Hauge.
Og samme Tiid denne Vaaning med tilliggende Hauge efter Bud og Overbud, hr.
Jens Bech som Høistbydende tilslagen har den Summa 867 rd, skriver . . .
Ejendommen med podehauge er gennem alle årene, hvor Jens N. Bech ejer den, udlejet til gartner
Hamann.
Denne ejendom svarer i dag til Gl. Munkegade nr. 15, 17 og 19.
I september 1799 køber Jens Bech to ejendomme i Klostergade lige nord for Vor Frue Kirke (mærket med grønt og blåt på kort oven for).
Dette køb er i Skøde- og panteprotokollen beskrevet således:
Kiøbmand Jens Bech [til]skiødes af Hans Kruuse.
Jeg underskrevne Hans Laurentius Kruuse kiendes og hermed vitterliggiør at have
solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger og afhænder fra mig og mine Arvinger til Kiøbmand hr. Jens Bech, fød her i Aarhus, mine her i Aarhus bag Closteret
under No. 147 og 148 beliggende Gaarde, begge strækkende sig fra Christian Faurschous Gaard og lige indtil Kiøberen bemeldte hr. Jens Bechs Gaard [her menes den
med rødt markerede gård (se kort oven for), som Jens Bech dog først køber (af sine søskende)
i 1803, men som han åbenbart af myndighederne i 1799 tillægges at eje].
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Og da velbemeldte hr. Jens Bech har betalt mig den accorderede Kiøbe Summa
1950 rd., skriver . .

Disse to grunde er:
▪ Husnr. 148 – farvet med grønt – svarer i
dag til matr.nr. 1103, der igen svarer til
Klostergade 58, der ses på foto her til højre. Man kan formentlig endnu ane lidt af
bygningens oprindelige udseende.
Ejendommen er i dag fredet.
Jens Bech ejer ejendommen indtil 1805,
hvor han igen sælger den for 2500 rd.
▪

Husnr. 147 – farvet med blåt – svarer i dag
til matr.nr. 1104, der igen svarer til Klostergade 60, der ses på foto neden for.
Denne ejendom benytter familien indtil
hans død i 1816, hvor den sættes på auktion og er beskrevet på denne måde:
Et til foranførte Eiendom [den røde markering] stødende Sted beliggende paa Gaden bag Klosteret, og bestaaende af 8 Fag
Huus til Gaden og ligesaa mange til Gaarden, alt i 2 Etage-Muur og Bindingsværk, vel vedligeholdt og beqvem Boepæl for en anstændig Familie.

De 8 fag kan endnu i dag tælles på de lodret gennemgående og bærende bjælker – porten regnes
til 2 fag.
Også denne ejendom er i dag fredet.
Ejendommen matr.nr. 1104 (foto til venstre) er i
1983 søgt ført tilbage til sit oprindelige udseende.
I forbindelse med arbejdet er udarbejdet en lille bog
med titlen Rasmus Lassøn’s Gård i Århus. Historien
om avlsmand, salig Rasmus Lassøn i Brændstrup,
og hvad der hændte med hans gård Bag Klosteret
ved Munkeport.
I bogen – der rummer mange fotos fra restaureringen – kan læses, at ejendommen første gang er
beskrevet i 1682, men forbygningen er nok fra begyndelsen af 1700-tallet. Kælderen menes at stamme fra 1300-tallet. Men måske er der i kælderen
endnu ældre rester.
I bogen Den indre by Århus – Registrering af bevaringsværdige bygninger, hvorfra disse to fotos er
hentet, skrives bl.a. om denne ejendom, at den
rummer velbevaret egebindingsværk fra 1700-tallet
samt: under tagryggen er der huller fra de oprindelige gennemstukne tagbjælker, som antyder denne
etages anvendelse til lager for korn.
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I juni 1803 køber Jens Bech den købmandsgård i nuv. Gl. Munkegade, hvor han selv er vokset op.
Købet sker i forlængelse af hans moders (Kirsten Jensdatter Linaae) død i 1801 og som det ses af
skødet køber han sine søskende ud af deres ejerskab (deres arv) til ejendommen.
I købet indgår endvidere 3 lejeboliger.
Jens Bech [til]skiødes af Rasmus Holbech m.fl.
Underskrevne Rasmus Holbech, Borger og Kiøbmand i Aarhus, paa egne Vegne; Ole
Bech, Sognepræst til Urlef og Stenderup Menigheder [Vejle Amt], ligeledes paa egne
Vegne og som befuldmægtiget for min Svoger Præst Jacob Sidenius, Sognepræst for
Øster Ulslef etc. Menighed [Maribo Amt], giøre vitterligt at have solgt og ovedraget,
ligesom vi og herved sælger, skiøder og overdrager til vores Svoger og Broder hr.
Jens Bech, Borger og Kiøbmand i Aarhus, og hans Arvinger følgende Eiendomme
sammesteds, som vores afdøde Forældre Kiøbmand Niels Knudsen Bech og Hustru
Kirstine Jensdatter forhen haver eiet, nemlig:
1. En Gaard beliggende bag Closteret under No. 146, strækkende sig fra MunkePort
paa nordre – og til bemeldte Jens Bechs tilhørende Gaard paa Søndre Side, bestaaende af 20 Fag Huus til Gaden, 7 Fag Sidehuus, 12 Fag Baghuus, alt sammen 2 Loft høi og 6 Fag et Loft høi Baghuus, samt 20 Fag Halvtag med tilliggende Gaardrum og Haugeplads.
2. En Lejebod ved Aaen under No. [dette nr. er ikke indført] mellem Fattigvæsenets Bod
paa østre og Madame Bechers Lejebod paa Vestre Side, bestaaende af 2 Fag, 1
Etage med tilliggende Haugeplads.
3. 2de Lejeboder i Møllestien, nemlig No. [disse nr. er ikke indført] imellem [naboers
navne ikke indført] bestaaende af 4 Fag, 1 Etage med tilliggende Haugeplads.
Det hele købes for den accorderede Summa 2750 rd., skriver . . .
Rasmus Holbech er gift med Anne Johanne Samsing – en datter fra Kirsten Jensdatter Linaaes
første ægteskab. Ole Bech, der er præst, er Jens N. Bechs broder og Jacob Sidenius, ligeledes
præst, er gift med hans søster Nicoline Nielsdatter Bech.
Købmandsgården nævnt som pkt. 1 er på kortet foran mærket med rødt. Den svarer i dag til
matr.nr. 1105, der igen svarer til hjørneejendommen Klostergade nr. 62 og Gl. Munkegade
nr. 2 og 4.
Ved Jens N. Bechs død i 1816 sættes denne ejendom til salg. Se auktionsopstillingen på side 92.
Købmandsgården bliver ikke solgt uden for familien, idet Jens N. Bechs enke Anna Elisabeth Kirstine Kruuse køber den for 12.255 rdl.1 Hun ses at bo her ved folketællingen i 1834. Og det gør
hun faktisk frem til sin død i 1853 - næsten. I 1852 flytter hun ned til sin datter i Odder, hvor hun
dør i januar 1853.
Ved Jens N. Bechs død fremgår det endvidere, at han ejer en ejendom i Mejlgade og ejendommen
på hjørnet af Skolegade og Kannikegade – begge markeret med lysebrun farve.
Ejendommen i Mejlgade er på 10 fag til gaden og den er arealsat til 40 x 80 alen, hvilket svarer til
ca. 25 x 50 meter.
Arvingerne sælger ejendommen i Gl.
Munkegade kort efter hustruens død i
1853.
De nye ejere lader købmandsgården
rive ned og bygger den hjørneejendom, der i dag kan ses på hjørnet af
Gl. Munkegades østre side og Klostergade.
Dette billede, der er scannet fra bogen
Aarhus-Byens historie og udvikling
gennem 1000 Aar, er set fra nordvest
og ind over Århus. Nederst til højre er
det Munkeport med acciseboden. Munkeport ses ikke, hvorfor billedet nok er fra omkring 1860.
Den røde pil viser placeringen af købmandsgården, men det må være det nybyggede hus, der ses.
1

Dette fremgår af bilagene til skiftet, der først afsluttes i efteråret 1818.
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Jf. bilagene til skiftet efter Jens Nielsen Bech kan også læses, at arvingerne sælger ejendommen
på den modsatte side af Gl. Munkegade (i dag nr. 15, 17 og 19), der hidtil har været lejet af gartner
Haman. Denne gartner køber nu ejendomen for 6000 rdl.
Endvidere kan i bilagene læses, at købmandsgården i nuv. Klostergade 60 sælges til købmand J.
Hofgaard for 6000 rdl.
Afslutningsvis lidt om Marcus G. Bechs købmandsgård, der ud over at have været rammen om to
generationer af en parallelgren til mine aner, også i en årrække omkring 1857-67 var bo- og oplæringsted for købmanden i Odense Jens Marcus Galthen Bech – far til Asta T. Bech og min oldefader.
På kortet på side 143 er vist beliggenheden (lilla farve) mellem gaderne Badstuegade og Volden og
dens størrelse. Den har strakt sig fra Borgporten til et stykke forbi Rosengade, hvor den har inkluderet den lille plads, der i dag ligger lige over for Rosengade og kaldes Pustervig.
Det foto, der
oftest ses af
købmandsgården er
dette, hvor
man ser facaden mod Badstuegade.
Fotoet her er
taget af Nationalmuseet og
er scannet fra
bogen Gamle
købmandsgårde. Fotoet
må være taget
omkring 19001910 og altså
kort før nedrivning/flytning
i 1915, da telefonmasten på taget i baggrunden vidner om tidsperioden.
Det er ca. halvdelen af denne længe, der er flyttet til Købstadsmuseet Den Gamle By.
Inde i selve købmandsgården har der
set ud, som på denne tegning af J. Ølsgaard fra bogen Aarhus. Byens historie
og udvikling.
Marcus G. Bech begyndte egentlig som
hørkræmmer, men klarede sig så godt,
at han hurtigt blev i stand til at købe
denne meget store købmandsgård i det
centrale Århus.
Han er formentlig mest kendt for sin
igangsætning af kradsuld.
Marcus G. Bech indsamlede i hele Jylland klude til brug i papirfremstillingen.
Blandt de indsamlede klude var det kun
linnedkludene, der kunne bruges i papirfremstillingen. De indsamlede klude af
uld var på en måde ’til overs’. Men så
opstod ideen med at kradse denne uld
op og eksportere den til England, hvor tekstilindustrien var hovedaftager. Kradsulden blev i England bl.a. anvendt til madrasser.
I begyndelsen skete opkradsningen ved en hestetrukken mølle, men senere anskaffede Marcus G.
Bech maskiner til dette. Disse maskiner fik han i en periode eneret på brugen af.
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Maskinerne blev stillet op ved forskellige vandmøller i omegnen af
Århus. Der var dengang en betydelig vandkraft i åløbene omkring
byen.
I 1840-erne beskæftigede han flere hundrede personer – her i
blandt mange børn – og han havde ry for at underbetale disse.
Marcus G. Bech stående ved en af sine sække med kradsuld.
Dette foto er taget af en svigersøn Andreas Fritz, der var fotograf.
De indsamlede linnedklude blev leveret videre til papirfremstilling på
Strandmøllen ved Mølleåen nord for København.
Virksomheden blev efter hans død i 1863 videreført af hans to sønner Marcus G. Bech (den yngre) og Oluf Bech, der er opkaldt efter
farfaderen. Denne Oluf Bech var i øvrigt i en længere periode gift og
bosat i England, men vendte ved faderens død tilbage til Århus.

Denne gouache af Rasmus Henrik Kruse fra 1848, der er scannet fra bogen Århus – Byens historie
1720-1870 viser en anden vinkel på Marcus G. Bechs købmandsgård, der ses som den blå bygning til venstre i billedet med facade til Borgporten. Ved sammenligning med billedet på side 146
ses, at det kun er en meget lille del af bygningen, der fremtræder uden bindingsværk. Denne lille
del af bygningen er pudset.
Den store bygning i billedets forgrund i venstre side er familien Meulengrachts ejendom.
Disse to familier har altså været naboer i den tid, hvor Marcus G. Bech ejede købmandsgården.
Marcus G. Bech (den ældre) arbejdede i en periode på justitsråd Meulengrachts kontor.
Men som nævnt tidligere har familien Meulengracht også før dette været tæt på de Bech’ske købmænd i Århus. Begge familier har hørt til den øverste del af borgerskabet, hvor familierelationerne
generelt var ganske tætte.
På billedet er det Domkirken i baggrunden med det daværende rådhus liggende lige foran hovedindgangen til kirken.
Kirkens tårn er meget anderledes, end det spir vi i dag ser. Det nuværende spir er først kommet til i
1930-erne.
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Borgerskabsbrev for Jens Marcus Galthen Bech
Borgmester og Raad
udi
Staden Odense
Gjøre vitterligt, at Aar 1871 d. 15 Novbr. Formiddag kl. 10, var
Magistraten tilstede paa Raadstuen, hvor de passerede som følger:
Fremstod Jens Marcus Galthen Bech, der foreviste Døbeattest, hvorefter han er født d. 8 Marts 1843, hvorhos han foreviste Attest fra Kjøbmand
C.C. Bencke heraf Staden, hvorefter Intet er til Hinder for at der meddeles ham Borgerskab. I henhold hertil begjærede han sig meddeelt
Borgerskab som Kjøbmand og i forbindelse hermed tillige Borgerskab
som Værtshusholder.

Da der for Magistratens Side Intet fandtes

at erindre imod Comparentens Begjæring, bleve de begjærte
Borgerskaber som Kjøbmand og Værtshusholder ham meddeelt,
hvorhos det blev ham betydet, at han fra 1ste Januar 1872 vil have
at erlægge den i Næringslovens § 72 omhandlede Afgift.
I Gebyhr erlagde han 93

rd

, til Stempelpenge 12

rd

.

Mødet hævet.
L. Mourier.
Dets til Bekræftelse under Magistratens Hænder og
Stadens Segl.
L. Mourier

Villimum

Der er 3 påtegninger på borgerskabsbrevet.
En på højkant til venstre, en nederst og endnu en på den følgende side (er ikke med i scanningen
af originaldokumentet (se side 77), der er vist under omtalen af Jens M.G. Bech).
Disse 3 påtegninger lyder:
Retten til Værtshushold opsagt paa ubestemt Tid d. 27 Sept. 1876.
Odense Raadstue, den 7 October 1876. L. Mourier
Under Dags Dato er Retten til Brændevinshandel opsagt paa ubestemt Tid.
Odense Raadstue d. 31. Marts 1884. A. Kort
Nærværende Borgerskab som Værtshusholder er Dags Dato opsagt for bestandig.
Odense Raadstue d. 10. April 1889. A. Kort
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Brev, gartner Hamann
Oprindelig stavemåde er bibeholdt.
Til den Høje og Respektive SkifteCommission!
indgivet ærbødigst.
Aar 1796 modtog ieg Haugen ved Munkeport; yderst forfalden og Øde. Ved Aarlig forbedring, gode frugttræers plantning samt digets Opkastning, og beplantning til
Heign og Lye, blev den salige hr. Beck, som en skiønnende Mand, opmerksom paa mine Bestrebelser, da, efter at ieg havde beboet Stedet i 6 Aar, rakte han mig sin Haand,
og uanmodet, forsikrede mig, At saa længe ieg levede skulde ieg beboe hans Sted.
Ved Sal. Mad. Beckes afgang [se note 1], Tilbød han mig endog at sælge mig Stedet.
Men, med Taknemmelighed, frabad ieg mig hans velmeente gode Tilbud af frygt for,
da ieg som en svagelig Mand, og min salig Kone ligeledes skrøbelig, ike skulde komme ud af det. Derpaa fornyede han sit gode løfte i 1808, i min Hauge, At ieg blev hos
ham, og skulde være hans sidste forpagter. Et bevis paa, at han forundte mig, at Ende
mine dage hos ham.
Men, da nu Guds raad har det saa beslutet, at ieg dog maatte overleve ham, ieg som
en Olding, paa 69 Aar, med en streng Brok svaghed i 30 Aar, dertil hævne Been og
meget svækket paa Hørelsen og Synet, altsaa uformuende meere at forrette noget
Haand arbeide i mit fag.
Jeg besluttede da, at tage 3 fattige Børn til mig, og hvoraf den ene ieg har befriet fra
Kongens Tienist, disse koster mig naturlig meget, da de bliver klædt anstændig. Men
disse haabefulde har Gud hidtil givet Naade til en god dannelse.
Stedets Reparation og Skatter har ieg betalt siden Krigen begyndte.
Men ieg standser her, velvidende at Retfærdighed kræver Stedet solgt. Men dog opliver mig inu en Glimt af Haab i den yndest den ædelsindede Mad. Beck [se note 2];
hendes veltænkende Børn [se note 3], og hele den Agtede Familie, ieg har haft den
lykke at staae i, opliver min siæl, og vover da at bønfalde den høje og Respektive Skifte Commission! Lad Naade gaae for Retten, ieg har den Tanke, det kan skee, paa en
Maade, uden endog at fornærme Retten.
Tillad mig, en gammel meget skrøbelig Olding, at Ende min korte tid her, hvor ieg
nu i fulde 20 Aar har stræbt for Anstændig at erhverve Brødet, og i mine sidste Øjeblikke at kunde udaande min Takkende Røst, med bøn til den Algode Gud for samtlige her værende mine Velyndere og Velgiører.
Ærbødigst
C.W Haman

Note 1.
Her kan gartner Hamann tænke på såvel Jens N. Bechs moder (Kirsten Jensdatter Linaae), der
døde i 1801, som på hans første hustru (Friderica Lovise Fielstrup), der døde i 1803.
Note 2.
Her henviser gartner Hamann til den afdødes enke og 2. hustru: Anna Elisabeth Kirstine Kruse.
Note 3.
Disse børn er formelt hendes (Anna Elisabeth Kirstine Kruse) stedbørn. Jens N. Bech fik ingen
børn med denne 2. hustru.
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Embedsudnævnelse; Hans Hansen Fielstrup
Slotsforvalter ved Hirschholm Slot. 30. juli 1770.
Bestalling for Hans Hansen Fielstrup
til at være fremdeles Slotsforvalter
ved Hirschholm Slot.

C 7mus

p.p. [pro procura]

V.a.v. [Vi alene vide] at Vi allernaadigst have antaget og bestilt, saa og herved
antage og bestille Hans Hansen Fielstrup, forhen udi Vores Høistsalige Frue
Formoders, Hendes Mait [Maiestæt], Enke Dronning Sophie Magdalenæ Tineste
værende Slotsforvalter ved Hirschholms Slot, til at være fremdeeles Vores Slotsforvalter ved Bemeldte Slot.
Thi skal hand være Os, som sin absolute og Suveraine Arve Konge og Herre, efter
derforuden hands allerunderdanigste Pligt og Skyldighed, lydig, huld og, Vores
og Vores Kongelige Arve Huuses Gafn og Beste, med største Fliid søge, viide og
ramme, ald Utroskab, skade, Forderv, derimod af yderste Magt og Formue, hindre, forekomme og afværge, saa og hvis hand fornemmer at skee til vores Præjudice, Os straxen, uden nogen Undseelse tilbørligen aabenbare og give tilkiende. Særdeles skal hand ved i agt have, at Huusene, saavit hannem vedkommer,
vel ved Magt og Hæld holdes og i Tiide, om derpaa nogen Brøstfeldighed findes,
paa tilbørlige Stæder tilkiendegive, at det kand blive Repareret og forferdiget.
Hvis kostelige Mobilier, Tapetzerier, Sengeklæder, malede Støkker og alt andet,
som hannem til Inventarium er eller bliver bevaret skal hand iligemaade at
god og flittig opsigt have at intet deraf forrykkes eller forderves, men derimod
vel forvares og Conserveres, saa hand, naar paafordres, derom kand giøre goed
Reede og Regnskab, hvoraf hand og intet uden Vores særdeles allernaadigste
Bevilling og Tilladelse, maae bortlaane, og sig ellers udi alle andre Maader,
saaledes skikke og forholde som det en ærlig og oprigtig Forvalter og Troe Tiener eigner og bør, hand og agter at svare og være bekiendt, efter den allerunderdanigste Troeskabs Eed hand Os derpaa giort og aflagt haver.
For hvilken hands Tineste hand nyder hvad dertil henlagt er eller vorder, som
saaledes skal continuere indtil Vi anderleedes derom tilsigendes vorder. Hvorefter de Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.
Givet paa Aschberg den 30te Julii Ao 1770.
Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Christian [VII]
Schack
Holck
Scheel / Berner

Jf. ODS:
Mobilier: Løsøre: møbler, indbo, husligt inventar.
Aschberg er formentlig et stednavn – og dengang et gods – syd for byen Slesvig i Nordtyskland.
Stedet skulle i dag være kendt for et stort Bismarckmindesmærke.
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FT 1880: Vesterbro 7, Odense
EJENDOMMEN

Vesterbro 7

Matr. nr.

Ejer: L. Nielsen
By:

Odense

Rode.: Vestre Kvt.

Sogn:

Sct. Knud

Herred:

ALDER

KØN

NAVN

G/
U/
E

FØDT
i
SOGN

ERHVERV/
STILLING

Forhus:
Jens Marcus Galthen
Bech

M

36

G

Elsted S
Aarhus A

Kjøbmand,
Husfader

Thora Theresa Pandora
Concordia Emilie
Bech, f. Nielsen

Kv

30

G

Odense

Husmoder

Udøbt Pigebarn

Kv

under
1 Aar

[Ulla Johanne Marie]

Deres Datter
do

Hans Jørgen Hansen

M

14

U

Odense

Handelslærling

Edel Severine Marie
Sørensen

Kv

16

U

Odense

Tjenestepige

Lars Nielsen

M

76

G

Næraa S
Odense A

forhenv. Høker,
Husfader

Johanne Josephine
Figatine
Nielsen, f. Jørgensen

Kv

65

G

Trolleborg
Svendb. A

Husmoder,
Hustru

Sidehus, Stuen:
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FT 1901: Vesterbro 60, Odense
EJENDOMMEN

Vesterbro 60

Matr. nr.

Odense

Kvt.:

Sogn:

Sct. Knud

Herred:
G/
U/
E

Jens Marcus Galthen
Bech

M

8/3
1843

G

Thora Bech

K

8/10
1849

G

Odense

Husmoder

Jenny Bech

K

25/1
1881

U

do

Barn.
Lærerinde

Caja Bech

K

19/5
1883

U

do

Barn

Olaf Thorvald Bech

M

27/5
1885

U

do

Barn

Asta Thora Bech

K

22/1
1888

U

do

Barn

NAVN

KØN

FØDT

By:

802

ÅR
OPH.
KOM.

FØDT
i
SOGN

ERHVERV/
STILLING

1871

Elsted,
Aarhus

Tilflyttet fra Aarhus.
Husfader.
Pladsagent hos
M. Lytjen, Od.

Forhus, 1. sal

Husejeren bryggeriejer Knud Andersen og hans familie bebor Forhus, Stuen
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H.C. Andersen – selvbiografi, æresborger
Afskrevet i uddrag efter Andersen; Selvbiografier I-III. H.C. Andersens samlede værker.
Jeg har alene valgt at gengive H.C. Andersens egen beskrivelse med undtagelse af den sang, som
ungdommen sang til hans ære.
Det udeladte er primært avisernes beskrivelser, der indgår som udklip i H.C. Andersens originale
dagbog.
Sidst i November [1867] modtog jeg i Kjøbenhavn en skrivelse fra Communalbestyrelsen i Odense:
Idet Odense Communalbestyrelse herved har den Ære at meddele Deres Høivelbaarenhed,
at vi have valgt Dem til Æresborger I Deres Fødeby, tillade vi os at indbyde Dem til at samles
med os her i Odense, Fredagen den sjette December førstkommende, paa hvilken Dag vi ønske at overrække Dem det i denne Anledning udfærdigede Borgerbrev.
Jeg svarede derpaa:
Iaftes modtog jeg den ærede Communalbestyrelses Skrivelse og iler med at bringe min dybtfølte Tak. Min Fødeby forunder mig, ved Dem mine Herrer, en Erkjendelse, en Hæder, saa
stor som jeg aldrig turde drømme den.
Det er iaar 48 Aar siden jeg som fattig Dreng forlod min Fødeby og nu, riig paa lykkelige Erindringer optages jeg i den som et kjært Barn i sit Fædrehuus. De ville forstaae mine Følelser.
Jeg løftes, ikke op i Forfængelighed, men i Tak til Gud for de Prøvelsens tunge Timer og de
mange Velsignelsens Dage han forundte mig mit hele Hjertes Tak.
Jeg glæder mig til paa den bestemte Dag, den 6 December, om Gud forunder mig Sundhed at
samles med mine ædle Venner i den kjære Fødeby.
Deres taknemlige, ærbødige H.C. Andersen.
Den fjerde December kom jeg til Odense, Veiret havde været koldt og stormfuldt, jeg var
stærkt forkjølet og leed af Tandpine, nu skinnede Solen; det var blevet stille, deiligt veir, Biskop
Engelstoft tog imod mig paa Banegaarden og førte mig til mit Hjem hos sig i Bispegaarden, ved
Odense Aae, som jeg har fortalt om i Eventyret: Klokkedybet.
Flere af Byens Embedsmænd vare indbudte til Middag. Her var livligt, hjerteligt og godt.
Nu kom den betydningsfulde sjette December, mit livs skjønneste Fest; jeg kunde ikke sove om
Natten, jeg var betaget sjælelig og legemlig, jeg følte Smerte i Brystet, og i Tænderne, det var som
skulde jeg huskes paa: Du er i al din Herlighed et Forkrænkelighedens Barn, en Orm i Støvet, og
jeg følte det ikke blot ved Legems Smerter, men i Sjæle-Ydmyghed.
Hvor skulde og burde jeg have nydt min utrolige Lykke, jeg kunde det ikke, jeg bævede i den.
Jeg hørte om Morgenen den sjette December at Byen var festligt smykket, at alle Skolerne
have Frihed, fordi det var min Fest. Jeg følte mig saa betaget, ydmyget og ringe, som stod jeg for
min Gud! Det lyste ind i mig, hver Svaghed, Feil og Synd i Tanke, Ord og Gjerning! Alt sprang forunderligt klart frem i min Sjæl, som var det Dommens Dag, og Hæderens Dag! Gud har fornummet
hvor ringe jeg følte mig, da Menneskene saaledes løftede og hædrede mig.
Opad Formiddagen kom Politimesteren Etatsraad Koch og Borgemester Mourier og afhentede
mig til Raadhuset for der at modtage mit Æresborgerbrev. Næsten fra alle Huse i Gaderne hvor vi
kjørte vaiede Danebrog; der var en Folkestimmel, fra Byen, fra Landet, Borgere og Landboere, jeg
hørte Hurraraab, foran Raadhuset Musik; Borgerchoret paraderede og der blev spillet Melodierne
til mine Sange, ”Gurre” og ”Jeg elsker Dig Danmark, mit Fædreland!” Jeg var overvældet og man
vil forstaae at jeg sagde og maatte sige til mine to hædrende Ledsagere:
”Hvor Den maa være til Mode som kjører til Retterstedet! Jeg troer at jeg har hans Fornemmelse.”
Salen var opfyldt med festligklædte Damer og Embedsmænd i Uniform og Ornat, Borgere og
Bønder saae jeg. Nær var jeg ved at segne og overvældet af det Hele; først paa Tilbageveien til
Bispegaarden havde jeg Øine for de venlige Ansigter som hilsede mig og jeg fornam Mængdens
Jubel, jeg saae de vaiende Flag; men i mit Hjerte knugede den Tanke, hvad sige vel Folk rundt om
i Landet at en saadan Fest forundes mig? Hvorledes ville Bladene omtale den, jeg følte at jeg nok
kunde bære hver Udtalelse af at det var for stort hvad der forundtes mig, men jeg vilde ikke kunde
bære at der udtaltes en ugunstig eller umild Dom over min Fødeby, fordi den saaledes hædrede
mig. Det var derfor, jeg tilstaaer det, en uendelig Glæde for mig snart at see at alle ”Bladene”, store
og smaae, talte med varm deeltagelse om min Fest i Fødebyen.
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Og senere på dagen:
Med mere Freidighed end jeg havde den om Formiddagen, kjørte jeg nu med Festudvalgets
Medlemmer til Raadhuset; nu først havde jeg Øine til at see den smagfulde Udsmykkelse. Musikken spillede Melodier som knøtte sig til mine Sange.
Hvad vil man dømme om at saa meget forundes mig, det var den Tanke som ideligt trykkede
mig og kastede en Taageskygge over al den Glands og Glæde, den jeg skulde nyde i Minutterne.
Da kom det første Telegram, det kom fra Studenterforeningen, det løftede og lyste! jeg fornam at
den academiske Ungdom tog Deel i min Glæde og undte mig den.
Nu begyndte Barnefesten, en Lehnstol blev ført til mig midt i Salen og Par for Par kom pyntede Børn og dandsede i Kreds om mig i Salen og sang deres Sang.
I dagens anledning havde Johan Krohn [det er ham med Peters Jul] forfattet en sang til H.C. Andersens ære. Denne blev sunget af ungdom fra byen på melodien: Hist, hvor vejen slår en bugt.
Hist, hvor Gaden slaar en Bugt,
Ligger Huset indelukt,
Der, har Skolemester sagt,
Storken Andersen har bragt.
Ole kom med lette Hop
Og slog Parapluien op;
Mens han sov med Drømme smukke,
Nissen gynged’ glad hans Vugge.
Her han gik ved Byens Aa,
Havfru, Aamand der han saae,
Og ved Aaens grønne Bred
Hyldemo’er han talte med;
Naar det føg ved Juletid,
Saae han Sneens Dronning Hvid.
Og, hvad selv han deiligt tænkte,
Han os Alle sammen skjænkte.
Tak for hver en Time glad,
Naar vi rundt om Bordet sad!
Lampen brænder, Moder Syer,
Fa’er han læser Eventyr;

Prindser og Prindsesser smaa
See vi om paa Tæppe gaae,
Alfer dandse, Trolde buldre,
Tinsoldater staae og skuldre.
Feegaloscherne Du fik,
Op paa Kongens slot du gik;
Først og sidst Dit Navn dog staaer
Der, hvor Tuk og Ida gaaer.
Legestuens Digter tag
Mod de yngstes Tak i dag;
Større Haand vi ei kan række,
Men saa kan Du faae dem begge!
Ud vi skal, det veed vi godt,
Fra vort gyldne Barneslot;
Eventyrets Blomst dog groer,
Om man bliver nok saa stor. –
Nu Musik, spil rigtig til!
Høit vi Hurra raabe vil!
Spurven vaagne skal og kvidre;
Og saa vil vi dandse vid’re.

Hvor var jeg lykkelig og dog – op til det reent Himmelske tør Mennesket ikke løftes, jeg skulde og
maatte føle at jeg kun var et stakkels Menneskebarn bundet af Jordens Skrøbelighed: jeg leed af
en voldsom Tandpine der ved varmen heroppe og Sindsbevægelsen løftede sig til ulidelig Grad;
dog læste jeg et Eventyr for de smaa Venner, nu kom Deputationen fra Byens Corporationer, der
med Fakler og vaiende Faner var gjennem Gaderne naaet Raadhuset. Jeg skulde opleve den
Spaadom den gamle Kone gav da jeg som Dreng drog ud fra min Fødeby, Odense skulde blive
illumineret for mig. Jeg traadte hen ved det aabne vindue, alt straalede i Fakkel-Glands, Pladsen
var aldeles opfyldt af Mennesker, Sangen lød op til mig, jeg var sjælelig overvældet, jeg var legemlig betaget; kunde ikke nyde dette Høidepunktet af min Lykke i dette Liv. Tandpinen var saa utaalelig, den iiskolde Luft som strømmede mig i møde lod den blusse op i heftig Smerte og i stedet for
ret at nyde Lyksaligheden af disse Minutter som aldrig gjenkommer, saae jeg paa den trykte Sang
hvor mange Vers der var at synge før jeg kunde slippe for den Tortur den kolde Luft lod mig lide
gjennem mine Tænder. Dette var ogsaa Høidepunktet af Smerte, da Blusset af Faklerne som var
lagt i Baal slukkedes, slukkedes og Smerten! hvor var jeg Gud taknemmelig, milde Øine hilsede
mig rundt om, Alle vilde de tale med mig, række mig Haanden; meget træt naaede jeg til Bispegaarden og søgte Hvile, men jeg fik ikke søvn før hen mod Morgenstunden, saa opfyldt og overvældet var jeg.
Nu kom Afreisens Dag den ellevte December, Folk strømmede til Banestationen, der var derude aldeles opfyldt af Mennesker, Veninder bragte mig Blomster. Nu kom Toget som jeg skulde
med, det standsede kun nogle Minutter, i disse talte Borgemesteren Hr. Mourier til Afsked, jeg sagde mit Lev vel, gjentagende Hurraraab rungede, de tabte sig i Luften i det vi foer frem, men endnu
fra enkelte Grupper af Folk, i Byen og nær ved Byen gjenlød Hurra.
Nu først, nu jeg sad ganske alene opgik som i én Sum al den Hæder, Glæde og herlighed der
var blevet forundt mig af Gud ved min Fødeby. Det største og Høieste jeg kunde opleve, var oplevet. Da kunde jeg først ret i Andagt takke min Gud og bede: ”slip mig ikke naar nu Prøvelserne
komme!”

156

Huset i Ore, Købekontrakt
Køb af oprindelig grund i 1802.
Jeg Christen Andersen, SelvEier Gaardmand i Ore tilstaaer hermed at have solgt og
afhændet ligesom jeg herved sælger, skiøder og afhænder fra mig og mine Arvinger
til Niels Pedersen og hans Arvinger en mig tilhørende Parcel beliggende i Odense
Amt, Vinding Herred, Næraae Sogn staaende for Hartkorn Ager og Eng 5 Skp, 1 Fjk,
2 Alb, paa følgende Conditioner:
1.

At han af Grunden med Tilliggende Jorder svarer og udreder alle Kongelige
Skatter og Udgivter med andre Byrder i hvad navn nævnes kan, uden Ansvar for
mig som Sælger.

2.

At Grunden eller dens Hartkorn ingensinde maae bortsælges for denne at complettere nogen Hovedgaard eller til at forrente Termin.

Og da Kiøberen har betalt mig den accorderede KiøbeSumma 400 rd., skriver fire
Hundrede Rigsdaler, saa giver jeg hannem ikke alleene fuldkommen Quittering for
den betalte KiøbeSumma men endog tilstaaer, at ieg og Arvinger ingen ydermere
Lod, Deel, Ret eller Rettighed haver hertil eller udi fornævnte Parcel med Tilliggende
Skov maa .?. hvilket alt Jagtrettighed skal tilhøre Kiøberen Niels Pedersen og hans
Arvinger som en mig lovlig afkiøbt Eijendom, den jeg skal hiemle ham efter Loven.
Dets til Bekræftelse under min Haand og Segl.
Oure d. 10de Octobr. 1802
Christen CAS Andersen

med paaholden Pen.

Køb af grund i 1815 – sammen med naboen.
Underskrevne Christian Caspersen, Huusmand i Søllinge, kiender og herved vitterliggiør, at have solgt, skiødet og afhændiget, ligesom ieg og herved sælger, skiøder og
aldeles afhændiger fra mig og mine Arvinger til Huusmændene Rasmus Hansen og
Niels Pedersen i Ore Bye, Sønder Næraae Sogn, den mig tilhørende Parsel No. 1, der
staar for Hartkorn Ager og Eng 1 Skp, 3 Fkr, ⅔ Alb, som efter Rentekammerets Tilladelse forud er bevilget at maatte afhændes, thi skal fornævnte Parsel med den der underlagte Jord, ligesom den nu forefindes og mig under 5te Decbr. 1813 af Selveier
Gaardmand Anders Pedersen i Ore er tilskiødet nu tilhøre Kiøberne Rasmus Hansen
og Niels Pedersen som en mig lovlig afkiøbt Ejendom, uden at enten jeg eller mine
Arvinger derudi haver nogen ydermeere Lod, Ret eller Deel med alle dets Herligheder
og Rettigheder alt for den akkorderede og mig betalte Kiøbesum 200 rdl., skriver To
Hundrede rdl. Kiøberne maae ingensinde enten sælge eller Bebygge denne Ejendom
til at komplettere nogen Hovedgaard med eller deraf forrette Hoveri, som stridende
mod de Kongelige Anordninger. Ligeledes er imellem os afgiort at Kiøberne skal have
fri Vei til at lede med deres koblede Kreaturer igiennem Selveier Gaardmand Anders
Pedersens Tørvemose indtil den kiøbte Parsel No 1.
Hegnet omkring Parsellen vedligeholdes bestandig af Kiøberne i den Stand at de
altid kan antages for ansvarlige, thi fri frelser og hiemler ieg hand herved den Ejendom ligesom og til Tinge kan læses og protocolleres dette mit udgivne og egenhændig
underskrevne Skiøde naar forlanges, tilstaaes og herved bekræftes under min Haand
og Segl.
Søllinge den 11te juni 1815. Christian C. C. S. Caspersen med vedholden Pen.
Til Vitterlighed .?.mand Anders Pedersen. At ingen Kiøbekontrakt, skrivtlig i Konditioner eller andet saadant Document dette Kiøb og Salg betræffende imellem os er
indgaaet eller af andre paa vores Veigne det bevidnes herved som anforlanges med
Eed kan bekræftes.
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Huset i Ore, Skifte, Niels Pedersen, 1819.
Vinding-Bjerge-Aasum Herred, 1811-1823
1819 den 27. April anmeldt Død Selveierhuusmand Niels Pedersen i Ore.
Anno 1819 den 23. Juni, mødte paa Skifterettens Contoir den Enken Anne Pedersdatter efter afgangne Selveierhuusmand Niels Pedersen i S. Næraa, hvis Dødsfald under
27. April d. A. er anmeldt tillige med Huusmand Rasmus Hansen af bem. Ore som
Laugværge, samt af fælleds Børn og Arvinger den ældste Søn Peder Nielsen, 19 Aar
gammel, de øvrige 7 Børn vare alle umyndige. Enken foreviste en Attest fra StiftsContoiret, som Beviser at Bevilling til at hensidde i uskiftet Boe er ansøgt og Bevilget,
men at der af mangel paa de dertil brugelige Trykte Blanquetter ikke i Dag kunde
forevises, men skulde blive det, saasnart modtaget. Hun med Laugværge var derpaa
Begjerende at Skifteretten vilde extradere hende Boet til sin Rådighed saalænge hun
i ugift stand forblive, mod at tilsvare Boets restmæssige Gjeld, og betale Skifteforvalteren, hvad han efter Billighed og Boets Tilstand kunde tilkomme i Recognition. Hvilken Begjering Skifteretten opfyldte, imod at hun betalte til Skifteretten 6 rd. 4 sk.
Og deraf til Justitsfondet 1 rd. og 2 sk. Tilsammen 8 rd, hvorfor Quittering blev meddelt.
Anne Pedersdatter
Friestedt.
Som Laugværge Rasmus Hansen
Peder Nielsen
Anno 1819 den 11. Novbr. Indfandt sig paa Skifterettens Contoir Enken Anne Pedersdatter af Ore, afgangne Huusmand Niels Pedersens Efterladte, som ifølge Kongl. Allernaadigst Bevilling af 9. Juni d.A. har hensiddet i Uskiftet boe med hendes og
Mands fælleds Børn, nemlig:
1. en Søn Peder, 19 Aar,
2. en do Lars, 16 Aar,
3. en do Rasmus, 15 Aar,
4. en do Hans, 13 Aar,
5. en do Anders, 10 Aar,
6. en Datter Anne, 20 Aar,
7. en do Sidsel, 17 Aar, begge ugifte, og
8. en do Johanne Marie, 8 Aar.
Den mindreaarige Søn Peder var tilstede, ligeledes var mødt som antagen og sat
Værge for samtlige Umyndige, Selveierhuusmand og Bødker Hans Andersen af Ore,
og som Enkens Laugværge Ungkarl Rasmus Knudsen fra Wullerslev; Som Vidner og
Vurderingsmænd var tilstede, Gaardmand Chresten Andersen, og Huusmand Rasmus Hansen begge af Ore. - Da fornævnte Enke ønskede at forandre sig og indgaa
nyt Ægteskab saa var hendes ærbødige Begjering til Retten, at tage hendes og afdøde
Mands fælleds Boe, under lovlig Behandling, til skifte og deeling imellem hende og
Børnene; til hvilken Ende, hun bad at de tilstedeværende Vidner, maatte afgive Forklaring om Boets Eiendomme og de paa samme af dem satte Vurdering, og angav de
da Boets Huus at være af Værdi, hvad det i Brandkassen er
Vurderet for nemlig:
400 rd. Sølv
og Jordene tilsammen af Hartkorn omtrent 6 Skp.:
400 - Ind og Udboe hvorunder 2 Køer og 2 Faaer
80 - Tilsammen
880 rd. Sølv
Videre Indtægt erklærede Alle ikke at være Boet at beregne;
derimod erklærede Enken at skyld i Boet efter Panteobligation
200 rd. Sølv
og i Smaagjæld til Adskillige endvidere
100 –
- 300 rd. Sølv
Begravelses Omkostninger forlangte hun sig forlods med
30
-
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hvortil kommer dette Skiftes Omkostninger saaledes.
Skiftesalarium 1 Procent
9 rd.
⅓ do til Kongens Kasse
3–
Skiftebrevets Beskrivelse
1–
4–
Justitsfondet
2–
4–
6½ Stemplet Papir til Skiftebrevet
5–
6–
½ procent af Arven 260 rd
1–
1–
13 –
Skrive too og tyve Rbd. tretten ½ Skill Sølv
Tilsammen

22 – 13½ Sk.
352 rd 13½ Sk.

Som fradraget Indgjælden 880 rd., bliver igjen til Deeling
527 rd.
heraf Enken tager det Halve Boe, med 263 rd. 5 M, 9¼ sk., og Børnene det andet Halve, hvilket Enken med Laugværge, og den mindreaarige Søn og de Umyndiges Værge,
vare blevne eenige om, at udlægge og tilskrive Børnene saaledes:
Til enhver af Sønnerne i Penge 40 rd., som for fem udgjør
200 rd. S.
og til enhver af Døttrene, en Over og en Underdyne, samt en lang
Hoved Pude og et par Blaagarns Lagner, vurderet til 20 rd. S.
som for 3 udgjør
60 rd.
Tilsammen i Vahrer og Penge
260 rd.
foruden frit Bryllup til hver af Døttrene, paa i det mindste 20 Personer, som vel ikke
blev ansat til Værdi, men som dog altid vil udgjøre meere end de 9 rd., 3 M, 9¼ sk.,
hvormed Børnenes Andel overstiger det halve Boe.
Og da saavel den mindreaarige Søn med Curator som de Umyndiges Værge ikke
fandt noget imod denne Deeling at erindre, ikke heller havde noget paa de over Boets Eiendeele satte Værdie at udsætte; saa kunde heller ikke Skifteforvalteren som
Overformynder, have noget derimod at indvende.
Vahrene forbliver indestaaende i Boet, under Værgens nøie Tilsyn og udleveres ikke
forinden Døttrene blive gifte, eller og paa anden Maade skulde forsørge sig selv, og
da have nødvendig Brug for samme; ikke heller udbetales disse Vahrer med Penge
efter den derpaa ansatte Værdi, men de bevares in natura, gode og forsvarlige saaledes at, derover ingen grundet Anke kan føres.
Pengene for de 4re umyndige Sønner tilsammen 160 rd. S. tilbød Enken med Laugværge at ville indbetale Contant til Skifteforvalteren som Overformynder, i anstundende 11te December Termiin, for af ham at gjøres frugtbringende imod Lovbefaled
Sikkerhed, hvortil Værgen nu gav sit Samtykke uden videre speciel Indsiegelse. –
Hv. og imod at han aarlig hæver Renterne til sine Myndlinges Underholdning som
af deres Moder modtages saalænge Børnene nyder Forsørgelse af hende. – Hvad de 40
rd. Sølv angaar, som den mindreaarige Søn Peder Nielsen er tilfalden, da erklærede
han med Curator, selv at ville modtage samme af hans Moder uden videre Uleilighed og Ansvar for Skifteretten, til hvilken Ende disse 40 rd. S. af Enken nu her i
Retten blev hendes Søn med Curator contant udbetalt; og for Indbetalingen af de
160 rd. S. i 11te December Termin næstkommende indestod nærværende Vidner som
Cautionister.
Endelig anmærkes at i forestaaende Skifteomkostninger godtgjøres de af Enken under 23de Juni d.A. i Recognition betalte 6 rd. 4 M og Afgift til Justitsfondet 1 rd. 2 M, i
alt 8 rd., - hvorefter dette Skifte saaledes som anført blev sluttet og med alle Vedkommendes Underskrift her i Protokollen bekræftet.
Friestedt
Værge og Curator
Hans Andersen

Anne Pedersdatter
Peder Nielsen

Som Vidner og Vuderingsmænd

Rasmus Knudsen som Laugværge

Christ. Andersen
Rasmus Hansen
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Huset i Ore, skøde 1836 fra Rasmus Knudsen til Ulrik V. Knudsen
Bjerge- og Aasum Herred. Skøde- og Pantebog nr. 9, 1831-1838.
Jeg underskrevne Huusmand Rasmus Knudsen af Ore Mark i Sønder Næraae Sogn,
tilstaaer og herved vitterliggiør at have solgt og afhendet, ligesom jeg og med dette
mit Skiøde herved sælger og overdrager til min Svigersøn Ulrik Wilhelm Pedersen det
mig paa Ore Mark i Sønder Næraae Sogn, ifølge Givtermaal med Niels Pedersens Enke,
ejende og tilhørende Huus med tilliggende Jorder, der staae for Ager og Engs Hartkorn 5 skp, 1 F, 1 Alb, samt Halvdelen af et Engareal af Hartkorn 1 Sk, 3 F, ⅔ Alb, saa
følger og med i kiøbet alle mine Bestier, Sæd, Afgrøder og producter samt al mit Indboe og Huusgeraad intet undtagen. Og da Kiøberen fornævnte min Svigersøn Ulrik
Wilhelm Pedersen har betalt mig den accorderede Kiøbesum 400 rd Sølv og tilstaaet
mig og Konen aarlig Aftægt efter særskildt Contract beregnet til 200rd Sølv, saa erklærer jeg herved for mig og øvrige Arvinger, ingen andres Lod, Deel, Ret eller Rettighed
at have til bemeldte Huus og Jord med sammes tilhørende løse og faste Ting, men alt
dette skal fra nu af tilhøre fornævnte min Svigersøn som hans lovlige og retmæssige
Eijendom, fri for enhver Paatale i alle Maader. Dets til Bekræftelse under min Haand
i Vitterligheds Vidners Overværelse. Odense ved Skrivelse af 2 Dec. 1836. Rasmus R. K.
S. Knudsen m.f.P.
Til Vitterlighed Petersen. Hans Jørgen Rasmussen. Formet og antegnet. Odense den 2
December 1836. J.A. Købke, Branddirecteur.

Obligation som sikkerhed for lån i forbindelse med overdragelsen af ejendommen fra Rasmus Knudsen til svigersønnen Ulrik Vilhelm Pedersen.
Jeg underskrevne Ulrik Wilhelm Pedersen, Huusmand paa Ore Mark, tilstaaer og herved vitterliggiør at være skyldig til Huusmand og Snedker Hans Jørgen Rasmussen i
Birkum den Summa 300 rd Sølv, skriver Tre Hundrede Rigsbankdaler Sølv, hvilke jeg
forpligter mig til at forrente med 4 pct. aarlig, der erlægges med Halvdelen i hver 11
Junii og 11 December Termin først den 19 i Terminen, og tilbagebetale Capitalen
skadesløs med alle Renter og Omkostninger i en af de anførte Terminer fhv et halvt
Aars foregaaende Opsigelse paa lovlig Maade fra en af Siderne. Skulle Renterne udeblive over den fastsatte Tiid, Pantet forfalde eller jeg Paadrage det Restance af Skatter og Afgivter, da er Capitalen uden videre Opsigelse strax til Betaling forfalden, om
Creditor saadant paastaaer. Til Sikkerhed for Capital, Renter og Omkostninger,
Pantsætter jeg herved med Første Prioritets Pantevillighed, det mig ifølge Skiøde fra
min Svigerfader af Dags Dato ejende og iboende Huus paa Ore Mark i Sønder Næraae
Sogn med tilliggende Jorder af Hartkorn Ager og Eng 5 Sk, 1 F, 1 Alb, saa ogsaa de
derpaa opførte Bygningers Assurancesumma hvilket ret skal være og forblive Creditor
et trygt og sikkert første Prioritets Underpant indtil denne Obligation som meldt i
alle Maader skadesløs er indfriet.
I Tilfælde af Søgemaal for denne Giæld underkaster jeg mig herved Forordningen af
25 Januar 1828 hiemlede hurtig Retsforfølgning. Dets til Bekræftelse under min
Haand i Vitterligheds Vidners Overværelse. Odense ved Skrivelse af den 2 December
1836. Ulrik Wilhelm Pedersen.
Til Vitterlighed Petersen. Madsen.
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Huset i Ore, Aftægtskontrakt
Da underskrevne Rasmus Knudsen under Dags Dato har meddeelt min Svigersøn Ulrik Wilhelm Pedersen Skiøde paa mit hidtil ejede Huus paa Ore Mark i Sønder Næraae
Mark, saa har jeg for min og Kones Levetid af ham og Husets Efterkommende Eijer betinget mig følgende Aftægt:
1. Kiøberen indretter os et Værelse i Huset i brugs og afbenyttelse under vor Aftægt,
der skal være færdigt inden 1. August 1837 og udtage vi af Indboe de Dele som vi
maatte finde for godt og have brug for medens vi leve, hvilket Løsøre og Huusgeraad
dog blive Husets Eijer tilhørende, naar vi ere døde.
Blandt de til brug udtagende Ting har jeg Ret at vælge en Jernkakkelovn og et Stue
Slaguhr.
2. I gode og sunde Varer leveres os aarlig følgende Natural Præstationer: 2 pund Ruugmeel, 12 Sh [skæppe] Bygmeel, 2 Sh Boghvedegryn, 2 Sh Grubbegryn,
¼ Sh Havregryn, 2 Sh Grubbemeel, 1 Sh Hvedemeel, 4 pund Humle, ¼ Sh Salt, ½ Sh
Hørfrø aarlig, saaet i Husets dertil meest passende Jorder, et Faar med dets Grøde i
frit Foder og Græs, 4 Læs Korn, 1 Læs Brænde som sættes i Huus, en kande fed Mælk
daglig om Sommeren og om Vinteren 2 Kander ugentlig; 3 Halv ottinger Smør, hvoraf 2 skal være Sommer Smør og 1 Vinter Smør, 3 pund røget Flesk.
Eieren besørger brygget, baget og vasket for os, samt holde os med Renlighed og yde os
den fornødne Pleje i Sygedoms og Alderdoms Tilfælde.
De anførte Natural Præstationer leveres os til hvert Aars Mortensdag eller naar vi
have brug derfor og forlange dem.
3. Naar vi ved Døden afgaae bekoster han os hæderlig og anstændig Begravelse som
Skik og brug er i Sognet, og naar en af os ved Døden afgaae, bortfalder det Halve af
de anførte Fødevarer.
4. Jeg Ulrik Wilhelm Pedersen forpligter herved mig og Husets efterkommende Eijere til
punktlig og i gode og sunde Varer at levere de i forestaaende 2 Post nævnte Natural
Præstationer, samt forøvrigt precist at opfylde denne Contract i alle dens Punkter,
saa at mine kiære Svigerforældre ingensinde skal faae Aarsag til klage; og til Sikkerhed herfor gives Prioritet og Pantevillighed i det mig under Dags Dato af fornævnte min Svigerfader tilskiødede Huus nestefter 300 rd Sølv. Med hensyn til det
stemplede Papir bemærkes, at de aarlige Natural Præstationer kan anslaaes til 30 rd
der for 5 Aar udgiør 150 rd Sølv, Værelsets Indretning og Begravelserne 50 rd, i alt
200 rd Sølv, hvorefter det stemplede Papir er forbrugt. Dets til Stadfæstelse under mine
Hænder i Vitterligheds Vidners overværelse.
Odense ved Skrivelse af 2 December 1836.
Rasmus R.K.S. Knudsen. Ulrik Wilhelm Pedersen.
Til Vitterlighed:
Petersen. Madsen.
Dersom jeg Rasmus Knudsen og Hustrue skulde blive tilsinds at forlade det til min
Svigersøn solgte Huus, og ikke der finde os fornøjede med Ejerens og Families Omgang, da skal han være forpligtet til at levere os den anførte Aftægt, hvor vi end fløtte
hen, samt tillade at vi medføre det til brug os udleverede Boehave, hvortil jeg U. W.
Pedersen herved forpligter mig.
d. u. s. [datum ut supra] Rasmus R. K. S. Knudsen. Ulrik Wilhelm Pedersen.
Til Vitterlighed:
Petersen. Madsen.

Sh [skæppe] = 17,4 liter (rummål).
Otting = 16,42 liter (rummål)
Pund = 500 gram (vægtmål)
d. u. s. = datum ut supra = dato som oven for – altså først i dokumentet.
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Konfirmationssange
Ebba’s konfirmationssang.
2. oktober 1927.

Else’s konfirmationssang.
28. september 1930.

Her paa ’Lunden’
Har i Grunden
Tit vi Bægret tømt,
Hyldet Husets Frue
Udi ædel Drue, - nydt Menuen (der i Byen
Har saa stort Berømt).

Elsepige, som i Dag er bleven konfirmer’t,
Var som lille lidt genert,
Sød og artig, ret et kært
Lille Dukkebarn at se, naar hun i Haven let
Fanged Sommerfugl i Net.
Selv en Fugl blandt Blomster blaa, –
Senere med Tiden skulde Garderhøjden faa.

I et Hjørne
Sad tre Børne
Ved et lidet Bord;
Men var Kaffen drukket,
Pejseilden slukket,
Gik de stille, ’det var silde’,
Sagde Far og Mor.
Tiden skrider,
Nye Tider,
Nye Folk til bords.
Vi vort Bæger fylder
Og velkommen hylder
Frøken Ebba, Frøken Ebba
Ved de voksnes Bord.
Rund som lille,
Sød og stille,
’nem’ og elskelig!
Ret et yndigt Baren,
Moderen og Fa’ren
Tit sig mored’, naar fra Noret
Kom en god Replik.
Rundt at trave
I sin have
Fik hun hurtigt lært,
Cyklen den var værre:
Hun faldt af desværre,
Bilen tørned’, midt paa Hjørnet,
Ebba trimled om.
Derfor Venner,
Som mig kender,
Tro mig paa mit Ord,
Naar jeg be’r Jer tømme
Bæg’ret og berømme
Frøken Ebba, Frøken Ebba,
Faar hun kun sin Ret.
Gid da Lykke
Vej maa smykke,
Der, hvor Ebba gaar!
Aldrig maa forsvinde
Barndomstidens Minde.
Frøken Ebba længe leve! –
- Drik Pokalen ud.

Hun om sommeren paa Helnæs blev af Solen bagt
Iført fodfri Badedragt
Gik i vandet uforsagt.
Men den første Gang hun var ombord paa ’Astrids’ Dæk,
Var hun ikke nær saa kæk.
’E’ses Torer’ højlydt randt,
Da hun saa det meget Vand,
Og hun ikke mere kunde se det nære Land.
Dengang Else hun var fire Aar, hun fik en Bror,
Og en Dag det lille Nor
Skulde have flaskefo’r,
Det var Bedstemor og ’Stjans’ en ren Umulighed
At faa Drengen narred te’et.
Else klared deres Nød,
Hun tog Jørgen paa sit Skød,
Og med største Velbehag han nu sin Flaske nød.
Blandt de Minder, som hos Else mest sig prentet har,
Er dengang hun gik med Far
Fra Menton til Castellar,
Vejen den var lidt besværlig, syntes Else, men
De kom virk’lig ned igen.
Else gav sin Far det Raad:
’Næste Gang vi Tur skal gaa,
Tror du ikke hell’re, du et bedre Kort sku’ faa’.
Skoletiden er for Else gaaet som en Leg,
Lektierne de tynged’ ej,
En-to-tre var de af Vej,
Der blev baade Tid til Friluftsliv og ’Maleri’
Og til Vintersport paa Ski.
Selv til Ridning og lidt Jazz
Kunde Else finde Plads,
Og hvordan er det med Stepning gaaet hos Grethe Ras
Disse Barndomsdage, og i vor Midte staar
Nu den unge Frøken Vaar
Med det lyse, glatte Haar.
Det er Else, vi i Dag saa gerne fejre vil,
Else med det muntre Smil,
Du skal leve højt Hurra,
Og saa vil vi slutte á
Med et hjerteligt til Lykke paa din Højtidsdag.
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Langs åen
Tekst: Lauritz Steffen Pedersen – kaldet Lauritz Stephan.
Musik: Emilius Wilhelmi.
Fra bogen: Sejle op ad åen af Vibeke Brandt. Forlag: Thanning & Appel, 1990.

Sejle op ad åen
en dejlig sommerdag.
Hvilken lyst på engens kyst
nikke tusind blomster tyst
og ved den blinkende vove
langt fra vejenes støv,
vinke de skyggende skove
med herlig luft og løv.
Kommer imellem der brud på maskinen
eller vi løber en smule på grund,
har ved forliset en trøst vi i pinen,
vi kan ej drukne, hvor vi føler bund.
Sejle op ad åen,
en dejlig sommerdag.
Båden glider på den
med sagte stempelslag.
Dans i Fruens Bøge
under grønne træer;
en og hver kan danse dér
med og uden hjærtenskær;
og i den bølgende vrimmel
båret af tonernes lyd
højt i den syvende himmel,
man soler sig i fryd.
Valsen den drager, musikken den fængsler;
polka og hopsa gør sjælene glad.
Hjælp er der også for tørstendes længsler,
limonade, kager og øller fra fad.
Dans i Fruens Bøge,
under kronernes brus
her kan man sig søge
en salig sus og dus.
Sejle hjemad ad åen
dejlig måneskinsnat,
glide tyst langs skovens træ’r
skønt belyst af månens skær.
Og på de dampende enge
istemmes frøernes sang,
isprængt med græshoppers strenge
en munter sommerens klang.
Båden glider så let gennem vandet;
natten er stille og himlen er klar,
ikke en sky varsler regn eller andet,
blæsten ej hindrer en lun passiar.
Sejle hjem ad åen
under stjærnernes hær,
vanskeligt kan man finde
en pragt som denne her.
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Notesbog, Thora Nielsen
Tekst i [….] er indsat af undertegnede/Jan W.
Dato

Tekst – transskriberet

1863
5. Januar

var jeg hos Louise Madsen

12. Januar

var jeg i Theatret og saae: Herrerne af Bois-Doré

24. Januar

var jeg hos Maria Bøhme

31. Januar

var jeg hos Gina Sørensen

2. Februar

var det Thorvalds [hendes broder] fødselsdag

3. Februar

fik jeg min Medaiilon af J.P.R.

6. Februar

var jeg i Theatret og saae Smædeskriveren [skuespil med sang af Joh.
Jolin] til Hr. August Rasmussens benefice

8. Februar

var Maria Bøhme og Louise Madsen hos mig

12. Februar

var her et Carneval, hvori Rudolph og Charles [hendes brødre] deltog
og jeg var . ? .

16. Februar

fik jeg mit Sybord af . . . ., . . . . . . . . [her står kun prikker]

22. Februar

var jeg første Gang paa Dandseskole og jeg var tillige hos Maria
Bøhme

24. Februar

var det Jfr. Wissz’s Fødselsdag, og jeg var til Sangprøve paa Billes
Hotel og paa Dandseskole, hvor jeg havde mit hvide Liv paa 1ste Gang

27. Februar

var jeg paa Dandseskole

28. Februar

var jeg til Sangprøve og paa Dandseskole

1. Marts

var jeg paa Bal paa Billes Hotel

2. Marts

var jeg paa Dandseskole

3. Marts

var jeg paa Dandseskole og fik en .?. af W.

4. Marts

var jeg paa Dandseskole

5. Marts

var jeg paa Dandseskole

6. Marts

var jeg i Pantheon paa Abetheatret , og morede mig ussall.

7. Marts

var jeg paa Dandseskole

8. Marts

var jeg paa Dandseskole

9. Marts

indsendte jeg første Gang ?løsning paa ?araden i ”Fionia” under
Navnet Garibaldi

11. Marts

var jeg paa Dandseskole

13. Marts

var jeg paa Dandseskole

14. Marts

var jeg paa Dandseskole

15. Marts

var jeg i Theatret og saae ”Kjærlighed paa Taget” [vaudeville af Chr.
Molt Wengel] og ”En Spurv i Tranedans” [sangspil af C. Hostrup] og morede mig godt

16. Marts

var jeg paa Dandseskole

17. Marts

var jeg paa Dandseskole

18. Marts

var det Emilie Becker’s Fødselsdag og jeg var ude med en Krands
paa hendes Grav

20. Marts

begyndte jeg paa at schattere mit Tegnestykke paa Skolen

21. Marts

var Emil Petersen hos os

21. Marts

var jeg paa Dandseskole
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22. Marts

var jeg hos Fru Cortes efter Billetter

22. Marts

var Lauritz Madsen hos os

24. Marts

var jeg til Generalprøve paa Dandseskolen

26. Marts

var jeg til Slutningsbal, hvor jeg havde Alexandrakrøller

27. Marts

døde Md. Füchsen

28. Marts

havde jeg første Gang Alexandrakrøller i Skolen

31. Marts

gik Emilie Petersen ud af Skolen

2. April

var jeg ude at spadsere

3. April

var jeg ude at spadsere

5. April

var jeg ude at spadsere med Louise Madsen og Caroline Kiefsling og
jeg var hos Louise Madsen

6. April

var jeg i St. Knuds Kirke

7. April

var Louise Madsen hos mig

11. April

var jeg hos Wilhelmine Kümmel

12. april

blev W. Kümmel confirmeret

18. April

var jeg hos Böhmes’

19. Aapril

bliver Martin Böhme confirmeret

21. April

var jeg hos Böhme’s

22. April

fik jeg min Pale.?.

25. April

var jeg om Aftenen hos Kaalund

26. April

var Martin og Maria Böhme hos os

1865
8. Juni

var Christian Wäger Petersen første Gang hos os og spiste til Aften,

9. Juni

vare vi alle i Skoven og drak Kaffe, hvor ”vi” spadserede lidt omkring.
Ud paa Aftenen spiste vi Stikkelsbærgrød hos Larsen, hvorpaa vi alle
fulgtes ad til Fiskertorvet; der skiltes vi ad; han sagde: ”Farvel! Lev
rigtig vel!” ”Tak! ilige maade!” lød Svaret, jeg vendte mig rundt een
Gang og gik derpaa hjem.
Han reiste om Morgenen kl. 4 d. 10/6 1865

9. Juni

tilbragte jeg min yndigste Aften i hele mit Liv, med CWP

[Her ændres skriften fra gotisk til latinsk skrift]
15. August

var jeg paa Langesø med Naskouvs

19.August

var jeg paa Korsbjerg med Østerbye’s
I August Maaned 1865 begyndte jeg at læse med Hanne Larsen

12. September

begyndte jeg som Lærerinde i Frøken Borch’s Institut.

[I notesbogen er paa 2 sider noteret måned for måned fra sept. 1865 – marts
1867: Modtaget betaling af Frk. Borch]
15. September

fik jeg mit Uhr

30. November

var jeg hos Naskouvs

7. December

aften Kl. 5 kom C.W.P. herud og vi tilbragte Aftenen hos Larsens

8. December

var han hos os og drikke Caffe og spise til aften; hvor han sagde
”Farvel!”

9. December

om Formiddagen traf jeg ham ved Larsen’s, vi fulgtes ad til Korsgaden, han lovede mig sit Portrait; sagde mig endnu engang ”Farvel!”
og reiste med Middagstoget Kl. 1½ til Hamborg, hvor han ankom
Søndag Formiddag Kl. 11, da dette er skrevet

28. December

var jeg til Julebal i Borgerforeningen og drak Limonade med B
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1866
3. Januar

var jeg til Wittrups Bal

6. Januar

var jeg til Wittrups Concert og dandsede med C.W.

11. Januar

var jeg til det første Ungdomsbal paa Billes Hotel med Rønning,
og saa første Gang W.H.

26. Januar

fik jeg en æske Pebermynte af H

6. Februar

blev jeg inviteret til Lancies af H. og begyndte Aftenen efter hos CE

1. Marts

var jeg til Borgerforeningens Maskerade, hvor jeg blev trakteret
med Rødgrød og Iis af Waldemar Hansen

19. Marts

var jeg i Theatret, hvor jeg hilste paa W

27. Marts

var jeg til Fru Cortes Bal, og blev tracteret med chocolade af Hr.
Jespersen

8. April

var jeg til Borgerbal, og blev trakteret med Iis af Worsø og dandsede med W.H.

18. April

kom Christian Petersen hertil og spiste hos os samme Aften

19. April

tilbragte vi Aftenen hos Larsen’s og jeg blev fulgt hjem af C.P.

20. April

fulgte jeg med C.P. fra Claregaden hjem, hvor han drak Caffe og
viste mig sine Photografier; om Aftenen kom han at sige Farvel,
og reiste Dagen efter, Lørdagen den 21. April, med Morgentoget

13. Maj

mødte jeg W.H. i S..?.. Bøger og talte med ham

3. Juni

blev jeg fulgt hjem fra Skoven af W.H.

10. Juni

kørte jeg hjem med Worsø, W.H. og Jespersen

23. Juni

var P. Hansen ude at invitere mig til Langeaddansen Dagen efter, hvor jeg morede mig fortrinlig, men Waldemar var der ikke!

14. Juli

var Waldemar Hansen herinde, jeg hilste paa ham, og han
spurgte hvordan jeg havde det!! O det søde Menneske.

15. Juli

var jeg i Skoven; jeg dandsede meget med Waldemar Hansen, blev
trakteret med Limonade af ham, hvorpaa vi, under en livlig Passiar, fulgtes ad hjem, tilligemed v d. Lietze og Petra Hansen

18. August

reiste Waldemar Hansen til England

27. September

blev jeg inviteret til Dandseøvelse af Hr. Gammeltoft og begyndte
samme Aften

1867
8. Januar

blev jeg fulgt hjem fra Dandseskole af hr. Barüel

10. Januar

var hele Dandseskolen til Schouws Afdandsningsbal, hvor jeg
drak Champagne og Kaffe med Barüel og opførte Nikketouren
med ham

13. Januar

var jeg i Theathret. Jeg saa Waldemar Hansen, som var her paa
Besøg; og blev fulgt hjem af Barüel

31. Januar

fulgte Barüel os hjem fra Dandseskole

1. Februar

var jeg i M. Madsens Boutik at hente Papir til Thorvald [hendes

broder]
2. Februar

var jeg til Bal; dandsede 2den Dands med Barüel og fik hans Bouket af ham og drak Kaffe med ham

30. April

var jeg til Schouws Afd.bal; dandsede Francaise med Barüel, som
den Aften fortalte mig meget alvorlige Ting

167
1868
16. Februar

om Eftermiddagen gjensaa jeg atter min kjære, evig elskede C.P.
Samme Aften var jeg med ham i Theatret og saae ”Meer end Perler og
Guld” [eventyrkomedie af H.C. Andersen]

17. Februar

var jeg hos Larsen’s. Han kom derned om Eftermiddagen og vi tilbragte Aftenen der, hvorpaa han fulgte mig hjem

18. Februar

vare vi sammen hos Larsen’s om Formiddagen, om Eftermiddagen
kom han herud og sad her til Aften, og var saa sød, saa elskværdig

19. Februar

Om onsdagen var han i Kjerteminde indtil om Aftenen, da vare vi i
Panteon og saa Beriderne [Henrik Hertz] og jeg sad ved hans Side

20. Februar

saae jeg ham ikke og Fredagen den 21. Februar reiste han, men kom
igjen

28. Februar

Han kom om i Theatret og hentede os og han fulgte mig baade derfra og fra Larsens

29. Februar

tilbragte vi hos Larsens; han bad mig spille, men jeg kunde ikke

1. Marts

drak han Chocolade hos os om Eftermiddagen – Petrine var i daarligt Humeur, men jeg var saa glad, jeg havde jo ham, og anede ikke
at det maaske var sidste Gang, jeg hørte ham tale; – thi

2. Marts

reiste han til Jylland og forlod os da for bestandig, thi da han atter
kom her igjen til Lauritz [hendes broder] om Fredagen,

22. Maj

da saae jeg ham ikke, da var han allerede fortvivlet og jeg – Jeg var
vel glemt

1. Juni

var han i Skoven; jeg gik bag efter ham hjem, men med Sorg og
Graad i Øjet.

13. Juni

traf jeg min Christian i Korsgaden udenfor M. Petersen’s; han hilste
og saae tilfreds ud, men jeg sendte ham min Afskedshilsen, men dog
alligevel en Bøn til Gud at han vil omvende ham og igjen lade ham
blive et ordentligt Menneske, men frem for Alt, o Gud, lad ham leve
indtil jeg har talt med ham og sagt ham mit sidste Farvel.
Det høre du mig, o Gud, min Trøster

[På en sevstændig side i umiddelbar forlængelse af foranstående note fra d. 13.
juni – men uden dato – står dette vers af Emil Aarestrup]:
Til min Christian
Den rette dybe Kjærlighed
Den varer evig, evig ved!
O, lad mig dø, jeg frygter ei,
Naar du er til, da lever jeg.
Dør du, nuvel som Himlen vil
Du lever dog, naar jeg er til,
Og dø vi sammen, evig tro
Er Sjælene i Dødens Bo

[understregninger er sat af Thora Nielsen]
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Skifte, Dorothea Elisabeth Hansdatter Brej, 1774
Frederiksborg Amt; Hørsholm Amtsstue: Byen samt kgl. betjente; 1767-1829.
Anno 1775 den 14de Martii
Indfandt Hirschholms Amts og Skifte Forvalter Oluf Holm sig hos Velædle Hr. Slottsforvalter Hans
Fielstrup, som nu af en stedsevarende og haard Sygdom, siden hans Sal. Huustrues Dorethea
Elisabeth Fielstrups dødelige Afgang, var restitueret, for Sammestæds her paa Hirschholm efter
bemelte afdøde Huustrue at foretage en lovlig Registrerings og Vurderings Forretning over deres
fællets Boe til en nærmere Skifte og Deelings lovlige Afhandling imellem Enckemanden velbemeldte Hr. Slottsforvalter Fielstrup og hans med den Salig afdøde sammenavlede fællets og nu levende
3 Børn, der vare
▪ Friderica Lovise, gl. 9 Aar,
▪ Christiana Mathilda Friderica, gl. 5 Aar og
▪ Hans Henrich, gl. 3 Aar.
Ved hvilcken Forretning indfandt sig Amtets Birkedommer Hr Jens Lottrup, og ellers var tilstæde,
meerbemelte Enckemand Hr. Slottsforvalter Fielstrup som Fader og fødde Værge, tilligemed Tilsyns Værgen Hr Jørgen Bech Groshandler i Kiøbenhavn i hvis samtliges Overværelse af de 2 de
møedende Vurderingsmænd Sognefogeden Peder Jensen i Smidstrup og Tingmanden Torkel Jensen fra Høsterkiøb, blev Vurderet følgende anviiste og bemeldte fællets Boe tilhørende Effecter og
Løsøre, som efter een af oftbemelte Enckemand samt TilsynsVærge fremlæggende Specification
over samme Eyendeele med hosføyede Taxationsfor. paa Genpart stück [?] blev igiennemgaaet og
derved befunden at være saa høyt Vurderede, at ingen af de derpaa anførte Poster kunde ansættes til meere, men samme Specification, saaledes som den til denne Forretnings Indlemmelse er
fremlagt, af bemelte Vurderingsmænd blev vedtagen til denne VurderingsForretnings ydermeere
Bekræftelse af dem, ialt til det generale Beløb 637 rd 5 mk 10 sk. saa lydende:Specification og Taxation over mine Meubler med Viidere:
I Daglig Stuen forefandtes:
Sølv Suckerbøsse vog [vejede] circa 17 Lod [*4] á 3 mk 8 sk
1 dito Senups Kande med Skee 8 Lod á 3 mk 8 sk
1 dito Peberbøsse 3 Lod á 3 mk 8 sk
1 dito Sucker Fad 10 Lod á 3 mk 8 sk
1 dito Fiske Skee 9 Lod á 3 mk 8 sk
1 dito Ponce Skee [puncheske] 6 Lod á 3 mk 8 sk
1 dito Sølv forgyldt Tomling [? lille bæger]
2 stk Melcke Skeer 4 Lod á 4 mk
1 Sølv Suckertang og 15 stk Theskeer vog ialt 17 Lod á 3 mk 8 sk
11 dito Spiise Skeer vog 43 Lod á 3 mk
1 dito Potage Skee vog 7½ Lod á 3 mk
1 Theeskriin med 3 Blick Daaser
2 Messing Caffe Kander á 3 mk
1 Vox Stabel [væge til lys, rullet i spiral]
6 stk diverse thee Daaser á 8 sk
1 staal Sucker Sax
1 brun Ege Chatoll med Skab oven paa
4 stk porcellains Opsatser á 8 sk
2 Ducker
1 Stue Uhr i sortlaqveret Foutteral gaar i 8 Dage
2 glas Tabulle [? plade] blaae Mahlet af Træe á 2 mk stk
derpaa staaer:
44 stk diverse Glas med Caraffer, Pokaler og glas
Tumlinger á stk 8 sk
25 stk diverse kaaberstycker [kobberstykker] med Ramme á 4 sk
2 kaaberstycker i Prospect af Hirschholms Slott
med forgyldte Rammer á 2 mk er
1 Speyl i Dito Ramme
2 runde fløye eller klap Borde Fyr, det eene Mahlet á 8 mk
1 Guldlæders Lehnestoel og 6 ordinaire Stoele
med heel Ryck á 8 mk
2 optrukne hvide Netteldugs (*1) Vindues Gardiner á 3 mk
18 stk diverse Størrelse Viinglas á 10 sk
18 stk klare Flasker diverse á 6 sk

9 rd 5 mk 8 sk
4 rd 4 mk 0 sk
1 rd 4 mk 8 sk
5 rd 5 mk 0 sk
5 rd 1 mk 8 sk
3 rd 3 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
2 rd 4 mk 0 sk
9 rd 5 mk 8 sk
21 rd 3 mk 0 sk
3 rd 4 mk 8 sk
1 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
0 rd 2 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 1 mk 0 sk
12 rd 0 mk 0 sk
0 rd 2 mk 0 sk
0 rd 0 mk 8 sk
7 rd 0 mk 0 sk
0 rd 4 mk 0 sk

3 rd 4 mk 4 sk
1 rd 0 mk 4 sk
0 rd 4 mk 0 sk
3 rd 0 mk 0 sk
2 rd 4 mk 0 sk
9 rd 2 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
1 rd 5 mk 4 sk
1 rd 0 mk 12 sk
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I Sænge Kammeret
1 grøn mahlet top Sæng [seng med top og forhæng] med blommet
Siertses Gardiner og Kapper
2 brune og hvide stribede Bolsters Underdyner
og 1 dito hoved dyne pro
2 blaae og hvid stribede Bolsters hoved dyner á 1 rd
2 Træck-Puder á 3 mk
1 Cattuns Overdyne
1 Tresur eller Liinskab af Asketræe
derudi findes
6 fiine damaskes Bordduge, diverse Størrelse á 10 mk
22 dito Servietter á 24 sk
15 stk dito dreyels og bygkorns Bord Duge á 4 mk
75 stk diverse dreyels Servietter á 1 mk
23 stk Bygkorns [drejel med pletter] Dito á 10 sk
paa samme Skab.
3 stk porcellains Bæggere [bægre] á 24 sk
32 stk diverse Haandklæder á 16 sk
6 par hørgarns Lagner á p(a)r
9 par Dito Pudesvaar á p(a)r
20 par blaargarns Lagener á 8 mk
1 gl. grøn mahlet Skab paa Foed
derudi
2 smaae bordklocker á 1 mk
diverse træe Ædsker, theedaaser og adskilligt
3 guldlæders Stoele med heele Rygger á 1 rd
1 grønt raskes [?] rulle Gardiin
1 lidet grønt mahlet theebord
18 kaaberstk med Ramme uden Glas á 8 sk
I Contoiret.
1 Ege skriv Chatoll
1 stoer fure [fyr] Reol til Papiirer med Rum udj
1 nyt skrivebord med GitterVærck
Eendeel adskillige Bøger
Endeel diverse kaaberstk uden Rammer
1 Guldlæders Stoel
I Stadse Stuen kaldet.
1 Chatoll med Skab af aske træe
derudi
2 Messing Caffe Kander diverse Størrelse á 4 mk
2 glas Flasker med Propper á 1 mk
1 Glas Lygte
1 laqveret Backe
diverse Porcellain af Spylkummer, Melcke
Kander, theePotter, the og Caffe Kopper med viidere
1 med Perse [presse] Farve mahlet Claveer paa Foed
1 Dragkiiste paa Foed med 4re Skuffer af Asketræe
2 stoere Guldlæders Lehne Stoele á 2 rd
6 dito ordinaire Stoele med obne Rygge á 1 rd
1 liden Comode med flad deckel af Asketræe
1 Speyl i brun Ramme med 2 Messing Lysearme
12 stk Skilderier af den Kongel. Oldenburgiske
Stamme med Glas for i forgyldte Rammer á 24 sk
2 stk optrukne hvide Netteldugs Gardiner á 24 sk
12 par blaae og hvide Caffe Kopper á 12 sk er
12 par dito thee Kopper á 6 sk er
Dito Caffe Kande med Fad
Dito thee Potte med Fad
1 lidet Skabe Stell af diverse smaat porcellains Ducke Tøye
I Spiise Stuen
1 brun mahlet Spiisebord med 2 Fløye af fyrretræe
2 Melcke Reoler á 2 mk er
1 fyrre Meel Kiiste med Deckel paa
1 liden dito med Deckel
2 Spinde Rocker, 1 Haspe og 1 Garn Vinde i alt
1 stoer grøn mahlet Kiiste af Eege træe med tilhørig Beslag
3 stk Klæde Kurve med Hancker á 1 mk

8 rd 0 mk 0 sk
8 rd 0 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
3 rd 0 mk 0 sk
6 rd 0 mk 0 sk
10 rd 0 mk 0 sk
5 rd 3 mk 0 sk
10 rd 0 mk 0 sk
12 rd 3 mk 0 sk
2 rd 2 mk 2 sk
0 rd 4 mk 8 sk
5 rd 2 mk 0 sk
12 rd 0 mk 0 sk
6 rd 0 mk 0 sk
26 rd 4 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
0 rd 2 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
3 rd 0 mk 0 sk
0 rd 1 mk 8 sk
0 rd 2 mk 0 sk
1 rd 3 mk 0 sk

5 rd 0 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
3 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk

16 rd 0 mk 0 sk
1 rd 2 mk 0 sk
0 rd 2 mk 0 sk
0 rd 2 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
2 rd 8 mk 0 sk
20 rd 0 mk 0 sk
8 rd 0 mk 0 sk
4 rd 0 mk 0 sk
6 rd 0 mk o sk
3 rd 0 mk 0 sk
10 rd 0 mk 0 sk
3 rd 0 mk 0 sk
0 rd 4 mk 0 sk
1 rd 3 mk 0 sk
0 rd 4 mk 8 sk
1 rd 3 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk

1 rd 0 mk 0 sk
0 rd 4 mk 0 sk
0 rd 4 mk 0 sk
0 rd 1 mk 8 sk
2 rd 0 mk 0 sk
3 rd 0 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
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4 stk diverse Gryn Bøtter á 10 sk
6 Dito dito á 10 sk
1 Kiel Høvel
1 Lyse Casse
6 stk diverse Korn Sæcke á 1 mk

0 rd 2 mk 8 sk
0 rd 3 mk 12 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 1 mk 8 sk
1 rd 0 mk 0 sk

I Amme Stuen.
1 fyrre Standsæng
1 fyrre Bord paa Krys Foed
3 stk gl. ryslæders [*5] Stoele á 1 mk er
2 blaaestribede diklens [?] Underdyner á 15 mk
2 dito Hoved Dyner og 1 Træcke [?] Pude á 4 mk
1 blaaeternet Lærrets Overdyne

1 rd 0 mk 0 sk
0 rd 1 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
5 rd 0 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
3 rd 0 mk 0 sk

Paa Sahlen.
1 stoer grøn mahlet Klædeskab med Dørre for,
samt tilhørig Laas og Hengsler
1 Eege Dragkiiste med 4 lange Skuffer paa Foed
1 liden Comode af Asketræe
1 Speyl i forgyldt Ramme
2 brune runde Lehne Stoele uden Overtræck á 1 rd
15 stk diverse Skilderier uden Glas med Ramme á stk. 16 sk er
2 glas Lygter á 2 mk
2 Fag hvide Netteldugs Gardiner med Kapper á Fag 4 mk er
1 Stell sort Caffe Tøye bestaaer af 8 stk
12 par blaae og hvide porcell. Thee Kopper á 12 sk
6 par emaillerede Chocolade Kopper á 12 sk
2 Glas Skaale med Deckel og 1 Smør dito
1 liden Suppe Terrin med Deckel
3 smaae diverse Smørkander á 8 sk

4 rd 0 mk 0 sk
6 rd 0 mk 0 sk
3 rd 0 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
2 rd 3 mk 0 sk
0 rd 4 mk 0 sk
1 rd 2 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
1 rd 3 mk 0 sk
0 rd 4 mk 8 sk
1 rd 0 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 1 mk 8 sk

I Senge Kammeret dernest.
1 grøn mahlet Top Sæng med grøn Mohrs [?] Omhæng
og tilhørig Sænge Kappe
3 stk diverse Bolsters Underdyner á 1 rd
1 rødstribet Overdyne med Edderdun
1 dito blaae Lærrets dito
2 rødstribede Træckpuder [?] med Dun á 8 mk
1 sort Laqveret Bord med Foed
Adskillig Natbords ædsker og 1 Skriin
1 Speyl i blaae Laqueret Ramme
2 Taburetter uden Overtræck á 3 mk er
1 Skilderie med Ramme
1 Fag hvide needhængende Gardiner

10 rd 0 mk 0 sk
3 rd 0 mk 0 sk
4 rd 0 mk 0 sk
3 rd 0 mk 0 sk
2 rd 4 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
1 rd 3 mk 0 sk
1 rd 3 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
0 sk 2 mk 0 sk
0 rd 4 mk 0 sk

Et lidet Kammer lige over for Sahlen.
1 grøn mahlet Top Sæng med Sirtzes Omhæng
og tilhørig Sænge Teppe
2 blaae og hvide stribede Bolsters Underdyner á 15 mk
2 Dito Hoved Dyner á 1 rd er
2 Træck Puder med Kattuns Overtræk á 4 mk
1 blaae ternet Overdyne med Dun
1 gammel Speyl i forgyldt Ramme
1 Nattbords Ditto
2 stk Kaaber emailleret Lysestager
Adskillige smaae Ædsker og Børster
2 guld Læders Stoele á 1 rd
1 Comode Taburet med Messing Bæcken
1 Fag needhængende Netteldugs Gardiner med Kapper

8 rd 0 mk 0 sk
5 rd 0 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
1 rd 2 mk 0 sk
4 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
1 rd 2 mk 0 sk
0 rd 4 mk 0 sk

Et andet dito Kammer.
1 grøn mahlet Skaksæng *2 med trycket lærrets Omhæng og dito Kappe
2 smalstribede Bolsters Underdyner á 15 mk er
2 dito Hoved Dyner á 6 mk
2 træcke Puder á 4 mk
1 blaae og hvid Olmerdugs Overdyne
1 Speyl i forgyldt Ramme
1 lidet fiirkantet Bord med 4re Fødder
1 Fag flammet Gengangs [?] Gardiner

6 rd 0 mk 0 sk
5 rd 0 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
1 rd 2 mk 0 sk
3 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
0 rd 2 mk 0 sk
0 rd 1 mk 8 sk
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2 Ryslæders Stoele og 1 liden Guldlæders Dito á 4 mk
I Spiisekammeret.
9 stk blaae og hvide porcellains Fade Diverse Størrelse á 3 mk
1 Dito af et andet Mynster
12 blaae og hvide flade Tellerckener á 12 sk
15 stk dito diverse á 8 sk
8 stk Sallatiers [?] diverse á 8 sk
1 Faiance Suppe Terrine med Fad
12 dybe 12 flade dito Tellerckener á 6 sk
12 mindre dito dybe og flade á 4 sk
6 stk blaae og hvide Faiance Tellerckener á 4 sk
Steenkare af diverse Sorter, Siiebøtter,
Koucker [Kogekar], Skaaler og Potter med viidere
2 Kiærner med træebaand á 24 sk er
2 Malckebøtter med Messing baand á 4 mk
I Kiøckenet.
1 aflang steege Fad af Tinn
1 rundt Fad, samt 8 andre Fade diverse Størrelse á 3 mk er
14 stk dybe Tellerckner á 1 mk
28 flade dito á 1 mk
1 tin Madspand med Tilbehør
2 Suppe Skaale og 1 Melck Øse
8 tin Lysestager á 24 sk
KaaberTøy.
1 thee Maschine med underFad
½ tønde Kiædel vog 22 pund á 24 sk
¼ tønde dito v. [vog = vejede] 15 pund á 24 sk
1 stoer Supp Kiædel 20 pund á 24 sk
1 Kaaber Potte
2 dito Casseroller á 6 mk
1 dito Fyrfad
1 stoer Messing Kiædel
2 mindre Dito á 4 mk
2 Kaaber thee Kiædler á 6 mk
1 Messing strygejern med Bolter
1 stoer Metal Morter med Støder
1 mindre dito Dito
1 messing Lyse Plade
1 Caffe Mølle
1 lidet fuhrfad [fyrfad]
Jern Tøy!
2 jern Treefødder á 16 sk
1 Kiøcken Øxe
2 Krumknive á 16 sk
1 Kocke Kniv
2 jern Rister á 24 sk
9 stk jern Pander á 16 sk
1 stege Spid med Buck
3 stk stoere og smaae jern Gryder á 3 mk
1 Skumskee og 2 Kiød Gafler
1 Manchetjern med Bolter
1 Toe Lispunds Bismer[vægt]
1 Vaffel og 1 GodraadsJern *3
Blick Tøy!
1 blick Torve Spand
3 dito Caffe Kander
3 fløde Skumskeer
2 Tragte á 8 sk
2 Rivejern á 8 sk
2 natt Lamper á 1 mk
4 diverse Maal af 1, ½, ¼, 1/8, Potte Maal
2 Lyse Plader á 8 sk
I Øll Kiælderen
50 Flasker
2 halv tønder med jernbaand á 3 mk
2 Fierdinger med træe baand á 16 sk
2 Viin anckre med træebaand á 20 sk

2 rd 0 mk 0 sk

4 rd 3 mk 0 sk
0 rd 2 mk 0 sk
1 rd 3 mk 0 sk
1 rd 1 mk 8 sk
0 rd 4 mk 0 sk
0 rd 4 mk 0 sk
1 rd 3 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 1 mk 8 sk
1 rd 3 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
1 rd 2 mk 0 sk

1 rd 3 mk 0 sk
4 rd 3 mk 0 sk
2 rd 2 mk 0 sk
4 rd 4 mk 0 sk
0 rd 4 mk 0 sk
1 rd 1 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
2 rd 3 mk 0 sk
5 rd 3 mk 0 sk
3 rd 4 mk 8 sk
5 rd 0 mk 0 sk
1 rd 3 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
2 rd 3 mk 0 sk
1 rd 2 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
4 rd 0 mk 0 sk
1 rd 3 mk 0 sk
0 rd 1 mk 8 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 0 mk 8 sk
0 rd 2 mk 0 sk
0 rd 1 mk 8 sk
0 rd 2 mk 0 sk
0 rd 0 mk 8 sk
0 rd 3 mk 0 sk
1 rd 3 mk 0 sk
0 rd 4 mk 0 sk
1 rd 3 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 1 mk 8 sk
0 rd 1 mk 0 sk
0 rd 1 mk 0 sk
0 rd 2 mk 0 sk
0 rd 2 mk 0 sk
0 rd 1 mk 0 sk

1 rd 3 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
0 rd 2 mk 0 sk
0 rd 2 mk 8 sk
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2 Vand Spande med jern Baand á 3 mk
2 dito med træe Baand á 24 sk
3 haar Sigter á 12 sk
3 træe Truge á 8 sk
1 hugge Bænck
1 Hackebrett
6 stk træe Stoele á 8 sk
1 jern Ildtang og Skuffe
2 Malcke Bøtter med træebaand á 16 sk
3 fiske Bretter 0 rd 1 mk 0 sk
I Brygger Huuset
2 Karr med jernbaand á 4 mk
2 mindre dito med dito á 3 mk
2 mindre dito med træebaand
2 Ballier med jernbaand á 3 mk
1 fin lappe[?] dito med træebaand paa høy Foed
1 Vasker Bænck
2 jernbundne Spande á 24 sk
1 DeigTrug
I Stalden
1 nyt ??thier til 2 Heste med Messing Beslag
1 ordinair dito uden Messing
3 stk Kiør á 10 rd
I VognRemissen i Gaarden.
1 gammel Chaise [tohjulet kalechevogn]

1 rd 0 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 2 mk 4 sk
0 rd 1 mk 8 sk
0 rd 2 mk 0 sk
0 rd 1 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 2 mk 0 sk

1 rd 2 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
0 rd 3 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
0 rd 1 mk 0 sk
0 rd 1 mk 8 sk
0 rd 3 mk 0 sk
0 rd 1 mk 8 sk

18 rd 0 mk 0 sk
4 rd 0 mk 0 sk
30 rd 0 mk 0 sk

30 rd 0 mk 0 sk
637 rd 5 mk 10 sk.

Hirschholm den 24de Decembr. 1774. H. Fielstrup.
Fremlagt ved Registrerings Forretning den 14de Martii 1775 test. [testerer = bevidner]
O. Holm.
Og som Enckemanden og de Tilstædeværende, paa SkifteForvalterens nærmere Spørgsmaal
forklarede icke at viide viidere at angive dette Boe at eye eller være tilhørende, blev denne Forretning for denne Sinde til endebragt og af tilstædeværende underskrevet.Actum Datum ut supra. –
O. Holm - H. Fielstrup
Som Tilsynsværge
Jørgen Bech.
Som Vurderingsmænd Peder Jensen Torckel Jensen.
Anno 1775. Løverdagen den 2den December
blev efter foregaaende Tillysning til Tinge og andre behørige Stæder, holden Skiffte Samling paa
Hirschholms Amtstue udi Stervboet efter afgangne Hr Slottsforvalter Fielstrup Huustrue Madame
Dorethea Elisabeth Fielstrup, til én lovlig Skifte Afhandling og Deeling at foretage efter Boets Omstændigheder, efter den forhen holdte Registrerings Forretning under 14de Martii sidst, imellem
Enckemanden Velbemeldte Hr Slottsforvalter Hans Fielstrup og Hans med den Salig afdøde sammenavlede 3de [trende] fællets Børn; Ved hvilcken Forretning indfandt sig og var tilstæde Amtets
Birckedommer Hr Byefoged Jens Lottrup, Enckemanden meerbemelte Hr. Slotsforvalter Fielstrup
og Tilsyns Værgen, Kiøbmand og Groshandler Hr Jørgen Bech af Kiøbenhavn.
Hvor da oftbemelte Enckemand og Børnenes Fader, efter at dette Boe var beregnet og taget til
Indtægt forberørte Registrerings Forretnings Beløb, som dette Stervboes egentlige Formue Den
Summa = 637 rd 5 mk 10 sk, fremlagde og producerede en Angivelse paa hans bortskyldige
Giæld, af 30te Passato, saalydende:
Pro Memoria!
Da ieg har formaaet mine Creditorer til at give mig Delation [udsættelse] til ieg formaaer at afdrage
min Giæld hos Dem, og de samme ere boende i Kiøbenhavn og her ved Stædet; Saa er det ingen i
Stervboet efter min Sal. Koene have anmeldt noget, ey heller der giører nogen Paafordring om
noget: I anledning deraf, bliver hermed anmeldt, at min bortskyldige Giæld, efter derfore udgivne
Beviiser, beløber ungefehr til den Summa 600 Rdr; Foruden at ieg har maattet betale min Sal. Koenes Begravelse med 100 Rdr; hvorimod ieg billigen maatte begiære Vederlag til min [underforstået: Begravelse] med lige Summa, naar Vores fælles Boe formaaede saadant at udreede; men da
samme dertil er utilstrækkelig, vil det saameget mindre formaae at tillægge Vores sammenavlede
3de fællets Børn nogen møderlig Arvepart; altsaa faaer de, og deres Tilsynsværge paa deres Vegne, som desuden speciel er mine sande Omstændigheder bekiendt, være fornøyet med, at ieg
herefter som hidtil, sørger for at give bemelte Vores fællets Børn en sømmelig skickelig og an-
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stændig Opdragelse, indtil de kommer i den Stand, at de selv kunde erhverve sig Brødet, og Ophold, hvortil ieg hermed forbinder mig.
Hvilcket alt til fuldkommen Sickerhed og Rigtighed, ieg har formaaet meerbemeldte mine Børns
TilsynsVærge og Svoger, Kiøbmand Hr. Jørgen Bech denne Declaration med mig at underskrive at
han med den saaledes er fornøyet.
Hirschholm den 30te Novb 1775.
H. Fielstrup (L.S.) Jørgen Bech (L.S.) [Logo Sigilli = seglets plads]
Fremlagt i Skiffte Samling den 2den December 1775. testerer:
O. Holm
Efter hvilcken Declaration samme dette fællets Boes paahæftende og bortskyldige Giæld blev angivet at være til adskillige den Summa 600 Rdr. Foruden den afdødes BegravelseBekostninger at
have beløbet til 100 Rdr.
Foruden det Vederlag af sidste, som Enckemanden for sig havde reserveret, i fald Boet dertil havde været tilstræckelig.
Efter dette Stervboes saadanne iværende Omstændigheder, forklarede endviidere bemeldte Børnenes Fader, at Han icke formaaede eller kunde tillægge sine Børn nogen Møderne Arv, men i
Følge forberørte Declaration, stedse give dem en anstændig og forsvarlig Opdragelse, hvormed de
fick at være fornøyede.
Tilsyns Værgen Hr Bech, som tilstoed at kiende Hans Svoger Hr. Slottsforvalter Fielstrups egentlige Tilstand, declarerede, icke alleene at være hermed paa Børnenes Vegne tilfredsstillet, men
endog ville fremdeeles have fornødne Tilsyn med deres Opdragelse, og i øvrigt Han saavelsom
Børnenes Fader, for at denne Skiffte Afhandling blev sluttet efter anførte Boets Omstændigheder,
vilde holde Skiffte Retten i alle optænckelige Maader Anger, Kraves og Skadesløs.
Skiffte Forvalteren, i anledning af forestaaende, optog denne Afhandling til Slutning, og efter dette
arveløse Stervboes Tilstand beregnede alleene derefter:
Skifftets Bekostninger nemlig: Tillysningen til Tinge
Skifte Forvalterens Sallarium
Bircke Dommeren for Møede
Stemplet Papiir til denne Afhandling 3 Arck á 24 sk
For Skiffte Brevets Udstædelse paa 6 Arck á 3 mk
Vurderings Mændene For Registreringen á 4 mk
Skifte Forvalterens Fuldmægtig
Skiftets Bekostninger tilsammen

0 rd 1 mk 6 sk
7 rd 0 mk 0 sk
2 rd 0 mk 0 sk
0 rd 4 mk 8 sk
3 rd 0 mk 0 sk
1 rd 2 mk 0 sk
1 rd 0 mk 0 sk
15 rd 1 mk 14 sk.

Efter saadan Afhandling og Beregning, blev dette Skiffte straxen sluttet og tilendebragt, samt af
Tilstædeværende underskrevet og vedtaget, for viidere beskreven at vorde udstæd.
Actum Datum ut supra.
O. Holm. J. Lottrup. H. Fielstrup. Jørgen Bech.

1 rigsdaler = 6 mark = 96 skilling
Parantesen [?] angiver, at jeg ikke har fundet betydningen af ordet.
Fra ODS.
*1: Netteldug = fint, glat tøj; evt. bomuldsstof; åbne, blegede musseliner.
*2: Skaksæng = himmelseng med skråt opløbende overdækning (2 lodrette og 2 skrå stolper).
*3: GoderaadsJern = godraad (norsk) betegner en slags fattigmandskager; her nævnes et
jærn eller en form til at bage disse kager i. Kagerne minder om vafler, men indeholder – i modsætning til vaffeldej – ikke hævemiddel.
*4: 1 lod = 15,63 g.
*5: En slags rødgarvet læder (af kalveskind), som garves med pilebark og indgnides med vellugtende olier. Tidligere navnlig importeret fra Rusland.
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Skifte, Giertrud Pedersdatter, 1784
Skifteprotokol. Egeskov Gods. 1691-1795
Anno 1784 den 9de October mødte jeg undertegnede Hans Christian Hardt fra Eggeschougaard i Hr. Forvalter Nellemanns Forfald paa hendes Naade frue Etatz
Raadinde Kragh til Egeschou og Schiollemose Gaarder hendes vegne udi et Høisamme tilhørende Huus i Ollerup som Beboes og haves i Fæste af Hans Rasmussen Hiulmand Hvem hans Koene Giertrud Pedersdatter ved Døden var afgaaen for at Registrere og Vurdere hendes Efterladenskaber til paafølgende Skifte og deeling imellem
Enkemanden Hans Rasmussen paa den eene og hendes med ham sammenaulede
Børn navnlig 1, Rasmus Hansen 12 Aar gl. 2, Anne Hansdatter 10 Aar, 3, Jørgen
Hansen
6 Aar, og 4, Hans Hansen 3 Aar, alle paa den andens Siide, og for disse 4de umyndige
Børn blev ansat som født og falden Værge deres Fader bemt. Hans Rasmussen. Som
Vurdering og Vitterligheds Mænd var tilstæde Peder Ladefoged paa Schiollemose og
Anders Mortensen heraf Byen.
Hvorda er forefunden, forrettet og passeret
I den lille Stue
1 Fyr Bord med Skab under
1
3 Trebenede Stole
8
1 gl. Væv med Bihør [tilbehør]
2
1 gl. opslagen Sengested
2
derudi
1 gl. ulden Overdyne
2
2 gl. Hoved Puder
8
1 par Lagen
4
1 gl. Eege Sengested
1
derudi
1 gl. Rødstriberet ulden overd.
2
1 gl. Linnet underdyne
1
1 gl. ulden ditto
1
2 gl. Sortstriberet hovedpuder
1
1 par Lagen
1
2 gl. st? Hylde Fielle
1
2 Siebøtter og 1 Fad
6
1 gl. Træe Bøtte
1
1 Thin Lysestage
6
1 lille Messing Kiedel
8
1 Korn Sold
1
1 Jern Rist
8
I den øverste Stue
1 gl. Bord
8
1 gl. deien Trug
1

som følger:
1 Mangel Fiel og 1 Hegel
1 lille gl. Skrin og 1 Bøtte
1 gl. Føje Halm Kiste
derudi den afdødes Klæder
1 gl. Snørliv
1 gl. Sort Vadmels Kioel
1 striberet Vergarns Trøje
1 Bruun do Skiørt
1 Linnet tryckt Forklæde
1 Halm Kurv med gl. st?
Huer og noget gl. Lintøj
2 gl. Særke
1 gl. fyr Kiste
derudi
1 pund spunden Blaaegarn
1 pund Uld
1 l. Kierne
2 gl. Spinde Rokke
1 Haspe og 1 gl. Tønde
I Bryggerhuuset
9 gl. øll Tønder
1 lille Kar og 1 Last St.
2 smaae Jern Gryder
I Koehuuset
1 Sortstievert Koe 9 Aar

2
6
1
6
1
1
1 4
6
1
8
1 8
1
2
8
1
6
1 8
8
1
6 4
14

rd

5M
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Videre forefantes i Huusene noget utærsked Korn, som efter Enkemandens Beretning
angefohr være 1 Trave Rug og 1 Trave Byg, hvilket forbiegaaes at Vurdere siden
samme ikkun er til at forbruge i Huusholdningen og viedre ærklærede Enkemanden
paa Skifte Rettens Tilspørsel ikke at tilhøre Stervboen, hvor efter samme . . . . . .
Derimod bliver at anføre Boen til Besvær
1, Huusets Bygning, som Bestaar i alt af 8 Fag blev ..?.. VurderingsMændene og Vedkommende efterset, og befunden over alt
meget brystfældig og tildeels faldefærdig, saa at til sammes
istandsættelse i allermindste udfordres
30 rd
2, Blev anmeldt bortskyldig Gield
a Rasmus Munk heri Byen tilgode reede
laante Penge
4M
b Hans Møller tienende heri Byen ligesaa
4M
Hvilke fordringer blev af Enkemanden tilstaaet.
Det saadan Stervboens befindende slette og ringe Omstændigheder erfahres at intet
kan blive til skifte eller Deeling jmellem Enkemanden og Børnene; men Enkemanden
Hans Rasmussen blev overdraget all Stervboens tilhørende, som forand findes Specificeret, hvorimod han bliver bepligtet først at tilsvare Høje Herskabets Prætention i henseende til Huusets Brystfældighed, der for første er og bliver prioriteret udi Boens
Formue og dernæst de øvrige Creditorer for saavit tiltræde kan og ellers holde Skifte
Retten og Arvingerne uden alt Ansvar; Hvilket og blev af Enkemanden anlovet,
mod Begiæring at denne Forretning dermed saaleedes i Dag maae blive ophævet,
slutet og tilendebragt, som Skifte Retten consenterede og Forretningen altsaae tilendebragt.
At saaledes er passeret. Stervboen ut supra.
H.C. Hardt
Enkemandens Navn
Hans HRS Rasmussen
Som Vurderings- og VitterlighedsMænd
Peder PL Ladefoged
Anders AMS Mortensen

Mangel Fiel: Manglebrædt.
Hegel:
Redskab (til hegling af hør eller hamp) bestående af et bræt med flere rækker
spidse stål- eller jerntænder.
Vergarn:
Stof: hørtrend med uldislæt.
Trave:
Neg, bundt.
Ut supra:
Dato som oven for – altså den dato, der er nævnt først i skiftet.
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Skifte, Johanne J.F. Jørgensen, 1889
Odense Byfogeds Arkiv, Skifteprotokol 1889-1890.
Pag. 89b + 90a (Aar 1889, d. 19. August).
Samme Dag anmeldte Kjøbmand Jens Bech, at hans Svigermoder Johanne Josephine Figatine født Jørgensen, 75 Aar gammel, er død i Gaar.
Den Afdøde, der hensad i uskiftet Bo efter sin i 1882 afdøde Mand, Høker Lars Nielsen,
efterlader sig følgende med ham sammenavlede Børn:
1. Sønnen
Lauritz Nielsen, 47 Aar gl., Fuldmægtig i Kjøbenhavn.
2. Charles Nielsen, 45 Aar gl., Handelsagent i Kjøbenhavn.
3. Thorvald Nielsen, 44 Aar gl., Lærer i Aarhus.
4. Datteren
Thora, gift med anmelderen.
Komparenten erklærer paa egne og Medarvingers Vegne, at det er deres Agt som
eneste og myndige Arvinger at overtage Boet til privat Skifte og Deling uden Skifterettens Mellemkomst, hvorfor det blev ham tilkjendegivet, at de ville have at indgive lovbefalet Arveanmeldelse i betimelig Tid.
Boet ejer bl.a. den faste Ejendom No 7 paa Vesterbro.

Pag. 97a + b (1889, d. 28. august)
Aar 1889 d. 28 August fremstod for Protokollen Handelsagent Jens Bech, der med
henhold til den under 19/8 passerede Anmeldelse om hans Svigermoder Johanne Josephine Figatine Jørgensens Dødsfald paa de til given Anledning edkjender, at den
ved Anmeldelsen under No. 2 nævnte Arving Charles Nielsens Bo for tiden er under
Skiftebehendling som Konkurs i Kjøbenhavn, hvorfor det nuværende Bo vil være at
tage under offentlig Behandling og en Registrering snarest mulig ..?.. at foretage.

Pag. 142a + b og 143a (1889, d. 19. november)
Høker Lars Nielsens Enke Johanne Josephine Figatine født Jørgensens Dødsbo.
Nærværende skiftesamling afholdes i Henhold til mundtlig Indvarsling og var i
dag mødt Kjøbmand Jens Bech i Ægteskab med Datteren Thora Therese Pandura Concordia Emilie født Nielsen, tillige ifølge Fuldmagter af 17. og 18. ds. for de myndige
Arvinger Kgl. Translatør Niels Alfred Thorvald Viggo Marius Nielsen og Bogholder
Laurits Figat Nielsen.
Bemeldte Fuldmagter fremlægges.
Skifteretten bemærkede, at Boet efter Arvingernes Begjæring havde henstaaet saa
længe for at afvente om Arvingen Handelsagent Charles Nielsen, der ikke var mødt i
dag, kunde faae sit til Konkursbehandling overgivne Bo extraderet til fri Raadighed,
men at de Forsøg, der var gjorte herpaa, vare mislykkedes.
Handelsagent og Kjøbmand Jens Bech blev gjort bekjendt med det i Boet passerede
og bemærkede han i denne Anledning, at det er de myndige Arvingers Ønske, at erhverve Indboet for Vurderingssummen 39 kr., imod hvilket Skifteretten intet fandt at
erindre, hvorefter Kjøbesummen vil være at indbetale til Boet snarest muligt.
Komparent erklærer paa egne og Medarvingers Vegne, at de ikke agter at vedgaa
Arv og Gjæld i Boet, og vil der desaarsag være at udstede Proklama med 3 Maaneders
Varsel.
Komparent afleverer Regnskab med Udgifterne til Begravelse, hvorefter han har til
gode 108 kr. 21 Ø, og endvidere afleverer han et Regnskab over modtaget Husleje og
faste Udgifter, hvorefter Boet har til gode 81 kr. 05 Ø, som Komparent indbetaler.
I øvrigt henstiller han, at der snarest indvarsles en Skiftesamling til at tage Beslutning om salget af Boets faste Ejendom.
Boet udsat.
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Pag. 159b + 160a
Høker Lars Nielsens Enke Johanne Josephine Figatine født Jørgensens Dødsbo.
Nærværende Skiftesamling afholdes i Henhold til Bekjendtgjørelse af [dato mangler]
ds., der har været indrykket i de lovbefalede Tidender, hvoraf Exemplarer herved
fremlægges.
Mødt var i dag Kjøbmand Jens Bech paa Vegne og som Befuldmægtiget for Arvingen Translatør Thorvald Nielsen ifølge tidligere fremlagt Fuldmagt og for Arvingen
Bogholder Laurits Nielsen, ifølge Fuldmagt af 20. ds., der herved fremlægges.
Der fremlægges et Andragende fra Lejeren i den Boet tilhørende Ejendom af 8. ds.
hvori han begjærer Tilladelse til at fraflytte Lejligheden og Boutiken til April Flyttedag næste Aar, uanset at Lejekontrakten af 12. December 1886 betinger 8 Maaneders
forudgaaende Opsigelse.
Overensstemmende med den af Arvingerne Befuldmægtigede afgivne Erklæring
fandt Skifteretten ingen Anledning til at indrømme den begjærte Afvigelse fra Lejekontraktens Bestemmelser.
Det vedtoges derefter at stille ejendommen til offentlig Auktion overensstemmende
med Reglerne i Pl. 22. April 1817. Konditionerne vedtog Skifteretten at anmode Sagfører Krarup om at affatte, og bemærker, at ifølge Lejekontrakten af 12. December
1886 er Lejemaalet med C. Hansen uopsigeligt fra Boets Side indtil April Flyttedag
1892.
Boet udsat.

Pag. 180b (1890, d. 28. januar)
Høker Lars Nielsens Enkes Dødsbo.
Skifteretten modtog Husleje for ¼ Aar til April Flyttedag n.A. fra Detaillist Christian Hansen med 73 kr. 75 Ø. og bemærkede, at Lejeren samtidig havde opsagt Boutiken til Fraflytning October Flyttedag d.A.
Der indbetaltes i dag Skatter for 2. Halvaar 1889, 39 kr. 48 Ø.
Nedlagdes i Skiftekassen 54 kr. 27 Ø.

Pag. 200a + b (1890, d.18. februar)
Høker Lars Nielsens Enkes Dødsbo.
Nærværende Skiftesamling afholdes i Henhold til Bekjendtgørelse af 10. ds., der
har været indrykket i de lovbefalede Tidender, hvoraf Exemplarer herved fremlægges.
Mødt var i dag Sagfører Krarup, som af Skifteretten antagen Medhjælper og Kjøbmand Jens Bech paa sin Hustrues Vegne og ifølge tidligere fremlagt Fuldmagt for de
øvrige myndige Arvinger i Boet med Undtagelse af Arvingen Charles Nielsen.
Der fremlagdes et Udkast til Konditioner for bortsalget af den Boet tilhørende faste
Ejendom No. 7 paa Vesterbro heri Staden og efter at den Mødte var bleven gjort
bekjendt med dem, bleve de i den foreliggende Affattelse billigede og herom forsynede
med Paategning, hvorefter de ville være at lægge til Grund for Auktionen.
Boet udsat indtil videre.

Pag. 249b + 250a (1890, d. 29. april)
Høker Lars Nielsens Enke Johanne Josephine Figatine Jørgensens Dødsbo.
Nærværende Skiftesamling har i henhold til Lov af 30. November 1874 været
bekjendtgjort i Berlingske Tidende og Fyens Stiftstidende, hvoraf Exemplarer herved
fremlægges, og var i dag mødt Sagfører Krarup samt Kjøbmand Jens Bech paa sin
Hustrues Vegne og Kjøbmand Ferdinand Petersen for Tranlatør Thorvald Nielsen ifølge Fuldmagt af 27. ds, der ..?..
Der fremlægges en skrivelse fra Sagfører Krarup vedrørende det paa 3. Auktion
opnaaede højeste Bud paa Ejendommen No. 7 paa Vesterbro, i hvilken Anledning Kjøbmand Ferdinand Petersen i Henhold til den i dag foreviste Fuldmagt begjærede en
fjerde Auktion, hvilken Begjæring Skiftesamlingen tog til Følge.
Boet udsat.
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Pag. 260b og 261a + b (1890, d. 20. maj)
Høker Lars Nielsens Enke Johanne Josephine Figatine født Jørgensens Dødsbo.
Nærværende Skifteforsamling har i henhold til Lov af 30. Novbr. 1874 været bekjendtgjort i de lovbefalede Tidender, hvoraf Exemplarer herved fremlægges, og var i
dag mødt Kjøbmand Jens Bech paa egne og samtlige sine Medarvingers Vegne, ifølge
Fuldmagt af 5. ds. fra Translatør Th. Nielsen, der fremlægges, og i øvrigt i Henhold til
tidligere fremlagte Fuldmagter. Endvidere mødte Sagfører Krarup.
Der fremlægges en Skrivelse fra Sagfører Krarup af 7. ds. vedrørende Resultatet af
den afholdte Auktion over Boets faste Ejendom.
Kjøbmand Jens Bech fremlægger derhos Fuldmagt af 5. ds. fra Translatør Th. Nielsen i Aarhus, hvorefter han er bemyndiget til for nævnte Arving at erhverve den faste
Ejendom og med Bemærkning, at han af den anden Arving i Boet Bogholder Laurits
Nielsen har Generalfuldmagt af 20. December f.A. erklærer han at han paa førstnævnte sin Manda..?.. Vegne for Ejendommen byder 9200 kr., alt paa Grundlag af de
ved de passerede Auktioner fremlagte Betingelser.
Til Sikkerhed for Opfyldelsen af dette paa Translatør Nielsens Vegne gjorte Bud deponeres i Henhold til Skrivelse fra denne til Sagfører Krarup af 7. d.M. der fremlægges.
Interimsbeviser for Aktier i Aarhus Privatbank til et samlet Beløb af 3000 kr.
I henhold til foranstaaende, og da den Højstbydende ved 4. Auktion fhv. Lærer
Jørgensen, der var tilstede, erklærede ikke at ville gjøre et højere Bud, blev det af Kjøbmand Jens Bech for Translatør Th. Nielsen gjorte Bud antaget, og den deponerede
Sikkerhed taget i forvaring af Sagfører Krarup.
Der fremlægges en Oversigt over de inden Proklamas Udløb anmeldte Fordringer
og blev skredet til disses Prøvelse med følgende Resultat.
Samtlige Fordringer anerkjendes og endvidere fremlagdes en Anmeldelse fra Overretssagfører Gram af 19. Febr. d.A. angaaende Fyens Stifts Sparekasses Pantefordring i
Boet stor 5400 kr. med Renter.
Boet udsat.

Pag. 70a (1890, d. 9. december).
Høker Lars Nielsens Enke Johanne Josephine Figatine født Jørgensens Dødsbo
Skifteretten bemærkede, at Translatør Thorvald Nielsen nu havde berigtiget Kjøbesummen for den faste Ejendom No. 7 paa Vesterbro heri Staden derved at han havde
overtaget de i Ejendommen udestaaende Prioriteter til Fyens Stiftssparekasse 5400 kr.
og til
Slagtermester J.P. Larsen
2000 kr.
indbetalt til Skifteretten Resten
1800 med Renter heraf
28 1828 kr.
Heraf er udbetalt:
Translatør Nielsens Fordring
230 kr.
Kjøbmand Jens Bechs tvende Fordringer 1200 Resten 398 kr. – Ø
blev nedlagt i Skiftekassen og idet bemærkes,
at der herefter d. 5. ds. er udstedt Skjøde paa
Ejendommen, blev Boet nu optaget til Slutning.

Pag. 129b og 130a+b. (1891, d. 17. marts)
Høker Lars Nielsens Enke Johanne Josephine Figatine født Jørgensens Dødsbo.
Nærværende Skiftesamling afholdes i Henhold til skeet Indvarsling til de myndige
Arvinger og var i dag mødt Handelsagent Jens Bech paa sin Hustrues Vegne og tillige
som Befuldmægtiget for sine tvende Svogre Fuldmægtig Lauritz Nielsen af Kjøbenhavn og Translatør Thorvald Nielsen af Aarhus ifølge Fuldmagter af 16. ds., der fremlægges.
Skifteretten fremlagde den under d.d. affattede Opgjørelse i Boet, der blev oplæst,
og hvis Rigtighed blev anerkjendt.
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Som følge heraf skredes til Udbetaling saaledes:
Kjøbmand Jens Bech udlagt til Begravelsen
Translatør Thorvald Nielsens Arv
og Fuldmægtig Lauritz Nielsens Arv
I alt

108 kr. 21 Ø
75 77 75 77 259 kr. 75 Ø

For hvis Modtagelse Kjøbmand Jens Bech kvitterede
i Protokollen.
Der fremlægges en Skrivelse fra Sagfører Schultz af
g.d. med 2 Bilag, hvis Følge nævnte Schultz for Sophie
Frederikke Nielsen i Henhold til passeret Udlæg af 13.
August f.A. nedlægges Paastand om Udbetaling af
155 kr. 46 Ø af Kjøbmand Jens Bechs Tilgodehavende i
nærværende Bo.
Kjøbmand Jens Bech erkjender Fordringens Rigtighed,
men Skifteretten bemærker, at Jens Bechs Tilgodehavende i Boet udgjør hans Restudlæg i Anledning af
Begravelsen som han har besørget for Boet 108 kr. 21 Ø,
som ovenfor nævnt og det Bechs Hustru udlagte Løsøre
til Beløb 13 kr. er udgaaet af Boet længe forinden Modtagelsen af nærværende Skrivelse fra Sagfører Schultz.
Som følge heraf kan der til Sagfører Schultz kun udbetales Jens Bechs Hustrus tilkommende Arv, det kontante
Beløb

75 kr. 77 Ø

335 kr. 52 Ø

For hvis Modtagelse Sagfører Schultz kvitterede
i Protokollen.
Da Arvingen Charles Nielsens Bo er under Konkursbehandling, uden at det vides ved hvilken Ret, og Anmeldelse fra Konkursboet ikke er sket i nærværende Bo,
bliver det nævnte Charles Nielsens tilkommende Arvebeløb 75 kr. 77 Ø foreløbig at tilbageholde indtil nærmere Oplysning i foranførte Henseende fremkommer, hvorefter det vil være at indbetale i Konkursboet.
Endvidere indbetales i dag:
for Proklamas Bekjendtgørelse

29 kr. 70 Ø

Afgift til Statskassen

63 -

Gebyr til Vidnerne

16 -

Boet er hermed sluttet

Sign. Jens Bech

33 Ø
444 kr. 55 Ø
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NAVNEREGISTER
▪
▪
▪

Min bedstemoders navn Asta Thora Bech er ikke medtaget.
Alle kvinder er anført under efternavn ved fødsel – medmindre der er sket formel navneændring.
Et navn, der indgår i et afsnit, hvor den pågældende er central person, er kun anført en gang i det pågældende afsnit.
Personer med ens efternavne har fået tilføjet enten fødsels- og dødsår, titel eller lign.
Personer med mange fornavne er anført med forbogstaver idet dog kaldenavnet et skrevet fuldt ud.
Enkelte – for slægten – uvedkommende navne er ikke medtaget.

▪
▪
▪

A
Andersen
Bent Frank...................................................... 53

B
Bech
Ane ................................................................. 90
Ane Dorthea .................................... 87;90;92;94
Caja .......................... 7;9;11;13;46;61;83;84;120
Esben Gravers .......................................... 67;68
Frederikke Caroline ........................................ 88
Iwan............................................ 55;58;62;68;84
Jacob Anton ................................................... 88
Jenny................... 7;9;11;13;46;54;62;66;68;120
Jens M.G. (arkæolog)...................... 51;55;66;68
Jens M.G. (købmand)
.................. 7;9;76;78;86;88;120;146;149;161
Jens N. (1762-1816).......... 86;87;89;99;137;143
Jytte...................................................... 41;64;68
Jørgen .................................................. 59;62;68
Jørgen Thomasen ............................ 90;104;172
Karen Cecilie ............................................. 90;92
Kirstine Elisabeth ...................................... 90;92
Knud N. (1689-1771) ............................... 89;137
Knud N. (1752-1785) ................... 89;98;101;137
Knud N. (1796-1857) .................. 76;86;87;92;94
Marcus Galthen (den yngre)............... 7;137;147
Marcus Galthen (den ældre) ....... 54;89;137;146
Marija Helena ....................................... 55;68;84
Mette Kristina Knudsdt. ................................ 138
Nicoline Georgine Charlotte Amalie ............... 88
Nicoline Jacobine Sofia ............................. 90;92
Nicoline Kirstine Elisabeth .............................. 90
Nicoline Nielsdt. ...................................... 99;145
Niels Hansen .................................................. 99
Niels K. (1724-1769) ......... 86;87;89;98;137;140
Niels K. (1791-1834) ................................. 90;94
Niels K.(1791-1834) ....................................... 92
Olaf T.
.... 7;9;11;14;18;23;24;37;59;62;63;68;84;120
Ole.................................................................. 88
Oluf (købmand) ............................................ 147
Oluf N. (præst) ............................ 89;99;137;145
Sara Knudsine Nielsine ............................. 76;88
Søren .............................................. 54;57;60;68
Terkel Gravers .......................................... 67;68
Thora T. .......................................................... 24
Ulla Johanne Marie ................................... 7;119
Vibeke ....................................................... 60;68
Vita Gravers .............................................. 67;68
Bisgaard
Peder Thomasen .......................................... 109
Bramsen
Sten Urik ........................................................ 53
Brandt

Erik Sune Lennart ..................................... 59;68
Brej
Dorothea Elisabeth Hansdt. ... 86;89;98;102;168
Brun-Guldbrandsen
Hege .............................................................. 53
Burgos
John Sebastian .............................................. 53

C
Chapman
Susan Elizabeth Ann ...................................... 68
Christensdatter
Mariane ................................................... 98;108
Marianne ........................................................ 95
Christensen
Peder ........................................................... 108
Clemensdatter
Kirsten ..................................................... 98;138

D
Daszkéwicz
Alexander ....................................................... 55
Sonja Walburga .............................. 55;59;68;84
Wladislaw Alexandrowitsch .................. 55;58;68
Dupont
Esther......................................... 46;52;54;60;68
Marius Peter ................................................... 55

E
Eriksen
Herdis B.M. .................................................... 48
Niels Erik ................................................... 52;53

F
Fielstrup
Christiane Mathilde Caroline ................. 102;168
Friderica Lovise ................. 86;87;89;90;104;168
Hans Hansen .................. 86;89;98;102;151;168
Hans Henrich ........................................ 102;168
Figadt
Johan Joseph ............................................... 128
Fischer
Hans Carl Andreas ......................................... 53
Fjelstrup
Rasmus Restorff .......................................... 106
Søren August ............................................... 106
Frandsen
Erik ............................................................ 64;68
Lisa ................................................................ 30
Liselotte.......................................................... 68
O.E. Valdemar ............................................... 30
Steen.............................................................. 68
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G
Galthen
Anna Mørch .................................................... 99
Kierstine Bergithe ........................................... 91
Gjørding
Mariane ........................................................ 106
Gummesen
Jørgen Frode .................................................. 53
Gylling
Anne Sørensdatter .................... 98;138;140;143
Ole Sørensen ............................................... 142
Søren Hansen ....................................... 138;143
Søren Michelsen .......................................... 143

H
Hamann
Christian Wilhelm .................................... 94;150
Hansdatter
Anne ............................................................. 131
Bodil ............................................................. 102
Kirsten ............................................ 110;129;133
Hansen
Esa Wilhelmina............................................... 48
Hans ...................................................... 102;131
Helene Garnæs .............................................. 65
Jacob ..................................................... 110;133
Jørgen .............................. 110;112;125;131;174
Laura Kirstine ................................................. 60
Peder............................................................ 110
Rasmus ........................................................ 131
Hasle
Mette Jensdt. ................................................ 142
Heede
Jørgen .......................................................... 109
Hempel
Jørgen Ploug ................................................ 129
Henriksen
Marie Agnete Olivia ........................................ 59
Hjort
Maren Knudsdt. ............................................ 142
Holbech
Rasmus ................................................. 101;145
Holst
Axel ................................................. 14;15;17;63
Nina ................................................................ 53
Hornum
Inge ................................................................ 53
Høegh
Hans From................................................. 87;90
Høegh-Guldberg
Frida Eliza ...................................................... 59
Højmark-Jensen
Jens ................................................................ 53

J
Jacobsdatter
Anne ................................................... 95;98;107
Anne Marie ....................... 110;112;126;134;135
Karen ..................................................... 134;135
Jacobsen
Hans ............................................................. 134
Johannes ............................................... 134;135
Lars .............................................................. 134
Mads ..................................................... 134;135
Rasmus ........................................................ 134
Jakobsen
Kristian ........................................................... 53

Jensdatter
Kirsten .......................................................... 109
Jensen
Marie .............................................................. 55
Justesen
Kirsten ............................................................ 53
Jørgensdatter
Gertrud ......................................................... 128
Johanne Laurine .......................................... 128
Kirsten .......................................................... 128
Sidsel ........................................................... 109
Jørgensen
Johan J.F. .................................................... 128
Johanne J.F. ................... 7;69;110;112;128;176
Johannes...................................................... 128
Lars ....................................................... 128;129
Mogens ..................................................... 59;68

K
Kiby
Charlotte......................................................... 68
Klitgaard
Ane Benedicte ................................................ 61
Knudsen
Anna Marie ................................................ 59;68
Annegerda...................................................... 68
Karen ........................................................... 129
Rasmus ................................... 124;157;159;160
Vilhelm Theodor ............................................. 59
Kragh
Camilla ........................................................... 64
Kruse
Anna E.K. ...................................... 87;91;94;145
Frands Henrich........................................ 91;101

L
Landsberger
Inger ...................................... 23;24;37;64;65;68
Sigismund ...................................................... 64
Langkier
Hans Christian Larsen .................................... 49
Lis ............................................................. 49;53
Larsen
Anine Cathrine ............................................... 49
Søren ............................................................. 88
Lassøn
Rasmus ........................................................ 144
Laursen
Harry Ejler ...................................................... 68
Leif Arne Dupont .................................. 54;60;68
Søren ............................................................. 60
Leth
Anders Olesen ............................................... 68
Linaae
Jens Rasmussen............................................ 98
Kirsten Jensdt. .................. 86;87;89;98;100;142
Lorentzen
Peter ............................................................ 106
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M
Maltesen
Aksel .............................................................. 65
Vita Helene Garnæs .................................. 65;68
Meinertz
Anna Mikkeline ............................................... 48
Meulengracht
Harboe ........................................................... 54
Moltke-Leth
Aage ............................................................... 30
Munch-Andersen
Dorte .............................................................. 68

N
Nielsdatter
Anne ............................................... 124;125;157
Johanne Marie ...................................... 124;157
Sidsel .................................................... 124;157
Nielsen
Anders ................................................... 124;157
F.F. Charles E. ........................ 114;116;120;176
H.V. Rudolph .................................. 114;116;119
Hans ...................................................... 124;157
J. Lauritz F. ................ 7;63;84;114;116;120;176
Jeppe Juul ...................................................... 53
Kirsten Gravers ......................................... 67;68
Lars .................................... 69;110;111;124;157
N.A. Thorvald V.M. ........ 79;84;114;116;120;176
Peder..................................................... 124;157
Poul Erik ......................................................... 67
Rasmus ................................................. 124;157
Thora T.P.C.E.
......... 7;9;11;69;78;110;114;116;120;164;176
Vibeke Bonnie Guldager ................................ 53

O
Olufsen
Søren ............................................................. 98

P
Pedersdatter
Anne .......................... 110;111;122;157;159;160
Ellen ............................................................. 106
Giertrud ................................... 110;125;131;174
Mette Cathrine ......................................... 95;108
Pedersen
Inger Marie ..................................................... 67
Lisbeth............................................................ 53
Niels ........................................ 110;111;122;156
Peder Laursen ................................................ 88
Ulrik Vilhelm .......................................... 125;159
Perry
Joseph Hall Kennedy ..................................... 53

R
Rasmussen
Ebba .......................................................... 59;68
Hanne Frederikke ........................................... 88
Hans ........................................ 110;125;131;174
Harry Ejler ...................................................... 60
Inger Marie ................................................ 59;68
Niels ............................................................... 59
Otto Bernhard ............................................ 59;68

Reimers
Jørgen Blangsted ........................................... 53
Restorff
Rasmus ........................................................ 106
Sophia Amalia ......................................... 90;106
Rosenquist
Anne.......................................................... 48;53
Birte...................................................... 48;53;71
Christian Theodor........................................... 48
Frits ................................................. 45;47;48;53
Lene ..................................................... 16;48;53
Ulla ............................................................ 48;53

S
Samsing
Anne Johanne Olesdt....................... 99;101;145
Cicil Catrine Olesdt. ....................................... 99
Ole Sørensen .......................................... 98;101
Schram-Nielsen
Charles........................................................... 84
Einar............................................................... 84
Schwingeler
Martin Dieter .................................................. 53
Sidenius
Jacob ............................................... 99;101;145
Skousen
Otto ........................................................... 54;68
Steen
Andreas Chr. ................................................ 108
Anne Chr.dt. ............................. 87;88;89;95;108
Christen Chr. ...................................... 95;98;108
Christiane Chr.dt. ......................................... 108
Eric Christopher ........................................... 108
Jens Christian .............................................. 108
Johanne ....................................................... 109
Johanne Marie Chr.dt................................... 108
Mariane ........................................................ 109
Trine Chr.dt. ................................................. 108
Sørensen
Else Marie ...................................................... 88
Søren Peter .................................................... 88

T
Tanggaard
Søren Jensen ............................................ 60;68
Thorsen
Bente.............................................................. 68
Thuesen
Gunnar ........................................................... 40
Toudahl
Anne Marie ................................. 76;86;87;95;97
Charlotte Amalie............................................. 95
Christen Chr. ................................. 86;95;98;106
Christen Nielsen ........................................... 106
Christian ......................................................... 95
Ellen ............................................................. 107
Florentin ......................................................... 95
Frederik Ferdinand ......................................... 95
Jacob Chr................................. 86;87;89;95;107
Laurids Vilhelm .............................................. 95
Maren Chr.dt. ............................................... 107
Mariane Chr.dt. ............................................ 107
Nicoline Georgine........................................... 95
Niels ............................................................... 95
Ottelia Caroline .............................................. 95
Otto Christian ................................................. 95
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Wibrand
Elsa ........................................................... 27;49
Ingrid ......................................................... 49;53
Jan ............................................................ 49;53
Johan Andreas ............................................... 48
Peter.......................................................... 49;53
Poul ........................................................... 48;53
Susanne .................................................... 49;53
Wilkens
Thomas Hard.................................................. 53
Wistiski
Thekla ............................................................ 55
With
Christian Frederik ........................................... 61
Svend Erik Norkjær ................................... 61;84
Wøhliche
Poul Kanstrup ............................................ 60;68
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Else
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Helle ................................................ 27;49;52;53
Jørgen C. 27;28;30;31;32;33;34;37;43;45;49;53
L. Christian P.A. 15;18;23;30;34;37;44;53;65;84
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Peter Anton ............................................... 18;41
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Ulrik ........................................................... 49;53
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Carl ................................................................ 30
Erik ................................................................. 30
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